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εργατικη αλληλεγγυη

Μ
αζικά ήταν τα συλ-
λαλητήρια ενάντια
στο ξεπούλημα και

την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
που έγιναν την προηγούμε-
νη εβδομάδα σε όλη τη χώ-
ρα. Στην Αθήνα η διαδήλω-
ση έγινε το απόγευμα της
Πέμπτης 3/7 με αφετηρία
τα κεντρικά γραφεία της
ΔΕΗ στην Χαλκοκονδύλη.
Συμμετείχαν πάνω από
3000 εργαζόμενοι και συμ-
παραστάτες της απεργίας.

«Τη φυλάμε, δεν την που-
λάμε» έγραφε το πανό που
είχαν κρεμάσει οι εργαζόμε-
νοι της ΔΕΗ και δέσποζε έξω
από το κτίριο. Εργαζόμενοι
από πολλούς χώρους, αλλά
και κόσμος από τις γειτονιές
κατέβηκαν στη διαδήλωση
αψηφώντας τη ζέστη. 

Συμμετείχαν

Με πανό συμμετείχε η ΓΕ-
ΝΟΠ/ΔΕΗ, το Κλαδικό Σωμα-
τείο Ενέργειας, η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Ενέργειας-
ΠΟΕ, οι Σχολικοί Φύλακες, οι
Καθαρίστριες του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, η Ένωση Λι-
μενεργατών ΟΛΠ, η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, το Σωματείο Εργα-
ζόμενων ΙΝΤΡΑΚΟΜ, η κίνη-
ση ΜΕΤΑ (πρόσκειται στον
ΣΥΡΙΖΑ), η παράταξη ΑΣΕ-
ΟΤΕ. 

Με πανό κατέβηκαν και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ Περι-
στερίου και η Νεολαία ΣΥΡΙ-
ΖΑ, το Κίνημα Δεν Πληρώνω,
οι Πολίτες σε δράση-Οικολό-
γοι Πράσινοι από το Χαϊδάρι,
το ΑΚΕΠ, η Λαϊκή Αντίσταση. 

Η πορεία κατευθύνθηκε
στο Υπουργείο Οικονομίας
στο Σύνταγμα όπου και ολο-
κληρώθηκε αργά το βράδυ.
«Η ΔΕΗ ανήκει στο λαό κι όχι
στο κεφάλαιο το ιδιωτικό»,
«Ρεύμα φτηνό, ΔΕΗ για το
λαό», «Η ιδιωτικοποίηση εί-
ναι μια απάτη, φορτώνει τα
βάρη στων εργατών την πλά-
τη», «Δημόσια ενέργεια ηλε-
κτρική, κάτω τα χέρια από τη
ΔΕΗ» είναι μερικά από τα
συνθήματα που ακούγονταν
σε όλη τη διάρκεια της πο-
ρείας. 

Μαζικές κινητοποιήσεις με
τη συμμετοχή Εργατικών
Κέντρων, σωματείων και άλ-
λων φορέων έγιναν στα Tρί-
καλα, την Πτολεμαΐδα, την
Έδεσσα, την Κομοτηνή, το
Αμύνταιο, το Λαύριο κ.α.

Κάτω η επιστράτευση
Σ

ε επιστράτευση των απεργών
της ΔΕΗ προχώρησε η κυβέρ-
νηση το Σάββατο 5 Ιούλη μετά

την απόφαση των δικαστηρίων να
βγάλουν «παράνομη και καταχρηστι-
κή» την απεργία που είχε ξεκινήσει
την Πέμπτη 3/7 με την αστεία δικαιο-
λόγηση ότι δεν υπήρχε «συνδικαλι-
στικό αίτημα». Η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ αποφάσισε την αναστολή της
απεργίας την Κυριακή 6 Ιούλη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ
που συνεδρίασε την Δευτέρα 7/7 με
θέμα την απάντηση στην επιστρά-
τευση για άλλη μια φορά δεν στάθη-
κε στο ύψος της. Αποφάσισε μόνο
ότι θα πραγματοποιήσει συλλαλητή-
ριο την Τετάρτη 9/7 στις 7μμ στο

Σύνταγμα, ημέρα της ψήφισης του
Νομοσχεδίου στη Βουλή. Χάθηκε
έτσι η ευκαιρία για Πανεργατική
Απεργία αφού η ΑΔΕΔΥ έχει ήδη κη-
ρύξει 24ωρη απεργία ενάντια στις
απολύσεις και την αξιολόγηση.

Τέταρτη φορά

Είναι η τέταρτη φορά από το 2012
που η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
χρησιμοποιεί το αντιδημοκρατικό
μέτρο της επιστράτευσης για να επι-
βάλλει τα σχέδια της. Προηγήθηκαν
μέσα στο 2013 οι εργαζόμενοι στο
ΜΕΤΡΟ, οι Ναυτεργάτες και οι κα-
θηγητές. 

Δεκάδες είναι τα σωματεία και οι
Ομοσπονδίες που έχουν βγάλει ψη-

φίσματα καταγγελίας, όπως και οι
οργανώσεις της αριστεράς. Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ εξέδωσε ανακοίνωση όπου
τονίζει ότι «στηρίζει τους εργαζόμε-
νους στην ΔΕΗ για την συνέχιση της
απεργίας. Καλεί τα συνδικάτα να πά-
ρουν απόφαση για κλιμάκωση του
αγώνα, με απεργία και καταλήψεις,
με κήρυξη πανεργατικής απεργίας
άμεσα ενάντια στην επιστράτευση
και το ξεπούλημα της ΔΕΗ, ενάντια
στην αξιολόγηση και τις χιλιάδες
απολύσεις στο δημόσιο, την διάλυ-
ση του ασφαλιστικού, το γενικό ξε-
πούλημα δημόσιων υπηρεσιών,
ακτών, παραλιών, δασών. 

Για να φύγει αυτή η άθλια συγ-
κυβέρνηση οικτρής μειοψηφίας μέ-

σα στον λαό που θέλει να μας αλυ-
σοδέσει για μια ζωή, να ανατραπεί
το μαύρο μέτωπο κεφαλαίου-ΕΕ-
ΔΝΤ. Τους καλεί να πάρουν την κα-
τάσταση στα χέρια τους με συνε-
λεύσεις και συντονισμούς χωρίς να
περιμένουν τη συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία. 

Είναι ώρα ευθύνης για την αρι-
στερά. Τώρα χρειάζεται οι δυνάμεις
της αριστεράς να μπουν μπροστά
και να βάλουν πλάτη για να συνεχι-
στεί η απεργία, να σπάσει η επι-
στράτευση, να ενοποιηθούν και να
κλιμακωθούν άμεσα οι αγώνες, πρό-
ταση που έχει κατατεθεί στο ΕΚΑ
από την Παρασκευή. Χωρίς αναμο-
νή. Τώρα κρίνεται η μάχη».

Σ
υνεχίζει την προσπάθειά του ο ΣΥΡΙΖΑ να
συσπειρώσει τους 120 απαιτούμενους βου-
λευτές για να συγκληθεί έκτακτα η Ολομέ-

λεια της Βουλής και να συζητηθεί η πρόταση δη-
μοψηφίσματος για το θέμα της «μικρής» ΔΕΗ. 

Μέχρι τη Δευτέρα 7/7 υπέρ της πρότασης είχαν
ταχθεί οι ΑΝ.ΕΛ, ενώ η ΔΗΜΑΡ αποφάσισε τελικά
να καταθέσει δική της πρόταση για δημοψήφισμα. 

Την ίδια τακτική θα ακολουθήσει και το ΚΚΕ που
θεωρεί ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα με αντικεί-
μενό του τα εξής: «Το πλαίσιο και περιεχόμενο της
τοποθέτησης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο: Πρώ-
τον: Απόσυρση του νομοσχεδίου για τη «μικρή
ΔΕΗ». Δεύτερον : Κατάργηση όλου του νομοθετι-
κού πλαισίου που έχει οδηγήσει σε ουσιαστική ιδιω-
τικοποίηση. Συγκεκριμένα των Ν. 1914/90, 2773/99,
ΠΔ 333/2000, Ν. 3426/2005, Ν. 4001/2011, Ν.
4237/2014. Τρίτον : Αντίθεση στο σύνολο του προ-
ωθούμενου κοινοτικού πλαισίου απελευθέρωσης
του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας». 

Σύμφωνα, με δημοσιεύματα και διαρροές από
το Προεδρείο της Βουλής υπάρχουν κάποιες πι-
θανότητες οι ψήφοι για το δημοψήφισμα να

αθροιστούν παρά το διαφορετικό πολιτικό σκεπτι-
κό τους.

Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της υπόθε-
σης, η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ έχει δεχθεί επι-
θέσεις από το στρατόπεδο της κυβέρνησης, το
οποίο κύρια κάτω από την πίεση της απεργίας και
της μαζικής συμμετοχής στα συλλαλητήρια προ-
σπαθεί να «αποδείξει» ότι οι κινητοποιήσεις είναι
«πολιτικά υποκινούμενες». 

Non paper

Η ΝΔ κυκλοφόρησε ακόμα και non paper για να
επιχειρηματολογήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρε-
ται για τη ΔΕΗ, αλλά αντιμετωπίζει αυτή την υπό-
θεση σαν πρόβα τζενεράλε για την εκλογή του
Προέδρου της Δημοκρατίας την άνοιξη του 2015. 

Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ είναι σωστή πολιτικά, αλ-

λά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη
δράση του εργατικού κινήματος. Αν η πρωτοβου-
λία παραμείνει μόνο στα στενά πλαίσια του κοινο-
βουλίου είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Πρώ-
τον, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για
να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός βουλευ-
τών. Δεύτερον, ακόμα και αν γίνει με αυτούς τους
όρους η συζήτηση στη Βουλή, η πρόταση είναι
ευάλωτη σε κριτικές, όπως η παραπάνω. 

Η δύναμη που μπορεί να ανατρέψει το ξεπούλη-
μα της ΔΕΗ είναι το ίδιο το εργατικό κίνημα. Ολό-
κληρη η αριστερά, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ
που έχουν μεγαλύτερες δυνάμεις, χρειάζεται να
κινηθούν για να υπάρξει πανεργατικός ξεσηκωμός
ενάντια στην επιστράτευση και την ιδιωτικοποί-
ηση. Παρόλο που η ΓΣΕΕ δεν έβγαλε απόφαση
για 24ωρη απεργία την Τετάρτη 9/7, τα δύο κόμ-
ματα της αριστεράς έχουν τη δυνατότητα να βά-
λουν σε κίνηση δεκάδες μεγάλες Ομοσπονδίες
και σωματεία για να συντονιστούν απεργιακά. Αυ-
τή είναι η πρόταση που στηρίζουν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και το ΣΕΚ με όλες τους τις δυνάμεις.

Νεκτάριος Δαργάκης

Δημοψήφισμα
χωρίς απεργία;

Μεγαλειώδης συγκέντρωση στο Αμύνταιο ενάντια στην πώληση της ΔΕΗ στις 2/7



H άποψή μας Νο 1130, σελ. 3
εργατικη αλληλεγγυη

Η
κυβέρνηση επιμένει ότι με τα μέτρα
που παίρνει ανοίγει το δρόμο για ανα-
διάρθρωση του χρέους το φθινόπωρο

σε συνεργασία με τους «εταίρους» της ΕΕ.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι ιδιωτικοποιήσεις μαζί
με τις απολύσεις εξασφαλίζουν τη μονιμοποί-
ηση του πρωτογενούς πλεονάσματος και έτσι
οι τραπεζίτες της ΕΕ μπορούν να είναι σίγου-
ροι ότι θα παίρνουν τα τοκοχρεολύσιά τους
και γι’ αυτό να επιμηκύνουν την εξόφληση του
χρέους, να μειώσουν το επιτόκιο, να κάνουν
τις δόσεις «βιώσιμες».

Ακόμη, όμως, και φιλικά δημοσιεύματα για
την κυβέρνηση, όπως το πρόσφατο αφιέρωμα
των Financial Times για την Ελλάδα, ομολο-
γούν ότι πριν από αυτό το σενάριο χρειάζεται
άλλο ένα δάνειο τουλάχιστο 12 δις ευρώ συν-
δυασμένο με ένα περισσότερο ή λιγότερο
«άτυπο» μνημόνιο. Με απλά λόγια, πριν «ανα-
διαρθρωθεί» το χρέος, πρόκειται να μεγαλώσει
και να σκληρύνουν οι προϋποθέσεις για την
πληρωμή του. Η σκλήρυνση έχει ήδη δρομολο-

γηθεί με τους μηχανισμούς εποπτείας των
εθνικών προϋπολογισμών που υιοθέτησε η ΕΕ.

Στον αέρα

Για άλλη μια φορά, όπως και με τα προ-
ηγούμενα μνημόνια, αυτό που ενδιαφέρει
τους καπιταλιστές και τις κυβερνήσεις τους
δεν είναι να «διευκολύνουν έναν εταίρο», αλλά
να σιγουρέψουν ότι μια ελληνική δυσκολία
πληρωμής του χρέους δεν θα τινάξει στον αέ-
ρα το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα που πα-
ραμένει ευάλωτο σε κινδύνους χρεοκοπίας.

Σε μια τέτοια συγκυρία, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολου-
θεί να μιλάει για διαπραγμάτευση στο εσωτε-
ρικό της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα κατεβάζει διαρ-
κώς τον πήχη της διαπραγμάτευσης. Κάποτε
μιλούσε για διαγραφή ενός μέρους του χρέ-
ους, τώρα ο Σταθάκης έβαλε τον πήχη μόλις
στο 5%. Όσο για την πληρωμή του 95%, ο
Δραγασάκης την συνδέει με «ρήτρα ανάπτυ-
ξης», δηλαδή μια συμφωνία εντός της ΕΕ για
τους ρυθμούς των δόσεων, μια άλλη μορφή

«επιμήκυνσης».
Είναι τραγικό να βλέπουμε τέτοια σημάδια

σύγκλισης του ΣΥΡΙΖΑ με τους Σαμαροβενιζέ-
λους, την ώρα που τα αρπακτικά του καπιταλι-
σμού δείχνουν με τον πιο ωμό τρόπο το εκβια-
στικό πρόσωπό τους στην περίπτωση της Αρ-
γεντινής. Η Αργεντίνικη κυβέρνηση προσπαθεί
να βρει συμβιβαστική λύση για ένα μικρό κομ-
μάτι του χρέους της που έχει μείνει σε εκκρε-
μότητα και οι τραπεζίτες εκβιάζουν ασύστολα
για να αρπάξουν όσα περισσότερα μπορούν
(βλέπε σχετικά στη σελίδα 20).

Γι’ αυτό, έχει ξεχωριστή σημασία αυτή τη
στιγμή να αναδείξει η Αριστερά τον μόνο
εναλλακτικό δρόμο, την πλήρη, οριστική και
μονομερή διαγραφή του χρέους. Η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ έχει αυτή την επιλογή στο πρόγραμμά
της και προσανατολίζεται να την προβάλει
σαν τη γνήσια εργατική απάντηση στις μεθο-
δεύσεις της συγκυβέρνησης. Η θέση όλων
μας πρέπει να είναι στο πλευρό αυτής της
προσπάθειας.

Αντιφασιστικός
Σεπτέμβρης

Διήμερο αντιφασιστικής δράσης
στις 18-19 Σεπτέμβρη, στην επέτειο

του ενός χρόνου από την δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα, αποφασί-

στηκε σε σύσκεψη που έγινε την
Κυριακή 6 Ιούλη στον χώρο του
18ου Αντιρατσιστικού φεστιβάλ. 

Το διήμερο θα περιλαμβάνει: Αν-
τιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κε-
ρατσίνι την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη
το οποίο θα οργανώσουν από κοι-
νού σωματεία, αντιφασιστικές κινή-
σεις και συλλογικότητες. Μεγάλη
ολοήμερη αντιφασιστική συναυλία
μνήμης για τον Παύλο Φύσσα στο
κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή
19 Σεπτέμβρη που οργανώνεται
ήδη από τους φίλους του Παύλου
και υποστηρίζουν οι αντιφασιστικές
κινήσεις και συλλογικότητες.   

“Η επέτειος του ενός χρόνου από
την δολοφονία του Παύλου Φύσσα
μπορεί να γίνει ένα συνταρακτικό
γεγονός και η κορύφωση μιας σει-
ράς δράσεων που θα ταρακουνήσει
όλη τη χώρα” δήλωσε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη ο συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου.
“Με αποχές και καταλήψεις σε σχο-
λεία και σχολές, με αντιφασιστικές
απεργίες -όπως και πέρσι στις 18
Σεπτέμβρη- σε όλους τους εργατι-
κούς χώρους, να τα κλείσουμε όλα
και να κατεβούμε μαζικά στα συλ-
λαλητήρια.

Αφετηρία

Να προετοιμάσουμε σε όλους
τους χώρους τη συμμετοχή στις αν-
τιφασιστικές κινητοποιήσεις και να
στείλουμε το μήνυμα ότι η δίκη των
νεοναζί πρέπει να ξεκινήσει και να
γίνει καταδίκη. Αφετηρία αυτών των
δράσεων μπορεί να γίνει η 1η Σε-
πτέμβρη, οπότε ορκίζονται σε όλη
τη χώρα τα νέα δημοτικά συμβού-
λια, με την οργάνωση μεγάλων αντι-
φασιστικών κινητοποιήσεων έξω
από το δημαρχείο της Αθήνας και
όλα τα δημαρχεία όπου υπάρχουν
εκλεγμένοι της Χ.Α, για να στείλου-
με το μήνυμα ότι δεν πρόκειται που-
θενά να νομιμοποιήσουμε νεοναζί
και δολοφόνους”.

“Ενας αντιφασιστικός Σεπτέμ-
βρης είναι η κλιμάκωση του αγώνα
για να μην ξαναβγεί σε καμιά γειτο-
νιά η νεοναζιστική συμμορία της
Χ.Α, για να κλείσει κάθε γραφείο-
ορμητήριο στις γειτονιές όπως έχει
συμβεί στην Νίκαια, στο Νέο Ηρά-
κλειο και αλλού. Για να πάνε στην
φυλακή και όχι να αποκτήσουν ξανά
ασυλία οι σύγχρονοι γερμανοτσο-
λιάδες του Μιχαλολιάκου και του
Κασιδιάρη” αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της η ΚΕΕΡΦΑ.

Δύο δρόμοι για το χρέος
Διαδήλωση των εργατών γης της Μανωλάδας και συμπαραστατών σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, την Πέμπτη 3 Ιούλη λίγο πριν ξεκινήσει το δικαστήριο
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Στα 103.634 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οι-
κονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης με τα 6.800 ευρώ που συγκεντρώθηκαν
την περασμένη βδομάδα. 

Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας ενισχύ-
σεις που συνεχίζονται: Γιωργάκης Π. 150 ευρώ,
από 100 ευρώ Ελισάβετ Μ., Ιωάννα Ι., Αντώνης
Κ., Νίκος Μ. 60 ευρώ, από 50 ευρώ Τάκης Ζ.,
Οδυσσέας Κ., Βασίλης Β., Δημήτρης Λ., Ρίτα Τ.,
Μανώλης Φ., από 30 Κύρος Κ. και Έλενα Μ.,
από 25 Μήτσος Α. και Μαρία Α., από 20 ευρώ

Νίκος Σ., Κατερίνα Σ., Μαργαρίτα Π., από 10

ευρώ Μπάμπης Π., Τιάνα Α., Βασίλης Μ., Γιάννης
Σ., Δήμητρα Κ., Γιώργος Κ., Αντώνης Φ., Ράνια
Κ., Δημήτρης Σ., Αριάδνη Β., από 5 ευρώ Μαρία
Γ., Άλκηστις Λ., Νεκτάριος Χ., Βασιλική Μ., Σο-
φία Η.

Ευχαριστούμε το σωματείο των ΕΛΠΕ και την
ΑΔΕΔΥ καθώς και τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που ανανέωσαν την συνδρομή
τους στην Εργατική Αλληλεγγύη: Γιώργος Π.,
Πένυ Α., Δήμητρα Π., Σεβαστή Γ., Σπύρος Σ., Νί-
κος Δ., Χαρίτα Μ., Ράνια Ν., Γιώργος Ρ., Χρή-
στος Σ., Γιώργος Τ., Δημήτρης Μ., Γιάννης Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€



Το απεργιακό κίνημασελ. 4, Νο 1130
εργατικη αλληλεγγυη

Σύσκεψη
Σωματείων
για τη
συνέχεια

Σ
ε σύσκεψη Σωματείων

και Ομοσπονδιών την
Πέμπτη 10/7 καλεί η

ΑΔΕΔΥ, μία μέρα μετά από

την 24ωρη απεργία ενάντια
στις απολύσεις-διαθεσιμότη-

τες και την αξιολόγηση. Η

σύσκεψη θα πραγματοποι-
ηθεί στο ξενοδοχείο Νοvus

(Καρόλου 23, Πλατεία Καραϊ-

σκάκη, Μεταξουργείο). 

Η απόφαση για τη σύσκε-
ψη πάρθηκε κάτω από την
πίεση των συνέδρων της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς
στο τελευταίο Γενικό Συμ-
βούλιο της ΑΔΕΔΥ με στόχο
να υπάρξει άμεσα απεργιακή
συνέχεια. 

Κάλεσμα

Η ανακοίνωση-κάλεσμα της

ΑΔΕΔΥ αναφέρει: «Στη σύ-
σκεψη καλούνται να συμμετέ-

χουν όλα τα μέλη των Διοικη-

τικών Συμβουλίων και των
επιτροπών αγώνα, των Ομο-

σπονδιών και Πρωτοβάθμιων

Σωματείων της Αττικής. Ο
στόχος της σύσκεψης, είναι η

οργάνωση της συνέχισης του

πολύμορφου αγώνα μας, για

την κατάργηση του νόμου
4250/2014 για την αξιολόγη-

ση, για την ακύρωση των δια-

θεσιμοτήτων-απολύσεων χι-
λιάδων συναδέλφων μας, για

την ανατροπή των σχεδίων

για παραπέρα μείωση των
αποδοχών μας και για την

υπεράσπιση των δημοσίων

κοινωνικών αγαθών. 

Επιδιώκουμε μέσα από τη
σύσκεψη να εκτιμήσουμε τη
μέχρι τώρα δράση μας, την
κυβερνητική τακτική και να
συνδιαμορφώσουμε το πρό-
γραμμα της δράσης μας για
το επόμενο διάστημα. Για να
είναι παραγωγική η σύσκεψη,
καλό θα είναι τα ΔΣ να μετα-
φέρουν αποφάσεις (Γενικών
Συνελεύσεων ή Διοικητικών
Συμβουλίων). O αγώνας
ενάντια στην αξιολόγηση και
για την ακύρωση των απολύ-
σεων δεν είναι υπόθεση κα-
θενός ξεχωριστά, αλλά πρέ-
πει να αποτελέσει αντικείμε-
νο μαζικής και συλλογικής
δράσης. Γι’ αυτό είναι απα-
ραίτητη η παρουσία όλων!».

Σ
υνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
από τους εργαζόμενους των
Πανεπιστημίων ενάντια στις

διαθεσιμότητες-απολύσεις. Οι ερ-
γαζόμενοι της Ιατρικής Σχολής
Αθήνας πραγματοποίησαν συνέ-
λευση την Πέμπτη 3/7 και αποφά-
σισαν κινητοποιήσεις διαρκείας
από την Δευτέρα 7/7. 

Συγκεκριμένα η απόφασή τους
αναφέρει: «εργαζόμενοι από την
Ιατρική Σχολή και από άλλες υπη-
ρεσίες του Πανεπιστημίου, πραγ-
ματοποιήσαμε ανοιχτή συνέλευση,
σχετικά με την κατάσταση που επι-
κρατεί στο Πανεπιστήμιο και ειδι-
κότερα στην Ιατρική. Μετά την κα-
τάργηση των φυλάκων, τις απολύ-
σεις των καθαριστριών, τη μετα-
τροπή των συμβασιούχων σε
«ελεύθερους επαγγελματίες» και
βεβαίως, το μέτρο της διαθεσιμό-
τητας, το Πανεπιστήμιο τελεί υπό
διάλυση. 

Απέναντι σε αυτή την καθολική
επίθεση στους όρους και τις συν-
θήκες της ζωής και της εργασίας
μας η ανοιχτή συνέλευση της Ια-
τρικής  αποφάσισε ομόφωνα ότι:
1) H Ιατρική Σχολή από 7/7 έως
11/7 κλείνει καθολικά, από 7:00πμ
έως 10:00πμ, χωρίς προσωπικό
ασφαλείας. 2) Η κεντρική γραμμα-
τεία της Ιατρικής Σχολής θα δέχε-
ται κοινό μόνο δύο μέρες την
εβδομάδα, Δευτέρα και Παρα-
σκευή. Οι δε ώρες υποδοχής κοι-
νού μειώνονται κατά μία ώρα και
πλέον θα λειτουργεί 11:00πμ με
13:00μμ. 3) Παράλληλα καλούμε
τους συναδέλφους από άλλες υπη-
ρεσίες του Πανεπιστημίου, να επι-
διώξουν αντίστοιχες συνελεύσεις
και να συζητήσουν τη δυνατότητα
πραγματοποίησης ανάλογων δρά-

σεων». Παράλληλα καλούν τους
φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ να συν-
τονιστούν. 

Χωρίς απόφαση έληξε την ίδια
μέρα (3/7) η συνέλευση που πραγ-
ματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο
ΕΜΠ. Παρά την θέληση πολλών
από τους συμμετέχοντες να συνε-
χιστούν με οποιονδήποτε τρόπο οι
κινητοποιήσεις, το ΔΣ δεν κατέβα-
σε καμιά πρόταση και η απεργία
διαρκείας σταμάτησε. 

Η κυβέρνηση όλες τις προηγού-
μενες εβδομάδες επιστράτευσε
ό,τι κονδυλοφόρο είχε και δεν είχε
για να επαναφέρει τα ψέματα που
χρησιμοποιεί κάθε φορά που υπάρ-
χει κινητικότητα στις σχολές. «Εθνι-
κό έγκλημα», «Κίνδυνος να χαθεί το
εξάμηνο», «27 άτομα κλείνουν το
Πολυτεχνείο», «κλάπηκαν ηλεκτρο-

νικοί υπολογιστές» ήταν μερικά
από τα «επιχειρήματα», ενώ η Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας πα-
τώντας πάνω σε αυτά τα δημοσιεύ-
ματα διέταξε εισαγγελική έρευνα.
Την ανέλαβε ο Εισαγγελέας Σπ.
Παππάς, ο οποίος μεταξύ άλλων
θα διερευνήσει αν τελέστηκε το
αδίκημα της παράνομης βίας. 

Στην πραγματικότητα, αυτή που
κλείνει τις σχολές είναι η κυβέρνη-
ση. Όπως κλείνει τα σχολεία και τα
νοσοκομεία. Κανένα Πανεπιστήμιο
ή ΤΕΙ δεν μπορεί να λειτουργήσει
σωστά χωρίς το διοικητικό προσω-
πικό που κάνει τη βασική δουλειά
για να λειτουργήσει μια σχολή.
Από την συντήρηση του χώρου μέ-
χρι την γραμματειακή υποστήριξη.
Τα ψέματα της κυβέρνησης έχουν
«κοντά ποδάρια» αφού τα ίδια ανα-
μασάει για κάθε κομμάτι που στέλ-
νει στο σφαγείο της «διαθεσιμότη-
τας».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ

Κίνημα ενάντια στο ταξικό
σφαγείο της Παιδείας

Η
κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου συνεχίζει την επίθεση σε
όλες τις βαθμίδες της Παιδείας με κάθε τρόπο. Από τη μία
προσθέτει μια σειρά νέα εμπόδια στην προαγωγή των μα-

θητών από τάξη σε τάξη και δυσκολεύει την πρόσβαση στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση και από την άλλη αποδυναμώνει τις σχολές
από το διοικητικό προσωπικό, δημιουργώντας καταστάσεις που
δεν μπορούν να αναπληρωθούν από την φιλότιμη δουλειά όσων
έχουν γλιτώσει τη θέση τους. 

Αυτές οι δύο μάχες έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους, χρειάζεται
όμως να υπάρξουν πρωτοβουλίες για να συντονιστούν όλα τα κομ-
μάτια της εκπαίδευσης που εμπλέκονται σε αυτές. 

Το κομμάτι που έχει όλα τα φόντα να παίξει αυτό το ρόλο είναι
οι φοιτητές. Έχουν περάσει πρόσφατα το «μαρτύριο» των απανω-
τών εξετάσεων στο σχολείο, έχουν χάσει χιλιάδες εργατοώρες
στα φροντιστήρια για να καταφέρουν να κερδίσουν μια θέση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν βρεθεί κοντά με τους μαθητές στις
κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων: από τις διαδηλώσεις για
τον Αλέξη Γρηγορόπουλο και τη μάχη ενάντια στις καταργήσεις
σχολών και σχολείων μέχρι το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κίνη-
μα. 

Επίσης, ειδικά την τελευταία χρονιά, έχουν στηρίξει τις μάχες
των διοικητικών με τις μεγάλες απεργίες ενάντια στις απολύσεις-
διαθεσιμότητες με δικές τους καταλήψεις
και την συμμετοχή στις κοινές διαδηλώ-
σεις. 

Είναι η στιγμή το φοιτητικό κίνημα να
πάρει πρωτοβουλίες να ενώσει αυτές τις
δύο μάχες στην πράξη. Με συμμετοχή στις
κινητοποιήσεις ανεξάρτητα από το ποιο
κομμάτι της εκπαίδευσης χτυπιέται, με κοι-
νές συνελεύσεις εργαζόμενων και φοιτη-
τών στις σχολές, με κοινά συλλαλητήρια
και ανακοινώσεις, με την προσπάθεια να
υπάρξουν συναντήσεις συντονισμού φοιτη-
τών, μαθητών, καθηγητών, εργαζόμενων
στην εκπαίδευση. Οι φοιτητές του ΣΕΚ και
των ΕΑΑΚ θα δώσουν όλες τους τις δυνά-
μεις σε αυτή την κατεύθυνση.

