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Τ
ο πρόγραμμα της “Ποσοτικής Χαλάρω-
σης” που ανακοίνωσε την περασμένη
εβδομάδα ο Μάριο Ντράγκι, ο διοικητής

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
δεν έχει καμιά σχέση με το “Μεγάλο Μπαζού-
κας” -όπως έτρεξαν οι εφημερίδες και τα κα-
νάλια να το χαρακτηρίσουν. Μάλλον νεροπί-
στολο θυμίζει, αν θέλει να το συγκρίνει κανείς
με όπλο. Ή με “στρακαστρούκα” αν προτιμάει
άλλα, πιο φανταχτερά, παιδικά παιχνίδια. 

Το πρόγραμμα δεν πρόκειται να λύσει κανέ-
να από τα προβλήματα που ταλανίζουν εδώ
και έξι σχεδόν χρόνια την Ευρωζώνη. Ούτε,
φυσικά, πρόκειται να απαλλάξει την Ελλάδα ή
τις άλλες υπερχρεωμένες χώρες του Ευρω-
παϊκού “νότου” από το καταθλιπτικό βάρος
του δημόσιου χρέους τους. Ούτε μπορεί, ούτε
έχει καμιά πρόθεση να το κάνει.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι το πρόγραμ-
μα είναι αδιάφορο: η αγορά κρατικών ομολό-
γων με την “εκτύπωση” φρέσκου χρήματος
ήταν μέχρι τώρα ταμπού για την Ευρωζώνη και
την ΕΚΤ. Η Μπούντεσμπανκ, η κεντρική τράπε-
ζα της Γερμανίας, που όπως και η Τράπεζα
της Ελλάδας είναι ουσιαστικά παράρτημα της
ΕΚΤ, έκφραζε μέχρι και την τελευταία στιγμή
σοβαρές αντιρρήσεις για τη “νομιμότητα” (με
βάση τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
της απόφασης. Ο Ντράγκι κατάφερε μόνο με
μεγάλες παραχωρήσεις να εξασφαλίσει την
ανοχή της Γερμανίας -που απειλούσε με μηνύ-
σεις το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής
Τράπεζας αν δεν δεχόταν τους όρους της. 

“Για την ΕΚΤ, με δεδομένη την ιδεολογική
αφετηρία από την οποία ξεκίνησε 16 χρόνια
πριν, είναι ένα μεγάλο βήμα”, γράφει ο Βόλφγ-
κανγκ Μύνχαου στην εφημερίδα Financial Ti-
mes του Λονδίνου. “Αλλά ταυτόχρονα είναι
ένα σημάδι για το πόσο απελπιστικά έχουν γί-
νει τα πράγματα. Αυτή δεν πρόκειται να είναι
μια προληπτική εκδοχή της Ποσοτικής Χαλά-
ρωσης αλλά μια μετατραυματική...”.

Γάγγραινα 

Η ποσοτική χαλάρωση είναι μια απέλπιδα
προσπάθεια του Ντράγκι να σώσει την ευρω-
παϊκή οικονομία από τον κίνδυνο του αποπλη-
θωρισμού που κρέμεται απειλητικά πάνω από
την Ευρωζώνη. 

Η συγκράτηση του πληθωρισμού λίγο κάτω
(“κάτω αλλά κοντά”) στο 2% είναι σύμφωνα με
τις νεοφιλελεύθερες “ευρωπαϊκές” αρχές η
μοναδική αποστολή της ΕΚΤ.

Ο υψηλός πληθωρισμός είναι σαν τη γάγ-
γραινα για τους καπιταλιστές: η πραγματική
αξία του χρήματος -και μαζί του και των κατα-
θέσεών τους- μειώνεται όταν οι τιμές των προ-
ϊόντων ανεβαίνουν. Ο αποπληθωρισμός, όμως,
η συνεχής μείωση της τιμής των εμπορευμά-
των, είναι καθαρή καταστροφή. 

Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να ελέγξουν
σχετικά εύκολα τις επιπτώσεις ενός μέτριου
πληθωρισμού. Το μόνο που χρειάζεται να κά-
νουν είναι να ανεβάσουν τα επιτόκια: ό,τι χά-
νουν οι καταθέτες από τον πληθωρισμό, το
αναπληρώνει ο τόκος. Η πολιτική των υψηλών
επιτοκίων έχει βέβαια το κόστος της για τους
καπιταλιστές: οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται
να δανειστούν και η οικονομία απειλείται με
ύφεση. Αλλά δεν έχει σύγκριση με το κόστος
του αποπληθωρισμού: όταν οι τιμές πέφτουν η
κατανάλωση πέφτει και οι επενδύσεις σταμα-
τάνε σχεδόν κατακόρυφα. Κανένας καπιταλι-
στής δεν πρόκειται να επενδύσει όταν ξέρει

ότι η επένδυσή του θα αξίζει σε λίγους μήνες
λιγότερα και οι τιμές των προϊόντων που θα
παράγει θα είναι πεσμένες. Καλύτερα να αφή-
σει τα λεφτά του στην τράπεζα ή να τα τζογά-
ρει στις αγορές συναλλάγματος και τα χρημα-
τιστήρια.

Και το πρόβλημα δεν περιορίζεται εδώ: για
να αντιμετωπίσουν τον αρνητικό πληθωρισμό
οι κεντρικές τράπεζες θα έπρεπε να κάνουν
αρνητικά τα επιτόκια. Αλλά αρνητικό επιτόκιο
δεν νοείται. Αρνητικό επιτόκιο θα σήμαινε ότι
οι δανειολήπτες θα έπρεπε να εισπράττουν τό-
κους από τις τράπεζες για τα δάνεια που
έχουν πάρει και οι καταθέτες να πληρώνουν
τόκο για τα λεφτά που έχουν καταθέσει στους
λογαριασμούς τους. Η οδηγία προς την ΕΚΤ
για πληθωρισμό “κάτω αλλά κοντά” στο 2%
αυτό ακριβώς εξυπηρετεί: να είναι μικρός
ώστε να αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις του με
ένα μικρό επιτόκιο που δεν θα αποθαρρύνει
τις επενδύσεις. Αλλά να έχει ταυτόχρονα μια
απόσταση ασφαλείας από τον αποπληθωρι-
σμό. 

Η ΕΚΤ, όμως, έχει αποτύχει να κρατήσει τον
πληθωρισμό κοντά στο 2%. “Ο αναμενόμενος
πληθωρισμός έχει απομακρυνθεί από τον στό-
χο εδώ και αρκετό καιρό”, γράφει ο Μύνχαου.
“Ο κύριος πληθωρισμός είναι αρνητικός. Η οι-
κονομία της Ευρωζώνης είναι βαθιά άρρω-
στη”. 

Η ΕΚΤ έχει εξαντλήσει ήδη όλα της τα συμ-
βατικά όπλα -έχει κατεβάσει τα επιτόκια ουσια-
στικά στο μηδέν. Η αποτυχία αυτή την αναγκά-
ζει να καταφύγει τώρα σε “μη συμβατικά” μέ-
σα, σαν την ποσοτική χαλάρωση.

Η προεκλογική περίοδος έδωσε εδώ στην
Ελλάδα μυθικές σχεδόν διαστάσεις στην από-

φαση του Ντράγκι να προχωρήσει σε αγορές
κρατικών ομολόγων. Η Ελλάδα, έλεγαν πολιτι-
κοί και δημοσιογράφοι, δεν πρέπει να αφήσει
αυτή την “ευκαιρία” να χαθεί. Το να μην αφή-
σει αυτή την ευκαιρία να χαθεί έχει μια βασική
μοναδική προϋπόθεση: να ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση της Τρόικας και να συνεχίσει η Ελ-
λάδα να βρίσκεται σε “πρόγραμμα διάσωσης”.

Η ποσοτική χαλάρωση, όμως, δεν έχει καμιά
σχέση με “ευρωομόλογο από την πίσω πόρ-
τα”, όπως υπονοούν κάποιοι. Ούτε πρόκειται
να “βρέξει ευρώ” όπως έγραφαν κάποιοι. 

“Εκτύπωση”

Καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά που η
ΕΚΤ αγοράζει ομόλογα χωρών της Ευρωζώ-
νης. Τα ομόλογα που πρέπει να εξοφλήσει η
Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο (για τα οποία τόση
συζήτηση έγινε τις προηγούμενες μέρες) βρί-
σκονται στα χέρια της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ έκανε συ-
στηματικά “παρεμβάσεις” στις δευτερογενείς
αγορές των ομολόγων την περίοδο της οξείας
κρίσης των χρεών του Ευρωπαϊκού “νότου” σε
μια προσπάθεια να συγκρατήσει τα σπρεντ
από την απογείωση. Η διαφορά με το σημερι-
νό πρόγραμμα αγοράς είναι ότι οι αγορές αυ-
τές θα χρηματοδοτηθούν από την “εκτύπωση”
νέου χρήματος.

Δεύτερον, ακόμα και αν δεν εξαιρεθεί η Ελ-
λάδα η συνολική αξία των “επιλέξιμων” ομολό-
γων (αυτών που θα μπορούσε να αγοράσει)
δεν ξεπερνούν τα 15 δις ευρώ. Η Ελλάδα χρω-
στάει αυτή τη στιγμή 320 δισεκατομμύρια. Τα
15 δις μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό
μπροστά σε αυτό το νούμερο -όχι σαν σανίδα
σωτηρίας.

Τρίτον, ο εγγυητής αυτών των χρεών εξακο-

λουθεί να είναι, σύμφωνα με τους όρους που
επέβαλε η Γερμανία, οι κεντρικές τράπεζες
των κρατών που τα δανείζονται. Με απλά λό-
για ακόμα και αν πάρει η Ελλάδα αυτά τα 15
δις, αυτό καθόλου δεν αυξάνει την αξιοπιστία
της, αφού σε περίπτωση που η Ελλάδα χρεο-
κοπήσει η ζημιά θα βαραίνει (σε ποσοστό
92%) την Τράπεζα της Ελλάδας -δηλαδή το
ελληνικό δημόσιο.

Η ποσοτική χαλάρωση δεν πρόκειται να κά-
νει το ελληνικό χρέος ούτε κατά ένα χιλιοστό
πιο βιώσιμο.

Ασπιρίνες

Αλλά ακόμα και στο μέτωπο του αποπληθω-
ρισμού, οι πιθανότητες επιτυχίας του νέου
προγράμματος του Ντράγκι κυμαίνονται από
το μηδέν ως το ελάχιστο. Τα αποτελέσματα
της ποσοτικής χαλάρωσης τόσο στην Ιαπωνία
όσο και στις ΗΠΑ, όπου δοκιμάστηκε τα προ-
ηγούμενα χρόνια, ήταν απογοητευτικά. Και
δεν είναι μόνο αυτό: ο Ντράγκι υποσχέθηκε
ότι θα τυπώνει 60 δις ευρώ κάθε μήνα.

Με τα χρήματα αυτά η ΕΚΤ θα αγοράζει
ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά -με την
ελπίδα ότι οι τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία,
οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που τα κα-
τέχουν και θα του πουλήσουν θα διοχετεύ-
σουν την “ρευστότητα” αυτή στην ιδιωτική οι-
κονομία.

Αλλά κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε
ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί θα θελήσουν να
πουλήσουν τα ομόλογα που έχουν. Ούτε ότι
αν το κάνουν θα χρησιμοποιήσουν τα ευρώ
που θα πάρουν από την ΕΚΤ για να χρηματο-
δοτήσουν την “πραγματική οικονομία”. 

Το πρόβλημα της οικονομίας δεν είναι η έλ-
λειψη ρευστότητας. Το αντίθετο ακριβώς συμ-
βαίνει: οι “υγιείς” επιχειρήσεις κάθονται πάνω
σε ένα βουνό από λεφτά που δεν ξέρουν τι να
τα κάνουν. Το πρόβλημα για αυτές είναι η έλ-
λειψη επενδυτικών ευκαιριών, όχι η έλλειψη
χρημάτων. “Οι τράπεζες”, γράφει ο Στιβ Τζόν-
σον στην εφημερίδα Financial Times, “πήραν
μόλις τα 130 από τα 317 δις φτηνής χρηματο-
δότησης που τους προσέφερε η ΕΚΤ στο τέ-
λος της περασμένης χρονιάς, κάτι που δείχνει
ότι έχουν πολύ μικρή όρεξη να διευρύνουν τα
βιβλία των ισολογισμών τους”. 

Όσο για τις “μη υγιείς” επιχειρήσεις, αυτές
κάθονται πάνω σε ένα αντίστοιχο βουνό από
χρέη. Αυτές έχουν πράγματι απελπιστικά με-
γάλη όρεξη για λεφτά -όχι για να αυξήσουν
τον κύκλο των εργασιών τους αλλά για να
κλείσουν τις μαύρες τρύπες τους. Αλλά καμιά
τράπεζα δεν είναι διατεθειμένη να τους δανεί-
σει. Ούτε ένα σεντς.

Το σύστημα είναι πολύ σάπιο για να μπορεί
να γιατρευτεί πια με ασπιρίνες.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η “ποσοτική χαλάρωση”
του Ντράγκι δεν θα λύσει 
το πρόβλημα
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1.Τα αποτελέσματα των εκλογών της 25 Γε-
νάρη καταγράφουν μια σαρωτική στροφή

προς τα αριστερά. Ποτέ άλλοτε τα ποσοστά
της Αριστεράς αθροιστικά δεν έχουν φτάσει σε
τέτοια ιστορικά πρωτοφανή επίπεδα. Δικαιολο-
γημένα χιλιάδες εργαζόμενοι και νεολαίοι πα-
νηγυρίζουν για τη συντριπτική ήττα των κομμά-
των της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, για
το πλειοψηφικό ρεύμα προς τα αριστερά που
αναδείχθηκε μέσα από τους αγώνες μας, για
την ελπίδα ότι επιτέλους θα ξηλώσουμε τρόι-
κες, μνημόνια και νεοναζί.

Ταυτόχρονα, όμως, μέσα στη χαρά της εκλο-
γικής επιτυχίας, φαίνονται τα πρώτα μηνύματα
για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Η νίκη
είναι της Αριστεράς, αλλά η κυβέρνηση είναι
της δεξιο-αριστεράς, μια συγκυβέρνηση Τσί-
πρα-Καμμένου. Θα χρειαστεί να ξαναπιάσουμε
το νήμα των αγώνων που έφεραν την ανατρο-
πή, για να μην «καεί» το μαζικό αριστερό ρεύ-
μα, για να το μετατρέψουμε σε εργατικές νίκες.
Χρειαζόμαστε δυνατό εργατικό κίνημα ενάντια
στα δεξιά φρεναρίσματα, χρειαζόμαστε δυνατή
αντικαπιταλιστική αριστερά ανεξάρτητη από τη
νέα κυβέρνηση. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι σημείο αναφοράς για
όλους και όλες που νοιώθουν αυτή την ανάγκη
ήδη από την επόμενη μέρα.

2.Το άθροισμα των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ,
του ΚΚΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των άλλων

δυνάμεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς
πανελλαδικά φτάνει το 42,56%. Άμα πάμε στις
εργατογειτονιές των μεγάλων πόλεων τα νού-

μερα γίνονται ακόμη μεγαλύτερα: στη Β΄Αθή-

νας φτάνουν στο 45,1% και στη Β΄Πειραιά στο
51,2%!  Σε πείσμα των εκλογολόγων που λένε
ότι αυτή η πρόσθεση δεν είναι θεμιτή, όλοι
εμείς που βρεθήκαμε μαζί στους αγώνες της
προηγούμενης περιόδου ξέρουμε καλά ότι αυ-
τό το ρεύμα γεννήθηκε και βρέθηκε μαζί στις
πανεργατικές απεργίες, στα αντιφασιστικά
συλλαλητήρια, στις πλατείες, σε κάθε μεγάλη
και μικρή κινητοποίηση. Ξέρουμε ότι όταν κα-
λούσαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ στο Ραδιομέ-
γαρο, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν εκεί πλάι-πλάι, το ίδιο και όταν
οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής σκότωσαν τον
Παύλο Φύσσα στο Κερατσίνι.

Η μαζική ριζοσπαστικοποίηση που εκφράζε-
ται με τα εκλογικά ποσοστά της Αριστεράς
στην κάλπη της Κυριακής δημιουργήθηκε από
τα κάτω, με τους αγώνες μας, όχι μόνο των τε-
λευταίων μηνών, αλλά σε βάθος χρόνου. Είναι
καρπός του Δεκέμβρη του 2008, όσο και του
Δεκέμβρη του 2014. Έχει ορμή και συνέχεια
που δεν ανακόπηκε το 2012, όταν πολλοί θεώ-
ρησαν ότι το μαζικό κίνημα πισωγύρισε. Η ερ-
γατική τάξη και η νεολαία με τη μαζική αντίστα-
σή τους ήταν και είναι οι πρωταγωνιστές της
ανατροπής.

Η διαπίστωση αυτή είναι απαραίτητη για να
κατανοήσουμε το γεγονός ότι η άνοδος της
Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη «μηδενικού
αθροίσματος», όπου η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ εξα-
σφαλίζεται με την άντληση ψήφων από το ΚΚΕ,
ούτε η τάση επανασυσπείρωσης του ΚΚΕ προ-
κύπτει από τις συνεχείς επιθέσεις του στην ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ έκανε άλμα δέκα μονάδων σε σύγκριση με

το 2012 την ίδια ώρα που το ΚΚΕ επίσης ανέβη-
κε κατά μια μονάδα και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κράτησε
40.000 αντί για τους 20.000 του 2012. Η δυνα-
μική ανόδου που ξεπήδησε από την εργατική
αντίσταση αγκάλιασε όλο το φάσμα, έστω και
ανισόμερα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο τα επιτελεία της άρχουσας τάξης και
εδώ και σε όλη την ΕΕ ανησυχούν ότι η εκλογι-
κή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ο τελευταίος
σταθμός αυτού του κύματος. Σε εμάς εναπό-
κειται να κάνουμε τις ανησυχίες τους πράξη.

3.Ο Σαμαράς και οι αυλοκόλακές του σαν
τον Άδωνη Γεωργιάδη, προσπαθούν να

μειώσουν την εικόνα της συντριβής της ΝΔ με
«επιχειρήματα» του στιλ «πέσαμε μόνο δυο μο-
νάδες ύστερα από δυόμιση χρόνια σκληρής
διακυβέρνησης με επώδυνα μέτρα». Οι σκοπι-
μότητες αυτής της φιλολογίας είναι προφανείς,
αλλά δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματική
έκταση της κρίσης της δεξιάς.

Η ΝΔ βρέθηκε 8,5 μονάδες πίσω από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, μια απόσταση που κάνει τα σενάρια περί
«αριστερής παρένθεσης» και γρήγορης επι-
στροφής της δεξιάς τελείως ευφάνταστα. Ούτε
οι πιο φανατικοί επιτελείς του Σαμαρά δεν πι-
στεύουν ότι μπορούν να ξαναγίνουν πρώτο
κόμμα σύντομα και γι’ αυτό ήδη από το βράδυ
των εκλογών συγκεντρώνουν τις προσπάθειές
τους στο να σώσουν τον αρχηγό τους από τις
συνέπειες της ήττας. Ήδη έχουν βγει τα μαχαί-
ρια, ήδη πυκνώνουν οι φωνές των δελφίνων για
τα λάθη με τον ΕΝΦΙΑ, την προεκλογική καμπά-
νια τρόμου κλπ κλπ.

Συνέχεια στη σελίδα 5

Χρειαζόμαστε αριστερή 
εργατική αντιπολίτευση

H ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρέθηκε και θα βρεθεί πάντα στο πλευρό των εργατών. Η φωτό από την απεργία της Γενικής Ανακύκλωσης ΑΕ στον Ασπρόπυργο

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/1 ΑΣΟΕΕ 
(Aμφιθέατρο Αντωνιάδου) 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/1 ΕΔΟΘ 
(Πρόξενου Κορομηλά 51) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/1 Στέκι Πολιτιστικών ομάδων 
Πανεπιστημίου Κρήτης 6μμ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/2 Πανεπιστήμιο Θόλος 6.30μμ

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/2 γραφεία ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Μεγ. Αλεξάνδρου 35-37) 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Τα αποτελέσματα 
των εκλογών – 
Νέα καθήκοντα για 
το εργατικό κίνημα και την 
Αντικαπιταλιστική Αριστερά
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Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις περιφέρειες
ΓΕΝ 2015 ΕΥΡ. 2014 ΙΟΥΝΗΣ 2012 ΜΑΗΣ 2012

Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %

ΣΥΡΙΖΑ 2.246.065 36,34 1.518.608 26,57 1.655.022 26,89 1.061.928 16,79

ΝΔ 1.718.815 27,81 1.298.713 22,72 1.825.497 29,66 1.192.103 18,85

XΑ 388.447 6,28 536.910 9,39 426.025 6,92 440.966 6,97

ΠΟΤΑΜΙ 373.868 6,05 377.438 6,60 - - - -

ΚΚΕ 338.138 5,47 349.255 6,11 277.227 4,50 536.105 8,48

ΑΝΕΛ 293.371 4,75 197.701 3,46 462.406 7,51 671.324 10,62

ΠΑΣΟΚ 289.482 4,68 458.403 8,02 756.024 12,28 833.452 13,18

AΝΤΑΡΣΥΑ 39.455 0,64 41.307 0,72 20.416 0,33 75.416 1,19

ΔΗΜΑΡ 30.074 0,49 68.873 1,20 384.986 6.25 386.394 6,11

Επικράτεια

και τους μεγάλους δήμους
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Συνέχεια από τη σελίδα 3

Η πραγματικότητα είναι ότι η Σαμαρική ηγε-
σία στοιχημάτισε πως η μνημονιακή πολιτική
θα είχε φέρει το περιβόητο success story, ενώ
η οικονομική κρίση έφερε τα επιτόκια του ελ-
ληνικού δανεισμού ξανά σε απαγορευτικά επί-
πεδα. Το παραμύθι κατέρρευσε και η ΝΔ τώρα
μπαίνει σε διαδικασία κρίσης για να βρει νέα
ηγεσία, οικονομική πολιτική και εκλογική τακτι-
κή.

4.Το κενό που αφήνει αυτή η κρίση για την
άρχουσα τάξη δεν μπορούν να το καλύ-

ψουν ούτε οι ακροδεξιές ούτε οι «κεντρώες»
εφεδρείες. 

Το Ποτάμι, παρά την τεράστια προβολή που
του εξασφάλισαν οι δεσμοί του με τα ΜΜΕ,
δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της τρίτης
θέσης. Μέσα σε ένα αριστερόστροφο περι-
βάλλον, προτίμησε τις επιθέσεις κατά της αρι-
στεράς και αγκάλιασε περιπτώσεις όπως ο εμ-
πνευστής του ΕΝΦΙΑ Θεοχάρης. Πολύ γρήγο-
ρα, αντί για το απολίτικο «κάτι νέο» αποδείχθη-
κε φορέας των πιο απαρχαιωμένων δογμάτων
του νεοφιλελευθερισμού.

Η συντριβή του ΠΑΣΟΚ πήρε ακόμη μεγαλύ-
τερες διαστάσεις. Έφτασε να βλέπει την πλά-
τη των ΑΝΕΛ. Αντί να γίνει πόλος επανασυ-
σπείρωσης του μεσαίου χώρου όπως φιλοδο-
ξούσε, διασπάστηκε ξανά και πλέον κυρίαρχος
στόχος του είναι να αντιμετωπίσει το κόμμα
του ΓΑΠ. Με άλλα λόγια μετατρέπεται σε περι-
θωριακή δύναμη. Το βράδυ των εκλογών τα
στελέχη του δεν είχαν κάτι να πουν εκτός από
την καταγγελία του Παπανδρέου.

5.Αυτή η κατάρρευση των επίδοξων διεκδι-
κητών της τρίτης θέσης άφησε το πεδίο

για τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Η ανάδει-
ξή τους στην τρίτη θέση δεν είναι αποτέλεσμα
δικής τους ανόδου, αντίθετα εμφανίζουν πτώ-
ση και σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές και με
το 2012, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Οι φι-
λοδοξίες ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν
από την κρίση της ΝΔ διαψεύστηκαν μέσα σε
συνθήκες τεράστιας πόλωσης όπου ακόμη και
από τη ΝΔ οι διαρροές είναι προς τα αριστε-
ρά. Αυτό είναι καρπός των αγώνων του αντι-
φασιστικού κινήματος και είναι η αφετηρία για
να μην αφήσουμε αυτούς τους δολοφόνους
να παριστάνουν ότι είναι ένα «νόμιμο κόμμα»
δεξιάς αντιπολίτευσης.

6. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες της μαζικής
στροφής προς τα αριστερά και της κρί-

σης όλου του φάσματος δεξιάς-κεντροδεξιάς,
η κυρίαρχη αντίφαση που αναδεικνύεται είναι
ανάμεσα στις μαζικές προσδοκίες του κόσμου
της Αριστεράς και του εργατικού κινήματος
από τη μια μεριά και τη συμβιβαστική πολιτική
της νέας κυβέρνησης.

Η πιο ορατή πλευρά αυτής της πολιτικής εί-
ναι η παρουσία των ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση.
Ακόμη και το ήπιο προεκλογικό στίγμα του
Καμμένου ως πατρική φιγούρα που θα βοηθά-
ει τον Αλέξη Τσίπρα να φρενάρει στις δύσκο-
λες καμπές είναι μια πρόκληση για τον πραγ-
ματικό νικητή των εκλογών, τον κόσμο της Αρι-
στεράς. Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι πιο
ωμή. Οι ΑΝΕΛ έχουν αναδείξει ως κόκκινες
γραμμές τις αντιδραστικές θέσεις τους στο
«μεταναστευτικό», στα «εθνικά θέματα» και
στις «παραδοσιακές αξίες- πατρίς, θρησκεία,
οικογένεια». Οι διεκδικήσεις του κόσμου που
πάλεψε για να καθίσουν στο σκαμνί οι Χρυ-
σαυγίτες βουλευτές, για να έχουν οι οικογένει-
ες των μεταναστών δικαιώματα όπως της ιθα-

γένειας και όχι απελάσεις και στρατόπεδα
συγκέντρωσης, για αλληλεγγύη στην Παλαι-
στίνη και όχι συμμαχίες με το Ισραήλ, βρίσκον-
ται σε ανοιχτή ρήξη με τις θέσεις και τις πρά-
ξεις των βουλευτών του Καμμένου.

Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να συγκαλυ-
φθεί με τις δικαιολογίες που επικαλείται η ηγε-
σία του ΣΥΡΙΖΑ, περί «ανάγκης ευρύτερης συ-
ναίνεσης». Η Αυγή της Τρίτης 27 Γενάρη προ-
βάλει πρωτοσέλιδα την προοπτική συνεργα-
σίας και με το ΠΑΣΟΚ και με το Ποτάμι, πέρα
από τη συμμετοχή των ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση,
ως βήμα για ισχυρότερη «διαπραγματευτική
ομάδα» με τους ευρωπαίους «εταίρους-δανει-
στές». Το μόνο που αποδεικνύει αυτή η τακτι-
κή είναι πόσο προσχηματικές ήταν οι αναφο-
ρές του Αλέξη Τσίπρα προεκλογικά στο ΚΚΕ
και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πόσο ο πραγματικός
προσανατολισμός του είναι ένας συμβιβασμός
με την ΕΕ αποδεκτός και από τους ΑΝΕΛ, το
ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι.

7. Η στροφή του Αλέξη Τσίπρα προς αυτή
την κατεύθυνση είναι ορατή από πολύ

καιρό. Η χαρά για την εκλογική επιτυχία της
Αριστεράς δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχά-
σουμε τα ταξίδια στο Βατικανό και στο Κόμο,
στο Σίτι του Λονδίνου και στη Φρανκφούρτη
του Μάριο Ντράγκι. Ίσως η πιο ενδεικτική επι-
βεβαίωση αυτού του προσανατολισμού είναι η
ανάδειξη του καθηγητή Βαρουφάκη στη θέση
του οικονομικού «τσάρου» της νέας κυβέρνη-
σης. Ο ίδιος ο Γιάννης Μηλιός που μέχρι πρό-
σφατα ήταν βασικός στο οικονομικό επιτελείο
του ΣΥΡΙΖΑ έχει περιγράψει τις απόψεις του
Βαρουφάκη ως εξής: «Εντάσσουν τη στρατη-
γική του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πιο ‘στρογγυλή’ προ-
βληματική που διατηρεί κοινούς τόπους ακόμη
και με το νεοφιλελεύθερο στρατόπεδο».

Τίποτε καλό δεν έχουν να περιμένουν οι ερ-
γαζόμενοι από έναν τέτοιο προσανατολισμό. Η
απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας να προχωρήσει σε μια μορφή «ποσοτικής
χαλάρωσης» δεν μεταφράζεται σε χαλάρωση
της λιτότητας, ούτε για την Ελλάδα ούτε για
την υπόλοιπη ευρωζώνη. Είναι μια απόφαση-
ομολογία ότι η κρίση συνεχίζεται και θα ήταν
αυταπάτη να περιμένουμε ότι οδηγεί σε ελά-
φρυνση του βάρους εξυπηρέτησης του χρέ-
ους. Αντίθετα, οδηγεί σε διαιώνιση αυτού του
βάρους και των μηχανισμών επιβολής λιτότη-
τας για την εξυπηρέτησή του. Τα αιτήματα του
αντικαπιταλιστικού προγράμματος για διαγρα-
φή του χρέους, ρήξη με το ευρώ και την ΕΕ
και κρατικοποίηση των τραπεζών με εργατικό
έλεγχο παραμένουν ως η μόνη γνήσια εργατι-
κή εναλλακτική.

8. Για όλους αυτούς τους λόγους, η συγ-
κρότηση αριστερής εργατικής αντιπολί-

τευσης στη νέα κυβέρνηση είναι επείγουσα
ανάγκη. Η ηγεσία Τσίπρα και ο Καμμένος
πρέπει να αισθάνονται διαρκώς την καυτή
ανάσα των προσδοκιών του κόσμου της Αρι-
στεράς. Θα ήταν εγκληματικό να αφήσουμε
αυτές τις προσδοκίες να συνθλίβονται ανάμε-

σα στους συμβιβασμούς των νέων υπουργών
και τη δημαγωγία μιας δεξιάς αντιπολίτευ-
σης. Χρειαζόμαστε μια δυνατή αριστερή αντι-
πολίτευση που θα μετατρέπει σε κινηματικές
πρωτοβουλίες και σε εναλλακτικές προγραμ-
ματικές προοπτικές τις ελπίδες των απολυμέ-
νων ότι θα γυρίσουν στις δουλειές τους, των
εργαζόμενων και των συνταξιούχων ότι θα
αντιστρέψουμε τις περικοπές στην υγεία και
την πρόνοια, της νεολαίας ότι θα κατακτή-
σουμε επιτέλους δημόσια και δωρεάν Παι-
δεία για όλους.

Η ηγεσία του ΚΚΕ υπόσχεται ότι θα κινηθεί
προς αυτή την κατεύθυνση. Πάσχει όμως από
μια καθοριστική αδυναμία. Η υπόθεση της οι-
κοδόμησης ενός κινήματος αριστερής εργατι-
κής αντιπολίτευσης δεν προωθείται με μια πο-
λιτική καταγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί
μέχρι το βράδυ. Χρειάζεται κοινή δράση με
όλο τον κόσμο της Αριστεράς και αυτό δεν κα-
τακτιέται με σεχταριστική πολιτική. Οι τάσεις
επανασυσπείρωσης που διαπιστώνει η ηγεσία
του ΚΚΕ δείχνουν ότι υπάρχουν γέφυρες επι-
κοινωνίας αλλά η αξιοποίησή τους απαιτεί ρή-
ξη με την πολιτική «Τρίτης Περιόδου» που
ακολουθεί και στροφή προς μια ενιαιομετωπι-
κή πολιτική. Προφανώς μια τέτοια στροφή δεν
είναι εύκολη για μια ηγεσία με μακρόχρονη πε-
ριχαράκωση, αλλά πολλοί αγωνιστές και αγω-
νίστριες του εργατικού κινήματος και της νεο-
λαίας, της βάσης του ΚΚΕ, έχουν την αίσθηση
πόσο αναγκαία είναι σήμερα.

9. Στις δυνάμεις της επαναστατικής αριστε-
ράς πέφτει το βάρος να αναλάβουν το

ρόλο της δύναμης που προωθεί τη δικαίωση
των προσδοκιών που εκφράστηκαν τόσο σα-
ρωτικά στις κάλπες. 

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα χαιρετίζει
όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς, τους συντρό-
φους και τις συντρόφισσες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
που έδωσαν τη μάχη των εκλογών μέσα σε δύ-
σκολες συνθήκες. Το μέτρο της επιτυχίας των
προσπαθειών μας δεν είναι ο διπλασιασμός

των ψήφων που συγκράτησε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε
σύγκριση με τον Ιούνη του 2012. Είναι οι δε-
σμοί που έχουμε αναπτύξει με πρωτοπόρα
τμήματα της εργατικής τάξης και της νεολαίας
μέσα σε πολλούς χώρους δουλειάς και σπου-
δών, μέσα στις εργατογειτονιές. Αυτοί οι δε-
σμοί απλώνονται πολύ ευρύτερα από τους
40.000 ψηφοφόρους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αγκαλιά-
ζουν μαχητές που μπορεί να ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ
ή ΚΚΕ αλλά εκτιμούν την ενωτική και πρωτο-
βουλιακή δράση της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς. Από αυτή την αφετηρία μπορούμε να
προωθήσουμε εποικοδομητικά τη συγκρότηση
των αγώνων για τη δικαίωση των προσδοκιών
της εργατικής τάξης.

Οι συνθήκες μέσα στις οποίες δώσαμε την
εκλογική μάχη επιβαρύνθηκαν και από την αιφ-
νιδιαστική εκλογική συνεργασία με τη Μετωπι-
κή Αριστερή Συμπόρευση. Πολλοί σύντροφοι
και συντρόφισσες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχαν δικαιο-
λογημένα την απορία για την παρουσία υπο-
ψηφίων που αμφισβητούσαν ακόμη και σε επί-
σημες προεκλογικές εμφανίσεις βασικές αντι-
καπιταλιστικές επιλογές όπως την ολική δια-
γραφή του χρέους. Η τακτική Συνδιάσκεψη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που αναβλήθηκε λόγω των
εκλογών θα έχει να αντιμετωπίσει και τέτοια
ζητήματα. Το κυρίαρχο καθήκον, όμως, της
Συνδιάσκεψης θα είναι να εξοπλίσει όλο το δυ-
ναμικό της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για
τα νέα καθήκοντα που έχουν αναδειχθεί μετά
τη νίκη τη Αριστεράς.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του ΣΕΚ
θα συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και
με τις ιδέες και με τη δράση τους. Οι πρωτο-
βουλίες της ΚΕΕΡΦΑ για τη διεθνή μέρα δρά-
σης ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
στις 21 Μάρτη, οι δράσεις του Συντονισμού
ενάντια στις διαθεσιμότητες και τα κλεισίματα
στο πλευρό των αγωνιστών της ΕΡΤ, της Κό-
κα-Κόλα και τόσων άλλων, έχουν επείγοντα
χαρακτήρα. Είναι τα πρώτα βήματα για το με-
γάλο στοίχημα της περιόδου. Ελάτε να τα βα-
δίσουμε μαζί.

Χρειαζόμαστε αριστερή 
εργατική αντιπολίτευση

Στο τεύχος 
που κυκλοφορεί:

Η πτώση της συγκυβέρνησης
Τι αλλαγή μπορεί 
να φέρει η Αριστερά;
Η εργατική τάξη και η 
επαναστατική εφημερίδα σήμερα 
Κράτος και Αριστερά
“Αποκλειστικές 
Οικονομικές Ζώνες”
Η πρόκληση του Ποδέμος



Νο 1158, 28 Γενάρη 2015 Στους χώρους δουλειάςσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Ρίζες για την αντικαπιταλιστική αριστερά

Σ
υνεχίστηκαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα, οι εξορμήσεις, οι πε-
ριοδείες και οι εκδηλώσεις σε εργατικούς χώρους και γειτονιές, στα
πλαίσια της καμπάνιας για τη στήριξη και το δυνάμωμα της ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ. Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι που συμμετείχαν στα κλιμάκια
της Εργατικής Αλληλεγγύης βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αυτής της
καμπάνιας, διαδίδοντας με επιμονή το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα και
την ανάγκη για συνέχιση των εργατικών διεκδικήσεων από την επόμενη
των εκλογών.

Μόνο στο Λεκανοπέδιο το τελευταίο 20ήμερο, πραγματοποιήθηκαν
εξορμήσεις σε τουλάχιστον 300 εργατικούς χώρους στις οποίες δόθηκαν
περισσότερα από 1.700 φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης. Πανελλαδικά
το νούμερο ξεπερνάει τα 3.000 φύλλα, ενώ οι χώροι στους οποίους πε-
ριόδευσαν τα συνεργεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της Εργατικής Αλληλεγγύης
ξεπερνούν τους 450 χωρίς να συνυπολογίζονται η καθημερινή παρουσία
στα περίπτερα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οι εξορμήσεις στις πλατείες και τις γειτο-
νιές ή οι εξορμήσεις πόρτα πόρτα και η παρουσία έξω από τα εκλογικά
τμήματα την ίδια την ημέρα των εκλογών. Παρακάτω μπορείτε να πάρετε
μια ακόμα μικρή γεύση από τις περιοδείες της προηγούμενης βδομάδας.

Στο Λαϊκό νοσοκομείο βρέθηκε την
Πέμπτη 22/1 κλιμάκιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
με συμμετοχή του Χρίστου Αργύρη
υποψήφιου στη Β' Αθήνας, ειδικευόμε-
νου γιατρού στο ΓΝ Γενηματάς και μέ-
λους του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕ-
ΔΥ και της Πρωτοβουλίας Γένοβα-Νυ-
στέρι.

“Απλήρωτες εφημερίες, συνταξιοδο-
τήσεις χωρίς κάλυψη των θέσεων, ιδιω-
τικές εταιρίες σε όλα τα πόστα με δια-
λυμένες συλλογικές συμβάσεις για
τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η παρα-
καταθήκη των ακροδεξιών υπουργών
Υγείας. Να τα πάρουμε όλα πίσω. Δη-
μόσια δωρεάν υγεία για όλους”, δήλω-
σε στους εργαζόμενους ο Χ. Αργύρης
και συνέχσε μεταξύ άλλων.

“Από τα μαγειρία, μέχρι τους θαλά-
μους νοσηλείας, η αισιοδοξία για την
επόμενη μέρα των εκλογών ήταν μεγά-
λη και η αίσθηση πως έρχεται η ώρα να
διεκδικήσουμε όλα όσα μας έκλεψαν
εξίσου σημαντική.

Ωστόσο οι συνεχείς μετατοπίσεις της
ηγεσίας Τσίπρα προς τα δεξιά έχουν
κάνει πολύ κόσμο να αντιλαμβάνεται
πως τίποτα δεν θα μας χαριστεί.

Από την δική μας τη μεριά επιμείναμε
πως η ψήφος στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η
πιο χρήσιμη ψήφος. Αυτή που θα στεί-
λει το μήνυμα της ανυπακοής, όποια
και αν είναι η κυβέρνηση την επόμενη
μέρα. Αλλά επίσης είναι ψήφος συνέχι-
σης του αγώνα, οργάνωσης της επόμε-
νης μέρας για προσλήψεις, για να διεκ-
δικήσουμε αξιοπρεπείς μισθούς και
συντάξεις, για να ανοίξουν όλα τα νο-
σοκομεία που έκλεισαν, όλα τα ΙΚΑ της
γειτονιάς για τον απλό εργαζόμενο κό-
σμο για τους συνταξιούχους.

Εδώ έρχεται και η πολιτική πρόταση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η διαγραφή του χρέ-
ους για να βρούμε χρήματα για τις
ανάγκες μας, η κρατικοποίηση των
τραπεζών με εργατικό έλεγχο για να
σταματήσουμε τους οικονομικούς εκ-
βιασμούς, η έξοδος από ευρώ και ΕΕ,
για να μην επιτρέπουμε στους Ντράγκι
και τους Γιουνκέρ να μας εκβιάζουν”.

Προεκλογική εξόρμηση
στο εργοστάσιο της ΕΒΟ
Πυρκάλ, πραγματοποίησε
το πρωί της Πέμπτης 22/1,
κλιμάκιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με
τη συμμετοχή του Τάσου
Αναστασιάδη υποψήφιου
βουλευτή στη Β’ Αθήνας
και μέλους του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Κλεισίμα-
τα και τις Διαθεσιμότητες.

Η συζήτηση με τους ερ-
γαζόμενους επικεντρώθηκε
γύρω από το ζήτημα της
διαγραφής του χρέους και
τη διεκδίκηση επαναπρόσ-
ληψης των απολυμένων ερ-
γαζομένων.

“Στο εργοστάσιο της
ΠΥΡΚΑΛ έχουν φύγει 250
εργαζόμενοι με "εθελούσια"
τα τελευταία χρόνια, με
αποτέλεσμα ένα τεράστιο
εργοστάσιο με εκατοντά-
δες μηχανήματα να ρημά-
ζει. Διάφορα τμήματα,
όπως αυτό του ποιοτικού
ελέγχου, έχουν υποστελε-
χωθεί σε τέτοιο βαθμό που
οι εργαζόμενοι αναγκάζον-
ται να δουλεύουν όσο 25
άτομα μαζί. Ανοίγοντας τη
συζήτηση για το πρόγραμ-
μα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έμπαι-
ναν τα ερωτήματα του πώς
μπορεί να λειτουργήσει το
εργοστάσιο κάτω από ερ-
γατικό έλεγχο.

Στην πραγματικότητα οι
πολεμικοί εξοπλισμοί θα
μπορούσαν να αντικατα-
σταθούν με την παραγωγή
εκατοντάδων χρήσιμων
προϊόντων για την κοινωνία,
όπως λέβητες για τα υπό-
λοιπα εργοστάσια, μηχανές
για τα λεωφορεία, τα πλοία
κλπ. Είναι στο χέρι του ερ-
γατικού κινήματος να παλέ-
ψει για τέτοια ζητήματα και
να ανοίξουν δουλειές για
χιλιάδες εργάτες που τώρα
είναι άνεργοι. Η μεγάλη
πλειοψηφία των εργατών
της ΠΥΡΚΑΛ είναι αποφασι-
σμένη να μαυρίσει τα κόμ-
ματα της συγκυβέρνησης,
ενώ αρκετοί σκέφτονται να
στηρίξουν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
γιατί τη θυμούνται να είναι
στο πλευρό τους σε κάθε
απεργία, σε κάθε κατάληψη
που έκαναν τα τελευταία
χρόνια ενάντια στη διάλυση
των ΕΑΣ», δήλωσε ο Τάσος
Αναστασιάδης στο τέλος
της περιοδείας.

Περιοδεία στο υπουργείο Παιδεί-
ας πραγματοποίησε την Τετάρτη
21/1, κλιμάκιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
της Εργατικής Αλληλεγγύης με τη
συμμετοχή της Ειρήνης Φωτέλλη,
αγωνιζόμενης εργαζόμενης της
ΕΡΤ και υποψήφιας βουλευτίνας
Επικρατείας.

"Συζητήσαμε με τους εργαζόμε-
νους για τους αγώνες της επόμε-
νης ημέρας και την ανάγκη να στη-
ρίξουν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ήταν εντυ-
πωσιακό ότι στην πόρτα κάθε γρα-
φείου υπήρχε κολλημένο ένα μήνυ-
μα κατά των απολύσεων, δίνοντάς
μας το στίγμα ότι απευθυνόμαστε
σε έναν κόσμο που έχει αγωνιστεί
κι έχει κοντράρει την πολιτική της
προηγούμενης κυβέρνησης.

Τόσο εμείς οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ που συνεχίζουμε τον αγώνα για
σχεδόν 20 μήνες, όσο και οι περισ-
σότεροι εργαζόμενοι στον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, έχουμε αντιμε-
τωπίσει πλήθος επιθέσεων, αντιστα-
θήκαμε και είχαμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
πάντα δίπλα μας. Η νίκη, η επανα-
πρόσληψη, η επιστροφή όσων μας
λεηλατήθηκαν, δεν θα μας χαριστεί.
Θα χρειαστεί συνέχεια του αγώνα
για να τα πάρουμε όλα πίσω. Κι εκεί
θα πρέπει να είμαστε πάλι όλοι μαζί,
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στήριγμά μας",
δήλωσε η Ειρήνη Φωτέλλη στο τέ-
λος της περιοδείας. 

Περιοδεία στο Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων οργάνωσε η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ την Τετάρτη 21/1. Στο κλιμάκιο
συμμετείχε και η υποψήφια στην Α’ Αθή-
νας, Νίκη Αργύρη.

Πλούσια ήταν η συζήτηση που άνοιξε
σε όλους τους ορόφους του κτιρίου
στην οδό Ακαδημίας. Η Ν. Αργύρη εξη-
γούσε γιατί αξίζει να στηριχτεί η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, το κομμάτι της αριστεράς που
παλεύει ενωτικά στο κίνημα, αλλά δίνει
και τις πιο ξεκάθαρες απαντήσεις στα

διλήμματα που βάζουν οι Σαμαροβενιζέ-
λοι και οι Τροικανοί. Ταυτόχρονα, θύμιζε
ότι πρέπει εκτός από τα κόμματα της
συγκυβέρνησης να «μαυρίσουμε» τους
νεοναζί της Χρυσής Αυγής. 

Πολλοί εργαζόμενοι ζήτησαν ψηφο-
δέλτια, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε
για δύο άρθρα από το τελευταίο φύλλο
της Εργατικής Αλληλεγγύης: τις απαντή-
σεις για το ζήτημα του χρέους και για τις
διεκδικήσεις των γυναικών εργαζόμενων
που για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι στις προτε-
ραιότητές της.

Την Πέμπτη 22/1, στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, o υποψήφιος βου-
λευτής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάνος Γκαργ-
κάνας, παρουσίασε το αντικαπιταλι-
στικό αντιμνημόνιο σε 30 περίπου συ-
ναδέλφους που είχαν έρθει για να πα-
ρακολουθήσουν τη συζήτηση. 

Μιας και η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς είναι εποπτική αρχή, τόνισε
εξαρχής τη σημασία του ελέγχου και
συγκεκριμένα του εργατικού ελέγχου
στο πεδίο της οικονομίας μέσα από
την κρατικοποίηση των τραπεζών και
των μεγάλων επιχειρήσεων. Στη συ-
νέχεια απάντησε σε ερωτήσεις σχετι-

κά με την αξιολόγηση των δημοσίων
υπαλλήλων μέχρι και το αν το κράτος
αντέχει να παρέχει σίτιση και στέγα-
ση στους μετανάστες που έρχονται
«λαθραία» στην Ελλάδα. 

Η συζήτηση αυτή άφησε πολλά θε-
τικά κρατούμενα και ακόμα και οι συ-
νάδελφοι που δεν συμφωνούν με τις
απαντήσεις που δίνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στο ζήτημα του χρέους άκουσαν με
πολύ ενδιαφέρον τον ομιλητή να ανα-
λύει τις θέσεις μας για την κρίση και
την αντικαπιταλιστική ανατροπή.

Τιάνα Ανδρέου, Εργαζόμενη 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πάνω από 40 εργαζόμενοι του υπουργείου Ανάπτυξης στο κτίριο της πλατεί-
ας Κάνιγγος παρακολούθησαν την προεκλογική εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με
ομιλητή τον Τάσο Αναστασιάδη, υποψήφιο βουλευτή στη Β' Αθήνας.

Η συζήτηση που ακολούθησε την ομιλία του Τάσου είχε τεράστιο ενδιαφέ-
ρον και άνοιξαν όλων των ειδών τα ερωτήματα: Από το γιατί μόνο ένα αντικαπι-
ταλιστικό πρόγραμμα δράσης μπορεί να υλοποιήσει ακόμα και τα στοιχειώδη
που υπόσχεται η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το γιατί χρειάζεται η ψήφος στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Κυριακή των εκλογών.

Κυρίαρχο ζήτημα στην κουβέντα ήταν σχετικά με τη στάση που πρέπει να
έχει το εργατικό κίνημα από την επομένη των εκλογών και τι ρόλο μπορεί να
παίξει η αντικαπιταλιστική αριστερά. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση ενός
παλιού συνδικαλιστή που διηγήθηκε την προσωπική του εμπειρία από το ΠΑ-
ΣΟΚ της δεκαετίας του 1980.

Στο τέλος αρκετοί εργαζόμενοι πήραν ψηφοδέλτια. Ακόμα και κάποιοι που
δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ αλλά επειδή συμφωνούν με τα όσα λέει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πήραν ψηφοδέλτια για να τα διακινήσουν στον κύκλο τους.

Κώστας Πίττας, γραμμ. Ομοσπονδίας Υπαλλ. ΥΠΑΝ

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΛΑΪΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ

Περιοδεία στην ΠΥΡΚΑΛ

Εκδήλωση στο υπ. Ανάπτυξης

ΠΥΡΚΑΛ

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ



Στην Αργολίδα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ εί-
χε άνοδο τόσο σε σχέση με τις
βουλευτικές του 2012 όσο και σε
σχέση με τις ευρωεκλογές του
2014. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της
δράσης και της παρέμβασης της
τοπικής επιτροπής τόσο προεκλο-
γικά όσο και καθ' όλη την προ-
ηγούμενη περίοδο, όπως τη μεγά-
λη συγκέντρωση που “υποδέχτη-

κε” τον Σαμαρά στο Ναύπλιο. 

Έγιναν εξορμήσεις στο δημαρ-
χείο, τα δικαστήρια, τη ΔΕΗ, τη
νομαρχία, το τοπικό παράρτημα
του υπουργείου μεταφορών στο
Ναύπλιο, αλλά και σε λαϊκές, μα-
γαζιά και χωριά του νομού όπου

μοιράστηκε το υλικό της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και πραγματοποιήθηκε πολύ
καλή συζήτηση με τους εργαζό-
μενους και τους κατοίκους. Η
καμπάνια σήμανε όχι μόνο την
εκλογική ενίσχυση  της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ αλλά και τη δυνατότητα για
μεγάλωμα της τοπικής επιτροπής.

Λ.Β.

Δ
υνατή παρά τα στενά χρονικά περιθώρια,
ήταν η προεκλογική καμπάνια στην Ξάνθη.
“Οργανώθηκαν παρεμβάσεις σε εργατικούς

χώρους, όπως η ΣΕΚΑΠ, eValeu, το ΙΚΑ, το νοσο-
κομείο, η νομαρχία, ο Δήμος, η εφορία” μας λέει ο
Τζεμαλή Μηλιαζήμ δάσκαλος και υποψήφιος με
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Ξάνθη.

“Οργανώθηκαν περιοδείες στα χωριά του ορει-
νού όγκου, στον Κένταυρο, τον Εχίνο, τα Μελίβια,
το Δημάριο, τη Μύκη κ.ά. Στα χωριά άνοιγε όλη η
συζήτηση για την οικονομική πολιτική, αλλά και τα
μνημόνια που έχουν οδηγήσει στην ανεργία και
στην εξαθλίωση χιλιάδες ανθρώπους. 

Από την συζήτηση με τους κατοίκους αναδείχ-
θηκε το πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών της
περιοχής και της έλλειψης σχολείων. Οι μαθητές
που πηγαίνουν στα γυμνάσια και στα λύκεια της
Ξάνθης αναγκάζονται να πληρώσουν το εισιτήριό
τους, πράγμα που σημάινει περαιτέρω αφαίμαξη
των οικογενειών τους. Προς το τέλος της προ-
εκλογικής καμπάνιας κάναμε παρέμβαση στον οι-
κισμό του Δροσερού. Ένας οικισμός που κατοι-
κούν κυρίως Ρομά.  Την Τετάρτη το βράδυ μέλη
της ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ κάναμε περιοδεία στα καφενεία
του χωριού. Κάποιοι κάτοικοι έριξαν την ιδέα να
οργανώσουμε συγκέντρωση την άλλη μέρα στην
Κεντρική Πλατειά. Το φώναξαν στις γειτονιές κι ο
κόσμος μαζεύτηκε να μας ακούσει. Τα προβλήμα-
τα πολλά και έχουμε να οργανώσουμε πολλά το
επόμενο διάστημα με όλο αυτό τον κόσμο”.

Καταπίεση

“Η οργή του κόσμου για τα χρόνια του μνημονί-
ου και ιδιαίτερα για τους Σαμαροβενιζέλους είναι
πολύ έντονη σε όλα τα ορεινά χωριά του νομού”
τονίζει ο Παντελής, μέλος της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
“Όπως και η συνείδηση της ιδιαίτερης καταπίεσης
που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το ποσοστό ανερ-
γίας είναι ακόμα υψηλότερο σε σχέση με τις πό-
λεις, πολύς κόσμος, ιδιαίτερα νέοι εγκαταλείπουν

τον τόπο τους για να δουλέψουν στο εξωτερικό
κάτω από δύσκολες συνθήκες (πχ στα ναυπηγεία),
η τιμή του καπνού είναι κοροϊδία και η καλλιέργειά
του έχει σε μεγάλο βαθμό εγκαταλειφθεί.

