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Το τρελοκομείο του καπιταλισμού
ΔΝΤ: Το
φάρμακο για
την ανεργία
είναι οι...
απολύσεις

Πριν καλά καλά στεγνώσει το με-
λάνι των δηλώσεων του Σαμαρά
στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο
μετά τον ανασχηματισμό, για “απο-
κατάσταση αδικιών και ανακούφι-
ση των πολιτών, αφού η επιστροφή
στην ανάπτυξη είναι πολύ κοντά”,
δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση
του ΔΝΤ για την Ελλάδα. 

Η έκθεση εκτιμά ότι για τη διετία
2015 - 2016 υπάρχει δημοσιονομι-
κό κενό το οποίο ανέρχεται σωρευ-
τικά σε 3,7 δισ. ευρώ και το οποίο
πρέπει να καλυφθεί με μέτρα. Ανά-
μεσα στα μέτρα που ζητά το ΔΝΤ
από την κυβέρνηση είναι μία σειρά
νέες επιθέσεις στο ασφαλιστικό,
τα εργασιακά και το φορολογικό,
πάντα στην ίδια λογική της αφαί-
μαξης των εργαζόμενων στο όνο-
μα της διάσωσης των τραπεζών
και της περίφημης ανάπτυξης -
φάντασμα. 

Μαργαριτάρια

Το ΔΝΤ επιμένει στην αποτυχη-
μένη λογική των απολύσεων στο
δημόσιο και την ακόμα μεγαλύτερη
απελευθέρωσή τους στον ιδιωτικό
τομέα. Ανάμεσα στα πολλά μαργα-
ριτάρια που μπορεί να ψαρέψει κα-
νείς στην Έκθεση είναι ότι το ΔΝΤ
διατυπώνει την ανησυχία του για
το εάν τελικά “έχει σπάσει το ταμ-
πού των απολύσεων”, κάνοντας
αναφορά στην “κληρονομιά των
κομματικών προσλήψεων”. 

Συγκεκριμένα τονίζει πως πρέπει
να γίνουν 2.000 απολύσεις στο
πρώτο τρίμηνο του 2015, πέρα από
τις 11.000 του 2014. Ενώ για τον
ιδιωτικό τομέα η Έκθεση του ΔΝΤ
ζητά να καταργηθούν οι “περιορι-
σμοί που κάνουν υψηλό το κόστος
του «επιχειρείν» και που αναστέλ-
λουν τη δημιουργία νέων ή την
επέκταση των μεγάλων επιχειρήσε-
ων, ενώ υπογραμμίζεται ότι θα
πρέπει να «εξαφανιστούν» οι πε-
ριορισμοί στις ομαδικές απολύ-
σεις, ενώ θα πρέπει να εισαχθεί και
στην εθνική νομοθεσία ο θεσμός
του lock out, δηλαδή το δικαίωμα
των εργοδοτών στην ανταπεργία”. 

Σύμφωνα με το ΔΝΤ δηλαδή οι
απολύσεις, φέρνουν... μείωση της
ανεργίας. Το ενάμισι εκατομμύριο
άνεργοι (χωρίς ταμπού) στην Ελ-
λάδα είναι άλλωστε η απόδειξη.

Πώς να αγοράσετε ένα Μουντιάλ

Πώς θα πέσει η ανεργία των πτυχιούχων;
Μειώνοντας τους πτυχιούχους!

Λ
ίγες μέρες πριν την έναρξη
του ματοβαμένου Μουντιάλ
της Βραζιλίας το οποίο οι

Βραζιλιάνοι εργαζόμενοι υποδέχτη-
καν με απεργίες και διαδηλώσεις,
ήρθε στη δημοσιότητα το σκάνδα-
λο του Μουντιάλ του Κατάρ το
2022. 

Όπως αποκαλύφθηκε αξιωμα-
τούχοι του Κατάρ δωροδόκησαν
μέλη της FIFA προκειμένου να ανα-
τεθεί στο Κατάρ το Μουντιάλ.
Όσον αφορά τις κατηγορίες δωρο-
δοκίας έχει αποκαλυφθεί μέχρι
στιγμής ότι: Η 10άχρονη κόρη αν-
θρώπου της FIFA φέρεται να έλαβε
πληρωμή 3.400.000 δολαρίων, έναν
χρόνο μετά την ψηφοφορία. Ο Μο-
χάμεντ Μπιν Χαμάμ, αντιπρόεδρος
της FIFA από το Κατάρ, έδωσε
5.000.000 δολάρια για δωροδοκίες
πριν και μετά την ψηφοφορία. Ο
Τζακ Γουόρνερ έχει εκδιωχθεί από
την FIFA, καθώς δωροδοκήθηκε με

2.000.000 δολάρια αφού ψήφισε
υπέρ του Κατάρ.

Η ανάληψη του Μουντιάλ 2022
από το Κατάρ ήταν από την αρχή
πολύ ύποπτη επιλογή. Η ένωση αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμά πως
4.000 εργάτες, στην ουσία δούλοι,

θα χάσουν την ζωή τους στα έργα
για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το κα-
λοκαίρι στο Κατάρ έχει σχεδόν 50
βαθμούς Κελσίου και πιθανότατα
το Μουντιάλ θα μεταφέρονταν για
το χειμώνα και τα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα θα... καταστραφούν. Το

Μουντιάλ στο Κατάρ θα κοστίσει
200.000.000.000 δολάρια, 4 φορές
το ποσό που δαπανήθηκε για τους
ιστορικά ακριβούς Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι.

Το Κατάρ είχε υποσχεθεί ολόκλη-
ρες πόλεις με φουτουριστικά στά-
δια με κλιματισμό, αλλά όχι μόνο
δεν υπάρχουν τα γήπεδα αλλά ού-
τε καν οι πόλεις στις οποίες θα
φτιαχτούν. Πριν η FIFA αναθέσει
την διοργάνωση στο Κατάρ, το είχε
κατηγορήσει για προβλήματα σε
όλους τους τομείς, όπως κατα-
σκευή γηπέδων, μεταφορά και δια-
μονή. Μετά τις δωροδοκίες όμως
όλα αυτά ξεχάστηκαν. Ίσως με αυ-
τόν τον τρόπο να λυθεί και το μόνι-
μο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας
όταν πηγαίνει σε Μουντιάλ. Με τη
βοήθεια κάποιου… χορηγού μπορεί
η FIFA να χαρίσει κάποιο γκολ στην
ομάδα της ΕΠΟ.

Παρά τη φιλολογία του ΔΝΤ και της κυβέρνη-
σης Σαμαρά για την αποτελεσματικότητα των
λεγόμενων «διαρθρωτικών αλλαγών» στο πρό-
βλημα της ανεργίας, η καθημερινότητα αλλά και
τα επίσημα στοιχεία δείχνουν την αποτυχία
τους.  

Η Ελλάδα διατηρεί την αρνητική πρωτιά στην
νεανική ανεργία (για ηλικίες ως 24 ετών) με το
ποσοστό να φτάνει το 58,7% τον Απρίλιο του
2014, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία
που δημοσιοποίησε  η Eurostat για τον Ιούνιο.
Πολύ κοντά ακολουθούν οι νέοι της Ισπανίας με
56,1%, ενώ αρκετά πίσω και στην τρίτη θέση
βρίσκεται η Πορτογαλία με 41%.

Παλιότερη έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ,
αποκάλυπτε ότι την περίοδο 2008-2012 στην Ελ-
λάδα είχαμε αύξηση-ρεκόρ κατά 189% της ανερ-

γίας των νέων πτυχιού-
χων. Στην ίδια έρευνα
διαπιστώνεται, ότι η δα-
πάνη της ελληνικής οι-
κογένειας για τις ανάγ-
κες μόρφωσης των παι-
διών της αυξήθηκε κατά
61% την δεκαετία 2001-
2011, ενώ η κρατική δα-
πάνη ανά φοιτητή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
της χώρας μας, κατά τη
διάρκεια της τριετίας
2008-2010 μειώθηκε κα-
τά περίπου 10%. 

Η τάση της πολιτικής του υπουργείου Παιδεί-
ας και της κυβέρνησης είναι σαφής. Ο καλύτε-
ρος τρόπος να μειωθεί η ανεργία των πτυχιού-

χων είναι… να μειωθούν οι ίδιοι οι πτυχιούχοι.
Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα μακράς πνοής.
Το υπουργείο ξεκινά να διώχνει τους μαθητές
από το νηπιαγωγείο ακόμα.

Σ
ε μία δήλωση που συντάραξε το παγκόσμιο πολιτικό στερέωμα προ-
χώρησε ο νέος υπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος καταγ-
γέλλοντας τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμ-

πλε, για «πράκτορα του ΣΥΡΙΖΑ» και «κρυφο-ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Σόιμπλε δήλωσε στο γερμανικό περιοδικό «Focus» ότι η «Ελλάδα εί-
ναι πολύ πιθανό να χρειαστεί και τρίτο πακέτο βοήθειας, ύψους μικρότε-
ρου των 10 δισ. ευρώ» και έκανε την εκτίμηση ότι «το ελληνικό χρέος δεν
θα φτάσει σε βιώσιμο επίπεδο πριν από το 2022» και «Ως εκ τούτου, ενδέ-

χεται η Ελλάδα να χρειαστεί ξανά περιορισμένη βοήθεια» είπε. «Με αυτά
που λέει και που κάνει θα βγάλει τον ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση»  τόνισε ο Για-
κουμάτος. 

Πρόκειται για μοναδικό φαινόμενο ευφυΐας που ευτυχώς κατέλαβε μία
θέση στο υπουργικό συμβούλιο. Άραγε οι δηλώσεις με τις οποίες ζήτησε
ως υπουργός Ανάπτυξης από τους καταστηματάρχες που δεν αντέχουν
την κρίση να κλείσουν τα μαγαζιά τους ποιανού δάχτυλος είναι; Σίγουρα
όχι της (ανύπαρκτης) λογικής του.

Ένας γίγαντας της πολιτικής σκέψης στο Υπουργικό Συμβούλιο

Κείμενα: Κατερίνα Θωίδου

Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Hasta la Victoria Siempre στο πλευρό των καθαριστριών
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Ο
ι κάλπες έκλεισαν, η κυβέρνηση ανασχη-
ματίστηκε, ο Σαμαράς λέει και ξαναλέει
όπου σταθεί και όπου βρεθεί ότι πρό-

ωρες εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν. Αλλά αν
οι υπουργοί των Σαμαροβενιζέλων νομίζουν ότι
ο κόσμος δεν έχει άλλο τρόπο να τούς πολεμή-
σει εκτός από το μαύρισμα στις κάλπες όποτε
στηθούν ξανά, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Στην
πρόκληση ότι αυτή η μαυρισμένη κυβέρνηση
μπορεί να συνεχίζει τις επιθέσεις, απαντάμε με
το δικό μας εργατικό τρόπο: απεργιακά.

Ήδη η πρώτη βδομάδα μετά τον ανασχηματι-
σμό έστειλε το μήνυμα πανηγυρικά. Στην επέ-
τειο από τον «ξαφνικό θάνατο» της ΕΡΤ, ο Κεδί-
κογλου και ο Καψής έχουν χάσει τα υπουργεία
τους, ενώ οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ συσπείρωσαν
το απεργιακό κίνημα γύρω τους και βροντοφώ-
ναξαν αυτό που έρχεται: «Εμείς θα την ανοίξου-
με χωρίς τον Σαμαρά».

Το μεσημέρι της 11 Ιούνη απεργοί από τα
ΜΜΕ, από τα ΑΕΙ, από την Ιντρακόμ, από Νοσο-

κομεία και τους διαθέσιμους πολλών χώρων
συντονίστηκαν και βάδισαν όλοι μαζί στην Καρα-
γιώργη Σερβίας στο πλευρό των Καθαριστριών
του υπουργείου Οικονομικών και των Σχολικών
φυλάκων. Όταν ο Βασίλης Λέκκας τραγούδησε
«αν ξυπνήσεις μονομιάς, θάρθει ανάποδα ο
ντουνιάς» έγινε πανζουρλισμός.

Ενωμένη

Το βράδυ εκείνης της μέρας έξω από το Ρα-
διομέγαρο, όλη η Αριστερά βρέθηκε ενωμένη
στο πλευρό της ΕΡΤ. Η αλληλεγγύη στον αγώνα
αυτό είναι τόσο δυνατή ώστε ένωσε ακόμα και
τις ηγεσίες που δεν μιλιούνται. Το ΣΕΚ και η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ μπορούν να είναι περήφανοι για τη
συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια.

Η συνέχεια έρχεται και από την εκπαίδευση
και από τα Νοσοκομεία. Οι δάσκαλοι κινητοποι-
ούνται ενάντια στα «σεμινάρια αξιολόγησης»
που ετοιμάζουν τις επόμενες απολύσεις. Οι διοι-
κητικοί των ΑΕΙ ανάγκασαν το Λοβέρδο και το
Μητσοτάκη να παίζουν κακόγουστο θέατρο και
να παραδέχονται στο τέλος ότι το θέμα των

απολύσεων παραμένει ανοιχτό. Τα Νοσοκομεία
παίρνουν την απεργιακή σκυτάλη αυτή την Τε-
τάρτη 18 Ιούνη και τραβάνε πίσω τους την ΑΔΕ-
ΔΥ που κήρυξε στάση εργασίας.

Τέτοια βήματα είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζον-
τας και κλιμακώνοντας τη δράση σε όλους τους
χώρους ενάντια στις απολύσεις, τα κλεισίματα,
τις ιδιωτικοποιήσεις μπορούμε να μην αφήσου-
με τον Σαμαρά και το Βενιζέλο σε χλωρό κλαδί.
Η αντοχή της κυβέρνησης δεν θα κριθεί από τις
εξαγορές «ανεξάρτητων» βουλευτών, ούτε από
το ξέπλυμα «μετανοημένων» χρυσαυγιτών ώστε
να της βγαίνουν τα κουκιά στη Βουλή. Θα κριθεί
στους δρόμους, οργανώνοντας την εργατική αν-
τίσταση, τη μόνη δύναμη που μπορεί να τους
στείλει στον αγύριστο.

Σε λίγο κλείνουν 40 χρόνια από τη Μεταπολί-
τευση. Στους δρόμους διώξαμε τη χούντα και
εκείνο το παράδειγμα δεν έχει πάψει να αντηχεί
εκεί που ζει και παλεύει η εργατική τάξη. Η επα-
ναστατική αριστερά φροντίζει να το κρατάει
ζωντανό και το τετραήμερο του Μαρξισμού
2014 την επόμενη βδομάδα θα παίξει και αυτό
το ρόλο.

Ένας
χρόνος
ΕΡΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€
Άλλα 8.429 ευρώ συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα

που πέρασε ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονομι-
κής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης στα
77.914 ευρώ.

Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους και τα συνδι-
κάτα, τις φίλες και τους φίλους της εφημερίδας
που με την πολιτική και οικονομική τους στήριξη
συνέβαλαν στη νίκη της Εργατικής Αλληλεγγύης
κόντρα στους φασίστες μηνυτές της.

Συνεχίζουμε το ίδιο αποφασιστικά έχοντας μπρο-
στά το 4ημερο φεστιβάλ «Μαρξισμός 2014». Κλεί-
στε τη συμμετοχή σας και προμηθευτείτε επιπλέον
προσκλήσεις για τον κύκλο και το σωματείο σας.
Ευχαριστούμε ΟΛΜΕ, ΕΙΝΑΠ. ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ,

ΟΤΟΕ, ΣΥΠΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝΑΚ, ΠΟΣΣΥΠΟ, Εργ. Κέν-
τρο Κέρκυρας που ενίσχυσαν οικονομικά αγοράζον-
τας προσκλήσεις για το τετραήμερο. 

Ευχαριστούμε τέλος τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που έστειλαν 100 ευρώ από το πάρτυ
που οργάνωσαν στο Ν. Ηράκλειο καθώς και για τις
προσωπικές ενισχύσεις που συνεχίζονται: Αποστό-
λης Λ. 500 ευρώ, Λέανδρος Μ. 400, από 200 ευρώ
Γιώργος Ρ. και Βαγγελιώ Τ., από 100 Γιάννης Π.,
Μαρίνος Ψ., Έφη Σ., Μαρία Π., Κώστας Κ., Γιώργος
Ζ., Ελένη Δ., από 50 Γιώργος Α., Μιχάλης Μ., Νίκος
Μ., Θανάσης Κ., Παναγιώτης Κ., από 30 Βασίλης Κ.
και Τασούλα Β., από 20 Φίλιππος Κ., Βασίλης Ζ.,
Φώτης Φ. και Χρήστος Σ. 

Με μια ολόκληρη μέρα στο δρό-
μο, όπως ακριβώς αρμόζει σε έναν
τέτοιο αγώνα, γιόρτασαν χιλιάδες
αγωνιστές κι αγωνίστριες τη συμ-
πλήρωση ενός χρόνου από το
“μαύρο” της κυβέρνησης και το ξε-
κίνημα της μάχης στην ΕΡΤ. 

Τα συλλαλητήρια ξεκίνησαν από
το πρωί στο κέντρο της Αθήνας και
την πλατεία Κλαυθμώνος όπου συ-
ναντήθηκαν εργαζόμενοι της ΕΡΤ
αλλά και πολλών ακόμη ΜΜΕ,
απεργοί από πανεπιστήμια όλης
της χώρας, εργαζόμενοι στα νοσο-
κομεία, στα υπουργεία, εργαζόμε-
νοι στο δημόσιο που παλεύουν
ενάντια στη διαθεσιμότητα, εργα-
ζόμενοι από την Ιντρακόμ, φοιτη-
τές. “ΕΡΤ και καθαρίστριες – τιμή
στις αγωνίστριες” ήταν το σύνθημα
με το οποίο η διαδήλωση μπήκε
στην Καραγιώργη Σερβίας για να
συνδεθεί με τις αγωνιζόμενες κα-
θαρίστριες, τους σχολικούς φύλα-
κες και τους διαθέσιμους εκπαι-
δευτικούς στην κατασκήνωση έξω
από το υπ.Οικονομικών. 

Συμπαράσταση

Ανταλλαγή συνθημάτων και μη-
νυμάτων συμπαράστασης από τη
ντουντούκα, χαιρετισμοί συνδικαλι-
στών, αγκαλιές και χέρια ενωμένα,
ακόμα και μια μικρή συναυλία από
την ομάδα Hasta la victoria siem-
pre, περιελάμβανε η προσπάθειά
όλων να εκφράσουν την αλληλεγ-
γύη τους ο ένας για τον άλλο. 

Λίγες ώρες μετά, το ραντεβού
όλων μεταφέρθηκε στην Αγ.Παρα-
σκευή. Η πρόσοψη των νέων εγκα-
ταστάσεων του ertopen, απέναντι
από το κατειλημμένο από ΜΑΤ κι
απεργοσπάστες, Ραδιομέγαρο,
ήταν καλυμμένη με την εντυπωσια-
κή εικόνα της Γενικής Απεργίας
της 13/6/13 και την ξεκάθαρη δή-
λωση “Ανοιχτή ΕΡΤ – Ελεύθερη
φωνή για την Κοινωνία”. Στην εξέ-
δρα ακριβώς από κάτω εργαζόμε-
νοι της ΕΡΤ, διαδέχονταν ο ένας
τον άλλο, προσπαθώντας με λίγα
λόγια να εκφράσουν την τεράστια
εμπειρία αυτού του ενός χρόνου
“χωρίς αφεντικά” κι εκπρόσωποι
συνδικαλιστικών και πολιτικών φο-
ρέων να μεταφέρουν για μια ακόμα
φορά τη συμπαράστασή τους, δεί-
χνοντας την πολιτική και κοινωνική
απομόνωση των “απέναντι”.

Απαντάμε απεργιακά!
11 Ιούνη έξω από το υπουργείο Οικονομικών, καθαρίστριες και εργαζόμενοι της ΕΡΤ τραγουδούν μαζί με τον Βασίλη Λέκκα και τους Hasta la Victoria Siempre

Συνέχεια στη σελίδα 4



Συμπληρώθηκε ένας χρόνος αγώ-
να, ένας χρόνος από το “μαύρο”

της κυβέρνησης κι εμείς δεν σταμα-
τάμε. Δεν σταματήσαμε ούτε όταν
μας βγάλανε από το Ραδιομέγαρο.
Συνεχίζουμε από τη Μεσογείων, από
τις ΕΡΑ, από την ΕΡΤ3. Μαζί μας εί-
ναι όλη η κοινωνία κι αυτό φάνηκε
και στις συγκεντρώσεις της 11/6. Δί-
πλα μας είναι οι καθαρίστριες, οι ερ-
γάτες των Τσιμέντων Χαλκίδας, οι
απεργοί της Κόκα Κόλα κι όλοι μαζί
θα συνεχίσουμε μέχρι να νικήσουμε. 

Η διαδικασία της αυτοδιαχείρισης,
είναι ένα μάθημα μέρα με την ημέρα,
ένα χρόνο τώρα. Κάναμε αρκετό και-
ρό μέχρι να καταλάβουμε ότι ο καθέ-
νας από εμάς μπορεί να παίρνει απο-
φάσεις και να τις υλοποιεί. Πλέον
έχουμε φτάσει στο σημείο που είμα-
στε ένα παζλ δεμένο. Ένα μωσαϊκό
που όλοι παλεύουμε για το καλύτερο
αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα είναι να
ξαναμπούμε στο Ραδιομέγαρο που
μας ανήκει και να βγουν οι της ΝΕ-
ΡΙΤ. Το Ραδιομέγαρο ανήκει στην
πραγματικά δημόσια ραδιοφωνία και
τηλεόραση που κάνουμε εμείς. Που
μπορεί να βγαίνει και να μιλάει ο κό-
σμος. Όχι στο αποστειρωμένο “πράγ-
μα� της κυβέρνησης, που θυμίζει
ιδιωτικό κανάλι πιο πολύ κι από τα
ιδιωτικά.  Μόλις πάρουμε και το Ρα-
διομέγαρο θα κάνουμε μια μεγάλη
γιορτή. Νομίζω ότι θα έχουμε νικήσει.

Ειρήνη Φωτέλλη
εργαζόμενη ΕΡΤ

Ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη ένα
κλιμάκιο απεργών, για να συμ-

παρασταθούμε στους συναγωνιστές
στην ΕΡΤ. Πιστεύουμε ότι η ΕΡΤ ανή-
κει στο λαό. 

Μόνο με την αλληλεγγύη, σαν μια
γροθιά, μπορούμε να κερδίσουμε
οποιοδήποτε αντίπαλο που μας έχει
φέρει σε αυτήν εδώ την κατάντια.

Εμείς είμαστε 270 μέρες σε απεργία,
από τη στιγμή που η εταιρία αποφά-
σισε να κλείσει το εργοστάσιο της
Θεσσαλονίκης και να φέρνει τα προ-
ϊόντα της από τη Βουλγαρία, προκει-
μένου να μεγιστοποιήσει τα κέρδη
της. Ξέρουμε ότι η συνέχεια θα είναι
δύσκολη, αλλά δεν θα σταματήσου-
με μέχρι να δικαιωθούμε κι αυτό ση-
μαίνει να ξανανοίξει το εργοστάσιο
της Θεσσαλονίκης.   

Στράτος Ναλμπαντίδης
Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Κόκα

Κόλα Θεσ/νίκης   

Εμείς οι καθαρίστριες του υπουρ-
γείου Οικονομικών ήρθαμε στο

συλλαλητήριο χαιρετίζοντας τον
αγώνα των εργαζόμενων στην ΕΡΤ. 

Εδώ κι ένα χρόνο δείχνουν το δρό-
μο για να γίνουμε πολλοί και να
βγούμε ακόμα περισσότεροι στους
δρόμους, να γίνουμε λαοθάλασσες
και να τους πνίξουμε. “Μαύρο” δεν
έριξαν μόνο στην ΕΡΤ. Έριξαν στη
ζωή μας όλη, στα παιδιά και τα εγγό-
νια μας. Αυτή τη ζωή πρέπει να την
πάρουμε πίσω. Πρέπει να πούμε
φτάνει πια σε αυτή τη λαίλαπα. Να
φύγουν και να πάρουν μαζί τους και
το παραμάγαζο του Καψή. Μία ΕΡΤ
έχουμε και είναι η φωνή κάθε αγωνι-
στή. 

Ευαγγελία Αλεξάκη
καθαρίστρια υπ.Οικονομικών   

Θέλουμε με την παρουσία μας
στο συλλαλητήριο να τονίσουμε

την αλληλεγγύη μας στους αγωνιζό-
μενους συναδέλφους μας της ΕΡΤ.
Μας ενώνουν κοινοί αγώνες. 

Κι εμείς έχουμε υποστεί έναν πα-
ρόμοιο ξαφνικό θάνατο κάτι μήνες
πριν. Παραμένουμε κι εμείς όπως και
η ΕΡΤ στις επάλξεις του αγώνα, ενά-
μιση χρόνο τώρα, με απολύσεις κάθε
μήνα, θύματα μιας πολυεθνικής εται-
ρίας η οποία για δικούς της κερδο-

σκοπικούς λόγους έχει σταματήσει
τη λειτουργία του τσιμεντάδικου της
χαλκίδας. Όλο αυτό το διάστημα
βρεθήκαμε με τα αδέρφια μας από
την ΕΡΤ3, από την Κόκα Κόλα, από
το Καζίνο στο Λουτράκι, οπουδήποτε
υπήρξε σπίθα αγώνα, γιατί πιστεύου-
με ότι μόνο αν ξεσηκωθούμε όλοι μα-
ζί μπορούμε να αντισταθούμε σε αυ-
τή τη λαίλαπα που μας έχει βρει. Αλ-
ληλεγγύη και σήμερα κι άυριο κι όσο
χρειαστεί μέχρι να ξανανοίξει η ΕΡΤ
και τα κλειστά εργοστάσια.

Ηλίας Κούκουρας
πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων

Τσιμέντων Χαλκίδας

Ξεκινήσαμε τριήμερη απεργία οι
εργαζόμενοι στα ΑΕΙ που πλήτ-

τονται από τη διαθεσιμότητα και την
άμεση απόλυση. 

Το υπουργείο τόσο καιρό μας έδι-
νε υποσχέσεις για ενδοϊδρυματική κι-
νητικότητα ή έστω διαϊδρυματική.
Δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά. Οι
υποσχέσεις του Αρβανιτόπουλου με-
τά από 3,5 μήνες απεργία ήταν πολ-
λές. Κάποιοι τις πίστεψαν και κάποιοι
όχι. Εμείς δεν τις πιστέψαμε και νομί-
ζω ότι δικαιωνόμαστε. Το μόνο που
προσπαθούσε να κάνει η κυβέρνηση
είναι να πάρει το χρόνο της. Επί της
ουσίας δεν είδαμε τίποτα και τώρα
350 συνέδελφοι αντιμετωπίζουν άμε-
σα την απόλυση. Μπορεί να άλλαξε
ο υπουργός αλλά η πολιτική δεν άλ-
λαξε. Κι αυτή είναι “απολύσεις –
απολύσεις – απολύσεις”. Σήμερα εί-
μαστε εδώ και για έναν άλλο λόγο.
Το κλείσιμο της ΕΡΤ πριν ένα χρόνο
ήταν το πιο “μαύρο” μέτρο σε όλο το
δημόσιο και βλέπουμε τους ανθρώ-
πους της να παλεύουν ακόμα για κά-
τι καλύτερο. Όχι μόνο αυτοί. Το ίδιο
κάνουν και οι καθαρίστριες.  