T
ρομακτικά είναι τα στοιχεία που
παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου
η ΟΛΜΕ την Πέμπτη 3/7, όσον

αφορά τους μετεξεταστέους μετά την
καθιέρωση νέου τρόπου προαγωγής και
την χρησιμοποίηση της Τράπεζας Θεμά-
των στις εξετάσεις της Α’ Λυκείου. 

Σύμφωνα με τα νούμερα που μέχρι
τώρα έχει συγκεντρώσει η ΟΛΜΕ, οι
εξετάσεις που προηγήθηκαν ήταν ένα
πραγματικό «σφαγείο». Σε 787 σχολεία
οι μετεξεταστέοι φτάνουν τους 12587,
ενώ ήδη έχουν απορριφθεί 289 σε σύνο-
λο 54096 μαθητών. Αποτέλεσμα των νέ-
ων μέτρων που επέβαλε το Υπουργείο
Παιδείας είναι η αύξηση των μετεξετα-
στέων από το 4% στο 24%. 

Με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεν-
τρώσει το ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ οι μετεξετα-
στέοι θα ξεπεράσουν τις 20 χιλιάδες

όταν ολοκληρωθεί η εικόνα των αποτε-
λεσμάτων. Οι εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν
ότι είχαν προειδοποιήσει για αυτή την
εξέλιξη, αν και οι ίδιοι τόνισαν ότι η
έκταση του προβλήματος είναι ακόμα
μεγαλύτερη από όσο υπολόγιζαν. 

Έξω από το σχολείο

Εξήγησαν ότι στα αιτήματά τους περι-
λαμβάνεται η κατάργηση του νόμου και
της Τράπεζας Θεμάτων, ενώ ζητούν να
μην συνυπολογιστεί ο βαθμός για την
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Τόνισαν ότι με αυτόν τον τρόπο χι-
λιάδες παιδιά θα βρεθούν έξω από το
σχολείο και απαιτείται άμεση παρέμβα-
ση από την κυβέρνηση που το μόνο που
κάνει είναι να ψελλίζει διάφορα για τρο-
ποποιήσεις. 

Η εικόνα των ποσοστών που έχουν οι
ΕΛΜΕ δείχνει ανάγλυφα τις ταξικές δια-
φορές και τα προβλήματα στην Περιφέ-
ρεια. Στα Άνω Λιόσια μετεξεταστέοι εί-
ναι το 32,7%, στην Ε’ Ανατολικής Αττι-
κής είναι το 28,1%, στην Κεφαλονιά το
31%, στην Χαλκιδική το 31, 7%. Ακόμα
χειρότερα είναι τα πράγματα στην Ζά-
κυνθο με 46,4%, στην Ξάνθη με 40,9%,
στο Ρέθυμνο 38,2%, στο Λασίθι 38%,
στη Β’ Κυκλάδων 36,1%.   

H συνέντευξη τύπου έκλεισε με κάλε-
σμα στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 9/7
ενάντια στις απολύσεις και την αξιολό-
γηση.

Νεκ.Δ.

Κινητοποίηση των διαθέσιμων και των
καθαριστριών στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, 7 Ιούλη



Τ
ον μπελά του έχει βρει ο Βορί-
δης στο Υπουργείο Υγείας κα-
θώς οι αξιολογήσεις όχι μόνο

δεν προχωράνε, αλλά αντίθετα
έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό
κλίμα μέσα στο νοσοκομεία. Εδώ και
δυο βδομάδες οι εργαζόμενοι στα
περισσότερα νοσοκομεία της χώρας
έχουν προχωρήσει σε μαζικές συνε-
λεύσεις και καθημερινές κινητοποι-
ήσεις σπάζοντας στην πράξη τόσο
την πρόθεση την κυβέρνησης να βά-
λει τους εργαζόμενους να αλληλο-
φαγωθούν για το ποιος θα κρατήσει
τη δουλειά του, όσο και τα εμπόδια
της γραφειοκρατίας που καλεί σε
“άλλες μορφές πίεσης” και όχι σε
απεργιακή κλιμάκωση.

Με κέντρο τον απεργιακό ξεσηκω-
μό του δημοσίου στις 9 του Ιούλη, τα
νοσοκομεία οργανώνουν το κατέβα-
σμά στους στην απεργία, αλλά ταυ-
τόχρονα οργανώνουν τη συνέχεια
και την προσπάθεια συντονισμού σε
όλο το δημόσιο. Ήδη, το σωματείο
εργαζομένων του Αγίου Σάββα υιο-
θέτησε την πρόταση των συντρόφων
από το Νυστέρι - πρωτοβουλία εργα-
ζόμενων στην Υγεία και καλεί σε νέα
48ωρη απεργία στις 14 και 15 Ιούλη,
τις μέρες που λήγει και τυπικά η
προθεσμία αυτοαξιολόγησης. 

Η απάντηση στην προσπάθεια της
κυβέρνησης να διαιρέσει τους εργα-
ζόμενους στην υγεία συμπυκνώνεται
στην ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας
αντίστασης και πάλης των εργαζο-
μένων στο Αγία Όλγα όπου μεταξύ
άλλων αναφέρει: “Αν περιμένουν να
δουν τους εργαζόμενους να αλληλο-
τρώγονται είναι γελασμένοι. Είμαστε
συνάδελφοι και έτσι θα αντιμετωπί-
σουμε τις όποιες επιθέσεις. Όπως
στη δουλειά μας μοιραζόμαστε τα
προβλήματα και βοηθάει ο ένας τον
άλλον, έτσι θα γίνει και τώρα. Έχου-
με αξιοπρέπεια, κανένα χαρτί δεν θα
συμπληρωθεί, κανένας συνάδελφος
δεν θα φύγει εξαιτίας άλλου συνα-
δέλφου. Αντίσταση -αγώνας -συμμε-
τοχή -ενότητα. Με την δουλειά μας
τόσα χρόνια αποδείξαμε πως δεν
ανήκουμε σε κανένα ποσοστό

του15% σαν εργαζόμενοι... Όλοι
στην απεργία την Τετάρτη 9 Ιουλί-
ου.” Στις 4 Ιούλη πραγματοποιήθηκε
έκτακτη συνέλευση που καλέστηκε
από τα μεγάφωνα όταν μαθεύτηκε
πως ο διοικητής του νοσοκομείου εί-
χε στείλει στο Υπουργείο τα τελικά
ποσοστά από κάθε τμήμα. 

Η πρόταση που πλειοψήφισε ήταν
αυτή της Πρωτοβουλίας αντίστασης
που έλεγε πως χρειάζεται οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι να πάρουν τα χαρτιά
της αξιολόγησης από το γραφείο του
προσωπικού για να εξασφαλίσουν
πως κανένα δε θα συμπληρωθεί. Εί-
ναι η ίδια πρόταση που έχει ήδη υλο-
ποιηθεί μαζί με άλλες δράσεις όπως
καταλήψεις γραφείων και διαδηλώ-
σεις σε μια σειρά από νοσοκομεία:
Θριάσιο, Γεννηματάς, Αγλαΐα Κυρια-
κού, Ογκολογικό, Νοσοκομείο Άρτας,
Νοσοκομείο Πάτρας Άγιος Ανδρέας,
Νοσοκομείο Χανίων.

Στον Άγιο Σάββα την περασμένη
Δευτέρα οργανώθηκε συγκέντρωση
την ώρα που έφτασαν τα χαρτιά της
αξιολόγησης, οι εργαζόμενοι τα πή-
ραν και τα κλείδωσαν στο γραφείο

του σωματείου. Αμέσως μετά έγινε
περιοδεία του σωματείου στα γρα-
φεία και καλέστηκε συνέλευση την
επόμενη μέρα για την οργάνωση της
περιφρούρησης της απεργίας και τη
συμμετοχή με πανό στη διαδήλωση
της Τετάρτης 9 Ιούλη.

“Να καταργηθεί ο νόμος”

Την ίδια μέρα οι εργαζόμενοι του
νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης
πραγματοποίησαν μια από τις μαζι-
κότερες συνελεύσεις με πάνω από
250 άτομα, όπως μας μετέφερε η
Βάσω Αθανασάκη: “Στη συνέλευση
ισχυροποιήσαμε την απόφασή μας
για την κατάργηση του 4250, που
θέτει σε εφαρμογή την αξιολόγηση,
αναφερθήκαμε στους μεγαλειώδεις
αγώνες των άλλων κλάδων, όπως
ΕΡΤ, Κόκα Κόλα, καθαρίστριες Υπ.
Οικονομικών, ΒΙΟΜΕ και καλέσαμε
τους συναδέλφους να μπλοκάρουν
στην πράξη το νόμο, εφόσον τους
παραδοθούν τα χαρτιά της αξιολό-
γησης τα οποία και θα παραδοθούν
στο Σωματείο.” 

Είχε προηγηθεί κατάληψη των

γραφείων διοίκησης την Πέμπτη 3
Ιούλη αναγκάζοντας τη διοίκηση να
στείλει έγγραφο αδυναμίας καταβο-
λής των ποσοστόσεων. Η επίθεση
του Υπουργείου στο συγκεκριμένο
νοσοκομείο συμπληρώνεται από το
κλείσιμο της Παιδοχειρουργικής κλι-
νικής με αιτιολογία την έλλειψη προ-
σωπικού. Το σωματείο των εργαζο-
μένων κατήγγειλε αυτή την προσπά-
θεια αναφέροντας πως είναι απαρά-
δεκτο να χειρουργούνται σε ίδιους
χώρους μωρά και ενήλικες, ζητών-
τας την πρόσληψη προσωπικού και
όχι το κλείσιμο.

Σε συνέλευσή τους την Τρίτη 8
Ιούλη, οι εργαζόμενοι του Υπ. Υγεί-
ας αποφάσισαν τη συμμετοχή τους
στην απεργία με πανό καθώς και ότι
κανείς δε θα υπογράψει τα χαρτιά
αξιολόγησης.

Μέσα από αυτές τις κινητοποι-
ήσεις είναι που έσπασε στην πράξη
η γραμμή που προσπάθησαν να πε-
ράσουν οι ηγεσίες των σωματείων
όπου ελέγχονται από την ΠΑΣΚΕ και
τη ΔΑΚΕ, και στην ουσία της κοντρά-
ρει την απεργιακή κλιμάκωση. Η

συγκεκριμένη πρόταση καλεί σε πα-
ραστάσεις διαμαρτυρίας στις διοική-
σεις των νοσοκομείων για να μη στα-
λεί ο επιμερισμός των ποσοστών που
θα οδηγήσουν στις απολύσεις ή για
να μην μοιραστούν στους εργαζόμε-
νους τα χαρτιά αξιολόγησης που
στέλνονται από το Υπουργείο μετά
τον επιμερισμό. Αυτό οδηγεί στην
αποκλιμάκωση, καθώς μετατρέπει
την συλλογική αντίσταση σε ομάδα
πίεσης προς τους αρμόδιους διευ-
θυντές και δημιουργεί ψευδείς ελπί-
δες στο πώς μπορεί να λυθεί το ζή-
τημα. Ακόμα και σε περιπτώσεις που
ο αρμόδιος διευθυντής είναι με τη
μεριά των εργαζομένων –όπως γίνε-
ται στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου
ο συγκεκριμένος διευθυντής απεργεί
αρνούμενος να στείλει τον επιμερι-
σμό-, οι πιέσεις γίνονται ατομικές και
δε βοηθούν στο να γίνουν συλλογι-
κές δράσεις που θα κινητοποιήσουν
περισσότερους εργαζόμενους. 

Χρειάζεται συνεργασία, αλλά ταυ-
τόχρονα χρειάζεται η οργάνωση συ-
νελεύσεων, απεργιακών επιτροπών
και πρωτοβουλιών από τα κάτω που
θα ξεσηκώσει κάθε εργαζόμενο και
θα βοηθήσει στο να μην περάσει η
αξιολόγηση πουθενά. Οι πάνω από
τριάντα χιλιάδες υπογραφές εργαζο-
μένων που έχουν συγκεντρωθεί στα
κείμενα της ΑΔΕΔΥ ενάντια στην
αξιολόγηση χρειάζεται να αξιοποι-
ηθούν σε κάθε χώρο δουλειάς και να
μετατραπούν σε συλλογική δύναμη
που θα μπλοκάρει τις απολύσεις.

Σε αυτή την κατεύθυνση της συνέ-
χειας και μέσα στα πλαίσια του συν-
τονισμού των νοσοκομείων Σισμανό-
γλειο, Παίδων Πεντέλης, Αμαλία Φλέ-
μινγκ, οργανώνεται συγκέντρωση και
συναυλία στην πλατεία Αγίου Γεωργί-
ου στα Μελίσσια, την Παρασκευή 11
Ιούλη στις 7 το απόγευμα.

Έλλη Πανταζοπούλου

Το απεργιακό κίνημα Νο 1130, σελ. 5
εργατικη αλληλεγγυη

Κάτω τα χέρια από τα Νοσοκομεία

Μ
ια δεύτερη μάχη ανοίγει μέσα στα
νοσοκομεία και αφορά στις καθαρί-
στριες που δουλεύουν με εργολα-

βίες μέσα σε αυτά. Στο Δρομοκαΐτειο έγινε
την Παρασκευή 4 Ιούλη κινητοποίηση ενάντια
στην κοροΐδία και τις απειλές της εταιρείας
εργολάβων JCB σε βάρος των καθαριστριών.
“Πάντα ήταν δύσκολα τα πράγματα για εμάς.
Δουλεύουμε μέσα σε συνθήκες απλήρωτης
εργασίας, χωρίς να μας συμπληρώνουν τα
απαραίτητα ένσημα, κόβοντας τα βαρεά και
ανθυγιεινά.”, μας είπαν η  Έλενα και η Αντω-
νία που κρατούσαν το πανό της Π.Ε.Κ.Ο.Π.
στη συγκέντρωση μαζί με τις συναδέλφισσές
τους. 

“Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο η κατάσταση
έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη. Μας έχουν κό-
ψει τις άδειες με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρούμε ποτέ να ξεκουραστούμε. Μας έκοψαν

τα δώρα και τα επιδόματα. Δουλεύουμε κα-
νονικό 8ωρο χωρίς αυτό να φαίνεται πουθε-
νά. Στις συμβάσεις μας, που εννοείται είναι
ατομικές και όχι συλλογικές, εμφανιζόμαστε
σαν ωρομίσθιες κι αυτό έχει επιπτώσεις
στους μισθούς και τα ένσημά μας. Παράλλη-
λα καλούμαστε να πηγαίνουμε στην Καλλιθέα
για να υπογράψουμε τα χαρτιά της μισθοδο-
σίας. Το τραγικό είναι πως υπογράφουμε
λευκές κόλλες ότι δήθεν έχουμε πληρωθεί τα
700 ή 800 ευρώ που δικαιούμαστε. Στην πρά-
ξη όμως παίρνουμε πολύ λιγότερα, σχεδόν
τα μισά. Υπογράφουμε γιατί δεν μπορούμε
να κάνουμε αλλιώς και μετά στην τράπεζα
παίρνουμε ό,τι έχει αποφασίσει η εταιρεία να
μας πληρώσει. Αυτό έχει συνέπειες και σε

σχέση με την εφορία. Εκεί εμφανιζόμαστε με
ετήσιο εισόδημα 7-8 χιλιάδες ενώ στην πραγ-
ματικότητα παίρνουμε ούτε τέσσερις χιλιά-
δες. Και ρωτάμε γιατί να συμβαίνει αυτό; Για-
τί να δουλεύουμε για να αναγκαζόμαστε να
πληρώσουμε από την τσέπη μας; Γι’ αυτό
βγήκαμε στο δρόμο. Ξεκίνησαν τα κορίτσια
από το Υπουργείο Οικονομικών, που σήμερα
έχουν έρθει να μας συμπαρασταθούν και τις
ευχαριστούμε πολύ! Σήμερα βγαίνουμε και
εμείς και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γενι-
κευτεί σε όλα τα νοσοκομεία, γιατί παντού τα
ίδια γίνονται. Όταν είχαμε πάει να κάνουμε
καταγγελία στον εισαγγελέα πρωτοδικών και
την επιθεώρηση εργασίας στις 12 Ιούνη, δε-
χτήκαμε απειλές από τον εργολάβο. Μας εί-

πε να προσέχουμε γιατί στο δρόμο όπως κυ-
κλοφορούμε συμβαίνουν και ατυχήματα. Εί-
ναι γελασμένος αν νομίζει ότι θα φοβηθούμε!
Όταν ήμασταν μία μία φοβόμασταν και σκύ-
βαμε το κεφάλι. Τώρα όμως είμαστε όλες μα-
ζί. Έτσι θα καταφέρουμε να τον πατήσουμε
εμείς κάτω! Θα συνεχίσουμε μέχρι να νική-
σουμε. Ή εμείς ή αυτοί, είναι ξεκάθαρο πια.” 

Στη συγκέντρωση βρέθηκαν οι καθαρί-
στριες του Υπουργείου Οικονομικών, το Σω-
ματείο εργαζομένων του Δρομοκαΐτειου, αν-
τιπροσωπεία της ΠΕΚΟΠ και εκπρόσωποι της
αριστεράς από την περιοχή. Από το σχήμα
της Αγίας Βαρβάρας “Αντιθέσεις”, από το αν-
τικαπιταλιστικό σχήμα του Αιγάλεω “Ρήγμα
στα Δυτικά”, οι επικεφαλείς του ΣΥΡΙΖΑ Αιγά-
λεω και Χαϊδαρίου καθώς και ο νεοεκλεγμέ-
νος δήμαρχος Χαϊδαρίου με το ΚΚΕ.

Ενωμένες καθαρίστριες



Το αντιρατσιστικό καισελ. 6, Νο 1130
εργατικη αλληλεγγυη

Μ
ε συγκέντρωση στα δικαστήρια της Πά-
τρας και πορείας στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης απάντησαν στους εκβια-

σμούς, την τρομοκρατία, τους ξυλοδαρμούς και
τις απειλές ενάντια στη ζωή βασικών μαρτύρων
οι Μπαγκλαντεσιανοί εργάτες γης της Μανωλά-
δας και οι εκατοντάδες συμπαραστάτες που
συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη 3/7 έξω από τα δι-
καστήρια που συνεχιζόταν η δίκη του Βαγγελά-
του και των μπράβων του. Τον Απρίλη του 2013
είχαν πυροβολήσει στο ψαχνό πάνω από 200 ερ-
γάτες τραυματίζοντας 35 από αυτούς.

Η συγκέντρωση και η πορεία έστειλε το μή-
νυμα πως οι εργάτες γης της Μανωλάδας δεν
είναι μόνοι τους, καθώς συμμετείχαν εκπρό-
σωποι από την ERTopen και την ΕΡΑ Πάτρας,
συνδικαλιστές και εργαζόμενοι από τα νοσο-
κομεία, τον δήμο, την ΔΕΥΑΠ, το σωματείο
επισιτισμού, την Ένωση Νοσοκομειακών Για-
τρών, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ Αχαΐ-
ας, εκπαιδευτικοί, φοιτητικοί σύλλογοι, η
ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας, το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΕΚ, μέλη δημοτικών πα-
ρατάξεων όπως η Ανταρσία στην Πάτρα, η
ΡΑΠ - Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη, η Ανυπόταχτη
Πάτρα, δεκάδες αντιεξουσιαστές.

Ο Μούσιος Γιώργος, από την διοίκηση του
Εργ. Κέντρου Πάτρας ανέφερε μιλώντας στην
Ε.Α.: “Αλληλεγγύη στους εργάτες για τα γεγο-
νότα που εξελίσσονται στα φραουλοχώραφα.
Αυτό που ετοιμάζουν είναι εικόνες από το μέλ-
λον. Δηλαδή θα δουλεύεις, θα απαιτείς τα αυ-
τονόητα και θα τρως και ξύλο. Αυτό ετοιμά-

ζουν για όλη την εργατική τάξη και δεν πρέπει
να περάσει”.

“Έλληνες και μετανάστες εργάτες έχουν
κοινό συμφέρον ενάντια στην τρομοκρατία
που προσπαθούν να επιβάλλουν. Όποιος ση-
κώνει χέρι -πόσο μάλλον όπλα- σε εργάτες θα
μας βρίσκει μπροστά του”, τόνισε η Ουρανία
Μπίρμπα, συνδικαλίστρια στην ΕΑΣ.

“Γαλουχηθήκαμε με κέντρο τον άνθρωπο και
όχι τη βαρβαρότητα. Είμαστε αλληλέγγυοι για
όλης της γης τους κατατρεγμένους. Για να
μην πυροβολείται η ανθρωπιά μας και να μην
προσβάλλεται ο πολιτισμός μας”, τόνισε ο
Αποστόλης Αθανασόπουλος, πρόεδρος του
σωματείου των εργαζόμενων στο πανεπιστη-

μιακό νοσοκομείο του Ρίο.
“Όλοι όσοι είμαστε εδώ στέλνουμε ένα ξε-

κάθαρο μήνυμα, ότι η εργοδοτική τρομοκρα-
τία του Βαγγελάτου δεν θα περάσει. Θα νική-
σουμε, θα δικαιωθούν οι μετανάστες εργάτες
γης της Μανωλάδας, θα πάρουν τα δεδουλευ-
μένα τους και θα νομιμοποιηθούν όλοι γιατί εί-
ναι μια μάχη κοινή της εργατικής τάξης και της
αριστεράς”, ανέφερε η Τόνια Λαχανιώτη από
την Ανταρσία στην Πάτρα.

“Τα δικαιώματα των εργατών έχουν κατα-
κτηθεί με αγώνες και αίμα. Ζητάμε την διεξα-
γωγή μιας δίκαιης δίκης, τέτοια που να κατο-
χυρώνει την αξιοπρέπεια του λαού για την
απόδοση της δικαιοσύνης. Θα είμαστε συνέ-

χεια εδώ και θα παρακολουθούμε τη δίκη αυτή
που έχει μεγάλη και πανελλαδική σημασία”,
ανέφερε ο Δημήτρης Σπαρτινός, επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης ΡΑΠ- Πάτρα Ανθρώ-
πινη Πόλη, ενώ ο Χρήστος Πατούχας από την
δημοτική παράταξη “Ανυπόταχτη Πάτρα” ανέ-
φερε πως “το οργανωμένο εργατικό κίνημα, τα
συνδικάτα, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις και
τα κόμματα της αριστεράς πρέπει να πάρουν
στα χέρια τους την υπόθεση”.

Για πολλές ώρες μπάτσοι με στολές αλλά
και πολιτικά προσπαθούσαν να τρομοκρατή-
σουν τους μετανάστες που στέκονταν έξω από
το δικαστήριο σπρώχνοντας και φωνάζοντας.

“Έλληνες και Μπαγκλαντεσιανοί εργάτες δεν
έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μπαγκλαντεσιανοί
εργάτες εργάζονται για χρόνια στη Μανωλάδα
χωρίς πρόβλημα. Ζητάμε παραδειγματική τιμω-
ρία ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις. Ζητάμε
από όλα τα σωματεία των εργαζόμενων αλλά
και την αριστερά και τις οργανώσεις να μας
στηρίξουν” τόνισε ο Σαχανό Ριπόν από τον
μπαγκλαντεσιανό σύλλογο Ντάκα, ενώ ο Αρίφ
Ραχμάν από την Μπαγκλαντεσιανή κοινότητα
ευχαρίστησε όλους τους φορείς που στέκονται
στο πλευρό των εργατών γης.

“Στείλαμε ένα μήνυμα προς όλες της μεριές
πως δεν θα γίνει δίκη με τους όρους των
μπράβων του Βαγγελάτου. Αυτά τελειώσανε.
Δεν δεχόμαστε τους τσαμπουκάδες ούτε μέσα
στα δικαστήρια, ούτε στη Μανωλάδα, ούτε
απειλές από κανέναν” ανέφερε ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.

Μ
ε το αίτημα για την προστα-
σία των μεταναστών μαρτύ-
ρων συνεχίστηκε την Πέμ-

πτη 3/7 η δίκη του φραουλοπαραγω-
γού Βαγγελάτου και των μπράβων
του.

Το δικαστήριο αρνήθηκε για άλλη
μια φορά ένα αίτημα το οποίο είναι
απόλυτα κατοχυρωμένο ειδικά σε
περιπτώσεις τράφικιν όπως αυτή για
την οποία δικάζεται, μεταξύ άλλων,
ο Βαγγελάτος και οι μπράβοι του -
παρά τα κρούσματα απειλών την
προηγούμενη βδομάδα, με τη γυναί-
κα του Βαγγελάτου, Κατερίνα να
κλωτσάει μετανάστες στα δικαστή-
ρια και τον νυχτερινό ξυλοδαρμό
του Τίπου Τσώντρι στην παράγκα
του στη Μανωλάδα, ενός από τους
βασικούς μάρτυρες. 

“Στη Μανωλάδα δυστυχώς τα θύ-
ματα αντιμετωπίζουν μια κατάσταση
πρωτόγνωρη. Οι εκφοβισμοί και οι
απειλές μαρτύρων, έχουν ξεκινήσει
πολύ πριν την έναρξη της δίκης. Θα
περίμενε κανείς πως ενόψει του δι-
καστηρίου θα είχαμε προστασία
μαρτύρων. Ακριβώς γιατί η προστα-
σία δεν συνέβη είχαμε την κλιμάκω-
ση των επιθέσεων. Και σήμερα
εκτός των μηνύσεων ζητήσαμε έστω
και την τελευταία στιγμή πάλι προ-

στασία μαρτύρων. Δυστυχώς η αίτη-
σή μας απορρίφθηκε για άλλη μια
φορά”, τόνισε ο Βασίλης Κερασιώ-
της, δικηγόρος από το Παρατηρητή-
ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παρ' όλες τις συνεχείς εκκλήσεις
από την μεριά της πολιτικής αγω-
γής, η έδρα όχι μόνο αρνήθηκε να
παρέχει την απαραίτητη προστασία,
αλλά με νομικίστικες μεθοδεύσεις
διέκοπτε συνέχεια τους δικηγόρους
της πολιτικής αγωγής αναγκάζοντάς
τους να εστιάσουν μόνο στην πράξη
του πυροβολισμού και όχι σε όλες
τις τόσο ξεδιάντροπα αντεργατικές,
ρατσιστικές και απάνθρωπες επιθέ-
σεις που δεχόντουσαν οι εργαζόμε-
νοι του Βαγγελάτου για χρόνια, δί-
νοντας ακόμα μεγαλύτερο αέρα
στον Κούγια και την πολυπληθή
ομάδα (πάνω από 7) των δικηγόρων
υπεράσπισης, να συνεχίσουν να δια-
κόπτουν και με ειρωνικά σχόλια να
εκνευρίζουν τους μάρτυρες.

Και δεν είναι μόνο οι δικηγόροι
υπεράσπισης. Καθ' όλη την διάρκεια
της δίκης οι κατηγορούμενοι μπρά-
βοι, τα αδέρφια Κώστας και Γιώργος
Χαλούλος και Νίκος Αποστολόπου-
λος, χωρίς καμιά μεταμέλεια, τραμ-
πούκιζαν τους μετανάστες ενώ με
χειρονομίες και εξυπνακίστικα χαμό-

γελα ειρωνεύονταν τους παρευρι-
σκόμενους συμπαραστάτες. 

Μάλιστα δεν φοβήθηκαν να απει-
λήσουν ακόμα και τον δημοτικό σύμ-
βουλο Αθήνας και συντονιστή της
ΚΕΕΡΦΑ Πέτρο Κωνσταντίνου και
άλλους αλληλέγγυους που βρέθη-
καν από την Αθήνα στην Πάτρα για
να παραστούν στη δίκη, κάνοντας
χειρονομίες και λέγοντας πως τους
περιμένουν στην Μανωλάδα. Αμέ-
σως ο Π. Κωνσταντίνου διέκοψε τη
δίκη ζητώντας να κατατεθεί μήνυση
για απειλή στον Κώστα Χαλούλο.

H μαζική παρουσία των σωματείων
και του αντιρατσιστικού κινήματος
καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης μπο-
ρεί να σπάσει την αίσθηση ατιμωρη-
σίας που απολαμβάνουν ως τώρα οι
κατηγορούμενοι, με την έδρα να επι-
τίθεται στα θύματα λες και είναι θύ-
τες και την αστυνομία να προκαλεί.

Η αρχική ερώτηση της προέδρου
“πότε ξεκίνησε η συνεργασία σας με
τον κ. Βαγγελάτο” προς τον Νουλ
Αμπιντάλ, έναν από τους πυροβολη-
μένους από σκάγια εργάτες και 11ο
μάρτυρα στην υπόθεση, αναδείκνυε
ότι η δικαστική έρευνα είναι βαθιά
νυχτωμένη για τις συνθήκες εργα-
σίας και ζωής των μεταναστών στα
κάτεργα της Μανωλάδας.

Όπως εξήγησε στην Ε.Α. ο Λίντον
Αριφουχμάν οι δικηγόροι υπεράσπι-
σης αφήνονται από την πρόεδρο να
επαναλαμβάνουν ερωτήσεις που
σκοπό έχουν να δυσφημήσουν τους
μετανάστες παρουσιάζοντας κάποι-
ους από αυτούς ως δουλέμπορους,
ενώ θέλουν να παρουσιάσουν τους
επιστάτες ως αυτούς που πήγαν να
χωρίσουν τους κακούς μετανάστες
που τσακώνονταν μεταξύ τους.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που
αποκαλύφθηκε μέσα από τη δίκη εί-
ναι η ανυπαρξία, παρά τα υπηρεσια-

κά έγγραφα, καταθέσεων από μεγά-
λο κομμάτι των μεταναστών μαρτύ-
ρων. Στην περίπτωση του Νουλ (κα-
τέθετε για πάνω από 4 ώρες με τους
δικηγόρους υπεράσπισης να ζητάνε
ακόμα και την κράτησή του επειδή
δεν έχει χαρτιά) ο μάρτυρας κατέθε-
σε πως παρά την ύπαρξη επίσημης
κατάθεσης στο φάκελο της δίκης, ο
μάρτυρας ποτέ δεν κατέθεσε στην
αστυνομία, ποτέ κανείς δεν του ζή-
τησε να καταθέσει ή να υπογράψει
καμιά επίσημη κατάθεση! Κάτι που
γεννάει ερωτήματα για πλαστογρά-
φηση, καθώς εμπλέκεται ένας Πακι-
στανός διερμηνέας που παρεμπι-
πτόντως είναι και μάρτυρας υπερά-
σπισης του Βαγγελάτου! 