Υπάρχουν επίσης αρκετοί οικοδόμοι (που έχουν
χτίσει πχ τις βίλες στην Εκάλη) κι έχουν βιώσει
από πρώτο χέρι την ανισότητα αυτού του συστή-
ματος. Άρα ο κόσμος ακούει τι λέμε. Και η συζήτη-
ση, πολύ συχνά, φτάνει βαθιά στο ποια δύναμη
μπορεί να επιβάλλει τη διαγραφή του χρέους, την
έξοδο απ' την ευρωζώνη και την ΕΕ, τις κρατικο-
ποιήσεις κάτω από εργατικό έλεγχο και πώς. Ποια
δύναμη μπορεί να σταματήσει τη φασιστική απει-
λή, το ρατσισμό και την Ισλαμοφοβία και το πώς
όλα αυτά συνδέονται με το χάος που έχουν προ-
καλέσει οι βομβαρδισμοί και οι ιμπεριαλιστικές

επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή (ιδιαίτερα από την
Αμερικανική κατοχή του Ιράκ το 2003) και την ανε-
λέητη επίθεση της Δύσης στους εργάτες του Ισ-
λάμ απ' το Αφγανιστάν ως την Υεμένη, τα κλειστά
σύνορα, τα αυστηρά μέτρα απέναντι στην υποτι-
θέμενη "απειλή της τρομοκρατίας". 

Εμείς ανοίγουμε όλη αυτή την κουβέντα και ξε-
καθαρίζουμε ότι δεν θα αφήσουμε οι Μουσουλμά-
νοι να γίνουν οι "Εβραίοι" του 21ου αιώνα. Αλλά
καλούμε και στις πιο άμεσες διεκδικήσεις, από τα
πιο καθημερινά ζητήματα, όπως πχ δωρεάν μετα-
κίνηση για όλα τα παιδιά στα σχολεία μέχρι τα πιο
πολιτικά, όπως να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης, να είναι νόμιμοι όλοι οι μετανάστες
και οργανωμένοι στα σωματεία και να καταδικα-
στούν οι φασίστες δολοφόνοι”. 
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΑΤΡΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ

Μεγάλη ανταπόκριση βρή-
καν τα συνεργεία της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης στις προ-
εκλογικές περιοδείες στους
χώρους δουλειάς στα Γιάννε-
να. 

Απ’ τις πιο πετυχημένες
εξορμήσεις ήταν αυτή στους
διοικητικούς υπαλλήλους του
Πανεπιστημίου που δίνουμε
μαζί τη μάχη για να μη περά-
σουν οι απολύσεις, οι διαγρα-
φές των φοιτητών και συνολικά
το τσάκισμα της δωρεάν Παι-
δείας. Ένας χώρος που δίνου-
με μαζί τις μάχες εδώ και πολ-
λά χρόνια. Αρκετοί εργαζόμε-
νοι μας δήλωσαν πως θα στη-
ρίξουν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
εκλογές γιατί είναι το κομμάτι
της αριστεράς που όχι μόνο
στήριξε αυτούς τους αγώνες,
αλλά βάζει τα βήματα που
έχουμε να οργανώσουμε για
να γυρίσουν πίσω οι απολυμέ-
νοι συνάδελφοί τους, να μη πε-
ράσουν οι ιδιωτικοποιήσεις κα-
θώς και για να τσακίσουμε τη
φασιστική απειλή, αφού πολ-
λές φορές συνεργαστήκαμε με
τη ΚΕΕΡΦΑ σ’ αυτό το μέτωπο.

Αντικαπιταλισμός

Επισκεφθήκαμε επίσης χώ-
ρους όπως τα δύο νοσοκομεία
της πόλης, τη Νομαρχία, το
ΙΚΑ. Αν και σε αυτούς τους χώ-
ρους η πλειοψηφία των εργα-
ζόμενων δήλωνε ανοιχτά πως
θα στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ στις
εκλογές, εξέφραζαν τις ανησυ-
χίες τους για το μέχρι που μπο-
ρεί να φτάσει η ανατροπή βλέ-
ποντας τις δεξιές μετατοπίσεις
της ηγεσίας του και τι αλλαγές
μπορούν οι από πάνω να αφή-
σουν να γίνουν. Με όπλο το αν-
τικαπιταλιστικό πρόγραμμα
απαντήσαμε στις ανησυχίες
αυτές και γιατί χρειάζεται μια
δυνατή εργατική αντιπολίτευ-
ση, το ρόλο που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
θέλει να παίξει.

Πολλοί εργαζόμενοι συμφώ-
νησαν μαζί μας σ' αυτά που
προτείνουμε, δώσαμε αρκετά
φύλλα της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης και σε όλους τους χώ-
ρους μας ζήτησαν να τους επι-
σκεφθούμε και μετά τις εκλο-
γές. Πράγμα που θα κάνουμε,
για να βάλουμε μπροστά την
πραγματοποίηση των αιτημά-
των όλου του κόσμου που πα-
λεύει.

Λουίζα Γκίκα
φοιτήτρια Ιατρικής Ιωαννίνων

Σειρά εξορμήσεων πραγματοποιήθηκε
και σε εργατικούς χώρους της Πάτρας.
Όπως μας μετέφερε  η Ράνια:

“Πραγματοποιήσαμε περιοδείες σε κα-
θημερινή βάση καθ' όλη την προεκλογική
περίοδο. Οι επισκέψεις σε χώρους δουλει-
άς με την Εργατική Αλληλεγγύη στο χέρι,
είναι κάτι που κάνουμε ούτως ή άλλως
ανεξαρτήτως εκλογών. Κατά συνέπεια πο-
λύς κόσμος μας ήξερε, μας υποδεχόταν
και συζήταγε με μεγάλο ενδιαφέρον τις
θέσεις και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε την εξόρμηση
στην εφορία της Πάτρας, στην οποία συμ-
μετείχε και η Τόνια Λαχανιώτη που ήταν
υποψήφια βουλευτίνα Αχαΐας. 

Αρκετοί δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ πολύ καλή ήταν η κουβέν-
τα με εργαζόμενους που δήλωναν ότι θα
ψήφιζαν τον ΣΥΡΙΖΑ για να ξεφορτωθούν
την κυβέρνηση του Σαμαρά, ξεκαθαρίζον-
τας όμως ότι η οποιαδήποτε αλλαγή θα
κριθεί με αγώνα την επόμενη των εκλο-
γών. Αντίστοιχες εικόνες είχαμε στις εξορ-
μήσεις στο νοσοκομείο του Ρίου, στις ερ-
γατικές πολυκατοικίες και σε αρκετά ακό-
μα σημεία”.  

Προεκλογική εξόρμηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην πλατεία της Ξάνθης

Το προεκλογικό περίπτερο στο Ναύπλιο



Ετοιμαζόμαστε να διοργανώσουμε ένα μεγά-
λο Παγκρήτιο Αντιφασιστικό Συλλαλητήριο
στις 21 Μάρτη στα Χανιά. 

Σε δυο από τους νομούς της Κρήτης, στα Χα-
νιά και στο Ηράκλειο, οι φασίστες της Χρυσής
Αυγής δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν ψηφο-
δέλτιο, αποδεικνύοντας πως το αντιφασιστικό
κίνημα έχει επηρεάσει την συνείδηση πλατιών
κομματιών της κοινωνίας και να αποσαρθρώσει
την ίδια την οργανωτική βάση της συμμορίας. 

Δεν μας εφησυχάζουν αυτά αφού δεν ξεχνά-
με πως στις περιφερειακές εκλογές η Χ.Α. εξέ-
λεξε ένα περιφερειακό σύμβουλο ο οποίος εί-
ναι αστυνομικός, αποδεικνύοντας πόσο βαθιά
είναι η σύνδεση αστυνομίας και Χρυσής Αυ-
γής.

Έχουμε την εμπειρία του παγκρήτιου συλλα-
λητηρίου στις 22 Μάρτη του 2014 που χιλιάδες
κόσμος απ’ όλη την Κρήτη διαδήλωσε ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες. Αυτή τη φο-
ρά θέλουμε να φτάσουμε σε ακόμα περισσότε-

ρα σημεία και ακόμα περισσότερο κόσμο. Θέ-
λουμε παραπάνω συνδικάτα, φοιτητικούς συλ-
λόγους και φορείς, θέλουμε να απλώσουμε
την καμπάνια μας και τη φωνή μας παντού.
Στις 18 Σεπτέμβρη σε όλη την Κρήτη διοργα-
νώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις με την συμμε-
τοχή χιλιάδων αγωνιστών.

Στα Χανιά έχουμε την εμπειρία με τους Σύρι-
ους πρόσφυγες που ο κόσμος τους υποδέχτη-
κε και τους βοήθησε την ίδια ώρα που η πολι-
τεία ένιπτε τα χείρας της. Σταθήκαμε δίπλα
τους στηρίζοντας τα αιτήματά τους. Ακόμα μια
μεγάλη καραβιά προσφύγων έφτασαν στην Ιε-
ράπετρα όπου και εκεί η κοινωνία τους αγκά-
λιασε απέναντι στην ρατσιστική υστερία για
τους “λαθρομετανάστες”. 

Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο, απ' όλη την
Κρήτη να δώσουμε ένα μεγάλο αντιφασιστικό
και αντιρατσιστικό ραντεβού στις 21 Μάρτη
στη 1μμ στην πλατεία Αγοράς.

Γιώργος Μαλινάκης, ΚΕΕΡΦΑ Χανίων

ΧΑΝΙΑ

Σ
τα Χανιά, την Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη και
την Αθήνα χιλιάδες αντιφασίστες και αντιρα-
τσιστές ξεκινάνε τις ετοιμασίες για να συμ-

μετάσχουν στην Παγκόσμια μέρα ενάντια στο ρα-
τσισμό και την φασιστική απειλή στις 21 Μάρτη.

Πρόκειται για ένα τεράστιο κινηματικό γεγονός
που έρχεται ακριβώς την περίοδο που κυβερνήσεις
και ακροδεξιά και φασιστικά κόμματα προσπαθούν
πιο έντονα από ποτέ να χρησιμοποιήσουν το χαρτί
του ρατσισμού σαν αντίβαρο στις πολιτικές λιτότη-
τας και φτώχειας. 

Ειδικά στην Ελλάδα που οι νεοναζί της Χρυσής
Αυγής πήραν το 6,3% στις βουλευτικές εκλογές της
Κυριακής αποδεικνύεται πως “η φασιστική απειλή
είναι ανοιχτή ακόμη”, όπως αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ. “Ωστόσο η υπο-
χώρηση του ποσοστού, ιδιαίτερα στα μεγάλα κέν-
τρα και τις εργατογειτονιές του Πειραιά και της
Αθήνας, είναι μια πρώτη σημαντική πτώση και δεί-
χνει ότι υπάρχει φρένο στην εκλογική άνοδο της
συμμορίας”.

“Η διατήρηση αυτού του ναζιστικού πυρήνα της
Χρυσής Αυγής, ως κέντρου που κερδίζει εκλογικά

ποσοστά, έστω και πτωτικά, κάνει επιτακτική την
ανάγκη της συνέχισης και της κλιμάκωσης της αντι-
φασιστικής και της αντιρατσιστικής πάλης. Η ΚΕΕΡ-
ΦΑ καλεί την αριστερά, τα συνδικάτα, τα δημοτικά
και περιφερειακά συμβούλια, τους φοιτητικούς συλ-
λόγους, τις κοινότητες μεταναστών, να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας για να τσακίσουμε τη φασιστική
απειλή.

Η δικιά μας απάντηση θα δοθεί μαζί με το διε-
θνές αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα στην
μεγάλη κινητοποίηση στις 21 Μάρτη. Σε αυτή τη
μέρα ξεσηκώνονται ενάντια στο ρατσισμό, την ισ-
λαμοφοβία, τον αντισημιτισμό και την φασιστική
απειλή κινήματα σε όλη την Ευρώπη, στη Βρετα-

νία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Δανία

αλλά και στις ΗΠΑ όπου το κίνημα που ξέσπασε
μετά τις ρατσιστικές δολοφονίες της Αστυνομίας
πήρε την πρωτοβουλία για διεθνή συντονισμό.

Η ελπίδα της ανατροπής του ρατσισμού και της
φασιστικής απειλής θα δικαιωθεί με αγώνα για να
ξηλώσουμε τους νεοναζί από τις γειτονιές και για να
βρουν δικαίωση τα αιτήματα του αντιρατσιστικού κι-
νήματος”, τονίζεται στο τέλος της ανακοίνωσης.
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Οργανώνουμε τις 21 Μάρτη

ΠΑΤΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη Θεσσαλονίκη την τελευταία χρονιά έχουν γίνει πολύ μεγάλες αντιφασιστικές κινητοποιήσεις

ξεκινώντας από την περσινή 22 Μάρτη που ήταν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στην πόλη και μια
σημαντική συναυλία μπροστά από την ΕΡΤ3.

Συνέχεια, σε όποια απόπειρα έκαναν οι χρυσαυγίτες για να εμφανιστούν στο κέντρο της πόλης,
το αντιφασιστικό κίνημα εδώ είχε άμεσα αντανακλαστικά και δεν τους επιτρέψαμε να βγουν και να
κάνουν πορεία. Μέχρι και τώρα, πριν τις εκλογές όταν παρουσίαζαν το ψηφοδέλτιό τους στο ξε-
νοδοχείο Καψής, οργανώθηκε μέσα σε λίγες ώρες αντιφασιστική κινητοποίηση. 

Παλεύουμε ώστε να οργανώσουμε την Παγκόσμια μέρα ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασισμό
και να πάρει και στη Θεσσαλονίκη η 21 Μάρτη κεντρικό χαρακτήρα στην κινηματική ατζέντα. Θέ-
λουμε χιλιάδες κόσμο απ' όλη τη βόρεια Ελλάδα για να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια
στους φασίστες της Χ.Α. και μετά τις εκλογές και για να γίνει η δίκη τους και για να μπουν ισόβια
μέσα.

Δεν ξεχνάμε πως στις δημοτικές εκλογές της προηγούμενης χρονιάς οι χρυσαυγίτες εξέλεξαν
τον ναζί Ματθαιόπουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο περιφερειακό συμβούλιο. Mπροστά μας
έχουμε μεγάλες μάχες για να τους πετάξουμε έξω από τα συμβούλια, τη βουλή, τις γειτονιές μας.

Φύλλια Πολίτη, ΚΕΕΡΦΑ  Θεσσαλονίκης

Από την Πάτρα, την πόλη του Τεμπονέρα, στις 21 Μάρ-
τη ενώνουμε την φωνή μας με τις δεκάδες χιλιάδες κό-
σμου που θα διαδηλώσουν σε όλη την Ευρώπη και στον
κόσμο στην Παγκόσμια μέρα ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες. 

Η τελευταία χρονιά ήταν μια χρονιά γεμάτη αγώνες
στην Πάτρα και σε ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα. Χιλιά-
δες νεολαίοι και εργαζόμενοι βρέθηκαν στο πλευρό των
εργατών της Μανωλάδας σε μια καμπάνια που πέτυχε να
αποκαλύψει τις στενές σχέσεις δικαιοσύνης και αφεντι-
κών, ενώ χιλιάδες διαδήλωσαν και στις 18 Σεπτέμβρη
στον ένα χρόνο από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

Στην πόλη μας οι φασίστες αναγκάστηκαν να κλείσουν
και να μεταφέρουν τα γραφεία τους πολλές φορές τα τε-
λευταία χρόνια, αφού όπου εμφανίζονταν ξεσήκωναν κύ-
μα διαμαρτυριών. Παρόλα αυτά δεν έχουμε τελειώσει με
την φασιστική απειλή. Στην πόλη την οποία οι μετανάστες
έχουν βρει καταλύματα στα εγκαταλελειμμένα εργοστά-
σια της ΑΒΕΞ και της Πειραϊκής - Πατραϊκής, οι πολιτικές
της φτώχειας σε σύνδεση με τον ρατσισμό του κράτους
τους στρώνουν ξανά το δρόμο.

Ταυτόχρονα ζητάμε την άμεση ανακούφιση των μετα-
ναστών που φτάνουν στην Ελλάδα για να μην πέφτουν
θύματα κυκλωμάτων και ρατσιστικών επιθέσεων. Στην
Πάτρα το σύνθημα: Ανοιχτά σύνορα για όλους τους ερ-
γάτες, αποκτάει ιδιαίτερη σημασία αφού είναι δεκάδες
και εκατοντάδες τα περιστατικά θανάτων μεταναστών
στην προσπάθειά τους για μια καλύτερη ζωή στην Ευρώ-
πη. Οι νεκροί μετανάστες-άγνωστο ακόμα πόσοι ακριβώς-
που ταξίδευαν ανάμεσα στα φορτηγά του Norman Atlan-
tic που απέπλευσε από το λιμάνι της Πάτρας, είναι το τε-
λευταίο μόνο από τα περιστατικά που αποδεικνύουν την
ρατσιστική πολιτική της ΕΕ και του ελληνικού κράτους. 

Καλούμε όλα τα σωματεία που στήριξαν τους εργάτες
γης της Μανωλάδας, όλους τους φοιτητικούς συλλόγους,
δημοτικές παρατάξεις, κοινότητες μεταναστών, αγωνιστές
του LGBTQ κινήματος, λαϊκές συνελεύσεις και συλλογικό-
τητες κάθε είδους, από όλη τη Δυτική Ελλάδα, να ενώ-
σουμε όλοι μαζί τη φωνή μας στις 21 Μάρτη και να στεί-
λουμε ένα ηχηρό μήνυμα και από την Πάτρα. 

Νεκτάριος Χάινταρ , ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας

Τις προηγούμενες βδο-
μάδες σε πολλές διαφο-
ρετικές πόλεις αναπτύχ-
θηκαν νέες αντιρατσιστι-
κές πρωτοβουλίες και
ομάδες – Κοπεγχάγη, Όρ-
χους, Έσμπιεργκ, Χάλσ-
νες, Βέιγιε, Σβένμποργκ,
Φάαμποργκ, Χάντερσλεβ.
Οι νέες αυτές πρωτοβου-
λίες προσελκύουν κόσμο
χωρίς προηγούμενη πολι-
τική παρουσία. 

Αυτή η άνοδος έρχεται
σαν απάντηση στην άνο-
δο του ρατσισμού στη Δα-
νία. Στις βουλευτικές
εκλογές που έρχονται σε
9 μήνες από τώρα πολιτι-
κοί από τους Σοσιαλδημο-
κράτες μέχρι τους ακρο-
δεξιούς λαϊκιστές του Δα-
νέζικου Λαϊκού Κόμματος
χρησιμοποιούν τον ρατσι-
σμό ενάντια στους μου-
σουλμάνους και τους
πρόσφυγες. 

Αυτή η κατάσταση μαζί
με τις πορείες των Γερμα-
νών φασιστών του Pegida,
έδωσαν στις διάφορες φα-
σιστικές ομάδες της Δα-
νίας αυτοπεποίθηση. Προ-
σπαθούν να τους φέρουν
και στη Δανία. Οι νέες αν-
τιρατσιστικές πρωτοβου-
λίες και ομάδες έκαναν ξε-
κάθαρο πως οπουδήποτε
οι ρατσιστές προσπαθούν
να διαδηλώσουν, θα οργα-
νώνονται ακόμα μεγαλύτε-
ρες αντι-συγκεντρώσεις.

Η Διεθνής Μέρα ενάν-
τια στο ρατσισμό και τον
φασισμό στις 21 Μάρτη
θα είναι πάρα πολύ ση-
μαντική εδώ. Εκείνη την
ημέρα θα υπάρχουν δια-
δηλώσεις σε 3 τουλάχι-
στον πόλεις της Δανίας.
Το σύνθημά μας είναι:
Πρόσφυγες και Μουσουλ-
μάνοι καλοδεχούμενοι.
Ήδη μεταφέρουμε αυτό
το σύνθημα και στα σχο-
λεία και υπάρχει μεγάλη
ανταπόκριση.

Jesper Juul Mikkelsen,
Christine Kyndi Bergen,
από το κίνημα Racismefri

ΔΑΝΙΑ

Αντιρα-
τσιστικές
πρωτο-
βουλίες



Μ
ε σύνθημα “να ακουστεί η
φωνή των μεταναστών και
των προσφύγων στις 25

Γενάρη”, την Πέμπτη 22/1, η
ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποίησε συγκέν-
τρωση και συνέντευξη τύπου
μπροστά από το κεντρικό περίπτε-
ρο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν
δεκάδες μετανάστες από τη Γενι-
κή Ανακύκλωση, τα φραουλοχώ-
ραφα της Ν. Μανωλάδας, τους
αθωωθέντες της εξέγερσης της
Αμυγδαλέζας, παιδιά μεταναστών
δεύτερης γενιάς από το Πακιστάν
και τη Νιγηρία, εκπροσώποι κοινο-
τήτων όπως της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Ελλάδος, του Ελληνομ-
παγκλαντεσιανού Επιμελητήριου
και της Κοινότητας Σενεγάλης ενώ
το παρών έδωσε ο πατέρας του
δολοφονημένου στα Πετράλωνα
από χρυσαυγίτες Σαχζάτ Λουκμάν,
Χαντίμ Χουσεΐν.

“Θεωρούμε υποχρέωσή μας να
ζητήσουμε τη στήριξη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ γιατί ξέρουμε πως την επόμε-
νη μέρα των εκλογών θα είναι αυ-
τή που θα σταθεί στο πλευρό μας
για όλα τα δικαιώματά μας”, τόνι-
σε ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής
της Πακιστανικής κοινότητας και
πρόεδρος της Ένωσης Μετανα-
στών Εργατών που συντόνισε την
εκδήλωση.

“Από την πρώτη στιγμή που μά-

θαμε για τη δολοφονία του παιδι-
ού μας, η ΚΕΕΡΦΑ και ο Πέτρος
Κωνσταντίνου ήταν η μοναδική
στήριξη μας. Δεν θα μπορούσαμε
να έχουμε δικαιοσύνη αν δεν ήταν
μαζί μας όλο αυτό τον καιρό”, τό-
νισε ο Χαντίμ Χουσεΐν που ζήτησε
δικαιοσύνη για όλους τους μετα-
νάστες που δέχτηκαν επιθέσεις
από την Χρυσή Αυγή.

“Εξω από τα αστυνομικά τμήμα-
τα, από τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, κάθε φορά που δεχόμα-
σταν επίθεση είχαμε την ΚΕΕΡΦΑ
και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ”, δήλωσε ο Μα-
τζίντ Μαλίκ πρόεδρος της Πακι-
στανικής Κοινότητας, ενώ στον

ίδιο τόνο μίλησε ο Αλί από τους 65
αθωωθέντες της εξέγερσης στην
Αμεγδαλέζα, τονίζοντας πως δεν
θα βρίσκονταν ελεύθεροι τώρα αν
δεν είχαν την στήριξη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. 

“Στην Γενική Ανακύκλωση κάνα-
με απεργία για να πάρουμε τα λε-
φτά μας. Κανένας δεν μπορεί να
δουλεύει χωρίς να πληρώνεται. Με
αυτά τα λεφτά ζούμε τις οικογένει-
ές μας. Από την πρώτη στιγμή η
ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήρθαν
στο εργοστάσιο. Τώρα που πλη-
ρωθήκαμε θα συνεχίσουμε να εί-
μαστε μαζί και να παλεύουμε για
το δίκιο μας”, τόνισε ο Ματζίντ

από τους εργάτες της Γενικής
Ανακύκλωσης. 

“Στο δικαστήριο δεν μας έδω-
σαν το δίκιο μας. Μας πυροβόλη-
σαν και δεν πήραμε ούτε τα λεφτά
μας. Θα συνεχίσουμε και θέλουμε
όλους που είσαστε μαζί μας πριν
να είσαστε και τώρα”, τόνισε ο
Μιρβάιζ από τους εργάτες γης της
Μανωλάδας.

Συγκινητικές ήταν οι παρεμβά-
σεις του μικρού Αμπού από τη Νι-
γηρία που θύμισε την δολοφονία
του Μπαμπακάρ Εν' Ντιαγιέ, ενώ η
μικρή Αρίμπα από το Πακιστάν ζή-
τησε Ιθαγένεια εδώ και τώρα εξη-
γώντας πως “Τα παιδιά χρειάζον-
ται ασφάλεια, χρειάζονται προστα-
σία, χρειάζονται Ιθαγένεια”. “Για
να μεγαλώνουν με ίσα δικαιώματα
όπως και όλα τα άλλα παιδιά”,
πρόσθεσε η Ύφη από τη Νιγηρία
μητέρα παιδιών που έχουν γεννη-
θεί στην Ελλάδα.

Ο Κικίλιας και οι εκλεκτοί του
δεν παρέλειψαν να θυμίσουν το
ρατσιστικό τους πρόσωπο αφού
προχώρησαν σε προσαγωγή του
προέδρου της κοινότητας Σενεγά-
λης την ώρα που προσερχόταν
στο χώρο της εκδήλωσης.

Κυριάκος Μπάνος
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“Να ακουστεί η φωνή μας”

Στις 4 Φλεβάρη εκδικάζεται στο
Mονομελές Eφετείο Κομοτηνής η
αίτηση του σ. Ναζίρ Γκασεμί για
αναστολή της ποινής της απέλασης
και για την αποφυλάκισή του μετά
από δυόμιση σχεδόν χρόνια. Ο Να-
ζίρ έκτισε την ποινή του στην Κομο-
τηνή παρά την άδικη απόφαση του
δικαστηρίου, δουλεύοντας μέσα
στην φυλακή. Είχε καταδικαστεί για
λαθραία μεταφορά μεταναστών
επειδή προσπαθούσε να φέρει την
γυναίκα του και το παιδί του. 

Ο σ. Ναζίρ είχε συμμετάσχει
στον 9μηνο αγώνα και τη μεγάλη
απεργία πείνας των Αφγανών Πολι-
τικών Προσφύγων στα Προπύλαια
το 2009-10 και κέρδισε μαζί με δε-
κάδες άλλους το πολιτικό άσυλο.
Είναι πολιτικός πρόσφυγας ανα-
γνωρισμένος από τις επιτροπές
ασύλου και κάθε περίπτωση απέ-
λασής του είναι στην ουσία θανατι-
κή καταδίκη, καθώς στο Αφγανι-
στάν κινδυνεύει η ζωή του. 

Παρόλα αυτά τόσο ο Ναζίρ όσο
και δεκάδες άλλοι Αφγανοί που
βρίσκονται σε στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και σε φυλακές της Βόρει-
ας Ελλάδας μετακινήθηκαν την
προηγούμενη Πέμπτη 22/1 στην
Ξάνθη σε μια πρωτοφανή και προ-
κλητική κίνηση της κυβέρνησης
Σαμαροβενιζέλου και του υπουρ-
γού Κικίλια. Κάλεσαν τον Αφγανό
Πρόξενο από τη Σόφια για να βγά-
λει ταξιδιωτικά έγγραφα σε Αφγα-
νούς πρόσφυγες ώστε να πραγμα-
τοποιηθούν δεκάδες απελάσεις! 