Θεόδωρος Χατζηπαύλου
Δ.Σ. συλλόγου εργαζομένων ΕΚΠΑ

Ένας χρόνος ΕΡΤσελ. 4, Νο 1127
εργατικη αλληλεγγυη

Συνεχίζουμε! Επίθεση 
με μαχαίρι σε
εργαζόμενο
της ΕΡΤ

Ε
πίθεση με μαχαίρι από σεκιου-
ριτά της ΝΕΡΙΤ, δέχτηκε ο
γραμματέας της ΠΟΣΠΕΡΤ,

Γαβρίλος Κασιμάτης, δυο μέρες με-
τά την επέτειο της 11ης Ιούνη. Τελι-
κά ο γραμματέας της ΠΟΣΠΕΡΤ από
τύχη απέφυγε τα χειρότερα αφού
τραυματίστηκε μόνο στο χέρι και αυ-
τό μετά από παρέμβαση συναδέλ-
φων του της ΕΡΤ και περαστικών. Η
Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον
Γαβρίλο Κασιμάτη, ο οποίος διηγή-
θηκε το περιστατικό:

“Το σχέδιο τους ήταν να βγάλουν
τη μαύρη σημαία προφανώς για να
μας προκαλέσουν. Η σημαία αυτή
έχει μεγάλη συμβολική σημασία για
εμάς καθώς τιμά τη μνήμη των συνα-
δέλφων και των αλληλέγγυων που
έφυγαν από τη ζωή αυτό τον ένα χρό-
νο του αγώνα μας. Θέλανε με τσαμ-
πουκά να προσβάλουν το μνημείο
των νεκρών μας, κάτι που ήταν πολύ
βαρύ για μας. Εν τω μεταξύ δεν είχαν
καμία δικαιωδοσία να παρέμβουν στο
μέρος που είναι τοποθετημένη η ση-
μαία καθώς είναι έξω από το Ραδιο-
μέγαρο. Είδαμε λοιπόν το σεκιουριτά
από απέναντι, να παίρνει μια σκάλα
και να πηγαίνει να την κατεβάσει. Του
φωνάξαμε από απέναντι “τι κάνεις
εκεί, μην πειράζεις τη σημαία” κλπ.
Κατεβήκαμε κάτω κι έτυχε και πέρα-
σα πρώτος απέναντι κι ενώ στην αρ-
χή δεν έδινε σημασία που του λεγα
να αφήσει τη σημαία, μετά μου είπε
ότι είναι εντολή του Φαραντόπουλου,
στέλεχος της ΝΕΡΙΤ κι όταν συνέχισα
να τον καλώ να σταματήσει, με μαχαί-
ρωσε στο χέρι. Αυτός με το που είδε
τα αίματα εξαφανίστηκε. Τον φυγά-
δευσαν μέσα στο Ραδιομέγαρο μπας
και γλιτώσει. Με την επιμονή τη δική
μας αναγκάστηκαν να τον εμφανί-
σουν πάλι κι ακολούθησαν μηνύσεις
τόσο στον ίδιο ως φυσικό αυτουργό
όσο και στον Φαραντόπουλο ως ηθι-
κό αυτουργό. Ακολούθησε αντιμήνυ-
ση από την πλευρά τους για εξύβρι-
ση με αποτέλεσμα να κρατηθούμε κι
εγώ με τον ταμία της ΠΟΣΠΕΡΤ, Δη-
μήτρη Κούνη. Ώρα μετά με παρέμβα-
ση του εισαγγελέα αφεθήκαμε κι
εμείς κι αυτοί, εξομοιώνοντας το θύ-
μα με το θύτη”. 

Νέα συγκέντρωση εργαζομένων
της ΕΡΤ πραγματοποιήθηκε στο Ρα-
διομέγαρο, το ίδιο απόγευμα μετά το
περιστατικό, ενώ οι συνδικαλιστικές
ενώσεις του Τύπου σε κοινή τους
ανακοίνωση αναφέρουν “ότι ο αγώ-
νας για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ
είναι αταλάντευτος και δεν μας πτο-
ούν οι αιματηροί τραμπουκισμοί”.

συνέχεια από τη 
σελίδα 3

Η αντίστοιχη εικόνα
εκείνη την ώρα στη λε-
ωφόρο Μεσογείων θύ-
μιζε τις μέρες του Νο-
έμβρη, μετά την εισβο-
λή των ΜΑΤ στο κτίριο
της ΕΡΤ. Από τη μιά
πλευρά το κτίριο το
οποίο παλλόταν από
αγώνα και δημιουργικό-
τητα για πέντε μήνες,
να είναι σκοτεινό κι
έρημο. Έξω από αυτό,
στο γεμάτο από κόσμο
οδόστρωμα, μια μεγά-
λη συνάντηση αγωνιζό-
μενων κλάδων και χιλιά-
δων συμπαραστατών
που βρέθηκαν στο
πλευρό των εργαζόμε-
νων της ΕΡΤ, όλο αυτόν
τον χρόνο. Από τους
απεργούς της Κοκα Κό-
λα που ήρθαν από τη
Θεσσαλονίκη, μέχρι
τους εργάτες των Τσι-
μέντων από τη Χαλκίδα
κι από τις καθαρίστριες
του υπ.Οικονομικών μέ-
χρι τους σχολικούς φύ-
λακες. Παρών κι από το
σύνολο των δυνάμεων
της αριστεράς. 

“Συνεχίζουμε μέχρι
τη νίκη” ήταν η υπόσχε-
ση όλων μετά από μια
κινητοποίηση που ήρθε
σε ένα κρίσιμο σημείο
για να δώσει νέα ώθηση
στη δύσκολη περίοδο
που ακολουθεί.

Οι κινητοποιήσεις δεν
περιορίστηκαν στην Αθή-
να. Στη Θεσσαλονίκη, το
Ηράκλειο, την Πάτρα,
τον Βόλο, τη Ζάκυνθο,
τις Σέρρες, την Καλαμά-
τα, τα Τρίκαλα και πολ-
λές ακόμα πόλεις, πραγ-
ματοποιήθηκαν συγκεν-
τρώσεις, προβολές, συ-
ναυλίες και συζητήσεις. 

Η κινητοποίηση της
Αθήνας, πραγματοποι-
ήθηκε μετά από έναν
ευρύ συντονισμό σω-
ματείων και συνδικαλι-
στών, ύστερα από κά-
λεσμα της ΠΟΣΠΕΡΤ
και του Συντονισμού
Ενάντια στα Κλεισίματα
και τις Διαθεσιμότητες.
Μετά την επιτυχία της
11/6, νέα αντίστοιχη
σύσκεψη για επόμενες
κινητοποιήσεις, λάμβα-
νε χώρα το απόγευμα
της Τρίτης 17/6, την
ώρα που η Εργατική
Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο.

Σ.Μ.

11/6/14 έξω από το Ραδιομέγαρο



Το απεργιακό κίνημα Νο 1127, σελ. 5
εργατικη αλληλεγγυη

Η απάτη της
“αξιολόγησης”

Aποκαλυπτική, όσον αφορά το τι πραγματικά θα
σημάνει η Αξιολόγηση στα Νοσοκομεία, είναι η από-
φαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ πριν
από την απεργία στις 18/6. 

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρει: «Δεν πρόκειται περί
ενός συστήματος Αξιολόγησης, αλλά βαθμολογικής
κατάταξης των υπαλλήλων.

Τουλάχιστον το 15% των υπαλλήλων του κάθε Φο-
ρέα κατατάσσεται στους βαθμούς από 1 έως 6,9. Ο
Νόμος προβλέπει μέτρα για τη βελτίωση της υπηρε-
σιακής επάρκειας των εν λόγω υπαλλήλων. Οι δηλώ-
σεις όμως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ήταν σαφείς.

Στους υπαλλήλους που βαθμολογούνται με βαθ-
μούς από 1 έως 6,9 αποσυνδέεται η οργανική θέση
από το φορέα «που πήρε κάτω από τη βάση». Τίθεν-
ται σε διαρκή κινητικότητα και συστήνουν τη νέα δε-
ξαμενή Διαθεσιμοτήτων – Απολύσεων στο Δημόσιο.

Καθιέρωση ατομικών μισθών

Ταυτόχρονα ανακατανέμεται το ίδιο μισθολογικό
κόστος με την καθιέρωση ατομικών μισθών. Θα μει-
ώνονται οι μισθοί των υπαλλήλων με χαμηλό βαθμό
και τα χρήματα, αν και υποτίθεται ότι θα κατευθύνον-
ται στους αρίστους υπαλλήλους ως κίνητρο επίτευ-
ξης στόχων, θα καταλήγουν στο Κρατικό Προϋπολο-
γισμό. Εξάλλου με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα το
μισθολογικό κόστος στο Δημόσιο μειώνεται 1,3δις
ευρώ και η βαθμολογική, μισθολογική προαγωγή
στους βαθμούς του νέου μισθολογίου (ν.4024/2011)
παγώνει έως τουλάχιστον τέλους του έτους 2016.
Επίσης προβλέπει 97.000 αναγκαστικές αποχωρήσεις
από το Δημόσιο (διαθεσιμότητες - απολύσεις).

Μέχρι 25% των υπαλλήλων κατατάσσεται στους
βαθμούς 9 και 10 και συστήνουν τη νέα λίστα από
την οποία θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι οργανικών
μονάδων όλων των επιπέδων. Το 30% των σημερινών
Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονά-
δων υποχρεωτικά βαθμολογούνται κάτω του βαθμού
8,9. Έτσι χάνουν τη θέση τους ανεξαρτήτως τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων.

Αξιολογητές για τους υπαλλήλους είναι οι προϊστά-
μενοι οργανικών μονάδων (εισήγηση Προϊστάμενου
Τμήματος και αξιολόγηση από τον Διευθυντή της
υπερκείμενης οργανικής μονάδας) και για τους Προ-
ϊσταμένους, οι Διοικητές των Νοσοκομείων κατόπιν
εισήγησης των Διευθυντών.

Επιχειρείται η κομματική χειραγώγηση της Δημό-
σιας Διοίκησης επειδή οι σημερινοί προϊστάμενοι
σχεδόν στο σύνολό τους είναι με ανάθεση από τους
Διοικητές και είναι ευάλωτοι σε κομματικές – πολιτι-
κές πιέσεις. Επίσης ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης έδωσε στη διαβούλευση Νομοσχέδιο στο
οποίο καθιερώνεται η προφορική Συνέντευξη που
εξασφαλίζει μόρια σε ποσοστό 50% έως 70% για την
επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων. Διενερ-
γείται από Επιτροπή Συνεντεύξεων η οποία ορίζεται
από τον Υπουργό με τη συμμετοχή στην επιτροπή
ιδιώτη εμπειρογνώμονα!!!

Ο επιμερισμός των ποσοστών γίνεται από τους Δι-
οικητές των Νοσοκομείων. Πως οι Διοικητές και οι Δι-
ευθυντές των υπηρεσιών των Νοσοκομείων θα χαρα-
κτηρίσουν το 15% του προσωπικού ως ανεπαρκές
όταν με την δική τους υπογραφή εκτελούν υπεύθυ-
νες υποστηρικτικές εργασίες και νοσηλευτική φροντί-
δα;».

H αριστερή στροφή στα σωματεία συνεχίζεται
αμείωτα, όπως στο Θριάσιο όπου η αριστερά σά-
ρωσε στις εκλογές. Εννιά στις έντεκα έδρες κατέ-
ληξαν στις δυνάμεις της αριστεράς, ενώ ΠΑΣΚΕ-
ΔΑΚΕ, σε κοινό ψηφοδέλτιο, είχαν μείωση αφού
πήραν δύο έδρες από τέσσερις που είχαν.   

Τρεις έδρες πήρε η ΑΚΙΔΑ (Αντίσταση-Κίνημα-
Διεκδίκηση-Ανατροπή), κίνηση στην οποία συμμε-
τέχουν το Νυστέρι, η Ταξική Πορεία και ανένταχτοι
αγωνιστές. Στο νέο ΔΣ εκλέχτηκαν ο Γιώργος Τσι-
ρώνης και η Μαρία Αλεξανδρίδου, σύντροφοι από
το Νυστέρι και ο Γιώργος Κούτουλας από την Τα-
ξική Πορεία. 

Ο Γιώργος Τσιρώνης μας δήλωσε: «στις εκλογές καταγράφηκε καθαρά η άνοδος της αριστεράς, ενώ είχαμε καθήλωση των φιλοκυ-
βερνητικών δυνάμεων. Εννιά στις έντεκα έδρες του ΔΣ πήγαν στην αριστερά! Είναι σημαντική εξέλιξη καθώς μέσα σε αυτή την άνοδο
καταγράφηκε και το ανέβασμα της δικής μας αριστεράς, της αντικαπιταλιστικής. Δυνάμωσε το κομμάτι που στηρίζει τις απεργίες
διαρκείας, την σύγκρουση και όχι το συμβιβασμό, που μάχεται ενάντια στην επερχόμενη αξιολόγηση, που οργανώνει από τα κάτω. Οι
αγώνες και η εμπειρία του προηγούμενου διαστήματος έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Το Θριάσιο δεν έλλειψε από καμιά κινητοποίηση,
είτε Γενική Απεργία είτε απεργία στο χώρο της Υγείας, ενώ συμμετέχει στο Συντονιστικό των Νοσοκομείων. Παρόλο που προφανώς
δεν έχουμε προλάβει να συγκροτηθούμε σαν ΔΣ, από τη δική μας μεριά έχουμε ξεκινήσει ήδη τις περιοδείες για να οργανώσουμε το
κατέβασμα στην απεργία στις 18 Ιούνη και στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας»

Σάρωσε η αριστερά στο Θριάσιο

Μ
ε 24ωρη πανελλαδική απεργία
«υποδέχονται» τον νέο Υπουργό
Υγείας, Βορίδη οι εργαζόμενοι

στα Νοσοκομεία (καλούν ΠΟΕΔΗΝ και
ΟΕΝΓΕ) την Τετάρτη 18 Ιούνη. Στην Αθή-
να συγκέντρωση θα γίνει στις 12 το μεση-
μέρι στο Υπουργείο (οδός Αριστοτέλους)
και θα ακολουθήσει πορεία, ενώ και στην
υπόλοιπη χώρα θα γίνουν τοπικές συγκεν-
τρώσεις. Στη διαδήλωση καλεί και η ΑΔΕ-
ΔΥ με κήρυξη στάσης εργασίας. 

Το Σάββατο 14/6 έγινε η Συνέλευση του
Συντονιστικού των Πρωτοβάθμιων Σωμα-
τείων, των Επιτροπών Αγώνα και εργαζό-
μενων από τα Νοσοκομεία, στον Άγιο Σάβ-
βα. Συμμετείχαν εργαζόμενοι από τα Νο-
σοκομεία Αγλαΐα Κυριακού, Αγία Όλγα,
Γεννηματά, Θριάσιο, Αττικό, ΨΝΑ, Άγιος
Σάββας, Ικαρίας, Νάξου, Χίου, καθώς και
εκπρόσωποι από τους εργαστηριακούς
γιατρούς και τους γιατρούς του ΠΕΔΥ-
ΕΟΠΥΥ. 

Ο Κώστας Καταραχιάς, γιατρός μας μί-
λησε για την συζήτηση που πραγματοποι-
ήθηκε: «Η Συνέλευση του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων ήταν πετυχημένη, με εκ-
προσώπους από 11 Νοσοκομεία, από Επι-
τροπές Αγώνα, από τον ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ. Συ-
ζητήσαμε όλα τα θέματα που ανοίγουν με-
τά το μαύρισμα της κυβέρνησης στις πρό-
σφατες εκλογές και τον ανασχηματισμό
που έφερε στο Υπουργείο Υγείας ένα ακό-
μα φασίστα. Μία από τις πιο βασικές μά-
χες είναι αυτή των προϋπολογισμών αφού
χρειάζονται ακόμα 700 εκατομμύρια ευρώ
για να καλυφθεί η στοιχειώδης λειτουργία
των Νοσοκομείων. Ταυτόχρονα, έχουμε τη
μάχη κατά της αξιολόγησης που είναι
στην ουσία η αρχή της ιδιωτικοποίησης.

Πακέτο με το νέο γύρο κλεισιμάτων των
Νοσοκομείων πάνε οι μειώσεις στα κρεβά-
τια και οι διαθεσιμότητες-απολύσεις. Επι-
χειρούν να αλλάξουν συνολικά τις εργα-
σιακές σχέσεις. Παλεύουμε για να μην
ιδιωτικοποιηθούν τα Νοσοκομεία».

Πρόγραμμα δράσης

Όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης
που μπήκε μας δήλωσε: «Συζητήσαμε
ακόμα πώς θα οργανώσουμε την απεργία
στις 18/6. Βάζουμε στόχο να υπάρχουν
μαζικές διαδηλώσεις και να καλέσουμε
όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που αγωνίζον-
ται ενάντια στις απολύσεις: από τις καθα-
ρίστριες μέχρι τους εκπαιδευτικούς που
παλεύουν για να μείνουν ανοιχτά τα σχο-
λεία. Την Τρίτη (σ.σ. 17/6) θα συμμετέχου-
με και στη σύσκεψη του Συντονισμού
ενάντια στα κλεισίματα και τις διαθεσιμό-
τητες. Για όλη την τελευταία εβδομάδα

του Ιούνη προχωράμε σε κινητοποιήσεις
σε όλα τα Νοσοκομεία με καταλήψεις,
συγκεντρώσεις σε προαύλια, αποκλεισμό
των Ταμείων. Για κλιμάκωση προτείνουμε
στις Ομοσπονδίες και στα Σωματεία να
βγάλουν 48ωρη απεργία για τις 1-2 Ιού-
λη».    

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται μια σειρά κι-
νητοποιήσεις για την καταβολή των δε-
δουλευμένων. Η ΟΕΝΓΕ προκήρυξε απερ-
γία διαρκείας για τους γιατρούς στο Νο-
σοκομείο Λάρισας από τις 19 Ιούνη, ενώ
στηρίζει την επίσχεση εργασίας των ειδι-
κευόμενων γιατρών. Ο Διοικητής του εν
λόγω Νοσοκομείου, Μητσιός προχώρησε
σε μήνυση κατά του ΔΣ της Ένωσης Για-
τρών με στόχο να ποινικοποιήσει την διεκ-
δίκηση των χρημάτων που οφείλονται
στους γιατρούς, περίπου 2,5 εκατομμύρια
ευρώ για δεδουλευμένες εφημερίες.

Νεκτάριος Δαργάκης

Απεργιακή “υποδοχή” 
για τον Βορίδη



Το απεργιακό κίνημασελ. 6, Νο 1127
εργατικη αλληλεγγυη

Καθαρίστριες
Απτόητες
παρά τις
επιθέσεις
Συνεχίζουν τον αγώνα οι καθαρί-

στριες του Υπουργείου Οικονομι-
κών τονίζοντας πως μπορεί ο Άρει-
ος Πάγος να αποφάσισε πως η
απόλυσή τους είναι υπέρ του ελλη-
νικού δημοσίου, το δίκιο όμως εξα-
κολουθεί να είναι με το μέρος
τους. Την περασμένη Πέμπτη 12/6
λίγες ώρες μετά την απόφαση, δέ-
χτηκαν σκληρή καταστολή από τα
ΜΑΤ στην προσπάθειά τους να πά-
νε στην είσοδο του Υπουργείου,
στην οδό Νίκης, για να διαμαρτυ-
ρηθούν. Εκατοντάδες έσπευσαν
στο πλευρό τους μόλις μαθεύτηκε
το νέο της δικαστικής απόφασης
αλλά και της αστυνομικής επίθε-
σης. 

“Είναι δικαίωμα του καθενός να
διαδηλώνει. Δε μας αφήναν να πε-
ράσουμε. Άρχισαν να μας ρίχνουν
ξύλο. Φωνάζαμε “να περάσουμε,
να περάσουμε”. Το αποτέλεσμα
ήταν πολλές να φάμε ξύλο, τέσσε-
ρις γυναίκες να πάνε στο νοσοκο-
μείο”, μας είπε η Κωνσταντία Πε-
τρούση, λίγες ώρες μετά στη συ-
ναυλία συμπαράστασης που στή-
θηκε στην Καραγιώργη Σερβίας.
“Εμένα κόντεψε ένας να με πνίξει,
με τράβαγε από την τσάντα. Πριν
δυο μέρες ξανάγινε αυτό. Ποτέ
δεν ήταν μαζί μας, αλλά δεν ήταν
τόσο χυδαίοι και άγριοι. Δε μας
σταματάνε όμως. Θα κάτσουμε
όσο χρειαστεί. Να είμαστε στο
δρόμο, στο πλευρό όλων όσων
μας στηρίζουν. Με ψηφίσματα, με
καθημερινή παρουσία. Σήμερα ήρ-
θε πάρα πολύς κόσμος στη διαδή-
λωση που προσπαθήσαμε να κά-
νουμε. Μαθαίνουμε για όλες τις
απεργίες που γίνονται, για τα νο-
σοκομεία ας πούμε που απεργούν
στις 18 Ιούνη, θα είμαστε μαζί.”

Τη Δευτέρα 16 Ιούνη, με ανακοί-
νωση του συντονιστικού κατήγγει-
λαν την παρουσία ασφαλιτών που
παρακολουθούν συνέχεια το τί
συμβαίνει στο Υπουργείο, αλλά και
τις αναίτιες προσαγωγές αλληλέγ-
γυων ακόμα και μέσα σε ταξί.

Συνεχίζουν απλώνοντας τη συμ-
παράσταση. Την Τρίτη 17/6 βρέθη-
καν στο πλευρό των εργαζόμενων
του Υπουργείου Πολιτισμού που εί-
χαν στάση εργασίας και συγκέν-
τρωση στο Βυζαντινό Μουσείο. Οι
εργαζόμενοι παλεύουν για να στα-
ματήσει η υποβάθμιση του Υπουρ-
γείου, να μην περάσουν οι διαθεσι-
μότητες- απολύσεις και να σταμα-
τήσει κάθε προσπάθεια ιδιωτικο-
ποίησης. 

Παράλληλα με τη μάχη ενάντια στις συγχω-
νεύσεις- κλεισίματα των σχολείων, άνοιξε αυτή
τη βδομάδα η προσπάθεια των δασκάλων για το
μπλοκάρισμα των σεμιναρίων αυτοαξιολόγησης
που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας. 

Πρόκειται για σεμινάρια που στην ουσία βά-
ζουν μπροστά τους διευθυντές των δημοτικών
σχολείων στο να αξιολογήσουν τη δουλειά των
συναδέλφων τους και να στείλουν αρκετούς από
αυτούς στην ανεργία. Σύμφωνα με την έκθεση
του ΔΝΤ για την Ελλάδα, χρειάζεται μέχρι το τέ-
λος Ιούνη να έχουν ολοκληρωθεί για να μπορεί
το υπουργείο να καταρτήσει την έκθεση αξιολό-
γησης μέχρι το Σεπτέμβρη. Η απόλυση χιλιάδων
δασκάλων είναι απαραίτητη προκειμένου να
“βγουν τα νούμερα” για την κυβέρνηση, και
μπροστά σε αυτή την πρόκληση οι σύλλογοι δα-
σκάλων, η ΔΟΕ, οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες
γονέων, αλλά και δεκάδες τοπικές κινήσεις σε
κάθε γειτονιά οργάνωσαν από κοινού κινητοποι-
ήσεις τις πρώτες δύο μέρες και συνεχίζουν όλη
τη βδομάδα.

Το στήσιμο των σεμιναρίων έγινε στα κρυφά,
με τηλεφωνήματα στους διευθυντές την Παρα-
σκευή 13 Ιούνη το απόγευμα, όπως καταγγέλλει
σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ, για να αιφνιδιάσουν.
Ήδη η ομοσπονδία από τον Μάη έχει κηρύξει

πάγια 48ωρη απεργία στους συλλόγους όπου
θα γίνουν τα σεμινάρια, με στόχο να καλυφθούν
οι διευθυντές και οι σύλλογοι που εναντιώνονται
στην αξιολόγηση. 

Μαζικό

Οι κινητοποίησεις είχαν μαζική συμμετοχή από
δασκάλους, οι οποίοι απήργησαν στην πλειοψη-
φία τους, αλλά και από γονείς και συμπαραστά-
τες. Σε όλη την Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη,
τα σεμινάρια ακυρώθηκαν. “Το δημοτικό συμ-
βούλιο της Πετρούπολης έχει ήδη βγάλει ομό-
φωνα ψήφισμα ενάντια στη συγχώνευση του 3ου
και του 6ου δημοτικού σχολείου. Χρειάζεται
ωστόσο να βγούμε στο δρόμο, όπως κάναμε αυ-
τές τις μέρες, για να αποτρέψουμε τα σχέδια
της κυβέρνησης. Χρειάζεται απεργιακός αγώνας
και συντονισμός. Τη Δευτέρα έγιναν κινητοποι-
ήσεις και στα τρία σχολεία που προγραμματίζον-
ταν τα σεμινάρια, με πανό στα κάγκελα και τη
συμμετοχή των διευθυντών στην απεργία. ” μας
λέει η Κατερίνα Πατρικίου από το αντικαπιταλι-
στικό σχήμα “Ανυπότακτη Πετρούπολη”. 

“Έγιναν κινητοποιήσεις σε δεκάδες σχολεία
σε όλη την Αττική. Στα νότια συγχωνεύονται
σχολεία σε όλες τις περιοχές που καλύπτει ο
σύλλογός μας, απαντάμε σε όλα τα σημεία δυ-
ναμικά. Μόνο στο 5ο δημοτικό σχολείο Γλυφά-

δας ήρθε ο σχολικός σύμβουλος για να κάνει το
σεμινάριο, δεν το κατάφερε όμως καθώς πλήθος
συγκεντρωμένων το απέτρεψε. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
ο ΣΥΡΙΖΑ της Γλυφάδας, τοπικοί φορείς μαζί με
τους απεργούς δασκάλους συγκεντρώθηκαν απ’
έξω και τελικά το κλιμάκιο αποχώρησε. Την Πέμ-
πτη και την Παρασκευή δίνουμε τη μάχη στο 2ο
δημοτικό του Ελληνικού. Γι’ αυτό το λόγο ο σύλ-
λογός μας έχει αποφασίσει στάσεις εργασίας 8-
11πμ κάθε μέρα που γίνεται τέτοια προσπάθεια,
με σκοπό να οργανωθούν παντού συγκεντρώ-
σεις.”, δήλωσε στην ΕΑ η Σταυρούλα Τσακανίκα,
από το ΔΣ του συλλόγου εκπαιδευτικών Γλυφά-
δας - Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Στις 20- 22 Ιούνη πραγματοποιείται το συνέ-
δριο της ΔΟΕ στην Αθήνα, όπου θα συζητηθούν
και τα επόμενα βήματα του κλάδου. Υπάρχουν
ήδη προτάσεις για απεργία στις αρχές του Σε-
πτέμβρη, μόλις ανοίξουν τα σχολεία. Από τη με-
ριά των Παρεμβάσεων, των αντικαπιταλιστικών
σχημάτων των δασκάλων, θα μπει η πρόταση να
κλειδώσει από τώρα η ημερομηνία για πενθήμε-
ρη απεργία. Η υιοθέτηση της πρότασης των Πα-
ρεμβάσεων από όλη την αριστερά είναι απαραί-
τητη, για να στηθούν απεργιακές επιτροπές και
να μπορέσει αυτή η απεργία να ξεσηκώσει όλη
την εκπαίδευση, στο πλάι και των πανεπιστημίων
που ήδη είναι στο δρόμο.

Σ
τις 13 Ιούνη έληξε η διαθεσι-
μότητα για τους 1165 εργα-
ζόμενους στα μεγάλα πανεπι-

στημιακά ιδρύματα της χώρας. Με-
τά την πολύμηνη απεργία ενάντια
στη διαθεσιμότητα, που ξεσήκωσε
ένα ολόκληρο κύμα απεργιών και
καταλήψεων στις σχολές το περα-
σμένο φθινόπωρο, οι διοικητικοί
στα οχτώ ιδρύματα προχωρούν ξα-
νά σε απεργίες μέσα από μαζικές
συνελέυσεις.

Ήδη το ΕΜΠ είναι κλειστό επ’
αόριστο από την προηγούμενη
βδομάδα. Αρκετοί φοιτητικοί σύλ-
λογοι προχώρησαν σε καταλήψεις
συμπαράστασης και συμμετείχαν
από κοινού στην απεργιακή διαδή-
λωση στις 11 του Ιούνη, στον ένα
χρόνο από το μαύρο στην ΕΡΤ.
“Ήρθαμε στην Αθήνα μετά από συ-
νάντηση που κάναμε μέσω τηλεδιά-
σκεψης με τους συναδέλφους 8
πανεπιστήμιων που θίγονται από τη
διαθεσιμότητα”, μας είπε ο Αντρέ-
ας Βασιλάκης, πρόεδρος του συλ-
λόγου διοικητικών υπαλλήλων πα-
νεπιστημίου Πάτρας, που συμμετεί-
χε στη διαδήλωση στην Αθήνα  “Μι-
λάμε για 1165 συναδέλφους, για
τους οποίους, η διαθεσιμότητα λή-
γει 13/6. Κανένα νέο δεν έχουμε
πάρει που να έχει μια σοβαρότητα.
Δεν γνωρίζουμε αν στις 16/6 οι συ-
νάδελφοι αυτοί θα βρίσκονται στα
πανεπιστήμια ή θα είναι απολυμέ-

νοι. Γι'αυτό είμαστε εδώ με τους
συναδέλφους, για να βροντοφωνά-
ξουμε ότι θα είμαστε στους δρό-
μους όσο χρειαστεί μέχρι να γυρί-
σουν πίσω οι συνάδελφοι. Τον νέο
υπουργό τον ξέρουμε από το
υπουργείο Υγείας παλιότερα. Εμείς
αυτό που του λέμε είναι ότι αυτή τη
στιγμή διαλύεται το παν/μιο Πά-
τρας. Η κυβέρνηση γενικότερα
προσπαθεί να κλείσει και να διαλύ-
σει τα πάντα. Την ΕΡΤ, τους ΟΤΑ,
τα νοσοκομεία. Νομίζω ότι αν αντι-
σταθούμε όλοι μαζί τα πράγματα
θα είναι καλύτερα για όλους μας.”