“Το δίκιο είναι όλο με το μέρος
των μεταναστών εργατών. Δεν πρέ-
πει να φοβηθούμε, δεν πρέπει να
επιτρέψουμε να περάσει η τρομο-
κρατία, θα δώσουμε αυτή τη μάχη
μέχρι τέλος”, ανέφερε στο κλείσιμο
της δίκης στους συγκεντρωμένους
μετανάστες ο έτερος των δικηγόρων
πολιτικής αγωγής Μωυσής Καραμ-
πεΐδης.  Η δίκη θα συνεχιστεί στις 10
και στις 15 Ιουλίου.

Κυριάκος Μπάνος

Μαζική συμπαράσταση στους εργάτες γης της Μανωλάδας

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει

Απεργία στη 
Σκάλα Λακωνίας
Γυρίστε στη σελίδα 14

Από τη συγκέντρωση στα δικαστήρια της Πάτρας την Πέμπτη 3/7
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Με μηνύματα στο τουίτερ ενημερώνει κάθε λίγο και λι-
γάκι για την δράση του ο νέος υπουργός ΠΡΟΠΟ Κικίλιας
που έχει βαλθεί να ξεπεράσει σε ρατσισμό όλους τους
προηγούμενους υπουργούς. Αφού βγήκε φωτό σε πλωτή
περιπολία στον Έβρο, πήρε μέρος και σε επιχείρηση
σκούπα στα πλαίσια του Ξένιου Δία που οργάνωσε η
ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα. 

Στην διάρκεια αυτής της μεγάλης επιχείρησης με τον
προκλητικό τίτλο «για την καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης, του παρεμπορίου, των ναρκωτικών κλπ»
όπως διαβάζουμε σε δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ στις 2 Ιούλη
ελέγχθηκαν 2626 άτομα αλλά βρέθηκαν να είναι χωρίς
χαρτιά μόνο οι 6. 

Από τους υπόλοιπους 2620 προσήχθησαν στα αστυνομι-
κά τμήματα 1020 άτομα - για να αποδειχθεί όμως ότι οι
950 από αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι, τραβολογήθη-
καν για ώρες άδικα γιατί και χαρτιά είχαν και καμιά παρά-
βαση δεν βρέθηκε να έχουν κάνει. Μας μένουν λοιπόν 70
«παραβάσεις», όλες πλημμεληματικού χαρακτήρα. Από τις

οποίες μόνο οι 46 έγιναν συλλήψεις και από αυτές, οι 11
αφορούσαν ημεδαπούς.

Τα «εγκλήματα» των (35 εν τέλει) αλλοδαπών αφορού-
σαν τους εξής λόγους: 6 ότι δεν είχαν χαρτιά, 4 ότι ήταν
μικροπωλητές, 4 για «παραβίαση σφραγιδών», 2 για «λα-
θρεμπόριο» τσιγάρων, 13 για παραβίαση του νόμου περί
εκδιδομένων ατόμων, 2 για παραβίαση άδειας καταστήμα-
τος και 4 για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα 5,2
γραμμάρια κάνναβης και 3,1 γραμμάρια ηρωίνης, προφα-
νώς για την χρήση τους…

Για ακόμα μια φορά οι ρατσιστικοί μύθοι των «εκατομμυ-
ρίων παρανόμων» μεταναστών και της «υψηλής εγκληματι-
κότητας των ξένων» αποδεικνύονται φούμαρα, αποκυήμα-
τα της προπαγάνδας όχι μόνο των φασιστών αλλά και των
μνημονιακών κυβερνήσεων που συνειδητά παίζουν το χαρ-
τί του ρατσισμού.

Κικίλιας, “Ξένιος”, όπως Δένδιας

Π
ολλές χιλιάδες κόσμου συμ-
μετείχαν στο 18ο Αντιρατσι-
στικό Φεστιβάλ που έγινε με

επιτυχία στα Ιλίσια το περασμένο πα-
ρασκευοσαββατοκύριακο.

Η συμμετοχή στο φετινό φεστιβάλ
ήταν η αντανάκλαση μιας από τις πιο
δραστήριες χρονιές στην ιστορία
του αντιφασιστικού και αντιρατσιστι-
κού κινήματος: το καυτό φθινόπωρο
των διαδηλώσεων που ακολούθησαν
την δολοφονία Φύσσα και επέβαλλαν
την δίωξη ενάντια στην Χρυσή Αυγή,
τις διαδηλώσεις ενάντια στα Φαρμα-
κονήσια και τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, τις δίκες χρυσαυγιτών, με
κορυφαία αυτή των δολοφόνων του
Σαχζάτ Λουκμάν, την παγκόσμια μέ-
ρα δράσης και τα συλλαλητήρια στις
22 Μάρτη, την συνεχή μάχη στις γει-
τονιές που εμπόδισε η εκλογική άνο-
δος της Χ.Α να μεταφραστεί σε ορ-
γανωμένη δύναμη. 

Ηταν επίσης η αντανάκλαση μιας
χρονιάς σκληρών εργατικών αγώ-
νων, έντονης πολιτικής σύγκρουσης
και ανόδου της Αριστεράς, και γι’ αυ-
τό εύλογα, η μεγάλη συμμετοχή συ-
νοδεύτηκε από ζωηρές συζητήσεις
πάνω σε μια σειρά από ζητήματα
(παρά την αδυναμία ότι πολλές φο-
ρές γίνονταν μετ’ εμποδίων ανάμεσα
σε εκκωφαντικές ανακοινώσεις από
τα μεγάφωνα και την πίεση των πολ-
λών συναυλιών σε μια σειρά από sta-
ge που είχαν στηθεί).

Η συζήτηση την Κυριακή, με θέμα
«ντόπιοι και αλλοδαποί εργαζόμενοι
ενάντια στις περικοπές, τις απολύ-
σεις και την εργοδοτική τρομοκρα-
τία» - με συντονιστή τον Αποστόλη
Καψάλη, την Δέσποινα Κωστοπού-
λου από τις αγωνιζόμενες καθαρί-
στριες, την Όλγα Μπαλαούρα από
το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και
τον Λίτον Αριφουχμάν από την Ένω-
ση Μεταναστών Εργατών Γης Νέας
Μανωλάδας- έκανε όλες τις συνδέ-
σεις της μάχης ενάντια στα μνημόνια
με την μάχη ενάντια στον ρατσισμό. 

Η Δέσποινα θύμισε ξεκινώντας ότι
είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται
στο ίδιο τραπέζι με τους εργάτες
γης της Μανωλάδας (είχε προηγηθεί

το κλείσιμο του «Μαρξισμού» την πε-
ρασμένη Κυριακή) και δήλωσε την
πλήρη της συμπαράσταση στους ερ-
γάτες γης, ενώ στην εισήγησή της
μετέφερε όλο τον παλμό από τον συ-
νεχιζόμενο αγώνα τους, αλλά και τις
απειλές που αντιμετωπίζουν οι καθα-
ρίστριες στις εργολαβίες ότι αν πα-
λέψουν θα πάθουν ό, τι έπαθε η Κού-
νεβα. «Πήγαμε να πάρουμε τους μι-
σθούς μας και αντί για λεφτά τα
αφεντικά μας έδωσαν σκάγια» είπε ο
Λίτον καλώντας όλον τον κόσμο να
στηρίξει τον αγώνα τους στα δικα-
στήρια για καταδίκη του Βαγγελάτου
και των μπράβων του, για πληρωμή
των δεδουλευμένων, για δικαίωμα
στην δουλειά.

Εκατοντάδες άνθρωποι ανταποκρί-
θηκαν σε αυτό το κάλεσμα, όχι μόνο
υπογράφοντας το κείμενο υποστήρι-
ξης που διακινούσε η αντιπροσωπεία
της Ενωσης Μεταναστών Εργατών
Γης της Μανωλάδας και τα μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ, αλλά και ενισχύοντας οικο-
νομικά, αγοράζοντας το μπλουζάκι
που διακινήθηκε σε όλη την διάρκεια
του τριημέρου.

Μειονότητα

Πλούσια συζήτηση έγινε και το Σάβ-
βατο στην συζήτηση με θέμα «Ποιος
κινδυνεύει στη Θράκη; Η εθνικιστική
επίθεση απέναντι στην τουρκική μει-
ονότητα» με συντονιστή τον Δημοσθέ-

νη Παπαδάτο και ομιλητές τον Τζεμαλί
Μηλιαζήμ δάσκαλος από την Ξάνθη,
και υποψήφιο με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
πρόσφατες περιφερειακές εκλογές και
την Σίσσυ Βωβού από την Αντιεθνικι-
στική Αντιμιλιταριστική Πρωτοβουλία.

Μετά από τις εισηγήσεις, πολύς
κόσμος πήρε τον λόγο από κάτω, με
ερωτήματα πάνω στις διακρίσεις και
πώς εφαρμόζονται στην μειονότητα,
ποιος ο ρόλος του κόμματος DEP,
αν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπι-
ση των γυναικών μέσα στην μειονό-
τητα κ.α. Κοινός τόπος στις περισσό-
τερες τοποθετήσεις η λάθος επιλογή
της πρότασης Σαμπιχά εκ μέρους
της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ που απο-
γοήτευσε την μειονότητα, αλλά και η
πεποίθηση ότι η Αριστερά πρέπει να
συγκρουστεί ξεκάθαρα με όλες τις
εθνικιστικές επιθέσεις ενάντια στην
μειονότητα οργανώνοντας τον κοινό
αγώνα ενάντια στα μνημόνια και
τους καπιταλιστές.

Στη συζήτηση για την άνοδο του
φασισμού και του ρατσισμού στην Ευ-
ρώπη, τον λόγο πήραν η Αγγελική
Βαλσαμάκη, συντονίστρια, ο Ντιμίτρι
Κολέσνικ εκπρόσωπος της ουκρανι-
κής οργάνωσης Borotba, ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, από την ΚΕΕΡΦΑ, ο
Θοδωρής Λάδης από την Νεολαία ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ο Θανάσης Κούρκουλας από
την ΚΑΡ. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου με-
τέφερε την πρόταση που αποφασί-

στηκε στην διεθνή συνάντηση του
Unite Against Fascism στο Λονδίνο για
νέα παγκόσμια μέρα αντιφασιστικής
δράσης στις 21 Μάρτη 2015 και κάλε-
σε στην Διεθνή Αντιφασιστική Συνάν-
τηση που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις
11-12 Οκτώβρη στο γήπεδο μπάσκετ
του Ρουφ, στην Αθήνα. 

Μεγάλη συμμετοχή και παρέμβα-
ση στο τριήμερο είχε η LGBTQ κοι-
νότητα, κάτι που μεταφράστηκε και
σε ζωηρή συζήτηση. «Επιμείναμε πά-
νω στην ανάγκη της σύνδεσης του
LGBTQ κινήματος με το αντιρατσι-
στικό κίνημα και τους αγώνες του
εργατικού κινήματος, την ανάγκη να
απαντήσουμε μαζικά ενάντια στις
επιθέσεις -σαν αυτές που είδαμε
πρόσφατα στο Γκάζι- αλλά και την
ανάγκη να συγκρουστούμε με το σε-
ξισμό που πολλές φορές αναπαρά-
γεται μέσα στα κινήματα» μας είπε η
Δήμητρα Κυρίλλου από την ομάδα
LGBTQ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που κυκλο-
φόρησε προκήρυξη για το φεστιβάλ.

Σε όλη την διάρκεια του φεστιβάλ οι
σύντροφοι και συντρόφισσες διακι-
νούσαν την Εργατική Αλληλεγγύη,
ενώ στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο έν-
τονη ήταν η ζήτηση για τον «Φάκελο
Χρυσή Αυγή» και άλλα αντιρατσιστικά
- αντιφασιστικά βιβλία.

Γ. Π.

• Αντιφασιστικό συλλαλητήριο και
στη Θεσσαλονίκη στις 18/9 αποφασί-
στηκε την περασμένη Κυριακή στο
αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο πρώην
στρατόπεδο Π. Μελά. 

«Συμμετείχε πολύς κόσμος, ιδιαίτερα
το Σάββατο και έγινε καλή συζήτηση»
μας μετέφερε ο Κώστας Τορπουζίδης
από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης η
οποία διοργάνωσε δύο συζητήσεις στα
πλαίσια του φεστιβάλ. «Ένα νέο χαρα-
κτηριστικό ήταν φέτος η συμμετοχή
από εργατικά κομμάτια, όπως οι σχολι-
κοί φύλακες, οι καθαρίστριες, οι εργα-
ζόμενοι του ψυχιατρικού νοσοκομείου».

Σε σύσκεψη προχώρησε την
Παρασκευή 4/7 η ΚΕΕΡΦΑ Πά-
τρας στο Eργατικό Kέντρο της
πόλης με την παρουσία σωμα-
τείων και συλλογικοτήτων για
να αποφασιστούν οι επόμενες
δράσεις συμπαράστασης
στους εργάτες γης της Νέας
Μανωλάδας.

“Η πετυχημένη κινητοποί-
ηση έξω από τα δικαστήρια
την Πέμπτη 3/7 με τη συμμε-
τοχή πολλών σωματείων, συλ-
λόγων, συνδικάτων και συλλο-
γικοτήτων της Πάτρας, καθώς
και της ευρύτερης αριστεράς,
μας έδωσε τη δύναμη να συ-
νεχίσουμε για να μετατρέψου-
με τα ψηφίσματα αλληλεγ-
γύης σε ενεργή συμπαράστα-
ση”, τόνισε ο Νεκτάριος Χάιν-
ταρ.

“Η μάχη των μεταναστών
εργατών γης της Ν. Μανωλά-
δας είναι εξαιρετικής σημα-
σίας για όλους μας, η θέση
όλων των εργαζομένων και
της νεολαίας των συνδικάτων
των φοιτητικών συλλόγων των
αντιρατσιστικών και αντιφασι-
στικών οργανώσεων, των κομ-
μάτων της αριστεράς είναι
στο πλευρό των εργατών γης
της Μανωλάδας και όλων των
μεταναστών που παλεύουν.

Καλούμε όλους την Τρίτη
15 Ιουλίου στις 9πμ στην πλ.
Γεωργίου για να βαδίσουμε
όλοι μαζί στα δικαστήρια διεκ-
δικώντας να αποδοθεί δικαιο-
σύνη. Ζητάμε την πλήρη δι-
καίωση των μεταναστών εργα-
τών γης της Μανωλάδας. Να
πάει στη φυλακή ο Βαγγελά-
τος και οι μπράβοι συνεργοί
του. Να δοθούν χαρτιά σε
όλους τους μετανάστες για
ίσα δικαιώματα στη δουλειά
και τη διαβίωση”, τονίζεται
στην ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ
Πάτρας.

Ψηφίσματα αλληλεγγύης
και συμπαράστασης έχουν
ήδη βγάλει οι: Ένωση νοσοκο-
μειακών γιατρών Αχαΐας, Σύλ-
λογος εργαζομένων στο νοσο-
κομείο στο Ριο, Σύλλογος
προσωπικού ΔΕΥΑΠ, Σύλλο-
γος εργαζομένων στο Δήμο
Πατρέων, οι εργαζόμενοι στον
Επισιτισμό, το Σωματείο ΕΒΟ-
ΠΥΡΚΑΛ, η ΕΛΜΕ Ηλείας, κα-
θώς και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι
Επιστήμης Υλικών, Φυσικού,
Χημικού και Ιατρικής.

ΠΑΤΡΑ

Νέο 
συλλαλητήριο 
την Τρίτη 15/7

Οι εργάτες γης της Μανωλάδας στο 18ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Αθήνα

Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό
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ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Π
ριν τις εκλογές ήμασταν κάθε μέρα έξω
από τα σχολεία όπου παιζόταν ο αγώνας
των εκπαιδευτικών υπό απόλυση, καθώς

επίσης και έξω από το Πολυτεχνείο όπου εξελίσ-
σονταν ο αγώνας των διοικητικών υπό απόλυση,
σε βαθμό που το Συντονιστικό των Εκπαιδευτι-
κών μας έπαιρνε τηλέφωνο από την προηγούμε-
νη μέρα και μας έλεγε σε ποια σχολεία θα πάτε
εσείς για να μην πάμε εμείς. 

Στον ΕΟΠΥΥ με τους γιατρούς που δεν θέλα-
νε να κλείσει, στο ΕΠΑΛ, που δεν έκλεισε παρό-
λο που του πήρανε κάποιες ειδικότητες, που ση-
μαίνει ότι ήταν μία νίκη. Μιλήσαμε με πάρα πολ-
λούς ανθρώπους. Δεν μας ψήφισαν όλοι. Όμως

όποιος αγώνας δοθεί από δω και πέρα, ξέρουν
που θα μας βρουν.

Εμείς ξέρουμε ότι οι θέσεις μέσα στα Δημοτι-
κά Συμβούλια, είναι θέσεις αγώνα. Μέσα από
αυτή τη θέση του υποβαθμισμένου και κατακερ-
ματισμένου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ο
Καλλικράτης τείνει να το καταργήσει τελείως,
έχουμε βάλει μόνοι μας 13 θέματα. Έχουμε λύ-
σει πρόβλημα σίτισης των παιδιών στους παιδι-
κούς σταθμούς. Έχουμε λύσει πρόβλημα παραί-
τησης του δήμου από τα ένδικα μέσα απολυμέ-
νων υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν πρωτόδικα δι-
καιωθεί. 

Μετά τις δημοτικές εκλογές η πρώτη δράση
του Κινήματος στην Πόλη ήταν να καταργήσου-
με τα περιβόητα σεμινάρια διευθυντών για την

αξιολόγηση. Τέσσερα σεμινάρια στου Ζωγρά-
φου δεν γίνανε. Απ' έξω ήταν 100 άνθρωποι κι-
νητοποιημένοι, που σημαίνει ότι εκεί που ήμα-
σταν και πριν τις εκλογές ήμασταν και μετά. 

Η υποχρέωσή μας από δω και πέρα και σα μέ-
λη σχημάτων και σα δημοτικοί σύμβουλοι είναι
να βάζουμε την πολιτική ατζέντα. Να βάζουμε
τα κρίσιμα πολιτικά ερωτήματα και να τα απαν-
τάμε. Υπάρχει διέξοδος από την κρίση που να
μην είναι υπέρ του κεφαλαίου; Ναι υπάρχει.
Μπορεί αυτή η διέξοδος να είναι άλλη από την
αντικαπιταλιστική; Όχι δεν μπορεί. Εάν αυτό το
λύσουμε, το αναλύσουμε και το κάνουμε τάλιρα
στον κόσμο τότε έχουμε κερδίσει. 

Ράνια Νενεδάκη, 
Κίνημα στην Πόλη

ΜΑΡΟΥΣΙ

Π
ροσπαθούμε να έχουμε μία
σύνδεση του αντικαπιταλιστι-
κού προγράμματος με τα

πραγματικά προβλήματα των κατοί-
κων που ζουν στην πόλη αλλά και τα
αγωνιζόμενα κομμάτια των εργαζό-
μενων, σε ένα δήμο που είναι κατε-
ξοχήν πεδίο ασέλγειας του μεγάλου
κατασκευαστικού κεφαλαίου ενάντια
στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις
των εργαζόμενων. 

Για παράδειγμα το Mall Golden
Hall που είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο.
Εμείς είμαστε οι μόνοι που με κινη-
ματικές διαδικασίες προσπαθήσαμε
να αναδείξουμε αυτό το τεράστιο
θέμα, που είναι το μεγαλύτερο αυ-
θαίρετο στα Βαλκάνια. Όταν χτιζό-
ταν, την εποχή των Ολυμπιακών
Αγώνων, μας έλεγαν ότι θα φύγει
και θα γίνει χώρος πρασίνου. Μερι-
κοί από εμάς μάλιστα ήμασταν τότε
κρεμασμένοι στις σκαλωσιές για να
μη χτιστεί καθόλου. Παρόλα αυτά
κτίστηκε, πουλήθηκε και μέσω ΤΑΙ-
ΠΕΔ, δεν έφυγε ποτέ παρά τις δε-
σμεύσεις της τότε κυβέρνησης και
τώρα είμαστε οι μόνοι που αγωνιζό-
μαστε για να κατεδαφιστεί. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ λέει να πληρώσει αυτά που πρέ-
πει να πληρώσει στην τοπική κοινω-
νία. 

Στις εκλογές πολλοί είπαν ότι η
παρουσία των δημοτικών σχημάτων

της αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
είχαν μια περιθωριακή εκλογική πα-
ρουσία. Όμως ήταν μία πολύ μεγάλη
νίκη κάτω από πολύ δύσκολες συν-
θήκες. Τα δημοτικά σχήματα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που ανοίξανε κάνοντας συμμα-
χίες με κομμάτια του ΠΑΣΟΚ ή και
της δεξιάς, μας πίεσαν πολύ. Και
εδώ φάνηκε ότι τελικά ο κόσμος
ήθελε να υπάρχει έστω και μικρή,
μία ασυμβίβαστη μαχητική φωνή και
μια ανεξάρτητη πολιτική παρουσία,
χωρίς καμιά διαπλοκή με τα τερά-
στια οικονομικά συμφέροντα που
λυμαίνονται τους δήμους. Έτσι πρέ-
πει να το δούμε και να το αναδείξου-
με ως αντικαπιταλιστική αριστερά το
αποτέλεσμα των δημοτικών εκλο-
γών. 

Πρέπει να συνεχίσουμε με αντικα-
πιταλιστικό πρόσημο στον πολιτικό
μας λόγο, με σταθερότητα, με διά-
θεση να συνδέουμε πάντα το λόγο
μας με τα πραγματικά προβλήματα.
Λειτουργώντας με αμεσοδημοκρατι-
κές διαδικασίες γιατί έτσι όλα μπο-
ρούν να λυθούν. Με οριζόντια δια-
σύνδεση των σχημάτων στην Αττική
και σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε οι
μόνοι που μπορούμε και πρέπει να
κάνουμε την ανατροπή. Μη φοβόμα-
στε ότι είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί
και οφείλουμε να την κάνουμε και θα
την κάνουμε. 

Δημήτρης Πολυχρονιάδης, 
Εκτός των Τειχών

Τ
ο αποτέλεσμα της καθόδου
των σχημάτων της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στις Δημοτικές και Περι-

φερειακές εκλογές ήταν πολύ θετι-
κό. Ο κόσμος που έκανε την επιλο-
γή να στηρίξει αυτά τα σχήματα,
το έκανε γιατί θέλει να δώσει μά-
χες, και γιατί βλέπει στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και στα σχήματα αυτά μία αρι-
στερά που μπορεί να στηριχτεί
επάνω της. 

Το κονδύλι του ΕΣΠΑ που δίνε-
ται για παιδικούς σταθμούς και για
τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχό-
λησης μειώνεται κατά 15 εκατομ-
μύρια. Αυτό θα σημάνει ότι θα
υπάρξει σφαγή το επόμενο διάστη-
μα στον αριθμό των παιδιών που
θα δεχτούν οι παιδικοί σταθμοί και
στις υπηρεσίες των δήμων. Αντί-
στοιχα η αξιολόγηση θα δημιουρ-
γήσει τεράστιες πιέσεις πάνω στις
υπηρεσίες του δημοσίου για συγ-
χωνεύσεις και για κλεισίματα. Αυτή
τη στιγμή προσπαθούν να ιδιωτικο-
ποιήσουν μία σειρά από χώρους,
όπως το παλιό Ψυχιατρείο. 

Οι παραλίες παραχωρούνται
στους ξενοδόχους στο όνομα της
ανάπτυξης. Με το νέο νομοσχέδιο
για τον αιγιαλό θα πρέπει να ξεχά-
σουμε τις παραλίες όπως τις ξέρα-
με. Το 50% θα δοθούν στους ομ-
πρελάδες, υπολογίζοντας όμως ως
ελεύθερο χώρο του άλλου 50% το
χώρο ανάμεσα στις ομπρέλες και
σε κάθε ξαπλώστρα. Άρα η πρό-
σβαση στο μπάνιο, στη διασκέδα-
ση, στην ξεκούραση της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας θα είναι πολύ πιο
δύσκολη στο επόμενο διάστημα. 

Είμαστε μία πόλη που έχει πετύ-

χει μεγάλες νίκες ενάντια στους
φασίστες. Έχουν διασπαστεί και
έχουν εξαφανιστεί τον τελευταίο
χρόνο, παρόλα αυτά είναι υπαρ-
κτοί. Στην περιφέρεια Κρήτης βγά-
λανε για πρώτη φορά περιφερει-
ακό σύμβουλο. Θα χρησιμοποι-
ήσουν αυτή την επιτυχία για να κα-
θιερωθούνε ξανά και να στήσουν
παντού οργανώσεις. Άρα τα σχή-
ματα τα αντικαπιταλιστικά έχουν
να πρωταγωνιστήσουν πάνω σ' αυ-
τό το ζήτημα.

Το επόμενο διάστημα θα έχουμε
να αντιμετωπίσουμε μία αντιπολί-
τευση που θα προσαρμόζεται όλο
και περισσότερο στη νομιμότητα
και άρα ο ρόλος των αντικαπιταλι-
στικών σχημάτων θα είναι πολύτι-
μος. Από τη δική μας πλευρά χρει-
άζεται να πρωταγωνιστήσουμε στο
να ανοίξουμε τα μέτωπα, να συνδέ-
σουμε τις αντιστάσεις, να παίξουμε
το ρόλο του συντονισμού όλων αυ-
τών των αντιστάσεων. Θα είναι κα-
θοριστικό για το πόσο η αντικαπι-
ταλιστική αριστερά θα ριζώσει μέ-
σα στις γειτονιές και τους χώρους
για να παίξει ένα ακόμα μεγαλύτε-
ρο ρόλο το επόμενο διάστημα. 

Σεραφείμ Ρίζος, 
Ανταρσία στα Χανιά

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μ
ετά τις εκλογές έχει κατα-
γραφεί ένα σημαντικό δυ-
ναμικό ανθρώπων αντικα-

πιταλιστικής κατεύθυνσης, άσχετα
με το εάν αυτό δεν εκφράστηκε
στις Ευρωεκλογές. Αυτό το δυνα-
μικό διαμορφώνει σήμερα ένα
ρεύμα το οποίο η προσπάθειά μας
θα είναι να το κάνουμε μόνιμο και
με σταθερά χαρακτηριστικά και
να δημιουργήσουμε έναν αντικα-
πιταλιστικό πόλο, που μπορεί να
παρεμβαίνει αποφασιστικά στις
εξελίξεις και στην πολιτική ζωή. 

Χρειάζεται οι αντικαπιταλιστικές
κινήσεις πλέον να εφαρμόσουν
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα
δράσης και πάνω σε αυτό να μπο-
ρέσουν να συσπειρώσουν το δυ-
ναμικό τους και να δημιουργή-
σουν διάφορα μέτωπα, τα οποία
να είναι πιο πλατιά. Να συνδέουν
το γενικό με το ειδικό, να βάζουν
πολιτικούς στόχους και να χτυπά-
νε την κυβερνητική πολιτική, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να
δημιουργήσουν σήμερα ρωγμές
μέχρι και ανατροπή της κυβερνη-
τικής πολιτικής. 

Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο
συντονισμός της δράσης των αντι-
καπιταλιστικών κινήσεων πόλης,
που μπορεί να δημιουργήσει μια
αγωνιστική συμπόρευση όλου του
δυναμικού των κινήσεων πόλης
και να αποτελέσει ένα βασικό κορ-
μό για την αναγκαία παραπέρα
μετωπική συμπόρευση. 

Θα πρέπει οι αντικαπιταλιστικές
κινήσεις να στοχεύουν πάντα στην
ανάπτυξη τόσο του τοπικού κινή-
ματος, όσο και στην ανάπτυξη
των λαϊκών θεσμών, στην αυτοορ-
γάνωση της κοινωνίας και στη δη-
μιουργία κάποιων αντιθεσμών
ώστε αυτή η λαϊκή αυτοοργάνωση
να είναι παράλληλη και να δημι-
ουργεί στα όργανα τα οποία θα
επιβάλουν ουσιαστικά τη λαϊκή θέ-
ληση στο δήμο. 

Επίσης θα πρέπει αυτές οι κινή-
σεις πόλεις να δουν πάρα πολύ

Να συντονίσουμε
τις μάχες σε
κάθε γειτονιά
ΧΑΝΙΑ Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι των

αντικαπιταλιστικών σχημάτων στην
εκδήλωση του φεστιβάλ Μαρξισμός
2014 με θέμα: “Πώς συνεχίζουμε την
ανταρσία στις γειτονιές”. 
Από αριστερά: Κ. Θωίδου, 
Δ. Ταβουλάρης, Δ. Πολυχρονιάδης, 
Δ. Λιναρδάκη (συντονίστρια), 
Ρ. Νενεδάκη, Σ. Ρίζος.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις
παρεμβάσεις τους.