Το παράδειγμα του Ναζίρ είναι
ένα ακόμα παράδειγμα της ρατσι-
στικής πολιτικής της ΕΕ και των κυ-
βερνήσεων που την υπηρέτησαν τό-
σα χρόνια. Απαιτούμε από την νέα
κυβέρνηση λευτεριά για το σ. Ναζίρ
και για τους χιλιάδες έγκλειστους
μετανάστες στις φυλακές και τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συγ-
κέντρωση συμπαράστασης θα
πραγματοποιηθεί έξω από τα δικα-
στήρια Κομοτηνής της Τετάρτη 4/2
στις 9πμ.

Κ. Μ.

Την απάντηση που τους έπρεπε πήραν έξω από το 5ο Λύκειο Κερατσινίου οι χρυσαυγί-
τες που τόλμησαν να επιτεθούν σε αντιφασίστες και αγωνιστές της αριστεράς στη Β' Πει-
ραιά την μέρα των εκλογών. 

“Από νωρίς το πρωί με αρχηγό τον Σαλούφα, τον χρυασαυγίτη υποψήφιο Β' Πειραιά, εί-
χαν αρχίσει να σκίζουν αφίσες και χαρτόνια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον Ηράκλειτο στην Νίκαια
ενώ είχαν επιτεθεί φραστικά στην υποψήφιά μας Κατερίνα Θωϊδου. Στην συνέχεια έσκισαν
πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της Ν. ΣΥΡΙΖΑ στην Παναγή Τσαλδάρη εκεί που έγινε η δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα, ενώ με το προσωπείο του νόμιμου πολιτικού κόμματος προσπάθη-
σαν να ανοίξουν τραπεζάκι στο εκλογικό κέντρο του Κερατσινίου. Ήταν εκεί που δεκάδες
κόσμου, απλοί εργαζόμενοι και νεολαίοι από τη γειτονιά μαζί με μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδέχτηκαν την παρουσία τους και ζήτησαν την άμεση απομάκρυνσή
τους από την περιοχή”, τόνισε στην Ε.Α. ο Παναγιώτης Ζουγανέλης υποψήφιος στη Β' Πει-
ραιά με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

“Τότε οι χρυσαυγίτες με τον γνωστό τραμπούκικο τρόπο τους άρχισαν να βρίζουν, να απει-
λούν και να σπρώχνουν, ενώ χτύπησαν και τραυμάτισαν δυο συντρόφους από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Απάντηση

Η απάντηση από τον κόσμο ήταν άμεση αφού τους κουβάλησε σηκωτούς και τους παρέ-
δωσε στην αστυνομία που μέχρι τότε δεν έκανε απολύτως τίποτα για να αποτρέψει τα
επεισόδια. Μάλιστα αστυνομικοί προσπάθησαν να τους προστατέψουν, και να επιβάλλουν
την παρουσία τους. Φυσικά μετά την μαζική παρέμβαση των κατοίκων και των αντιφασι-
στών η αστυνομία αναγκάστηκε να τους προσαγάγει και αργότερα να κάνει συλλήψεις
αφού αναγνωρίστηκε ο Σαλούφας ως ένας από αυτούς που κατέβαζαν τα πανό κοντά στο
σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Οι φασίστες δεν έχουν θέση στις γειτονιές
μας, πόσο μάλλον στην γειτονιά που δολοφόνησαν τον Π. Φύσσα. Το αντιφασιστικό κίνημα
ακόμα πιο δυνατό πρέπει να συνεχίσει διεκδικώντας να γίνει η δίκη της Χ.Α., μέχρι την ορι-
στική καταδίκη τους και την διάλυση των ταγμάτων εφόδου στους δρόμους και τις γειτο-
νιές μας. Δεν θα επιτρέψουμε στους νεοναζί της Χ.Α. να εμφανίζονται σαν νόμιμο κόμμα.
Θα τους τσακίσουμε”.

Ανακοινώσεις για το γεγονός εξέδωσαν τόσο η ΑΝΤΑΡΣΥΑ όσο και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ κα-
ταγγέλλοντας την στάση της αστυνομίας που ακόμα και την ημέρα των εκλογών τους έκανε
πλάτες και ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των χρυσαυγιτών. 

Στις 12 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η δίκη
του συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικού συμβούλου
της «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας», Πέτρου
Κωνσταντίνου, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε
βάρος του ο Τάσος Χατζηπαράσχος, μέλος των
«αγανακτισμένων» της Επιτροπής Κατοίκων του Αγί-
ου Παντελεήμονα.

Ο Χατζηπαράσχος κατηγορεί τον Πέτρο Κωνσταν-
τίνου για «ενορχήστρωση της επίθεσης που δέχτηκε
ομάδα φασιστών με την επωνυμία “Ελληνική Γροθιά”
στο πανεργατικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
στις 29/6/2010».

Ο Χατζηπαράσχος ήταν ανάμεσα στους μηνυτές
του Σ. Μιχαήλ και του πρώην πρύτανη του ΕΜΠ,
Μουντζούρη, μαζί με τους γνωστούς χρυσαυγίτες Θ.
Σκορδέλη, Η. Παναγιώταρο, Ι. Ανδριόπουλο. Ο τελευ-
ταίος ήταν ο μηνυτής της Εργατικής Αλληλεγγύης.

«Ο Πέτρος Κωνσταντίνου είναι κάθε φορά Πακι-
στανός, Αφγανός, Αφρικανός ,Σύρος, είναι ένας από
εμάς! Θα βρεθούμε στο πλευρό στη δίκη του στις 12
Φλεβάρη», τονίζεται στην έκκληση που εξέδωσαν δε-
κάδες μετανάστες κατά την διάρκεια της συνέντευ-
ξης τύπου την Πέμπτη 22/1 μπροστά στο κεντρικό
περίπτερο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

«Είναι πρόκληση τη στιγμή που δεν έχει οριστεί
ακόμα η δίκη της Χρυσής Αυγής, να δικάζονται οι αν-
τιφασίστες. Ζητάμε την πανηγυρική αθώωση του Πέ-
τρου Κωνσταντίνου, κάτω τα χέρια από τους μετανά-
στες, κάτω τα χέρια από τους αντιφασίστες, ισόβια
για τους δολοφόνους νεοναζί», καταλήγει η ανακοί-
νωση που έχει εκδώσει η ΚΕΕΡΦΑ.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Απάντηση 
στην φασιστική πρόκληση

Φασιστική δίωξη
ενάντια στον 
Π. Κωνσταντίνου

Λευτεριά
στον Ναζίρ
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Τ
ην «συνέχεια του κράτους» διατυμπανίζουν κα-
θησυχαστικά τις τελευταίες βδομάδες απέναντι
σε κάθε ενδιαφερόμενο - χρηματιστήρια, «αγο-

ρές», ΕΕ, στρατό και αστυνομία- ο Αλέξης Τσίπρας και
άλλα, κυβερνητικά πλέον, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Δεν είναι και ιδιαίτερα καθησυχαστική αυτή η υπό-
σχεση, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με συνεργασία ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Τι σημαίνει άραγε συνέχεια του ελληνικού κράτους
όσον αφορά τους «δανειστές»; Δεν σημαίνει συνέχιση
της εξυπηρέτησης του χρέους, «επιμηκυμένου» ή
«κουρεμένου» και εν τέλει συνέχιση της λιτότητας;

Τι σημαίνει συνέχεια του κράτους για τους ανέρ-
γους; Αναμονή για νέα προγράμματα πεντάμηνης εκ-

μετάλλευσης της ΕΕ, που δεν περιλαμβάνουν ούτε το
10% των ανέργων έναντι πινακίου φακής; 

Τί σημαίνει συνέχεια του κράτους όσον αφορά
στους μετανάστες αν όχι συνέχιση του Ξένιου Δία, των
στρατοπέδων συγκέντρωσης, του φράχτη στα σύνο-
ρα; 

Τί σημαίνει συνέχεια του κράτους για την Χρυσή Αυ-
γή που μόνιμα υπέθαλψαν και συνεχίζουν να υποθάλ-
πουν όλοι οι βασικοί του πυλώνες, αστυνομία, δικα-
στήρια, στρατός, ακόμα και οι κοινοβουλευτικοί θε-
σμοί που μετέτρεπαν σε συνομιλητές τους «αγανακτι-
σμένους» χρυσαυγίτες του Αγ. Παντελεήμονα;

Τί σημαίνει συνέχεια του κράτους στην εξωτερική
πολιτική που επί συναπτά έτη έχει υποστηρίξει ψυχή

τε και σώματι κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση του ΝΑ-
ΤΟ προωθώντας νέους εξοπλισμούς - για να αγκι-
στρωθεί πρόσφατα στον επικίνδυνο «άξονα Ελλάδας-
Ισραήλ»; 

Πρόκειται για «συνέχειες» που αν πραγματικά συμ-
βούν έρχονται σε αντίθεση με όλα τα βασικά αιτήματα
που διεκδικεί όλα αυτά τα χρόνια το εργατικό και νεο-
λαιΐστικο κίνημα και η συντριπτική πλειοψηφία των ψη-
φοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η απάντηση στην συνέχεια του κράτους δεν μπορεί
παρά να είναι η συνέχεια του εργατικού κινήματος,
από την πρώτη μέρα, για την δικαίωση όλων των
προσδοκιών, ξεκινώντας από τα πέντε βασικά μέτωπα
που παρουσιάζουμε σε αυτό το δισέλιδο.

Δ
ίπλα στην καταστροφή που έχει φέρει η
λιτότητα και τα μνημόνια είναι ανοιχτός
ο κίνδυνος να προστεθούν θερμά επει-

σόδια και πόλεμοι καθώς τα μέτωπα και οι αν-
ταγωνισμοί επεκτείνονται σε όλη την Μέση
Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το ελληνικό κράτος έχει επιδιώξει έναν όλο
και περισσότερο ενεργό και επικίνδυνο ρόλο σε
αυτήν την περιοχή. Έχει απαντήσει θετικά στα
αιτήματα των ΗΠΑ για περισσότερες βάσεις και
αεροδρόμια, δίπλα στην Σούδα και το Άκτιο,
από τα οποία να μπορούν να ανεφοδιάζουν τα
πλοία τους και να σηκώνουν τα μη επανδρωμέ-
να βομβαρδιστικά τους.

Δίπλα σε αυτήν την επικίνδυνη εξέλιξη έρχε-
ται να προστεθεί μια δεύτερη: Η δημιουργία
του «νέου άξονα» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, και
πρόσφατα της Αιγύπτου για διεκδίκηση των
ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια κα-
τάπτυστη συμμαχία με το μεγαλύτερο σφαγέα
και μαντρόσκυλο του ιμπεριαλισμού στην πε-
ριοχή, το κράτος του Ισραήλ.

Διέξοδος

Η διέξοδος από τα μνημόνια και την ΕΕ δεν
είναι πόλεμοι για τους αμφιλεγόμενους υδρο-
γονάνθρακες, που βρίσκονται στη προμετωπί-
δα των ΑΝ.ΕΛ και εταίρου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ
στην νέα κυβέρνηση. Είναι το χτίσιμο ενός αντι-
πολεμικού κινήματος που θα απαιτήσει:

• Καμιά συμμετοχή και υποστήριξη της Ελλά-
δας σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. 
• Κατάργηση του άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισ-

ραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
• Να μην ανοίξουν νέες και να κλείσουν όλες

οι υπάρχουσες βάσεις του ΝΑΤΟ. 
• Να σταματήσουν οι κοινές συλλογικές

«αμυντικές ασκήσεις» στα πλαίσια του ΝΑΤΟ
και οι διμερείς στα πλαίσια της συνεργασίας με
το Ισραήλ. 
• Πάγωμα των εξοπλισμών, λεφτά για την

Παιδεία και την Υγεία.
• Εξω από το ΝΑΤΟ.

Η
ανυποχώρητη αντιφασι-
στική δράση με αποκορύ-
φωση τον αντιφασιστικό

σεισμό μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, κατάφερε να
σκίσει το δίχτυ προστασίας που
επί δεκαετίες παρείχαν στους
νεοναζί της Χ.Α η αστυνομία, τα
δικαστήρια, τα επιχειρηματικά
συμφέροντα και οι πολιτικοί
τους προστάτες.

Η νίκη και η άνοδος όλης της
Αριστεράς στις εκλογές, (που
πάτησε πάνω στο αντιφασιστικό
ρεύμα και ανάγκασε ακόμα και
πολιτικούς σχηματισμούς όπως
το Ποτάμι να πουλήσουν αντιφα-
σισμό κυνηγώντας την τρίτη θέ-
ση) μεταφράζεται σε άμεσο κα-
θήκον να ξηλώσουμε εντελώς
αυτό το δίχτυ τσακίζοντας τα
τάγματα εφόδου και την φασι-
στική προπαγάνδα. Το 6% που
πήρε η Χ.Α, παρά την μικρή πτώ-

ση (έχασε κάτι λιγότερο από
40.000 ψήφους) δείχνει ότι αυτή
η μάχη δεν έχει τελειώσει.

Βήμα

Mε πρώτο μεγάλο βήμα την
καμπάνια για την πανευρωπαϊκή
μέρα αντιφασιστικής δράσης
στις 21 Μάρτη, το αντιφασιστικό
κίνημα πρέπει να επιβάλλει ότι
το αμέσως επόμενο διάστημα: 

• Θα ξεκινήσει επιτέλους η δίκη,
θα καταδικαστούν και θα σαπί-
σουν στην φυλακή οι δολοφόνοι
νεοναζί και η ηγεσία της Χρυσής
Αυγής.
• Θα ανασυρθούν όλες οι υποθέ-
σεις που ένα αόρατο χέρι βάζει
στο «αρχείο» και θα τιμωρηθούν
όλοι οι ένοχοι για το πλήθος των
επιθέσεων που δεν περιλαμβά-
νονται στην μεγάλη δικογραφία.
• Θα βρεθούν, θα κριθούν και θα
τιμωρηθούν αναλόγως όλοι όσοι
–και δεν είναι λίγοι- προστα-
τεύουν τους νεοναζί μέσα στο
θερμοκήπιο του ναζισμού, την
Ελληνική Αστυνομία. Μέσα στο
δικαστικό σώμα που αθώωνε
ανερυθρίαστα Κασιδιάρηδες και
Μπαρμπαρούσηδες, καλλιερ-
γώντας την αίσθηση ατιμωρη-
σίας και ανοίγοντας το δρόμο
και την όρεξη για σκληρότερα
εγκλήματα. Στους επιχειρημα-
τίες, τύπου Πάλλη, που τους
χρηματοδοτούσαν, τις εφημερί-
δες και τα κανάλια που συστημα-
τικά τους πρόβαλαν. Και όλους
τους Μπαλτάκους, που συνομι-
λούσαν και συνεργάζονταν μαζί
τους στα υπόγεια της Βουλής.

Ο
ρατσισμός βρέθηκε, αμέσως μετά την λιτότητα, στην
κορυφή της ατζέντας όλων των μνημονιακών κυβερνή-
σεων με στόχο την διάσπαση της ενότητας της εργατι-

κής τάξης. Έτσι, οι μετανάστες βρέθηκαν να χτυπιούνται διπλά,
και από την κρίση και από τις ρατσιστικές επιθέσεις. 

Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα,
αλλά ολόκληρη την ΕΕ. Στην «Ευρώπη-Φρούριο» που χτίζει συ-
στηματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ο θεσμοθετημένος ρα-
τσισμός ανοίγει (μαζί με την επίσης θεσμοθετημένη ισλαμοφο-
βία) τον δρόμο στον φασισμό, από την πιο «λάιτ» εκδοχή της
Μαρίν Λεπέν στην Γαλλία μέχρι τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής
στην Ελλάδα.

Ατζέντα

Η απάντηση στον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία δεν μπορεί
παρά να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του εργατικού κι-
νήματος δίπλα στον αγώνα ενάντια στα μνημόνια και τους φασί-
στες και μεταφράζεται στα εξής συγκεκριμένα άμεσα αιτήματα:

• Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών χωρίς όρους και προ-
ϋποθέσεις (απαγορευτικό αριθμό ενσήμων κλπ)
• Ιθαγένεια για όσα από τα 200.000 παιδιά μεταναστών που
γεννήθηκαν ή μεγαλώνουν στην Ελλάδα την επιθυμούν.
• Άσυλο, στέγη και πλήρη δικαιώματα σε όλους τους πρόσφυ-
γες.
• Κατάργηση όλων των ρατσιστικών μέτρων και θεσμών που
έχει επιβάλλει η ΕΕ. Άνοιγμα των συνόρων στους πρόσφυγες,
κλείσιμο της Φρόντεξ, κατάργηση του Δουβλίνο 3 και δυνατό-
τητα προσφύγων και μεταναστών να μετακινηθούν ελεύθερα
όπου αυτοί θέλουν.
• Κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης και απελευθέρωση
όλων των μεταναστών που κρατούνται σε αυτά και στα τμήματα
της αστυνομίας με μόνο «έγκλημα» ότι δεν έχουν χαρτιά.
• Γκρέμισμα του φράχτη στον Έβρο.
• Σταμάτημα των ρατσιστικών επιχειρήσεων σκούπα στους με-
τανάστες και στους καταυλισμούς των τσιγγάνων.
• Αποζημίωση στα θύματα της ρατσιστικής βίας είτε της αστυ-
νομίας, είτε των φασιστικών συμμοριών.
• Χώροι λατρείας για τους Μουσουλμάνους.
• Επιστροφή και επέκταση των πολιτικών δικαιωμάτων για τους
μετανάστες που ζούνε και εργάζονται μόνιμα στην Ελλάδα.

O
ι εκλογές τέλειωσαν και
πάνω από 1 εκατομμύριο
άνεργοι ελπίζουν ότι θα

μπορέσουν επιτέλους να γυρί-
σουν στις δουλειές τους στον δη-
μόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτή η επιτακτική ανάγκη δεν
πρέπει -και δεν μπορεί να περιμέ-
νει την έγκριση ούτε «των αγο-
ρών», ούτε της τρόικας, ούτε της
Κομισιόν. Το δικαίωμα στην εργα-
σία είναι αδιαπραγμάτευτο για
όλους και όλες -μιας και οι γυναί-
κες αποτελούν μαζί με τους νέους
τα μεγάλα θύματα αυτής της επί-
θεσης. 

Την επιστροφή στην εργασία θα
την επιβάλλουν οι άμεσα θιγόμε-
νοι, αυτοί που πληρώνουν το μάρ-
μαρο, η εργατική τάξη -απολυμέ-
νη και μη- αυτής της χώρας. Και
θα το κάνουν οι ίδιοι, παλεύοντας
συλλογικά και οργανωμένα με την
δύναμη των συνδικάτων και των
επιτροπών βάσης.

Στο δημόσιο, πηγαίνοντας για
δουλειά στο σχολείο από το οποίο
απολύθηκαν, ξανανοίγοντας την
ΕΡΤ ή το νοσοκομείο που έκλεισε,

πετώντας έξω τις βδέλλες τους
εργολάβους από τους τομείς τους
οποίους απομυζούν, απλώνοντας
αυτό το παράδειγμα σε κάθε με-
γάλο και μικρό χώρο εργασίας.

Ιδιωτικός τομέας

Στον ιδιωτικό τομέα αναγκάζον-
τας τον κάθε Μάνεση, Λαυρεντιά-
δη, Δαυίδ, Τεγοπούλου να επανα-
προσλάβει όλους τους απολυμέ-
νους εργαζόμενους που μήνα τον
μήνα έχασαν τη δουλειά τους μέ-
σα από την απελευθέρωση των
μαζικών απολύσεων. Μπαίνοντας,
ανοίγοντας και δουλεύοντας τα
κλειστά εργοστάσια, τα κουφάρια
των άδειων ξενοδοχείων. Επιβάλ-
λοντας ότι όσες επιχειρήσεις είτε
δεν θέλουν είτε δεν μπορούν, θα
κρατικοποιούνται και θα μπαίνουν
κάτω από εργατικό έλεγχο χωρίς
αποζημίωση στους καπιταλιστές
και με κατάσχεση της προσωπικής
περιουσίας τους. 

Επιβάλλοντας ότι θα ψηφιστεί
νόμος που θα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ άπαξ
και δια παντός τις απολύσεις και
θα σταματήσουν οι ελαστικές σχέ-

σεις εργασίας σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η μόνη
απάντηση σε εκείνους που πέντε
χρόνια τώρα ψηφίζουν ασταμάτη-
τα νόμους που απελευθερώνουν
τις απολύσεις, έχουν ρημάξει εκα-
τοντάδες χιλιάδες οικογένειες,
έχουν οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες
στην κατάθλιψη και χιλιάδες στην
αυτοκτονία.

Ο
ι βασικοί άξονες του αντικα-
πιταλιστικού προγράμματος
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ -η διαγραφή

του χρέους, η έξοδος από το ευρώ
και την ΕΕ, η απαγόρευση των απο-
λύσεων και η κρατικοποίηση των
τραπεζών– αποτελούν την μοναδική
ρεαλιστική διέξοδο από την κρίση. 

Είναι η μονομερής απάντηση του
εργατικού κινήματος στους εκβια-
σμούς των “αγορών” και τις επιτα-
γές της τρόικας και των αφεντικών -
σε αντίθεση με λύσεις τύπου «δια-
πραγμάτευσης» για «επιμήκυνση» ή
«κούρεμα» που δοκιμάστηκαν και
σήμαναν διαιώνιση και γιγάντωση
του χρέους και της λιτότητας. 

Απαιτούμε την διαγραφή όλου
του χρέους γιατί δεν το δημιουργή-
σαμε όλοι μαζί. Γιγαντώθηκε από
120% σε 175% μέσα στα πέντε χρό-
νια των μνημονίων για να καλύψει
τα τοκοχρεολύσια των προηγούμε-
νων δανείων – και βέβαια τα 250 δις
ευρώ που κόστισαν οι αναχρηματο-
δοτήσεις και τα πακέτα διάσωσης
των ελληνικών τραπεζών.

Απαιτούμε την διαγραφή του χρέ-
ους γιατί χρειαζόμαστε όλα αυτά τα
αμύθητα χρήματα που καταλήγουν
στους τραπεζίτες για τις πραγματι-
κές ανάγκες των απλών ανθρώπων:
για να γυρίσουν οι μισθοί και οι συν-
τάξεις τουλάχιστον στα προ του
μνημονίου επίπεδα, για να γίνουν
προσλήψεις, για φάρμακα, για δημι-
ουργία θέσεων εργασίας. Και δίπλα
σε αυτά παλεύουμε να επιβάλλουμε
την φορολόγηση των κερδών των
καπιταλιστών που σε όλη την διάρ-
κεια των μνημονίων συνέχισαν την
υψηλή τους πτήση πάνω από τα 70
δις ευρώ μεικτά κέρδη το χρόνο. 

Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλί-
σουμε ότι τα λεφτά δεν θα «πετά-
ξουν» είναι η κρατικοποίηση των
τραπεζών –τη διάσωση των οποίων
έχουμε χρυσοπληρώσει- κάτω από
εργατικό έλεγχο. 

Έτσι μπορούμε να πετύχουμε το
χρήμα και οι κινήσεις των λογαρια-

σμών να βρίσκονται κάτω από την
συλλογική γνώση και τον έλεγχο
των εργαζομένων και να κατευθύ-
νονται για να καλύψουν επενδύσεις
που αφορούν τις ανάγκες του κό-
σμου. 

Η στάση πληρωμών και η διαγρα-
φή του χρέους είναι αλληλένδετη
με την ρήξη και την έξοδο από την
ευρωζώνη και την ΕΕ που εδώ και
πάνω από μισό αιώνα είναι το κλαμπ
του κεφαλαίου, του ιμπεριαλισμού
και του ρατσισμού. 

Σύμμαχος

Πρόκειται για μια πολιτική που
δεν θα σημάνει απομόνωση, αντίθε-
τα, θα έχουμε πολύτιμο σύμμαχο σε
αυτόν τον αγώνα την διεθνιστική αλ-
ληλεγγύη του παγκόσμιου εργατι-
κού κινήματος, από την Ιταλία και
την Ισπανία μέχρι την Ιρλανδία και
την ίδια τη Γερμανία, που εμπνέον-
ται από το ελληνικό εργατικό κίνημα
και την άνοδο της Αριστεράς.

Το κόκκινο νήμα που συνδέει όλα
αυτά είναι ο εργατικός έλεγχος -και
δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, είναι
η άμεση απάντηση στα προβλήματα
που γεννάει η κρίση, στα κλεισίματα
των εργοστασίων και των επιχειρή-
σεων, τις απολύσεις, την απληρω-
σιά. Είναι η απάντηση στο ποιος και
πως μπορεί να φέρει σε πέρας όλες
αυτές τις αλλαγές και μαζί να αλλά-
ξει την κοινωνία ολόκληρη. Είναι η
ίδια δύναμη που σε πέντε χρόνια
γκρέμισε με τους αγώνες της τρεις
κυβερνήσεις και το πολιτικό κατε-
στημένο σχεδόν μισού αιώνα. 

Η τεράστια δύναμη της τάξης των
εργαζομένων, απολυμένων και
ενεργών, νέων και παλιών, ανδρών
και γυναικών, μεταναστών και ντό-
πιων, στρέιτ και ομοφιλόφιλων -
φτάνει ο έλεγχος των παραγωγικών
δυνάμεων και του πλούτου να περά-
σει από τα χέρια μιας χούφτας
άπληστων τραπεζιτών, βιομήχανων
και εφοπλιστών στα δικά τους χέ-
ρια.

Διαγραφή του χρέους

Να πάρουμε πίσω 
τις δουλειές μας

Ιθαγένεια σε
όλα τα παιδιά

Ισόβια 
στους νεοναζί

Όχι συμμαχία
με το Ισραήλ

5 καυτά μέτωπα
κείμενα: Γιώργος Πίττας

Σύσκεψη του
Συντονισμού
ενάντια σε
Κλεισίματα και
Διαθεσιμότητες

Δευτέρα 2 Φλεβάρη 6μμ
Εργατικό Κέντρο Αθήνας
(Μάρνης και 3ης Σεπτεμβρίου) 

Μετά τις εκλογές, 
πώς οργανώνουμε για 
να κερδίσουμε πίσω 
όλα όσα μας λεηλάτησαν



Οι Καθαρίστριες συνεχίζουν τον αγώνα τους
με το Κέντρο Αγώνα στην Καραγιώργη Σερβίας,
έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύν-
ταγμα. 

Η Βαγγελιώ Αλεξάκη μας είπε μετά τις εκλο-
γές: «Τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν αυτό
που θέλαμε. Για πρώτη φορά υπάρχει αριστερή
κυβέρνηση, αλλά εμείς παραμένουμε στις θέ-
σεις μας μέχρι την τελική δικαίωση του αγώνα

μας. Το κίνημα χρειάζεται να είναι ψηλά για να
περάσει η κυβέρνηση τις αποφάσεις που θέ-
λουμε. Να μην έχουμε πάλι καμιά ανάθεση. Να
κάνουμε τις μέρες που έρχονται καλύτερες για
μας και τα παιδιά μας. Ποτέ ξανά καμιά ανάθε-
ση σε κανένα». 