Στις συνελεύσεις των διοικητικών
που έγιναν την Τρίτη 17/6 τόσο στο
ΕΚΠΑ, όσο και στο ΕΜΠ, ήταν κοι-
νή πεποίθηση πως χρειάζεται να

συνεχιστεί η κόντρα με το Υπουρ-
γείο. Στο ΕΚΠΑ προηγήθηκε συνε-
δρίαση της Συγκλήτου που στην
ημερήσια διάταξη βρισκόταν η σύ-
σταση του Οργανισμού (πρόκειται
για τη διάταξη που προωθεί τις
ιδιωτικοποίησεις στα πανεπιστή-
μια), η οποία για τρίτη φορά διακό-
πηκε από τη μαζική συμμετοχή των
φοιτητών και των διοικητικών που
ζητούσαν ρητή απόφαση της Συγ-
κλήτου ενάντια στις απολύσεις, την
οποία φυσικά δεν πήραν. 

“Χρειάζεται να κλείσει το ΕΚΠΑ
όπως το Πολυτεχνείο. Έχουμε την
εμπειρία του πώς σταματάμε τους
υπουργούς, από το φθινόπωρο.
Απεργιακά, όχι περιμένοντας απο-
φάσεις”, είπε ο Μηνάς Χρονόπου-

λος, φοιτητής Φιλοσοφικής. Στη
συνέλευση που ακολούθησε απο-
φασίστηκε συνέχιση της απεργίας
που ξεκίνησε την προηγούμενη
Πέμπτη, καλώντας σε στάση εργα-
σίας για τις 18 Ιούνη, μετατρέπον-
τας τη στάση της ΑΔΕΔΥ σε απερ-
γία για το ΕΚΠΑ. 

Στο ΕΜΠ η τρίτη συνέλευση έγι-
νε στο ίδιο κλίμα. Η απόφαση δεν
αλλάζει: “Δεν ανοίγουμε αν δεν γυ-
ρίσουν όλοι πίσω” ήταν το κλίμα
στις περισσότερες τοποθετήσεις. Η
παρέμβαση του Παύλου Μπέσση,
φοιτητή από τους Μεταλλειολό-
γους ήταν σαφής: “Ήμασταν στο
πλευρό σας καθόλη τη διάρκεια
της τρίμηνης απεργίας σας το φθι-
νόπωρο. Θα είμαστε και τώρα. Θα
είμαστε για να υπερασπιστούμε ότι
δε θα χαθεί καμιά θέση εργασίας,
ότι δεν θα απολυθεί κανείς. Διεκδι-
κούμε να συνεχίσετε αμείωτα και
θα βγούμε σε καταλήψεις στο
πλευρό σας.”

Την ώρα που η Εργατική Αλλη-
λεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο
γίνονταν συνελεύσεις φοιτητών
στις οχτώ από τις εννιά σχολές του
Πολυτεχνείου με πρόταση για κα-
ταλήψεις και συμμετοχή των συλ-
λόγων στη διαδήλωση που καλούν
οι διοικητικοί του ΕΚΠΑ την Πέμπτη
20 Ιούνη, στη 1μμ στα Προπύλαια
προς το υπουργείο Οικονομικών.

Ε. Π.

Δάσκαλοι Μπλόκο στην αξιολόγηση

ΑΕΙ “Να γυρίσουν όλοι πίσω”

Απο την απεργιακή κινητοποίηση στις 11 Ιούνη
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Μ
ε τις καταθέσεις των μαρτύ-
ρων υπεράσπισης της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης συνε-

χίστηκε η δεύτερη μέρα της δίκης.
Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρί-
μης, ο πανεπιστημιακός Προκόπης
Παπαστράτης και ο πρόεδρος της
ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτης Καλφαγιάν-
νης κατέρριψαν τις κατηγορίες περί
συκοφαντικής δυσφήμισης του μη-
νυτή τόσο για τον χαρακτηρισμό του
ως “φασίστα” από τη συντάκτρια
του επίμαχου άρθρου όσο και για
την εκτίμησή της ότι Σαμαράς και
Καρατζαφέρης τον “έστειλαν” να
προσφύγει στο ΣτΕ με στόχο να κρι-
θεί ο νόμος για την ιθαγένεια αντι-
συνταγματικός.

«Ο χαρακτηρισμός φασίστας δεν
είναι ‘εξύβριση’» υποστήριξε ο Πα-
ναγιώτης Καλφαγιάννης, «Προσωπι-
κά καθημερινά βγάζω ανακοινώσεις
που λέω ότι η κυβέρνηση είναι φασι-
στική γιατί έκλεισε την ΕΡΤ και κάνει
όλα αυτά που κάνει, θα έπρεπε να
είμαι μέσα ισόβια». Και υποστήριξε
ότι πράγματι “εστάλη” ο δικηγόρος
να καταθέσει τη προσφυγή στο ΣΤΕ
καθώς είναι λογικό «όταν κάποιος εί-
ναι σε ένα κόμμα ή χώρο που έχει
αρχηγούς, να τους ακολουθεί και
όταν αυτοί λένε κάτι, να πηγαίνει να
το κάνει. Δεν είναι ανάγκη να τον
στείλουν οι ίδιοι, προσωπικά, οι αρ-
χηγοί έχουν συμβούλους, παρατρε-
χάμενους και γλείφτες που κάνουν
αυτή τη δουλειά».

Ακολούθησαν οι απολογίες. «Το
νόημα του άρθρου ήταν η άσκηση
πολιτικής κριτικής στην κυβέρνηση
για μια απόφαση σκάνδαλο: το πά-
γωμα των διαδικασιών της ιθαγένει-
ας με εγκύκλιο του Αθανασίου, μόνο
και μόνο επειδή υπήρξε μια διαρροή
ότι το ΣτΕ θα κρίνει αντισυνταγματι-
κό το νόμο», ξεκίνησε την απολογία
της η Κατερίνα Θωίδου εξηγώντας
γιατί το άρθρο δεν αναφέρει καν το
όνομα του δικηγόρου. «Ασχολούμαι
με το θέμα των μεταναστών πολλά
χρόνια και μέσα από την έρευνα που
είχα κάνει κατέληξα στο ότι υπάρχει
πολιτικό παρασκήνιο», συνέχισε,

αναφέροντας ένα- ένα τα στοιχεία
που την οδήγησαν εκεί, όπως την
προαγγελία της κατάργησης του νό-
μου από Σαμαρά και Καρατζαφέρη,
την αρθρογραφία του Γεωργιάδη
στην εφημερίδα τότε του ΛΑΟΣ και
τις δηλώσεις στο μπλογκ του ότι ο
Θάνος Πλεύρης ήταν σε συνεννόη-
ση με τον Ανδριόπουλο, το κοινό πά-
νελ Πλεύρη, Ανδριόπουλου, Παπα-
γεωργίου στην εκδήλωση του εθνικι-
στικού περιοδικού Patria όπου ο
Πλεύρης καταχειροκροτείται από
όλους όταν λέει ότι η ζωή των μετα-
ναστών στην Ελλάδα πρέπει να είναι
κόλαση και ότι πρέπει να πεθαίνουν
στα σύνορα.

«Οποιοσδήποτε συνάδελφος το
ίδιο συμπέρασμα θα έβγαζε», είπε.
Ενώ για τον χαρακτηρισμό “φασί-
στας” υποστήριξε ότι είναι πολιτικός
καθώς ο Ανδριόπουλος έχει εντάξει
τον εαυτό του εκεί, ο ίδιος ο Μιχα-
λολιάκος τον αποκαλεί συναγωνι-
στή, μαζί με τον Παναγιώταρο και
την Σκορδέλη είχε καταθέσει μήνυ-
ση κατά της αριστεράς. 

«Διάβασα το άρθρο την Τετάρτη
το πρωί όταν τυπώθηκε η εφημερί-
δα, συμφωνούσα και συμφωνώ ακό-
μα με όσα γράφει», είπε ο Τάσος
Αναστασιάδης αναφέροντας ότι η
Κατερίνα κάνει πολλά χρόνια το
συγκεκριμένο ρεπορτάζ και έχει

γράψει και σχετικό βιβλίο. «Η κατάρ-
γηση του νόμου για την ιθαγένεια
ήταν πολιτική πρωτοβουλία δύο κομ-
μάτων, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ και ο
Ανδριόπουλος ήταν μαζί τους» συνέ-
χισε, ενώ ανέδειξε το στόχο της μή-
νυσης: «Ο, τι δεν κατάφεραν οι φα-
σίστες και οι νεοναζί με τις επιθέ-
σεις, να φιμώσουν την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη, το προσπαθούν τώρα με
μηνύσεις και ζητώντας χρηματικές
αποζημιώσεις».

Αντιφασιστική

«Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι μια
εφημερίδα αντιφασιστική», ξεκίνησε
την απολογία του ο Πάνος Γκαργκά-
νας. «Πάντα είχε μέτωπο με τη Χρυ-
σή Αυγή, από την δεκαετία του ’90
τότε που οι νεοναζί είχαν χαράξει τη
σβάστικα στο μέτωπο μιας μαθή-
τριας. Από τότε προειδοποιούσαμε
ότι υπάρχει νεοναζιστικό μόρφωμα
στην Ελλάδα» εξηγώντας στη συνέ-
χεια πως: «Δεν χρησιμοποιούμε τη
λέξη φασίστας σαν βρισιά, γιατί αυ-
τό ευτελίζει τη βαρύτητα του όρου.
Φασίστας είναι ο χαρακτηρισμός
που προσδιορίζει τα μέλη μιας οργά-
νωσης που επιχειρεί με τάγματα
εφόδου τη διάλυση της εργατικής
τάξης, από την εμφάνισή τους τη δε-
καετία του ‘20 μέχρι σήμερα». Την
ρατσιστική εκστρατεία ΝΔ-ακροδε-

ξιάς που ήταν σε εξέλιξη ήθελε να
αναδείξει η εφημερίδα, είπε, εξηγών-
τας βήμα-βήμα γιατί «το άρθρο την
αποδίδει με χειρουργική ακρίβεια».

«Τι κρίνεται σήμερα; Η υπόθεση
ενός απλού πολίτη που δεν ασχολεί-
ται με τη δημόσια ζωή ή η ελευθερία
του τύπου να εκφέρει άποψη και
κριτική;», τόνισε ο ένας εκ των τριών
δικηγόρων υπεράσπισης Τάκης Ζώ-
τος φέρνοντας ως παράδειγμα τη
δίκη της εφημερίδας New York Ti-
mes πριν πενήντα χρόνια για ολοσέ-
λιδο άρθρο της που αναφέρεται
στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και το κί-
νημα για τα δικαιώματα των μειονο-
τήτων υπό τον τίτλο “ακούστε τις
υψωμένες γροθιές τους”. «Το ζήτη-
μα ήταν να σταματήσει η εφημερίδα
να γράφει για αυτά τα θέματα και
όχι η ακρίβεια του άρθρου», εξήγη-
σε ο δικηγόρος περιγράφοντας πως
εκείνη η δίκη έφτασε στο Ανώτατο
Δικαστήριο και κατέληξε σε μια ιστο-
ρική για την ελευθερία του τύπου
απόφαση: «καθένας που εμπλέκεται
με τη δημόσια ζωή υπόκειται σε
έλεγχο και κριτική και αυτό μπορεί
να γίνεται και με πιο υπερβολικές εκ-
φράσεις και χαρακτηρισμούς σε μεί-
ζονα θέματα».

Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώ-
στας Παπαδάκης ανέφερε ότι ενώ οι
δύο κατηγορούμενοι θα μπορούσαν

να είχαν εξαιρεθεί από τη δίκη «δε
με άφησαν να χρησιμοποιήσω τη
διάταξη που τους το επέτρεπε, απο-
φάσισαν να καθίσουν μαζί με τη συν-
τάκτρια στο εδώλιο και να δικα-
στούν. Αυτό ως προς το ήθος των
ανθρώπων που δικάζονται».

«Γιατί το “έστειλε” βλάπτει το μη-
νυτή; Γιατί είναι δυσφημιστικό ότι
κάποιος τον έστειλε;» ήταν το ερώ-
τημα που έβαλε στη συνέχεια, απαν-
τώντας πως ο Ανδριόπολους είναι
δημόσιο πρόσωπο, εκτίθεται στους
χαρακτηρισμούς και από τις πρωτο-
βουλίες που παίρνει και από τους
χώρους στους οποίους κινείται.
«Όχι μόνο δε φάνηκε ότι γράφει ψέ-
ματα το άρθρο, αλλά ενισχύθηκε η
πεποίθηση ότι η προσφυγή στο ΣτΕ
έγινε σε συνεννόηση» είπε, τονίζον-
τας πως «ο μηνυτής χρησιμοποιεί τη
σημερινή δίκη ως συνέχεια αυτών
των πρωτοβουλιών».

«Ο μηνυτής ποινικοποίησε μια πο-
λιτική αντιπαράθεση που δεν ανήκει
στα ποινικά δικαστήρια», ξεκίνησε ο
συνήγορος υπεράσπισης Θανάσης
Καμπαγιάννης. «Με βάση αυτή την
απόπειρα, κρίνεται η ελευθερία του
λόγου και η συνέχιση της ύπαρξης
μιας εφημερίδας. Το πόσο χρειάζον-
ται τέτοιες φωνές το δείχνει το άρ-
θρο. Είναι άρθρο υπεράσπισης της
ιθαγένειας και ταυτόχρονα θέλει να
δείξει μια μεθόδευση, την πολιτική
πρωτοβουλία κατάργησης του νό-
μου». 

Στο αν νομιμοποιείται η εφημερίδα
να χαρακτηρίζει “φασίστα” το μηνυ-
τή ή να εκτιμά ότι “εστάλη” για να
κάνει την προσφυγή στο ΣτΕ, εξήγη-
σε ότι «Πηγή ενημέρωσης γι’ αυτό
είναι ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο
Μιχαλολιάκος. Γιατί δεν έκανε μήνυ-
ση σε αυτούς ο Ανδριόπουλος που
αποτελούν και την πηγή ενημέρωσης
της Θωίδου;» Και κατέληξε «Η Εργα-
τική Αλληλεγγύη έχει δεχτεί επιθέ-
σεις με στιλέτα από τον ίδιο χώρο.
Το ‘προχώρημα’ τώρα είναι ότι ο μη-
νυτής προσπαθεί να μετατρέψει σε
στιλέτο το δικαστήριό σας».

Λένα Βερδέ

Αθώοι οι 3 της Εργατικής Αλληλεγγύης

Π
ανηγυρικά αθώοι κρίθηκαν την περασμένη Πέμπτη 12
Ιουνίου οι τρεις της Εργατικής Αλληλεγγύης -η Κατε-
ρίνα Θωίδου, δημοσιογράφος της Εργατικής Αλληλεγ-

γύης  και δημοτική σύμβουλος Νίκαιας, ο Πάνος Γκαργκάνας
διευθυντής και ο Τάσος Αναστασιάδης, εκδότης της εφημερί-
δας- που δικάζονταν για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από
μήνυση του έμμισθου συνεργάτη της Χρυσής Αυγής Ιωάννη
Ανδριόπουλου. 

Η αθώωση γιορτάστηκε με χειροκροτήματα και συνθήματα
από τους συμπαραστάτες που για ακόμα μια μέρα από νωρίς
είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια, ενώ ο Πάνος Γκαργκά-
νας απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους είπε ότι «η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη πάντα έλεγε την αλήθεια, τώρα θα το κά-

νει… και με απόφαση δικαστηρίου»!
Η απόφαση ήταν ένα ακόμα χαστούκι στην μεθόδευση των

νεοναζί, όπου δεν πιάνουν τόπο τα μαχαίρια, να τρομοκρατή-
σουν το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα με μηνύσεις,
διώξεις, βαριά πρόστιμα και δικαστήρια, να φιμώσουν την
Αριστερά και μια εφημερίδα που βρίσκεται για δεκαετίες στην
πρώτη γραμμή των αγώνων.

Χαστούκι

Ηταν βέβαια και ένα χαστούκι σε όσους νομίζουν ότι έτσι
θα σταματήσουν την διεκδίκηση για Ιθαγένεια στα παιδιά των
μεταναστών, καθώς η μήνυση του Ανδριόπουλου αφορούσε
την αναφορά σε άρθρο της Εργατικής Αλληλεγγύης ότι

«έστειλαν ένα φασίστα δικηγόρο να κάνει προσφυγή στο ΣτΕ»
ενάντια στο νόμο Ραγκούση.  

Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ «χαιρετίζει τις χιλιάδες των
συμπαραστατών, τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς, τις ορ-
γανώσεις της αριστεράς, τα δημοτικά συμβούλια και τους συμ-
βούλους, τους Ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών που
στήριξαν αυτό τον αγώνα και έφεραν την νίκη στο δικαστήριο».

«Αυτό που χρειάζεται να ερευνηθεί, ωστόσο» συνεχίζει «είναι
οι σχέσεις του έμμισθου συνεργάτη της Χρυσής Αυγής Ι. Αν-
δριόπουλου  με τον εργοδότη του, και κατηγορούμενο στην με-
γάλη δίκη της Χ.Α βουλευτή Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο» και
«να οριστεί η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης των νεοναζί
για να καταλήξει όλη η συμμορία των νεοναζί στη φυλακή».

Από τη συγκέντρωση συμπαράστασης στην Εργατική Αλληλεγγύη έξω από τα δικαστήρια στις 12 Ιούνη
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ΠΑΤΡΑ

“Κλάματα” και 
ρατσισμός στη
δίκη της
Μανωλάδας

Σ
υνεχίστηκε την Πέμπτη 12 Ιούνη στο Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας η δίκη του
Βαγγελάτου και των μπράβων του που πέρ-

σι στις 17 Απρίλη πυροβόλησαν στο ψαχνό 150
περίπου εργάτες γης που απαιτούσαν τα δεδου-
λευμένα τους, τραυματίζοντας 35 από αυτούς.

Εξω από τα δικαστήρια, αλλά και μέσα στην αί-
θουσα, για ακόμα μια φορά μαζική ήταν η συμμε-
τοχή στην συγκέντρωση συμπαράστασης στην
οποία συμμετείχαν δεκάδες μετανάστες και ντόπι-
οι αντιφασίστες, η ΚΕΕΡΦΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανταρ-
σία στην Πάτρα, το ΕΕΚ, αντιεξουσιαστές.

Η δεύτερη μέρα κύλησε με την κατάθεση που
έδωσε ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας από το
Μπαγκλαντές, που περιέγραψε τις συνθήκες κά-
τω από τις οποίες ζούσαν και εργάζονταν στα
φραουλοχώραφα, πώς ο Βαγγελάτος δεν τους
πλήρωνε, πώς οι ίδιοι αποφάσισαν να ζητήσουν
το δίκιο τους και όταν το έκαναν, ήρθαν αντιμέτω-
ποι με την δολοφονική βία. «Μας πυροβόλησαν
όταν πήγαμε να μιλήσουμε στους συναδέλφους
μας που δούλευαν αντί για εμάς εκείνη την ώρα»,
όπως είπε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας. 

Ρατσιστική ρητορική

«Από την πλευρά τους οι συνήγοροι υπεράσπι-
σης, ανάμεσά τους και ο Α. Κούγιας, επιστράτευ-
σαν την χειρότερη ρατσιστική ρητορική με χρυ-
σαυγίτικες ερωτήσεις στα θύματα, όπως «γιατί
δεν σας πυροβόλησαν όταν περνάγατε τα σύνο-
ρα», προβάλλοντας σαν επιχείρημα ενοχής, ότι οι
εργάτες είναι «παράνομοι».�

«Εφτασαν στο σημείο να πουν ότι ενώ ο Βαγγε-
λάτος «τους έδινε δουλειά και ένα πιάτο φαϊ», οι
εργάτες γης είχαν φάει από τον Βαγγελάτο δύο
εκατομμύρια ευρώ από την σοδειά (!) και άλλα τέ-
τοια» μας μεταφέρει ο Νεκτάριος από την Πάτρα.
Μάλιστα,  κάποια στιγμή ο Βαγγελάτος έβαλε τα
κλάματα – ακολουθώντας την πεπατημένη του
Μπούκουρα στην Βουλή». 

Η δίκη συνεχιζόταν την ώρα που η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο την Τρίτη 17
Ιουνίου, με καταθέσεις των θυμάτων “που πέρα
από την περιγραφή των συνθηκών εργασίας και
επίθεσης, κατήγγειλαν τις προσπάθειες των Βαγ-
γελάτων μετά την επίθεση να τους δωροδοκή-
σουν για να φύγουν από την Ελλάδα”, όπως μας
μετέφερε ο Πέτρος Κωνσταντίνου που ήταν πα-
ρών στην αίθουσα του δικαστηρίου και στην κινη-
τοποίηση.

Π
άνω από 400 αντιπρόσωποι πήραν
μέρος στην Συνδιάσκεψη του UAF
που έγινε στο Λονδίνο το Σάββατο

14 Ιούνη. 

Οι αντιπρόσωποι πανηγύριζαν την νίκη
του κινήματος με την συντριβή του BNP,
του αδελφού κόμματος της Χρυσής Αυγής
στη Βρετανία, όπου ο αρχηγός του έχασε
την θέση στο ευρωκοινοβούλιο. Την ίδια
ώρα συζήτησαν σοβαρά την τακτική τους
κατά της εκτόξευσης των ποσοστών του
UKIP, ενός ρατσιστικού ξενόφοβου κόμμα-
τος που χτύπησε πρωτιά στις ευρωεκλο-
γές. 

Αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια μα-
ζική εκστρατεία κατά του UKIP καθώς ο
ίδιος ο Κάμερον και ο υπουργός Παιδείας
κλιμάκωσαν την ρατσιστική επίθεση στοχο-
ποιώντας τα σχολεία των μεταναστών στο
Μπέρμινχαμ ως άνδρα μουσουλμανικής
τρομοκρατίας. 

Συνδικαλιστές από τα μεγαλύτερα συνδι-
κάτα και ακτιβιστές από τη Βρετανία έδω-
σαν την εικόνα από τις μάχες που τους
οδήγησαν στην επιτυχία της συντριβής του
BNP με την τετράχρονη καμπάνια που αγ-
κάλιασε σωματεία και όργωσε τις περιοχές
που πήραν ψήφους οι φασίστες πόρτα-
πόρτα για να μιλήσουν στο κόσμο που τους
ψήφισε. Έτσι έχασαν 100.000 ψήφους από
τις 130.000 που πήραν στις προηγούμενες
εκλογές. 

Γαλλία

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα αποτελέ-
σματα των ευρωεκλογών όπου σε κάποιες
χώρες φασιστικά και ακροδεξιά κόμματα
κατάφεραν να καταγράψουν μεγάλα ποσο-
στά. Εκπρόσωποι από την Γαλλία που ετοι-
μάζονται να συντονίσουν πανεθνικά το αντι-
φασιστικό κίνημα στις 27 και 28 Ιούνη έδω-
σαν την εικόνα του νέου κινήματος που γεν-

νιέται στη Γαλλία κατά του Εθνικού Μετώ-
που της Μαρί Λεπέν. Ο αντιπρόσωπος της
Φοιτητικής Ένωσης της Γαλλίας μίλησε για
την πρώτη αντιφασιστική διαδήλωση στις 7
Ιούνη. 

Είχα την ευκαιρία να μεταφέρω την εικό-
να από τη δράση του αντιφασιστικού κινή-
ματος στην Ελλάδα που οδηγεί τους νεονα-
ζί να μην μπορούν να διεκδικήσουν τους
δρόμους έστω και αν πήραν μεγαλύτερο
ποσοστό σε συνθήκες κρίσης των κυρίαρ-
χων κομμάτων της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑ-
ΣΟΚ. 

Η Συνδιάσκεψη εκτιμώντας την σημαντι-
κή επιτυχία του διεθνούς καλέσματος στις
22 Μάρτη προχώρησε σε νέο κάλεσμα για
τις 21 Μάρτη 2015 με στόχο μεγάλες κινη-
τοποιήσεις κατά του φασισμού και του ρα-
τσισμού σε όλη την Ευρώπη.

Πέτρος Κωνσταντίνου

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Αντίσταση 
στο ρατσισμό και το φασισμό

Φωτό: Kelvin Williams

Το πάνελ στη Συνδιάσκεψη του UAF



και αντιρατσιστικό κίνημα Νο 1127, σελ. 9
εργατικη αλληλεγγυη

Aπορρίφθηκε, παρά την θετική πρόταση του εισαγγελέα,
από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ροδόπης η αίτηση
αναστολής εκτέλεσης της απόφασης με την οποία πρωτόδικα
είχε επιβληθεί στον Γκαζεμί Ναζίρ η ποινή της φυλάκισης
επτά ετών με την κατηγορία της παράνoμης διακίνησης μετα-
ναστών τον Φεβρούαριο του 2013. Εξω από το χώρο του δι-
καστηρίου είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι για να δηλώσουν
την συμπαράστασή τους στον Ναζίρ. 

Νωρίτερα στο δικαστήριο αναπτύχθηκαν όλα τα επιχειρή-
ματα εκ μέρους του Ναζίρ που βρίσκεται ήδη 17 μήνες στην
φυλακή – η φροντίδα της οικογένειάς του και συγκεκριμένα η
αναπηρία του παιδιού του, το λευκό του ποινικό μητρώο, η
συμμετοχή του στα κινήματα όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλά-
δα - αλλά και το γεγονός ότι η έφεσή του έχει οριστεί για το

2016 (!) που σημαίνει ότι εφόσον κριθεί αθώος θα έχει παρα-
μείνει σχεδόν τρία χρόνια στην φυλακή χωρίς κανένα λόγο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αποφάσεις που παίρνονται
στα δικαστήρια της Κομοτηνής χαρακτηρίζονται πέραν του
συνηθισμένου αυστηρές απέναντι σε μετανάστες, σε βαθμό
που να πυροδοτούν τις αντιδράσεις ακόμα και συνδικαλιστι-
κών οργάνων της ΕΛ.ΑΣ και της Διεύθυνσης Φυλακών για το
γεγονός ότι τα κρατητήρια, κέντρα κράτησης και φυλακές
έχουν γεμίσει ασφυκτικά. Την ημέρα που απορρίφθηκε η αί-
τηση αναστολής του Ναζίρ, απορρίφθηκαν άλλες δεκατρείς,
δηλαδή όλες!

Ο Γκασεμί Ναζίρ είχε βρεθεί στον Έβρο προσπαθώντας να

βοηθήσει την γυναίκα του και το παιδί του να εισέλθουν στην
Ελλάδα. Όταν συνελήφθη δεν βρέθηκαν χρήματα πάνω του,
ενώ οι καταθέσεις των μεταναστών που επίσης συνελήφθηκαν
την ίδια μέρα αναφέρονται σε μεταφορέα με άλλα στοιχεία. 

Καταδικάστηκε με βάση τις προανακριτικές καταθέσεις
τριών μεταναστών που είναι αντιφατικές και ακολουθήθηκε η
διαδικασία της αποχής από την ποινική δίωξη για αυτούς
τους τρεις ανθρώπους με σκοπό την άμεση απέλασή τους.
Έτσι οι μετανάστες αυτοί δεν βρέθηκαν ποτέ στο Δικαστήριο
σε δημόσια συνεδρίαση, αλλά αξιοποιήθηκαν δικαστικά οι
προανακριτικές τους καταθέσεις όπως και η κατάθεση ενός
αστυνομικού ο οποίος παραδέχτηκε ότι δεν είδε τον Ναζίρ να
μεταφέρει μετανάστες αλλά «τον είδε εκεί κοντά...» 

Το επόμενο διάστημα θα υποβληθεί νέα αίτηση αναστολής
εκτέλεσης της απόφασης.

Λευτεριά στον Ναζίρ

Στις 18-6-2014, στο Α’ Αυτόφωρο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών, εκδικάζεται η υπόθεση
της επίθεσης ομάδας χρυσαυγιτών κατά τριών Αφγα-
νών προσφύγων στην πλατεία Αττικής. Η επίθεση
έγινε τον Σεπτέμβρη του 2011 κι όμως η δίκη δεν
έχει αρχίσει ακόμα επί της ουσίας, καθώς οι κατηγο-
ρούμενοι Χρυσαυγίτες (Σκορδέλη, Λουκιανός, Μαρ-
κουλάκης) προσπαθούν με κάθε τρόπο να καθυστε-
ρήσουν την εκδίκασή της.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η συνήγορος πολιτι-
κής αγωγής Ευγενία Κουνιάκη: «Μεταξύ των κατηγο-
ρουμένων είναι και η γνωστή τηλεπερσόνα της Χρυ-
σής Αυγής και νυν προφυλακισμένη για την ένταξη σε
εγκληματική οργάνωση, Θέμις Σκορδέλη. Την ίδια μέ-
ρα, ενώπιον του Β’ Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελει-
οδικείου Αθηνών, η ίδια θα οδηγηθεί επίσης κατηγο-
ρούμενη για τις πράξεις της λαθρεμπορίας και παρά-
βασης των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδι-
κα, της νομοθεσίας περί όπλων κλπ…

Η Σκορδέλη δρούσε ανενόχλητη, με τις πλάτες
πολλές φορές του τοπικού αστυνομικού τμήματος
του Αγίου Παντελεήμονα στην περιοχή και του διοι-
κητή του Θ. Σκάρα. Είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι
μια δολοφονική επίθεση με μαχαιριές δίπλα στην
καρδιά δικάζεται στο Μονομελές ως “σωματική βλά-
βη”. Είναι επίσης σκάνδαλο ότι, αν και στα πλαίσια
του αυτοφώρου, η δίκη δεν έχει αρχίσει ακόμα».