Η Αριστερά Νο 1130, σελ. 9
εργατικη αλληλεγγυη

ΝΙΚΑΙΑ

Π
ροεκλογικά μέσα στη γειτο-
νιά μας κινιόμασταν σαν το
ψάρι μέσα στο νερό. Είχαμε

να συζητάμε με κόσμο που είχε δώ-
σει μάχες όλο το προηγούμενο διά-
στημα ενάντια στη διάλυση της Υγεί-
ας και της Παιδείας, το ρατσισμό και
το φασισμό. Κάναμε προεκλογική
καμπάνια με βάση το αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμα δράσης. Βάζαμε
ότι χρειάζεται να παλέψουμε για δια-
γραφή του χρέους, για κρατικοποί-
ηση τραπεζών και έξοδο από την ΕΕ
για να έχουμε λεφτά για σχολεία,
νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρε-
σίες. 

Έχουμε πολλές μάχες μπροστά
μας το επόμενο διάστημα. Η διαδι-
κασία της αξιολόγησης στους εργα-
ζόμενους των δήμων έχει σαν στόχο
να βγάλει σε διαθεσιμότητα -απόλυ-
ση το 15% του προσωπικού, που αυ-
τό θα σημάνει κλείσιμο παιδικών
σταθμών, ΚΑΠΗ, κοινωνικών υπηρε-
σιών που επηρεάζουνε σε τεράστιο
βαθμό την καθημερινότητα της κάθε
εργατικής οικογένειας. 

Ένα αντικαπιταλιστικό σχήμα πό-
λης έχει να παίξει τεράστιο ρόλο.
Θέλουμε να λειτουργήσουμε μέσα
και έξω από τα δημοτικά συμβούλια
σαν την κόκκινη σφήνα, μεταφέρον-
τας τη φωνή της αντίστασης. Αυτός
ο στόχος μας δίνει τη δυνατότητα
να γίνουμε το κέντρο των πρωτο-
βουλιών και να βάλουμε σε κίνηση
όλη την αριστερά και τον κόσμο που
θέλει να παλέψει. Ένα αντικαπιταλι-
στικό σχήμα πόλης μπορεί να πρω-
τοστατήσει στο να δημιουργηθούν
τοπικοί συντονισμοί σωματείων, δη-
μοτικών κινήσεων, συλλόγων, φορέ-
ων και να συγκροτήσει ένα μέτωπο
ανατροπής των επιθέσεων. Και πα-
ράλληλα να δίνουμε την προοπτική
της συνολικής ανατροπής. Έτσι
μπορούμε να δυναμώσουμε τις αν-
ταρσίες σε κάθε γειτονιά και συνολι-
κά την αριστερά που παλεύει για την
ανατροπή του συστήματος. 

Κατερίνα Θωίδου, 
Ανταρσία στην Κοκκινιά

σοβαρά την αντιφασιστική τους
δραστηριότητα γιατί και εγώ πι-
στεύω ότι δεν έχουμε τελειώσει
με το φασισμό. Επίσης μπροστά
μας αυτή τη στιγμή ανοίγονται
ορισμένα μέτωπα, όπως το μέτω-
πο της ανεργίας, οι ελεύθεροι χώ-
ροι που ξεπουλιούνται και εδώ
στη γειτονιά μας έχουμε το θέμα
του γηπέδου της ΑΕΚ στη Φιλα-
δέλφεια, το θέμα των παιδικών
σταθμών και το μέτωπο των συγ-
χωνεύσεων των σχολείων, των
αξιολογήσεων, των διαθεσιμοτή-
των. 

Δημήτρης Ταβουλάρης, 
Ρήξη και Ανατροπή στο Ν. Ηράκλειο

Πανελλαδικό συντονιστικό
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Έ

γινε το Σαββατοκύριακο 5-6 Ιούλη η συ-
νεδρίαση του Πανελλαδικού Συντονιστι-
κού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που εκτίμησε τα

αποτελέσματα των πρόσφατων τριπλών εκλογών
και χάραξε τις κατευθύνσεις για την πορεία της
την περίοδο που ανοίγεται αμέσως μετά. Η σχε-
τική εισήγηση εγκρίθηκε με ψήφους 55 υπέρ
(ΝΑΡ, ΣΕΚ, ΟΚΔΕ, ΕΚΚΕ, ΑΡΙΣ, Ανένταχτοι), 17
κατά (ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ) και 5 λευκά.

Το κύριο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης
ήταν ο προσανατολισμός στην αποφασιστική πα-
ρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα μέτωπα που ανοί-
γονται το αμέσως επόμενο διάστημα με στόχο
την ενίσχυση του κινήματος σε κατεύθυνση ανα-
τροπής της επίθεσης κυβέρνησης-ΕΕ. Προκρίθη-
καν μια σειρά σχετικές πρωτοβουλίες, αλλά πα-
ράλληλα αντιμετωπίστηκαν και ζητήματα στρα-
τηγικής και τακτικής που αναδεικνύονται μετά
τις εκλογές.

Στην απόφαση αναφέρεται πολύ καθαρά η
στάση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απέναντι στο ενδεχόμενο
κυβέρνησης με την συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ. “Η
επαναστατική Αριστερά αρνείται τη συμμετοχή,
τη στήριξη ή την ανοχή σε κυβερνήσεις στο
πλαίσιο της διαχείρισης του καπιταλισμού και
της Ε.Ε. και συνεπώς αρνείται συμμετοχή και
κριτική στήριξη στην πολιτική και κυβερνητική
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ενδεχόμενο μιας κυ-
βέρνησης με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ, η αντικαπιταλι-
στική Αριστερά θα είναι δύναμη αριστερής εργα-
τικής αντιπολίτευσης. Θα συμβάλλει με όλες της
τις δυνάμεις, ειδικά στο ρευστό τοπίο της πρώ-
της περιόδου, για την απόσπαση και την επιβολή
κατακτήσεων από ένα ισχυρό και με προωθημέ-
να αιτήματα μαζικό λαϊκό και εργατικό κίνημα.
Θα επιδιώξει, μέσα στις νέες συνθήκες, να ανοί-
ξει ο δρόμος για την αντικαπιταλιστική ανατροπή
της βάρβαρης επίθεσης. 

Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτοτελών ορ-
γάνων εργατικής – λαϊκής πάλης κι επιβολής της
λαϊκής θέλησης, με σημαία την αντικαπιταλιστική
ανατροπή της επίθεσης, σε σύγκρουση με τις
αντιδραστικές δυνάμεις, ή τους φασίστες, υπε-
ρασπιζόμενη απ’ αυτή τη σκοπιά κάθε κατάκτη-
ση του κινήματος”.

Σε σχέση με την πολιτική συνεργασιών για τη
μετωπική συμπόρευση η απόφαση τονίζει ότι: “η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει σαν μόνιμο στοιχείο της λογικής
της την συμπόρευση των αντιφατικών δυνάμεων
που απεγκλωβίζονται από το ρεφορμισμό με λο-
γική αντικαπιταλιστικής ηγεμονίας. Θεωρούμε
απαραίτητη την συσπείρωση δυνάμεων γύρω
από το αναγκαίο αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα
και την επαναστατική αντικαπιταλιστική προοπτι-
κή, με ηγεμονία των σύγχρονων κομμουνιστικών
ιδεών, έτσι ώστε να μπορούν να επιδράσουν ευ-
ρύτερα στην Αριστερά και το κίνημα, να πετύ-
χουν ανακατατάξεις, να συμβάλλουν στην κοινή
δράση και το αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και ανα-
τροπής. Αντιμετωπίζουμε την πρόταση της μετω-
πικής συμπόρευσης, ως δρόμο υλοποίησης μιας
τέτοιας λογικής, ως το βήμα μιας πορείας ευρύ-
τερων ανακατατάξεων στην μαχόμενη αριστερά.  

Κρίκος για την συνέχιση αυτής της προσπάθει-
ας είναι οι χιλιάδες αγωνιστές που συμπαρατάχ-

θηκαν με τα αριστερά αντικαπιταλιστικά σχήμα-
τα στις πρόσφατες εκλογές αλλά και δυνάμεις,
ρεύματα και αγωνιστές με τους οποίους βρεθή-
καμε σε διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συνεχίσει άμεσα την προσπάθεια,
με ανοιχτές διαδικασίες μπροστά στον κόσμο
της αριστεράς. Η διαδικασία αυτή πρέπει πρωτί-
στως να τροφοδοτήσει την συγκρότηση του ερ-
γατικού κινήματος σε παράγοντα που θα επηρε-
άζει τις πολιτικές εξελίξεις, στην προώθηση του
αντικαπιταλιστικού προγράμματος, στην πολιτι-
κή ενοποίηση αγωνιστών και δυνάμεων σε μια
λογική ρήξης με το σύστημα και εν τέλει προβο-
λής μιας άλλης εναλλακτικής πολιτικής πρότα-
σης με σύγχρονη σοσιαλιστική -  κομμουνιστική
προοπτική”. 

Από τη μεριά του ΣΕΚ προτάθηκαν μία σειρά
τροπολογίες στην εισήγηση που εγκρίθηκε, για
την εκτίμηση της κατάστασης του κινήματος σή-
μερα, όσο και σε σχέση με την συμπόρευση,
ώστε να μην επαναληφθεί η εσωστρέφεια της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μια κοπτοραπτική σε κλειστά γρα-
φεία.  

Εκτός όμως από ζητήματα στρατηγικής και τα-
κτικής, συζητήθηκαν και μία σειρά πρωτοβουλίες
που χρειάζεται να ανοίξουν το επόμενο διάστη-
μα και μπορούν να συσπειρώσουν κόσμο και από
τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και να καθορίσουν τα μέ-
τωπα του φθινόπωρου. Αυτές οι πρωτοβουλίες
αφορούν πέντε τομείς: 
l στήριξη στις απεργίες και τους συντονισμούς
που αναδεικνύονται από τα κάτω όπως τα Νοσο-
κομεία, ή ο Συντονισμός ενάντια στις διαθεσιμό-
τητες και τα κλεισίματα. 
l στήριξη στις αντιφασιστικές και αντιρατσιστι-
κές κινητοποιήσεις όπως η καμπάνια αλληλεγ-
γυης στους εργάτες της Μανωλάδας, οι Πρωτο-
βουλίες για τον 1 χρόνο από τη δολοφονία Φύσ-
σα, η δίκη της Χρυσής Αυγής. 
l συντονισμός των εκλεγμένων σε Δήμους-Περι-
φέρειες και αναμεταξύ τους και με τα τοπικά σω-
ματεία. 
l πρωτοβουλίες ενάντια στη διάλυση του δημό-

σιου πανεπιστήμιου και για την πρόσβαση της
εργατικής νεολαίας στην εκπαίδευση και στη
δουλειά. 
l πολιτική καμπάνια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τη δια-
γραφή του χρέους σε αντιπαράθεση με τις δια-
πραγματεύσεις κυβέρνησης-ΕΕ για «αναδιάρ-
θρωση». 

Επίσης αποφασίστηκε η τρίτη συνδιάσκεψη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι το τέλος του χρόνου και η
διερεύνηση οργανωτικών μέτρων για την πιο δη-
μοκρατική αντιπροσώπευση και λειτουργία της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Κατερίνα Θωίδου

Σε μια αρνητική εξέλιξη, μετά το τέλος των ερ-
γασιών του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργά-
νου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το συντονιστικό της ΑΡΑΝ
έβγαλε ανακοίνωση όπου χαρακτηρίζει τις απο-
φάσεις ως καρπό μιας «ετερόκλητης συμμαχίας
ΝΑΡ-ΣΕΚ». Είναι βέβαια αντιφατικό η ΑΡΑΝ που
έχει σημαία της τη συμπόρευση με ευρύτερες
δυνάμεις να μιλάει για ετερόκλητες συμμαχίες.
Αλλά φαίνεται ότι η ηγετική ομάδα της προσανα-
τολίζεται τόσο δεξιά ώστε να μιλάει με αυτό τον
τρόπο για την πλειοψηφία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η εισήγηση που καταψηφίστηκε και κατατέθη-
κε από την πλευρά της ΑΡΑΝ-ΑΡΑΣ έθετε το θέ-
μα της αναζήτησης μίας “σύγχρονης στρατηγι-
κής” μέσα από μία κυβέρνηση της Αριστεράς.
Ανέφερε συγκεκριμένα: “Πρέπει να πάρουμε θέ-
ση πάνω στα ερωτήματα που αφορούν την εξου-
σία και την προοπτική αριστερής κυβέρνησης,
τόσο σε στρατηγικό όσο και σε άμεσα τακτικό
επίπεδο. Είναι ανάγκη να συζητήσουμε για σύγ-
χρονη επαναστατική στρατηγική με βάση τα
συγκεκριμένα στοιχεία της συγκυρίας και όχι
γραμμικά και αφηρημένα σχήματα. Πρέπει το με-
ταβατικό πρόγραμμα από άθροισμα αιτημάτων
να γίνει «άλλος δρόμος» και εναλλακτική αφήγη-
ση για την κοινωνία. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το
αναγκαίο νήμα της μετωπικής συμπόρευσης και
να πάρουμε νέες πρωτοβουλίες απευθυνόμενοι
και προς αγωνιστές και προς συλλογικότητες”.

Το μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Πρωτομαγιά



Ο
ι διαθεσιμότητές μας και η κατάργη-
ση του θεσμού των σχολικών φυλά-
κων είχε μεγάλες συνέπειες στα σχο-

λεία. Οι σχολικοί φύλακες προσφέρανε άρι-
στο έργο επί 13 χρόνια στα σχολεία. Οι φθο-
ρές είχαν εξαλειφθεί, ενώ είχε παίξει μεγάλο
ρόλο στο να καταπολεμηθεί η υπόθεση των
ναρκωτικών στα σχολεία. 

Ο θεσμός του σχολικού φύλακα ξεκίνησε
από την ανάγκη να υπάρχουν σχολικά κτή-
ρια φτιαγμένα και χωρίς φθορές κατευθείαν
με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Μέχρι
τότε το κόστος για το φτιάξιμο των σχολείων
πριν την έναρξη του σχολικού έτους ήταν
μεγάλο για τους δήμους. Τώρα ερχόμαστε
ξανά στην ίδια θέση και θα αναγκαστούμε
όλοι να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέ-
πη για να αποκαθίστανται βλάβες ή ζημιές
του καλοκαιριού. 

Οι σχολικοί φύλακες είχαμε την “τιμή” να
είμαστε οι πρώτοι που μπήκαμε σε διαθεσι-
μότητα. Απολυθήκαμε όχι γιατί δεν κάναμε
σωστά τη δουλειά μας αλλά γιατί προσμε-
τρηθήκαμε σαν νούμερο στο “σώσιμο της
χώρας”. Δεν υπήρξε κανένα δημοσιονομικό
όφελος από τις διαθεσιμότητές μας. Ο σχο-
λικός φύλακας αυτή τη στιγμή είναι ένας ερ-
γαζόμενος που έχει χάσει τη δουλειά του,
δεν πληρώνεται, έχει, όπως όλοι, υποχρεώ-
σεις, ενοίκια, δάνεια, παιδιά κι αυτή τη στιγ-
μή δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτά. 

Με την αξιολόγηση πάνε να συνεχίσουν το

καταστροφικό τους έργο. Το έργο των απο-
λύσεων που ξεκίνησαν πριν καιρό με τις εφε-
δρείες. Συνέχισε σε μας με τη διαθεσιμότη-
τα – απόλυση και προχωράει με την αξιολό-
γηση. 

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι πέρα από κά-
θε λογική. Δεν μπορείς να έχεις κάθε χρόνο
15% “άχρηστους”. Ποιός είναι αυτός που θα
το κρίνει; Θα λένε σε εργαζόμενους ότι δεν
κάνουν καλά τη δουλειά τους μόνο και μόνο
για να συμπληρώσουν το ποσοστό. 

Δεν έχει να κάνει με κανένα “εξορθολογι-
σμό”. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ήδη απο-
δεκατισμένες. Κι από αυτές τις υπηρεσίες
πάνε να απολύσουν κι άλλους. 

Εμείς οι σχολικοί φύλακες έχουμε δηλώ-
σει ότι δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα αν
δεν δικαιωθούμε. Είμαστε από την 1η Ιούνη,
μαζί με τις καθαρίστριες και τους εκπαιδευ-
τικούς στην Καραγιώργη Σερβίας. Συνεχί-
ζουμε παρά τις μεγάλες δυσκολίες και στην
απεργία της 9/7 θα είμαστε ένα σημαντικό
κομμάτι. Πρέπει όλοι να είμαστε μαζί στο
δρόμο και να αντιστεκόμαστε. Γιατί αυτές οι
επιθέσεις δεν θα σταματήσουν στους “κα-
κούς” δημόσιους υπαλλήλους. Ο στόχος
τους είναι να καταργηθεί η μόνιμη εργασία
στη χώρα μας, να επιβληθούν συνθήκες γα-
λέρας και να δίνονται μισθοί και συντάξεις
πείνας. Γι' αυτό δηλώνουμε παρών στο δρό-
μο. Γιατί εκεί είναι η δύναμη. Όλοι μια γρο-
θιά χωρίς να ξεχωρίζουμε δημόσιους, ιδιωτι-
κούς κλπ. 

Σταματία Τσουμέα,
σχολική φύλακας

Το σφαγείο της “αξιολόγησης”σελ. 10-11, Νο 1130
εργατικη αλληλεγγυη

Να αντισταθούμε

Σ
τη διάλυση κάθε κοινωνι-
κής υπηρεσίας του δημοσί-
ου στοχεύει ο νέος νόμος

περί αξιολόγησης. Πίσω από τον
όρο “αξιολόγηση” κι έχοντας
προετοιμάσει εδώ και χρόνια το
έδαφος με τόνους κατηγοριών
προκειμένου να οικοδομηθεί το
στερεότυπο του “τεμπέλη δημό-
σιου υπάλληλου”, κρύβεται μια
ολόκληρη βιομηχανία απολύσε-
ων σε δημόσιες δομές Υγείας,
Παιδείας και κοινωνικών υπηρε-
σιών.

Οι εργαζόμενοι του δημοσίου
θα βαθμολογούνται με βάση την
κλίμακα από το 0 έως το 10. Το
νομοσχέδιο προβλέπει ποσοστώ-
σεις που σημαίνει ότι υποχρεωτι-
κά με βαθμούς 9 έως 10 θα βαθ-
μολογείται έως και το 25% των
υπαλλήλων, με βαθμούς 7 έως 8
θα βαθμολογείται το 60% και με
βαθμούς 1 έως 6 θα βαθμολογεί-
ται το 15% των υπαλλήλων. Το
15% που θα βαθμολογείται από 1
έως 6 θα απολύεται. 

Η αξιολόγηση υποτίθεται ότι
θα έχει να κάνει με την παραγω-
γικότητα των εργαζομένων. Αν
υπολογίσουμε για ποιούς τομείς
και με ποιά κριτήρια θα γίνεται η
διαδικασία, συνειδητοποιούμε
τους πραγματικούς σκοπούς του
μέτρου. 

“Όταν για παράδειγμα αξιολο-
γείται θετικά ο εργαζόμενος για-
τρός, ο οποίος σήμερα με βάση
τους στόχους της εφαρμοζόμε-
νης πολιτικής μειώνει το κόστος
θεραπείας ανά ασθενή και σε βά-
ρος της υγείας των ασθενών,
όταν αξιολογείται με αυτό το
σκεπτικό θετικά ο εκπαιδευτικός
που διδάσκει σε τάξεις 35 μαθη-
τών κι αξιολογεί κι αυτός τους
μαθητές του βάσει συγκεκριμέ-
νων ποσοστώσεων, (γιατί θα τα
δούμε αυτά σε λίγο)... τότε η έν-
νοια της παραγωγικότητας είναι
ένα ερώτημα τι ακριβώς σημαί-
νει” εξηγεί πολύ εύστοχα η Όλγα
Ζαφείρη, πρόεδρος του συλλό-
γου διοικητικών στο ΥΠΠΟ. 

Το μέτρο της αξιολόγησης
εξυπηρετεί έτσι πολλαπλούς
σκοπούς και κανένα όφελος για
τον κόσμο που εξυπηρετείται
από τις δημόσιες δομές, είτε ερ-
γάζεται σε αυτές. 

Πακέτο

Το 15% των αρνητικά βαθμο-
λογημένων είναι ένα ακόμα άρι-
στο πακέτο απολύσεων στο σφα-
γείο της Τρόικας, πλάι στις δυό-
μισι χιλιάδες απολύσεις της ΕΡΤ
και των δεκάδων χιλιάδων απο-
λυμένων και διαθέσιμων από το
ευρύτερο δημόσιο.

Η εισαγωγή των ιδιωτικοοικο-
νομικών κριτηρίων στον ορισμό
της παραγωγικότητας είναι μια
προσπάθεια που οι κυβερνήσεις
προσπαθούν εδώ και χρόνια να
το επιβάλουν. Οι δημόσιες υπη-
ρεσίες όμως γι'αυτό είναι δημό-
σιες. Διότι στη μόρφωση, στην
υγεία, στην πρόνοια, δεν μπορεί
ο παράγοντας κέρδος να καθορί-
ζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η αξιολόγηση και η κάθε τόσο
βαθμολόγηση των εργαζομένων
με την απειλή της απόλυσης, εί-
ναι ένα μέτρο τρομοκράτησης
και πειθάρχησης των πιο οργα-
νωμένων κομματιών της εργατι-
κής τάξης. Των εργαζομένων
εκείνων με τα δυνατά συνδικάτα
και τις πιο πολλές κατακτήσεις,
με βάση τις οποίες καλυτέρευαν
οι συνθήκες ζωής συνολικά για
την εργατική τάξη. Αντίστοιχα
πρόκειται και για μέτρο διάσπα-
σης, καθώς η υποχρεωτική ποσό-
στωση και το κριτήριο “παραγω-
γικότητα” βάζει τους εργαζόμε-
νους σε έναν διαρκή ανταγωνι-
σμό μεταξύ τους.

Αξιολόγηση σημαίνει απολύ-
σεις κι απολύσεις σημαίνει συρ-
ρίκνωση των δημόσιων κοινωνι-
κών δομών, προς όφελος των αν-
τίστοιχων ιδιωτικών, πάντα με το
δυσβάσταχτο κόστος για τον
φτωχό κόσμο. 

Πιο σημαντικό από όλα είναι
ότι αξιολόγηση δεν σημαίνει λι-
γότεροι “τεμπέληδες δημόσιοι
υπάλληλοι” όπως προσπαθούν
να μας πείσουν τα κάθε λογής
παπαγαλάκια. Σημαίνει λιγότεροι
δάσκαλοι και καθηγητές για τα
παιδιά μας, λιγότεροι γιατροί και
νοσηλευτές για τα νοσοκομεία
μας, λιγότερες κοινωνικές παρο-
χές στους δήμους, λιγότεροι κα-
θαριστές στις γειτονιές μας κ.ο.κ

Για όλους αυτούς τους λόγους
και για άλλους τόσους, η αξιολό-
γηση δεν πρέπει να περάσει. Τα
ρυάκια της αντίστασης ήδη κυ-
λάνε από υπηρεσία σε υπηρεσία,
με τα χαρτιά αξιολόγησης να κα-
ταλήγουν κατεσχεμένα από τους
εργαζόμενους, τα αντίστοιχα σε-
μινάρια να ματαιώνονται ύστερα
από δυναμικές κινητοποιήσεις
και θεσμικοί φορείς όπως διοική-
σεις και δημοτικά συμβούλια να
αναγκάζονται από τους εργαζό-
μενους να δεσμεύονται ότι δεν
θα εφαρμόσουν το μέτρο. 

Στις 9 Ιούλη και την πανδημο-
σιοϋπαλληλική απεργία, είναι ευ-
καιρία τα ρυάκια αυτά να ενω-
θούν σε ένα μεγάλο ποτάμι, το
οποίο θα αναγκάσει τις ηγεσίες
των συνδικάτων να προκηρύξουν
νέα απεργιακή κλιμάκωση.

Καμπάνια συμπαράστασης 
στις καθαρίστριες

Ο
ι καθαρίστριες του υπουργείου
Οικονομικών με την επιμονή
τους και τη μαχητικότητά τους

έχουν αναδειχθεί σε σύμβολο του αγώ-
να των εργαζομένων στο δημόσιο ενάν-
τια στις διαθεσιμότητες – απολύσεις και
τώρα την αξιολόγηση, αλλά και φάρος
αντίστασης για κάθεναν και καθεμιά
που δέχεται τις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης. Από τον Οκτώβρη του 2013, δίνουν
καθημερινά το παρών έξω από το
υπουργείο Οικονομικών και κατά τό-
πους εφορίες, πάντα παρούσες στις με-
γάλες απεργίες και αλληλέγγυες σε κά-
θε εργατικό αγώνα. 

Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται δύο
μήνες από τότε που στήθηκε το αντί-
σκηνο έξω από το παράρτημα του
υπ.Οικ στην Καραγιώργη Σερβίας στο
Σύνταγμα και σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
και δύσκολη περίοδος όπως αυτή, χρει-
άζεται η στήριξη και η αλληλεγγύη
όλων. Ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλει-
σίματα και τις Διαθεσιμότητες οργανώ-
νει αυτή την προσπάθεια. Σε προκήρυ-
ξή του που ήδη διακινείται πλατιά ανα-
φέρει μεταξύ άλλων:

“Ο αγώνας που δίνουν οι καθαρί-
στριες του υπ. Οικονομικών και όλοι οι
διαθέσιμοι, είναι ένας δίκαιος αγώνας.
Παλεύουν για το δικαίωμα στη δουλειά
που με βίαιο τρόπο τους στέρησε η κυ-
βέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, με μονα-
δικό στόχο να εξυπηρετήσει τις απαιτή-
σεις της τρόικας για απολύσεις στο δη-
μόσιο. Οι εφορίες δεν έχουν προσωπικό
για να τις καθαρίζει. Όπου πήραν εται-
ρίες καθαρισμού πληρώνουν περισσότε-
ρα χρήματα από ότι ήταν οι μισθοί των
καθαριστριών. Τα σχολεία παραμένουν
αφύλακτα, και οι μαθητές δεν έχουν κα-
θηγητές στα ΕΠΑΛ και αναγκάζονται να
πληρώνουν στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Όλα αυτά
όμως, είναι λεπτομέρειες για την κυβέρ-
νηση των μνημονίων, γιατί ο στόχος πα-
ραμένει ένας. Οι μαζικές απολύσεις στο
δημόσιο, και το πέρασμα μιας σειράς
υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ. Ο αγώνας
των καθαριστριών έχει δώσει τεράστια
έμπνευση σε όλους τους εργαζόμενους
με την μαχητικότητα και την αποφασι-
στικότητά του. Δεν έχουν καταφέρει ού-
τε με τα ΜΑΤ, ούτε με τα δικαστικά
πραξικοπήματα στον Άρειο Πάγο να
κάμψουν την θέληση των καθαριστριών,
να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι τη νίκη.
Και συνεχίζουν να λειτουργούν σαν κέν-
τρο συσπείρωσης για όλους τους εργα-
ζόμενους. Με αυτόν τον τρόπο προστέ-
θηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί
φύλακες που βρίσκονται σε διαθεσιμό-
τητα στο κέντρο αγώνα στην Καραγιώρ-
γη Σερβίας. Έτσι κάθε εργατική διαδή-
λωση επιλέγει να καταλήξει στην Κ.
Σερβίας για να δηλώσει την συμπαρά-
τασή της στον αγώνα των καθαριστριών
και όλων των διαθέσιμων.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΤΤΗ-
ΘΕΙ. Είναι ρεαλιστικό να χτίσουμε ένα
μεγάλο απεργιακό μέτωπο όλων των ερ-

γαζόμενων στο δημόσιο και στον ιδιωτι-
κό τομέα για να τους τσακίσουμε. Η
συγκυβέρνηση βγήκε από τις εκλογές
στραπατσαρισμένη και ηττημένη. Οι
γκρίνιες και αντιπαραθέσεις στο κυβερ-
νητικό στρατόπεδο είναι τρανταχτό δείγ-
μα της κρίσης τους. Ο μόνος τρόπος για
να σταματήσουν την απεργία στη ΔΕΗ
ήταν η επιστράτευση γιατί δεν έχουν
ίχνος κοινωνικής νομιμοποίησης. Αντίθε-
τα, στο δικό μας στρατόπεδο της εργα-
τικής αντίστασης, οι μάχες συνεχίζονται
ανυποχώρητα όπως εκφράστηκε στις 11
Ιούνη με κέντρο την ΕΡΤ, στις 18 Ιούνη
με την απεργία στην Υγεία και ξανά με
την απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 9 Ιούλη.
Έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε τη
βάρβαρη πολιτική και όσους την υλοποι-
ούν, κλιμακώνοντας και συντονίζοντας
τους απεργιακούς αγώνες μας.

Μπορεί να νικήσει

Ο αγώνας αυτός μπορεί να νικήσει,
γιατί μπορεί να ξεσηκώσει όλους τους
εργαζόμενους για να τον στηρίξουν.
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ και όλων των διαθέσι-
μων μπορούμε να κάνουμε κάποια απλά
αλλά σημαντικά πράγματα:

l Βάλε την αφίσα συμπαράστασης
στο χώρο δουλειάς σου, μοίρασε αυτήν
την προκήρυξη για να ενημερωθούν
όλοι οι συνάδελφοι.

l Οργάνωσε σε συνεργασία με το
σωματείο σου μια εκδήλωση - συζήτηση
στο χώρο δουλειάς, έτσι ώστε να έρθει
να μιλήσει κάποια καθαρίστρια και κά-
ποιος από τους διαθέσιμους για τον
αγώνα που δίνουν.

l Ζήτησε από το σωματείο σου να
βγάλει ψήφισμα συμπαράστασης κα-
θώς και οικονομική ενίσχυση για να
μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα.

l Εξασφάλισε με συναδέλφους και
το σωματείο σου, επίσκεψη στο κέντρο
αγώνα στην Καραγιώργη Σερβίας, για
να μεταφέρεις την αλληλεγγύη σου και
να στηρίξεις με την παρουσία σου την
μάχη που δίνουν”.