Όσον αφορά για το πώς θα κινηθούν οι ίδιες,

μας δήλωσε: «Νομίζω ότι πρέπει να πάμε άμεσα
σε συνέλευση. Όχι σε μια δυο μέρες, αλλά μέ-
χρι το τέλος της άλλης εβδομάδας. Να έχουμε
περιθώριο να την οργανώσουμε. Να μπορούν
να κατέβουν στην Αθήνα οι συναδέλφισσες από
όλη τη χώρα να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα
βήματα μας».    

Νο 1158, 28 Γενάρη 2015 Στους χώρους δουλειάςσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Με πανηγύρια και συνθήματα υποδέχτη-
καν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ την κατάρ-
ρευση της κυβέρνησης Σαμαρά μέσα στο
κατάμεστο ERT-open το βράδυ της Κυρια-
κής, μετά το άκουσμα των exit-poll. Εκτός
από τους εργαζόμενους, πολύς κόσμος
ανηφόρησε στην Αγία Παρασκευή για να
δηλώσει ακόμα μια φορά τη στήριξή του,
ενώ η Αστυνομία με τρόμο έβαλε μια δι-
μοιρία ΜΑΤ μπροστά στο Ραδιομέγαρο. 

Η Ειρήνη Φωτέλλη, από τους πρωταγω-
νιστές της μάχης που έχουν δώσει όλους
αυτούς τους μήνες οι εργαζόμενοι μας δή-
λωσε: «Όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ είμα-
στε χαρούμενοι. Θεωρούμε ότι πετύχαμε
μια πρώτη μικρή νίκη, μια νίκη που μας δί-
νει περισσότερο θάρρος. Αυτοί οι αγώνες
καθόρισαν και το αποτέλεσμα, έτσι έφτα-
σε να υπάρξει μια κυβέρνηση της αριστε-
ράς. Όμως, για να κερδίσουμε τον πόλε-
μο, δεν περιμένουμε την κυβέρνηση να το
κάνει, θα το κάνουμε με τους αγώνες μας.
Χρειάζεται τώρα να προχωρήσουμε πιο
οργανωμένα και πιο δυνατά, είναι πιο εύ-
κολο να πιέσουμε αυτή την κυβέρνηση. Εί-
ναι αναγκαίο να γίνει συνέλευση όλων των
εργαζόμενων της ΕΡΤ άμεσα για να καθο-
ρίσουμε τα επόμενα βήματα μας». 

Αυτή είναι και η πρωτοβουλία που παίρ-
νουν εργαζόμενοι της ΕΡΤ χωρίς καμιά
αναμονή. Κυκλοφόρησε το παρακάτω κεί-
μενο, το οποίο στηρίζουν οι Financial Cri-
mes και η Εργατική Αλληλεγγύη, κάτω
από το οποίο έχει ξεκινήσει συλλογή υπο-
γραφών για νέα Γενική Συνέλευση: 

«Ανοιχτή επιστολή – πρόταση προς τις
ομοσπονδίες ΠΟΕΣΥ και ΠΟΣΠΕΡΤ και
κάθε συνάδελφο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
μετά την κυβερνητική αλλαγή και τις δε-

σμεύσεις της προεκλογικής περιόδου για
το θέμα της ΕΡΤ, εκτίμησή μας είναι ότι
πρέπει άμεσα και σε συντονισμό οι ομο-
σπονδίες που καλύπτουν το χώρο της ΕΡΤ
(ΠΟΣΠΕΡΤ – ΠΟΕΣΥ) να καλέσουν σε κοι-
νή συνέλευση, ώστε να αρχίσει η προετοι-
μασία για εκκρεμή θέματα που θα κληθού-
με να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον.

Σαν τέτοια εκτιμούμε:
Tις θεσμικές εκκρεμότητες (πχ αρκετές

δίκες από την περίοδο του Π.Δ. έως και
τις παράνομες απολύσεις του «μαύρου»,
ασφαλιστικά θέματα, κλπ).

Τις διαδικασίες ανασυγκρότησης τμη-
μάτων και της σύντομης ανάληψης καθη-
κόντων σε επαγγελματική βάση εντός του
Ραδιομεγάρου με τις εκεί υποδομές.

Την οργάνωση σε νέα βάση της δομής και
της λειτουργίας της ΕΡΤ της νέας περιόδου.

Τις επαφές – επικοινωνίες με τη νέα κυ-
βέρνηση για όλα τα τρέχοντα ζητήματα.

Εκτιμούμε πως για συμβολικούς και ου-
σιαστικούς λόγους η συνέλευση θα πρέ-
πει να καλεστεί εντός του Ραδιομεγάρου,
για παράδειγμα στο στούντιο Ε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς εκ των
αγωνιζομένων 20 μήνες ενάντια στο «μαύρο».

�• Στην Αθήνα, η συχνότητα του Πρώ-
του Προγράμματος αλλάζει και από το
Σάββατο 31/1 θα βρίσκεται από τους
91.8FM στους 106.7FM

ΕΡΤΔΗΜΟΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Με την οριστική απόφαση να
μην έχει εκδοθεί ακόμα, συνεχίζε-
ται το σίριαλ σχετικά με τους συμ-
βασιούχους εργαζόμενους στο
Δήμο Χαλανδρίου. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ με
ανακοίνωσή  της καταγγέλλει την
απόφαση του Δημάρχου, Σ. Ρούσ-
σου να προχωρήσει σε έφεση κα-
τά της δικαστικής απόφασης που
δικαιώνει συμβασιούχους με τη
μετατροπή της σύμβασής τους σε
αορίστου χρόνου. 

Ο Σύλλογος εργαζόμενων στο
Δήμο έχει την ίδια θέση με την
Ομοσπονδία, ενώ παραιτήθηκε ο
γραμματέας του Σωματείου για να
δείξει τη διαφωνία του. 

Ο δήμαρχος μετά από αυτές τις
κινήσεις με δική του πρωτοβουλία
έχει επιτρέψει οι εργαζόμενοι να
συνεχίσουν να βρίσκονται στη θέ-
ση τους. Αν όμως η απόφαση του
δικαστηρίου δικαιώσει το Δήμο,
τότε θα αναγκαστεί να την εφαρ-
μόσει. 

Αποδεικνύεται για μια ακόμα φο-
ρά ότι δεν μπορείς «να έχεις την
πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορ-
τάτο». Ή θα είσαι με τους εργαζό-
μενους ή θα συγκρουστείς με τον
Καλλικράτη και την υπόλοιπη νομο-
θεσία που προβλέπει περικοπές. 

Η αντίφαση που υπάρχει στην
κατάσταση του Δήμου Χαλανδρί-
ου ολοένα και θα διογκώνεται, αν
δεν υπάρξει αποφασιστική αλλαγή
σύγκρουσης με αυτές τις πολιτι-
κές. Στην συγκεκριμένη περίπτω-
ση, ο Δήμαρχος θα έπρεπε να μην
είχε προχωρήσει στην έφεση από
την αρχή. 

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ σημειώνει ακόμα
στην ανακοίνωσή της: «Η Εκτελε-
στική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
σταθερή στη θέση της υπέρ της
μόνιμης και σταθερής εργασίας,
καλεί το Δήμαρχο και τη Διοίκηση
του Δήμου Χαλανδρίου να επανε-
ξετάσουν τη στάση τους και να
ανακαλέσουν άμεσα την άσκηση
έφεσης στην απόφαση που δι-
καιώνει τους εργαζόμενους ώστε
να επιβεβαιώσουν στην πράξη αυ-
τά που διακήρυτταν επίσημα προ-
εκλογικά και μετεκλογικά. Άλλω-
στε όλοι μας κρινόμαστε μόνο
από αυτά που πράττουμε και όχι
από αυτά που δηλώνουμε!». 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Κινητοποίηση έξω από την εταιρία Migato ΑΕ οργάνωσε την Τρίτη 27/1 το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών ως
διαμαρτυρία για την απόλυση εγκύου εργαζόμενης. 

Η ανακοίνωση του σωματείου αναφέρει: «Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει την εταιρία MIGA-
TO AE για την παράνομη και καταχρηστική απόλυση εγκύου συναδέλφου. Όταν η συνάδελφος ανακοίνωσε
στην εταιρία την εγκυμοσύνη της, η εργοδοσία την ανάγκασε να υπογράψει λύση της σύμβασής της, επικα-
λούμενη υπογραφή νέας που θα όριζε αλλαγή των όρων εργασίας. Ουσιαστικά η εργαζόμενη εξαναγκάστηκε
σε παραίτηση. Ωστόσο, η νέα σύμβαση δεν κοινοποιήθηκε ποτέ στην εργαζόμενη. Αντιθέτως, στις συνεχείς
ερωτήσεις της συναδέλφου για την υπογραφή νέας σύμβασης, η εταιρία απάντησε ότι δεν τίθεται ζήτημα κα-
θώς θεωρεί ότι πρόκειται για οικειοθελή αποχώρηση! Η κοροϊδία δεν σταμάτησε όμως μόνον εκεί. 

Σε ερώτηση του σωματείου προς την εταιρία για τους λόγους απόλυσης, ο υπεύθυνος απάντησε «Έτσι! Δι-
ευθυντικό δικαίωμα!» Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο εργοδοτικών
αυθαιρεσιών. Έρχεται ακόμη να επιβεβαιώσει, ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική κυβέρνησης και κεφαλαίου μας
έχει φέρει 100 χρόνια πίσω, με τα αφεντικά να νομίζουν ότι μπορούν να λειτουργούν αυθαίρετα. Οι εργαζόμε-
νοι βαφτίζονται «συνεργάτες», με στόχο να μην τολμούν να διεκδικήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, τρο-
μοκρατούνται, απειλούνται και εργάζονται υπό το καθεστώς συνεχούς φόβου. Εμείς τους απαντάμε ότι η επί-
θεση στη μητρότητα, η τρομοκρατία που βιώνουν εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, η εργοδοτική ασυδο-
σία, η καταστρατήγηση των εργατικών δικαιωμάτων και η χειροτέρευση των όρων εργασίας δεν θα μείνουν
αναπάντητα... Απαιτούμε την άμεση και πλήρη ηθική και οικονομική αποκατάσταση της συναδέλφου! Κανένας
εργαζόμενος μόνος του, με συλλογικούς αγώνες σπάμε την εργοδοτική τρομοκρατία».

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ - MIGATO

Οι Σχολικοί Φύλακες βρέθηκαν στην πρώτη γραμ-
μή του αγώνα των εργαζόμενων που πάλεψαν ενάν-
τια στις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις.

Η Αγγελική Γιαννοπούλου μας μίλησε για το πώς
συνεχίζουν μετά τις εκλογές: «Η ελπίδα ήρθε. Ήρθε
και έφερε χαμόγελα αισιοδοξίας για μας και για τα
παιδιά μας. Πιστεύω ότι οι διαθέσιμοι και νυν απολυ-
μένοι –καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες, καθηγητές,
αλλά και τα Τσιμέντα Χαλκίδας, η Κόκα-Κόλα, τα κι-
νήματα στις Σκουριές- είχαμε καταλυτικό ρόλο στην
αλλαγή της κυβέρνησης. Η μεγάλη νίκη θα είναι η
αποκατάσταση της αδικίας των απολύσεων, να ξανα-
πάρουμε τις δουλειές μας. Πρέπει αυτοί που τα έκα-
ναν να πληρώσουν. Όταν ακούω ή ξανασκέφτομαι τη
δήλωση του Πάγκαλου ότι «μαζί τα φάγαμε», οργίζο-
μαι! Όχι, δεν τα φάγαμε μαζί. Πιστεύω η κυβέρνηση
Τσίπρα να υλοποιήσει ό,τι υποσχέθηκε. Να επιστρέ-
ψουμε στις δουλειές μας. Αν δεν το κάνει, και αυτός
θα έχει την ίδια τύχη με τις προηγούμενες κυβερνή-
σεις. Ο Σαμαράς είχε υποσχεθεί ότι δεν θα κάνει

απολύσεις, ούτε ψήφισε το πρώτο Μνημόνιο. Μετά
ψήφισε το δεύτερο και το τρίτο. Επιτέλους, πρέπει
κάποιος να πατήσει πόδι στο ΔΝΤ και την ΕΕ». 

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μια αντιπροσωπεία από
Σχολικούς Φύλακες και Καθηγητές θα επισκεφτεί
την Ευρωβουλή για να αναδείξει το θέμα μας. Στη
συνέχεια όταν επιστρέψουν οι συνάδελφοι θα κάνου-
με συνέλευση. Δεν σταματάμε τον αγώνα, δεν επα-
ναπαυόμαστε. Ακόμα και αν πάρουμε πίσω τις δου-
λειές μας πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη σε όποιον
κλάδο βρεθεί στη θέση μας. Είτε είναι στο δημόσιο,
είτε στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ αυτόν τον 1,5 χρόνο
άρχισα να σκέφτομαι διαφορετικά. Να μην με νοιάζει
μόνο για τον εαυτό μου, αλλά να βάζω την αλληλεγ-
γύη πάνω από όλα. Άλλαξα τον τρόπο που σκέφτο-
μαι, που ψηφίζω, που βλέπω τα πράγματα. Χτες (σ.σ
την Κυριακή) κατέβηκα στο κέντρο να πανηγυρίσω.
Είχε κίνηση και άφησα το αυτοκίνητο μακριά. Περ-
πατώντας είδα 15 άστεγους. Σκέφτηκα, εγώ έχω σπί-
τι, αυτοί όχι. Όταν γύρισα σπίτι, είχα την χαρά της
νίκης, αλλά και αυτό στο μυαλό μου. Πρέπει να δεί-
χνουμε αλληλεγγύη, να τα αλλάξουμε όλα».     

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

25 Γενάρη, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ πανηγύρισαν την πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά.
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Ο
Τσίπρας ως νέος πρω-
θυπουργός πήγε να ανα-
κοινώσει τη νίκη στα

Προπύλαια κι όχι το Ζάππειο,
ένα μέρος απ' όπου συνήθως
ξεκινούν διαδηλώσεις αντί για
συγκεντρώσεις κυβερνητικών
κομμάτων. Την επόμενη ημέρα
οι συμβολισμοί συνεχίστηκαν με
την πολιτική ορκωμοσία αντί
της θρησκευτικής και με την
επίσκεψη στο σκοπευτήριο της
Καισαριανής, προς τιμήν των
εκτελεσθέντων αγωνιστών από
τους ναζί. 

Πέραν όμως των αριστερών
συμβολισμών υπάρχει η ουσία.
Η συμμετοχή των ΑΝΕΛ στην
κυβέρνηση και του Καμμένου
στην θέση του υπουργού Εθνι-
κής Αμυνας είναι απαράδεκτη
και κυρίως επικίνδυνη.

Ο αρχηγός του κόμματος, Π.
Καμμένος, διετέλεσε βουλευτής
της Ν.Δ από το 1993 μέχρι το
2011, ενώ διετέλεσε και υφυ-
πουργός Ναυτιλίας. Τα βασικά
προεκλογικά συνθήματα στο
φυλλάδιο των ΑΝΕΛ ήταν: “Το
τέλος στην ανεξέλεγκτη είσοδο
των λαθρομεταναστών είναι
αναγκαίο καλό. Αναγκαίο καλό
το τέλος των επαχθών σχεδίων
του Τούρκικου προξενείου στην
Ξάνθη. Η Μακεδονία είναι μία,
είναι Ελληνική κι αδιαπραγμά-
τευτη. Αναγκαίο καλό η άρρη-
κτη σχέση εκκλησίας και κρά-
τους”. Ρατσισμός, τουρκοφαγία

και πατριδοκαπηλεία για τους -
κατα τ'άλλα αντιμνημονιακούς-
κυβερνητικούς εταίρους του
ΣΥΡΙΖΑ. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη ήδη
από τον Απρίλη του 2013 είχε
γράψει για τη συνεργασία που
έμελλε να γίνει πράξη ενάμιση
χρόνο αργότερα: 

“Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν
μπορεί να ξέχασε τόσο γρήγο-
ρα ποιος είναι ο Καμμένος και
το κόμμα του. Ένα πλουσιόπαι-
δο που αναδείχθηκε στον κομ-
ματικό σωλήνα της Νέας Δημο-
κρατίας υπό την προστασία του
Έβερτ και του Μητσοτάκη. Από
τη δεκαετία του '90 κάτω από
τα φτερά του Καμμένου καλυ-
πτόταν όλη η ακροδεξιά πτέρυ-
γα της ΝΔ, βασιλόφρονες,
χουντικοί, 'μακεδονομάχοι',
'απελευθερωτές' της Βορείου
Ηπείρου και όσοι ήθελαν να βά-
λουν όλη την Αριστερά στη φυ-

λακή μαζί με τη 17 Νοέμβρη. Ο
ίδιος ο Καμμένος ήταν βασικός
“θεωρητικός” της σύνδεσης του
ΠΑΣΟΚ με την τρομοκρατία.

Ξερονήσια

Το προεκλογικό πρόγραμμα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων υπο-
σχόταν να επανέλθουν τα ξερο-
νήσια ως φυλακές, μάλιστα με...
ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή.
Πρότεινε να εφαρμοστούν φυ-
λετικοί διαχωρισμοί στους μετα-
νάστες ανάλογα με το χρώμα
και την προέλευση.

Οι υπόλοιπες “δημοκρατικές”
του προτάσεις ήταν στη θέση
των υπουργών να μπουν μπά-
τσοι, δικαστές και στρατιωτικοί,
να φτιαχτεί οκταετές συμβούλιο
εθνικής ασφαλείας που θα έχει
ρόλο πάνω από τις κυβερνήσεις
και προφανώς δεν θα εκλέγεται.

Το κόμμα του Καμμένου είναι
το μοναδικό κοινοβουλευτικό

κόμμα που έχει σπάσει το εμ-
πάργκο κατά της Χρυσής Αυ-
γής. [...] Ο Καμμένος ήταν ο πο-
λιτικός αρχηγός που έτρεξε να
υπερασπιστεί τους βατραχάν-
θρωπους που φώναζαν φασιστι-
κά συνθήματα πέρσι στις παρε-
λάσεις, ενώ οι δεξιές φυλλάδες
με εγγύηση τη στήριξη Καμμέ-
νου και Χρυσαυγιτών προτεί-
νουν στο Σαμαρά να κατεβάσει
τις ρατσιστικές αλλαγές στο νό-
μο για την ιθαγένεια. […] Ακόμη
και μια σκέτη χειραψία με τον
Καμμένο θα ήταν ντροπή για
την Αριστερά”. 

Τα εκατομμύρια που έδιωξαν
τους Σαμαροβενιζέλους και
ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτο
κόμμα, έχουν δώσει μεγάλες
μάχες ενάντια στο ρατσισμό,
τον πόλεμο και την ακροδεξιά.
Το βράδυ της Κυριακής πανη-
γύρισαν για την ιστορική εκλο-
γική νίκη. Τη Δευτέρα μπορεί να
δάκρυσαν που ένας πρωθυ-
πουργός επισκέφτηκε το σκο-
πευτήριο της Καισαριανής σαν
πρώτη πράξη. Από την Τρίτη
όμως και την ανακοίνωση της
σύνθεσης της κυβέρνησης,
έχουν να δώσουν νέες μάχες,
προκειμένου να μην πνιγούν οι
ελπίδες τους στο πηγάδι των
συμβιβασμών. Είναι στο χέρι
αυτού του κόσμου και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στο πλευρό του.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Η
ανακοίνωση των exit polls και των
πρώτων καταμετρημένων αποτελε-
σμάτων, επιβεβαίωναν με εκκωφαντι-

κό τρόπο την τεράστια ήττα της μισητής
(πρώην) συγκυβέρνησης και γέμιζαν χαρά
κι ελπίδα χιλιάδες κόσμο. 

Ο Σαμαράς στο ίδιο μέρος που πριν δυό-
μιση χρόνια πανηγύριζε τη νίκη στις εκλογές
του Ιουνίου του '12, περικυκλωμένος τότε
από δεκάδες στελέχη και συνεργάτες του,
τώρα μόνος κι αξιοθρήνητος, παραμένοντας
όμως θρασύς, έκανε δηλώσεις, μάλλον για
εσωτερική κατανάλωση, για την “ήσυχη συ-
νείδησή του” που “είπε την αλήθεια στον ελ-
ληνικό λαό” κλπ. Στα πάνελ και τα social me-
dia, στελέχη της ΝΔ όπως ο Σπηλιωτόπου-
λος κι ο Αντώναρος έσπευδαν να πάρουν
αποστάσεις, κατηγορώντας τον Σαμαρά για
την ήττα. Ο Βενιζέλος ταυτόχρονα παραδε-
χόταν το στραπάτσο ρίχνοντας τις ευθύνες
στον Παπανδρέου και ανακοινώνοντας συ-
νέδριο και αλλαγή ηγεσίας. Το βράδυ αυτό
η κρίση για τα δυο παραδοσιακά κόμματα
της άρχουσας τάξης βάθυνε ακόμα πιο πο-
λύ. Και αυτό είναι σίγουρα ένας σπουδαίος
λόγος για να χαίρεται κανείς.

Ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός που ηγή-
θηκε της πιο μισητής κυβέρνησης των τε-
λευταίων δεκαετιών, έπαιξε όλα τα χαρτιά
του προεκλογικά. Τα ίδια που είχε ξαναπαί-

ξει και το 2012. Το χαρτί του ρατσισμού και
της ισλαμοφοβίας, προσπαθώντας να εκμε-
ταλλευτεί μάλιστα το χτύπημα στο Charlie
Hebdo, για να δικαιολογήσει το τείχος στον
Έβρο και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Το χαρτί της τρομοκρατίας με τα σποτάκια
– καζαμία για την “καταστροφή” που θα
ακολουθήσει της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Το χαρ-

τί του αντικομμουνισμού, με τον Βορίδη να
μιλάει για τον αγώνα που με τα όπλα έδω-
σαν οι πρόγονοί τους για να μην πέσει η χώ-
ρα στην αριστερά. Το χαρτί του success
story, με τις υποσχέσεις ότι “πάμε καλά” και
“βγαίνουμε από τα μνημόνια”. Τίποτα από
όλα αυτά δεν δούλεψε και η κατάρρευση
έκανε κρότο.

Δ
υναμική παρουσία σε πολλά εκλογικά κέν-
τρα είχαν σύντροφοι και συντρόφισσες της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Κυριακή 25 Γενάρη. Με

αφίσες, τραπεζάκια και ζωντανές εξορμήσεις
διεκδίκησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την ενί-
σχυση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και την
συνέχεια των αγώνων από την πρώτη στιγμή, χω-
ρίς καμιά αναμονή. 

«Ήμασταν από το πρωί στο 12ο Λύκειο στα Κάτω
Πετράλωνα. Όλη η αριστερά ήταν εκεί. Δεν υπήρ-
χαν ούτε φασίστες, ούτε μπάτσοι. Ο κόσμος έπαιρ-
νε την προκήρυξη που μοιράζαμε, άνοιγε κατευθεί-
αν συζήτηση. Υπήρχε πολύς κόσμος αναποφάσι-
στος μέχρι την τελευταία στιγμή. Πολλοί από αυ-
τούς ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά άνοιγαν τη συζήτηση
για όλα: για το χρέος, για την ανεργία, για την επό-
μενη μέρα των εκλογών, για το πώς οι διαθέσιμοι
θα πάρουν πίσω τις δουλειές τους, για τα χαρά-
τσια. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι που πήραν τα ψη-
φοδέλτια μας για να μας στηρίξουν. Η ανταπόκριση
φάνηκε και στο ότι δώσαμε 10 φύλλα της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης, ενώ μια εργαζόμενη οργανώθη-
κε επί τόπου στο ΣΕΚ», μας είπε η Στέλλα Μ.

Αναζήτηση

Στο Περιστέρι έγινε εξόρμηση έξω από 5 εκλο-
γικά κέντρα. «Ήμασταν έξω από το 9ο Γυμνάσιο,
το 9ο Λύκειο, το 3ο Γυμνάσιο, το 1ο Δημοτικό και
το 2ο Γυμνάσιο. Δώσαμε πάνω από 40 φύλλα της
εφημερίδας γιατί η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Ξε-
κινούσαμε τη συζήτηση με το σύνθημα «Δυνατή
ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να τα πάρουμε όλα πίσω» και αξιο-
ποιούσαμε το σαλόνι της εφημερίδας για να ανοί-
ξουμε την κουβέντα για την επόμενη μέρα. Τι βή-
ματα χρειάζεται να κάνουμε για να τα καταφέρου-
με. Υπήρχε αναζήτηση από τον κόσμο. Ο κόσμος
που ψήφισε αριστερά δεν έλεγε «ψηφίσαμε και
τελειώσαμε», αλλά ανησυχούσε για την επόμενη
μέρα. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι μετά βίας
υπήρχε παρουσία της Νέας Δημοκρατίας», μας
δήλωσε ο Βασίλης Μ. 

Στο Παγκράτι έγινε εξόρμηση σε δύο σχολεία,
στον Άγιο Αρτέμη και στη Δαμάρεως (όπου οι
σύντροφοι αντιμετώπισαν προκλήσεις της Αστυ-
νομίας). «Υπήρχε ενθουσιασμός από τον κόσμο
επειδή έβλεπε να φεύγουν οι Σαμαράδες. Όλη η
αριστερά ήταν εκεί. Και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η κουβέντα άνοιγε για την επόμενη
μέρα, πως θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας, για
να πάρουμε πίσω τις δουλειές μας, τους μισθούς
μας, τα πάντα. Δώσαμε συνολικά 18 εφημερίδες,
ενώ πήραμε τηλέφωνα από κόσμο που γνωρίσαμε
για να συνεργαστούμε», μας είπε ο Νίκος Β. 

«Ο κόσμος ήταν πιο ζωντανός από άλλες εκλο-
γικές μάχες. Ξέραμε και από τις περιφερειακές
εκλογές ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι σημείο αναφοράς
κι ότι ξέρουν την Εργατική Αλληλεγγύη. Στην Νι-
κομηδείας στο εκλογικό κέντρο στη Νέα Σμύρνη
έρχονταν «καρφωτοί» να πάρουν εφημερίδα και
να συζητήσουν. Πολύ καλή ήταν η αντιμετώπιση
και από τον υπόλοιπο κόσμο της αριστεράς. Μέλη
του ΣΥΡΙΖΑ πήγαιναν ψηφοδέλτια από άλλα εκλο-
γικά τμήματα εκεί που έλειπαν, ενώ και με μέλη
του ΚΚΕ κάναμε συζήτηση μετά το κλείσιμο της
κάλπης. Δώσαμε 15 εφημερίδες, 5 φυλλάδια της
ΕΑ και ένα περιοδικό» μας μετέφερε ο Νίκος Φ.