Δικάζεται η Σκορδέλη

Επίθεση από φασίστα χρυσαυγίτη δέχτηκαν το
Σάββατο 14 Ιούνη μέλη της Δημοτικής Κίνησης “Αν-
ταρσία στην Κοκκινιά της προσφυγιάς και της αντί-
στασης” την ώρα που έκαναν εξόρμηση συμπαρά-
στασης στις απολυμένες καθαρίστριες και μοίραζαν
ανακοίνωση ενάντια στις συγχωνεύσεις των σχολεί-
ων, στη Λαϊκή της Νίκαιας. Όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της:

«Σεκιουριταδες της λαϊκής πλησίασαν τους συν-
τρόφους προσπαθώντας να πιάσουν συζήτηση. Σιγά
σιγά άρχισαν να βρίζουν και να λένε “εσείς φέρνετε
εδώ τους Πακιστανούς να φύγετε από τη Λαϊκή”. Λί-
γο αργότερα εμφανίστηκε τραμπούκος, ο οποίος πα-
λιότερα μας είχε συστηθεί στην ίδια Λαϊκή ως
“πρώην χρυσαυγίτης” και επιτέθηκε σε ένα σύντρο-
φο χτυπώντας τον με μπουνιές στο κεφάλι. 

Η Ανταρσία στην Κοκκινιά της προσφυγιάς και της
αντίστασης καλεί σε αντιφασιστική εξόρμηση - πικε-
τοφορία το Σάββατο 21 Ιούνη, στις 11πμ στην οδό
Ποσειδώνος και Αχιλλέως -καθώς και το Δημοτικό
Συμβούλιο Νίκαιας-Ρέντη, τα εργατικά σωματεία, τις
κινήσεις και τις συλλογικότητες της περιοχής να κα-
ταγγείλουν το γεγονός και να απαιτήσουν να σταμα-
τήσει οποιαδήποτε φασιστικής έμπνευσης παρεμπό-
διση πολιτικής παρέμβαση στη Λαϊκή της Νίκαιας.

Τραμπούκοι στη Νίκαια

Δ
υνατό μήνυμα κατά του φασισμού έστειλαν εκατοντάδες
αντιφασίστες-τριες την Κυριακή 15 Iούνη το απόγευμα από
την Θεσσαλονίκη, στην μαζική συγκέντρωση που έγινε έξω

από το σιδηροδρομικό σταθμό και την διαδήλωση που ακολούθη-
σε στο κέντρο της πόλης. 

Η αντιφασιστική συγκέντρωση καλέστηκε έκτακτα στο Αγαλμα
Βενιζέλου όταν έγινε γνωστό ότι θα επιχειρηθεί εκεί φασιστοσύνα-
ξη της Χ.Α και στη συνέχεια όταν οι νεοναζί την μετέφεραν στην
πλατεία Δυρραχίου, στον Σιδηροδρομικό σταθμό που βρίσκεται
ακριβώς δίπλα.

«Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής επιχειρούν για ακόμη μια φορά
να παρελάσουν στο κέντρο της πόλης μας. Υποτιμούν την νοημο-
σύνη μας και προκαλούν προσπαθώντας με την προβιά του πα-
τριώτη και του αθώου θύματος να ξεπλύνουν την μισαλλόδοξη δο-
λοφονική τους δράση» ανέφερε στο κάλεσμα για την αντισυγκέν-
τρωση η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. «Η συντριπτική πλειοψηφία του
κόσμου, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι,
δημοτικά συμβούλια έχουν βγάλει ετυμηγορία: η Χρυσή Αυγή είναι
ναζιστική δολοφονική οργάνωση και δεν έχει θέση πουθενά».

Με το άκουσμα της ανακοίνωσης των αντιφασιστικών συγκεν-
τρώσεων η ΕΛ.ΑΣ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση ότι είναι «παρά-
νομες». Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης κατήγγειλε τον Γενικό Διευ-
θυντή της αστυνομίας ότι απαγόρευσε την αντιφασιστική συγκέν-
τρωση για να προστατέψει τους νεοναζί και κάλεσε όλους να συμ-
μετάσχουν στη συγκέντρωση τονίζοντας: «Οι συνεχιστές του
Μπαλτάκου θα μας βρουν μπροστά τους. Δεν θα αφήσουμε τις
γειτονιές της Ξηροκρήνης όπου το 1943 μαρτύρησαν οι Εβραίοι
της πόλης μας κλεισμένοι στο γκέτο των ναζί κατακτητών να γί-
νουν και πάλι γκέτο, αυτή τη φορά για φτωχούς και μετανάστες». 

Ετσι την Κυριακή το απόγευμα εκατοντάδες αντιφασίστες και
αντιφασίστριες, νέοι, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από χώρους
δουλειάς αψήφησαν τις απαγορεύσεις και άρχισαν να συγκεντρώ-

νονται στον σιδηροδρομικό σταθμό. Με πανώ συμμετείχαν η
ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Αντιφασιστική Συνέλευση Αλληλεγγύης
και άλλες αντιρατσιστικές οργανώσεις.  

Ούτε εκατό άτομα

Εκατό μέτρα πιο εκεί, (στον χώρο της πλατείας Δυρραχίου που
είχαν καταλάβει από το προηγούμενο βράδυ διμοιρίες των ΜΑΤ
προκειμένου πρωί προς μεσημέρι της Κυριακής να τον παραδώ-
σουν στους χρυσαυγίτες) οι νεοναζί δεν μπόρεσαν να μαζέψουν
ούτε εκατό άτομα -περιμένοντας εναγωνίως δύο πούλμαν με τον
Κασιδιάρη από την Αθήνα για να τους ενισχύσουν...

Οι νεοναζί για ακόμα μια φορά, υπό την προστασία της κυβέρ-
νησης, συνευρέθηκαν με τον εαυτό τους περικυκλωμένοι από πολ-
λές διμοιρίες ΜΑΤ και πλήθος αστυνομικών που ο υπουργός ΠΡΟ-
ΠΟ Κικίλιας έστειλε για να τους φυλάνε. Λίγο αργότερα επέστρε-
ψαν στα γραφεία τους που βρίσκονται εκεί κοντά, αφού πρώτα
έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο κάνοντας επίθεση σε θεα-
τρική παράσταση δρόμου που βρέθηκε στο διάβα τους, δικαιώνον-
τας όσους λένε ότι οι συνάξεις τους είναι όντως ευκαιρία για ρα-
τσιστικές και φασιστικές επιθέσεις.

«Ηρθε η αστυνομία να μας διώξουν από το σταθμό, αλλά φυσικά
τους είπαμε δεν φεύγουμε» μας είπε ο Κώστας Τορπουζίδης από
την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. «Παραμείναμε επί τέσσερις περίπου
ώρες στο χώρο, όπου στήθηκε και μικροφωνική, φωνάζοντας «Κα-
σιδιάρη είσαι δολοφόνος, φύγε από εδώ», αντιφασιστικά συνθήμα-
τα, τραγουδώντας, χορεύοντας αντάρτικα. Στη συνέχεια διαδηλώ-
σαμε μαζικά προς το Αγαλμα Βενιζέλου στέλνοντας το μήνυμα ότι
το κέντρο της πόλης ανήκει στο αντιφασιστικό κίνημα».

l Με μεγάλη συμμετοχή έγινε στις 13-14 Ιούνη το 2ο διήμερο
αντίστασης και αλληλεγγύης ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστι-
κή απειλή στην Τούμπα, λειτουργώνατς ταυτόχρονα σαν βήμα για
τη συγκέντρωση της Κυριακής.

Ούτε ο Μ. Αλέξανδρος 
δεν σώζει τους νεοναζί

Αντιφασιστική συγκέντρωση
στη Θεσσαλονίκη, στις 15/6

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Ο
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλε-
μος ήταν ένας σεισμός που
άλλαξε την όψη του κόσμου.

Στη δεκαπενταετία που προηγήθηκε
από το ξέσπασμά του, προσεισμικές
δονήσεις προανήγγελλαν τον μεγά-
λο σεισμό. Ο καπιταλισμός παγκό-
σμια έμπαινε σε μια νέα φάση από τα
τέλη του 19ου αιώνα. Ο ανταγωνι-
σμός της «ελεύθερης αγοράς» έδινε
τη θέση του στον ανταγωνισμό των
κανονιών και των θωρηκτών. Κάθε
άρχουσα τάξη που φιλοδοξούσε να
κάνει μπίζνες σε διεθνές επίπεδο
χρειαζόταν την οικονομική και στρα-
τιωτική ισχύ του κράτους της για να
βάλει στην άκρη τους ανταγωνιστές
της. 

Η πρώτη σύγκρουση που κέρδισε
τα φώτα της παγκόσμιας δημοσιότη-
τας ήταν ο Ρωσο-Ιαπωνικός Πόλεμος
από τον Φλεβάρη του 1904 μέχρι τον
Σεπτέμβρη του 1905. Οι μάχες και οι
ναυμαχίες του πολέμου εκτυλίχτηκαν
στην Κίνα (Μαντσουρία) και στην Κο-
ρέα –κανείς δεν ρώτησε ούτε τους
Κινέζους ούτε τους Κορεάτες. 

Η Ρωσία και η Ιαπωνία ανταγωνί-
ζονταν ποια από τις δυο θα εντάξει
την Κορέα στην «σφαίρα επιρροής»
της. Κατ’ επέκταση, η σύγκρουση
αφορούσε την Κίνα. Ήταν ένα ανε-
ξάρτητο κράτος, μια πανάρχαια Αυ-
τοκρατορία, αλλά βρισκόταν σε τέ-
τοια παρακμή ώστε όλες οι Μεγάλες
Δυνάμεις άρπαζαν με τη μια δικαιο-
λογία ή την άλλη ένα κομμάτι της ή
αποσπούσαν «προνομιακή» μεταχεί-
ριση για τις εταιρείες και τα προϊόν-
τα τους. Την αρχή την είχε κάνει η
Βρετανία. 

Όμως, από τα τέλη του 19ου η Ια-
πωνία μετατρεπόταν σε μια υπολογί-
σιμη βιομηχανική και στρατιωτική δύ-
ναμη. Το 1894-95 είχε ταπεινώσει την
Κίνα σε ένα σύντομο πόλεμο. Κατό-
πιν ήρθε η σειρά της Ρωσίας. Ήταν η
πρώτη φορά που μια ασιατική χώρα
είχε νικήσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή
δύναμη. 

«Πρόβα τζενεράλε»

Η ήττα στον πόλεμο έφερε την
επανάσταση του 1905 στην Ρωσία,
την «πρόβα τζενεράλε» της επανά-
στασης του 1917. Είχε κι άλλες συ-
νέπειες. Ο πόλεμος τέλειωσε με τη
μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ο αμερικάνι-
κος καπιταλισμός γινόταν παγκόσμια
δύναμη πλέον. Η Ρώσικη Αυτοκρατο-
ρία αδυνάτισε τρομερά. Μετά την ήτ-
τα της επανάστασης άρχισε να επα-
νεξοπλίζεται, αλλά ο δρόμος προς
την ανατολή ήταν κλειστός. Η τσαρι-
κή διπλωματία τα βρήκε με την Βρε-
τανία για τις σφαίρες επιρροής τους
στην Περσία (το σημερινό Ιράν) και
έστρεψε την προσοχή της στην κεν-
τρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. 

Ενώ ο πόλεμος στην Ασία έμπαινε
στις τελικές φάσεις του, μια διπλω-
ματική κρίση έφερε την Γαλλία και
την Γερμανία στα πρόθυρα του πο-

λέμου. Ήταν η Πρώτη Μαροκινή Κρί-
ση ή «Κρίση της Ταγγέρης», πόλης
του Μαρόκο. Ξεκίνησε με την επίσκε-
ψη του Κάιζερ (αυτοκράτορα) της
Γερμανίας στη Ταγγέρη όπου έβγα-
λε πύρινους λόγους υπέρ της Μαρο-
κινής ανεξαρτησίας. 

Οι κόντρες ανάμεσα σε γαλλικές
και γερμανικές εταιρείες για την εκ-
μετάλλευση των κοιτασμάτων σιδή-
ρου της χώρας ήταν ένας λόγος της
κρίσης. Αλλά δεν περιορίζονταν σε
αυτό. Οι κινήσεις της Γερμανίας
ήταν μια υπολογισμένη πρόκληση
στην Γαλλία που είχε θέσει το Μαρό-
κο υπό την «προστασία» της. Η Γερ-
μανία διεκδικούσε τη «δική της θέση
στον ήλιο» στην Αφρική –δηλαδή στο
μοίρασμά της σε αποικίες. 

Σφήνα

Επίσης, η γερμανική κυβέρνηση
ήθελε να βάλει μια σφήνα ανάμεσα
στη γαλλική και τη βρετανική: το
1898 οι δυο χώρες παραλίγο να συγ-
κρουστούν για τον έλεγχο της Ανα-
τολικής Αφρικής, στο «Επεισόδιο της
Φασόντα» (μια μικρή σουδανική πό-
λη). Όμως, από το 1904 είχαν ξεκινή-
σει την προσέγγισή τους, με την
υπογραφή της Entente Cordiale (Εγ-
κάρδια Συνεννόηση). 

Τελικά, με τις Συμφωνίες της Αλ-
τζεσίρας, η Γαλλία κράτησε τον
έλεγχο του Μαρόκο. Όμως, αυτό
ήταν μόνο ο πρώτος γύρος. Την
άνοιξη του 1911 ξέσπασε η Δεύτερη
Μαροκινή Κρίση. Η Γαλλία έστειλε
στρατό στο Μαρόκο κι η Γερμανία
απάντησε στέλνοντας ένα πολεμικό
πλοίο, την κανονιοφόρο Πάνθηρ, στο
λιμάνι του Αγαδίρ. Οι άλλες Μεγάλες
Δυνάμεις υποστήριξαν την Γαλλία
που τελικά επικράτησε. 

Όμως, για την ιταλική άρχουσα τά-
ξη η επικράτηση της Γαλλίας στην
βόρειο Αφρική χτύπησε καμπανάκι.
Τον Σεπτέμβρη επιτέθηκε στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία και κατέλαβε
τη σημερινή Λιβύη. Ο πόλεμος ήταν
άγριος, με μαζικές σφαγές «ιθαγε-
νών». Συνεχίστηκε και το 1912 και τέ-
λειωσε με την ήττα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. 

Με την σειρά του αυτός ο πόλεμος
ήταν το σήμα ότι ο «Μεγάλος Ασθε-
νής» ήταν στα τελευταία του κι είχε
έρθει η ώρα να μοιραστεί η κληρονο-
μιά του. Η Βουλγαρία και η Σερβία
υπέγραψαν μια μυστική συμφωνία το
1911 με τις ευλογίες της Ρωσίας για
πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Το 1912 σε αυτή την συμ-
μαχία μπήκε κι η Ελλάδα, είχε να
προσφέρει τον στόλο της στην κοινή
προσπάθεια. Έτσι άνοιξε η αυλαία
για τους Βαλκανικούς Πολέμους του

1912-13.
Όλοι οι ανταγωνισμοί, τα παζάρια

και οι ρευστές συμμαχίες των Μεγά-
λων Δυνάμεων επικεντρώθηκαν στα
Βαλκάνια. Στις 28 Ιούνη του 1914 μια
ομάδα νεαρών Σέρβων εθνικιστών
δολοφόνησαν τον Αρχιδούκα Φερδι-
νάνδο, διάδοχο του θρόνου της Αυ-
στροουγγαρίας, και τη σύζυγό του
στο Σεράγεβο της Βοσνίας. 

Ήταν μια ακόμα διεθνής κρίση σαν
κι αυτές που είχαν φτάσει στο παρά
πέντε του πολέμου τα προηγούμενα
χρόνια. Όμως, κάθε τέτοιος «ειρηνι-
κός διακανονισμός» γινόταν ο πρό-
λογος της επόμενης αναμέτρησης.

Και  αυτή τη φορά, ο πόλεμος ήρ-
θε. Η Αυστροουγγαρία θα έχανε κά-
θε επιρροή αν δεν κήρυττε τον πόλε-
μο στην Σερβία. Η Ρωσία δεν μπο-
ρούσε να αφήσει τον ανταγωνιστή
της να κυριαρχήσει. Η Γερμανία δεν
μπορούσε να μείνει αμέτοχη: ο χρό-
νος δούλευε εις βάρος της, η Ρωσία
θα την ξεπερνούσε στην κούρσα των
εξοπλισμών στα επόμενα δυο χρό-
νια. Η Γαλλία στήριζε με δάνεια,
επενδύσεις και όπλα την Ρωσία σαν
αντίβαρο στην Γερμανία. Είχαν υπο-
γράψει στρατιωτικές συνθήκες. Και η
Βρετανία δεν μπορούσε να αφήσει
την Γερμανία να κυριαρχήσει στην
ηπειρωτική Ευρώπη.

Από τον Πόλεμο στην Επανάσταση
Τ

ον Απρίλη του 1917 ένας βου-
λευτής της αντιπολίτευσης
έθετε το ρητορικό ερώτημα,

στο γερμανικό κοινοβούλιο: «Μήπως
ο κύριος Καγκελάριος επιθυμεί ο
γερμανικός λαός να καταλήξει να μι-
λάει ρωσικά;». Προφανώς ο κύριος
Καγκελάριος (πρωθυπουργός) δεν
επιθυμούσε κάτι τέτοιο. Όμως, δεν
ήθελε και δεν μπορούσε να σταματή-
σει τον πόλεμο. 

Η «ρώσικη απειλή» ήταν το κύριο
επιχείρημα της γερμανικής κυβέρνη-
σης το 1914. Η ηγεσία της γερμανι-
κής σοσιαλδημοκρατίας έλεγε τα
ίδια με τη δική της γλώσσα: αν δεν
στηρίξουμε την πατρίδα την ώρα του
κινδύνου, θα νικήσει η Ρωσία του
Τσάρου και αυτό θα σημάνει κατα-
στροφή όλων των οργανώσεων και
κατακτήσεων της εργατικής τάξης. 

Η επανάσταση στην Ρωσία που
ανέτρεψε τον Τσάρο τον Φλεβάρη
του 1917 (Μάρτη, με το νέο ημερο-
λόγιο) έδωσε ένα τρομερό πλήγμα
σε όλα αυτά τα επιχειρήματα. Τον
Τσάρο δεν τον ανέτρεψαν οι γερμα-
νικές ξιφολόγχες, αλλά οι εργάτες
της «Αγίας» Πετρούπολης. Μήπως
πρέπει «να το κάνουμε όπως οι Ρώ-
σοι;» -αυτό ήταν ερώτημα που άρχι-
σε να ακούγεται από τα χαρακώματα
μέχρι τα εργοστάσια σε όλη την Ευ-
ρώπη. 

Τον Απρίλη του 1917 περίπου τρια-
κόσιες χιλιάδες εργάτες κατέβηκαν
σε απεργία στο Βερολίνο, ενάντια
στις ελλείψεις τροφίμων και ενάντια
στον πόλεμο. Το καλοκαίρι ένα κύμα
ανταρσιών σάρωσε τον γαλλικό
στρατό. Στο Τορίνο της Ιταλίας γενι-
κή απεργία και συγκρούσεις με τον
στρατό –πάλι για ψωμί και ενάντια
στον πόλεμο. Η Ευρώπη έπαιρνε φω-
τιά.

Η επανάσταση στην Ρωσία ξεκίνη-
σε από τις εργάτριες της Πετρούπο-
λης που κατέβηκαν σε διαδηλώσεις
ενάντια στον πόλεμο και στις ελλεί-
ψεις τροφίμων, με αφορμή τη Διεθνή
Μέρα της Γυναίκας. Οι εργάτριες
«παρέσυραν» τους εργάτες σε μια
γενική απεργία και όλοι μαζί κέρδι-
σαν τους φαντάρους της φρουράς
στο πλευρό τους. Οι φαντάροι σιχαί-
νονταν τον πόλεμο. 

Η ανατροπή του Τσάρου ήταν το
πρώτο βήμα. Η Ρωσία έγινε το πιο
ελεύθερο κράτος του κόσμου, με την
πιο αριστερή κυβέρνηση του κό-
σμου. Όμως, ο πόλεμος συνεχιζό-
ταν, στο όνομα της «δημοκρατίας»
αυτή τη φορά. Οι καπιταλιστές κέρ-
διζαν και οι εργάτες υπέφεραν. Οι
αγρότες έβλεπαν τους γιους τους να
πεθαίνουν στα μέτωπα, αλλά εξακο-

λουθούσαν να μην έχουν γη. 
Η επανάσταση συνεχιζόταν: στα

εργοστάσια με τις εργατικές επιτρο-
πές και τα συνδικάτα να επιβάλλουν
το δικό τους έλεγχο. Στην ύπαιθρο
με τους αγρότες να καίνε τα αρχον-
τικά των ευγενών και να μοιράζουν
τη γη. Στα μέτωπα, με τους φαντά-
ρους να αρνούνται να εκτελέσουν τις
διαταγές των αξιωματικών. 

Η λέξη σοβιέτ (συμβούλια) άρχισε
να μεταφράζεται από τα ρώσικα σε
όλες τις γλώσσες της Ευρώπης. Αυ-
τή η μορφή οργάνωσης, με αιρετούς
και ανακλητούς αντιπροσώπους είχε
πρωτογεννηθεί στην επανάσταση
του 1905. Ξεκίνησε σαν απεργιακή
επιτροπή και έγινε η πολιτική έκφρα-
ση της εξουσίας των εργατών. Το
1917 το ίδιο έγινε σε πελώρια κλίμα-
κα. 

Πλειοψηφία

Ο Λένιν κι οι μπολσεβίκοι επέμεναν
ότι ο πόλεμος δεν άλλαξε χαρακτή-
ρα επειδή άλλαξε η κυβέρνηση. Μό-
νο η σοσιαλιστική επανάσταση, «η
μετατροπή του ιμπεριαλιστικού πο-
λέμου σε εμφύλιο» όπως έλεγαν οι
«σεκταριστικές» διατυπώσεις το
1914-15, μπορούσε να δικαιώσει
τους εργάτες και τους φαντάρους.
Ήταν μια μειοψηφία όταν ξεκινούσε
η επανάσταση. Έγιναν πλειοψηφία
στα σοβιέτ το φθινόπωρο του 1917.
Τον Οκτώβρη οι μπολσεβίκοι απέδει-
ξαν ότι δεν είναι μόνο λόγια και υπο-
σχέσεις. Οδήγησαν τα σοβιέτ στην
κατάληψη της εξουσίας. Και το πρώ-
το πράγμα που έκαναν, ήταν να βγά-
λουν διάταγμα για την ειρήνη και την
απόσυρση της Ρωσίας από τον πόλε-
μο. 

Ένα χρόνο μετά η επανάσταση
έφτασε στην Γερμανία. Τον Νοέμβρη
του 1918 η ανταρσία των ναυτών του
στόλου στη περιοχή του Κίελου λει-
τούργησε σαν ο σπινθήρας που τίνα-
ξε στον αέρα την πολεμική προσπά-
θεια της γερμανικής κυβέρνησης. Οι
Γερμανοί στρατηγοί φιλοδοξούσαν
να κρατήσουν τον πόλεμο για μερι-
κούς μήνες ακόμα –και μερικές εκα-
τοντάδες χιλιάδες νεκρούς περισσό-
τερους. Οι Γάλλοι, οι Βρετανοί και
Αμερικάνοι συνάδελφοί τους είχαν
κάθε πρόθεση να τους ικανοποι-
ήσουν. 

Οι εργάτες κι οι φαντάροι στην
Γερμανία ακολούθησαν το παράδειγ-
μα της Ρωσίας. Έφτιαξαν τα δικά
τους συμβούλια, που ήταν «νόμος»
σε ολόκληρες περιοχές. Ο πόλεμος
είχε γεννήσει την επανάσταση, κι η
επανάσταση είχε σταματήσει τον πό-
λεμο.

Τ
ο 1916 ήταν η κρίσιμη χρονιά του πολέ-
μου. Το σφαγείο στα χαρακώματα έφτα-
σε σε πρωτοφανέρωτη αγριότητα. Η Μά-

χη του Βερντέν στη βορειοανατολική Γαλλία
κράτησε σχεδόν όλο το χρόνο. Όταν «τέλει-
ωσε», τριακόσιες χιλιάδες νεκροί και ένα εκα-
τομμύριο βαριά τραυματίες από τις δυο πλευ-
ρές δεν είχαν αρκέσει για να δώσουν μια ξεκά-
θαρη νίκη. 

Στα «μετόπισθεν», οι στερήσεις και η κατα-
πίεση έπαιρναν νέες διαστάσεις. Ιδιαίτερα
στην Γερμανία που ο πληθυσμός της πλήρωνε
το κόστος του εμπάργκο από τις δυνάμεις της
Αντάντ. Χαμηλά μεροκάματα, δελτίο στα τρό-
φιμα, καταπιεστικοί νόμοι που μετέτρεπαν
τους εργάτες σε στρατιώτες χωρίς στολή στα
εργοστάσια, μαύρη αγορά. Αυτή ήταν η εικόνα
σε όλη την Ευρώπη. 

Όμως ήταν και η χρονιά των πρώτων μεγά-
λων απεργιών και αντιπολεμικών ξεσπασμά-
των. Στην Ρωσία, την Γερμανία αλλά και στην
Βρετανία και την Γαλλία, το αντιπολεμικό κίνη-
μα παίρνει τα πάνω του, μέσα από την ριζο-
σπαστικοποίηση πλατιών τμημάτων της εργα-
τικής τάξης. 

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος τον Αύγουστο του
1914, οι ηγεσίες των συνδικάτων σε όλες τις
εμπόλεμες χώρες (εκτός από την Ρωσία που
ήταν παράνομα) υπέγραψαν συμφωνίες κοινω-
νικής ειρήνης με τις κυβερνήσεις και τους ερ-
γοδότες. Τα σοσιαλιστικά κόμματα της Δεύτε-
ρης Διεθνούς στήριξαν τον πόλεμο για την

«πατρίδα και την εθνική άμυνα». Οι αντιπολεμι-
κές φωνές πνίγηκαν σε μια θύελλα εθνικιστι-
κής προπαγάνδας και διώξεων. 

Η Πρωτομαγιά του 1916 ήταν διαφορετική
όμως. Στο Βερολίνο, η «Ομάδα Διεθνής» κυ-
κλοφόρησε μια προκήρυξη που καλούσε σε
αντιπολεμικό, διεθνιστικό γιορτασμό της Πρω-
τομαγιάς. Στην συγκέντρωση που έγινε στο
κέντρο του Βερολίνου, ο Καρλ Λήμπκνεχτ μί-
λησε σε δέκα χιλιάδες διαδηλωτές. 

Ο Λήμπκνεχτ είχε τεράστιο κύρος, πολύ πέ-
ρα από τα όρια της επιρροής της Ομάδας Διε-
θνής, που αργότερα έγινε γνωστή ως Ένωση
Σπάρτακος. Ήταν ο μόνος σοσιαλδημοκράτης
βουλευτής που είχε καταψηφίσει τον Δεκέμ-
βρη του 1914 τις πολεμικές πιστώσεις στο κοι-
νοβούλιο και γι’ αυτό είχε διαγραφεί από την
ηγεσία του κόμματος. Το 1915 είχε κυκλοφο-
ρήσει μια αντιπολεμική προκήρυξη με το σύν-
θημα «Ο κύριος εχθρός είναι στην ίδια μας τη
χώρα». Η κυβέρνηση του στέρησε τη βουλευτι-
κή ασυλία και τον έστειλε στο στρατό. Μετά
την πρωτομαγιάτικη ομιλία του, τον έστειλε
φυλακή. 

Η καταδίκη του πυροδότησε μια μεγάλη
απεργία στα εργοστάσια πυρομαχικών του Βε-
ρολίνου. Σχεδόν εξήντα χιλιάδες εργάτες και
εργάτριες συμμετείχαν. Η απεργία δεν ήταν
«αυθόρμητη». Την οργάνωσε ένα δίκτυο συνδι-

καλιστών της βάσης που αργότερα, θα γίνον-
ταν γνωστοί ως «επαναστάτες αντιπρόσωποι
της βάσης». 

Βήμα μπροστά

Λίγους μήνες πριν, τον Σεπτέμβρη του 1915
στο Τσίμερβαλντ, ένα μικρό χωριό της Ελβε-
τίας, είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη συνδιά-
σκεψη αντιπολεμικών σοσιαλιστών από την Ευ-
ρώπη. Ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά για το
κίνημα. Στις συζητήσεις που έγιναν εκεί, άνοι-
ξαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Με ποια στρατη-
γική και ποια συνθήματα έπρεπε να κινηθούν
οι σοσιαλιστές που ήταν αντίθετοι στον πόλε-
μο; Τι έπρεπε να κάνουν απέναντι στα παλιά
κόμματα και τη Διεθνή; 

Το «σκάνδαλο» της Συνδιάσκεψης ήταν ο Λέ-
νιν κι η ομάδα γύρω από αυτόν, η «Αριστερά
του Τσίμερβαλντ». Οι θέσεις τους θεωρήθηκαν
«εξτρεμιστικές» και «σεχταριστικές». 