Απολύσεις για τους εργαζόμενους
Χειρότερες υπηρεσίες για όλους

Ο
ι 2250 εκπαιδευτικοί που τεθήκαμε
σε διαθεσιμότητα προερχόμαστε κυ-
ρίως από μεγάλους τομείς τεχνικής

εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας, Εφαρμο-
σμένων Τεχνών και Κοινωνικής Εργασίας. 

Μαζί συνάδελφοι τεχνικοί και συνάδελφοι
που εργάζονταν στην υποστήριξη των εργα-
στηρίων. 250 εξαιρέθηκαν για οικογενει-
ακούς λόγους ή για λόγους υγείας κι από
τους υπόλοιπους μείναμε 1800 περίπου. Κά-
ποιοι από αυτούς έχουν σταματήσει να πλη-
ρώνονται από το Μάρτιο. Η απόλυση δεν
έχει υπογραφεί ακόμα αλλά οι άνθρωποι δεν
πληρώνονται. Υποτίθεται ότι ένα κομμάτι
από τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς, θα
μεταταχτούν σε άλλα κομμάτια του δημοσί-
ου. Την Τετάρτη κλείνει ένας χρόνος σε δια-
θεσιμότητα και η πλειοψηφία ακόμα περιμέ-
νουμε.   

Το σημαντικότερο είναι ότι η διαθεσιμότη-
τά μας σήμαινε την καταστροφή ολόκληρων
κομματιών τεχνικής εκπαίδευσης. 20 χιλιά-
δες μαθητές έχασαν τους καθηγητές τους.
Ανθρώπους με την εκπαιδευτική κι επαγγελ-
ματική επάρκεια κι εμπειρία για να κάνουν τα
μαθήματα της ειδικότητας που θα έδιναν τα
παιδιά πανελλήνιες. Ιδιαίτερα στην επαρχία
χιλιάδες παιδιά δεν μπόρεσαν να καλύψουν
τον απαραίτητο αριθμό ωρών μαθημάτων
για να εξεταστούν. Κλήθηκαν να δώσουν
εξετάσεις χωρίς να έχουν διδαχτεί. Το μόνο
που έκανε το υπουργείο ήταν να μειώσει την
ύλη κατά το 1/3. 

Οι εκπαιδευτικοί που κλήθηκαν να διεκπε-
ραιώσουν τα μαθήματα της τρίτης τάξης
ήταν ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί χωρίς την
απαραίτητη εμπειρία. Στη δευτέρα τάξη δεν
έδωσαν το δικαίωμα να εγγραφούν, παρότι
πολλά παιδιά το επιθυμούσαν. Τα παιδιά αυ-
τά υποχρεώθηκαν να αλλάξουν ειδικότητα ή
να πάνε στο γενικό λύκειο. 

Ιδιώτες

Η όλη διαδικασία ωφέλησε όπως είναι
προφανές τους ιδιώτες. Οι δύο ειδικότητες
που επλήγησαν, Υγείας και Πρόνοιας κι
Εφαρμοσμένων Τεχνών ήταν οι δύο πιο δια-
δεδομένες. Πολλά από αυτά τα παιδιά τα
σπρώχνουν σε ιδιωτικά ΙΕΚ κι όλοι καταλα-
βαίνουμε τι σημαίνει αυτό με τα οικονομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογέ-
νειες σήμερα. Θυμόμαστε άλλωστε πέρσι,
που Παρασκευή ο Αρβανιτόπουλος εγκαινία-
ζε τα ιδιωτικά ΙΕΚ Ακμή στον Πειραιά και
Δευτέρα ανακοίνωνε τις διαθεσιμότητές
μας.  

Κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το
τσάκισμα των συγκεκριμένων τομέων τεχνι-
κής εκπαίδευσης χτυπάει ιδιαίτερα τον γυ-
ναικείο πληθυσμό, καθώς επρόκειτο για ειδι-

κότητες (βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλεύτριες,
γραφίστριες, διακοσμήτριες, κομμώτριες, αι-
σθητικοί) ιδιαίτερα δημοφιλείς στα κορίτσια. 

Η διαθεσιμότητα ήταν δυσβάσταχτο μέτρο
και για μας τους εργαζόμενους. Οι συνάδελ-
φοι που δεν πληρώνονται έχουν μεγάλο πρό-
βλημα, αλλά κι εμείς που πληρωνόμαστε με
το 75%, αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες
μετά από ένα χρόνο. Και για να ζήσουμε, να
φάμε, να ντυθούμε αλλά και για τις υποχρε-
ώσεις μας. Χρέη, δάνεια, σπίτια, φροντιστή-
ρια για τα παιδιά μας, παιδιά που σπουδά-
ζουν στην επαρχία κλπ. Πολλοί φοβούνται
μην τους γίνουν κατασχέσεις στα σπίτια, άλ-
λοι δεν έχουν ασφάλιση κλπ.    

Διάλυση

Η αξιολόγηση έρχεται να ολοκληρώσει αυ-
τή τη διάλυση. Στην Παιδεία η αξιολόγηση
είχε ξεκινήσει πρώτα από τα ίδια τα σχολεία.
Είχε ζητηθεί να γίνει αξιολόγηση δομών των
σχολείων. Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο
δεν συγκέντρωνε τα απαραίτητα κριτήρια
μπορεί και να οδηγούνταν σε κλείσιμο. Αυτό,
μαζί με την αύξηση των μαθητών και την αύ-
ξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, ση-
μαίνει ότι θα περισσεύουμε περισσότεροι εκ-
παιδευτικοί από την καινούργια χρονιά. Με
το πλαφόν του 15% που υποχρεωτικά θα
βαθμολογείται αρνητικά, πάνε να απολύσουν
ακόμα περισσότερους. Θέλουν να συρρικνώ-
σουν τη δημόσια εκπαίδευση.  

Εμείς παρ'όλα αυτά συνεχίζουμε τον αγώ-
να. Συμπληρώνουμε ένα μήνα στην Καρα-
γιώργη Σερβίας, αλληλέγγυοι με τις καθαρί-
στριες και τους σχολικούς φύλακες και την
Τετάρτη 9/7 θα είμαστε στην απεργία μαζί
με όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο.

Πρέπει να μπει λουκέτο σε όλες τις υπηρε-
σίες αν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Αλλιώς θα
τους αφήσουμε να προχωράνε ακάθεκτοι. Ο
αγώνας είναι αγώνας όχι μόνο για τις δου-
λειές μας αλλά για την ανατροπή όλης αυ-
τής της κατάστασης.

Ειρήνη Μπαϊρακτάρη,
εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Σ
το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς “Αγ.Ανάργυροι”, από τους 160 για-
τρούς, έβγαλαν σε διαθεσιμότητα τους 82. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κλεί-
σουν τμήματα, να βγούμε από τη γενική εφημερία, οι ασθενείς να μείνουν χωρίς

τους γιατρούς τους. Ουσιαστικά αποδιοργανώθηκε ολόκληρο το νοσοκομείο. Και μιλά-
με για ένα από τα τρία αντικαρκινικά νοσοκομεία που έχει η Αττική. 

Από τότε το νοσοκομείο δεν έχει βρει το βηματισμό του, παρόλο που κάποιοι γυρίσα-
νε με ασφαλιστικά μέτρα, ειδικά αν συνυπολογίσουμε και τα γενικότερα προβλήματα
που έχει κάθε νοσοκομείο λόγω υποχρηματοδότησης, ελλείψεων κλπ. Η αξιολόγηση έρ-
χεται να μας αποτελειώσει. Πρόκειται για κατάπτυστο μέτρο γιατί καταρχήν έχει σκοπό
να μας διαχωρίσει μεταξύ μας. Από που κι ως που θα έρθει κάποιος και θα πει ότι “εσύ
είσαι καλύτερος και θα πάρεις πριμ – εσύ είσαι χειρότερος και θα απολυθείς”. 

Θέλουν να ολοκληρώσουν αυτό που άρχισαν με τις διαθεσιμότητες και κάθε τόσο να
επιστρέφουν για να περιλάβουν κι αυτούς που απέμειναν. Μην ξεχνάμε ότι η αξιολόγη-
ση θα επαναλαμβάνεται με συνέπεια κάθε τόσο ένα 15% των εργαζομένων, να φεύγει.
Αυτό που θέλουν είναι να έχουν τους εργαζόμενους στο χέρι, ακόμα κι αυτούς που θα
μείνουν. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι όλη αυτή τη διαδικασία δεν θα την αφήσουμε να
περάσει. Παίρνουμε τα φύλλα αξιολόγησης και τα παραδίδουμε στο σωματείο μας,
απεργούμε την Τετάρτη 9/7 και κλιμακώνουμε αμέσως μετά.

Κώστας Μπίμπης,
Δ.Σ Σωματείο Εργαζομένων ΓΟΝΚ Αγ.Ανάργυροι

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

14 Μάη, απεργιακή διαδήλωση νοσοκομείων, πανεπιστημίων και καθαριστριών

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης



M
ετά την σχετική αναφορά
που κατέθεσαν οι δικηγόροι
για την πολιτική αγωγή του

αντιφασιστικού κινήματος στον
Άρειο Πάγο, πλέον και η υπόθεση
του ρατσιστικού πογκρόμ στο κέν-
τρο της Αθήνας τον Μάη του 2011,
εντάχθηκε στην μεγάλη υπόθεση της
εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας
της Χρυσής Αυγής.

Πρόκειται για το πογκρόμ κατά με-
ταναστών από χρυσαυγίτες, ακροδε-
ξιούς και λοιπά φασιστοειδή που
ακολούθησε τη δολοφονία του Μα-
νώλη Καντάρη στις 10/05/2011 και
κράτησε από τις 10 ως τις 13 Μάη με
κορυφαία γεγονότα την δολοφονία
του μπαγκλαντεσιανού μετανάστη
Αλίμ Αμπντούλ Μανάν στα Κάτω Πα-
τήσια στις 11/05 το βράδυ και τις ρα-
τσιστικές επιθέσεις κατά την διάρ-
κεια της πορείας της Χ.Α στο κέντρο
της Αθήνας στις 12 Μάη. 

Το πογκρόμ είχε ήδη προαναγγελ-
θεί με δήλωση του Παναγιώταρου
στα Νέα πριν τις δημοτικές εκλογές
του 2010, όπου είχε απειλήσει ότι
«άμα η Χρυσή Αυγή βγάλει δημοτικό
σύμβουλο στην Αθήνα, θα γίνει πογ-
κρόμ». Από το πλήθος των στοιχείων
και των φωτογραφιών που περιέχει η

αναφορά προκύπτει ότι:
Το μεσημέρι της 12/05/2011 «η πο-

ρεία των φασιστών και ακροδεξιών
ξεκινάει από το σημείο της δολοφο-
νίας του Μανώλη Καντάρη, βαδίζει
την Γ’ Σεπτεμβρίου, κάνει τον γύρο
της Ομόνοιας και κατευθύνεται από
την οδό Αθηνάς προς το Δημαρχείο
Αθήνας στην πλατεία Κοτζιά. Kατά
τη διάρκεια της πορείας, ομάδες
ακροδεξιών με ρόπαλα, κράνη και σι-
δηρολοστούς – υπό την ανοχή της
αστυνομίας – παράλληλα προς το
σώμα της πορείας αρχίζουν να κυνη-
γούν και να ξυλοκοπούν μετανάστες,
στην οδό Αθηνάς, στα γύρω στενά
και στην ευρύτερη περιοχή της Ομό-
νοιας…». 

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι
«παρόντα στο πογκρόμ ήταν τα στε-
λέχη της οργάνωσης Κασιδιάρης,
Παναγιώταρος, Μπούκουρας και
Ηλιόπουλος. Ο Κασιδιάρης ήταν ομι-
λητής στη συγκέντρωση και είχε κα-
θοδηγητικό ρόλο: κατεύθυνε τα μέλη
της οργάνωσης τα οποία βρίσκονταν
στην πρώτη γραμμή του πλήθους
που κινήθηκε από την Γ’ Σεπτεμβρί-
ου προς την Αθηνάς. Οι πογκρομι-
στές, που εμφανίζονται στη γνωστή
φωτογραφία του “Έθνους” όπου λιν-
τσάρεται ένας αφρικανός μετανά-
στης, είναι όλοι στην πρώτη γραμμή
του μπλοκ της Χρυσής Αυγής. Ο Κα-
σιδιάρης είχε το γενικό πρόσταγμα
σε όλη τη διάρκεια της συγκέντρω-
σης από την αρχή μέχρι το τέλος»,
ενώ ο Παναγιώταρος εμφανίζεται με
τηλεβόα να οργανώνει το μπλοκ της

Χρυσής Αυγής. 
Το ΕΚΑΒ καταγράφει 17 τραυμα-

τίες, εκ των οποίων οι 12 είναι άγρια
μαχαιρωμένοι. Εκείνη μόνον την ημέ-
ρα στην Πολυκλινική νοσηλεύτηκαν
19 αλλοδαποί και, σύμφωνα με δη-
λώσεις του Λεωνίδα Ανωμερίτη, δι-
ευθυντή του νοσοκομείου, στο Γ.
Γεννηματάς νοσηλεύτηκαν περίπου
20 αλλοδαποί.

Ανάμεσα σε αυτούς που συμμετέ-
χουν ενεργά στο πογκρόμ είναι «το
στέλεχος και υποψήφιος βουλευτής
Άρτας της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κο-
λιόπουλος, ο μόνος που είχε συλλη-
φθεί στις 10/05/2011 για συμμετοχή
στην επίθεση σε ένα ίντερνετ καφέ
στην πλατεία Βικτωρίας. Ο Κολιό-
πουλος, που καταδικάστηκε σε 12
μήνες φυλάκιση για διατάραξη κοι-
νής ειρήνης και φθορά ξένης ιδιο-
κτησίας, ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε
«τυχαία» στην Πλατεία Βικτωρίας. Ο
Κολιόπουλος είχε υποβάλει μήνυση
κατά του δημοτικού συμβούλου της
“Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας” και συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ Πέ-
τρου Κωνσταντίνου, επειδή ο τελευ-
ταίος είχε πρωτοστατήσει στην εκ-
δίωξη μελών της Χρυσής Αυγής που
επιχείρησαν παρέμβαση σε συγκέν-
τρωση εργαζομένων έξω από τον
Άρειο Πάγο στις 20/01/2011.

«Απαραίτητη τυγχάνει η διερεύνη-
ση του ρόλου των ηγετικών στελε-
χών της οργάνωσης στην οργάνωση
και υλοποίηση του πογκρόμ, ιδίως
των Ηλία Κασιδιάρη και Ηλία Πανα-
γιώταρου» τονίζεται στην αναφορά.

Στην πρώτη και τη δεύτερη φωτό ο Κασιδιάρης και ο Παναγιώταρος (σε κύκλο) καθοδηγούν το πογκρόμ της 12 Μάη. Στην τρίτη φωτό οι φασίστες με τα μαχαίρια ανά χείρας. Μετανάστες κλείνουν τρομοκρατημένοι τα
μαγαζιά τους (φωτό 4). Τα ΜΑΤ (φωτό 5) συλλαμβάνουν... μετανάστες. (Φωτό 1,2 από Epoca Libera, 4,5 από αρχείο Εργατικής Αλληλεγγύης).

Το αντιφασιστικόσελ. 12, Νο 1130
εργατικη αλληλεγγυη

Με την κάλυψη της ΕΛ.ΑΣ
To ρατσιστικό πογκρόμ δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την

οργανωμένη κάλυψη, μέχρι και συνεργασία, της ΕΛ.ΑΣ.

Η δολοφονία του μετανάστη Αλίμ Αμπντούλ Μανάν από το Μπαγ-
κλαντές έγινε ακριβώς ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία του Καντάρη το
βράδυ 11 Μάη και στέλνει πολύ νωρίς καθαρό μήνυμα ότι το πογκρόμ
ξεκίνησε. 

Την επόμενη, 12 Μάη, η ΕΛ.ΑΣ όχι μόνο δεν παίρνει μέτρα για να εμ-
ποδίσει τις αναμενόμενες επιθέσεις των χρυσαυγιτών που έχουν καλέ-
σει συγκέντρωση, αλλά η δολοφονική δράση γίνεται πλέον ανοιχτά
υπό το φως του ήλιου. Εκατοντάδες ΜΑΤατζήδες, ασφαλίτες και μη-
χανοκίνητες ομάδες παρακολουθούν επί ώρες «διακριτικά» τους χρυ-
σαυγίτες να πραγματοποιούν δολοφονικές επιθέσεις με μαχαίρια και
ρόπαλα και να σπάζουν μαγαζιά.

Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, εμφανίζονται αστυ-
νομικοί να αποδεσμεύουν (από τις χειροπέδες) και να απελευθερώ-
νουν ξυρισμένους μαυροφορεμένους άντρες που έχουν συλληφθεί λί-
γο νωρίτερα για επίθεση σε μετανάστες.

Τρόμος

Πιο πριν και κατά την διάρκεια αυτής της επίθεσης αστυνομικοί και
ασφαλίτες σε αυτοκίνητα και μηχανές με τις σειρήνες να ουρλιάζουν,
οργώνουν τα στενά γύρω από την Ομόνοια σπέρνοντας τον τρόμο και
υποχρεώνοντας τους μετανάστες να κλείσουν τα μαγαζιά τους, υποτί-
θεται για να τους «προστατέψουν», στην ουσία προκειμένου να διαλύ-
σουν την οποιαδήποτε απόπειρα οργανωμένης άμυνας.

Αυτή η τρομοκρατία συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες, ενόψει της
Δευτέρας 16 Μάη, οπότε έχει καλεστεί αντισυγκέντρωση της ΚΕΕΡΦΑ
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έξω από το δημοτικό συμβούλιο Αθήνας που κα-
λούν οι χρυσαυγίτες. Διμοιρίες ΜΑΤ κάνουν την εμφάνισή τους «προ-
ληπτικά» στα στενά Σωκράτους, Μενάνδρου, Αναξαγόρα προσπαθών-
τας να τρομοκρατήσουν τον κόσμο συλλαμβάνοντας όποιο μετανάστη
βρίσκουν μπροστά τους.

Αλλά και όλο το τριήμερο 10-13 Μάη, η διασταύρωση Γ’ Σεπτεμβρί-
ου και Πιπίνου είναι επί 24ωρου βάσεως κλειστή στα αυτοκίνητα, χω-
ρίς να υπάρχει καν συγκέντρωση, εκτός από ολιγομελείς ομάδες οπλι-
σμένων χρυσαυγιτών. Από εκεί ξεκινάνε τάγματα εφόδου που λυμαί-
νονται τους γύρω δρόμους και επιτίθενται σε όποιο μετανάστη βρουν
μπροστά τους, με την ΕΛ.ΑΣ να παρακολουθεί διακριτικά. Οι νεοναζί
ανενόχλητοι θα επιχειρήσουν εκείνες τις μέρες επιθέσεις στις καταλή-
ψεις στέγης στην Σκαραμαγκά και στην Αμαλίας, όπου απωθούνται.
Oμάδα φασιστών ακινητοποιεί λεωφορείο, εξαναγκάζει τους περισσό-
τερους επιβάτες να κατέβουν και ξυλοκοπεί όσους μετανάστες βρί-
σκει μέσα στο λεωφορείο.

Οι επιθέσεις στην περιοχή θα συνεχιστούν και μετά το τέλος του
πογκρόμ. Στις 31 Μάη τάγμα εφόδου νεοναζί ξυλοκοπεί και μαχαιρώ-
νει Μπαγκλαντεσιανούς μετανάστες, αφού εισβάλλει στο σπίτι τους
στην οδό Ηπείρου 16. Διοικητής στο αρμόδιο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα
όλο αυτό το διάστημα είναι ακόμα ο Θ. Σκάρας, ο αποκαλυφθείς συ-
νεργάτης της ναζιστικής συμμορίας και πλέον υπόδικος για εγκλημα-
τικές πράξεις.

Το φονικό χρυσαυγίτικο πογκρόμ

Φωτό από το πογκρόμ στις 12/5/11 που δημοσιεύτηκε στο Έθνος

Στις 10 Ιουλίου ο Κασιδιάρης
θα κληθεί από τις ανακρίτριες
να απολογηθεί συμπληρωματικά
για την κατηγορία  της  «παρά-
νομης οπλοκατοχής και οπλο-
χρησίας με σκοπό την προμή-
θεια εγκληματικής οργάνωσης».
Το διαδίκτυο βρίθει από φωτο-
γραφίες του νεοναζί βουλευτή
της Χ.Α με διάφορα όπλα στα
χέρια είτε στην διάρκεια «εκπαι-
δευτικών ασκήσεων της Χ.Α» εί-
τε στο δωμάτιό του. 

Σε αυτές τις σελίδες παρου-
σιάζουμε την συμμετοχή των
βουλευτών της Χ.Α –ανάμεσά
τους ο Κασιδιάρης και ο Πανα-
γιώταρος- σε ένα άλλο έγκλημα,
αυτό του ρατσιστικού πογκρόμ
που οργάνωσαν στην Αθήνα τον
Μάη του 2011.
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Η δολοφονία 
του Αλίμ
Αμπντούλ Μανάν

Αποκορύφωμα του ρατσιστικού πογκρόμ
που έγινε στην Αθήνα ανάμεσα στις 10/5
και τις 13/5 είναι η δολοφονία του 21χρο-
νου Αλίμ Αμπντούλ Μανάν, από το Μπανγ-
κλαντές. 

Η δολοφονία του Αλίμ έγινε τη νύχτα
11/05 προς 12/05 στην οδό Στρατηγού Κα-
λάρη στα Κάτω Πατήσια. Διαβάζουμε στην
αναφορά των δικηγόρων για την πολιτική
αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος:

«Ο νεαρός δέχθηκε από τους δράστες
τουλάχιστον τέσσερις μαχαιριές. Συγκεκρι-
μένα, τον καταδίωξαν δύο άγνωστοι άν-
δρες που επέβαιναν σε μηχανή, οι οποίοι,
όταν τον πρόφτασαν, έδρασαν ως εξής: ο
ένας από τους δύο κατέβηκε από τη μηχα-
νή, τον τραυμάτισε θανάσιμα και στη συνέ-
χεια ανέβηκε στη μηχανή και μαζί με τον
οδηγό και συνεργό του εξαφανίστηκαν. Ο
21χρονος διακομίσθηκε σε νοσοκομείο,
όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, οι
δράστες φώναζαν: “Όσους βρούμε σήμε-
ρα, θα σας σφάξουμε”.

Κίνητρα

Στην Ελευθεροτυπία που κυκλοφορεί λί-
γες ώρες μετά, στις 12 Μάη διαβάζουμε
ότι «τα κίνητρα της δολοφονίας δεν έχουν
εξακριβωθεί, αλλά σύμφωνα με αξιωματι-
κούς της αστυνομίας ερευνάται μεταξύ άλ-
λων και το ενδεχόμενο ρατσιστικής επίθε-
σης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι δράστες του
φόνου ήταν δύο άτομα που επέβαιναν σε
δίκυκλο, μιλούσαν ελληνικά και καταδίωξαν
το θύμα». 

Ακολούθησαν άρθρα στον Ελεύθερο Κό-
σμο και διάφορα φασιστομπλόγκ στα
οποία αναφέρεται ότι «δεν ξέρουμε αν εί-
ναι προβοκάτσια για ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών μεταξύ αλλοδαπών ή ένα απλό έγ-
κλημα» και δύο μέρες μετά «πηγές της
ΕΛ.ΑΣ» ξαναδιαρρέουν ότι το θύμα ήταν
σεσημασμένος κακοποιός που είχε φάκελ-
λο για υποθέσεις ναρκωτικών και ότι ο τρό-
πος δράσης των δολοφόνων παρέπεμπε σε
μαφιόζικο χτύπημα που σχετιζόταν σε ξε-
καθάρισμα λογαριασμών. Η συγκεκριμένη
δολοφονία παρέμεινε, απ’ όσο είναι γνω-
στό, ανεξιχνίαστη.

«Ο Αλίμ Αμπντούλ Μάναν ήταν μόνο 21
ετών. Ένα πολύ καλό παιδί. Τι έφταιγε; Πή-
γαινε σπίτι του και τον σκότωσαν». Αυτά
δήλωνε για το νεκρό τότε ο γραμματέας
της Ένωσης Μπαγκλαντεσιανών Επιχειρη-
ματιών στην Ελλάδα, Τζαχίρ Ντάκουα. 

Και ο ίδιος δύο χρόνια μετά έπεσε θύμα
ρατσιστικής δολοφονικής επίθεσης, όταν
μαζί με τον βοηθό του Φάλγε Ραχμάν επέ-
στρεφαν από την εργασία τους με το μηχα-
νάκι. Δύο άτομα με καδρόνια κατάφεραν
να τους πετάξουν στην άσφαλτο και, άρχι-
σαν να τους χτυπούν με μανία μέχρι που
τους σταμάτησαν κάτοικοι της γειτονιάς.

Κασιδιάρη-Παναγιώταρου

Τ
ο πογκρόμ και οι ρατσιστικές επιθέσεις
στην Αθήνα το διάστημα 10-13 Μαΐου
2011 σταμάτησαν μόνο χάρη στο αντι-

φασιστικό και εργατικό κίνημα. 

Η πρώτη απάντηση δόθηκε τη Δευτέρα 16
Μάη έξω από το δημαρχείο της Αθήνας. Είχε
προηγηθεί την Παρασκευή 13 Μάη συνέντευ-
ξη τύπου της ΚΕΕΡΦΑ, όπου για πρώτη φορά
χτυπημένα θύματα κατήγγειλαν όλες τις δο-
λοφονικές επιθέσεις που έγιναν στη διάρκεια
της 12 Μάη, προκειμένου να μπει ένας φραγ-
μός στη ρατσιστική υστερία που επί τρεις μέ-
ρες προωθούσαν τα ΜΜΕ, στα οποία παρέ-
λαυναν οι χρυσαυγίτες μεταμφιεσμένοι σε
αγανακτισμένους κατοίκους. Ταυτόχρονα
ανακοινώθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση
μπροστά στο δημαρχείο την Δευτέρα 16 Μάη,
όπου οι χρυσαυγίτες αποθρασυμμένοι από τα
γεγονότα της 12 Μάη καλούσαν σε νέα φασι-
στοσύναξη.

Την Δευτέρα από νωρίς το πρωί οργανώθη-
καν δεκάδες εξορμήσεις σε σταθμούς του
ΜΕΤΡΟ και περιοδείες σε εργατικούς χώ-
ρους, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην
αντιφασιστική συγκέντρωση. Γύρω στις
1.30μμ το μεσημέρι οι πρώτοι διαδηλωτές
έφτασαν στην πλατεία Δημαρχείου με τα πα-
νώ της ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ, αφού προηγου-
μένως βάδισαν στα στενά κάτω από το δη-
μαρχείο για να στείλουν το μήνυμα ότι οι με-
τανάστες δεν πρέπει να φοβηθούν ούτε τους
νεοναζί, ούτε την αστυνομία που όργωνε με
άγριες διαθέσεις την περιοχή.

Λίγο πριν τις 2μμ κατέφθασε στην πλατεία
ένα μπλοκ μεταναστών κυρίως Αφρικανών μι-
κροπωλητών και φοιτητών που είχε ξεκινήσει
από τη Νομική φωνάζοντας «Ποτέ ξανά φασι-
σμός». Έξω από το δημαρχείο μαζεύτηκε και
άλλος κόσμος, μετανάστες από την περιοχή,
εργαζόμενοι που ήρθαν σχολώντας από τις
δουλειές τους. Με πανό βρέθηκαν εκεί Κοινό-
τητες Μεταναστών, η Ένωση Μεταναστών Ερ-
γατών, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ,
το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά. 

Οι φασίστες δεν τόλμησαν να εμφανιστούν
εκτός από ελάχιστους που τελικά φυγαδεύτη-
καν από την αστυνομία προσπαθώντας να
μπουν στο δημαρχείο από την πίσω πόρτα.
Στο μεταξύ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο
Πέτρος Κωνσταντίνου κατήγγειλε το φασιστι-

κό πογκρόμ, αλλά και την ανοχή της κυβέρνη-
σης που μια μέρα πριν είχε χτυπήσει άγρια
την πανεργατική απεργία.

«Ήρθα σήμερα εδώ για να στηρίξουμε τους
μετανάστες, για να πούμε όχι στο ρατσισμό
και το φασισμό. Οι φασιστικές οργανώσεις
καπηλεύτηκαν ένα τραγικό γεγονός που έγινε
από ποινικούς εγκληματίες και προσπάθησαν
να στρέψουν τον κόσμο προς το ρατσισμό και
το φασισμό. Αυτό είναι τραγικό. Δεν μπορούν
να βγαίνουν στο δρόμο, να βαράνε, να σκοτώ-
νουν και να μαχαιρώνουν» είχε δηλώσει τότε
στην Εργατική Αλληλεγγύη, η Βάσω, εργαζό-
μενη στο Δήμο Αθήνας.

Απόπειρα εκμετάλλευσης

Αξίζει εδώ να σημειωθεί επίσης ότι, παρά
τον πόνο για την απώλεια του συζύγου της
Μανώλη Καντάρη, η Σιμόνι Βιρτζίλι αποδοκί-
μασε με δηλώσεις της την απόπειρα της Χρυ-
σής Αυγής να εκμεταλλευτεί το θάνατο του
συζύγου της για την απόσπαση πολιτικού
οφέλους.

Η δεύτερη απάντηση ήρθε μερικές μέρες
αργότερα στους δρόμους των Πατησίων
όπου είχε δολοφονηθεί ο άτυχος μπαγκλαντε-
σιανός Αλίμ Αμπντούλ Μανάν. 1000 άτομα,
τουλάχιστον, διαδήλωσαν μετά από κάλεσμα
συλλογικοτήτων και σωματείων της περιοχής
ενάντια στα φασιστικά πογκρόμ αλλά και τον
τραυματισμό αγωνιστών της περιοχής και
συνδικαλιστών του 7ου ΙΚΑ από τα ΜΑΤ στην
πανεργατική απεργία στις 11 Μάη. Η πορεία
που συνάντησε μαζική υποστήριξη από τους
κατοίκους, ντόπιους και μετανάστες, διέσχισε
Άνω και Κάτω Πατήσια.