Τσίπρας - Καμμένος, venceremos;

Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έξω από τα
εκλογικά κέντρα

Παρέδωσε... πνεύμα!
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«Δ
εν θα πεθάνω ολόκληρος» (κάτι θα μείνει από μένα).
Με τον στίχο από μια ωδή του Οράτιου, ονόμασε η
Θεοδοσία Γραμματικού το ντοκιμαντέρ της σχετικά

με την ηρωική απεργία στην Ελληνική Χαλυβουργία. Είναι μια
πλήρης καταγραφή του αγώνα που κράτησε από το Νοέμβρη
του 2011 μέχρι τον Ιούλιο του 2012 -272 μέρες! Η ταινία είναι
ένα στρατευμένο έργο σε παραγωγή της κινηματογραφικής
κολλεκτίβας « Locomotiva» και του 902 και από το πρώτο πλάνο
ξεκαθαρίζει τι είναι, με ποιούς είναι και πού θέλει να καταλήξει. 

Η σκηνοθέτρια και η ομάδα της βρέθηκαν για μήνες στο
πλευρό του αγώνα των χαλυβουργών, έτσι το ντοκιμαντέρ έχει
την αμεσότητα και την πολύ κοντινή ματιά στα γεγονότα και
τους ανθρώπους: Το ξέσπασμα της απεργίας, την οργάνωσή
της, τη συμπαράσταση από την υπόλοιπη εργατική τάξη, τη δυ-

ναμική στάση των γυναικών των χαλυβουρ-
γών, την εισβολή των ΜΑΤ, την υποχώρηση,
το κλείσιμο της απεργίας. Ανοίγει ζητήματα
όπως η ταξική συνείδηση και πώς αλλάζει, η
κοινωνική αλληλεγγύη, οι διαιρέσεις μέσα
στην ίδια την τάξη και οι συνέπειές τους. 

Λόγω της στρατευμένης άποψής του, το
ντοκιμαντέρ δυστυχώς επικρίθηκε σαν «αφελές», «διδακτικό»,
«μονόπλευρο». Είναι άδικες κατηγορίες που υποτιμούν τη ση-
μασία της ανάδειξης και της προβολής των εργατικών και κοι-
νωνικών αγώνων, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη μακροβιό-
τερη απεργία της εποχής των μνημονίων. Στον αντίποδα, η δική
μας κριτική έχει να κάνει με τη «νομοτέλεια» με την οποία πα-
ρουσιάστηκε το κλείσιμο της απεργίας το καλοκαίρι του 2012.

Είναι γνωστό ότι η ηγεσία
του εργοστάσιου, που πρό-
σκειται στο ΠΑΜΕ, επικαλέ-
στηκε τις «αντικειμενικές
αρνητικές συνθήκες» που
δεν επιτρέπουν τη συνέχιση
του αγώνα. Όμως ένα ντοκι-
μαντέρ που για 60 λεπτά
υμνεί την ταξική πάλη και
αναλύει το πώς αλλάζουν οι

συνειδήσεις και οι συνθήκες είναι κρίμα να παραβλέπει τι άλλα-
ξε τον Ιούλιο του ’12, πόσο μάλλον δεδομένου ότι στην τελευ-
ταία κρίσιμη συνέλευση υπήρξε πρόταση για συνέχιση του
αγώνα.

Παρόλαυτά, το «Non omnis moriar» είναι μια αξιόλογη δου-
λειά που θυμίζει και υπερασπίζεται μια μεγάλη μάχη της εργα-
τικής τάξης.

Π
αραμονή των εκλογών της
25ης Γενάρη, και η αίθου-
σα όπου προβάλλεται

(για δεύτερη βδομάδα) το τε-
λευταίο ντοκιμαντέρ του Γιώρ-
γου Αυγερόπουλου είναι σχεδόν
γεμάτη. Διόλου τυχαίο. Το «Ago-
ra» είναι το πανόραμα της κρίσης
στην Ελλάδα, ειδωμένο από τη σκοπιά
ενός ντοκιμενταρίστα γνωστού για την κοι-
νωνική ματιά στα γεγονότα. Ο Γιώργος Αυγε-
ρόπουλος μπήκε στις καρδιές και τα μυαλά
μας με τη σειρά «Εξάντας» όπου κατέδειξε τις
επιπτώσεις του παγκοσμιοποιημένου καπιταλι-
σμού, τη φτώχεια και τον πόλεμο σε πολλές
γωνιές του πλανήτη. Σήμερα, έρχεται να μιλή-
σει για την ίδια του τη χώρα. «Στόχος μου είναι
να δώσω φωνή στους ανθρώπους που δεν
μπορούν να ακουστούν....» αναφέρει ο ίδιος.

Ο τίτλος παραπέμπει ειρωνικά στην αρχαία
«Αγορά», την κεντρική τοποθεσία στις πόλεις-
κράτη της αρχαίας Ελλάδας που αποτελούσε
χώρο συνάθροισης και το κέντρο της Πόλης
για την πολιτική, καλλιτεχνική και πνευματική
ζωή. Σήμερα η «Αγορά» έχει χάσει το αρχικό
της νόημα και κατέληξε να σηματοδοτεί τις εμ-
πορικές συναλλαγές. 

Σε όλη τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, στο κά-
τω μέρος της οθόνης υπάρχει ένας χρονολογι-
κός χάρακας που εκτείνεται από το 2009 στο
2014. Ο δείκτης του χάρακα κινείται μαζί με
την αφήγηση και τα γεγονότα κι έτσι προκύ-
πτει όχι μόνο το ημερολόγιο των πολιτικών
εξελίξεων, αλλά η συνολική εικόνα μέσα στον
χρόνο. Την συνθέτουν μαρτυρίες από διαφο-
ρετικές πηγές: Συνεντεύξεις από πολιτικούς
που έπαιξαν ρόλο στην Ελληνική κρίση, από
τον Ζ.Κ.Τρισέ μέχρι τον Βενιζέλο και τον Α.Τσί-
πρα, επίσης από θεωρητικούς αναλυτές όπως
ο Βαρουφάκης και η Ν.Κλάιν. Οι πολιτικοί συ-
χνά αντιφάσκουν μεταξύ τους ή διαψεύδονται
τρανταχτά από τους αναλυτές. Όμως τον τόνο
δίνουν 5 απλοί άνθρωποι που υπέστησαν τις
επιπτώσεις της κρίσης: Ο Τάκης που στα 62
του έμεινε άνεργος και στη συνέχεια άστεγος,
ο Βαγγέλης, απολυμένος από τον κλάδο της
κατασκευής, επίσης χωρίς στέγη για τον ίδιο
και τη μικρή του κόρη, ο Αντρέας και η Αντιγό-
νη από το Πέραμα έχασαν τις δουλειές τους
με τη διάλυση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώ-
νης, ο Χασάν, πολιτικός πρόσφυγας από το
Σουδάν. Ανάμεσα στις μαρτυρίες τους παρεμ-
βάλλεται αρχειακό υλικό από τις εξελίξεις και

τις κινητοποιήσεις της περιόδου
όπως το κίνημα των πλατειών, η

μάχη της ΕΡΤ κ.α. Το αποτέλεσμα
είναι εξαιρετικό.

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που κα-
ταδεικνύεται είναι ότι τα προγράμματα σταθε-
ρότητας και όσα αυτά συνεπάγονται είναι ένας
αδιέξοδος φαύλος κύκλος. Το 2010, όταν η
κυβέρνηση Γ.Παπανδρέου ομολόγησε ότι κα-
ταφεύγει στον δανεισμό, η κυρίαρχη εκδοχή
εντός και εκτός Ελλάδας ισχυριζόταν ότι η Ελ-
ληνική κοινωνία ήταν αντιπαραγωγική. Οι εξε-
λίξεις διέψευσαν ηχηρά την αστική ανάλυση
που ήθελε την εργατική τάξη της Ελλάδας να
«ζει με δανεικά» αλλά και τους κομπασμούς
ότι με λίγη λιτότητα θα έβγαινε σύντομα στις
αγορές. Η δυσάρεστη αλήθεια διατυπώνεται

συχνά με κυνικό τρόπο: «Οι τράπεζες είναι πο-
λύ σημαντικές για να πτωχεύσουν» δηλώνει ο
Τρισέ, για να συμπληρώσει ο Μάρτιν Σουλτς:
«Σώσαμε τις τράπεζες ωστόσο...», ή με απλά
λόγια «Το βάρος της ανακεφαλαιοποίησης το
πλήρωσαν οι πολίτες της Ελλάδας». Τι σήμαι-
νε γι’αυτούς;

Απόλυση

Εδώ μιλάνε οι ανώνυμοι αληθινοί ήρωες του
«Agora». Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την κρίση
κανείς τους δεν ήταν στο περιθώριο, 3 εργατι-
κές οικογένειες με «κανονική ζωή» και ο Σουδα-
νός Χασάν που αναγκάστηκε να φύγει από τη
χώρα του λόγω πολέμου. Η πτώση ήταν βαθμι-
αία. Απόλυση, χρεοστάσιο, έξωση. Ο Αυγερό-
πουλος χρησιμοποιεί κινηματογραφικά εργα-

λεία για να τονίσει τις ταξικές
αντιθέσεις.

Δίπλα στους άστεγους, ο
Βενιζέλος κομπάζει ότι αυτός
και η κυβέρνησή του «σηκώ-
νουν τον σταυρό του μαρτυρί-
ου», δίπλα στους πεινασμέ-
νους ο Αλαφούζος δηλώνει ότι
είναι καλές οι φοροελαφρύν-
σεις για τους εφοπλιστές. Ο
Παπακωνσταντίνου ισχυρίζεται
ότι εκείνη τη χρονική στιγμή
δεν υπήρχε άλλη λύση, έπρε-
πε πάσει θυσία να αποφευχθεί
το χάος και η βία. Στο επόμενο
πλάνο, τα ΜΑΤ επιτίθενται με
γκλομπ και δακρυγόνα στο κί-
νημα των πλατειών...

Βρισκόμαστε ήδη στον Ιού-

νη του 2010, όταν ο κόσμος βγήκε στους δρό-
μους στον απόηχο της Ισπανίας και των αραβι-
κών εξεγέρσεων. Πάλεψε, όμως δεν νίκησε. Ο
χρονικός χάρακας των εξελίξεων κινήθηκε γορ-
γά. Η πολιτική κρίση κατεδάφισε την κυβέρνη-
ση Παπανδρέου, το επόμενο μνημόνιο πέρασε
με την κυβέρνηση Παπαδήμου που κάηκε μαζί
με τη μισή Αθήνα στις 12 Φλεβάρη του 2012
και φτάσαμε στις βουλευτικές εκλογές, όπου η
πόλωση ανέδειξε κυβέρνηση Σαμαρά, δυνάμω-
μα της αριστεράς και ...τη Χρυσή Αυγή. Η ανά-
δυση του φασιστικού φαινόμενου είναι το τρίτο
δυνατό όπλο του ντοκιμαντέρ, καθώς δείχνει
πώς ο Σαμαράς άνοιξε την πόρτα με τα ρατσι-
στικά πογκρόμ κι αυτό έθρεψε τη Χρυσή Αυγή
σε συνδυασμό με την αποσάθρωση του επίση-
μου πολιτικού κόσμου. Ο Χασάν το βίωσε όταν
τον μαστίγωσαν στην πλάτη οι ναζιστές, ο Παύ-
λος Φύσσας το πλήρωσε με τη ζωή του. Δυνα-
τές είναι οι σκηνές μετά τη δολοφονία Φύσσα
και το ξεγύμνωμα της σχέσης Χ.Αυγής - Μπαλ-
τάκου.

Η κρίση των θεσμών βαθαίνει με τα ξεπου-
λήματα της δημόσιας περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), τη
διάλυση της δημόσιας υγείας από τον καραγ-
κιόζη Γεωργιάδη και το μαύρο στη δημόσια
τηλεόραση. Ο κόσμος συνεχίζει να αντιστέκε-
ται, εδώ προβάλλονται περισσότερο τα δίκτυα
αλληλεγγύης, αλλά και οι διαδηλώσεις και ο
ηρωικός αγώνας της ΕΡΤ.

Καθώς πέφτουν οι τίτλοι τέλους βλέπουμε
την κατάληξη των ανθρώπων που αφηγήθηκαν
τις ιστορίες τους: Ο Τάκης βρήκε δουλειά:
Πουλάει την εφημερίδα των άστεγων στο με-
τρό, ο Αντρέας μετανάστευσε στην Κύπρο, ο
Χασάν στην Ιταλία, τα ίχνη του Βαγγέλη χάθη-

καν... Το σινεμά χειροκροτεί
συγκινημένο. Οι ήρωες του
«Agora» δεν είναι μόνοι
τους. Μπορεί να εξαναγκά-
στηκαν στη φυγή, όμως δί-
πλα τους ζουν πολλές χιλιά-
δες άνθρωποι της εργασίας
και της νεολαίας που είναι
εδώ, μαύρισαν την κυβέρνη-
ση των Σαμαροβενιζέλων και
επιμένουν να αγωνίζονται.

Δήμητρα Κυρίλλου

«Non omnis moriar»
Η απεργία στη Χαλυβουργία

Agora H Ελλάδα της κρίσης

Κινηματογράφος
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Ε
ισαγγελική δίωξη αντιμετωπίζουν πάνω από
εβδομήντα κάτοικοι του Ωρωπού και των
γύρω περιοχών με την κατηγορία της πα-

ρακώλυσης της κυκλοφορίας το Φλεβάρη του
2014. Αφορά σε κινητοποίηση των κατοίκων ενάν-
τια στις αυξήσεις των τιμών στα διόδια, κατά τη
διάρκεια της οποίας στάθμευσαν τα αυτοκίνητά
τους στον παράδρομο.

“Οι κάτοικοι που συμμετείχαν στην κινητοποί-
ηση πέρυσι έφυγαν κανονικά όταν τελείωσαν την
παρέμβασή τους, χωρίς να υπάρχει κάποια ειδο-
ποίηση ή κλήση στα αυτοκίνητά τους”, μας λέει ο
Ανδρέας Γρηγοράτος από το Καπανδρίτι. “Και
όμως, σχεδόν ένα χρόνο μετά, τους ήρθε ειδο-
ποιητήριο στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι παρουσιά-
στηκαν στην τροχαία στη Μαλακάσα όπου έδω-
σαν κατάθεση, και τώρα περιμένουμε να δούμε
ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της εισαγγε-
λίας. Πέραν του ότι είναι εντελώς παράλογο να
διώκονται ένα χρόνο μετά, χωρίς την ώρα που
υποτίθεται παρακωλούσαν την κυκλοφορία να
τους γίνει η οποιαδήποτε ενημέρωση, ανοίγει και
το πραγματικό ζήτημα του ποιος έχει κέρδη από
τα διόδια και γιατί αντιτίθεται στις κινητοποιήσεις
των κατοίκων.

Στις περιοχές των Αφιδνών, του Κάλαμου, του
Ωρωπού, της Μαλακάσας, στο Πολυδένδρι και
στο Καπανδρίτι, είμαστε στην κυριολεξία περικυ-
κλωμένοι από διόδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Είμαστε αναγκασμένοι καθημερινά να πληρώνου-
με πολλά λεφτά στους ιδιώτες των διοδίων κα-
θώς πάρα πολλοί από εμάς δουλεύουμε στην
Αθήνα και για να πάμε στη δουλειά μας και να γυ-
ρίσουμε δίνουμε το λιγότερο 6 ευρώ. Εκτός από
αυτό, τα τόσα διόδια κάνουν δύσκολη τη μετακί-
νησή μας στους τριγύρω οικισμούς. Για να πάει
κάποιος για παράδειγμα από το Καπανδρίτι στις
Αφίδνες να ψωνίσει κάτι χρειάζεται να πληρώσει
κοντά στα 2 ευρώ.

Υπάρχει η εναλλακτική του «παράδρομου» μας
λένε, από όπου δεν πληρώνεις διόδια ούτε για
την Αθήνα ούτε για τις τριγύρω περιοχές. Όμως
ο συγκεκριμένος παράδρομος έχει κηρυχθεί σε
έναν από τους πιο επικίνδυνους ολόκληρης της
Ευρώπης. Και λόγω της κατασκευής του αλλά και
λόγω του ότι επιτρέπεται να περνάνε μεγάλα

φορτηγά και βαριά οχήματα, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται πολύ μεγάλη κίνηση και να χρει-
άζεσαι πάνω από μια ώρα για να κατέβεις στην
Αθήνα και να πας στη δουλειά σου. Ένα άλλο ση-
μαντικό πρόβλημα που προκύπτει είναι πως η
χρήση του από τα βαριά οχήματα, φθείρει το
οδόστρωμα δημιουργώντας λακκούβες και τρύ-
πες που τις επισκευάζουν οι δήμοι. ‘Εχουμε δυ-
στυχώς θρηνήσει θύματα όλα αυτά τα χρόνια
εξαιτίας της επικινδυνότητας.

Παράνομα

Ταυτόχρονα, αυτή την περίοδο σκοπεύουν να
τοποθετήσουν διόδια και στις περιοχές της Βα-
ρυμπόμπης και του Αγίου Στεφάνου, κλείνοντας
ουσιαστικά και την πρόσβαση σε αυτό τον άθλιο
παράδρομο, ενώ ποτέ δεν δημιουργήθηκαν οι
κάρτες για τους κατοίκους που όλες οι κυβερνή-
σεις υπόσχονταν και θα έριχναν το κόστος στο
10% του τωρινού. Αντίθετα έχουν τοποθετήσει
παράνομα τα γραφεία τους οι εταιρείες των διο-

δίων κατά μήκος της Εθνικής, χωρίς να υπάρχει
καν πολεοδομική άδεια για να το κάνουν. Αλλά οι
εισαγγελείς δεν κυνηγούν αυτούς και τα κέρδη
τους, κυνηγούν τους κατοίκους που διεκδικούν
καλύτερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη μεταφο-
ρά.

Έχουμε δώσει πολλές μάχες εδώ και πάνω από
είκοσι χρόνια για να απομακρυνθούν τα διόδια
από τις γειτονιές μας. Αλλά οι τότε κοινοτάρχες,
και μετέπειτα –μετά τον Καλλικράτη- δήμαρχοι,
ενώ υπόσχονται στήριξη στους κατοίκους κλεί-
νουν το μάτι και υπογράφουν συνέχιση αυτής της
ιστορίας. Για να είμαστε δίκαιοι υπήρξε ένας κοι-
νοτάρχης στη Μαλακάσα που βγήκε μόνος του
να τα γκρεμίσει. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Ειδικά τώ-
ρα. Το κίνημα των κατοίκων που πάλεψε και συνε-
χίζει να παλεύει, συσπειρώνοντας μέχρι και 1.500
κατοίκους στο δρόμο σε παλιότερες κινητοποι-
ήσεις χρειάζεται να συνεχίσει. Να υπερασπιστεί
τους διωκόμενους γείτονές μας και να απαιτήσει
το κλείσιμο των διοδίων”.

Τ
ην Πέμπτη 15 Γενάρη, μετά από πρωτοβουλία του σχήμα-

τος της ΑΕΠ-ΕΑΑΚ, ο Σύλλογος Φοιτητών Φιλοσοφικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, εξέδωσε καταγ-

γελία ενάντια στην τουριστική επένδυση μαμούθ που ετοιμάζε-
ται να κάνει η χρηματιστηριακή εταιρεία MinoanGroup μέσω

της θυγατρικής της Loyalward σε περιοχή ανεκτίμητης οικολο-
γικής και αρχαιολογικής αξίας, στη χερσόνησο του Κάβο Σίδε-
ρο στη βορειοανατολική Κρήτη, και να καλέσει σε παράσταση
διαμαρτυρίας όταν και όπου γίνει η έναρξη των έργων.

Αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα κινδυνεύει να κατα-
στρέψει τη συγκεκριμένη περιοχή καθώς και να αποκλείσει τις
εργασίες των αρχαιολόγων στο βωμό του κέρδους που ούτως
ή άλλως είναι αμφίβολο. Γι’ αυτό αποτελεί πρόκληση.

Το ψήφισμα αυτό εστάλη άμεσα στο Τμήμα Ιστορίας -Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου, στον Ενιαίο Φορέα Διδασκόντων
ΦΛΣ, στο Σύλλογο Μεταπτυχιακών, στους Διοικητικούς Υπαλ-
λήλους, στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο Σύλλογο
Εκτάκτων Αρχαιολόγων.

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων είναι ο πρώτος που αν-
ταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, υπενθυμίζοντας την σημασία
του συνθήματος “φοιτητές-εργατιά μια φωνή και μια γροθιά”
για την διεκδίκηση τόσο των εργασιακών μας δικαιωμάτων, όσο
και του δικαιώματός μας στην κρατικοποίηση, εργατική διαχεί-
ριση και δημόσια και ελεύθερη πρόσβαση του πολιτιστικού
αποθέματος. Το γεγονός αυτό μας γεμίζει αυτοπεποίθηση και

σιγουριά πως τα αιτήματα της εργατικής τάξης δεν μπορούν να
είναι διακύβευμα μίας “εναλλακτικής” διαχείρισης, αλλά μίας
πραγματικής σύγκρουσης με τα συμφέροντα του κεφαλαίου,
των μεγαλοεπενδυτών και των διαχειριστών τους, όπως εκφρά-
ζονται μέσα από τις κυβερνητικές αστικές πολιτικές.

Άλε Κρήτη
φοιτήτρια Ιστορικού- Αρχαιολογικού Πανεπιστημίου Κρήτης

Θυμίζουμε πως το θέμα του σκανδάλου της Μονής Τοπλού

στο Κάβο Σίδερο είχε αναδείξει πριν από δύο χρόνια το
περιφερειακό σχήμα “Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση

στην Κρήτη”. 

Ο Σεραφείμ Ρίζος, τότε εκλεγμένος στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο- νυν δημοτικός σύμβουλος Χανίων με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ- ,
σε άρθρο του στην Εργατική Αλληλεγγύη στις 20/11/2013, με
τίτλο “Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση Κρήτης: Έτσι
πολεμάμε τα φασιστοσκάνδαλα”, ανέφερε μεταξύ άλλων: “Η
έκταση αυτή παραχωρήθηκε στην εταιρία το 1998 παρόλο που
το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι τα 10.000 από αυτά τα
στρέμματα, ήταν κρατική γη και πολλά από αυτά αποτελούσαν
περιοχή προστατευόμενη από το πρόγραμμα Natura. Μια τέτοι-
ου τύπου επένδυση θα αποτελούσε απόλυτη καταστροφή για

την περιοχή και για τη ζωή των ίδιων των κατοίκων. 

Το 2010 το Συμβούλιο της Επικρατείας έπειτα από προσφυγή

εκατοντάδων κατοίκων του Λασιθίου και περιβαλλοντικών ορ-

γανώσεων, απέρριψε το συγκεκριμένο έργο και έκρινε ότι η πε-

ριβαλλοντική αδειοδότησή του ήταν παράνομη”.

Στο τέλος του 2012 με απόφαση της Διυπουργικής Επιτρο-

πής Στρατηγικών Επενδύσεων δόθηκε ξανά πράσινο φως για

την υλοποίηση της «επένδυσης». 

“Αποκαλύφθηκε μάλιστα πρόσφατα ότι ο Πάλλης παρά τους

ισχυρισμούς του ότι ήταν απλά ένας από τους μετόχους της

συγκεκριμένης εταιρίας, ήταν ο εκπρόσωπος και δικηγόρος της

καθώς τα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν

στην επένδυση αποστέλλονταν σε αυτόν.

Διερωτόμαστε γιατί να διαφέρει η συγκεκριμένη επένδυση

στην οποία ο κος Πάλλης παίζει έναν τόσο εξέχοντα ρόλο, αυ-

τή στη Μονή Τοπλού, από όλες τις άλλες «επενδύσεις» στις

οποίες είχε εμπλακεί; Γιατί κρατικοί φορείς επιμένουν τόσο

στην προώθησή της και γιατί τοπικοί παράγοντες την εκθει-

άζουν με τέτοια θέρμη; Ποια συμφέροντα καλύπτονται πίσω

από αυτή την πολιτική στάση;”. 

Πρόκειται για τον γνωστό επιχειρηματία Πάλλη, με το παράνο-

μο οπλοστάσιο και το ναζιστικό μουσείο στη βίλα του στη Βούλα.

Σύντροφοι της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης γεια σας και καλή χρονιά!
Είμαι κρατούμενος στις φυλακές
Γρεβενών. Είμαι όμως και σύντρο-
φος από τη Θεσσαλονίκη.

Ο λόγος που στέλνω αυτή την
επιστολή είναι ο εξής. Θα ήθελα
αν είναι εφικτό να μου έρχεται κι
εμένα η εφημερίδα μας στις φυλα-
κές Γρεβενών για να έχω εικόνα
για το τι γίνεται πολιτικά και ποιες
εξελίξεις τρέχουνε. Σύντροφοι θέ-
λω όμως να σας πω ότι δεν έχω
την οικονομική δυνατότητα να
πληρώνω την εφημερίδα μας στη
φάση αυτή που είμαι κρατούμε-
νος, διότι δεν έχω πόρους από
πουθενά. Θα σας παρακαλέσω να
ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά
μου.

Πραγματικά μια θετική ανταπό-
κριση από την Εργατική Αλληλεγ-
γύη θα μου έδινε μεγάλη χαρά μέ-
σα στη φυλακή και θα μ’ έκανε να
μην νιώθω απομονωμένος από την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ επειδή μου
έτυχε να βρεθώ στη φυλακή. Επί-
σης να είναι ξεκάθαρο, στην φυ-
λακή κρατούμαι για παράβαση του
νόμου περί ναρκωτικών. Με συνέ-
λαβαν το 2007, με αποφυλακίσανε
το 2009 για να κάνω αποτοξίνωση
και με ξαναγυρίσανε στη φυλακή
το 2014 για να εκτίσω το υπόλοιπο
της ποινής μου.

Σας χαιρετώ, ο σύντροφος Κ.