Η απάντηση στον πόλεμο δεν μπορεί να εί-
ναι οι εκκλήσεις για «δίκαιη ειρήνη» και «αφο-
πλισμό». Η απάντηση στον ιμπεριαλιστικό πό-
λεμο είναι η προλεταριακή επανάσταση, και
αυτό σημαίνει μετατροπή του ιμπεριαλιστικού
πολέμου σε εμφύλιο πόλεμο. 

Κι ο Λένιν δεν μασούσε τα λόγια του. Όποι-
ος έπαιρνε στα σοβαρά το σύνθημα της επα-
ναστατικής ανατροπής της «δικιάς του» άρ-

χουσας τάξης, πρέπει να είναι έτοιμος να κα-
λωσορίσει την ήττα της «δικιάς του» κυβέρνη-
σης στον πόλεμο. Αυτή η στάση, που ονομά-
στηκε «επαναστατικός ντεφετισμός» θα δια-
περνούσε όλες τις πολεμικές του Λένιν στη
διάρκεια του πολέμου. 

Για τον Λένιν αυτή η πολιτική γραμμή κατέ-
ληγε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχε-
τικά με τη Δεύτερη Διεθνή και τα κόμματά της.
Η χρεοκοπία τους ήταν οριστική. Οι επαναστά-
τες διεθνιστές έπρεπε να έρθουν σε οργανωτι-
κή ρήξη με αυτά τα κόμματα, να οικοδομήσουν
τα δικά τους και μια «νέα, μαρξιστική Διεθνή»,
χωρίς να φοβηθούν να δουλέψουν στην παρα-
νομία.

Λίγες μέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου
ο Λένιν έγραφε ότι οι σοσιαλδημοκρατικές
ηγεσίες: «κηρύσσουν τον αστικό σοβινισμό με
τον μανδύα του πατριωτισμού και της υπερά-
σπισης της πατρίδας, αγνοώντας ή απορρί-
πτοντας τη θεμελιώδη αλήθεια του σοσιαλι-
σμού, που από καιρό έχει διακηρύξει το Κομ-
μουνιστικό Μανιφέστο, ότι οι εργάτες δεν
έχουνε πατρίδα».  Όταν έγραφε αυτές τις
γραμμές βρισκόταν στην Βέρνη της Ελβετίας,
προς το παρόν πλήρως αποκομμένος από την
Ρωσία. Όμως, χιλιάδες εργάτες είχαν μπολια-
στεί με τις επαναστατικές ιδέες, με το πνεύμα
του ασυμβίβαστου διεθνισμού.

Στην Ρωσία δηλαδή, υπήρχε ένα κόμμα που
μπορούσε να κάνει τα βήματα που θα οδηγού-
σαν από την εξέγερση ενάντια στον πόλεμο
στη νικηφόρα εργατική επανάσταση.

Ο Λένιν στο Τσίμερβαλντ

Κείμενα: Λέανδρος Μπόλαρης

Τυφλωμένοι βρετανοί στρατιώτες από τα δηλιτηριώδη αέρια στα χαρακώματα του Ά Π.Π. Η εξέγερση των Γερμανών ναυτών στο Κίελο το 1918
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Την Πέμπτη 19 Ιουνίου δικάζονται στο Α’ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμε-
λειοδικείο Αθήνας οι ηθοποιοί Βασίλης Σπυρόπουλος και Δημήτρης Δρόσος,
που συνελήφθησαν στις 30 Οκτωβρίου στον χώρο του Θεάτρου Εμπρός την
ώρα που έκαναν πρόβα.

Μετά από 24ωρη κράτηση με την αυτόφωρη διαδικασία, παραπέμφθηκαν
σε δίκη με τις κατηγορίες της παραβίασης «σφραγίδων, διατάραξης οικιακής
ειρήνης και κατ’ εξακολούθηση κατάληψης δημοσίου κτιρίου». Αυτή η αδια-
νόητη σύλληψη αποτελεί κορύφωση της επίθεσης των μνημονιακών κυβερ-
νήσεων που έχουν εντάξει το ΕΜΠΡΟΣ στο ΤΑΙΠΕΔ, σε ένα χώρο που τα
τρία τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε πυρήνα εναλλακτικής πολιτιστικής
και κοινωνικής δράσης για το κέντρο της Αθήνας, και μάλιστα μέσα στην
καρδιά της κρίσης.

Πολιτική και κοινωνική δράση

Από το Νοέμβριο του 2011, το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, εγκαταλελειμμένο για
πολλά χρόνια από την ελληνική πολιτεία, λειτουργεί ως καλλιτεχνικός αυτο-
διαχειριζόμενος χώρος. Με πολιτιστική και κοινωνική δράση, σύνδεση με
τους κατοίκους της γειτονιάς αλλά και με τα κινήματα, το ΕΜΠΡΟΣ έχει απο-
τελέσει κέντρο για εκαντοντάδες καλλιτεχνικές αλλά και κινηματικές δράσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η “Ανοιχτή Συνέλευση του
Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμενου θεάτρου Εμπρός”: “Στα πρόσωπα των δύο
ηθοποιών δικάζεται το ίδιο το Εμπρός, η υπεράσπιση του οποίου είναι ση-
μαντική σε μια εποχή που το κράτος αποδεικνύεται ανίκανο ή μάλλον απρό-
θυμο να στηρίξει υλικά τον πολιτισμό και τη δημιουργία κοινωνικών δομών.

Ήδη έχουν υπογραφεί δηλώσεις υποστήριξης και έχουν σταλεί επιστολές
και δηλώσεις συμπαράστασης προς το ΕΜΠΡΟΣ από ελληνικά και ξένα πα-
νεπιστήμια, ακαδημαϊκούς, διανοούμενους, καλλιτέχνες, πολιτικές οργανώ-
σεις, συλλογικότητες, πολλούς φορείς και άτομα από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό” (αναλυτικά:http://embrostheater.blogspot.gr/2013/10/blog-
post_31.html)

Στις 20, 21 και 22 Ιούνη την ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή
στο θέατρο Εμπρός θα πραγματοποιηθεί το καλλιτεχνικό φεστιβάλ “Γνωρι-
μία με την "άγνωστη χώρα" της αναπηρίας” με χορό, θέατρο, εικαστικά, προ-
βολές ταινιών και ντοκυμαντέρ, εργαστήρια και συζητήσεις πάνω στα ζητή-
ματα αναπηρίας και προσβασιμότητας. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινάνε κάθε μέ-
ρα στις 18:00 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Κυριάκος Μπάνος

Σ
τα νοτιοδυτικά της «Σκουριασμένης πόλης» βρί-
σκεται το Αρκάνσας, ευημερούσα, θρησκευόμε-
νη και βαθειά συντηρητική πολιτεία των ΗΠΑ. Το

1993 η επαρχιακή πόλη του Δυτικού Μέμφις συγκλονί-
στηκε από τη δολοφονία τριών μικρών αγοριών που
βρέθηκαν πνιγμένα σε μια περιοχή με το τοπονύμιο
«Κόμπος του διαβόλου». 

Η ταινία «Τα δεσμά του διαβόλου» παρακολουθεί τα
γεγονότα μετά την ανακάλυψη, όταν η τοπική αστυνο-
μία πολύ γρήγορα και εύκολα έθαψε κάθε σοβαρή
έρευνα και στοχοποίησε τρεις περιθωριακούς νεα-
ρούς, που υποτίθεται ότι εκτός από χεβιμεταλάδες
ήταν και σατανιστές. Ο ένας απ’αυτούς, διανοητικά
άρρωστος, «έδωσε» τους άλλους δύο και το σκηνικό
στήθηκε στο πι και φι. 

Η δίκη – παρωδία καταδίκασε σε θάνατο τον «εγκέ-
φαλο» Ντέμιαν Εκολς και σε μακροχρόνια φυλάκιση
τους άλλους δύο. Το 2007, ο φάκελος ξανάνοιξε με
εφεση, το κατηγορητήριο κατέρρευσε και μετά από
διαπραγμάτευση οι «τρεις του Μέμφις» αφέθηκαν
ελεύθεροι! Πάνω στην υπόθεση έχουν γυριστεί 3 ντοκι-
μαντέρ, άπειρες δημοσιεύσεις έχουν γίνει και τραγού-
δια και μουσικά άλμπουμ αφιερώθηκαν για την υπο-
στήριξη των τριών καταδικασθέντων.

Κλειστή κοινωνία

Τι έχει να προσφέρει ένα δικαστικό δράμα γυρισμέ-
νο το 2014; Ο Καναδοαρμένιος σκηνοθέτης Ατομ Εγ-
κογιάν, γνωστός από τις ταινίες «Εξότικα» και «Το ταξί-
δι της Φελίσια», ορθά επικέντρωσε στο νοσηρό κλίμα
της μικρής, κλειστής κοινωνίας που ψάχνει τον εύκολο
αποδιοπομπαίο τράγο για να κρύψει ουσιαστικά τα δι-
κά της χάλια. 

Οι θρησκευόμενοι «νοικοκυραίοι» με τους μεγαλό-
σταυρους στο στήθος και τα ρητά του Ιησού Χριστού
κολλημένα στα καπώ των πελώριων αυτοκινήτων τους

πίεσαν αφόρητα να βρεθεί κάποιος ένοχος με οποι-
αδήποτε διαδικασία και το Αμερικανικό κράτος έσπευ-
σε να ανταποκριθεί.

Η ταινία έχει τηλεοπτικό ύφος αφήγησης και εστιά-
ζει σε δυο χαρακτήρες: Τον ιδιωτικό ντετέκτιβ που
ερευνούσε για λογαριασμό των κατηγορουμένων και
τη μητέρα του ενός από τα τρία θύματα, η οποία απο-
τελεί την αποκάλυψη του έργου. 

Μια απλή αλλά καθόλου αφελής εργάτρια φαστ-
φουντ, που αν και τσακισμένη από την απώλεια, δεν
καταπίνει το παραμύθι του δικαστηρίου, σταδιακά απο-
ξενώνεται από το κλίμα εκδίκησης και αντί να ανακου-
φιστεί από τις καταδίκες, κάνει την επανάστασή της:
Εγκαταλείπει τον άντρα της, τον οποίο επιπλέον υπο-
πτεύεται σαν ύποπτο για τη θηριωδία! Το έργο αξίζει
να ιδωθεί για τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει η εξαιρε-
τική Ρις Γουίδερσπουν, αλλά όχι μόνο γι’αυτό.

Δήμητρα Κυρίλλου

Τα δεσμά του διαβόλου

Η
«Σκουριασμένη πόλη» βρί-
σκεται στην σκουριασμένη
Αμερική. Τόσο κοντά στην

λαμπρή ανατολική ακτή των ΗΠΑ,
το Μπράντοκ της Πενσιλβάνια είναι
μια άσχημη μικρή πόλη με το φου-
γάρο της τοπικής βιομηχανίας χά-
λυβα να δεσπόζει από όπου κι αν
κοιτάξεις. 

Ο Ράσελ (Κρίστιαν Μπέιλ) δου-
λεύει στο εργοστάσιο ώρες πολ-
λές, ανιαρές και κουραστικές, που
όμως του εξασφαλίζουν το ενοίκιο
του σπιτιού που μένει με την όμορ-
φη κοπέλα του, τη στήριξη του κα-
τάκοιτου πατέρα του και επίσης
του μικρού «τρελαμένου» αδερφού
του Ρόντνι (Κέισι Άφλεκ). Ο Ρόντνι
είναι παλαίμαχος του πολέμου στο
Ιράκ, δεν τον χωρεί ο τόπος κι όλο
μπλέκει σε κακές παρέες. Το πα-
ρακμιακό μπαρ της περιοχής που
το τρέχει ένας διεφθαρμένος στοι-
χηματατζής (Γουίλεμ Νταφόε) και

μια συμμορία ναρκοεμπόρων από
το Νιου Τζερσι συμπληρώνουν το
κάδρο. 

Τα «καλά παιδιά»

Υπέροχα; Κι όμως γίνονται ακό-
μη χειρότερα. Ο Ράσελ θα βρεθεί
στη φυλακή για τροχαίο και θα χά-
σει ακόμη και αυτή τη μίζερη πραγ-
ματικότητα που με τόσο κόπο έχει
χτίσει. Όταν αποφυλακίζεται, ο πα-
τέρας έχει πεθάνει, η κοπέλα του
συζεί με τον αρχι-μπάτσο της πό-
λης κι ο Ρόντνι φυσικά έχει μπλέξει
με αυτό που ξέρει: Με παράνομους
αγώνες πάλης και με τα «καλά παι-
διά» της συμμορίας. Βρισκόμαστε
στο 2008. 

Στις οθόνες των τηλεοράσεων, ο
Τεντ Κένεντι προπαγανδίζει τον
επερχόμενο νικητή Μπαράκ Ομπά-
μα μιλώντας για «ελπίδα και αλλα-
γή». Όμως καμιά ελπίδα και καμιά
αλλαγή δεν επίκειται για τους κα-

τοίκους του Μπράντοκ, εκτός ίσως
από το κλείσιμο της χαλυβουργίας
που δεν αντέχει τον Κινέζικο αντα-
γωνισμό. «Έδωσα σ’αυτή τη χώρα
τα πάντα! Και τι πήρα; Σκατά», ανα-
φωνεί ο Ρόντνι σε ανύποπτη στιγ-
μή. Όπου φτωχός κι η μοίρα του; Ο
Ράσελ δεν θα το αποδεχτεί και θα
κάνει την υπέρβαση, παίρνοντας
πάνω του την απονομή αυτού που
θεωρεί δικαιοσύνη. Η  ρεαλιστική
απεικόνιση του Σκοτ Κούπερ που
φέρνει στο νου τον «Ελαφοκυνηγό»
ανατρέπεται σε ένα αιματηρό -αν
και προβλέψιμο- φινάλε.

Μια εξαιρετικά απλή –χιλιοειπω-
μένη ίσως- ιστορία ανθρώπων της
εργατικής τάξης αποκτά ψυχή με
τους λιτούς διαλόγους, τα μουντά,
βρώμικα τοπία, τις εξαιρετικές ερ-
μηνείες και φυσικά την υποβλητική
μουσική των Περλ Τζαμ. This is
America.

Σκουριασμένη πόλη
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Στην Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται την Δευτέρα
23 Ιούνη για μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι ένας
από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της
εποχής μας, ο Manu Chao.

Ο Manu Chao από τη δεκαετία του ’80 όταν ξε-
κινούσε με το συγκρότημα Mano Negra, είναι
γνωστός για τα τραγούδια του ενάντια στο ρατσι-
σμό, τον πόλεμο, την μετανάστευση, τη φτώχεια,
ενώ είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή του κινήμα-
τος κατά της Παγκοσμιοποίησης στις αρχές της
δεκαετίας του 2000 με κορυφαία στιγμή τη μεγά-
λη συναυλία που είχε δώσει στις 18 Ιουλίου του
2001 στη Γένοβα, στα πλαίσια των αντικαπιταλι-
στικών κινητοποιήσεων ενάντια στους G8.

Συμπαράσταση 
στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ

Στη Θεσσαλονίκη ο Manu Chao
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Το τελευταίο διάστημα έχουν αρ-

χίσει να αυξάνονται και να οργα-

νώνονται οι διαφωνίες στα σχέδια

του Μελισσανίδη για τη Ν.Φιλα-

δέλφεια. Περιέγραψέ μας αυτές

τις διαδικασίες.

Καταρχήν σε ότι αφορά το γή-
πεδο, στη Ν.Φιλαδέλφεια υπάρχει
μια παράδοση κινητοποιήσεων,
που ξεκινάει από τον καιρό της
χούντας. Τότε πρώτη φορά θέλη-
σαν να πάρουν έκταση από το
Άλσος της Φιλαδέλφειας, περί-
που την ίδια με αυτή που προ-
σπαθούν να πάρουν τώρα με το
Ρυθμιστικό Σχέδιο, κοντά 30
στρέμματα. Μαζικά ο κόσμος το
εμπόδισε. Παρόμοιες προσπάθει-
ες επαναλήφθηκαν πολλές φο-
ρές, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πέ-
ρασαν. Σήμερα, έχουμε συγκρο-
τήσει μια πρωτοβουλία, το Συντο-
νιστικό Κατοίκων Ν.Φιλαδέλφειας
– Ν.Χαλκηδόνας και το οποίο εί-
ναι η πρώτη μαζική διαδικασία. 

Μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο με-
μονωμένες αντιδράσεις, σε επίπε-
δο αρθρογραφίας κλπ. Ήδη έχει
δεχτεί επιθέσεις όπως αυτή πριν
λίγο καιρό στο Πνευματικό Κέν-
τρο, από “απόσπασμα” οπαδικού
στρατού που στάλθηκε να εκφο-
βίσει. Συνεχίζουμε όμως μέσα
από αυτή τη συλλογικότητα και
ήδη προγραμματίζονται κινητο-
ποιήσεις. Μία από αυτές είναι την
Πέμπτη 19/6, το απόγευμα, όπου
θα γίνει ανοιχτή συγκέντρωση
στην πλατεία Πατριάρχου και θα
υπάρξει συζήτηση για το ρυθμι-
στικό σχέδιο και τις επιπτώσεις
στην πόλη, το Άλσος και το περι-
βάλλον ευρύτερα. 

Και τί λέει το Συντονιστικό Κατοί-

κων Ν.Φ – Ν.Χ ότι πρέπει να γίνει

στην περίπτωση του γηπέδου;

Το βασικό σημείο συμφωνίας
είναι η αντίθεση με το συγκεκρι-
μένο σχέδιο Μελισσανίδη, το
οποίο θα είναι καταστροφικό για
την πόλη. Υπερβαίνει κάθε όριο
νομιμότητας στο συντελεστή δό-
μησης, στο συντελεστή κάλυψης,
στις εμπορικές χρήσεις. Γι'αυτό
και χρειάζονται νόμο για να νομι-
μοποιήσουν τις παρανομίες. 

Υπάρχει η άποψη από τότε που
γκρεμίστηκε το “Ν.Γκούμας”, να
γίνει πάρκο, και η ΑΕΚ να φτιάξει
κάπου αλλού γήπεδο. Υπάρχει η
άποψη να φτιαχτεί γήπεδο στο
συγκεκριμένο σημείο, αλλά να εί-
ναι στα όρια του οικοπέδου που
της έχει παραχωρηθεί (εκεί ακρι-
βώς που ήταν το “Ν.Γκούμας”)
και με τους όρους που της έχει
παραχωρηθεί. Δηλαδή ότι θα κα-
λύπτει όλα τα αθλήματα κι όχι μό-
νο το ποδόσφαιρο. 

Τί θα σημάνει για την περιοχή το

σχέδιο Μελισσανίδη;

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που

αναφέρεται και στην αιτιολογική
έκθεση του νόμου, ότι θα πρέπει
να συγκρατηθεί ο πληθυσμός για
να μη φύγει. Προβλέπεται να είναι
τέτοια η επίπτωση στην ποιότητα
ζωής που θα θέλουν να φύγουν οι
ίδιοι οι κάτοικοι και λένε και οι ίδι-
οι οι συγγραφείς του σχεδίου, ότι
θα πρέπει να παρθούν μέτρα για
να συγκρατηθεί ο πληθυσμός.
Ξαφνικά η Φιλαδέλφεια θα έχει
πάνω από ένα εκατομμύριο επι-
σκέπτες το χρόνο, χωρίς να υπάρ-
χουν οι απαραίτητες προσβάσεις
ή οι προϋποθέσεις για να δημι-
ουργηθούν. Το σχέδιο ωστόσο
δεν περιορίζεται στο γήπεδο της
ΑΕΚ, ούτε στην τσιμεντοποίηση
του κομματιού του Άλσους. Περι-
λαμβάνει και χώρους όπως οικό-
πεδο του ΟΣΚ, όπου πάλι το προ-
ορίζουν για εγκαταστάσεις της
ΑΕΚ κι επειδή ο ΟΣΚ δεν υφίστα-
ται πλέον, ούτε χτίζονται σχολεία,
περνάει στο ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΑΙ-
ΠΕΔ θα το παραχωρήσει προφα-
νώς στον Μελισσανίδη. Αντίστοι-
χη διαδικασία υπάρχει στο Γαλά-
τσι, στο Ελληνικό κλπ. 

Στην πόλη δεν υπάρχουν μέσα
σταθερής τροχιάς, τρένο, μετρό,
τραμ κλπ με αποτέλεσμα τα αυ-
τοκίνητα που θα έρχονται για χά-
ρη του γηπέδου να κλείνουν όλη
τη Φιλαδέλφεια. 

Επίσης είναι αυταπάτη η προσ-
δοκία των εμπόρων και των μαγα-
ζατόρων της περιοχής, ότι με το
γήπεδο θα αναβαθμιστούν οι δου-
λειές τους. Από τη στιγμή που
προβλέπονται χώροι για εμπορι-
κές χρήσεις δεν υπάρχει περίπτω-
ση να δουλέψουν τα μαγαζιά της
γειτονιάς. Είναι γνωστό ότι τα εμ-
πορικά κέντρα φροντίζουν και
κρατάνε τον κόσμο τους μέσα
στα όριά τους. Είναι αφέλεια να
νομίζει κανείς ότι θα φτιάξουν ένα
τέτοιο έργο για να μοιράσουν την
πελατεία τους στα γύρω μαγαζιά
και όχι για να κονομήσουν. 

Ένας ακόμα κίνδυνος σύμφωνα
με τεχνικούς έχει να κάνει με την
πρόσοψη του γηπέδου που υποτί-
θεται ότι θα προσομοιάζει τα τείχη
της Κωνσταντινούπολης, θα είναι

μεταλλική με αποτέλεσμα ειδικά
το καλοκαίρι να συσσωρεύει με-
γάλη ζέστη την οποία θα την αντα-
νακλά στο περιβάλλον, με επικίν-
δυνες συνέπειες και για το Άλσος. 

Ποια είναι η στάση της αριστεράς

γύρω από το ζήτημα;

Καταρχήν το ΚΚΕ έχει μια καλή
θέση, με την έννοια ότι αρνείται
αυτό το σχέδιο και μιλάει για ένα
γήπεδο στη διάθεση των πολιτών,
που θα περιλαμβάνει όλα τα
αθλήματα, θα είναι δημόσιο κλπ.
Δυστυχώς όμως παρά την καλή
άποψη, περιορίζεται στη φραστι-
κή διατύπωση και δεν κάνει απο-
λύτως τίποτα για το ζήτημα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα στις παλι-
νωδίες. Από νωρίς έχει συμφωνή-
σει επισήμως με το σχέδιο. Η τε-
λευταία φορά ήταν μετά τις δη-
λώσεις της Δούρου, όπου έβγαλε
ανακοίνωση το τμήμα αθλητισμού
του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε κατηγορη-
ματικά ότι δεν πρόκειται να τεθεί
κανένα εμπόδιο στην ανέγερση
του γηπέδου – χωρίς αστερί-
σκους, υποσημειώσεις κλπ. Τε-
λευταία εξέλιξη οι δηλώσεις
Στρατούλη, Πάντζα κι Αυλωνίτου
από τη μια μεριά και του Βαγγέλη
Αποστόλου από την άλλη. Οι μεν
πρώτοι διαβεβαιώνουν ότι συμ-
φωνούν με το σχέδιο, ο δε Απο-
στόλου, ο οποίος είναι και δασο-
λόγος λέει ότι δεν είναι δυνατόν
να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο. 

Δυστυχώς έξω από κάθε πολιτι-
κή και κοινοβουλευτική ηθική έγι-
νε πρόσφατα και η συνάντηση
του ΣΥΡΙΖΑ με τον Μελισσανίδη,
έναν υπόδικο παράγοντα με γνω-
στή τη δραστηριότητά του, ο
οποίος μάλιστα δεν φαίνεται “επί-
σημα” στην ΑΕΚ. Επίσης δεν έχει
υπάρξει η παραμικρή κινητοποί-
ηση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ,
παρά το ότι είναι γνωστό ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των με-
λών της τοπικής του οργάνωσης
αντιτίθεται στο σχέδιο Μελισσανί-
δη και στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τις λίγες δυνά-

μεις που έχει στην περιοχή δεν
έχει πάρει από μόνη της μια πρω-
τοβουλία για το ζήτημα. Ωστόσο
τα μέλη της πρωτοστατούν και
συμμετέχουν στη συγκρότηση της
πρωτοβουλίας των κατοίκων. Είναι
σαφής η αντίθεσή τους με το σχέ-
διο Μελισσανίδη και η άποψη ότι
αυτό που χρειάζεται είναι κάτι δη-
μόσιο κι ανοιχτό στους κατοίκους
να γυμνάζονται όποτε θέλουν,
ανοιχτό στα σχολεία, όπως ήταν
και παλιά το γήπεδο της ΑΕΚ.  

Στην αρχή μας είπατε για την επί-

θεση στην πρώτη απόπειρα εκδή-

λωσης της πρωτοβουλίας. Υπάρ-

χει τρομοκρατία στη Φιλαδέλφεια;

Γενικευμένη στην καθημερινό-
τητα δεν είναι. Ότι υπάρχει κα-
τευθυνόμενη προσπάθεια όμως,
ναι. Αυτό που χαρακτηρίζει αυ-
τούς τους ανθρώπους δεν είναι η
προτίμηση στην ομάδα. Είναι σε
εντεταλμένη υπηρεσία, με συγκε-
κριμένο στόχο, με αρχηγούς κλπ
προκειμένου να πάρουν το απο-
τέλεσμα που θέλουν. Δύο φορές
έγινε τραμπούκικη παρέμβαση
στο δημοτικό συμβούλιο. Τα ίδια
πρόσωπα είναι που κατευθύνανε
κι οργανώνανε και στην αντισυγ-
κέντρωση που έγινε την ώρα της
συγκέντρωσης της Δύναμης Πο-
λιτών και οι ίδιοι άνθρωποι ήταν
που επιτέθηκαν στη συζήτηση
της Πρωτοβουλίας Πολιτών πριν
λίγες μέρες. Υπάρχουν και μεμο-
νωμένες περιπτώσεις προσωπι-
κών απειλών. Προσπαθούν να
τρομοκρατήσουν παρ'όλα αυτά
δεν έχουν επικρατήσει. Αν όμως
ξεκινήσουν οι διαδικασίες χτισί-
ματος του γηπέδου, αυτό θα εν-
ταθεί, καθώς θα είναι αναγκα-
σμένοι να κινητοποιούνται για
να υπερασπίζονται το περιου-
σιακό στοιχείο του αφεντικού. 

Η προσπάθεια Μελισσανίδη πα-

ρουσιάζει ομοιότητες με σχέδια

χτισίματος γηπέδων σε άλλες

περιοχές;

Η τάση παγκοσμίως είναι να
φτιάχνονται γήπεδα – επιχειρή-
σεις και γύρω από αυτά να στή-
νονται σειρά άλλων επιχειρήσε-
ων. Παρ'όλα αυτά στην Ευρώ-
πη, μιλάμε για γήπεδα έξω από
κατοικημένες περιοχές. Δεν
παίρνουν τη δουλειά του μι-
κρέμπορου ή του μικρομαγαζά-
τορα της γειτονιάς. Η περίπτω-
ση της Φιλαδέλφειας διαφέρει
στο γεγονός ότι πρόκειται για

γήπεδο στο κέντρο της πόλης.
Στο Βοτανικό αντίστοιχη προσπά-
θεια δεν προχώρησε. 

Το χτίσιμο του γηπέδου προβλέ-

πεται να είναι μια δαπανηρή υπό-

θεση και με συμμετοχή του δημο-

σίου. Στην περίοδο που ζούμε με

τις περικοπές σε Υγεία, Παιδεία

κλπ, βάζετε ζήτημα προτεραιοτή-

των στο που πάνε τα λεφτά;

Σύμφωνα με τον προϋπολογι-
σμό, το συνολικό κόστος για την
κατασκευή του γηπέδου είναι γύ-
ρω στα 83 εκατομμύρια ευρώ (65
εκατομμύρια συν ΦΠΑ). Η Περι-
φέρεια Αττικής συμμετέχει με 20
εκατομμύρια κι ο Σγουρός είχε
εξαγγείλει άλλα 5, τα οποία στα-
μάτησε να τα προβάλλει μετά τις
αντιδράσεις που υπήρξαν. Είναι
βέβαιο ότι με τα 20 εκατομμύρια
θα μπορούσε να φτιαχτεί δημό-
σιο το γήπεδο της ΑΕΚ, στα πλαί-
σια των νόμων που τώρα παρα-
βιάζονται και τα οποία δίνονται
στον επιχειρηματία που θα έχει
την αποκλειστική εκμετάλλευση
για 50 χρόνια, μέσω μιας εταιρίας
στην οποία το 98,5% του μετοχι-
κού κεφαλαίου ανήκει στο γιό
του. Είναι επίσης βέβαιο ότι
εκτός από αυτά τα χρήματα θα
δοθούν κι αρκετά εκατομμύρια,
μπορεί και δεκάδες, για τα έργα
εκτός γηπέδου. Προφανώς αυτά
δεν θα τα πληρώσει ο ιδιώτης
που θα εκμεταλλεύεται το γήπε-
δο και θα βγάζει όλα τα κέρδη. 