Δυο βδομάδες αργότερα 500 τουλάχιστον
άτομα συγκεντρώθηκαν ξανά στην Πατησίων
στο ύψος της πλατείας Κύπρου, το απόγευμα

της Δευτέρας του Αγ. Πνεύματος, για να πού-
νε όχι στις ρατσιστικές επιθέσεις και τα φασι-
στικά πογκρόμ της Χρυσής Αυγής ενάντια
στην «ακομμάτιστη συγκέντρωση» που καλού-
σαν ναζιστικές συμμορίες με σύνθημα «έξω οι
ξένοι και το ΔΝΤ», κάτω από τον ψευδεπίγρα-
φο τίτλο «Επιτροπή Κατοίκων».

Την πορεία προς την πλ. Αμερικής σταμά-
τησαν λίγο πριν μπει στην πλατεία ΜΑΤ και
κλούβες κάθετα στο δρόμο ενημερώνοντας
ότι και οι δύο συγκεντρώσεις πάνω στην πλα-
τεία είχαν βγει «παράνομες». Στόχος της
αστυνομίας ήταν να προφυλάξει για ακόμα
μια φορά τους συνοδοιπόρους της νεοναζί
που δειλά-δειλά, από την άλλη πλευρά της
Πατησίων στο ύψος της Θήρας άρχισαν να
μαζεύονται, καμιά 15αριά αρχικά - που στην
«κορύφωση» της «συγκέντρωσής» τους δεν
μπόρεσαν καν να μαζέψουν τριψήφιο αριθμό.
Πιο πριν η φασιστοφυλλάδα «Στόχος» είχε
αποσύρει το κάλεσμά της στη φασιστοσύνα-
ξη γιατί δεν ήταν «ασφαλής»...

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι από την Κυριακή
το απόγευμα, η αστυνομία, σε ρόλο προπομ-
πού του σχεδιαζόμενου πογκρόμ των νεοναζί,
τριγυρνούσε στα μαγαζιά των μεταναστών και
τους έλεγε να μην ανοίξουν τη Δευτέρα το από-
γευμα, γιατί θα τους τα σπάσουν οι φασίστες. 

Ενδεικτικό του τι θα συνέβαινε, αν έμενε χω-
ρίς απάντηση η φασιστοσύναξη στην πλατεία
Αμερικής είναι το περιστατικό που περιγράφει,
ο Άντι, κάτοικος της περιοχής και αυτόπτης
μάρτυρας που κατήγγειλε ότι «ομάδα νεοναζί
επιτέθηκε και χτύπησε άγρια δύο μαύρους με-
τανάστες, μπροστά στα μάτια των ΜΑΤ που
αντί να τους συλλάβουν κοιτούσαν απαθώς».

Γιώργος Πίττας

Τους σταμάτησαν οι αντιφασίστες
Συγκέντρωση ενάντια στο πογκρόμ, 16 Μάη 2011 έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας

Συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ μαζί με θύματα του
πογκρόμ, 13 Μάη 2011
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Ενωμένοι ενάντια στο
σεξισμό και το ρατσισμό

Γράμματα και σχόλια e-mail: ergatiki@gmail.com / τηλ. 210 5241001

Ο
ι μετανάστες εργάτες γης της
Λακωνίας έχουν ξεκινήσει απερ-
γία διαρκείας από τις 3 Ιούλη

ενάντια στις ρατσιστικές επιχειρήσεις
σκούπα της αστυνομίας που γίνονται
συστηματικά κάθε Παρασκευή συλλαμ-
βάνοντας κόσμο που τον στέλνουν στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης της Κορίν-
θου και αφού οι εργάτες έχουν δουλέ-
ψει ολόκληρη την εβδομάδα. 

Ζητάνε νομιμοποίηση και χαρτιά για
όλους, να σταματήσει η αυθαιρεσία
της ΕΛ.ΑΣ, να κλείσουν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Ζητάνε την παραδειγ-
ματική τιμωρία του ρατσιστή δημάρχου
και των αστυνομικών που επιτίθενται σε
μετανάστες, και να πληρωθούν μέχρι
και το τελευταίο ευρώ όλα τα δεδου-
λευμένα.

Οι εργάτες γης που δουλεύουν χωρίς
ωράρια από το πρωί στις 6 μέχρι το
βράδυ στις 9, για 26 λεπτά την κάθε
κλούβα των 20-25 κιλών, μη ξεπερνών-
τας τα 18 με 20 ευρώ τη μέρα συνεχί-
ζουν για 5η μέρα την απεργία τους. Με
καθημερινές συνελεύσεις αποφασίζουν
για την συνέχεια, ενώ μετά και την επί-
σκεψη του επικεφαλής της Πακιστανι-
κής Κοινότητας και προέδρου της Ένω-
σης Μεταναστών Εργατών Τζαβέντ Ασ-
λάμ την Κυριακή 6/7 έκαναν εκλογές
φτιάχνοντας Εργασιακή Επιτροπή. Η
απεργία τους έχει μπλοκάρει το 100%
της συγκομιδής, της διαλογής, της συ-
σκευασίας καθώς και της διανομής των
πορτοκαλιών.

Απίστευτες συνθήκες ρατσιστικής
βίας και αστυνομικής αυθαιρεσίας κα-

τήγγειλαν οι εργάτες γης στην συνέν-
τευξη τύπου της Ένωσης Μεταναστών
Εργατών και της ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη
8/7. 

“Τους απαγορεύουν να κάτσουν στην
πλατεία και στις καφετέριες, τους απα-
γορεύουν να πάνε στην παραλία για
μπάνιο, να πάνε σε ένα κουρείο ή να
νοικιάσουν σπίτια. Οι ίδιοι που τους
βρίζουν βρωμιάρηδες τους αναγκάζουν
να ζουν κατά δεκάδες σε κοτέτσια, σε
αποθήκες και ερείπια ενώ ταυτόχρονα
τους ζητάνε να πληρώνουν 50 ευρώ το
μήνα νοίκι για αυτές τις άθλιες συνθή-
κες ζωής”, ανέφερε ο Ετζάζ Άχμεντ
που είναι διερμηνέας στους Γιατρούς
χωρίς Σύνορα και έχει συνολική εικόνα
για τη ζωή των 1.000 και πάνω μετανα-
στών που ζουν στην περιοχή και προ-
έρχονται κυρίως από το Πακιστάν, αλ-
λά και από το Μπαγκλαντές, το Αφγανι-
στάν και τις αραβικές χώρες. 

Όπως κατήγγειλε ο Μοχάμεντ Ασίφ ο
ίδιος ο Δήμαρχος τον χτύπησε πριν
από 18 μήνες και μετά έβαλε και τον
έστειλαν στο στρατόπεδο συγκέντρω-
σης στην Κόρινθο. “Αφού βγήκα μετά
από 18 μήνες γύρισα στην Σκάλα ο δή-
μαρχος με είδε ξανά και έτρεξε να με
ξαναχτυπήσει και άρχισε να με απειλεί.
Τώρα με την απεργία πήραμε θάρρος
και θέλω να κάνω μήνυση στον Δήμαρ-
χο για να ζητήσω το δίκιο μου”.

Θύμα ρατσιστικής αστυνομικής βίας
έπεσε τρεις βδομάδες πριν και ο Ναν-
τίμ Ασίφ ο οποίος είχε ξεχάσει τα χαρ-
τιά και τα κλειδιά του στο σπίτι του
όταν τον σταμάτησαν για έλεγχο τέσ-

σερις αστυνομικοί με στολή. “Οι αστυ-
νομικοί άρχισαν να με χτυπάνε και μου
έσπασαν το χέρι”, τόνισε ο Ναντίμ που
ακόμα είναι με επιδέσμους και δυσκο-
λεύεται να δουλέψει.

Τον αστυνομικό Φώτη Μανωλάκο κα-
τήγγειλε ονομαστικά ο Ιμπράρ Χουσεΐν
που είναι παντρεμένος και έχει και παιδί.
“Πήγα στο αστυνομικό τμήμα για να κά-
νω το γνήσιο της υπογραφής. Εκεί ήταν
ο Φώτης Μανωλάκος ή Μπάμπης και άρ-
χισε να με βρίζει, μου είπε να φύγω από
εκεί και με κλώτσησε. Κανένας δεν τολ-
μάει να πάει στο τμήμα είτε έχει χαρτιά
είτε δεν έχει γιατί ξέρει πως ο Μπάμπης
θα τον χτυπήσει, θα τον βρίσει και μπο-
ρεί να τον στείλει και σε στρατόπεδο”.

Τον αστυνομικό με το ψευδώνυμο
“Μήτσος” από το ΑΤ Βλαχιώτη κατήγ-
γειλε ο Ροζουάν Άχμεντ. “Μου έβαλε
χειροπέδες και με πήγε στο τμήμα  πα-
ρά του ότι έχω νόμιμα χαρτιά πάρα
πολλά χρόνια. Μετά από ώρα με άφησε
αφού με κλώτσησε και μου είπε να μην
με ξαναδεί ποτέ μπροστά του. Μόνο
στο χωράφι θα είσαι εσύ, μου λέει. Αυ-
τό το κάνει ένα χρόνο τώρα σε πάρα
πολλά παιδιά”. 

Δεκάδες είναι και τα κρούσματα
απλήρωτης εργασίας. Οι εταιρίες Αντώ-
νης Κυριακάκος και ΣΙΑ Ο.Ε. και του
Γιώργου Μπυράκου χρωστάνε για πάνω
από 3 χρόνια μεροκάματα που ξεπερνά-
νε τα 50.000 ευρώ μοιράζοντας ακάλυ-
πτες επιταγές, όπως κατήγγειλε ο Ζετ
Άουλα που μένει από το 1998 στη Σκά-
λα Λακωνίας.

Κ.Μ.

Τ
ην  έντονη αντίδραση της LGBTQ  κοινότητας -και όχι
μόνο- προκάλεσε η ακραία σεξιστική συμπεριφορά και
στίχος του ράπερ «12ος Πίθηκος» στη συναυλία του αν-

τιρατσιστικού φεστιβάλ το Σάββατο το βράδυ στα Ιλίσια. 

Οργή και προβληματισμός, για το πώς είναι δυνατόν να
υπάρχουν τέτοιου είδους ακραίες σεξιστικές συμπεριφορές
μέσα σε ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ, εκφράστηκε και την Κυ-
ριακή το βράδυ στις δύο συζητήσεις  που οργανώθηκαν από
την LGBTQ κοινότητα, ενώ μέσα στους χώρους του φεστιβάλ
έγινε διαμαρτυρία με πανώ που κατήγγειλε τον σεξισμό και
συνάντησε την θετική ανταπόκριση του κόσμου. 

(Παρενθετικά να αναφέρουμε ότι νωρίτερα,  την Παρασκευή
το απόγευμα το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είχε απο-
χωρήσει από το φεστιβάλ διαμαρτυρόμενο για την θέση που
είχε τοποθετηθεί το περίπτερό του, σε απόμερο χώρο, όπου
ήταν δύσκολη η πρόσβαση του κόσμου). 

Η αντίδραση είναι απολύτως δικαιολογημένη. Θα τολμούσε
οποιοσδήποτε καλλιτέχνης  να αναφερθεί υποτιμητικά ή ακό-
μα χειρότερα υβριστικά και μάλιστα από το μικρόφωνο ενάντια
σε πακιστανούς ή αλβανούς μετανάστες;  Όχι βέβαια!  Δεν
μπορεί να μην ισχύει ακριβώς το ίδιο για κάποιον που συμπερι-
φέρεται -και μάλιστα στα πλαίσια ενός δηλωμένου macho life-
style- αναλόγως στις γυναίκες ή ο ομοφυλόφιλους-ες.

Η απάντηση σε οποιαδήποτε σεξιστική ή ρατσιστική συμπε-
ριφορά εκφράζεται μέσα στο κίνημα δεν μπορεί να είναι η
αποχώρηση και το κλείσιμο του καθενός στο δικό του καβούκι,
οι μετανάστες εδώ, το γυναικείο κίνημα εκεί,  η LGBTQ κοινό-
τητα πιο εκεί, το εργατικό κίνημα ακόμα παρά πέρα. Τοποθε-
τήσεις (που εκφράστηκαν και μέσα στις διαδικασίες της
LGBTQ κοινότητας), οι οποίες αρκούνται να καταγγείλουν το
συμβάν και να συμπεράνουν ότι ο κοινός αγώνας είναι ανέφι-
κτος δεν βοηθούν να αλλάξει η κατάσταση.

Σύγκρουση

Ένα κίνημα που μεγαλώνει από νέο κόσμο, κουβαλάει ανα-
λόγως μαζί του όλων των ειδών τα στερεότυπα που παράγει
το σύστημα: «Οι γυναίκες είναι κατώτερες», «η ομοφυλοφιλία
ανωμαλία», «οι μουσουλμάνοι λόγω θρησκείας είναι δυνάστες
των γυναικών», «οι αλβανοί είναι σεξιστές» – για να αναφέρου-
με μερικά. 

Απαιτείται σύγκρουση με όλα αυτά τα στερεότυπα  προφα-
νώς όταν έρχονται από τα πάνω, αλλά και όταν αναπαράγον-
ται μέσα στο εργατικό κίνημα ή και μέσα στην Αριστερά. Αυτή
η ιδεολογική σύγκρουση προχωράει μαζί με την κοινή δράση
στην αντιφασιστική διαδήλωση ή την απεργιακή φρουρά , μέ-
σα στο κίνημα, μπολιάζοντας και αλλάζοντας το κίνημα  – και
όχι έξω από αυτό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην προ-
κήρυξη που μοίραζε στα πλαίσια του Φεστιβάλ η LGBTQ Ομά-
δα της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α: “….Ο πρόσφατος ξυλοδαρμός γκέι ατό-
μων στο Γκάζι, οι επιθέσεις στις τρανσέξουαλ και οι διαρκείς
συλλήψεις και προσαγωγές στο πλαίσιο αστυνομικών πογκρόμ
είναι οι πικροί καρποί της ρατσιστικής πολιτικής που ασκείται
«από τα πάνω» και στοχεύει στη διάσπαση του κόσμου σε
«νορμάλ» και «ανώμαλους», Έλληνες και «Ξένους», γυναίκες
και άντρες κ.ο.κ. 

Δεν έπεσαν από τον ουρανό.  Δεν ξεχνάμε τον αποκλεισμό
των ομόφυλων ζευγαριών από το σύμφωνο συμβίωσης, τις γε-
λοίες λογοκρισίες σκηνών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτη-
λεόρασης, το θεοκρατικό παραλήρημα μίσους του Άνθιμου
ενάντια στο Pride της Θεσσαλονίκης και άλλα πολλά καθημε-
ρινά, που έχουν βάλει στόχο και χτυπάνε τη δυνατότητά μας
να κινούμαστε ανοιχτά στον δημόσιο βίο, χωρίς φόβους,
όρους και προϋποθέσεις. Δεν θα τους αφήσουμε να μας γυρί-
σουν πίσω!... 

Σαν ομάδα LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχουμε στο 18ο Αντι-
ρατσιστικό φεστιβάλ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους
μετανάστες και με όλο τον κόσμο που αγωνίζεται για να στα-
ματήσουμε το ρατσισμό και τον σεξισμό. Η δύναμη βρίσκεται
στην ενότητα και το συντονισμό των κινημάτων από τα κάτω”.

Τα γραφεία τους εγκα-
τέλειψαν οι χρυσαυγίτες
και στην Κυπαρισσία καθώς μαζεύτηκαν όλες οι σχετικές πι-
νακίδες από το κτίριο, στο οποίο πια δεν υπάρχει κανένα ση-
μείο ζωής.

Tο κλείσιμο των γραφείων των νεοναζί  είναι δείγμα της
απομόνωσης των νεοναζί στην Κυπαρισσία αλλά και στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, όπως φάνηκε και από τις
μεγάλες αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στην Καλαμάτα που

απέτρεψαν πέρσι το κα-
λοκαίρι να γίνει το φε-

στιβάλ στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι οι νεοναζί της Χ.Α
από την πρώτη στιγμή που άνοιξαν τα γραφεία στην Κυπα-
ρισσία το 2012 προσπάθησαν να οργανώσουν, όπως και σε
άλλες περιοχές πογκρόμ εναντίον των μεταναστών στο πα-
νηγύρι, αλλά κυνηγήθηκαν από τους μετανάστες που εργά-
ζονταν εκεί.

Χριστίνα Λαδά

Χ.Α.: Κλειστή και στην Κυπαρισσία

Σκάλα Λακωνίας Απεργία διαρκείας και
συγκλονιστικές μαρτυρίες των εργατών γης

Συγκέντρωση απεργών μπροστά στο Δημαρχείο
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N. Φιλαδέλφεια Στο δρόμο σπάμε την τρομοκρατία

Μ
ε μία από τις μεγαλύτερες δια-
δηλώσεις που έχει δει η περιο-
χή, την Πέμπτη 3/7, περισσότε-

ροι από 2500 αγωνιστές και αγωνίστριες,
κάτοικοι της Φιλαδέλφειας και των γύρω
περιοχών, έσπασαν την τρομοκρατία που
είχε επιβληθεί το τελευταίο διάστημα
στην περιοχή για την εξυπηρέτηση των
σχεδίων του Μελισσανίδη.

Η διαδήλωση ξεκίνησε από το σταθμό
των Άνω Πατησίων και κατέληξε στην
πλ.Πατριάρχου στο κέντρο της Φιλαδέλ-
φειας. Μαζικα ήταν τα μπλοκ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, του Συντονιστικού Κατοίκων
Ν.Φιλ/φειας – Ν.Χαλκηδόνας, του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου ενώ σημαντική
ήταν η παρουσία από εργατικά σωμα-
τεία της περιοχής, όπως αυτά των εργα-
ζομένων στους δήμους Φιλαδέλφειας
και Ν.Ιωνίας, της Γ ΕΛΜΕ και του Συλλό-
γου Δασκάλων “Αριστοτέλης”. Θετικότα-
τη εντύπωση προκάλεσε η συμμετοχή
πολλών οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ,
στη διαδήλωση φορώντας διακριτικά
των συνδέσμων τους. 

“Η γειτονιά μας δεν θα γίνει Παλέρμο”
ήταν το κεντρικό σύνθημα, μαζί με το
“Όχι στο Ρυθμιστικό”. Η αναφορά στην
ιταλική πόλη, διάσημη για τον κεντρικό
ρόλο της μαφίας στο δημόσιο βίο εδώ
και πολλές δεκαετίες, έχει να κάνει με το
σκηνικό βίαιων επιθέσεων και τρομοκρα-
τίας που είχε στηθεί όλο τον τελευταίο
μήνα, απέναντι σε κάθε απόπειρα να συ-
ζητηθεί το περιεχόμενο του Ρυθμιστικού

Σχεδίου Αθήνας. Το εν λόγω νομοσχέδιο
βγάζει στο σφυρί μια σειρά δημόσιους
χώρους και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει
άρθρα για τη διευκόλυνση των κατα-
στροφικών επιχειρηματικών σχεδίων του
Μελισσανίδη στην περιοχή, με πρόσχημα
το χτίσιμο γηπέδου της ΑΕΚ. 

“Tην Πέμπτη δώσαμε την πρώτη μαζι-
κή απάντηση στον Μελισσανίδη και σε
όσους πιστεύουν ότι μπορουν να σπερ-
νουν ανενόχλητοι την τρομοκρατία στη
γειτονιά μας για να εξυπηρετήσουν τα
ξεπουλήματα των δημόσιων χώρων και
τα σκανδαλώδη επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη, η Αλεξάνδρα, μέλος της τοπικής
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του Συντονιστικού Κατοί-
κων. “Ο φόβος έσπασε την Πέμπτη.
Όταν φτάσαμε στην πλατεία, κάτοικοι κι
εργαζόμενοι της γειτονιάς, έμπαιναν
στην διαδήλωση λέγοντας ότι ‘επιτέ-

λους είμαστε εμεις πάλι κυρίαρχοι στη
γειτονια μας'. Η διαδήλωση ήταν μόνο η
αρχή, θα συνεχίσουμε τη δράση μας
συντονισμένα με τα σωματεία και τους
συλλογικους φορείς της Φιλαδέλφειας
και των γύρω περιοχών μέχρι να στεί-
λουμε τον Μελισσανίδη και τους τραμ-
πούκους του από εκεί που ήρθαν”. 

Την ίδια μέρα με την διαδήλωση, το
ΡΣΑ υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή
Παραγωγής κι Εμπορίου της Βουλής με
τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και πάει
προς ψήφιση στο Β' θερινό τμήμα της
Βουλής (μετά τις 22/7). Ο ΣΥΡΙΖΑ τελι-
κά καταψήφισε συνολικά το ΡΣΑ, μετά
από συνεδρίαση της πολιτικής γραμμα-
τείας στην οποία με 12 ψήφους υπέρ
έναντι 9 κατά, αποφασίστηκε η συνολι-
κή καταψήφιση του νομοσχεδίου. 

Παρ'όλα αυτά στη διαδήλωση δεν
συμμετείχε, επίσημα τουλάχιστον, κα-

θώς δεκάδες μέλη του επέλεξαν να κα-
τέβουν στο δρόμο. Ο νεοεκλεγείς δή-
μαρχος του ΣΥΡΙΖΑ Άρης Βασιλόπου-
λος, προτίμησε την ίδια μέρα να συναν-
τηθεί “σε θετικό κλίμα”, με τον υπουρ-
γό ΠΡΟ.ΠΟ, Βασίλη Κικίλια και να συ-
νυπογράψει με όλες τις παρατάξεις του
δημ.συμβουλίου κοινή καταδίκη της
βίας “απ'όπου κι αν προέρχεται”. 

Η πραγματικότητα είναι ότι η διαδή-
λωση της 3/7, ήταν σταθμός και αντίθε-
τα με το κλίμα που καλλιεργήθηκε τε-
χνηέντος τις προηγούμενες ημέρες,
δεν άνοιξε ρουθούνι. Αυτό το διασφάλι-
σε η μαζική συμμετοχή και η αποφασι-
στικότητα των χιλιάδων που συμμετεί-
χαν κι όχι η αστυνομία του Κικίλια ή η
ομοθυμία των δημοτικών παρατάξεων. 

“Ο αγώνας συνεχίζεται” δηλώνει το
Συντονιστικό Κατοίκων. “Ο νέος χωρο-
ταξικός νόμος που πέρασε με πραξικο-
πηματική διαδικασία κατεπείγοντος απ'
τη βουλή την προηγούμενη βδομάδα, το
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, που οδεύει
προς ψήφιση στο β' θερινό τμήμα της
βουλής, άλλες "μνημονιακές υποχρεώ-
σεις" της κυβέρνησης που έρχονται και
αγγίζουν και την πόλη μας απαιτούν
εγρήγορση, μαζικότητα κι αυτενέργεια
από ένα κίνημα στη βάση και της δικής
μας γειτονιάς, αλλά και σε κάθε γειτονιά
του λεκανοπεδίου Αττικής. Εμείς θα εί-
μαστε εδώ για να παλέψουμε για τη βελ-
τίωση των όρων της ζωής μας”. 

Σ.Μ.

Πάνω από 200 άτομα
συμμετείχαν στην συναυλία
που κάλεσαν φορείς και
πολίτες  ενάντια στο ξεπού-
λημα του ολυμπιακού  γυ-
μναστηρίου (γνωστού και
ως «Παλέ» απέναντι από το
Αλσος Βεϊκου). Στην κινητο-
ποίηση την αλληλεγγύη
τους εξέφρασαν και αγωνι-
στές από την Νέα Ιωνία και
τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το Παλέ χτίστηκε πριν
τους Ολυμπιακούς αγώνες
του 2004 με την ρητή δέ-
σμευση ότι θα γίνει δημοτι-
κό γυμναστήριο. Αντ’ αυτού
τα Ολυμπιακά Ακίνητα το
παρέδωσαν στο Ομιλο Χα-
ραγκιώνη προκειμένου να
γίνει εμπορικό κέντρο.
Όμως το ξεπούλημα ναυά-
γησε καθώς βρήκε απέναν-
τί του την αντίσταση των
κατοίκων του Γαλατσίου,
της Νέας Ιωνίας και των γύ-
ρω περιοχών που είχε σαν
συνέπεια τα δημοτικά συμ-
βούλια όλων των όμορων
δήμων ομόφωνα να ταχ-
θούν ενάντια στο σχέδιο. 

Στην συνέχεια το Παλέ
πέρασε από τα Ολυμπιακά
Ακίνητα στο ΤΑΙΠΕΔ το
οποίο το ξεπουλάει για 40
χρόνια «αξιοποίησης» από
τους ιδιώτες με καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής
προσφοράς τις 22 Σεπτέμ-
βρη. 

«Εχουμε χρέος να αντι-
δράσουμε στη διαπλοκή
και στη παρακμή. Να τους
διαμηνύσουμε ότι είμαστε
εδώ, ότι θα μας βρουν
μπροστά τους» αναφέρει
σε ανακοίνωσή της η Κίνη-
ση Φορέων και Πολιτών Γα-
λατσίου και Νέας Ιωνίας και
Ε’ Δημοτικής Κοινότητας
Αθήνας για τη διάσωση του
Ολυμπιακού Κέντρου Γαλα-
τσίου. «Καλούμε τους κα-
τοίκους του Γαλατσίου να
πάρουν την υπόθεση του
αγώνα στα χέρια τους. Να
οργανώσουμε ένα μαζικό
κίνημα εργαζομένων, σω-
ματείων, φορέων και να
αποτρέψουμε τα σχέδιά
τους» αναφέρει ανάμεσα
σε άλλα σε ανακοίνωσή της
η τοπική επιτροπή της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σε Γαλάτσι-Πατή-
σια-Κυψέλη.

Με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων Ludovic Trarieux, τιμήθηκε την
βδομάδα που πέρασε, η Μαχενιούρ Αλ
Μάσρι, φυλακισμένη αγωνίστρια για
την αντιστασιακή της δράση μέλους
της αδερφής οργάνωσης του ΣΕΚ στην
Αίγυπτο, Επαναστάτες Σοσιαλιστές.

Το βραβείο δίνεται ετησίως σε έναν
δικηγόρο ως αναγνώριση του αγώνα
του για την υπεράσπιση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων.  Ο Νέλσον Μαντέλα

ήταν ο πρώτος που έλαβε το βραβείο,
ενώ ήταν στη φυλακή το 1985. Η Μα-
χενιούρ έχει καταδικαστεί σε διετή φυ-
λάκιση επειδή συμμετείχε σε διαμαρ-
τυρία έξω από την δίκη των αστυνομι-
κών δολοφόνων του πολιτικού μπλόγ-
κερ Χαλέντ Σαΐντ. 

Τις ίδιες μέρες εκδικάστηκε και η

έφεση της Μαχενιούρ, σε ένα κατάμε-
στο από συμπαραστάτες δικαστήριο
της Αλεξάνδρειας. Όταν ο δικαστής
ανακοίνωσε ότι η ετυμηγορία του θα
βγει στις 20/7, η Μαχενιούρ φώναξε
«Επανάσταση, επανάσταση μέχρι τη νί-
κη. Η φυλακή δεν άλλαξε ποτέ μια ιδέα,
η καταστολή δεν καθυστέρησε το αύ-
ριο. Επανάσταση σε όλους τους δρό-
μους της Αιγύπτου. Η διαμαρτυρία είναι
δικαίωμα μας. Όχι στους νόμους σας!»

Σε φυλάκιση 7-10 χρόνων καταδίκασε δικαστήριο του Καΐ-
ρου, τρεις δημοσιογράφους του βρετανικού Αλ Τζαζίρα, προ-
καλώντας τη διεθνή κατακραυγή και την έναρξη μιας παγκό-
σμιας εκστρατείας αλληλεγγύης για την απελευθέρωσή τους. 

Πρόκειται για τον Αυστραλό δημοσιογράφο Peter Greste,
τον Αιγυπτιοκαναδό επικεφαλής του γραφείου Mohammed
Fahmy και τον Αιγύπτιο παραγωγό Baher Mohamed, οι οποί-
οι συνελήφθησαν τον περασμένο Δεκέμβριο, τέσσερις ημέ-
ρες αφού είχαν πάρει συνεντεύξεις από μέλη των Αδελφών
Μουσουλμάνων. Οι κατηγορίες έχουν να κάνουν με διασπο-
ρά ψευδών πληροφοριών με σκοπό τη δυσφήμηση της Αιγύ-
πτου και την υποβοήθηση των Αδελφών Μουσουλμάνων, οι
οποίοι είχαν καταχωρηθεί ως τρομοκρατική οργάνωση μετά
την ανατροπή του Μόρσι. 

Αφού παρέμειναν στις φυλακές Τόρα για 6 μήνες από τη
σύλληψή τους, οι εργαζόμενοι του Αλ Τζαζίρα καταδικάστη-
καν στις 24/6, μετά από ένα δικαστήριο – παρωδία, κατά το
οποίο ο εισαγγελέας δεν προσκόμισε κανένα  στοιχείο για τη
στήριξη των κατηγοριών. Ο Baher Mohamed καταδικάστηκε
σε 3 επιπλέον χρόνια για “κατοχή πυρομαχικών”, εξαιτίας

ενός περιβλήματος από σφαίρα που μάζεψε από το έδαφος,
κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης. 

Σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία, η ετυμηγορία ήταν εκδι-
κητική και είχε πολιτικά κίνητρα. Το θέαμα των τριών εργαζο-
μένων κλεισμένων μέσα σε κλουβιά στο αιγυπτιακό δικαστή-
ριο ήταν απολύτως τρομακτικό. Η φυλάκιση των εργαζομέ-
νων του Αλ Τζαζίρα, είναι ένα σοβαρό παράδειγμα ποινικο-
ποίησης της δημοσιογραφίας. Συνέβη τη στιγμή που η ελευ-
θερία του Τύπου δέχεται επίθεση διεθνώς και η καταπίεση
από τη μεριά των αντεπαναστατικών δυνάμεων στην Αίγυπτο
διαρκώς αυξάνεται. 

Τόσο η υπόθεση, όσο και η διεθνής εκστρατεία αλληλεγ-
γύης είναι επίσης σχετικές με την Ελλάδα όπου οι εργαζόμε-
νοι στα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήμα-
τα σχετικά με την ελευθερία του Τύπου, όσο η κρίση βαθαί-
νει. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια, η Ελλά-
δα υποχώρησε περισσότερο από 50 θέσεις στον δείκτη παγ-
κόσμιας ελευθερίας του Τύπου, σύμφωνα με τους Δημοσιο-
γράφους Χωρίς Σύνορα.

Κία Μιστίλις

Φασιστική επίθεση από νεοναζί
της Χρυσής Αυγής και μάλιστα υπό
τα απαθή βλέματα της αστυνομίας,
δέχτηκαν δύο φωτορεπόρτερ, η Σι-
μέλα Παντζαρτζή κι ο Γιάννης Κέμ-
μος, έξω από το Εφετείο, λίγη ώρα
αφότου έφτασαν για να απολογη-
θούν οι Μιχαλολιάκος, Παππάς και
Λαγός.  

Όπως περιγράφει η Ένωση Φωτο-
ρεπόρτερ Ελλάδος: «Υποστηρικτές
της Χρυσής Αυγής δεν αρκέστηκαν
σε λεκτικές ύβρεις, πετροπόλεμο και
απειλές αυτή τη φορά κατά των λει-
τουργών των ΜΜΕ. Κλώτσησαν και
χτύπησαν μία γυναίκα φωτορεπόρ-
τερ αφού προηγουμένως προσπάθη-
σαν να διαλύσουν τη φωτογραφική
της μηχανή, ενώ τον άλλο συνάδελ-
φο, αφού τον έριξαν στο έδαφος,
τον κλώτσησαν στο πρόσωπο με
αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νο-
σοκομείο» και ξεκαθαρίζει ότι «τέτοι-
ες πρακτικές δεν θα μας σταματή-
σουν στην άσκηση των καθηκόντων
μας ως λειτουργών του Τύπου, προ-
ασπίζοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα
των πολιτών στην ενημέρωση». 

Για το γεγονός, ο πρόεδρος της
Ένωσης Φωτορεπόρτερ, Μάριος
Λώλος, κλήθηκε να καταθέσει στις
ανακρίτριες που χειρίζονται την υπό-
θεση της Χρυσής Αυγής.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Στο στόχαστρο οι δημοσιογράφοι

Γαλάτσι 
Όχι στο
ξεπούλημα 
του Παλέ

Επίθεση σε 
φωτορεπόρτερ

Βραβείο 
στη Μαχενιούρ
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ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 στέκι Εκτός των Τειχών 7.30μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ 
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Δημαρχείο 6μμ
Μαρξισμός και αλλοτρίωση
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 καφέ Ερνέστο 6μμ
Πώς συνεχίζουμε τη μάχη στη γειτονιά
ενάντια στα επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα και την τρομοκρατία;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Φασισμός και αντιφασισμός μετά τις
εκλογές
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
- ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7μμ
Κυβέρνηση χωρίς σωσίβιο
Ομιλήτρια: Θάλεια Γεωργοπούλου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Στέκι ΚΕΕΡΦΑ (Καβαλόττι
17) 7.30μμ
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η γέν-
νηση της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλήτρια: Μελπομένη Μαραγκίδου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 καφέ Τριών Ιεραρχών 65-
67, 7μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η γέν-
νηση της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 καφέ Κούνια 7.30μμ
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η γέν-
νηση της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλητής: Κώστας Βλασσόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7.30μμ
Τι αριστερά θέλουμε;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η γέν-
νηση της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η εργατική αντίσταση μπορεί να νικήσει;
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Χρυσή Αυγή και εκλογές – 500.000 φασίστες;
Ομιλητής: Τάσος Πέππας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 δημαρχείο (2ος ορ.) 7μμ
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η γέν-
νηση της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λαγωνικού

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 γραφεία «Κίνημα στην
Πόλη» (Τραυλαντώνη και Καλλιστρά-
τους) 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 καφέ Τριώτα 7μμ
Ο Τρότσκι και η Διαρκής Επανάσταση
Ομιλήτρια: Λίτσα Στυλιανοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Στέκι 8μμ
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η γέν-
νηση της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 στέκι Ατταλείας 160β, 7.30μμ
Σαράντα χρόνια από τη Μεταπολίτευση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Φασισμός και αντιφασισμός μετά τις
εκλογές
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 γραφεία Περιφέρειας
(Κανακάρη και Βότση) 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Στέκι Νεολαίας 7μμ
Κυβέρνηση χωρίς σωσίβιο
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’
ορ.) 7.30μμ
Φασισμός και αντιφασισμός μετά τις
εκλογές
Ομιλήτρια: Άλκηστις Λέκκα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 καφέ Μελούκο 7.30μμ
Μεταπολίτευση – Το κίνημα που ανέ-
τρεψε τη Χούντα
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Κυβέρνηση χωρίς σωσίβιο
Ομιλητής: Δημήτρης Καρατζάς

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
- ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η γέν-
νηση της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 16/7 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Χρυσή Αυγή και εκλογές – 500.000 φασίστες;
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
- ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Άννα Νερογιαννάκη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 16/7 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Χρυσή Αυγή και εκλογές – 500.000 φα-
σίστες;
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 στο στέκι της πλατείας 7.30μμ
Κυβέρνηση χωρίς σωσίβιο
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 10/7 πάρκο Γεωργιάδη 8μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/7 Στέκι 6μμ
Το επαναστατικό κόμμα στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
- ΠΕΜΠΤΗ 10/7 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Από τα χαρακώματα στην επανάσταση
Ομιλητής: Βασίλης Στεφανίδης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 17/7 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Η συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο
Ομιλητής: Θωμάς Παπανικολάου

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 10/7 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Κυβέρνηση χωρίς σωσίβιο
Ομιλήτρια: Ελένη Παπαδάτου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ο κρατικός καπιταλισμός στη Ρωσία
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/7 Στέκι 6μμ
Το επαναστατικό κόμμα στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΪΔΑΡΙ
- ΠΕΜΠΤΗ 10/7 καφέ «3 λαλούν» (Χαϊ-
δάρι – δίπλα στο Παλατάκι) 7.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/7 καφέ El Viaje 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα από τον Μαρξ
στον Λένιν και στο σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/7 καφέ Quiz 7μμ
Μπορεί ο μαρξισμός να εξηγήσει την
ανθρώπινη καταπίεση;
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/7 καφέ Πλάτων 7.30μμ
Κυβέρνηση χωρίς σωσίβιο
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
- ΠΕΜΠΤΗ 10/7 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Είναι εφικτή η έξοδος από την Ευρω-
παϊκή Ένωση;
Ομιλητής: Στέργιος Μανουράς
- ΠΕΜΠΤΗ 17/7 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Κάρλ Λήμπκνεχτ: Μιλιταρισμός και αν-
τιμιλιταρισμός
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/7 καφέ Μαγαζί 8.30μμ
Φασισμός και αντιφασισμός μετά τις
εκλογές
Ομιλητής: Ιάσωνας Κατριμουστάκης

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/7
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ 
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 8μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/7
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεϊκου 7μμ
ΙΛΙΟΝ πλ. Ιλίου 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Αμπελοκήπων 6μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center  7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 7μμ 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 7μμ Everest
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Γρηγόρης συντριβάνι 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 5μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαιμαντά 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού  6μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest 6μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ.Νικόλαος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/7
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλ. Κυψέλης 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή πικετοφορία 12μ
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φερραίου 11πμ
ΞΑΝΘΗ Ρολόϊ 11.30πμ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 Στέκι δασκάλων 
(Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Συνέλευση

Εξορμήσεις

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ
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ΞΑΝΘΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/7 Θεατράκι 7.30μμ
Ομιλητές: Τζεμαλί Μηλιαζήμ, Βάσω Αλεξοπούλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΑΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/7, 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/7 Πολιτιστικός χώρος (Κολοκοτρώνη
32Α) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου
Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας του Θοδ.
Μαραγκού «Ο Αγώνας»

ΙΛΙΟΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/7 Δημαρχείο Ιλίου 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΧΑΛΚΙΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/7 πλατεία Γαρδένια 7μμ
Ομιλητές: Γιάννης Αγγελόπουλος, Διονυσία Πυ-
λαρινού

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/7 πλατεία Δημαρχείου 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/7 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/7 ταράτσα του χώρου της δημ. Κίνη-
σης «Εκτός των Τειχών» (Ν. Πλαστήρα 12 και
Ερμού – 2ος ορ.) 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/7 Πάρκο έναντι ΕΡΤ-3, 7.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/7 Πολιτιστικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/7 πλατεία Νίκης (τριγωνάκι) 7μμ

Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/7 πλατεία 7.30μμ

Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24/7 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

6.30μμ

Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ

40 χρόνια από τη Μεταπολίτευση: το κίνημα που ανέτρεψε τη Χούντα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Σύσκεψη για τη στήριξη των
εργατών γης Μανωλάδας
Τρίτη 15/7 Καφέ Δημαρχείο,
7.30μμ

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/7
Πολιτιστικός Πολυχώρος
"Μάνος Λοίζος''(Θηβών
245),8μμ
Εκδήλωση αλληλεγγύης στους
εργάτες γης της Μανωλάδας
Θα ακολουθήσει προβολή στο
θερινό σινεμά-“Παλικάρι - ο
ΛούΗς Τίκας και η σφαγή στο
Λάντλοου”

Ανταρσία στην
Κοκκινιά της
προσφυγιάς 
και της αντίστασης
Γλέντι με ζωντανή μουσική
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/7
Στην αυλή του Πολιτιστικού Πολυχώ-
ρου Μάνος Λοΐζος (Θηβών 245)



Ξ
έρουμε ότι στον καπιταλισμό υπάρχει
εκμετάλλευση. Το ξέρουν πολύ καλά
όσοι δουλεύουν και τους εκμεταλλεύε-

ται το αφεντικό τους.

Υπάρχει, όμως, στον καπιταλισμό καταπίε-
ση; Εδώ ξεκινά ένα κομφούζιο. Μία απάντηση
είναι ότι “όλοι καταπιεζόμαστε. Εμένα με κατα-
πιέζει η μάνα μου, εμένα όλο το σόι, εμένα η
φίλη ή ο φίλος μου”. Η εξήγηση δηλαδή είναι
το πώς αισθάνεσαι. Από την άλλη, αν αισθάνε-
σαι ότι δε σε καταπιέζει κανένας, δεν υπάρχει
καταπίεση. Άρα δεν υπάρχει αντικειμενική βά-
ση, μόνο το προσωπικό αίσθημα. Αυτό είναι
λάθος.

Καταρχήν πρέπει να συζητήσουμε γιατί στο
πιο “αναπτυγμένο” σύστημα, τον καπιταλισμό,
που στηρίζεται στην «ελεύθερη εργασία» των
εργατών και όχι σε καταναγκαστικά έργα,
υπάρχει τόσο τεράστια καταπίεση. Όχι με
όρους ψυχολογικούς και σχέσεων, αλλά εντο-
πίζοντας ολόκληρες κατηγορίες ανθρώπων σε
αυτή την κοινωνία που καταπιέζονται.

Ένα πρώτο κομμάτι είναι τα εκατομμύρια
των μεταναστών που προσπαθούν να μετακι-
νηθούν και να βρουν δουλειά σε όλο τον κό-
σμο. Η ρατσιστική ιδεολογία λέει ότι μάς παίρ-
νουν τις δουλειές, βρωμίζουν τον τόπο κλπ.
Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ο κόσμος με ανα-
πηρίες. Η κυρίαρχη εικόνα λέει ότι αυτός ο κό-
σμος είναι άχρηστος. Για να δικαιολογήσουν
π.χ. γιατί έχουν κοπεί οι συντάξεις, λένε ότι το
ΙΚΑ κατέρρευσε γιατί είχε πολλούς ανάπη-
ρους.

Άλλο κομμάτι είναι οι ομοφυλόφιλοι. Υπάρ-
χει καταπίεση των ομοφυλόφιλων ή επειδή γί-
νεται ένα gay pride μια φορά το χρόνο έχει λυ-
θεί το πρόβλημα; Κάποιοι λένε ότι έχει λυθεί
και κακώς γίνεται κι αυτό. Και βέβαια είναι οι
γυναίκες. Και εδώ, μας λένε ότι δεν μπορούμε
να μιλάμε, γιατί οι γυναίκες είναι πια κομμάτι
της παραγωγής, είναι πλειοψηφία σε πολλούς
εργατικούς χώρους, είναι οργανωμένες.

Διακρίσεις

Ισχύουν ή όχι οι διακρίσεις, λοιπόν, σε αυτό
το σύστημα προς ολόκληρα κομμάτια; Η απάν-
τηση είναι ναι, υπάρχουν στο φύλο, στις σε-
ξουαλικές προτιμήσεις, στο χρώμα, στην εθνι-
κότητα, στην αρτιμέλεια. Οι επαναστάτες πρέ-
πει να είναι ξεκάθαροι ενάντια σε όλες τις δια-
κρίσεις, για να μην κάνουν εκπτώσεις στο πώς
δίνουν τις μάχες.

Υπάρχουν εξηγήσεις για την καταπίεση που
λένε ότι αυτή οφείλεται γενικά σε ανθρώπινες
συμπεριφορές. Κι άρα ο τρόπος για να πάψει
είναι να αλλάξουν οι συμπεριφορές. Πώς; Με
κατάλληλους νόμους, με κατάλληλη παιδεία,
γενικά αν αλλάξουν οι αντιλήψεις. Αυτή η άπο-
ψη είναι παλιά και έχει δοκιμαστεί. Το βασικό
της είναι ότι δε χρειάζεται να συγκρουστείς με
το σύστημα, δε χρειάζεται να το ανατρέψεις,
δε χρειάζεται να οργανώσεις ένα άλλο σύστη-

μα σε άλλες βάσεις.
Διαφορετική είναι η απάντηση των μαρξι-

στών. Είναι χοντρό ψέμα ότι ο Μαρξ και ο
Ένγκελς δε δέχονται ότι υπάρχει καταπίεση
στον καπιταλισμό. Αυτή η κατηγορία οφείλεται
στο ότι ξεκινούν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
λέγοντας ότι η ιστορία της ανθρωπότητας εί-
ναι ιστορία της ταξικής πάλης. Επειδή προβά-
λουν σαν βασικό την πάλη των τάξεων και όχι
των καταπιεσμένων.

Θεσμοί εκμετάλλευσης

Ευτυχώς το Μανιφέστο είναι πολύ πλούσιο.
Λίγο παρακάτω, μιλά για τις γυναίκες. Και λέει
“πάνω σε ποια βάση στηρίζεται η σημερινή
αστική οικογένεια; Πάνω στο κεφάλαιο, πάνω
στο ατομικό κέρδος. Η οικογένεια αυτή στην
ολωσδιόλου αναπτυγμένη μορφή της υπάρχει
μόνο για την αστική τάξη”. Και παρακάτω λέει
ότι “ο αστός βλέπει στη γυναίκα του ένα απλό
εργαλείο παραγωγής”. Άρα λένε ότι μέσα στο
σύστημα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση,
υπάρχουν ολόκληρα κομμάτια της κοινωνίας
που καταπιέζονται, γιατί είναι έτσι οργανωμέ-
νοι οι θεσμοί ώστε να μπορούν να εξασφαλί-
ζουν αυτή την εκμετάλλευση.

Δε σταματάνε όμως στην καταπίεση των γυ-
ναικών. Πάνε στο θέμα του ρατσισμού. Ο
Μαρξ το 1870 στέλνει μια επιστολή που λέει
ότι το χειρότερο πράγμα που συμβαίνει αυτή
τη στιγμή στην Αγγλία είναι ότι οι Άγγλοι εργά-
τες έχουν συνταχτεί με τα αφεντικά τους και
είναι ενάντια στην αυτοδιάθεση της Ιρλανδίας
και στους Ιρλανδούς εργάτες που δουλεύουν
στην Αγγλία. Ανοίγει δηλαδή το θέμα του ρα-
τσισμού, προβάλλοντάς το ως βασική μάχη
που έχει να δώσει η αριστερά και η εργατική
τάξη.

Ο Ένγκελς ανοίγει το θέμα της καταπίεσης
των γυναικών με λεπτομερειακό τρόπο. Και
εξηγεί τη διαφορά της θέσης της γυναίκας την
περίοδο της αταξικής κοινωνίας με την ταξική.
Η διαμόρφωση της ταξικής κοινωνίας συμβαί-
νει όταν η κοινωνία είναι τόσο πιο πλούσια, η
παραγωγή είναι τόσο πιο αναπτυγμένη, που
δίνει τη δυνατότητα για ένα πλεόνασμα που με

τη σειρά του δίνει τη δυνατότητα του πολιτι-
σμού. Σε αυτή την περίοδο ο έλεγχος του πλε-
ονάσματος ανήκει σε μια τάξη και ένα φύλο:
στη κυρίαρχη τάξη και τους άντρες. Διαμορ-
φώνεται έτσι ένας θεσμός, της οικογένειας,
για να ελέγχεται που πάει το πλεόνασμα. Οι
γυναίκες φεύγουν από το κέντρο των αποφά-
σεων.

Στην αταξική κοινωνία οι αποφάσεις και ο
τρόπος οργάνωσης ήταν κοινός. Η τομή γίνε-
ται όταν μπαίνουμε στις ταξικές κοινωνίες. Ο
ρόλος των γυναικών ακόμα και στην κυρίαρχη
τάξη είναι στην άκρη, να εξασφαλίζει το θεσμό
που δίνει τη δυνατότητα στη κυρίαρχη τάξη να
ελέγχει. 

Αυτό φαινομενικά αλλάζει με τον καπιταλι-
σμό. Είναι μια κοινωνία με τεράστια δυναμική,
στο κέντρο της έχει την εκμετάλλευση της ερ-
γατικής τάξης, είτε είναι γυναίκες είτε άντρες.
Αυτό που ενδιαφέρει πλέον την κυρίαρχη τάξη
είναι να μπορεί να έχει μια εργατική τάξη πα-
ραγωγική και μεγάλη που να μπορεί να βγάζει
την υπεραξία από την οποία συσσωρεύει. Τι
σχέση έχει η καταπίεση των γυναικών στις και-
νούργιες συνθήκες;

Ο καπιταλισμός έχει ανάγκη να εκμεταλ-
λεύεται την εργατική τάξη και αυτό σημαίνει
να την παίρνει έτοιμη το πρωί στο εργοστάσιο,
υγιή, χορτάτη, να έχει πάει στο σχολείο και
στο γιατρό, για να την χρησιμοποιήσει ένα
οχτάωρο, να την πληρώσει ένα τρίωρο και να
πάρει το πεντάωρο σαν υπεραξία. Και το θέλει
αυτό και για την επόμενη γενιά. Άρα χρειάζε-
ται ένα θεσμό που να εξασφαλίζει αυτή τη λει-
τουργία. Αυτό το ρόλο παίζει η εργατική οικο-
γένεια, όποια μορφή κι αν έχει, και στο κέντρο
είναι η γυναίκα. 

Έτσι, ενώ το σύστημα αλλάζει, το γυναικείο
φύλο έχει την ίδια καταπίεση και μάλιστα αυτό
είναι και ένας τρόπος να κρατιούνται τα μερο-
κάματα κάτω συνολικά της εργατικής τάξης.
Δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες είναι μέσα στο
σπίτι, το 60% είναι έξω στην παραγωγή. Πού
στηρίζεται όμως το χαμηλότερο μεροκάματο;
Στην ιδεολογία ότι στη δουλειά είσαι προσωρι-
νή. Δεν είναι αλήθεια, αλλά αυτό το ρόλο παί-
ζει ο σεξισμός.

Ανάλογο ρόλο παίζει ο ρατσισμός. Όταν
στον καπιταλισμό μιλάνε για τον «ελεύθερο
εργάτη», πώς μπορείς να έχεις τους μαύρους
σε περίοδο σκλαβιάς και αυτό να δικαιολογεί-
ται; Τρία πράγματα επιδίωκε διαδοχικά να εξη-
γήσει ο καπιταλισμός με το ρατσισμό. Πώς
μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα
στους ελεύθερους εργάτες. Πώς μπορείς να
έχεις ελεύθερους εργάτες που τους φέρνεις
κάποια χρόνια μετανάστες και μετά τους διώ-
χνεις. Και το τρίτο, να εξηγήσει τις επεμβάσεις
σε ολόκληρες χώρες. Και η αποικιοκρατική κα-
ταπίεση χρειάστηκε τις αντίστοιχες ιδέες.

Ταξική πάλη

Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί μέσα στον καπι-
ταλισμό έχουν ανάγκη από ένα εποικοδόμημα
που έχει και τους θεσμούς και τις ιδέες για να
μπορεί η κυρίαρχη τάξη να διασφαλίζει ένα
βασικό πράγμα, την εκμετάλλευση της εργατι-
κής τάξης. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλά-
βουμε τι έχουμε να αντιπαλέψουμε και πόσο
δίκιο είχαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς όταν έλεγαν
ότι η ταξική πάλη καθορίζει την εξέλιξη της
ιστορίας. 

Αυτό τι σημαίνει; Υπάρχει τρόπος να παλέ-
ψουμε ή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εί-
ναι να αναγνωρίσουμε ότι μέχρι να ανατραπεί
ο καπιταλισμός αναγκαστικά θα αποδεχτούμε
αυτή την εικόνα; Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι άλλο πράγμα
είναι μια συλλογική δύναμη και άλλο μια συλ-
λογή ατόμων. Την πρώτη την έχει η εργατική
τάξη που μπορεί να είναι ενωμένη και να συγ-
κρούεται με το σύστημα.

Συλλογή ατόμων σημαίνει ότι είμαστε όλοι
γυναίκες ή ομοφυλόφιλοι. Είναι όμως όλες οι
γυναίκες ή οι ομοφυλόφιλοι το ίδιο; Είναι το
ίδιο οι γυναίκες της εργατικής τάξης και οι γυ-
ναίκες της αστικής; Όχι. Όταν λοιπόν ψάχνεις
με ποιους θα συνταχτείς για να παλέψεις, ξα-
ναγυρίζεις στην τάξη και τη συλλογική δύνα-
μη.

Αυτό δεν είναι μόνο για την επανάσταση, εί-
ναι για το εδώ και τώρα. Κάθε φορά που η ερ-
γατική τάξη βρίσκεται σε κίνηση, αλλάζει όχι
μόνο τις ιδέες, αλλά φέρνει αποτελέσματα για
τους καταπιεσμένους. Στη μεταπολίτευση βγή-
κε τεράστιο κίνημα γυναικών και αναγκάσανε
τα αφεντικά να δώσουν αντισύλληψη, έκτρω-
ση, παιδικούς σταθμούς. Η δύναμη της τάξης,
όχι μόνο έσπαγε τα ιδεολογικά ταμπού, αλλά
ανάγκαζε τα αφεντικά σε παραχωρήσεις.

Γι' αυτό ακόμα και σήμερα στη μεγαλύτερη
ύφεση, έχουμε ξανά τέτοια ανεβάσματα. Πού
βρίσκουν τη δύναμη οι καθαρίστριες; Γιατί το
gay pride μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια; Εί-
ναι τέτοια η δύναμη των μαχών της τάξης που
σπάνε οι προκαταλήψεις. Γι' αυτό οι καθαρί-
στριες πήγαν στο pride.

Ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι έλεγαν ότι το
επαναστατικό κόμμα είναι το βήμα των κατα-
πιεσμένων. Όχι για να έχουν οι επαναστάτες
τη συνείδησή τους ήσυχη. Αλλά γιατί το σύν-
θημα “και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί
είμαστε όλοι Πακιστανοί”, είναι αυτό που φέρ-
νει τους εργάτες στην πρώτη γραμμή ενάντια
στην καταπίεση. Ο ρόλος των επαναστατών εί-
ναι να ξεκαθαρίζουν και όχι να διαχωρίζουν.
Επειδή ζούμε σε περίοδο που θα τα έχουμε
και τα δύο -και μάχες εργατικές και μάχες του
κόσμου που τον καταπιέζουν- είμαστε μέσα
και στα δύο, με μια προοπτική: ν' ανατρέψου-
με αυτό το σύστημα, παλεύοντας για την συ-
νολική απελευθέρωση.
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Μαρξισμός και καταπίεση

Στα πλαίσια του φεστιβάλ
Μαρξισμός 2014 οργανώθηκε
συζήτηση με τίτλο: “Μπορεί ο
Μαρξισμός να εξηγήσει την αν-
θρώπινη καταπίεση;”. Παρακάτω
μπορείτε να διαβάσετε τα βασι-
κά σημεία της εισήγησης, την
οποία έκανε η Μαρία Στύλλου.

Οι καθαρίστριες του υπ. Οικονομικών στο Gay Pride στις 14 Ιούνη
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Ο
ι σημερινοί εργατικοί αγώνες
ενάντια στις μνημονιακές κυ-
βερνήσεις και το σύστημα

που υπηρετούν, χρειάζονται ιδέες
που θα τους βοηθήσουν να φτάσουν
στη νίκη. Σ’ αυτή την ανάγκη πατά η
νέα στήλη της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης –που ξεκινά από αυτό το φύλ-
λο και θα συνεχιστεί τις επόμενες
βδομάδες- με προτάσεις βιβλίων
που μπορούν να εξοπλίσουν το κίνη-
μα στις μάχες μπροστά. Γι’ αυτό και
δε θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει
με το Μανιφέστο του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος των Καρλ Μαρξ και
Φρίντριχ Ένγκελς.

Ήταν στα τέλη του 1847, όταν ο
Μαρξ και ο Ένγκελς επιφορτίζονταν
από την Ένωση των Κομμουνιστών,
την πρώτη διεθνή εργατική οργάνω-
ση, να “συντάξουν ένα θεωρητικό
και πρακτικό πρόγραμμα του κόμμα-
τος που προοριζόταν για δημοσίευ-
ση”. Οι εργατικές επαναστάσεις του
1848 δεν είχαν ξεσπάσει ακόμα, αλ-
λά η διάσημη πια εισαγωγική φράση
του Κομμουνιστικού Μανιφέστου
«ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από
την Ευρώπη, το φάντασμα του κομ-
μουνισμού» έδινε τον τόνο όσων θα
ακολουθούσαν τους επόμενους μή-
νες και χρόνια.

Η παρατήρηση των συγγραφέων
στον πρόλογο στη γερμανική έκδο-
ση το 1872 πως «Όσο πολύ κι αν
έχουν αλλάξει οι συνθήκες στα τε-
λευταία είκοσι πέντε χρόνια, οι γενι-
κές αρχές που εκτέθηκαν σ' αυτό το
“Μανιφέστο” διατηρούν σε γενικές
γραμμές και σήμερα όλη τους την
ορθότητα», ισχύει μέχρι σήμερα.
Δεν είναι τυχαία το πιο πολυδιαβα-
σμένο μαρξιστικό κείμενο όλων των
εποχών, μεταφρασμένο σε εκατον-
τάδες γλώσσες από τότε.

Απήχηση

Το πώς καταφέρνει ένα κείμενο 50
μόλις σελίδων να βρίσκει αυτή την
απήχηση, ακόμα και 160 χρόνια με-
τά τη συγγραφή του, έχει εξήγηση.
Αυτό που το ξεχωρίζει πρώτα απ'
όλα είναι η αντίληψή του για την
ιστορία. «Η ιστορία όλων των ως τώ-
ρα κοινωνιών είναι η ιστορία ταξικών
αγώνων», ξεκινά αντικρούοντας
όλες τις μέχρι τότε θεωρίες, πχ των
“μεγάλων ηγετών”, για την κοινωνική
εξέλιξη, «…καταπιεστής και καταπιε-
ζόμενος, βρίσκονταν σε ακατάπαυ-
στη αντίθεση μεταξύ τους, έκαναν
αδιάκοπο αγώνα, πότε καλυμμένο,
πότε ανοιχτό, έναν αγώνα που τελεί-

ωνε κάθε φορά με έναν επαναστατι-
κό μετασχηματισμό ολόκληρης της
κοινωνίας ή με την από κοινού κατα-
στροφή των τάξεων που αγωνίζον-
ταν». Αυτή είναι η βάση της ανάλυ-
σής του και για τον καπιταλισμό: «Η
σύγχρονη αστική κοινωνία που πρό-
βαλε από την καταστροφή της φε-
ουδαρχικής κοινωνίας δεν κατήργη-
σε τις ταξικές αντιθέσεις, έβαλε μο-
νάχα στη θέση των παλιών νέες τά-
ξεις, νέους όρους καταπίεσης, νέες
μορφές πάλης».