Το σκάνδαλο της Μονής Τοπλού

Διόδια, stop! Αποτοξινώθηκες; 

Μπές 
ξανά στη 
φυλακή
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/1 καφέ Κύτταρο
7.30μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/1 καφέ Τσίου 6μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών 
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 29/1 καφέ Τσίου 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών 
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2 καφέ Ερνέστο 6μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2 
Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2 
καφέ Quiz 7μμ
Ο Μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Η εργατική τάξη και
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2 
Στέκι 6.30μμ
Η εργατική τάξη και
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2 
καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η εργατική τάξη και
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2 καφέ 65-67
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Αριστερά και Κράτος
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2 
καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Η εργατική τάξη και
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/2 καφέ El Viaje 6.30μμ
Η εργατική τάξη και
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/2 
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η εργατική τάξη και
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΠΕΜΠΤΗ 5/2 καφέ Blue 8μμ
Κράτος και Αριστερά 
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 5/2 καφέ Δολίχη
7.30μμ
ΣΕΚΕ οι ρίζες της 
επαναστατικής Αριστεράς
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 
καφέ Δολίχη 7.30μμ
Η εργατική τάξη και 
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/1 
κυλικείο εστιατορίου 12μ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 29/1 εσωτ. αίθριο 2μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Θωμάς Παπανικολάου

ΦΜΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/1 κυλικείο Χημικού 
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΑΣΚΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/1 κυλικείο 1μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/1 κυλικείο 2μμ
Κράτος και Αριστερά 
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/1 Στέκι 4μμ
Η εργατική τάξη και
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλητής: Λούκας Χμιελέβσκι

ΠΕΜΠΤΗ 29/1
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/1
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Λαϊκή 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/1
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ.Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 12μ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ λαϊκή Γκράβας 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 12.30μ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 12μ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΧΑΝΙΑ λαϊκή 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 11.30πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 11.15πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
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Πα λεύ ου με για

ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά ξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια
νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την
εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο -
ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι ερ-
γά 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 ερ-
γα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου -

λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλ-
λα 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, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια -
κρί σε ων που απει λεί να δια σπά σει
τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο -
κα πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας
τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα
Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ -
νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας 

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Oνο μα .........................................................................................................

Διεύ θυν ση..............................................................................................

Πό λη .............................................................................................................
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Ο
ι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ανέ-
δειξαν για πρώτη φορά στην ιστορία
της Ελλάδας το σχηματισμό μίας κυ-

βέρνησης με κορμό την αριστερά. Στην παγκό-
σμια ιστορία όμως δεν είναι η πρώτη φορά
που συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

Η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου που ανέ-
λαβε την εξουσία τον Μάη του '36 στη Γαλλία
είναι ένα καλό παράδειγμα για την αυτοπεποί-
θηση που μπορεί να δώσει μία τέτοια εξέλιξη
στην εργατική τάξη αλλά και για τα λάθη που
χρειάζεται να αποφύγει η Αριστερά. Η κυβέρ-
νηση του Λαϊκού Μετώπου στη Γαλλία οδήγη-
σε ένα τεράστιο κίνημα καταλήψεων στο συμ-
βιβασμό και στη συνέχεια στην ήττα. 

Στις 3 Μάη του 1936 εκατοντάδες χιλιάδες
εργάτες πανηγύριζαν σε όλες τις πόλεις της
Γαλλίας τη σαρωτική νίκη του Λαϊκού Μετώπου
στις εκλογές. Το Λαϊκό Μέτωπο ήταν μία εκλο-
γική συμμαχία ανάμεσα στο Κομμουνιστικό
Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Ριζοσπα-
στικό Κόμμα. Ήταν δηλαδή μία κυβέρνηση συ-
νασπισμού αστικών και εργατικών κομμάτων. 

Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του '30 εί-
χε ήδη οδηγήσει σε κλείσιμο εργοστασίων, ρα-
γδαία αύξηση της ανεργίας, μείωση μισθών,
κατάρρευση των τιμών των αγροτικών προϊόν-
των. Το Φλεβάρη του 1934 φασιστικές οργανώ-
σεις άρχισαν να προετοιμάζουν πραξικόπημα
για να ρίξουν τη κυβέρνηση του Ριζοσπαστικού
κόμματος. Με σύνθημα «Κάτω οι κλέφτες» επι-
τέθηκαν στο Κοινοβούλιο. Το πραξικόπημα
απέτυχε όμως η κυβέρνηση παραιτήθηκε και
σχηματίστηκε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. 

Η συνδικαλιστική ομοσπονδία CGT-που ελέγ-
χονταν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, κάλεσε μία
μέρα αντιφασιστικής δράσης στις 12 Φλεβάρη.
Η ελεγχόμενη από το Κομμουνιστικό Κόμμα
συνδικαλιστική ομοσπονδία CGT-U δήλωσε
συμμετοχή στην απεργία καλώντας σε ξεχωρι-
στή απεργιακή συγκέντρωση. 4,5 εκατομμύρια
απήργησαν και εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλω-
σαν σε όλη τη Γαλλία. Στο Παρίσι μάλιστα οι
δύο ξεχωριστές πορείες ενώθηκαν και ο κό-
σμος ενθουσιασμένος φώναζε «Ενότητα-Ενό-
τητα». Από τις 346 πόλεις όπου έγιναν διαδη-
λώσεις, στις 161 οι διαδηλώσεις ήταν κοινές. 

Αυτό ήταν κάτι το πρωτόγνωρο γιατί η τακτι-
κή του ΚΚ απέναντι στο Σοσιαλιστικό Κόμμα
ήταν μέχρι τότε ο σκληρός σεχταρισμός, στο
βαθμό ο Μορίζ Τορέζ, ο γραμματέας του ΚΚ,
να δη λώνει για το Σοσιαλιστικό Κόμμα: “το αν-
τιλαμβανόμαστε ως εχθρό μας». Από τον Ιούνη
του ’34 το ΚΚ άρχισε να υιοθετεί ένα πιο με-
τριοπαθή τόνο απέναντι στους Σοσιαλιστές.
Μάλιστα τον Ιούλη του '34 Σοσιαλιστές και
Κομμουνιστές υπογράφουν σύμφωνο και τον
Οκτώβρη του '34 ο Μορίζ Τορέζ προτείνει επέ-
κταση του συμφώνου για να συμπεριλάβει και
τους Ριζοσπάστες. 

Έτσι από την άρνηση οποιουδήποτε ενιαίου
μετώπου μέσα στην εργατική τάξη πέρασε
στην άλλη άκρη εγκαινιάζοντας την τακτική
του Λαϊκού Μετώπου, μία πολιτική ταξικής συ-
νεργασίας ανάμεσα στα κόμματα της εργατι-
κής τάξης και τα αστικά κόμματα, όπως έλεγε

ο Τρότσκι. Το Μάη του '36 το Λαϊκό Μέ-
τωπο σάρωσε κυριολεκτικά στις εκλο-
γές, εξέλεξε συνολικά 376 βουλευτές
και στη συνέχεια σχημάτισε κυβέρνηση
με πρόεδρο τον Σοσιαλιστή Λεό
Μπλουμ. 

Ο Μπλούμ έκανε διάγγελμα προς το
Γαλλικό έθνος λέγοντας: “Η ελπίδα
επέστρεψε, υπάρχει πάλι ενθουσια-
σμός για δουλειά και ζωή. Η Γαλλία
έχει τώρα ένα νέο πρόσωπο. Έχουν εγ-
καθιδρυθεί νέες κοινωνικές σχέσεις.
Γεννιέται μία νέα τάξη πραγμάτων”. 

Η νίκη αυτή έδωσε τεράστια αυτοπε-
ποίθηση στην εργατική τάξη, που ξεκί-
νησε ένα κίνημα απεργιών και καταλή-
ψεων των εργοστασίων. Το συνδικάτο
μεταλλεργατών καλεί αμέσως μετά τις
εκλογές -και πριν σχηματιστεί κυβέρ-
νηση- απεργία και η συμμετοχή φτάνει
το 100%. Στο εργοστάσιο αεροπλά-
νων Λε Μπρεζέ στη Χάβρη, ξεκινάει
κατάληψη. Οι εργάτες άρχισαν να
περνούν στην αντεπίθεση και να ζη-
τούν αυξήσεις και μείωση των ωρών
εργασίας. Στο εργοστάσιο αεροπλά-
νων Μπλος οι εργάτες καταλαμβά-
νουν τις εγκαταστάσεις και πηγαί-
νουν με πορεία στο δημαρχείο απαι-
τώντας από το δημοτικό συμβούλιο
να τους προμηθεύσει τρόφιμα και κουβέρτες
για την κατάληψη. Πριν επιστρέψουν η εργο-
δοσία αναγκάστηκε να υπογράψει νέα ΣΣΕ δί-
νοντάς τους αυξήσεις. Στις 28 Μάη ξεκινούν
κατάληψη οι εργάτες της Ρενό Μπιγιανκούρ
και την επόμενη μέρα ξεσπούν καταλήψεις στις
περισσότερες μεταλλοβιομηχανίες. Οι καταλή-
ψεις άρχισαν να εξαπλώνονται και σε άλλους
κλάδους όπως στις βιομηχανίες χημικών και
τροφίμων, στις κλωστοϋφαντουργίες, ακόμα
και στα εστιατόρια.

Συμφωνία

Κάτω από αυτή την πίεση οι εργοδότες υπέ-
γραψαν με την ηγεσία του συνδικαλιστικού κι-
νήματος τη Συμφωνία της Ματινιόν.

Η συμφωνία προέβλεπε αυξήσεις, αναγνώ-
ριση των συνδικάτων, καμία δίωξη σε βάρος
των απεργών και πληρωμένη άδεια για διακο-
πές - για πρώτη φορά στην ιστορία του εργατι-
κού κινήματος. Από τη μεριά της η συνδικαλι-
στική ηγεσία υποσχέθηκε σταμάτημα των κινη-
τοποιήσεων. Αυτό όμως δεν έγινε. Ένα δεύτε-
ρο κύμα εργατικών αγώνων άρχισε να ξεσπά. 

Είναι χαρακτηριστική η κοινή δήλωση των
εκπροσώπων από τα εργοστάσια Σιτροέν, Ζά-
βελ, Ρατό που τελείωνε με τη φράση «μπορού-
με εύκολα να οργανώσουμε τη δουλειά μας
χωρίς τ’ αφεντικά». Η εκτελεστική επιτροπή
του συνδικάτου των μεταλλεργατών, κάτω από
την πίεση της βάσης ανακοίνωσε στις 8 Ιούνη
«Οι μεταλλεργάτες δεν μπορούν να περιμέ-
νουν την βουλή μέχρι να ψηφίσει τέτοιους νό-
μους, πολύ περισσότερο δεν μπορούν να περι-
μένουν τη βουλή μέχρι να αναγκάσει τους ερ-
γοδότες να αποδεχτούν τα αιτήματά μας. Τα

πάντα εξαρτώνται από την ανεξάρτητη
δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων». 

Στις 9 Ιούνη η απεργιακή επιτροπή του ερ-
γοστασίου Hotchkiss κάλεσε έναν τοπικό συν-
τονισμό. Συγκεντρώθηκαν 700 εργαζόμενοι και
αποφάσισαν να συνεχίσουν τις καταλήψεις πα-
ρά τη Συμφωνία της Ματινιόν. Στις 10-11 Ιούνη
τίποτα δεν λειτουργούσε στο Παρίσι και στις
περισσότερες πόλεις. Οι εργαζόμενες στη
Γκαλερί Λαφαγιέτ κλείδωσαν τους διευθυντές
στα γραφεία τους και προχώρησαν σε κατάλη-
ψη. Εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές εταιρίες,
στα εστιατόρια, στα κομμωτήρια που δεν είχαν
ποτέ τους εμπειρία από συνδικαλισμό συγκρο-
τούσαν απεργιακές φρουρές και κατέβαιναν
σε απεργίες και καταλήψεις. 

Έξω από το Παρίσι, στη Λιλ οι εφημερίδες
δεν κυκλοφόρησαν και όταν οι εργοδότες
προσπάθησαν να φέρουν εφημερίδες από αλ-
λού, οι απεργοί κατέστρεψαν τα φορτηγά και
μετά κατέλαβαν τα τυπογραφεία. Οι εργαζό-
μενοι στα ποταμόπλοια διέκοψαν τη συγκοινω-
νία στο Σηκουάνα. Οι Λιμενεργάτες κατέλαβαν
τις αποβάθρες. Απεργίες αγρεργατών έγιναν
μέχρι και στις γαλλικές αποικίες της Αλγερίας. 

Τη νύχτα της 11 Ιούνη η Βουλή σε μία σύν-
τομη συνεδρίαση ψήφισε νόμους για πληρω-
μένες διακοπές και τις συλλογικές συμβάσεις
και η ηγεσία της CGT ζήτησε να σταματήσουν
οι απεργίες αφού τα βασικά αιτήματα έχουν
ικανοποιηθεί. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση κινη-
τοποιούσε το στρατό και την αστυνομία στα
περίχωρα του Παρισιού. Την ίδια μέρα ο γραμ-
ματέας του ΚΚΓ Μορίζ Τορέζ δήλωσε σε κομ-
ματική συγκέντρωση: «δεν μπαίνει θέμα για
την εργατική τάξη και το Κόμμα να διεκδικήσει

την εξουσία…Πρέπει να γνωρίζουμε
πώς να κλείνουμε μία απεργία ακόμα
κι αν δεν έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αι-
τήματα». 

Βοηθούμενοι από την κυβέρνηση οι
καπιταλιστές άνοιξαν μέτωπο ενάντια
στο πενθήμερο. Λίγες μέρες μετά την
εφαρμογή των πρώτων διατάξεων για το
πενθήμερο, τα αφεντικά απαίτησαν από
τους εργάτες να δουλεύουν κάποιες μέ-
ρες παραπάνω σε αντάλλαγμα των δια-
κοπών των Χριστουγέννων. Η κυβέρνηση
του Λαϊκού Μετώπου προχώρησε σε υπο-
τίμηση του φράγκου που υπονόμευσε την
αγοραστική δύναμη, ο πληθωρισμός ανέ-
βηκε τόσο πολύ ώστε τον Μάη του ’38 οι
πραγματικοί μισθοί με το ζόρι έφταναν
στα επίπεδα πριν τη Συμφωνία της Ματι-
νιόν, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε στην
αύξηση των δαπανών για εξοπλισμούς. Οι
εργοδότες άρχισαν τις απολύσεις και ιδιαί-
τερα συνδικαλιστών. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα που είχε τη
μεγαλύτερη επιρροή μέσα στην εργατική
τάξη, πέταξε στα σκουπίδια, για χάρη της
σταλινικής πολιτικής των συμμαχιών με
τους αστούς Ριζοσπάστες μέσα στα πλαί-
σια του Λαϊκού Μετώπου, μία μοναδική ευ-
καιρία να οδηγήσει τους εργάτες στην
εξουσία. Ο Μπλουμ έκανε έκκληση προς
τους καπιταλιστές σαν αντάλλαγμα να σε-

βαστούν τη “νομιμότητα”, όμως αυτοί δεν αν-
ταποκρίθηκαν. Η χώρα μπήκε σε οικονομική
κρίση, οι χρηματαγορές είχαν καταληφθεί από
πανικό και πολλαπλασιάστηκε η ροή κεφαλαί-
ων προς το εξωτερικό.

Υποχωρήσεις και καταστολή

Η τακτική των υποχωρήσεων οδήγησαν την
κυβέρνηση να στείλει στις 16 Μάρτη του 1937,
την αστυνομία να επιτεθεί σε αντιφασιστική
διαδήλωση στη συνοικία Κλισί, δίνοντας μάλι-
στα εντολή στην αστυνομία να πυροβολήσει
τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να δολοφο-
νηθούν έξι εργάτες. 

Στις 22 Ιούνη του 1937 η κυβέρνηση Λαϊκού
Μετώπου παραιτήθηκε κάτω από την πίεση
της Γερουσίας. Σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση
με κορμό τη δεξιά, η οποία πήρε ψήφο εμπι-
στοσύνης ακόμα και από τους Κομμουνιστές.
Οι εργάτες αντιστάθηκαν με ένα νέο κύμα
απεργιών, που αυτή τη φορά χτυπήθηκε με
καταστολή, ενώ οι εργοδότες απάντησαν με
χιλιάδες απολύσεις και λοκ άουτ. 

Λίγα χρόνια αργότερα και λίγο πριν το ξέ-
σπασμα του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου
το ΚΚ είχε βγει στην παρανομία. Tο γαλλικό
κοινοβούλιο, στο οποίο λίγα χρόνια πριν εκλε-
γόταν πανηγυρικά κυβέρνηση με κύριο σύνθη-
μα την πάλη ενάντια στην άνοδο των φασι-
στών, το 1940 παρέδιδε την εξουσία στον
στρατάρχη Πετέν. Ψήφισε υπέρ της κατάργη-
σης της δημοκρατίας ιδρύοντας το λεγόμενο
“καθεστώς του Βισί” και συνεργάστηκε ξεδιάν-
τροπα με τους ναζί στην Γαλλία.

Κατερίνα Θωίδου
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Κ
άθε χρόνο τον Γενάρη γίνεται ένα μνη-
μόσυνο στο Βερολίνο στη μνήμη της
Ρόζα Λούξεμπουργκ –και στη μνήμη του

Καρλ Λήμπνεχτ. Κι οι δυο δολοφονήθηκαν τον
Γενάρη του 1919, στην καταστολή της «Εξέ-
γερσης του Σπάρτακου». Η Ρόζα έγινε σύμβο-
λο και μάρτυρας. Όμως, ήταν και είναι κάτι πο-
λύ περισσότερο. 

Η βιογραφία της από τον Πάουλ Φρέλιχ εξα-
κολουθεί να είναι ο καλύτερος δρόμος για να
ανακαλύψουμε την πραγματική Ρόζα. Ο Φρέλιχ
δεν ήταν κάποιος αποστασιοποιημένος μελετη-
τής της ζωής και του έργου της. Μέλος του
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας
από το 1902, και αγωνιστής της αριστερής πτέ-
ρυγάς του, ο Φρέλιχ συμμετείχε σε μια αντιπο-
λεμική διεθνιστική ομάδα επαναστατών στη
Βρέμη, που τον Δεκέμβρη του 1918 συνενώθη-
κε με την Ένωση Σπάρτακος της Ρόζας και του
Λήμπνεχτ για να δημιουργήσουν το Κομμουνι-
στικό Κόμμα Γερμανίας. Ήταν διευθυντής της
εφημερίδας του, της Ρότε Φάνε (Κόκκινη Ση-
μαία) όταν ξέσπασε η «εξέγερση του Σπάρτα-
κου». Ήξερε τη Ρόζα από κοντά και καλά. 

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ μπήκε στο επαναστα-
τικό κίνημα, αρχικά της Πολωνίας, από τα εφη-
βικά της χρόνια. Σήμερα είναι πολύ εύκολο να
ξεχνιέται ότι το εργατικό κίνημα και η επανα-
στατική αριστερά έκαναν τα πρώτα τους μεγά-
λα βήματα εκεί πριν την Ρωσία. Η στράτευση
στην οργανωμένη πάλη για την επανάσταση
ήταν επιλογή της Ρόζας από τα μαθητικά θρα-
νία μέχρι τη δολοφονία της. 

Όπως ο Λένιν, ο Τρότσκι και τόσοι άλλοι λι-
γότερο γνωστοί σήμερα, η Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ σκεφτόταν, έγραφε και «προχωρούσε»
τον μαρξισμό «όχι ως δόγμα, αλλά ως καθοδή-
γηση για δράση». Σκεφτόταν και έγραφε για
να εξοπλίσει την πρωτοπορία της εργατικής
τάξης με πολιτικά και θεωρητικά όπλα. Κι αυτή
η πρωτοπορία είχε όνομα, ήταν το σοσιαλιστι-
κό κίνημα της εποχής και τα κόμματα που το
απάρτιζαν. 

Ο Φρέλιχ επισημαίνει ξανά και ξανά ότι ένας
από τους λόγους για τις λυσσώδεις επιθέσεις
εναντίον της από τη δεξιά και τους αστούς,
αλλά και από την ηγεσία των συνδικάτων και
της σοσιαλδημοκρατίας στην Γερμανία ήταν
ακριβώς αυτό. Όπως είχε γράψει το 1906 ο
Φραντς Μέρινγκ, οι «κακού γούστου επιθέσεις
ενάντια στο κεφάλι το πιο μεγαλοφυές από
όλα όσα έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα ανά-
μεσα στους επιστημονικούς κληρονόμους του
Μαρξ και του Ένγκελς έχουν σε τελευταία
ανάλυση τις ρίζες τους στο γεγονός ότι αυτό
το κεφάλι στηρίζεται πάνω στους ώμους μιας
γυναίκας». 

Το βιβλίο του Φρέλιχ είναι ουσιαστικά δομη-
μένο γύρω από τις μεγάλες πολιτικές μάχες
που έδωσε η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Αν θέλαμε
να δώσουμε ονομασίες στις μάχες θα ήταν: η
επιμονή στην στρατηγική της επανάστασης κι
όχι της μεταρρύθμισης του καπιταλισμού. Η
εργατική τάξη και η κίνησή της σαν το υποκεί-
μενο αυτής της επαναστατικής στρατηγικής. Η
πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον πόλε-
μο, με τις αρχές του διεθνισμού. 

Το πιο φημισμένο βιβλίο της Ρόζας είναι το
Κοινωνική Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση. Γρά-
φτηκε το 1901 ως απάντηση στις απόψεις
ενός παλιού μαθητή του Μαρξ και του Ενγ-
κελς, του Εντουαρντ Μπερνστάιν που υποστή-
ριζε ότι ο μαρξισμός είχε πέσει έξω στην εκτί-
μηση ότι ο καπιταλισμός θα γεννούσε κρίσεις
και επαναστάσεις. Η σοσιαλδημοκρατία (η αρι-

στερά της εποχής) έλεγε ο Μπερνστάιν πρέπει
να ομολογήσει ανοιχτά ότι είναι ένα δημοκρα-
τικό κόμμα των μεταρρυθμίσεων –που θα κά-
νουν ειρηνικά τον καπιταλισμό σε σοσιαλισμό. 

Ο Φρέλιχ μας θυμίζει το πραγματικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο η Ρόζα Λούξεμπουργκ διατύ-
πωσε την συντριπτική της απάντηση. Το καλο-
καίρι του 1899 ένας σοσιαλιστής έγινε υπουρ-
γός στην αστική κυβέρνηση της Γαλλίας. Στην
Γαλλία και την Γερμανία οι ανοιχτοί ρεφορμι-
στές έσπευσαν να τον υποστηρίξουν. Ο Φρέ-
λιχ μας θυμίζει τα λόγια της Ρόζας που ηχούν
επίκαιρα και σήμερα:

Κοφτερός λόγος

«Μέσα στην αστική κοινωνία η σοσιαλδημο-
κρατία είναι από τη φύση της το κόμμα της αν-
τιπολίτευσης. Δεν πρέπει να γίνει κυβερνητικό
κόμμα παρά πάνω στα ερείπια του αστικού
κράτους». Μας θυμίζει ακόμα πόσο κοφτερός
και ειρωνικός μπορούσε να γίνει ο λόγος της
Ρόζας: «Η γαλλική εργατική τάξη από υπηρέ-
τρια που ήταν εχτές έγινε σήμερα πριγκίπισ-
σα. Είναι προφανές ότι μόνο ένας σοσιαλιστής
υπουργός μπορούσε να κάνει τέτοια θαύμα-
τα». 

Η Ρόζα κάθε άλλο παρά υποτιμούσε τη πάλη
για «μεταρρυθμίσεις», δηλαδή για κατακτήσεις
της εργατικής τάξης. Ο Φρέλιχ εξηγεί, «Η ‘στεί-
ρα’ αντιπολίτευση είναι αντίθετα η μόνη πραγ-

ματικά ρεαλιστική πολιτική».
Γιατί, σύμφωνα με τη Ρόζα:
«μακριά απ’ το να κάνει αδύνα-
τες τις απτές πρακτικές επιτυ-
χίες, τις άμεσες μεταρρυθμί-
σεις προοδευτικού χαρακτήρα,
η πραγματική αντιπολίτευση εί-
ναι αντίθετα, για ένα γενικά
κόμμα της μειοψηφίας και προ
παντός για ένα σοσιαλιστικό
κόμμα, το μόνο πραγματικό μέ-
σο για να αποσπάσει πρακτικές
επιτυχίες». 

Όταν ξέσπασε η Επανάστα-
ση του 1905 στην Ρωσία, η συ-
ζήτηση για την στρατηγική και
την τακτική μπήκε σε νέα βάση.
Η Ρόζα βρέθηκε, στα τέλη της
χρονιάς, στην επαναστατημένη
Βαρσοβία. Δεν πήγε για να «δει
από κοντά», αλλά για να καθο-
δηγήσει πιο αποτελεσματικά το
κόμμα της που δρούσε παρά-
νομα εκεί. Συνελήφθη, μαζί με
τον σύντροφό της τον Λήο
Γιόγκιχες –και καταδικάστηκε
αργότερα ερήμην σε θάνατο. Ο
Φρέλιχ αποδίδει την αποφυλά-
κισή της από τα μπουντρούμια
του Τσαρισμού, στις προειδο-
ποιήσεις της «μαχητικής οργά-
νωσης» της ρώσικης και πολω-
νικής σοσιαλδημοκρατίας ότι
θα πέσουν πολλά κεφάλια αν
πειραχτεί μια τρίχα της Ρόζας. 

Όμως, η μάχη που είχε να
δώσει η Ρόζα ήταν και μέσα στο γερμανικό κί-
νημα. Όταν δημοσίευσε την μπροσούρα Μαζι-
κή Απεργία, Κόμμα και Συνδικάτα, επέσυρε τη
μήνη της γραφειοκρατίας των συνδικάτων και
τα περιφρονητικά σχόλια ενός μεγάλου κομ-
ματιού της κομματικής ηγεσίας. Πολύ απλά
γιατί η Ρόζα υποστήριζε ότι η «μαζική απερ-
γία» είναι ο δρόμος της προλεταριακής επανά-
στασης στον 20ο αιώνα. Σε τέτοιες στιγμές,
κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, υποστήριζε, η
κίνηση της τάξης δεν γνωρίζει σινικά τείχη
ανάμεσα σε οικονομικούς και πολιτικούς αγώ-
νες. Αλληλοτροφοδοτούνται με αποτέλεσμα
να ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση και την ορ-
γάνωση πλατιών στρωμάτων εργατών που μέ-
χρι τότε ήταν μακριά από τη συλλογική δράση
και την πολιτική. 

Για την Ρόζα τα διδάγματα του 1905 έγιναν
οδηγός για δράση –και την έφεραν σε σύγκρου-
ση όχι πια με τον Μπερνστάιν και τους «ρεβιζιο-
νιστές» αλλά και με το ίδιο το «κέντρο» του κόμ-
ματος και τον «πάπα του μαρξισμού» τον Καρλ
Κάουτσκι. Η αφορμή ήταν το κίνημα για το γενι-
κό εκλογικό δικαίωμα στην Πρωσία το 1910/11.
Η Ρόζα επέμενε ότι το κόμμα πρέπει να οργα-
νώσει γενικές απεργίες για να το διεκδικήσει. Η
ηγεσία έλεγε όχι. Κι ήταν τότε που ο Κάουτσκι
διατύπωσε τη θεωρία για τη λεγόμενη «στρατη-
γική της φθοράς» κόντρα στην τυχοδιωκτική
«στρατηγική της εφόδου» της Ρόζας. 