Τα 20 εκατομμύρια λοιπόν μπο-
ρούν να πάνε π.χ. στο 1ο δημοτι-
κό σχολείο, που ο δήμος πληρώ-
νει πούλμαν για να μεταφέρονται
τα παιδιά. Υπάρχει το θέμα με την
ανέγερση του 3ου γυμνασίου για
το οποίο υπάρχει οικοδομική
άδεια και το οποίο θα κόστιζε γύ-
ρω στα 5,5 εκατομμύρια. 

Την ίδια στιγμή και το υπόλοιπο
κόστος των 65 εκατομμυρίων, εί-
ναι υπερκοστολογημένο, για να
φαίνεται ότι βάζει λεφτά ο Μελισ-
σανίδης, χωρίς όμως να το κάνει.

Συνέντευξη με τον Μανώλη Καμ-
πούρη μέλος του “Συντονιστικού
Κατοίκων Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλ-
κηδόνας και γύρω περιοχών” και
συντάκτη στο μπλογκ krisseis.blog-
spot.gr. Ο Μανώλης Καμπούρης μί-
λησε στον Στέλιο Μιχαηλίδη.

Καταστροφικό το 
σχέδιο Μελισσανίδη
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Η
παρουσία του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου στο φετινό φεστιβάλ του Μαρξι-
σμού θα είναι ενισχυμένη με δύο νέα

βιβλία. 

Το πρώτο είναι το “Μιλιταρισμός και Αντιμιλι-
ταρισμός” του Γερμανού επαναστάτη Καρλ
Λίμπκνεχτ, που είχε πρωτοκυκλοφορήσει στα
ελληνικά το 1983 και είναι εξαντλημένο τουλά-
χιστον δυο δεκαετίες τώρα. Το δεύτερο έχει
τίτλο “Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση” και
είναι γραμμένο από τους Νίκο Λούντο και Λέ-
ανδρο Μπόλαρη, μέλη της συντακτικής επιτρο-

πής του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω.
Η επέτειος των 100 χρόνων από το ξέσπα-

σμα του Α' Παγκόσμιου Πολέμου είναι ο βασι-
κός λόγος τόσο για την πρώτη όσο και για τη
δεύτερη έκδοση. Το ίδιο το φεστιβάλ του Μαρ-
ξισμού είναι αφιερωμένο στον έναν αιώνα “πο-
λέμων, κρίσεων και επαναστάσεων” από τότε.

Οπως αναφέρει ο πρόλογος του Μιλιταρι-
σμός και Αντιμιλιταρισμός: “Ο Καρλ
Λίμπκνεχτ (Karl Liebknecht) έγραψε
το βιβλίο Μιλιταρισμός και Αντιμιλι-
ταρισμός, οκτώ χρόνια πριν το ξεκί-
νημα του σφαγείου. Ήταν μέλος
του SPD, του Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος της Γερμανίας, του ισχυ-
ρότερου αριστερού κόμματος σε
ολόκληρο τον κόσμο που ανάμεσα
στους ιδρυτές του ήταν ο ίδιος ο
Ένγκελς... Όταν η ηγεσία του κόμ-
ματος ψηφίζει υπέρ της συμμετο-
χής της Γερμανίας στον πόλεμο,
διαγράφοντας μονοκονδυλιά όλες
τις διεθνιστικές και αντιπολεμικές
παραδόσεις και διακηρύξεις της, ο
Λίμπνκνεχτ συγκρούεται μαζί της,
αλλά απέχει από την ψηφοφορία
για να μην δημιουργήσει εσωκομ-
ματικό πρόβλημα. Στις 2 Δεκέμβρη
του 1914 η ρήξη είναι ολοκληρωτι-
κή: ο Λίμπκνεχτ αρνείται να υπα-
κούσει και είναι ο μοναδικός βου-
λευτής του Ράιχσταγκ που καταψη-
φίζει τις επιπλέον πολεμικές πιστώ-
σεις...

Το βιβλίο του Καρλ Λίμπκνεχτ Μι-
λιταρισμός και Αντιμιλιταρισμός, αν
και γράφτηκε πάνω από έναν αιώνα

πριν σαν μέρος της διεθνιστικής προσπάθειας
των επαναστατών μέσα στο SPD να σταματή-
σουν τον «πατριωτικό» κατήφορο της ηγεσίας
του, είναι εκπληκτικά επίκαιρο και σήμερα...
Στα 100 χρόνια από το ξέσπασμα του Πρώτου
Παγκόσμιου Πόλεμου, το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο πιστεύει ότι με αυτή την επανέκδοση
θα βοηθήσει στο δυνάμωμα της πάλης ενάντια
στον πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό και
τη στρατοκρατία, αλλά πάνω απ’
όλα στο δυνάμωμα της πάλης ενάν-
τια στον βασικό εχθρό που, όπως
έλεγε ο Καρλ Λίμπκνεχτ «είναι μέσα
στην ίδια μας τη χώρα»”.

Επαναστατική δύναμη

Αυτή η τελευταία φράση του
Λίμπκνεχτ έγινε πράξη λίγα χρόνια
αργότερα με τη Ρώσικη Επαναστά-
ση το 1917, όταν οι εργάτες και οι
εργάτριες της Ρωσίας δε σταμάτη-
σαν απλά το σφαγείο αλλά μετέ-
τρεψαν τον πόλεμο σε ταξικό. Αυ-
τός είναι και ο στόχος της δεύτε-
ρης έκδοσης, να αναδείξει το πώς
η συσσωρευμένη οργή των απλών
ανθρώπων για τη φτώχεια, την κα-
ταπίεση και τον πόλεμο μπορεί να
γίνει επαναστατική δύναμη ανατρο-
πής και αλλαγής ολόκληρης της
κοινωνίας.

Γι' αυτό και το βιβλίο δεν παρου-
σιάζει απλά την πορεία της επανά-
στασης σαν γεγονότα, αλλά δίνει
έμφαση στις κρίσιμες καμπές της
διαδικασίας, στέκεται στην στάση
των αριστερών κομμάτων και εξη-

γεί “γιατί οι Μπολσεβίκοι κατάφεραν να ηγη-
θούν και, έχοντας κερδίσει την πλειοψηφία της
οργανωμένης σε συμβούλια εργατικής τάξης,
να τολμήσουν και να νικήσουν”. Τα πέντε κε-
φάλαια του βιβλίου προσδιορίζουν αυτές τις
κρίσιμες στιγμές: στο ξέσπασμα της επανά-
στασης το Φλεβάρη, στο σύνθημα του Λένιν
“Ολη η εξουσία στα σοβιέτ” τον Απρίλη, στις
μέρες της πρόωρης εξέγερσης τον Ιούλη, στο
πραξικόπημα Κορνίλοφ τον Αύγουστο και στην
κατάληψη της εξουσίας από τα σοβιέτ τον
Οκτώβρη.

Α
πό τις 26 έως τις 29 Ιούνη το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο θα μεταφερθεί στην
ΑΣΟΕΕ. Οπως κάθε χρόνο στα πλαίσια

του φεστιβάλ Μαρξισμός, έτσι και φέτος θα
μας υποδεχτεί με μια μεγάλη έκθεση πολιτικού
βιβλίου, απαραίτητο συμπλήρωμα των πάνω
από 40 συζητήσεων που θα γίνουν κατά τη
διάρκεια του τετραήμερου.

Κάθε μία από τις συζητήσεις του Μαρξι-
σμού, είτε είναι ιστορική είτε είναι της πολιτι-
κής επικαιρότητας, αποτελεί και μία αφορμή
για διάβασμα. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα
είναι εκεί με εκατοντάδες τίτλους και εκδόσεις
που θα ικανοποιούν κάθε είδους αναζήτηση
για την προοπτική του κινήματος σήμερα. Οι
ίδιες οι εκδόσεις του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου είναι βασισμένες σε αυτή την προσπά-
θεια. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, έχει κυκλο-
φορήσει και επανεκδόσει μια σειρά βιβλίων με
στόχο το δυνάμωμα των αγώνων σήμερα και
τον εξοπλισμό τους με τις επαναστατικές ιδέ-
ες της ανατροπής του συστήματος. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα είναι: 

Το περασμένο Σεπτέμβρη έκλεισαν σαράντα
χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα του
Πινοσέτ στη Χιλή που ανέτρεψε την αριστερή
κυβέρνηση του Σαλβαδόρ Αλιέντε και επέβαλε

μια σκληρή δικτατορία στη χώρα με χιλιάδες
νεκρούς. Η επέτειος ήταν η αφορμή για το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο να προχωρήσει στην
έκδοση του συλλογικού βιβλίου “Χιλή 1972-73:
Η τραγωδία του κοινοβουλευτικού δρόμου”. 

Εναλλακτική

Η άνοδος των εργατικών αγώνων τα τελευ-
ταία χρόνια και η αριστερή στροφή που έχει
καταγραφεί εκλογικά ανοίγοντας την πολιτική
συζήτηση για το αν εναλλακτική λύση είναι η
διαχείριση του συστήματος μέσα από μια αρι-
στερή κυβέρνηση ή η ανατροπή του και ο ερ-
γατικός έλεγχος στην κοινωνία, ήταν ο βασι-
κός λόγος. Οπως αναφέρει η περιγραφή του
βιβλίου: “Σαράντα χρόνια μετά η Αριστερά
χρειάζεται να θυμηθεί και να συζητήσει ξανά
την εμπειρία της Χιλής του Αλιέντε. Για να
μπορέσει το κίνημα να βαδίσει στο δρόμο της
νίκης, στο δρόμο της επανάστασης και της ερ-
γατικής εξουσίας”.

Την ίδια περίοδο εξελισσόταν η επιχείρηση
του Μιχαλολιάκου και των άλλων χρυσαυγιτών
που βρέθηκαν στη φυλακή μετά τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα και τον αντιφασιστικό ξε-
σηκωμό που ακολούθησε, να παρουσιαστούν
ως “θύματα σκευωρίας” -προσπάθεια που συ-

νεχίζεται μέχρι σήμερα. Το βιβλίο “Φάκελος
Χρυσή Αυγή: Τα εγκλήματα των νεοναζί και
πως να τους σταματήσουμε” ήταν και παραμέ-

νει η συμβολή του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
στην αποκάλυψη τόσο της δολοφονικής δρά-
σης της Χρυσής Αυγής από την πρώτη της εμ-
φάνιση μέχρι τώρα όσο και των ισχυρών της
στηριγμάτων πριν ακόμα βγει στη φόρα το
σκάνδαλο Μπαλτάκου. Είχαν προηγηθεί η δεύ-
τερη συμπληρωμένη έκδοση του βιβλίου “Η
φασιστική απειλή και η πάλη για να την τσακί-
σουμε”, καθώς και το βιβλίο “Η πάλη ενάντια
στο ρατσισμό σήμερα”.

Η πιο πρόσφατη έκδοση του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου, μόλις τον περασμένο Απρίλη,
ήταν “Η εργατική εναλλακτική: το αντικαπιτα-
λιστικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση”.
Απέναντι στα ψέματα της “επερχόμενης ανά-
πτυξης” από τους Σαμαροβενιζέλους, το μικρό
αυτό βιβλίο εξηγεί γιατί η προοπτική του αντι-
καπιταλισμού για την οποία μιλά το πρόγραμ-
μα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μπορεί να μας απαλλάξει
οριστικά από το σύστημα της φτώχειας, του
ρατσισμού και του πολέμου. Με προσανατολι-
σμό τη στήριξη του απεργιακού κινήματος, το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο επανέκδοσε μέσα
στη χρονιά και το κλασικό βιβλίο της Ρόζας
Λούξεμπουργκ “Μαζική απεργία, κόμμα, συν-
δικάτα”.

Λ.Β.

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στον Μαρξισμό 2014

...με δύο νέες εκδόσεις
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Σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση
προχωράει την Τετάρτη 18 Ιούνη το σω-
ματείο εργαζομένων στην Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς, καθώς μια μέρα μετά θα
γίνουν οι εκλογές του σωματείου. 

“Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει
στις εκλογές η Μαχητική Πρωτοβουλία.
Στις προηγούμενες εκλογές κερδίσαμε
μια έδρα στο σωματείο, αυτή τη φορά
διεκδικούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτε-
ρη παρουσία.”, μας είπε η Τιάνα Ανδρέ-
ου. “Στο χώρο μας έχουν γίνει ήδη τρεις
48ωρες απεργίες ενάντια στην αξιολόγη-
ση οι οποίες είχαν πολύ μεγάλη συμμετο-

χή. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε, αγωνι-
στικά και σε συντονισμό με όλους όσους
παλεύουν ενάντια στις αξιολογήσεις και
τις απολύσεις. Δεν παλεύουμε για να
εξαιρεθούμε. Παλεύουμε για να ανατρέ-
ψουμε την πολιτική της κυβέρνησης που
κάθε φορά βαφτίζει τις απολύσεις με άλ-
λο τρόπο. Nα κερδίσουμε πίσω θέσεις
δουλειάς και μισθούς. Παλεύουμε να
ανατρέψουμε την ίδια την κυβέρνηση.” 

Στο ψηφοδέλτιο της Μαχητικής Πρω-
τοβουλίας συμμετέχουν: Ανδρέου Τιάνα
(Σταματία), Ασημακοπούλου Πένυ, Κόκ-
κοβας Γιώργος, Παπαγεωργίου Αφροδίτη

Στις 11 Ιούνη απήργησαν οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα με αίτημα
την επαναφορά των μισθών στην κλαδική ΣΣΕ του 2009 με αυξήσεις. Η άρνηση των
εργοδοτών του συνδέσμου των ιδιωτικών κλινικών να υπογράψουν ΣΣΕ και το αίτημά
τους για νέες μειώσεις κατά 15% στους μισθούς, οδήγησε τους εργαζόμενους στην
απεργία της 11/6. 

Πραγματοποιήθηκαν απεργιακές φρουρές σε διάφορες κλινικές. Στο Ερρίκος Ντυ-
νάν, την κλινική που παραχωρείται και χαρίζεται στο Βγενόπουλο και στη Βιοκλινική
Αθηνών που έγινε εκδικητική απόλυση σε εργαζόμενη επειδή είχε απεργήσει τον
Απρίλη. Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στην κλινική ΙΑΣΩ. Η συμμετο-
χή στην απεργία ξεπέρασε το 90% (!) και στην περιφρούρησή της συμμετείχαν εκα-
τοντάδεις εργαζόμενοι με το πανό του σωματείου. Πιάνουμε το νήμα των αγώνων με
νέες απεργιακές μάχες για να διεκδικήσουμε αυξήσεις στους μισθούς και τα επιδόμα-
τά μας και να διεκδικήσουμε την καταβολή των δεδουλευμένων που χρωστάνε οι ερ-
γοδότες σε μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων.

Κώστας Πολύδωρος, Μέλος Δ.Σ. Σωματείου προσωπικού ιδιωτικών 
κλινικών, γηροκομείων, εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων Αθήνας

Την Τρίτη 24 Ιούνη στη 1μμ καλούμε σε κοινή
συνέλευση τους εργάτες από όλα τα σωματεία
της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στα γραφεία του σωματείου
μας, Αθηνάς 67 στον τρίτο όροφο. Με πρωτο-
βουλία των τριών μεγαλύτερων σωματείων της
εταιρείας, θέλουμε να προχωρήσουμε στην ίδρυ-
ση ενός μεγάλου κοινού σωματείου. Αυτή τη
στιγμή υπάρχουν εφτά σωματεία στην εταιρεία
και αυτό βολεύει την κυβέρνηση στο να περνάει
μειώσεις και απολύσεις κομμάτι- κομμάτι καθώς
είναι δύσκολο να συντονιστούμε οι δυόμισι χιλιά-
δες εργαζόμενοι. 

Γι’ αυτό κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο απέναντι
στο “διαίρει και βασίλευε” να ενοποιηθούν τα σω-
ματεία και να υπάρξουν διεκδικήσεις και αγώνες
από κοινού. Εμείς από το Σ.Ε.Λ.Μ.Α. το θέλουμε
αυτό εδώ και μια δεκαετία. Ήμασταν το πρώτο
σωματείο όπου έγιναν απολύσεις στην αρχή των
μνημονίων. Κουβαλάμε στο πετσί μας τους αγώ-
νες, είμαστε επιστρατευμένοι και αποφασισμένοι
να συνεχίσουμε μαζί με όλο τον κόσμο που αγω-
νίζεται για να σταματήσουμε αυτή την πολιτική. 

Τώρα λένε ότι θα μειώσουν την τιμή στα εισιτή-
ρια. Ταυτόχρονα όμως μειώνουν και το χρόνο που
διαρκούν, άρα πρόκειται για κοροϊδία. Οι εργαζό-
μενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς παλεύουμε
ενάντια στις αυξήσεις των τιμών. Ειδικά στο
Σ.Ε.Λ.Μ.Α. είναι μόνιμη διεκδίκηση το να πέσει το
εισητήριο κάτω από 1 ευρώ, να μην πληρώνουν οι
άνεργοι, οι φοιτητές και οι μαθητές. Θέλουμε να
σταματήσουν οι έλεγχοι που τραβάνε για παρά-
δειγμα φοιτητές στην αστυνομία για ένα εισιτήριο.
Η εταιρεία είναι κερδοφόρα, δε χρειάζεται να γί-
νονται τόσο σκληροί έλεγχοι, ούτε απολύσεις.

Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα πά-
ρα πολλές φορές. Κάναμε απεργίες, βοηθήσαμε
τον κόσμο όταν έβγαινε στις πλατείες και η αστυ-
νομία έκανε επιθέσεις. Θέλουμε τώρα να δυνα-
μώσουμε τα σωματεία μας. Να γίνει γενική συνέ-
λευση και αν συμφωνούν οι συνάδελφοι να ενω-
θούμε και να ψηφίσουμε αυτούς που θέλουμε
στο καινούριο συμβούλιο, όχι δηλαδή να πάμε
αυτόματα αυτοί που είμαστε τώρα επικεφαλής
στα εφτά σωματεία. 

Αντώνης Σταματόπουλος
πρόεδρος Σ.Ε.Λ.Μ.Α.

Α
πό νωρίς το πρωί του Σαββάτου, οι οργανω-
τές του Gay Pride 2014 οικογενειακή υπόθε-
ση, γέμισαν με περίπτερα την πλατεία

Κλαυθμώνος. Δεκάδες συλλογικότητες της ΛΟΑΤ
κοινότητας, και της αριστεράς βρίσκονταν εκεί για
να διεκδικήσουν ίσα δικαιώματα για όλους, ανε-
ξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Το μεσημέρι οργανώθηκε στον ίδιο χώρο εκδή-
λωση της ομάδας ΑΝΤΑΡΣΥΑ-LGBT με θέμα “lgbt
κίνημα και διεκδικήσεις” Μέσα από την εισήγηση
άνοιξε η συζήτηση για τα ομοφοβικά πρότυπα που
δημιουργούνται από την κυρίαρχη ιδεολογία και
οδηγούν στην σεξουαλική καταπίεση. “Η εικόνα
που δημιουργείται από τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης είναι τελείως λάθος. Οι ομοφυλόφιλοι, οι
τρανς, οι διεμφυλικοί, είναι απλοί άνθρωποι όπως
όλοι που δουλεύουν, πάνε σχολείο, ζουν καθημερι-
νά και παλεύουν όπως όλοι οι υπόλοιποι”, μας είπε
η Λυδία, φοιτήτρια. “Χρειάζεται να αντιστρέψουμε
αυτή την εικόνα και να διεκδικήσουμε να συνδέ-
σουμε τις μάχες που δίνει η εργατική τάξη ενάντια
στην κυβέρνηση με τη μάχη ενάντια στις διακρίσεις
αλλά και ενάντια στους φασίστες που πολλές φο-
ρές έχουν επιτεθεί σε ομοφυλόφιλους αντιμετωπί-
ζοντάς τους ως ψυχικά ασθενείς. Γι’ αυτό το λόγο
η σημερινή πρωτοβουλία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για μια
τέτοια εκδήλωση βοηθάει στο να μπει η πολιτική
συζήτηση μέσα σε μια οργάνωση σαν το Pride. Θα
ήταν καλό, όπως πρότεινε ένας σύντροφος στη συ-
ζήτηση, να προσπαθήσουμε να οργανώνονται πε-
ρισσότερες συζητήσεις. Γιατί όχι, ένα τριήμερο φε-
στιβάλ που θα περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις
και θα κορυφώνει με τη διαδήλωση.”

Στη διαδήλωση που ακολούθησε συμμετείχε
πλήθος κόσμου, ενώ μαζί με τη μουσική που έπαι-
ζε από μεγάφωνα, ακουγόντουσαν όλη την ώρα
συνθήματα από τα μπλοκ της αριστεράς. Με πανό
συμμετείχαν πολλές συλλογικότητες και φορείς
όπως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ-LGBT, η ΚΕΕΡΦΑ, η ACT UP, η
Colour Youth, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η ΛΟΑΤ Αθήνας,
η αντίστοιχη ομάδα Θεσσαλονίκης, το σωματείο
υποστήριξης διεμφυλικών και οργανώσεις για τα
ανθρώπινα δικαιώματα. 

“Λιτότητα- ανεργία- σεξισμός, αυτός είναι ο κα-
πιταλισμός”, “Γκέι-τρανς και λεσβίες θα είμαστε
παρούσες σε όλες τις πορείες”, “Το Στόουνγουολ
ήταν μόνο η αρχή, εμπρός για απελευθέρωση
πραγματική”, “Όχι άλλα τρίγωνα χιτλερικά, τσακί-
στε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά” ήταν μερικά
μόνο από τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη
διάρκεια της πορείας, η οποία ξεκίνησε από την
πλατεία Κλαυθμώνος πήγε μέχρι το Σύνταγμα από
την οδό Φιλελλήνων και κατέληξε πάλι στην
Κλαυθμώνος. Με το σύνθημα “Το Pride δε χρειάζε-
ται τον Γιώργο τον Καμίνη, η απελευθέρωση θα
έρθει και θα μείνει” απάντησαν οι διαδηλωτές
στην πρωτοβουλία των οργανωτών να καλέσουν
τον δημάρχο Αθήνας στη σκηνή του φεστιβάλ.

Η συνέχεια θα δοθεί στις 20 και 21 Ιούνη στο
Pride Θεσσαλονίκης 2014. Το Σάββατο 28 Ιούνη
στην ΑΣΟΕΕ στις 4.30μμ, θα γίνει συζήτηση με θέ-
μα: Ομοφυλόφιλοι, καπιταλισμός και καταπίεση, με
ομιλήτρια τη Δήμητρα Κυρίλλου, στα πλαίσια του
φεστιβάλ Μαρξισμός 2014.

Ε.Π.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΟΣΝΙΕΕνιαίο Συνδικάτο
ΜΕΤΡΟ-ΗΣΑΠ-ΤΡΑΜ

ΕΣΠΗΤ

Αντικαπιταλισμός
και Υπερηφάνεια
πάνε μαζί

Εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 7ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ
έγιναν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Ιούνη στην Ενωση Συντακτών Περιοδι-
κού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ).

Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τα εξής (σε παρένθεση του 2011): Ψήφισαν
415 (474), Έγκυρα 411 (472), Λευκά 2 (9), Άκυρα 2 (2). Νέα Κίνηση Δημοσιογράφων
153 ψήφοι και 7 αντιπρόσωποι (126 ψήφοι και 5 αντιπρόσωποι), Δημοσιογραφική Ανα-
νέωση – Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων 129 ψήφοι και 6 αντιπρόσωποι (στις προ-
ηγούμενες εκλογές είχαν κατέβει χωριστά και είχαν η πρώτη 83 ψήφους και 3 αντι-
προσώπους και η δεύτερη 112 ψήφους και 5 αντιπροσώπους), ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ - Αριστε-
ρή Πρωτοβουλία Εργαζόμενων Συντακτών 76 ψήφοι και 3 αντιπρόσωποι (105 ψήφοι
και 4 αντιπρόσωποι), Δημοσιογραφική Αγωνιστική Συνεργασία 19 ψήφοι και 1 αντι-
πρόσωπος (27 ψήφοι και 1 αντιπρόσωπος), ΕΝΤΥΠΩΣ 13 ψήφοι (-), Αδέσμευτοι Δημο-
σιογράφοι 13 ψήφοι, Ανεξάρτητος Υποψήφιος Αν. Μπονσακούδης 8 ψήφοι (10 ψήφοι
και 1 αντιπρόσωπος).
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ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 δημαρχείο 6μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις και η αντικαπιτα-
λιστική ανατροπή
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Ερνέστο 6μμ
Κυβέρνηση της αριστεράς ή «κυβέρ-
νηση των εργατών»;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 Στέκι ΚΕΕΡΦΑ (Καβαλ-
λότι 17) 7.30μμ
Ιμπεριαλισμός και αντικαπιταλιστική
αριστερά
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ –

ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
«Από την κρίση στην κυβέρνηση της
Αριστεράς»: τα όρια μιας στρατηγικής
Ομιλητής: Ζήσης Καλλιμάνης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6  δημαρχείο (5ος ορ.) 7μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Σέλτερ 7μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την “επανά-
σταση των γαρυφάλλων” 
Ομιλήτρια: Νεφέλη Πετρούτσου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Κρατικός καπιταλισμός και σοσιαλισμός
από τα κάτω
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την επανά-
σταση των γαρυφάλλων
Ομιλητής: Γιώργος Μαλινάκης

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Τέχνη (παραλία
Νέας Χώρας) 7μμ
1914: Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 στο στέκι της πλατείας
(Αγ. Μηνάς) 7.30μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία 
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Έχουμε και Λέμε
7.30μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την “επανά-
σταση των γαρυφάλλων” 
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’
όρ. 7.30μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την “επανά-
σταση των γαρυφάλλων” 
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η Διαρκής Επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα)
7μμ
Ποια αριστερά θέλουμε;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την “επανά-
σταση των γαρυφάλλων”
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7μμ
Ιμπεριαλισμός και αντικαπιταλιστική
αριστερά
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7ΜΜ
Οι πολιτικές εξελίξεις και η επικαιρό-
τητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις και η επικαιρό-
τητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Κούνια 7μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις και η επικαιρό-
τητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Στέκι 7.30μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Ηλίας Ασημακόπουλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την «επα-
νάσταση των γαρυφάλλων»
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την «επα-
νάσταση των γαρυφάλλων»
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 καφέ Καντάθ 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 καφέ Πλάτων 7.30μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Μιχάλης Βούλγαρης

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 Στέκι (Κολοκοτρώνη
12α) 7μμ
1914: Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Ομιλητής: Παναγιώτης Βασιλειάδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

- ΠΕΜΠΤΗ 19/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ο μαρξισμός είναι επίκαιρος σήμερα
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
- ΠΕΜΠΤΗ 26/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις και η αντικαπιτα-
λιστική ανατροπή
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 Στέκι 6μμ
Κυβέρνηση της αριστεράς ή «κυβέρ-
νηση των εργατών»;
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 Στέκι 8μμ
Κυβέρνηση της αριστεράς ή «κυβέρ-
νηση των εργατών»;
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η οικονομία του τρελοκομείου
Ομιλήτρια: Άρτεμις Χριστινάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 καφέ Quiz 7μμ
Να γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι
Ομιλητής: Σωτήρης Πίσπας

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 στης Μηλιάς το Λάζο 8μμ
Ιμπεριαλισμός και αντικαπιταλιστική
αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

- ΠΕΜΠΤΗ 19/6 καφέ Τριώτα (μετρό
Αγ. Αντώνης) 7.30μμ
Ενιαίο ή Λαϊκό Μέτωπο; 
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
- ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Τριώτα (μετρό
Αγ. Αντώνης) 7.30μμ
100 χρόνια από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 Στέκι (Κ. Βάρναλη 66) 8μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 καφέ Επί Περικλέους 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 καφέ Μαγαζί 8μμ
Ανασχηματισμός: πιο κοροϊδία δε γίνε-
ται
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις και η επικαιρό-
τητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/6 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

Στα σχολεία

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/6 καφέ Ερατώ (Περιβο-
λάκι) 6μμ
Ο μαρξισμός σήμερα
Ομιλητής: Μάριος Ζέκιο

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/6 
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/6 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 5.30μμ 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ  Βείκου και Γαλατσίου 7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ πλατεία 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Ανω Πατήσια 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 7.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ μετρό Αμπελοκήπων 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 6.30μμ     
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 6.30μμ     
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 6.30μμ     
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ     
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 6.30μμ     
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 6μμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 6μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Συντριβάνι 6.30μμ 
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά Πόλη 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ νομαρχία 6.30μμ     

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός 11μ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Ηράκλειτος 11πμ ΑΝΤΙΦΑΣΙ-
ΣΤΙΚΗ ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ  ΗΣΑΠ 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Όλγας 10.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ
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Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, Σωτήρης
Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος 
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Πολιτικές εξελίξεις και
αντικαπιταλιστική προοπτική
ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 Μέγαρο Λόγου και Τέχνης 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

Συνελεύσεις
ΑΝΤΑΡΣΥΑ –
συζήτηση για τα
αποτελέσματα και τη
συνέχεια

Τ.Ε. ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 Πολύκεντρο 7.30μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6 Στέκι (Πλ. Βάρναλη 66) 7.30μμ

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/6 Ξυλοτεχνία 7μμ

Πάρτυ 
οικονομικής ενίσχυσης 
της Εργατικής
Αλληλεγγύης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/6, οδός Θεμιστοκλέους - ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥ-
ΠΟΛΗ, έξοδος Τσαλδάρη, 9μμ (πληροφορίες 6972837702) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/6 ΕΡΤ 3 στις 9μμ
Ρεμπέτικο γλέντι οικονομικής ενίσχυσης για το κατέβασμα
στον Μαρξισμό 2014 στην Αθήνα



Ο
άνδρας των ΜΑΤ της περνούσε χειρο-
πέδες, όταν ο Αλέξης τούδωσε μια δυ-
νατή σπρωξιά και την άρπαξε να φύ-

γουν. Εκείνος παραπάτησε, μα πρόλαβε να
του δώσει μια γερή με το πτυσσόμενο ρόπα-
λο. Πήδησαν πάνω από ένα φλεγόμενο κάδο
σκουπιδιών και κέρδισαν χρόνο. «Από δω…»
τούπε κι έφυγε μπρος. Ήταν λαχανιασμένη,
μα γρήγορη κι ευέλικτη.