Το δεύτερο στοιχείο που ξεχωρί-
ζει το Μανιφέστο είναι η περιγραφή
που κάνει για την ανάπτυξη του κα-
πιταλισμού: «Η αστική τάξη μέσα
στη μόλις εκατόχρονη ταξική κυ-
ριαρχία της δημιούργησε παραγωγι-
κές δυνάμεις πιο μαζικές και κολοσ-
σιαίες από ότι όλες μαζί οι περασμέ-
νες γενιές. Υποταγή των δυνάμεων
της φύσης, μηχανές, εφαρμογή της
χημείας στη βιομηχανία και τη γεωρ-
γία, ατμοπλοΐα, σιδηρόδρομοι, ηλε-

κτρικοί τηλέγραφοι, εκχέρσωση
ολόκληρων ηπείρων, διαρρύθμιση
των ποταμών σε πλωτούς, ολόκλη-
ροι πληθυσμοί που ξεπετιούνται από
τη γη –ποιος άλλος προηγούμενος
αιώνας θα μπορούσε να υποπτευθεί
πως στους κόλπους της κοινωνικής
εργασίας λαγοκοιμούνταν τέτοιες
παραγωγικές δυνάμεις;»

Κρίσεις

Όμως, παρά τον επαναστατικό
του ρόλο στην ιστορία, ο καπιταλι-
σμός παραμένει ένα σύστημα που
οδηγείται σε αλλεπάλληλες κρίσεις.
Συγκεκριμένα το Μανιφέστο παρο-
μοιάζει την αστική κοινωνία «με το
μάγο εκείνο που δεν καταφέρνει πια
να κυριαρχήσει πάνω στις καταχθό-
νιες δυνάμεις που ο ίδιος κάλεσε».
Και εξηγεί: «Στις κρίσεις ξεσπά μια
κοινωνική επιδημία που σε κάθε
προηγούμενη εποχή θα φαινόταν
παραλογισμός, η επιδημία της υπερ-
παραγωγής. Η κοινωνία ξαφνικά βρί-

σκεται ριγμένη πίσω σε κατάσταση
στιγμιαίας βαρβαρότητας. Θα ‘λεγε
κανείς ότι ένας λιμός, ένας γενικός
πόλεμος ερήμωσης της έκοψε όλα
τα μέσα ύπαρξης… Και γιατί; Γιατί η
κοινωνία έχει πάρα πολλά μέσα
ύπαρξης, πάρα πολλή βιομηχανία,
πάρα πολύ εμπόριο… Οι αστικές
σχέσεις έγιναν πάρα πολύ στενές
για να περιλάβουν τα πλούτη που
δημιουργήθηκαν απ’ αυτές». Η κλί-
μακα της σημερινής οικονομικής
κρίσης και της καταστροφής που
αυτή φέρνει, επιβεβαιώνει αυτή την
ανάλυση.

Δύναμη

Η μεγαλύτερη βέβαια συνεισφορά
του Κομμουνιστικού Μανιφέστου εί-
ναι στο ποιος έχει τη δύναμη να
απαλλάξει την κοινωνία από αυτή τη
βαρβαρότητα. Μπορεί την περίοδο
που γραφόταν, η εργατική τάξη να
ήταν πολύ μικρή σε παγκόσμιο επί-
πεδο, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον
Μαρξ και τον Ένγκελς να εκτιμή-
σουν την ιδιαίτερη θέση της στην
παραγωγή και να προβλέψουν ότι η
ανάπτυξη του καπιταλισμού κουβα-
λάει μαζί της και την ανάπτυξη της
εργατικής τάξης: «…η αστική τάξη
δεν σφυρηλάτησε μονάχα τα όπλα
που της φέρνουν το θάνατο. Δημι-
ούργησε και τους ανθρώπους που
θα χειριστούν αυτά τα όπλα, τους
σύγχρονους εργάτες, τους προλε-
τάριους».

Εκτιμώντας αυτό το ρόλο της ερ-
γατικής τάξης, έκαναν μία ακόμα
κρίσιμη παρατήρηση για τη δύναμη
που έχει όχι μόνο να ανατρέψει τον
καπιταλισμό αλλά και να απελευθε-
ρώσει μια και καλή όλη την κοινωνία
από την εκμετάλλευση και την κατα-
πίεση: «Όλα τα προηγούμενα κινή-
ματα ήταν κινήματα της μειοψηφίας
ή προς όφελος μια μειοψηφίας. Το
προλεταριακό κίνημα είναι το αυτο-
τελές κίνημα της τεράστιας πλει-
οψηφίας προς όφελος της τερά-
στιας πλειοψηφίας. Το προλεταριά-
το, το κατώτερο στρώμα της σημε-
ρινής κοινωνίας, δεν μπορεί να ση-
κωθεί, δεν μπορεί ν’ ανυψωθεί χωρίς
να τιναχτεί στον αέρα όλο το εποικο-
δόμημα των στρωμάτων που αποτε-
λούν την επίσημη κοινωνία». Γι' αυτό
και το κάλεσμα στο τέλος του βιβλί-
ου “Προλετάριοι όλων των χωρών,
ενωθείτε!” συνεχίζει να εμπνέει τόσο
πολύ μέχρι σήμερα.

Λένα Βερδέ

Γιατί να διαβάσουμε το
Κομμουνιστικό Μανιφέστο



Διεθνή Νο 1130, σελ. 19
εργατικη αλληλεγγυη

Ο ιμπεριαλισμός μετά το Ιράκ
Α

υτό που συμβαίνει τις τελευ-
ταίες βδομάδες στο Ιράκ είναι
περίεργο. Η Μοσούλη είναι η

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώ-
ρας με περίπου δυο εκατομμύρια
κατοίκους. Ο στρατός και η αστυνο-
μία του Ιράκ έχει δύναμη ενός εκα-
τομμυρίου. Η σκληρή σουνίτικη ορ-
γάνωση με το ακρωνύμιο ISIS περι-
λαμβάνει περίπου 13 χιλιάδες μαχη-
τές. Πως είναι δυνατόν μια τόσο μι-
κρή στρατιωτικά οργάνωση να κατα-
φέρει να καταλάβει μια πόλη των 2
εκατομμυρίων και να νικά ένα στρα-
τό ενός εκατομμυρίου; 

ΗΠΑ και Ιράν, που βρίσκονταν στα
πρόθυρα πολέμου, ενώνονται τώρα
απέναντι στην ISIS. Το Συριακό κα-
θεστώς του Άσαντ, το οποίο ο Ομ-
πάμα ήταν έτοιμος να βομβαρδίσει
πέρυσι, τώρα είναι έτοιμο να βοηθή-
σει με αεροπορικές επιδρομές. Η
Ιρακινή κυβέρνηση ισχυρίζεται πως
η Ρωσία είναι έτοιμη να της προμη-
θεύσει αεροπλάνα. Αν γυρίσουμε λί-
γο πίσω θα δούμε πως ΗΠΑ και Ρω-
σία δεν είναι ακριβώς οι καλύτεροι
φίλοι. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι
πως είναι λάθος να τραβήξουμε μια
γραμμή και να πούμε ότι από τη μία
μεριά βρίσκονται τα “καλά” κράτη
(Ρωσία, Συρία) και από την άλλη οι
κακοί (ΗΠΑ). 

Ανταγωνισμοί

Αντίθετα, σαν Μαρξιστές, ξεκινά-
με από την κατανόηση του ιμπερια-
λισμού. Η συνηθισμένη αντίληψη εί-
ναι πως οι ΗΠΑ κυριαρχούν πάνω
στον υπόλοιπο κόσμο. Ο ιμπεριαλι-
σμός όμως είναι ένα σύστημα οικο-
νομικών και γεωπολιτικών ανταγωνι-
σμών ανάμεσα σε αντιμαχόμενα
κράτη. 

Μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό,
η Μέση Ανατολή παίζει κεντρικό ρό-
λο. Φυσικά έχει να κάνει με το πετρέ-
λαιο, που είναι το στρατηγικό εμπό-
ρευμα. Αν ελέγχεις το πετρέλαιο της
Μέσης Ανατολής, είσαι ο κυρίαρχος
ιμπεριαλιστής. Όχι κατ’ ανάγκη γιατί
το χρειάζεσαι. Οι ΗΠΑ για παράδειγ-
μα προμηθεύονται κυρίως από την
Αφρική και τη Λατινική Αμερική.
Εξαιτίας των νέων μεθόδων γεώτρη-
σης (αυτό που ονομάζεται fracking
revolution και έχει ήδη ξεσηκώσει αν-
τιδράσεις στην Αμερική λόγω των
επιπτώσεων στο περιβάλλον), οι
ΗΠΑ φτάνουν τώρα σε όριο αυτάρ-
κειας. Με την κυριαρχία στη Μέση
Ανατολή, προσπαθούν να επιβλη-
θούν στους υπόλοιπους ανταγωνι-
στές τους. Από εκεί παίρνει η Κίνα
για παράδειγμα το μεγαλύτερο κομ-
μάτι πετρελαίου που χρησιμοποιεί. 

Ο στόχος του Μπους με την ει-
σβολή στο Ιράκ το 2003 ήταν να

χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική του
υπεροχή για να ελέγξει το Ιράκ και
να μπορέσει να επεκτείνει τον έλεγ-
χο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Αυτό θα του έδινε τη δυνατότητα να
καθορίσει τις επιλογές όλων των
υπόλοιπων χωρών. Το σχέδιο απέτυ-
χε και ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός
δέχτηκε μια μεγάλη ήττα. Ο βασικός
λόγος είναι ότι η εισβολή ξεσήκωσε
αμέσως μαζική ένοπλη αντίσταση
από τους ιρακινούς. 

Στην αρχή προκλήθηκε από τις
δυο μεγάλες θρησκευτικές ομάδες,
τη μουσουλμανική Σιίτικη πλειοψη-
φία και τη μουσουλμανική Σουνίτικη
μειοψηφία, από κοινού. Παρά την
περιπλοκότητα της εθνικής και θρη-
σκευτικής κατάστασης, είναι ρατσι-
στικός μύθος ότι εδώ και αιώνες οι
Σουνίτες και οι Σιίτες αλληλοσκοτώ-
νονται. Το κομμουνιστικό κόμμα,
που ήταν πολύ μαζικό τις δεκαετίες
του ’40 και του ’50 είχε μέλη τόσο
Σιίτες όσο και Σουνίτες. Απέναντι
στην αντίσταση, οι Αμερικάνοι χρη-
σιμοποίησαν μια παλιά δοκιμασμένη
τακτική, αυτή του διαίρει και βασί-
λευε. 

Ευθυγραμμίστηκαν με την πλει-
οψηφία των Σιιτών, οι οποίοι ήταν
καταπιεσμένοι επί Σαντάμ Χουσεΐν.
Ο κύριος ωφελημένος αυτής της
ιστορίας ήταν ο Αλ-Μαλίκι, Σιίτης
πολιτικός ο οποίος έφτασε να γίνει
πρωθυπουργός το 2006. Στην εξω-
τερική πολιτική κρατούσε τις ισορ-
ροπίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
(στο Ιράν είναι πλειοψηφία οι Σιίτες).
Πρόκειται για αυτογκόλ από μεριάς
ΗΠΑ καθώς με αυτό τον τρόπο ενέ-
πλεξαν το Ιράν στις εξελίξεις του
Ιράκ. Το 2011 ο Αλ- Μαλίκι αισθάν-

θηκε τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση
ώστε να ζητήσει την απομάκρυνση
των Αμερικάνων. Ο Ομπάμα σκό-
πευε να αφήσει μια δύναμη 10- 20
χιλιάδων στρατιωτών στο Ιράκ, αλλά
ο Μαλίκι δεν το δέχτηκε. Στο εσωτε-
ρικό μέτωπο ο Μαλίκι εξαπέλυσε μια
άγρια επίθεση κατά των Σουνιτών. Η
οικονομική κατάσταση παρά το πε-
τρέλαιο και τη συνδρομή των ΗΠΑ,
είναι άσχημη. Σύμφωνα με την Παγ-
κόσμια Τράπεζα, περίπου 40% του
πληθυσμού είναι άνεργο και άλλο
ένα 30% είναι υποαπασχολούμενο.
Η μέθοδος διακυβέρνησης του Μα-
λίκι προκάλεσε την εξέγερση των
Σουνιτών όπως την είχε προκαλέσει
και η αμερικάνικη εισβολή.

Επανάσταση στη Συρία

Όλα αυτά ήταν που έδωσαν την ευ-
καιρία στην ISIS. Ξεκίνησε σαν κομ-
μάτι της Αλ-Κάιντα στο Ιράκ, την
οποία οι ΗΠΑ είχαν καταφέρει να
εξαρθρώσουν μέχρι το 2011. Τότε
όμως, ήρθε η επανάσταση στη Συρία. 

Ο Άσαντ αντέδρασε εξαπολύον-
τας έναν αντίστοιχο θρησκευτικό
πόλεμο, δίνοντας μια τρομερή ευ-
καιρία στα απομεινάρια της Αλ-Κάιν-
τα, την ISIS, να βγουν ξανά στο προ-
σκήνιο. Η ISIS έχει επικεντρώσει τη
δράση της σε ένα κομμάτι στα ανα-
τολικά της Συρίας. Είναι κοντά στα
σύνορα με το Ιράκ και έχει μεγάλα
κοιτάσματα πετρελαίου τα οποία τώ-
ρα ελέγχει και εξάγει. Υποτίθεται
μάλιστα ότι προμηθεύει με αυτό το
καθεστώς του Άσαντ. Και σε αντάλ-
λαγμα ο Άσαντ τους προμηθεύει
ηλεκτρική ενέργεια.

Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι
σαν να δικαιώνουν τους οπαδούς

των θεωριών συνωμοσίας. Στην
πραγματικότητα ο συνδυασμός του
πολέμου στο Ιράκ και των αραβικών
επαναστάσεων ταρακούνησε ολό-
κληρο το πολιτικό σκηνικό στη Μέση
Ανατολή. Και αυτό αφήνει χώρο για
κάθε είδους πολιτικές μανούβρες
σαν τις παραπάνω. 

Είναι πολύ σημαντικό να καταλά-
βουμε ότι δεν είναι η ISIS αυτή που
έχει φέρει το ιρακινό καθεστώς σε
απόγνωση, αλλά η αναταραχή στις
σουνίτικες περιοχές. Πολλοί άνθρω-
ποι εγκατέλειψαν τη Μοσούλη όταν
την κατέλαβε η ISIS. Αλλά υπήρχε
κόσμος που έλεγε ότι είναι καλύτε-
ρη από το καθεστώς Μαλίκι. Η εξέ-
γερση είναι πιο δυνατή στην επαρ-
χία Άνμπαρ, η οποία ήταν πολύ βα-
σική στην αντίσταση κατά της εισβο-
λής. Επίσης αρκετοί πολιτικοί που
είχαν αντισταθεί στην εισβολή πη-
γαίνουν αυτή τη στιγμή με τη μεριά
της ISIS, όπως ο πρώην αντιπρό-
εδρος του Σαντάμ Χουσεΐν με τη
στρατιωτική του ομάδα. 

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει κίνδυ-
νος για ένα νέο θρησκευτικό εμφύ-
λιο πόλεμο. Η ISIS έχει ανακοινώσει
την πρόθεσή της να κινηθεί νότια και
να καταστρέψει τους ιερούς τόπους
των Σιιτών. Αυτό βολεύει και τον Μα-
λίκι γιατί επικαλείται τις απειλές πο-
λέμου για να ξανασυγκροτήσει το
στρατό του. Υπάρχει επίσης η πιθα-
νότητα το Ιράκ να τριχοτομηθεί. Οι
Κούρδοι έχουν ήδη εγκαθιδρύσει
μια αυτόνομη κυβέρνηση στα βοριο-
δυτικά του Ιράκ με κέντρο την πόλη
Κιρκούκ, επωφελούμενοι από την
πολιτική κρίση. Η Τουρκική κυβέρνη-
ση στηρίζει αυτή την εξέλιξη και δη-
λώνει πρόθυμη να αναγνωρίσει ένα

κουρδικό κράτος στο βόρειο Ιράκ
κάτω από τη δική της φτερούγα. 

Υπάρχει όμως και η πιθανότητα να
δημιουργηθούν καινούρια πολιτικά
κινήματα. Πολιτικοί και θρησκευτικοί
ηγέτες και από τις δυο μεριές κά-
νουν εκκλήσεις ενότητας. Υπάρχουν
όλων των ειδών οι αβεβαιότητες. Αυ-
τό όμως που είναι σίγουρο είναι πως
ό,τι συμβαίνει στο Ιράκ έχει οξύνει
την κρίση του αμερικάνικου ιμπερια-
λισμού ακόμα περισσότερο.

Όσες απόψεις μέσα στην αριστερά
υποστήριζαν ότι οι αμερικάνοι νίκη-
σαν στο Ιράκ και έχουν τον έλεγχο,
αποδεικνύεται τώρα πως είχαν λά-
θος. Στην πραγματικότητα οι ΗΠΑ
έχουν εξασθενήσει και από την ήττα
στο Ιράκ αλλά και από την οικονομική
κρίση. Τώρα έχουν να αντιμετωπί-
σουν νέες προκλήσεις από μικρότε-
ρες αλλά υπαρκτές ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις. Στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ διαπίστωσαν ότι η πο-
λιτική που ήθελαν να επιβάλουν σαμ-
ποταρίστηκε από το καθεστώς του
Πούτιν. Το Ιράκ από αυτή την άποψη
είναι καταστροφικό για το πώς οι
ΗΠΑ θα μπορέσουν να χειριστούν τη
Ρωσία, πόσο μάλλον την Κίνα. 

Νέο μέτωπο

Το σχέδιο του Ομπάμα ήταν να
κλείσει γρήγορα τα μέτωπα σε Ιράκ
και Αφγανιστάν για να μπορέσει να
επικεντρωθεί στο καινούριο του μέ-
τωπο. Αυτό με την Κίνα, η οποία σή-
μερα είναι η δεύτερη οικονομία στον
κόσμο και πατάει πόδι τόσο στην
Αφρική όσο και στη Νότια Αμερική.
Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί την οι-
κονομική της δύναμη για να χτίσει
το στρατό της. Ένας πρώτος της
στόχος είναι να πετάξει τον αμερικά-
νικο στόλο έξω από τις θάλασσές
της και τον Ειρηνικό ωκεανό, στον
οποίο είναι κυρίαρχος από τον Β’
Παγκόσμιο. Αυτή είναι πραγματική
απειλή για την αμερικάνικη κυριαρ-
χία. Οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες
με εφιάλτες εξαιτίας του Ιράκ.

Σαν συμπέρασμα, μπορούμε να
πούμε ότι πολιτικά αυτό που συμβαί-
νει στο Ιράκ είναι κόλαφος για
όσους είχαν υποστηρίξει αρχικά την
εισβολή. Για τον Μπλερ και τους
ομοίους του στη Βρετανία και αντί-
στοιχα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα,
όμως, αναδεικνύει την πολιτική ανα-
γκαιότητα του να χτίσουμε ένα κίνη-
μα που όχι απλά θα μπορεί να στα-
ματάει ένα πόλεμο αλλά που θα
ανατρέψει αυτό το ιμπεριαλιστικό
σύστημα που γεννάει διαρκώς νέους
πολέμους.

Άλεξ Καλλίνικος

l Από την εισήγησή του στο τετραή-
μερο φεστιβάλ Μαρξισμός 2014

Περικύκλωση του υπ. Άμυνας στο Πεντάγωνο στις 3 Μάρτη του 2003



Α
υτή τη βδομάδα εκπρόσωποι
της κυβέρνησης της Αργεντι-
νής βρίσκονται στη Νέα Υόρ-

κη για να διαπραγματευτούν την
αποπληρωμή μέρους του χρέους
της χώρας. Αν δεν υπάρξει συμφω-
νία, η Αργεντινή σε λιγότερο από
τριάντα μέρες θα κηρυχτεί σε κατά-
σταση χρεοκοπίας, τη δεύτερη μετά
το 2002. Εδώ, τα παπαγαλάκια των
Σαμαροβενιζέλων, όταν ασχολούν-
ται με το ζήτημα, μας κουνάνε το
δάχτυλο λέγοντας «πάλι καλά που
δεν γίναμε η βαλκανική Αργεντινή». 

Με αυτή την εικόνα θα περίμενε
κάποιος ότι η κυβέρνηση της Αργεν-
τινής έκανε κάποια «ακραία» ενέρ-
γεια, όπως να αρνηθεί να πληρώσει
το χρέος της. Όμως, ακριβώς το αν-
τίθετο συμβαίνει. Δυο βδομάδες
πριν ένας αμερικάνος δικαστής, ο
Γκριέσα, απαγόρεψε την κατάθεση
539 εκατομμυρίων δολαρίων σε
αμερικάνικη τράπεζα για την απο-
πληρωμή ομολόγων που έχουν στα
χέρια τους διεθνείς δανειστές. Φαί-
νεται τρελό: μια χώρα θέλει να πλη-
ρώσει το χρέος της και δεν την αφή-
νουν! Όμως δεν πρόκειται για τρέ-
λα, αλλά για ωμό εκβιασμό. 

Τα όρνεα

Οι εκβιαστές είναι hedge funds,
κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια
«υψηλού ρίσκου» που αναζητούν με-
γάλες αποδόσεις. Η συνηθισμένη
πρακτική τους είναι να αγοράζουν
χρεοκοπημένες εταιρείες για πεντα-
ροδεκάρες, και αφού τις «εξυγιά-
νουν» (με απολύσεις και κλεισίματα)
να πουλάνε μετοχές και ακίνητα
βγάζοντας ένα καλό κέρδος. Έχουν
αποκτήσει δίκαια το τίτλο του «όρ-
νεου» (vulture funds). Όμως, τα «όρ-
νια» δεν περιορίζονται μόνο σε επι-
χειρήσεις, αλλά και στο δημόσιο
χρέος κρατών. 

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η
Elliott Management Corp, κι η θυγα-
τρική της NML Capital, που είναι οι
βασικοί μηνυτές της αργεντίνικης
κυβέρνησης στα αμερικάνικα δικα-
στήρια. Το αφεντικό τους είναι ο
Πολ Σίνγκερ, με πολύ στενούς δε-
σμούς με το Ρεπουμπλικανικό Κόμ-
μα. Η αξία των κεφαλαίων που δια-
χειρίζονται τα hedge funds του Σίνγ-
κερ φτάνει τα 21 δις δολάρια. 

Το 2002 η Αργεντινή κήρυξε χρεο-
κοπία και στάση πληρωμών. Το 2005
η κυβέρνηση του Νέστορα Κίρχνερ
προχώρησε σε μια πρώτη αναδιάρ-
θρωση του χρέους. Το 2010 η κυ-
βέρνηση της σημερινής προέδρου

Κριστίνα Φερνάντεζ (συζύγου του
Κίρχνερ που πέθανε το 2007) συμ-
φώνησε μια δεύτερη αναδιάρθρω-
ση. Με αυτές τις αναδιαρθρώσεις,
το 92% των πιστωτών αποδέχτηκε
«κούρεμα» του χρέους κατά 70%
(δηλαδή θα έπαιρναν 30 σεντ για
κάθε δολάριο αργεντίνικου χρέους
που είχαν στα χέρια τους). 

Όμως, το υπόλοιπο 8% των πι-
στωτών με επικεφαλής την Elliott
Management Corp αρνήθηκαν αυτή
την συμφωνία. Ζητάνε να πληρω-
θούν στο ακέραιο, για αργεντίνικα
ομόλογα ονομαστικής αξίας 1,3 δις
δολαρίων που έχουν στα χέρια
τους. Αυτή η υπόθεση σέρνεται από
τότε στα δικαστήρια. 

Απόφαση

Πέρσι, ο δικαστής Τόμας Γκριέσα
του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου
της Νέας Υόρκης έβγαλε μια από-
φαση σύμφωνα με την οποία η στά-
ση της κυβέρνησης της Αργεντινής
παραβιάζει την αρχή της ισότιμης
μεταχείρισης των πιστωτών. Φέτος
στις 16 Ιούνη το Ανώτατο Δικαστή-
ριο έβγαλε μια απόφαση που επί
της ουσίας λέει ότι όλοι οι πιστωτές
πρέπει να πληρωθούν στο ακέραιο. 

Ο Πολ Σίνγκερ και η Elliott Mana-
gement Corp δεν είναι οι «ριγμένοι»
μιας συμφωνίας που τρέχουν να
βρουν το δίκιο τους στα δικαστήρια.
Πήραν εν γνώσει τους αυτό το ρί-
σκο, δηλαδή να μην συμμετέχουν
στις αναδιαρθρώσεις, γιατί έχουν
«ειδικευτεί» σε τέτοιου είδους κόλπα
και εκβιασμούς. Όπως ανέφερε ένα
άρθρο στην ηλεκτρονική εφημερίδα

Huffington Post στα τέλη του 2012: 
«Ο Πολ Σίνγκερ μπορεί να θεωρη-

θεί ως ο εφευρέτης των vulture
funds. Το 1996 κέρδισε μια δικαστι-
κή διαμάχη με την Περουβιανή κυ-
βέρνηση, που σήμαινε κέρδη 400%.
Μετά από αυτή την επιτυχία, ο Σίνγ-
κερ μήνυσε την Δημοκρατία του
Κονγκό ζητώντας 400 εκατομμύρια
δολάρια για χρέος που είχε αγορά-
σει με μόλις 10 εκατομμύρια. Κατέ-
ληξε με κέρδος 127 εκατομμυρίων
δολαρίων». 

Η αφορμή για τη δημοσίευση αυ-

τού του άρθρου ήταν η απόφαση
ενός δικαστηρίου της Γκάνα που
διέτασσε την κατάσχεση ενός αρ-
γεντίνικου πλοίου για λογαριασμό
της NML Capital. Τελικά το πλοίο
επιστράφηκε στην Αργεντινή. Αλλά
αυτό ήταν μόνο ένα επεισόδιο της
εκστρατείας των «όρνιων» του Πολ
Σίνγκερ. 

Μια αγαπημένη μέθοδος του
«λόμπι» που έχει οργανώσει για να
επηρεάζει το Κογκρέσο των ΗΠΑ
(αυτή τη φορά το στελέχωσε με Δη-
μοκρατικούς) ήταν να παρουσιάζε-

ται ως εκπρόσωπος «μικρών ομολο-
γιούχων» που τάχα έχασαν τις οικο-
νομίες τους. Μια άλλη, είναι οι εκ-
στρατείες για αποκάλυψη της δια-
φθοράς των πολιτικών στην Αργεν-
τινή και της διαπλοκής τους με επι-
χειρηματικά συμφέροντα. Γι’ αυτό
δεν μας πληρώνουν, λένε, και τη
διαφθορά τους την πληρώνει ο
«απλός λαός». Αν αυτά θυμίζουν την
προπαγάνδα των μνημονιακών εδώ,
η ομοιότητα δεν είναι τυχαία.

Λέανδρος Μπόλαρης

ΤΟ ΧΡΕΟΣ εργατικη αλληλεγγυη

Τα αρπακτικά εκβιάζουν
την Αργεντινή

Η κυβέρνηση της Αργεντινής αρνιόταν μέχρι
τώρα να υποκύψει στους εκβιασμούς των «ορ-
νέων». Τις προηγούμενες βδομάδες, μετά την
απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ,
το κόμμα της και οι οργανώσεις που ελέγχει ορ-
γάνωσαν διαδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης
και κατά των «αρπακτικών», με αντιμπεριαλιστι-
κά συνθήματα.  

Η κυβέρνηση της Φερνάντεζ προβάλει σαν
επιχείρημα ότι αν πληρώσει το 1,3 δις στον
Σίνγκερ και τα άλλα «όρνεα», τότε οι συμφωνίες
για την αναδιάρθρωση του χρέους θα τιναχτούν
στον αέρα. Όλοι οι πιστωτές θα τρέξουν να ζη-
τήσουν να πληρωθούν στο ακέραιο. Αυτό θα
σημάνει χρεοκοπία: τα συναλλαγματικά αποθέ-
ματα της Αργεντινής, που έχουν πέσει στα 29
δις δολάρια από 53 δις το 2011, θα εξανεμι-
στούν. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δηλαδή. 

Όταν η κυβέρνηση Κίρχνερ έκανε στάση πλη-
ρωμών και μετά προχώρησε σε αναδιάρθρωση
του χρέους, έσωσε τον αργεντίνικο καπιταλισμό

από μια τεράστια κρίση. Η υποτίμηση του πέσο
έδωσε ώθηση στις εξαγωγές κυρίως πρώτων
υλών και τροφίμων, η οικονομία γνώρισε μεγά-
λους ρυθμούς ανάπτυξης. Το βάρος και της
διάσωσης και της ανάπτυξης το πλήρωσαν οι
εργάτες, που είδαν τα εισοδήματά τους να ρο-
κανίζονται από τον πληθωρισμό. 

Πρόσβαση

Όμως, η παγκόσμια οικονομική κρίση χτύπη-
σε και την Αργεντινή. Η κυβέρνηση θέλει να
αποκτήσει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για
νέα δάνεια. Από δω πηγάζει η αγωνία να υλο-
ποιήσει τις συμφωνίες με τους πιστωτές της. Κι
αυτή την πρόσβαση δεν την επιδιώκει για να
μοιράσει τα οφέλη στους εργάτες και τους
φτωχούς. Στις 10 Απρίλη έγινε γενική απεργία
στην χώρα ενάντια στη λιτότητα και τις απολύ-

σεις, η δεύτερη από τον Νοέμβρη του 2012 και
με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. 

Οι κυβερνήσεις των Κίρχνερ δεν διέγραψαν
το χρέος. Το «επαναδιαπραγματεύθηκαν» για
λογαριασμό των καπιταλιστών της Αργεντινής.
Ο πλούτος κι η ισχύς τους έμεινε ανέγγιχτη όλα
αυτά τα χρόνια. Αυτή την στιγμή η κυβέρνηση
είναι θύμα ωμών και αδίστακτων εκβιαστών. Αλ-
λά η ίδια έβαλε το κεφάλι της στο στόμα του
λιονταριού. Είναι ένα καλό μάθημα για όσους
εδώ και στην Αριστερά μιλάνε για επαναδια-
πραγματεύσεις. 

Η πλήρης κι οριστική διαγραφή του χρέους
είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση. Οι καπιταλι-
στές της Αργεντινής δεν μπορούν και δεν θέ-
λουν να προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες.
Όμως, η εργατική τάξη μπορεί –και στην Αργεν-
τινή και στην Ελλάδα.

Διαγραφή είναι η λύση

Απεργιακή διαδήλωση έξω από το κατειλημμένο υπ. Εσωτερικών το 2011. Το σύνθημα στην πικέτα δείχνει το δρόμο.