Την ακολούθησε τυφλά στα στενά των
Εξαρχείων με το σάκο στην πλάτη να τον δυ-
σκολεύει. Ξοπίσω τους ερχόταν τώρα ολόκλη-
ρη διμοιρία μοιράζοντας ξυλιές και σπρωξιές
σ’ όσους τολμούσαν να κοντοσταθούν, να δια-
μαρτυρηθούν, να πολεμήσουν. Μα η κοπέλα
ήξερε καλά τα κατατόπια. Πήδησαν μια-δυο
μάντρες, πέρασαν ένα ακάλυπτο και βρέθη-
καν πλέον μόνοι κι αθέατοι, κάπου ψηλά προς
το Λυκαβηττό.

Πόσο ήρεμα και ειρηνικά είχαν ξεκινήσει
όλα! Ο νεανικός ενθουσιασμός, τα συνθήμα-
τα, η παρέλαση στη μέση του δρόμου πιασμέ-
νοι όλοι χέρι-χέρι… ήταν ένα πανηγύρι, ένας
θρίαμβος της δημοκρατίας! Κι όμως… μέσα
σε δέκα λεπτά είχαν όλα τελειώσει. Η μαχητι-
κή διαδήλωση με τις ντουντούκες, τα πλακάτ,
τις σημαίες, την οχλοβοή, τον παλμό της αντί-
στασης ενάντια στην ολέθρια κυβερνητική πο-
λιτική, η πορεία που προετοίμασαν με τόσο
κόπο, είχε διαλυθεί σαν ένας πύργος από τρα-
πουλόχαρτα, πνιγμένη από τα δακρυγόνα,
ακρωτηριασμένη από τα χτυπήματα των ρο-
παλοφόρων σιδηρόφρακτων  αστυνομικών δυ-
νάμεων καταστολής.

Την πρόλαβε. 
«Στάσου» της είπε, «δεν σε ξέρω, μα μου

φαίνεται πως σήμερα με έσωσες από κάμπο-
σο ξύλο».

Κοντοστάθηκε, γύρισε και τα κόκκινα σγου-
ρά μαλλιά της ανέμισαν σα χαίτη, τώρα έβλε-
πε πόσο όμορφη ήταν! Ήταν ξαναμμένη, τα
μάτια της έλαμπαν, η φωνή της ήταν ξέπνοη
μα σταθερή. 

«Με λένε Αμαλία» είπε «και σου χρωστάω κι
εγώ, ήταν πολύ γενναίο αυτό που έκανες!  Εί-
μαι από τον τομέα Εξαρχείων. Εσύ όμως δεν
ξέρεις τα μέρη… δεν θάσαι από εδώ». Τον κοί-
ταξε από πάνω ως κάτω, το βλέμμα της τον
μαγνήτιζε. «Μας την πέσανε πολύ ξαφνικά και
μπαμπέσικα, έτσι;» συνέχισε. Κατέβασε το
φερμουάρ της για να ξεφουντώσει, αποκαλύ-
πτοντας ένα λεπτό μα γυμνασμένο κορμί.

«Έχεις δίκιο και στα δύο» χαμογέλασε αυ-
τός πιάνοντας το κεφάλι του κάτω απ’ το κο-
τσάκι του πούχε μισολυθεί. «Με λένε Αλέξη κι
είμαι από Θεσσαλονίκη, μα βρέθηκα Αθήνα και
διαδήλωνα μαζί σας. Πολύ μοβόρικα είναι τα
ΜΑΤ σας, έφαγα μια εδώ!». Κι έδειξε πίσω από
τ’ αυτί μ’ ένα μορφασμό πόνου. 

Έσκυψε λίγο, κι αυτή εξέτασε με προσοχή
το σημείο. Του χαμογέλασε. Μ’ όλο τον πόνο
του, σκέφτηκε πως ήταν το πιο γλυκό χαμόγε-
λο πούχε ποτέ δει.

«Λοιπόν, έχεις ένα μικρό καρούμπαλο» απο-
φάνθηκε, «μα δεν φαίνεται σοβαρό, δεν τρέχει
αίμα. Πρόβλημα έχω κι εγώ ένα, να, εδώ» κι
έδειξε τη χειροπέδη που κρεμόταν από το αρι-
στερό της χέρι. «Αφού είσαι φιλοξενούμενος
κερνάω καφέ». Και μ’ ένα μαγικό ζιγκ-ζαγκ τον
έβγαλε σε μια καφετέρια, όπου ήταν γνωστοί
της. Ζήτησε δυο καφέδες βερεσέ και «κανένα
εργαλείο». 

«..Ή προτιμάς μπουγάτσα;» του είπε.
Γέλασε με τη σειρά του και τίναξε τις σκό-

νες απ’ το τζην του με προσοχή που έδειχνε
καλή ανατροφή. 

«Έχεις δίκιο να μου κάνεις πλάκα, όμως τα
πράγματα δεν είναι καθόλου αστεία εδώ!»

Ήλθαν οι καφέδες με ένα κατσαβίδι και μια
πένσα. Μαζί και η κουβέντα. Παλεύοντας να
βγάλει τις χειροπέδες της είπε πως είχε κατέ-
βει Αθήνα για την κηδεία του πατέρα του, που
είχε αυτοκτονήσει πνιγμένος στα χρέη και
τους φόρους. Κι αυτή του διηγήθηκε πώς απέ-
λυσαν την καλύτερή της φίλη που της χρω-
στούσαν έξη μηνιάτικα…, για την τρομοκρατία
που επικρατούσε στη δουλειά της και για το
σπιτονοικοκύρη που την απειλούσε με έξωση.
Μέχρι το σούρουπο η κρίση και μια φυσική νε-
ανική έλξη τους είχε φέρει πολύ κοντά… σα
να γνωρίζονταν χρόνια. Όταν σηκώθηκαν είχε
βγει η αλυσίδα με το ένα βραχιόλι, μα το άλλο
έμενε στο χέρι της. Κράτησε και ένα κρίκο της
αλυσίδας σαν ενθύμιο. 

«Ασορτί με το βραχιόλι» είπε απλά και το
φόρεσε δαχτυλίδι. 

Είχε κιόλας σουρουπώσει, Γενάρης μήνας.
Προσφέρθηκε να την πάει σπίτι και αυτή δέ-
χτηκε πρόθυμα.

«Εδώ πιο πάνω είναι» του είπε «Εσύ πού μέ-
νεις;».

«Δεν έκλεισα ακόμα σε ξενοδοχείο» απάντη-
σε αυτός ελπίζοντας.

«Έλα σε μένα, είναι μικρό μα έχει χώρο και
για τους δυο σας» έκανε αυθόρμητα, δείχνον-
τας τον ταξιδιωτικό του σάκο. Κι ήταν τόσο
ανοιχτή, τόσο φιλική που τον έκανε να ντρέπε-
ται που της είχε πει ψέματα.

Σκαρφάλωσαν μιαν ανηφόρα κι έφτασαν
μπροστά στην πολυκατοικία της, μα και σε μια
δυσάρεστη έκπληξη. Δυο μπόγοι με ρούχα και
μερικά σκεύη ήταν αραδιασμένα απ’ έξω. Ένα
εξώδικο της κοινοποιούσε την έξωση. Ήταν
πλέον άστεγη!

Έκπληξη και μετά οργή φλόγισαν το πρό-
σωπό της. Μετά κρύφτηκε στην αγκαλιά του
κι έκλαψε. Προσπάθησε να την παρηγορήσει,
κι ήταν ένας ρόλος που του άρεσε!

Ξάφνου σταμάτησε, το όμορφο πρόσωπό
της ξαστέρωσε, ένα πείσμα ζωγραφίστηκε
στα ολόδροσα χείλη της. 

«Δεν το βάζω κάτω, εγώ είμαι Μανιάτισσα»
είπε. «Πάμε».

Πήραν τον κατήφορο ζαλωμένοι τους μπό-
γους και τ’ αστέρια στον ουρανό έλαμπαν μόνο

γι αυτούς. Πέρασαν την πλατεία Εξαρχείων,
που βρωμούσε ακόμα δακρυγόνα, και την Πα-
τησίων. Φτάνοντας στην Αχαρνών πήγε δεξιά,
το πρόσωπό της είχε τώρα μια λάμψη που τον
θάμπωνε, ένοιωθε πως ακολουθούσε τη μοίρα
του, και του άρεσε τόσο!

Έφτασαν μπρος σε ένα παλιό νεοκλασικό
κτίριο πούμοιαζε εγκαταλελειμμένο. 

«Βίλλα Αμαλία» διάβασε. «Έχεις σπίτι λοι-
πόν, και μάλιστα βίλλα!» 

Μπαίνοντας είδε ένα σύντροφο από την πο-
ρεία. 

«Κι εσύ εδώ;»
Η βίλλα είχε ένα σωρό ενοίκους, άστεγους

όλους, Έλληνες και μετανάστες. Η κρίση δεν
έκανε διακρίσεις. Ο γνωστός τους, τους ξενά-
γησε στο ημίφως:

«Εδώ έχει κουβάδες με νερό. Μπορείτε να
ξεπλυθείτε. Εκεί είναι η τουαλέτα. Βρείτε να
κοιμηθείτε όπου θέλετε, μόνο να μαζεύετε τα
σκουπίδια σας».

Η Αμαλία βρήκε μια γωνιά στον δεύτερο
όροφο κι ο Αλέξης τη βοήθησε στο ημίφως να
καθαρίσουν. Τακτοποίησαν τα λιγοστά υπάρ-
χοντά της όσο μπορούσαν καλύτερα. 

«Τώρα θα γευτείς την Αθηναϊκή φιλοξενία!»
αστειεύτηκε. Το κέφι είχε γυρίσει στο βλέμμα
της. 

Την κοίταξε παράξενα. 
«Έρχομαι σε λίγο, είπε» κι εξαφανίστηκε. 
Γύρισε σε λίγα λεπτά με μια μπουκάλα νερό,

κάμποσες μπουγάτσες κι ένα κουτί ντεπόν.
«Αυτή είναι η Θεσσαλονικιά φιλοξενία» της

ανταπέδωσε και μοίρασε τις μπουγάτσες. Κρά-
τησε το ντεπόν για τον εαυτό του και πήρε δυο
χάπια. «Έχω πονοκέφαλο» δικαιολογήθηκε.

Οι ετερόκλητοι ένοικοι ενώθηκαν κάτω από
την απροσδόκητη δωρεά σ’ ένα κοινό δείπνο.
Ήταν όλοι υποσιτισμένοι. Αυθόρμητα αδελφώ-
θηκαν και μαζεύτηκαν γύρω από ένα μαγκάλι
προσπαθώντας να ζεσταθούν. Κάποιος είχε λί-
γο ρακί, ένας άλλος μια κιθάρα, έτσι πέρασαν
ένα αξέχαστο βράδυ σιγοτραγουδώντας
«Αβάντι πόπολο» και τέτοια.

Όταν πέρασε η ώρα αποσύρθηκαν καθένας
στη γωνιά του, ο Αλέξης με την Αμαλία μαζί.
Πλύθηκαν όπως-όπως κι έφτιαξαν με τα σεντό-
νια και τις κουβέρτες της ένα κρεβάτι διπλό.
Κάθισε πρώτη επάνω του και πήρε τη στάση

του λωτού: «Έλα εδώ» τούπε γλυκά. Ο Αλέξης
πήρε άλλα δυο ντεπόν και παραπονέθηκε για
τον πονοκέφαλο. Είχε πυρετό. 

Ξάπλωσαν με τα ρούχα που φορούσαν. Πα-
γωμένα τα σκεπάσματα!

Κούρνιασε κοντά του κι ένοιωσε το κορμί
της σ’ όλο το μήκος του, ήταν λες όλα πια στη
φυσική τους θέση. 

«Εσύ πονάς κι εγώ τουρτουρίζω» του είπε.
«Ζέστανέ με!». 

Και χώθηκε στην αγκαλιά του σαν γατούλα.
Αποκοιμήθηκαν έτσι μαζί, αποκαμωμένοι,

σφιχταγκαλιασμένοι, σε ένα ύπνο που διάρκε-
σε μια ζωή. Κι αν τα χείλη τους ενώθηκαν για
λίγο, ήταν ένα γλυκύτατο ποίημα, παράταιρο
με την κατάσταση, το θλιβερό περιβάλλον,
την πίκρα γύρω τους.

Ήταν πριν τα χαράματα όταν ακούστηκαν
ποδοβολητά. Οι προβολείς φώτισαν άπλετα
τα ανοίγματα του κτιρίου που έχασκαν μισο-
διαλυμένα. Οι ντουντούκες προειδοποιούσαν
να μην προβάλει κανείς αντίσταση. 

Οι λιγοστοί ένοικοι, όσοι πήραν πρώτοι εί-
δηση, προσπαθούσαν να διαφύγουν, μάταια,
όλες οι έξοδοι ήταν μπλοκαρισμένες, ομάδες
κρούσης περίμεναν παντού, ούτε ένας δεν ξέ-
φυγε.

Οι άνδρες της αστυνομίας όρμησαν και στο
δωμάτιο με το ζευγάρι οπλισμένοι σαν αστα-
κοί, τα όπλα προτεταμένα! Η κοπέλα ξεγλί-
στρησε από τα χέρια του νεαρού που έμενε
ακίνητος και ανασηκώθηκε αργά σκιάζοντας
τα μάτια της με το χέρι. Τα φώτα έξω ήταν
εκτυφλωτικά. Ένας αστυνομικός την άρπαξε
απ’ το χέρι κι ένοιωσε το χαλκά της χειροπέ-
δης κάτω απ’ το μανίκι της. Το σήκωσε κι είδε
τί ήταν.

«Για δέστε εδώ» είπε. Έχουμε ένα κελεπούρι!»
Σκούντησαν με το πόδι τον Αλέξη, μα δεν

κουνήθηκε. 
«Αλέξηηη!» έσκουξε η κοπέλα. 
Ένας άνδρας έσκυψε επάνω του και τον

ψηλάφησε. 
«Χαπακωμένος θάναι» είπε ένας άλλος.

«Έχει όπλο;»
«Όχι, έχει όμως ένα άσχημο καρούμπαλο

στο κεφάλι και δεν φαίνεται να αναπνέει» είπε
σοβαρά ο σκυμμένος. «Φωνάξτε ασθενοφόρο».

«Αλέξηηηηηηη!» ούρλιασε τώρα η Αμαλία, κι
όπως την κρατούσαν σπαρταρούσε το κορμί
της απ’ τα αναφιλητά. Τεντώθηκε, απλώνοντας
το ελεύθερο χέρι της προς τον ξαπλωμένο.

«Έλα τώρα» της είπε αυτός που την είχε
συλλάβει και την κράτησε πιο σφιχτά να μην
χυθεί στον ξαπλωμένο σύντροφό της. «Τί σου
ήταν, φιλαράκος;»

Η κοπέλα γαλήνεψε και τον κοίταξε με μά-
τια πληγωμένου ζώου. Ο κόσμος είχε σταμα-
τήσει γύρω της, ξαφνικά τίποτα πια δεν είχε
σημασία, ήταν όλα χαμένα. 

Κοίταξε στο απλωμένο χέρι της, στο τρίτο
δάχτυλο ήταν ακόμα περασμένος ο κρίκος
από την αλυσίδα της χειροπέδης κι έλαμπε
στο φως των προβολέων. Σε δεύτερο πλάνο,
ανάμεσα στα δάχτυλά της το σώμα του Αλέξη
ακίνητο, συσπασμένο, το χέρι που πάγωνε σι-
γά σιγά απλωμένο προς τα εκεί που πριν βρι-
σκόταν το κορμί της, με μια έκφραση ανείπω-
της ευτυχίας και γαλήνης στο σοβαρό του
πρόσωπο, το πρόσωπο που δεν θα ξεχνούσε
ποτέ.

Γύρισε και κοίταξε τον αστυνομικό. Το πρό-
σωπό της ήταν τώρα παγωμένο απ’ το μίσος, η
φωνή της όμως παλλόταν από πάθος.

«Άντρας μου ΕΙΝΑΙ!» είπε, και τούδειξε το
χέρι της!

Διήγημα Νο 1127, σελ. 17
εργατικη αλληλεγγυη

Αμαλία

Σύντροφοι,
Πριν ένα μήνα η αγωνίστρια του ΣΕΚ και σύντροφός μου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ άφησε

την τελευταία της πνοή, δίνοντας σε όλους μας ένα μάθημα δύναμης, θάρρους και στωικό-
τητας στον αγώνα για τη ζωή της.

Στην -πολιτική- κηδεία της δώσατε το αγωνιστικό σας παρόν και τη χαιρετήσατε επάξια.
Θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό, καθώς και για το πολύστηλο αφιέρωμα στην ΕΡΓΑΤΙ-
ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ της 14.05.2014. Εγώ και η οικογένειά μου θα είμαστε πάντα συμπαρα-
στάτες στους δίκαιους αγώνες σας - αυτό θά θελε κι εκείνη.

Γιατί η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ θα είναι δίπλα μας, όσο θα μας εμπνέει με το παράδειγμά της, με την
προσήλωσή της στον αγώνα, με την ακούραστη ψυχή της.

Στη μνήμη της θα ήθελα να αφιερώσω ένα κείμενό μου, που αυτή μου ενέπνευσε και νο-
μίζω απεικονίζει πολύ καλά το πνεύμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την καταπίεση που δεχόμαστε και
τους λαϊκούς αγώνες.

Εύχομαι καλή συνέχεια στους αγώνες του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι την τελική ανα-
τροπή.

Με θερμούς συντροφικούς χαιρετισμούς

Κωνσταντίνος Μουστάκας



Διεθνήσελ. 18, Νο 1127
εργατικη αλληλεγγυη

Αποσταθεροποίηση
όλης της περιοχής

Η
εκκένωση της αμερικανικής πρεσβείας στη
Βαγδάτη, που αποφάσισε την περασμένη
βδομάδα εσπευσμένα ο Μπάρακ Ομπάμα,

αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο του πολέμου ενάν-
τια στο Ιράκ, που ξεκίνησε 11 χρόνια πριν ο πρό-
εδρος Μπους.

Οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τη Βαγδάτη χωρίς να έχουν
πετύχει κανέναν από τους στόχους τους. Αντί για
επίδειξη δύναμης, όπως ονειρεύονταν τότε οι σύμ-
βουλοι του Μπους από το "Σχέδιο για ένα νέο αμερι-
κανικό αιώνα", ο πόλεμος φτάνει τώρα σε μια πατα-
γώδη επίδειξη αδυναμίας. 

Η ήττα αφήνει τη Μέση Ανατολή, την περιοχή με
τα πιο σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου του πλανή-
τη, κάτω από τον έλεγχο δυνάμεων πάνω στις οποίες
οι ΗΠΑ έχουν έμμεση και περιορισμένη μόνο επιρ-
ροή. Η Δύση είναι αναγκασμένη να συμβιβάζεται όχι
μόνο με την συντηρητική Σαουδική Αραβία -τον πα-
ραδοσιακό της σύμμαχο- αλλά και με το Ιράν, μια
χώρα που μέχρι πριν από λίγο απειλούσε να βομβαρ-
δίσει.

Στον κατάλογο των χωρών με τα μεγαλύτερα γνω-
στά και εκμεταλλεύσιμα αποθέματα πετρελαίου στον
κόσμο η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην δεύτερη
θέση. Το Ιράν στην τέταρτη. Τις ίδιες θέσεις έχουν
και στον κατάλογο των χωρών με τη μεγαλύτερη πα-
ραγωγή πετρελαίου. Αν περιοριστεί κανείς στη Μέση
Ανατολή οι δυο χώρες καταλαμβάνουν την πρώτη και
τη δεύτερη θέση αντίστοιχα. Μετά την κατάρρευση
της Αιγύπτου και την καταβύθιση στον εμφύλιο πόλε-
μο της Συρίας το Ριάντ και η Τεχεράνη έχουν αναδει-
χτεί και πολιτικά τα ισχυρότερα κέντρα επιρροής
στην περιοχή.

Διαμάχες

Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν είναι "χωμένες" σε
όλες τις διαμάχες -βίαιες και μη- που εκτυλίσσονται
τα τελευταία χρόνια στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος ο εμ-
φύλιος πόλεμος στη Συρία θα ήταν αδύνατο να συνε-
χιστεί με τόση ένταση για τόσους μήνες χωρίς τη
"βοήθειά" τους -το Ιράν στηρίζει τον Άσαντ ενώ η Σα-
ουδική Αραβία δυνάμεις που προσπαθούν να τον
ανατρέψουν. Και το ίδιο ισχύει για την πολιτική αστά-
θεια στον Λίβανο (η Χεζμπολάχ έχει στενές σχέσεις
με την Τεχεράνη) ή τις συγκρούσεις στο Μπαχρέιν
ανάμεσα στο καθεστώς του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Ισά αλ
Χαλίφα (που στηρίζεται από την Σαουδική Αραβία)
και την εξεγερμένη σιίτικη πλειοψηφία (που στηρίζε-
ται από το Ιράν).

Τον περασμένο μήνα ο υπουργός εξωτερικών του
Ιράν επισκέφθηκε, για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια,
επίσημα τη Σαουδική Αραβία. "Οι ΗΠΑ", έγραφε η βρε-
τανική εφημερίδα The Guardian, "προσπαθούσαν εδώ
και πολύ καιρό να πείσουν το Ριάντ να καθίσει στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, παρά τη βαθιά
καχυποψία που υπάρχει ανάμεσα στις δυο χώρες".

"Το Ιράν είναι γείτονάς μας", δήλωνε τώρα ο
υπουργός εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. "Η
ελπίδα μας είναι ότι... θα γίνει τμήμα της προσπάθει-
άς μας να κάνουμε την περιοχή μας τόσο ασφαλή
και ευημερούσα όσο είναι δυνατό και όχι τμήμα του
προβλήματος της ανασφάλειας στην περιοχή".

Έναν ακριβώς μήνα μετά τη συνάντηση ανάμεσα
στους δυο υπουργούς, οι δυνάμεις του ISIS κατέλα-
βαν τη Μοσούλη. Η αστάθεια απλώνεται και ούτε οι
ΗΠΑ, ούτε οι παλιοί και νέοι τοπικοί σύμμαχοί τους
δεν καταφέρνουν να την σταθεροποιήσουν.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Έ
ντεκα χρόνια μετά την
εισβολή, ο πόλεμος
του Ιράκ, κομμάτι του

παγκοσμίου "πολέμου ενάντια
στην τρομοκρατία" όπως μας
έλεγαν, έχει εξελιχθεί σε έναν
εφιάλτη και για τη Δύση και
για τις χώρες της Μέσης Ανα-
τολής.

Αν υπάρχει μια επιβεβαίωση
για την καθαρή τρέλα της ει-
σβολής του 2003 αυτή είναι η
δημιουργία ενός “υπερτρομο-
κρατικού” κράτους που απλώ-
νεται από το Χαλέπι της Συ-
ρίας μέχρι τα περίχωρα της
Βαγδάτης στο Ιράκ.

Κυβερνάται από το Ισλαμικό
Κράτος του Ιράκ και της Συ-
ρίας (ISIS που αναφέρεται άλ-
λες φορές σαν ISIL), μια οργά-
νωση που ακόμα και η Αλ Κάιν-
τα έχει καταγγείλει ως
"ακραία".

Η παράτολμη κατάληψη της
Μοσούλης, της δεύτερης με-
γαλύτερης πόλης του Ιράκ και
μιας ολόκληρης σειράς από
μικρότερες Σουνίτικες πόλεις
έχει προκαλέσει σοκ στην πε-
ριοχή.

Το Ιράκ βρίσκεται τώρα στα
πρόθυρα ενός πραγματικά
φριχτού σεχταριστικού εμφυ-
λίου πολέμου ανάμεσα στους
Σιίτες και τους Σουνίτες. Αν
συμβεί αυτό υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος να πυροδοτήσει έναν
πόλεμο ανάμεσα στους Κούρ-
δους και τους Άραβες για τον
έλεγχο του Κιρκούκ, μιας εθνι-
κά μικτής πόλης στην καρδιά
της περιοχής με τα μεγαλύτε-
ρα κοιτάσματα πετρελαίου της
χώρας.

Βάσεις

Οι Κούρδοι, που ονειρεύον-
ται ένα ανεξάρτητο κράτος με
πρωτεύουσα το Κιρκούκ, κατέ-
λαβαν την πόλη όταν ο Ιρακι-
νός στρατός εγκατέλειψε τις
τοπικές του βάσεις.

Πρόκειται για μια διαμάχη
που απειλεί να εμπλέξει την
Τουρκία και -το πιο παράδοξο
από όλα- Ιρανικά στρατεύματα
που θα πολεμούν σε συντονι-
σμό με την αμερικανική αερο-
πορία ενάντια σε έναν κοινό
εχθρό. Κάποια δημοσιεύματα
υποστηρίζουν ότι μονάδες Ιρα-
νικών "Επαναστατικών Φρου-
ρών" έχουν κάνει ήδη την εμ-
φάνισή τους σε κάποιες ση-

μαντικές Σιιτικές θρησκευτικές
τοποθεσίες, ενώ οι ΗΠΑ συν-
τηρούν μια συζήτηση γύρω
από την απειλή επιδρομών
από μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη. 

Καθώς ο δημιουργημένος
από τις ΗΠΑ Ιρακινός στρατός
καταρρέει, τα νεοσυντηρητικά
γεράκια -οι πραγματικοί αρχι-
τέκτονες αυτής της καταστρο-
φής- έχουν το θράσος να μιλά-
νε για "στρατιωτικές λύσεις".
Έχουν το θράσος να λένε ακό-
μα ότι τα δυτικά στρατεύματα
δεν έπρεπε να έχουν αποσυρ-
θεί το 2011.

Η καταβύθιση, όμως, του
Ιράκ στη δίνη αυτού του νέου
σεχταριστικού πολέμου είναι
προϊόν της κατοχής -και ιδιαί-
τερα της ταχτικής που χρησι-
μοποίησαν οι δυτικές δυνάμεις
για να οδηγήσουν την εθνική
εξέγερση του 2004 στην ήττα.

Εκείνη την εποχή οι ΗΠΑ και
οι σύμμαχοί της προσπάθησαν
να καλλιεργήσουν θρησκευτι-
κές-σεχταριστικές εντάσεις με
στόχο να διασπάσουν το κίνη-
μα εθνικής απελευθέρωσης -
που βρισκόταν σε άνοδο.

Αντιμέτωπη με μια εξέγερση
που είχε συνενώσει του Σιίτες
και τους Σουνίτες, η κατοχή
επέλεξε (με επιτυχία) μια
στρατηγική που διέλυσε τους
κρατικούς θεσμούς προσφέ-
ροντας τον έλεγχο της χώρας
στα σεχταριστικά κόμματα των
Σιιτών.

Το δεύτερο τμήμα αυτής
της στρατηγικής ήταν το επο-
νομαζόμενο "Κίνημα των Υιών
του Ιράκ". Υποσχέθηκαν πόστα
στο μελλοντικό κρατικό μηχα-
νισμό σε στελέχη της εξέγερ-
σης με αντάλλαγμα την ειρή-
νευση των περιοχών όπου οι
Σουνίτες αποτελούσαν την
πλειοψηφία. Αυτό το σχέδιο,
σε συνδυασμό με την αύξηση
του αριθμού των αμερικανικών
στρατευμάτων έμοιαζε να
αποδίδει καρπούς. 

Σεχταριστικές
συγκρούσεις

Αλλά αυτή η στρατηγική της
αύξησης του αριθμού των
στρατευμάτων κατοχής πυρο-
δότησε ακόμη περισσότερο
τις σεχταριστικές συγκρού-
σεις. 

Η βία έφτασε στο απόγειό
της το 2007. Το ίδιο και η αμε-
ρικανική στρατιωτική παρου-
σία στη χώρα που έφτασε
στους 166.300 στρατιώτες τον
Οκτώβρη του 2007.

Αυτό αποκαλύπτει το ψέμα
που λέει ότι οι ΗΠΑ έθεσαν
υπό έλεγχο τον σεχταριστικό
πόλεμο. 

Το Ιρακινό κράτος που προ-
έκυψε από την κατοχή ήταν
διεφθαρμένο και βαθιά διχα-
στικό. Ο πρωθυπουργός του
Ιράκ, ο Νουρί αλ Μαλίκι, βάθυ-
νε το σχίσμα αποξενώνοντας
ακόμα περισσότερο την Σουνί-

τικη μειοψηφία και απειλώντας
τις αυτόνομες Κουρδικές πε-
ριοχές στο βορρά. 

Στερημένοι από πολιτικά δι-
καιώματα οι Σουνίτες ξεκίνη-
σαν τον Δεκέμβρη του 2012
ένα γύρο ειρηνικών διαμαρτυ-
ριών -που έγινε γνωστός με το
όνομα "Ιρακινή Άνοιξη". Οι δυ-
νάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν
στις συγκεντρώσεις, σκοτώ-
νοντας δεκάδες ανθρώπους.
Στη συνέχεια ο Μαλίκι πλημμύ-
ρισε τις Σουνιτικές περιοχές
με τις δυνάμεις ασφαλείας
του.

Χιλιάδες άνθρωποι φυλακί-
στηκαν, βασανίστηκαν και δο-
λοφονήθηκαν.

Το μίσος απέναντι στον Μα-
λίκι και την κυβέρνησή του
υπήρχε ήδη, πριν ακόμα οι δυ-
νάμεις του αρχίσουν να δια-
λύονται αντιμέτωπες με τις δυ-
νάμεις του ISIS. Τώρα η κυ-
βέρνηση είναι στα πρόθυρα
της κατάρρευσης.

Ο Αγιοταλάχ Σιστανί ο ανώ-
τατος Σιίτης κληρικός του Ιράκ
κάλεσε τους Σιίτες στα όπλα
ενάντια στους Σουνίτες -μια
σκοτεινή και ανησυχητική εξέ-
λιξη. 

Το Ιράκ βρίσκεται αντιμέτω-
πο με την απειλή μιας ανεξέ-
λεγκτης και αιματηρής εμφύ-
λιας σύρραξης. Αυτή είναι η
πικρή κληρονομιά που έχει
αφήσει πίσω της η εισβολή
του 2003.

Σάιμον Άσαφ

ΙΡΑΚ Οι φριχτοί καρποί
της αμερικάνικης κατοχής

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, 16/4/2003.
Τώρα φαίνεται πόσο δίκιο είχε το αντιπολεμικό κίνημα.
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Σ
υγκέντρωση αλληλεγγύης στην Μαχιενούρ
ελ- Μάσρι, μέλος των Επαναστατών Σοσιαλι-
στών, δικηγόρο και αγωνίστρια των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων, που βρίσκεται στις φυλακές Ντα-
μανχούρ της Αιγύπτου καλούν η Αιγυπτιακή Κοινό-
τητα και η ΚΕΕΡΦΑ την Παρασκευή 20 Ιούνη στις
5μμ έξω από την Αιγυπτιακή Πρεσβεία στην Αθήνα.

Ήδη στο Κάιρο ηγέτες συνδικάτων και εργατι-
κών οργανώσεων οργανώνουν μία καμπάνια για
την απελευθέρωση της Μαχιενούρ και απαιτούν
να σταματήσουν οι σφαγές του στρατού, τα βασα-
νιστήρια,  οι στημένες δίκες κατά αγωνιστών και οι
παραβιάσεις των δικαιωμάτων. Αντίστοιχες κινητο-
ποιήσεις θα γίνουν στο Λονδίνο και σε άλλες πό-
λεις διεθνώς.

Η  Μαχιενούρ καταδικάστηκε για διάφορα «αδι-
κήματα» μετά από διαδήλωση έξω από ένα δικα-
στήριο στην Αλεξάνδρεια τον περασμένο Δεκέμ-
βρη. Εκεί δικάζονταν οι αξιωματικοί της αστυνο-
μίας που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πο-
λιτικού μπλόγκερ Χάλεντ Σαΐντ, που έγινε τον Ιού-
νη του 2010. Η οργή  που ξεσήκωσε η δολοφονία

του οδήγησε στο ξέσπασμα της επανάστασης τον
Γενάρη του 2011.    

Η  συντρόφισσα καταδικάστηκε σε φυλάκιση
δύο ετών και πρόστιμο 50.000 Αιγυπτιακές λίρες
(περίπου 5.000 ευρώ). Το δικαστήριο έγινε ερήμην
της τον Γενάρη, την συνέλαβαν τον Απρίλη αλλά
αφέθηκε ελεύθερη ως την έφεσή της, την οποία
έχασε τον Μάη. 

Στημένη δίκη

Πρόκειται για μια στημένη δίκη από το ίδιο το κα-
θεστώς της Αιγύπτου. Όπως περιέγραψε ο Τάχερ
Μουχτάρ επίσης μέλος των Επαναστατών Σοσιαλι-
στών που βρέθηκε στο δικαστήριο στην Αλεξάν-
δρεια μαζί με την Μαχιενούρ την ώρα που περίμε-
ναν να αρχίσει η δίκη: «Μας πήραν σε ένα δωμάτιο
με φρουρούς στην πόρτα. Στη συνέχεια έβαλαν την
Μαχιενούρ μέσα σε ένα κλουβί μέσα σε μία άλλη
αίθουσα με άλλο δικαστή. Ήταν ο δικαστής που
την είχε καταδικάσει το Γενάρη». 

Στις 26 και 27 Μάη έγιναν προεδρικές εκλογές

στην Αίγυπτο και ο πρώην αρχηγός του γενικού
επιτελείου εθνικής άμυνας της Αιγύπτου Άμ-
πντελ Φάταχ αλ Σίσι συγκέντρωσε το 93,4%. Το
αποτέλεσμα των εκλογών ήταν γνωστό από
πριν. Οι Επαναστάτες Σοσιαλιστές αποκαλού-
σαν δημόσια  τον Σίσι «υποψήφιο της αντεπανά-
στασης» που συνεργάζεται με «τα τσιράκια του
Μουμπάρακ και τους καιροσκόπους τσανακο-
γλείφτες που στέκονται δίπλα του».      

Μετά τις προεδρικές εκλογές και την εκλογή
Σίσι η αστική τάξη της Αιγύπτου προσπαθεί να
ανασυγκροτηθεί σε βάρος της επανάστασης και
των δυνάμεων που την υποστηρίζουν. Τα εργατι-
κά συνδικάτα που ξεκίνησαν να χτίζονται μέσα
από τη δυναμική της επανάστασης αντιλαμβά-
νονται ότι δεν πρέπει να αφήσουν την εκλογή Σί-
σι να σημάνει νέες επιθέσεις ενάντια στα δικαιώ-
ματα. Η καμπάνια για την απελευθέρωση της
επαναστάτριας Μαχιενούρ είναι μία μάχη μέσα
στα πλαίσια του αγώνα ενάντια στις επιθέσεις
στα δικαιώματα και τις ελευθερίες στην Αίγυπτο.

Κ.Θ.

Ο
στρατηγός Πραϊούτ Τσαν-
ότσα κήρυξε στρατιωτικό νό-
μο στην Ταϊλάνδη στα τέλη

Μάη, χωρίς να συζητήσει με τη μετα-
βατική κυβέρνηση, ούτε με οποιονδή-
ποτε εκλεγμένο. Στρατεύματα κατέ-
λαβαν όλους τους τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αναπτύχ-
θηκαν επίσης στις μεγάλες διασταυ-
ρώσεις της πρωτεύουσας Μπανγκόκ. 

Ο στρατός κάλεσε τους τοπικούς
αξιωματούχους στα βορειανατολικά
να δώσουν το παρών σε ένα στρατό-
πεδο. Τα βορειανατολικά αποτελούν
σημαντική βάση για το δημοκρατικό
κίνημα των Κόκκινων πουκάμισων. Ο
Πραϊούτ ισχυρίζεται πως δεν πρόκει-
ται για πραξικόπημα.

Αν ο στρατός ενδιαφερόταν πραγ-
ματικά να διασφαλίσει την ειρήνη,
όπως λένε, θα είχαν δράσει εξίσου
κατά των αντιδημοκρατικών συμμο-
ριών που δρουν υπό την ηγεσία του
Σουτέπ Ταουγκσουμπάν. Αυτές οι
συμμορίες εισέβαλαν σε υπουργεία
και χρησιμοποίησαν βία στους δρό-
μους ώστε να χτυπηθεί η αξιοπιστία
των εκλογών του Φλεβάρη.

Με το που έγινε γνωστό το πραξι-
κόπημα, ξέσπασαν μαζικές διαδηλώ-
σεις. Οργανώθηκαν κυρίως σε πε-
ριοχές της πρωτεύουσας Μπανγκόκ
αλλά και στο Τσιανγκ Μάι και σε άλ-
λες πόλεις. Τα πλήθη δεν υπάκου-
σαν στους στρατιώτες που τους
έλεγαν να γυρίσουν σπίτια τους. Με-
σόκοπες γυναίκες κατσάδιαζαν νεα-
ρούς φαντάρους. Οι διαδηλώσεις
ήταν αυθόρμητες αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει πως ήταν και ανοργάνωτες.
Εδώ και χρόνια οικοδομούνται δί-
κτυα βάσης από ακτιβιστές υπέρ της
δημοκρατίας. Συμμετέχει απλός κό-
σμος της εργατικής τάξης, αν και
όχι με την οργανωμένη μορφή των
συνδικάτων. Όσο περισσότερο δυ-
ναμώνουν οι κινητοποιήσεις, τόσο
περισσότερο αυτοί που παίρνουν

μέρος ή παρακολουθούν το τι συμ-
βαίνει, κερδίζουν αυτοπεποίθηση. Η
επικοινωνία αυτών των δικτύων ορ-
γανώνεται κάποιες φορές μέσω των
κοινωνικών δικτύων αλλά το στόμα
με στόμα είναι επίσης πολύ σημαντι-
κό. Η ελπίδα είναι ότι αυτό το κίνημα
θα δυναμώσει και θα φτάσει στην
οργανωμένη εργατική τάξη. Όμως
κάτι τέτοιο χρειάζεται χρόνο. Κάποι-
ες φορές είναι «δυο βήματα μπρος,
ένα βήμα πίσω». Έχουν ήδη γίνει
πολλές συλλήψεις και ο στρατός
προσπαθεί να τσακίσει το κίνημα. 

Οι διαδηλώσεις σπάνε μια σειρά
μύθους. Πρώτον, η εξέγερση στην
Μπανγκόκ δείχνει πως οι δημοκρατι-
κές ιδέες και το κίνημα των «Κοκκι-
νων πουκάμισων» έχουν επιρροή
στην πρωτεύουσα. Μέχρι πρόσφατα
τα ΜΜΕ θεωρούσαν δεδομένο πως
τα Κόκκινα πουκάμισα είχαν συγκεν-
τρωμένη την επιρροή τους μόνο
στην ύπαιθρο.

Ο στρατός είναι σύμμαχος αυτών
που θέλουν να καταστρέψουν τη δη-

μοκρατία στην Ταϊλάνδη. Καθόταν με
τα χέρια σταυρωμένα καθώς η κυ-
βέρνηση της Γινγκλούκ Σιναουάτρα
κατεδαφιζόταν σταδιακά από τα δι-
καστήρια και οι εκλογές παρεμποδί-
ζονταν από τραμπούκους. Τώρα,
εκτιμάει πως οι φίλοι του έχουν δημι-
ουργήσει αρκετό χάος ώστε να νομι-
μοποιείται η στρατιωτική παρέμβαση.
Προκειται για ένα πραξικόπημα σε
αργή κίνηση. Είναι το δεύτερο στρα-
τιωτικό πραξικόπημα εδώ και οχτώ
χρόνια και έρχεται σε συνέχεια τριών
δικαστικών πραξικοπημάτων. Όλα
μαζί δεν κατάφεραν μέχρι στιγμής να
σταματήσουν την υποστήριξη στα
λαϊκιστικά κόμματα που δημιούργησε
ο Τακσίν Σιναουάτρα. Η αδερφή του
υπήρξε η τελευταία εκλεγμένη πρω-
θυπουργός που ανατράπηκε.

Ο στρατηγός Πραϊούτ έχει βάψει
τα χέρια του με αίμα. Πριν από τέσ-
σερα χρόνια επέβλεπε τη δολοφονία
90 διαδηλωτών που ανήκαν στα Κόκ-
κινα πουκάμισα, με πυροβολισμούς
στη μέση του δρόμου.

Αυτοί που θελουν να αγνοούν το
ρόλο των απλών ανθρώπων ισχυρί-
ζονται ότι η κρίση είναι απλώς μια
σύγκρουση στο εσωτερικό της ελίτ.
Λένε πως ξέσπασε κυρίως λόγω του
ζητήματος για το ποιος θα διαδεχθεί
τον ηλικιωμένο βασιλιά ως αρχηγός
του κράτους.

Ωστόσο, το κίνημα των Κόκκινων
πουκάμισων, που δυνάμωσε μετά το
πραξικόπημα του 2006, είναι το με-
γαλύτερο κοινωνικό κίνημα στην ταϊ-
λανδική ιστορία. Ο βασιλιάς πάντα
ήταν αδύναμος και δειλός. Ο στρα-
τηγός Πραϊουτ, την ώρα που διέ-
πραττε το τελευταίο πραξικόπημα,
ούτε καν ισχυρίστηκε ότι έχει την εν-
τολή ή την έγκριση του βασιλιά.

Η μακρόσυρτη κρίση στην Ταϊλάν-
δη είναι αποτέλεσμα της σύγκρου-
σης ανάμεσα στο συντηρητικό, πε-
λατειακό τρόπο πολιτικής και σε
έναν πιο σύγχρονο. Ο Τακσίν Σινα-
ουάτρα, ένας δισεκατομμυριούχος
πολιτικός, έκανε σοβαρές προσπά-
θειες να εκσυγχρονίσει τον ταϊλανδι-

κό καπιταλισμό ώστε να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητά του μετά την οι-
κονομική κρίση του 1996 στην Ασία.

Υποστηρικτές του στρατού είναι
μια βρόμικη συμμαχία που αποτελεί-
ται από το Δημοκρατικό Κόμμα, ολό-
κληρη τη συντηρητική ελίτ, τις με-
σαίες τάξεις, τους περισσότερους
πανεπιστημιακούς και ηγέτες ΜΚΟ.
Ανάμεσά τους και ορισμένοι γραφει-
οκράτες συνδικαλιστές από τις κρα-
τικές επιχειρήσεις, όπως η αεροπο-
ρική Thai, η εταιρεία ηλεκτρισμού
και οι σιδηρόδρομοι.

Το πραξικόπημα θέλει να ανοίξει
δρόμο για έναν μη εκλεγμένο «μετα-
βατικό» πρωθυπουργό που θα μπο-
ρούσε να μείνει στη θέση του για
μήνες.

Θέλει επίσης να ανοίξει δρόμο για
το μαγείρεμα της δημοκρατικής δια-
δικασίας ώστε μη εκλεγμένες δυνά-
μεις να μπορούν να ελέγχουν την
οποιαδήποτε εκλεγμένη κυβέρνηση. 

Αποτελεί τμήμα του περιορισμού
της δημοκρατίας και φίμωσης των
απλών αγροτών και εργατών που
ψήφισαν το κόμμα του Τακσίν Σινα-
ουάτρα και αποτελούν τη ραχοκοκα-
λιά των Κόκκινων Πουκάμισων.

Ο δρόμος για τη δημοκρατία θα
ανοίξει πραγματικά όταν αρκετοί
από τα Κόκκινα Πουκάμισα συνειδη-
τοποιήσουν ότι το κόμμα του Τακσίν
Σιναουάτρα και η ηγεσία του κινήμα-
τός τους δεν είναι διατεθειμένη να
δώσουν αυτή τη μάχη.

Ο Τακσίν Σιναουάτρα είναι ένας
δισεκατομμυριούχος που δεν θέλει
να δώσει ανένδοτο αγώνα για τη δη-
μοκρατία. Το χτίσιμο ενός ανεξάρτη-
του δημοκρατικού κινήματος βασι-
σμένου στα Κόκκινα πουκάμισα με
καθαρούς δεσμούς με την προοδευ-
τική εργατική τάξη και την αγροτιά
είναι ένα καθήκον που ήδη έχει κα-
θυστερήσει πολύ.

Νίκος Λούντος

ΤΑΫΛΑΝΔΗ Αντίσταση στο
στρατιωτικό πραξικόπημα

Λευτεριά στη Μαχιενούρ
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Ερχόμαστε!
Οφετινός Μαρξισμός θα γίνει σε μια περίοδο

όπου η οικονομική και πολιτική κρίση βαθαί-
νει διεθνώς ενώ τα κρατούμενα από τις μάχες του
προηγούμενου διαστήματος είναι πλούσια κάνο-
ντας την προοπτική της ανατροπής πιο επίκαιρη
από ποτέ. 

Για πολλούς από εμάς είναι η πρώτη φόρα που
θα παρακολουθήσουμε το φεστιβάλ και είναι μια
ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στις τα-
κτικές που θα ακολουθήσει η αριστερά, με τις συ-
ζητήσεις "Η Αριστερά μετά τις εκλογές" και "Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και η ανατρεπτική αριστερά". Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον έχει υπάρξει, επίσης, για τις συζητήσεις
"Το κίνημα στην Τουρκία" με αφορμή την πρόσφα-
τη τραγωδία στα ανθρακωρυχεία και την οργή του
κόσμου ένα χρόνο μετά την εξέγερση της πλατεί-
ας Ταξίμ, "Χρυσή Αυγή και εκλογές-500.000 φασί-
στες;", "Το Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα" και η επικαι-
ρότητα του Μαρξ, καθώς και η συζήτηση "Όχι
στην Ευρώπη της λιτότητας και του ρατσισμού" λί-
γο μετά την εκλογική άνοδο των αριστερών δυνά-
μεων σε μια σειρά από χώρες της Ευρωζώνης. Ελ-
πίζουμε να είστε όλοι στο τετραήμερο για να βγού-
με πιο ξεκάθαροι και δυνατοί σε αυτή την κρίσιμη
περίοδο που έχουμε μπροστά μας!

Πέτρος Μπίγκος, Ηράκλειο Κρήτης

Οι συζητήσεις του φετινού Μαρξισμού ξεκινάνε
πριν καν ξεκινήσει το ίδιο το φεστιβάλ! Μοι-

ράζοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα των συζητήσε-
ων στο πανεπιστήμιο και τους εργατικούς χώ-
ρους, έχουμε δει τρομερή ανταπόκριση από τον
κόσμο, ο οποίος ανοίγει την πολιτική συζήτηση σε
κάθε ευκαιρία. 

Ιδιαίτερα ο κύκλος των συζητήσεων γύρω από
την ιστορία του Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου αλλά και
της Μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, όπου φέτος
συμπληρώνονται σαράντα χρόνια, οδηγούν την
κουβέντα στο ποια μπορεί να είναι τώρα η εναλλα-
κτική προοπτική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει
επίσης για το θέμα της καταπίεσης των ομοφυλό-
φιλων, ανοίγοντας τη συζήτηση για το ίδιο το σύ-
στημα που τη δημιουργεί και το πώς μπορούμε να
το ανατρέψουμε. Ερχόμαστε από την Πάτρα, μαζί
με τον αέρα που μας δίνει η άνοδος της αριστε-
ράς στο δήμο μας!

Φωτεινή Λυσικάτου, Πάτρα

Πολύ μεγάλη ανταπόκριση έχει βρει και στα
Γιάννενα η οργάνωση του φεστιβάλ, κυρίως

από νεολαία και φοιτητές. 

Πηγαίνοντας στους εργατικούς χώρους και τα
πανεπιστήμια της πόλης για να ενημερώσουμε και
να καλέσουμε στο κατέβασμά μας στην Αθήνα για
το τετραήμερο ανοίγει η συζήτηση για το πώς
χρειάζεται να συνεχίσουμε μετά τις εκλογές. Σε
ποιά φάση βρίσκεται η εργατική αντίσταση και
ποιά μπορεί να είναι η εναλλακτική προοπτική. Ο
Μαρξισμός φέτος ξεκινάει και τελειώνει με αυτές
τις συζητήσεις. Οι απεργοί της ΕΡΤ, της Γενικής
Ανακύκλωσης, των νοσοκομείων, οι καθαρίστριες,
θα είναι εκεί για να συζητήσουμε και να οργανώ-
σουμε τα παρακάτω βήματα ενάντια στην κυβέρ-
νηση. Αυτές τις μέρες οργανώνουμε ανοιχτή
εξόρμηση μέσα στα πανεπιστήμια για να μπορέσει
να κλείσει εισητήρια με το λεωφορείο όσο περισ-
σότερος κόσμος γίνεται και να συμμετέχουμε στο
φεστιβάλ.

Γιούλη Καραγιαννάκου, Γιάννενα

Η
ιστορία μας λένε, γράφεται από τους μεγάλους
άντρες. Η πραγματικότητα όμως είναι πως την
ιστορία τη γράφει η ταξική πάλη ανάμεσα

στους εκμεταλλευτές και τους εκμεταλλευόμενους,
τους καταπιεστές και τους καταπιεζόμενους. Τη γρά-
φουν οι απλοί άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, που πα-
λεύουν για να αλλάξουν τις ζωές τους στην προσπά-
θειά τους να αλλάξουν την κοινωνία. 

Στις σημερινές συνθήκες, αυτό είναι πιο φανερό από
ποτέ. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο
παλεύουν ενάντια στη βαρβαρότητα της κρίσης. Από το
κυνήγι του κέρδους στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, μέχρι
τους εργαζόμενους στη χώρα μας που παλεύουν ενάν-
τια στις απολύσεις και τη διάλυση της παιδείας, της
υγείας, της ασφάλισης. Αυτοί οι αγώνες έχουν την τιμη-
τική τους στο φεστιβάλ Μαρξισμός 2014 που θα γίνει
26- 29 Ιούνη στην ΑΣΟΕΕ.

Από την πρώτη μέρα με τη συζήτηση: “Η εργατική
αντίσταση θα νικήσει”, όπου θα βρίσκονται αγωνιστές
από την ΕΡΤ, τους σχολικούς φύλακες, τα νοσοκομεία
και το μετρό, μέχρι το κλείσιμο του φεστιβάλ την Κυ-
ριακή. Στη συζήτηση για την αντικαπιταλιστική προ-
οπτική θα περέμβουν αγωνιστές από τη Γενική Ανακύ-
κλωση, τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών,
τους δασκάλους και από τα κινήματα στις γειτονιές. 

Αυτοί οι αγώνες είναι ήδη σε εξέλιξη και παίζουν
κρίσιμο ρόλο στην κόντρα με την κυβέρνηση η οποία
πρόσφατα ανασχηματίστηκε χρησιμοποιώντας το πιο
ακροδεξιό της οπλοστάσιο. Μια κυβέρνηση που γίνε-
ται όλο και πιο αδύναμη και χρειάζεται να κλιμακώσου-
με απεργιακά για να της δώσουμε το τελικό χτύπημα!

Πολιτική συζήτηση

Μέσα σε κάθε αγώνα που δίνει η εργατική τάξη, μι-
κρό ή μεγάλο, αναδεικνύεται η ανάγκη για πολιτική
συζήτηση. Από το πώς αυτός θα οργανωθεί για να νι-
κήσει μέχρι το ποια μπορεί να είναι η συνολικότερη
εναλλακτική προοπτική και το πώς μπορεί η συλλογική
δράση των εργατών να την πραγματοποιήσει. 

Σε αυτή τη διαδικασία, τη διαμόρφωση δηλαδή της
θεωρίας αλλά και της σύνδεσής της με την καθημερι-
νή πρακτική, συνέβαλαν πολλοί επαναστάτες του προ-
ηγούμενου αιώνα, δίνοντάς μας ένα τεράστιο οπλο-
στάσιο θεωρίας που η μελέτη της μπορεί να βοηθήσει
καθοριστικά στη διαμόρφωση των ιδεών ολόκληρου
του δυναμικού των νέων αγωνιστών. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το πρόγραμμα
του φεστιβάλ περιλαμβάνει μια σειρά από συζητήσεις
γύρω από το έργο και τη δράση των μεγάλων επανα-
στατών.

Ο θεματικός κύκλος “Η κοινωνία αλλάζει με επανα-
στάσεις”, ανοίγει την Παρασκευή 27 Ιούνη το πρωί
στις 10πμ, με τη συζήτηση: ο Ένγκελς και το 1848 και
ομιλητή τον Παντελή Παναγιωτακόπουλο. 

Η συμβολή του Φρίντριχ Ένγκελς στο Κομμουνιστι-
κό Μανιφέστο, το βιβλίο του “Η καταγωγή της οικογέ-
νειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους”, και
μια σειρά άλλα κείμενά του, τον κατατάσσουν δίκαια
στους μεγάλους επαναστάτες.

Επαναστατικές
ιδέες για 
τη νίκη 
των αγώνων

Την ίδια μέρα, στις 2.30μμ ακολουθεί η συζήτηση για τη Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ, την επαναστάτρια που πρωτοστάτησε στην γερμανική επανά-
σταση του 1918 δίνοντας την κόντρα μέσα στο ίδιο της το κόμμα για τον
αντιιμπεριαλισμό και την επαναστατική στρατηγική. Την εισήγηση θα κά-
νει ο Στέλιος Μιχαηλίδης.

Το Σάββατο 28 Ιούνη στις 12μεσ, με εισηγήτρια τη Φύλλια Πολίτη, γίνε-
ται η συζήτηση για τον Αντόνιο Γκράμσι, τον Ιταλό επαναστάτη που ακό-
μα και μέσα από τη φυλακή του Μουσολίνι, συνέχισε τη μάχη για τον διε-
θνιστικό προσανατολισμό των Κομμουνιστικών Κομμάτων. 

Η μάχη των επαναστατών στη Ρωσία από τον Φλεβάρη του 1917 μέχρι
τον Οκτώβρη και την επανάσταση, αλλά και την παρέμβαση του Λένιν μέ-
σα στο κόμμα για να κερδηθούν οι μπολσεβίκοι σε αυτή την κατεύθυνση,
θα συζητηθεί την ίδια μέρα, στις 2.30μμ: Λένιν- όλη η εξουσία στα σοβιέτ.
Την εισήγηση θα κάνει η Θένια Ασλανίδη. 

Αμέσως μετά, η παρουσίαση του έργου του Καρλ Λίμπκνεχτ- συντρόφου
της Λούξεμπουργκ στο ΚΚΓ- γύρω από τα ζητήματα του μιλιταρισμού, με
αφορμή το βιβλίο του “Μιλιταρισμός κι αντιμιλιταρισμός”, θα γίνει από τον
Νεκτάριο Δαργάκη (το βιβλίο θα κυκλοφορήσει εκείνες τις μέρες σε νέα
έκδοση από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Περισσότερα στη σελίδα 15). 

Κορυφαίο έργο

Ο Λέον Τρότσκι και η θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης θα είναι το
θέμα της συζήτησης που θα γίνει την Κυριακή 29 Ιούνη στις 12 το μεσημέ-
ρι, στην οποία ομιλητές θα είναι ο Μάνος Νικολάου και ο Νεκτάριος Χάιν-
ταρ. Πρόκειται ίσως για το κορυφαίο έργο του μεγάλου επαναστάτη που
στο πλευρό του Λένιν καθόρισε την έκβαση της Ρώσικης επανάστασης. 

Τέλος, η ενότητα αυτή των συζητήσεων κλείνει με την ομιλία του Κώ-
στα Πίττα σε σχέση με το βιβλίο του Τόνυ Κλιφ - Κρατικός καπιταλισμός
στη Ρωσία, που ανοίγει όλη τη συζήτηση για το τί συνέβη στη Ρωσία και
από την εργατική επανάσταση φτάσαμε στη σταλινική αντεπανάσταση
και την ήττα.

Καθεμιά από αυτές τις συζητήσεις αλλά και τα πολιτικά συμπεράσματα
από όλες αυτές μαζί, αποτελούν απαραίτητη βοήθεια για τους αγώνες
του σήμερα. Μη χάσετε καμία!

Έλλη Πανταζοπούλου