Υποτίθεται ότι η πρώτη ήταν η «σίγουρη»
στρατηγική: δυνάμωμα του κόμματος, των
συνδικάτων, εκλογικές νίκες και τέλος η σο-
σιαλιστική κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό
για το κύρος που είχε ο Κάουτσκι ότι ο Λένιν
τάχτηκε υπέρ του στη διαμάχη. Θεωρούσε ότι
η αντιπαράθεση αφορούσε την εκτίμηση των
συσχετισμών ανάμεσα στο κίνημα και την άρ-
χουσα τάξη στην Γερμανία και ο Κάουτσκι
καλλιεργούσε αυτή την εικόνα. 

Όμως, όπως συμβαίνει πολύ συχνά η συζήτη-
ση για τους «συσχετισμούς» ήταν για την ηγε-
σία ο μανδύας να κρύψει την πολιτική της ταξι-
κής συνεργασίας. Αυτό θα γινόταν οδυνηρά φα-
νερό, και στον Λένιν, τέσσερα χρόνια μετά, όταν
σύμπασα η ηγεσία της σοσιαλδημοκρατίας
έσπευσε να στηρίξει τις άρχουσες τάξεις στο
σφαγείο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. 

Αντιμιλιταρισμός

Η Ρόζα είχε διακρίνει τα σημάδια αυτά πολύ
νωρίς. Το 1911 είναι η πρώτη φορά που συγ-
κρούεται με την κομματική ηγεσία και σε ένα
άλλο ζήτημα: Ποια απάντηση πρέπει να δώ-
σουμε στον μιλιταρισμό, τις κούρσες των εξο-
πλισμών και τις ιμπεριαλιστικές διαμάχες που
φούντωναν; Για την Ρόζα οι εξοπλισμοί, οι
«επιθετικές δασμολογικές πολιτικές» και οι
καυγάδες για τις αποικίες ήταν προϊόν του ίδι-
ου του καπιταλισμού. Για θεωρητικούς όπως ο
Κάουτσκι ήταν πολιτικές μιας φιλοπόλεμης με-
ρίδας των αρχουσών τάξεων. Τα συμπεράσμα-
τα, διαμετρικά αντίθετα: συνεργασία για τη
διεθνή ειρήνη από τη μια («ειρηνικές ουτοπίες»
σύμφωνα με τη Ρόζα) και πάλη για την ανα-
τροπή του καπιταλισμού από την άλλη. 

Το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου του Φρέ-
λιχ είναι ουσιαστικά μια παρουσίαση της Γερ-
μανικής Επανάστασης του 1918. Αξίζει να δια-
βαστεί, τόσο γιατί πρωταγωνίστησε σε αυτή
όσο και για το πλούτο των λεπτομερειών για
τη δράση –και τις αποτυχίες- της Ρόζας. 

Το βιβλίο γράφτηκε σε μια πολύ δύσκολη
εποχή, το 1939-40. Ο ναζισμός είχε βυθίσει τη
Γερμανία στο σκοτάδι. Ο παγκόσμιος πόλεμος
κοντοζύγωνε. Οι ιδέες της Ρόζας έμοιαζαν ορι-
στικά ηττημένες. Η ίδια και το έργο της ήταν
θαμμένο και συκοφαντημένο τόσο από την σο-
σιαλδημοκρατία όσο κι από τον σταλινισμό –
ήδη από το 1931 ο Στάλιν είχε κατατάξει τον
«λουξεμπουργισμό» στις απαγορευμένες «αι-
ρέσεις». Ο ίδιος ο Φρέλιχ ήταν πλέον πολιτι-
κός πρόσφυγας. Από τα τέλη της δεκαετίας
του ’20 είχε διαγραφτεί από το ΚΚΓ. Γράφει
στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου:

«Ό,τι ανήκε στη Ρόζα Λούξεμπουργκ λεηλα-
τήθηκε από τις στρατιωτικές ορδές το 1919…
Το 1933 τα έργα της, όπως επίσης και πολλά
άλλα εκπολιτιστικά δημιουργήματα του γερμα-
νικού λαού, καήκανε δημόσια…» 

Και σαν να μην έφτανε αυτό: «Πολλοί από
τους συναγωνιστές και οπαδούς της Ρόζας,
γερμανοί και πολωνοί, πληρώνουν την πίστη
στις ιδέες της στις σταλινικές φυλακές. Πολλοί
από αυτούς έχουν ντουφεκιστεί, αφού πρώτα
στερήθηκαν της επαναστατικής τους τιμής.»

«Ο παγωμένος αέρας μιας μακράς περιόδου
αντίδρασης έχει ερημώσει το ανθισμένο πεδίο
των μεγάλων και γόνιμων ιδεών… Και όμως! Η
θριαμβευτική πορεία της βαρβαρότητας θα
βρει το τέρμα της. Ο Αχέρων θα ξαναμπεί σε
κίνηση. Από το πνεύμα της Ρόζας Λούξεμ-
πουργκ θα γεννηθούν νικητές».

Λέανδρος Μπόλαρης
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Πάουλ Φρέλιχ:
Ρόζα Λούξεμπουργκ



Τ
ο εκλογικό αποτέλεσμα της Κυρια-
κής δημιουργεί φόβο και πανικό στα
επιτελεία της άρχουσας τάξης σε

ολόκληρη την Ευρώπη. Ο φόβος τους
δεν περιορίζεται στο τι θα κάνει η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στις πιέσεις για
την αστάθεια στις αγορές που θα ανοί-
ξουν οι όποιες διαπραγματεύσεις.

Είναι ένας φόβος, πρώτα απ'όλα, πολι-
τικός. Μέσα στο 2015 είναι προγραμματι-
σμένες εκλογές σε εφτά ακόμη χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Δανία, την
Φινλανδία, την Πολωνία, την Εσθονία και
βέβαια την Πορτογαλία, την Ισπανία και
τη Βρετανία. Μέσα στους τρεις πρώτους
μήνες του 2016 ακολουθεί και η Ιρλαν-
δία. Ο Γκίντεον Ράχμαν, στους Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς, συνδέει την πιθανότητα έναρ-
ξης μιας διαπραγμάτευσης για το ελληνι-
κό χρέος με την πολιτική αστάθεια:
“Πρώτον, θα προκαλούσε πολιτική αντί-
δραση στη βόρεια Ευρώπη, όπου θα δυ-
νάμωναν ακροδεξιά και εθνικιστικά κόμ-
ματα. Δεύτερον, αριστερά και αντικαπι-
ταλιστικά κόμματα θα κέρδιζαν αξιοπι-
στία στη νότια Ευρώπη και θα πίεζαν για
παρόμοιες μειώσεις του χρέους, αλλά
και για αύξηση των κοινωνικών δαπανών
–κάτι που θα οδηγούσε σε κατάρρευση
του κλίματος στις αγορές. Τρίτον, η απώ-
λεια εμπιστοσύνης μεταξύ μελών της
ΕΕ... θα έκανε ακόμη δυσκολότερο να παρα-
μείνει η ΕΕ ενωμένη.”

Πέρα από τις κινδυνολογίες για την άνοδο
των φασιστών, τα κόμματα των ευρωπαϊκών
ελίτ βλέπουν το μέλλον τους όταν κοιτάνε το
στραπάτσο του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρα-
τίας αλλά και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Η
πολιτική κρίση είναι στην ημερήσια διάταξη σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κόμματα που παρα-
δοσιακά εναλλάσσονταν στην εξουσία τα τε-
λευταία 40 ή ακόμη και 60 χρόνια δεν έχουν τί-
ποτα για δεδομένο. Η λύση των “μεγάλων” ή
μικρών συνασπισμών ανάμεσά τους για να συ-
νεχίσουν με τις επιθέσεις της λιτότητας έχει
παρουσιαστεί ως φάρμακο για όλες τις νό-
σους. Και τελικά, βλέπουν στην Ελλάδα να
διαλύονται όλα μαζί τα κόμματα που επιχείρη-
σαν την έφοδο σε βάρος της εργατικής τάξης.
Η ευρωπαϊκή ελίτ παρακολουθεί τα επιχειρή-
ματα που τους μετέφεραν τα ελληνικά πολιτι-
κά κόμματα εδώ και πέντε χρόνια. Κατάπιαν
αμάσητη ακόμα και τη συμμετοχή του ΛΑΟΣ,
ενός κόμματος με φασιστικό πυρήνα, στην κυ-
βέρνηση Παπαδήμου. Έκαναν τα στραβά μά-
τια όταν ο Σαμαράς και ο Μπαλτάκος αναζη-
τούσαν θεσμική και εξωθεσμική στήριξη στους
νεοναζί της Χρυσής Αυγής για να συνεχίσουν.
Είδαν με ελπίδα την είσοδο στην κυβέρνηση
ενός τμήματος της πρόθυμης Αριστεράς, του
Κουβέλη. Η θεωρία τους έλεγε πως πάντα
υπάρχει μια πολιτική λύση για να αποφευχθεί
η άνοδος της Αριστεράς. Και τώρα έρχονται
αντιμέτωποι με την πικρή γι' αυτούς πραγματι-
κότητα.

Οι λέξεις που χρησιμοποιούν για να περι-
γράψουν την κατάσταση, αποφεύγοντας να
παραδεχθούν την πολιτική τους κρίση είναι “η
άνοδος του λαϊκισμού”. Οι ισπανικές εφημερί-
δες είναι οι πιο χαρακτηριστικές. Η Ραθόν, της
Δεξιάς, έγραψε πως “Οι Έλληνες ρίχνονται

στην λαϊκιστική άβυσσο”, ενώ η ABC ότι “ο
λαϊκισμός κατακτάει την Ελλάδα”.

Οι αντιδράσεις στην Ισπανία είναι οι πιο νευ-
ρικές, γιατί εκεί το πολιτικό σκηνικό έχει τις
περισσότερες προϋποθέσεις να ακολουθήσει
τον “ελληνικό” δρόμο. Η κρίση των δυο παρα-
δοσιακών μεγάλων κομμάτων είναι πρωτοφα-
νής. Ανάμεσα στις εκλογές του 2008 και του
2011 έχασαν από κοινού 3,5 εκατομμύρια ψή-
φους και ανάμεσα στις ευρωεκλογές του 2009
και του 2014 έχασαν πάνω από 5 εκατομμύρια
ψήφους. Το Ποδέμος μέσα σε ένα χρόνο από
την ίδρυσή του φιγουράρει στην πρώτη θέση
στις δημοσκοπήσεις. Η χρονιά στην Ισπανία εί-
ναι από την αρχή ως το τέλος εκλογική. Ξεκι-
νάει από το Μάρτη με εκλογές στην πιο μεγά-
λη πολυπληθή περιφέρεια της χώρας, την Αν-
δαλουσία, περνάει το Μάη από δημοτικές
εκλογές και περιφερειακές εκλογές σε σχεδόν
ολόκληρη τη χώρα, φτάνει στις κρίσιμες περι-
φερειακές εκλογές στην Καταλωνία το Σεπτέμ-
βρη με χαρακτήρα δημοψηφίσματος για την
ανεξαρτησία και καταλήγει με τις εθνικές
εκλογές στα τέλη της χρονιάς.

Ισπανία

Η Ισπανία είναι η τέταρτη πλουσιότερη χώρα
της Ευρωζώνης. Αν η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ δημι-
ουργεί αναταράξεις στην Ευρώπη, το Ποδέμος
πρώτο κόμμα στην Ισπανία είναι εξέλιξη πολλα-
πλάσιων διαστάσεων. Τα δυο μεγάλα κόμματα,
η Δεξιά και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, θυμήθηκαν
την παλιά καραμέλα ότι “Η Ισπανία δεν είναι
Ελλάδα” και δεν έχουν σταματήσει να την επα-
ναλαμβάνουν από την Κυριακή το βράδυ.

Πέρα από τα προβλήματα που ανοίγουν
στους από πάνω, το εκλογικό αποτέλεσμα
στην Ελλάδα δίνει απευθείας μια πάσα στην
Αριστερά ολόκληρης της Ευρώπης και της
ανοίγει ευκαρίες, σε δύο επίπεδα. Πρώτον, η

Αριστερά μπορεί να πλασαριστεί ως η δύναμη
που κερδίζει από την πολιτική κρίση, κάνοντας
στην άκρη τις θεωρίες περί “λαϊκισμού” και
την προπαγάνδα ότι “στο Βορρά επωφελείται
η ακροδεξιά”. Στη Γαλλία αυτό το καθήκον εί-
ναι παραπάνω από επιτακτικό. Γιατί η Λεπέν
έτρεξε να ρίξει το δηλητήριό της δηλώνοντας
ότι χαίρεται για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί γνω-
ρίζει πως στη χώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα κυβερνάει με έναν πρόεδρο σε ιστορικά χα-
μηλά δημοφιλίας, και όπου το κίνημα έχει εμ-
πειρίες όλη την τελευταία 20ετία να δίνει μά-
χες κόντρα στις νεοφιλελεύθερες επιθέσεις, η
αγανάκτηση έχει περιεχόμενο αριστερό. Το
γεγονός ότι αυτή την αγανάκτηση την έχουν
καρπωθεί εκλογικά οι φασίστες δεν είναι δεδο-
μένο. Η Αριστερά, αν πάρει πρωτοβουλίες,
μπορεί να κάνει διπλή δουλειά. Και να σπάσει
το φασιστικό απόστημα και να μπει στην πρώ-
τη γραμμή του πολιτικού παιχνιδιού.

Ευκαιρίες σε αυτή την κατεύθυνση υπάρ-
χουν και στη Βρετανία. Εκεί η εκλογική κατάρ-
ρευση του Εργατικού Κόμματος και η κρίση
της συγκυβέρνησης Συντηρητικών – Φιλελεύ-
θερων έχει αφήσει χώρο στους ρατσιστές του
Κόμματος της Ανεξαρτησίας. Κι όμως, όλες οι
έρευνες καταγράφουν πως η οργή του κό-
σμου είναι απέναντι σε ένα σύστημα που δεν
δουλεύει, όχι απέναντι στους μετανάστες. Πο-
λύ πρόσφατα, στη Σκωτία, η παραλίγο νίκη
της Ανεξαρτησίας στο δημοψήφισμα είχε όλα
τα χαρακτηριστικά μιας αριστερής ψήφου. Το
θέμα είναι πόσο τολμηρή θα είναι η Αριστερά
για να σαρώσει τον κάθε Νάιτζελ Φάρατζ. Στην
Ιταλία, η Αριστερά κοιτάει σταθερά προς την
Ελλάδα. Θα αφήσει τον Μπέπε Γκρίλο να οι-
κειοποιείται την πολιτική κρίση, στους φασί-
στες της Λίγκας, ή θα ανακτήσει την αυτοπε-
ποίθηση που τσακίστηκε μετά την πικρή εμπει-
ρία της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης;

Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο η νίκη
του ΣΥΡΙΖΑ δίνει ευκαιρίες στην Αρι-
στερά όλης της Ευρώπης είναι το επί-
πεδο των επιχειρημάτων. Ό,τι νερό στο
κρασί του και να βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, η συ-
ζήτηση για το χρέος, για τα προγράμ-
ματα λιτότητας είναι πλέον στο τραπέ-
ζι. Απέναντι στην ηττοπάθεια, τώρα η
Αριστερά μπορεί παντού να ανοίξει τη
συζήτηση για τη διαγραφή του χρέους,
για το ποιος πρέπει και ποιος δεν πρέ-
πει να πληρώσει την κρίση, για την
κρατικοποίηση των τραπεζών.

Χρειάζονται καθαρές θέσεις

Αυτή η συζήτηση τώρα θα οξυνθεί
και θα βαθύνει ακόμη και σε χώρες
όπου ρεφορμιστικά κόμματα ήδη
κερδίζουν έδαφος εκλογικά, όπως
στην Ισπανία, την Ιρλανδία, αλλά και
την Πορτογαλία. Η ηγεσία του Ποδέ-
μος, για παράδειγμα, πίσω από τη γε-
νική καταδίκη της λιτότητας, αποφεύ-
γει να πάρει καθαρή θέση στο ζήτημα
της διαγραφής του χρέους. Αποδέχε-
ται την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευ-
ρώ ως το αναμφισβήτητο δεδομένο
πλαίσιο. Ο τρόπος με τον οποίο θα

διεξαχθεί η σύγκρουση στην Ελλάδα, δεν θα
αφήσει χώρο για τέτοιου είδους αγνωστικισμό.

Οι εκβιασμοί της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας φέρνουν στην πρώτη
γραμμή τις “μονομερείς κινήσεις”, την ανάγκη
καθαρής απάντησης. Μια συζήτηση που ως
τώρα ήταν στο εσωτερικό της Αριστεράς,
“Σύγκρουση ή αποδοχή της ΕΕ;” τώρα αποκτά
μαζικό χαρακτήρα.

Το ίδιο ισχύει για το ρόλο που έχουν να παί-
ξουν τα κινήματα σε αυτή τη διαδικασία. Στην
Ιρλανδία, το κίνημα ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση του νερού είναι αυτό που το τελευταίο
διάστημα έχει δώσει τις χαριστικές βολές στη
σταθερότητα του πολιτικού σκηνικού, αλλά εί-
ναι το Σιν Φέιν το κόμμα το οποίο κερδίζει
εκλογικά, παρότι κάθε άλλο παρά βρέθηκε
στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων. Στις
μάχες του δρόμου, η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά είχε πολύ μεγαλύτερη συνεισφορά.
Στην Ελλάδα, αυτή η διάσταση ήταν ήδη πολύ
πιο έντονη πριν από τις εκλογές, και είναι
μπροστά μας το καθήκον να δείξουμε ότι το
εργατικό κίνημα μπορεί να επιβάλει τις δικές
του λύσεις, ακόμη και όταν η κυβέρνηση της
Αριστεράς σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Το μήνυμα που παίρνει το εργατικό κίνημα
σε όλη την Ευρώπη είναι ότι η Αριστερά έχει
επιστρέψει και ότι τα κόμματα των καπιταλι-
στών δεν έχουν τον έλεγχο. Τις επιπτώσεις αυ-
τής της ένεσης αισιοδοξίας θα τις δούμε ολό-
κληρο το 2015. Και είναι σίγουρο ότι πρόκειται
για μια διαδικασία διπλής κατεύθυνσης, κάθε
βήμα εμπρός που θα κάνει το κίνημα στην Ελ-
λάδα, θα δίνει δύναμη στην Αριστερά παντού,
και κάθε νίκη στην υπόλοιπη Ευρώπη θα ση-
μαίνει άνοιγμα μεγαλύτερων δυνατοτήτων για
τους αγώνες εδώ.

Νίκος Λούντος
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Φόβος στα επιτελεία, ευκαιρίες για τους εργάτες

Διαδήλωση ενάντια στις περικοπές στην Ισπανία



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ εργατικη αλληλεγγυη 

1.Το φονικό στο Παρίσι στα γραφεία του
Charlie Hebdo στις 7 Γενάρη και οι σκο-

τωμοί που ακολούθησαν δυο μέρες αργότε-
ρα, τεσσάρων ανθρώπων που ψώνιζαν σε
εβραϊκό σουπερμάρκετ στη Βανσέν, έτυχαν
σχεδόν καθολικής αποδοκιμασίας. Και βέβαια
είναι σωστό να καταδικάζονται. Ωστόσο, ο πιο
συνηθισμένος τρόπος αποδοκιμασίας –ως
βάρβαρων και παράλογων ενεργειών που πα-
ραβιάζουν τις παραδοσιακές Δυτικές ελευθε-
ρίες- συνδυάζει ταυτόχρονα δυο πράγματα:
αρνείται να αντιμετωπίσει το ιστορικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο έγινε το φονικό και εντάσσε-
ται στη στήριξη μιας πολιτικής ιμπεριαλιστι-
κού πολέμου στο εξωτερικό και καταστολής
στο εσωτερικό.

2.Μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύρ-
γους στις 11 Σεπτέμβρη 2001, έχουμε γί-

νει μάρτυρες ξανά και ξανά του ίδιου κύκλου,
όπου ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος κατά του
Μουσουλμανικού κόσμου προκαλεί τρομο-
κρατικές αγριότητες τζιχαντιστών, οι οποίες
με τη σειρά τους προκαλούν νέες βάρβαρες
επεμβάσεις. Το φονικό στο Παρίσι αποτελεί
την πιο πρόσφατη καμπή αυτού του κύκλου.
Οι αντιδράσεις σε αυτή την περίπτωση είναι
πιο έντονες επειδή αυτή η τρομοκρατική επί-
θεση έχει ως φόντο την ανάδυση του ISIS
στην Αραβική Ανατολή – μια εξέλιξη που είναι
καρπός της διάλυσης της Ιρακινής κοινωνίας
από την Αγγλοαμερικανική εισβολή του 2003
αλλά και του αντεπαναστατικού πολέμου που
έχει εξαπολύσει το καθεστώς του Μπασάρ
αλ-Άσαντ στη Συρία.

3.Το φονικό στο Παρίσι -όπως και οι βομβι-
στικές επιθέσεις στη Μαδρίτη και στο

Λονδίνο που είχαν προηγηθεί- αποτελούν
αναμενόμενες συνέπειες του πολέμου στο
Ιράκ και των όσων ακολούθησαν. Η τοποθέτη-
ση αυτή δεν αποτελεί δικαιολογία για τις τρο-
μοκρατικές επιθέσεις, αλλά στέκεται σε μια
βασική αιτιακή σχέση, την οποία είχαν επιση-
μάνει πολλοί επικριτές του πολέμου, ακόμη
και επίσημοι σχολιαστές, πριν ακόμη ξεκινή-
σει ο πόλεμος. Επιπλέον, πρέπει να συνυπο-
λογιστεί ο τρόπος με τον οποίο ο «πόλεμος
κατά της τρομοκρατίας» έχει χρησιμοποιηθεί
για να απομονώσει και να στιγματίσει το Μου-
σουλμανικό πληθυσμό της Ευρώπης, έναν
πληθυσμό πού ήδη αποτελούσε μια οικονομι-
κά περιθωριοποιημένη και πολιτιστικά απομο-
νωμένη μειονότητα. Όλο και περισσότερο, η
Ισλαμοφοβία έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχη μορ-
φή του ρατσισμού στην Ευρώπη. Αυτή η τάση
είναι ιδιαίτερα έντονη στη Γαλλία, όπου κα-
θιερώθηκαν νόμοι που απαγορεύουν τη μαν-
τίλα στα σχολεία και τη μπούργκα σε δημόσι-
ους χώρους, ενώ τα σχολεία υποχρεώνονται
από το νόμο να παρουσιάζουν με θετικό τρό-
πο την αιματοβαμμένη ιστορία της Γαλλικής
αποικιοκρατίας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα
δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μια μι-
κρή μειοψηφία νεαρών Ευρωπαίων Μουσουλ-
μάνων έλκεται από τους ένοπλους τζιχαντι-
στές της Αλ Κάιντα και του ISIS.

4.Κατά συνέπεια, η παρουσίαση της επίθε-
σης στο Charlie Hebdo ως επίθεσης

στην ελευθερία του λόγου είναι τελείως πα-

ραπλανητική. Το Charlie Hebdo είναι ένα πε-
ριοδικό του οποίου οι απαρχές βρίσκονται
στην μετά το 1968 αριστερά, αλλά το οποίο
τα τελευταία χρόνια έχει αφιερώσει μεγάλες
προσπάθειες για την προσβολή και πρόκληση
των Μουσουλμάνων. Οι συγκρίσεις με τις επι-
θέσεις του Διαφωτισμού κατά της Καθολικής
Εκκλησίας το 18ο αιώνα δεν έχουν νόημα. Το
Βατικανό εξακολουθεί μέχρι σήμερα να απο-
λαμβάνει τεράστια θεσμική εξουσία και παρα-
σκηνιακή επιρροή. Το Ισλάμ στην Ευρώπη εί-
ναι η θρησκεία μιας φτωχής και περιθωριο-
ποιημένης μειονότητας. Οι γελοιογραφίες
του Charlie Hebdo για τον Προφήτη του Ισ-
λάμ προκαλούσαν οργή και ταπείνωση σε με-
γάλο πλήθος Μουσουλμάνων της Ευρώπης
που παρόλα αυτά αποδοκιμάζουν την τρομο-
κρατία. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση του
Φρανσουά Ολάντ πολύ σύντομα διέψευσε τις
μεγαλόφωνες διακηρύξεις της υπέρ της ελευ-
θερίας του λόγου προχωρώντας σε αυξανό-
μενο αριθμό συλλήψεων ανθρώπων για από-
ψεις που έκφρασαν γραπτά στο ίντερνετ. Η
κατάληξη του συνθήματος “Je suis Charlie”
ήταν να βοηθήσει τον Ολάντ και τους άλλους
ηγέτες της άρχουσας τάξης στην Ευρώπη να
συσπειρώσουν πίσω τους πρωτοφανή πλήθη
απλών ανθρώπων στις 11 Γενάρη στο Παρίσι.

5.Ανήκουμε στην επαναστατική Μαρξιστι-
κή παράδοση η οποία έχει απορρίψει την

τρομοκρατία ως πολιτική στρατηγική ήδη από
την εποχή του Μαρξ και του Ένγκελς απέναν-
τι στους Ιρλανδούς Fenians και του Λένιν και
του Τρότσκι απέναντι στους Ναρόντνικους.
Στο στόχαστρό μας βρίσκεται το καπιταλιστι-
κό και ιμπεριαλιστικό σύστημα, το οποίο μπο-
ρεί να ανατραπεί μόνο με τη μαζική δράση
της εργατικής τάξης. Σε αντίθεση με εμάς, οι
οργανώσεις τζιχαντιστών προωθούν μια κλα-
σική στρατηγική τρομοκρατίας, η οποία απο-
σπά μια ελίτ μαχητών από τις μάζες που πα-
ραμένουν απαθείς. Για την ακρίβεια, δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι ένας από τους στό-
χους των επιθέσεων στο Παρίσι είναι να προ-
καλέσουν μια κατασταλτική και ισλαμοφοβική
αντίδραση, η οποία θα εξωθήσει περισσότε-

ρους Μουσουλμάνους προς την υποστήριξη
τρομοκρατικών οργανώσεων. Υπάρχει, κατά
συνέπεια, μια σύμπτωση ανάμεσα σε αυτές
τις τακτικές και στις μεθόδους του διαίρει και
βασίλευε που χρησιμοποιούν οι άρχουσες τά-
ξεις.

6.Εμείς, αντίθετα, υποστηρίζουμε την ενό-
τητα των καταπιεσμένων και των εκμε-

ταλλευόμενων ενάντια στον καπιταλισμό και
τον ιμπεριαλισμό. Ήδη πριν από τις επιθέσεις
στο Παρίσι, ο ρατσισμός και η Ισλαμοφοβία
βρίσκονταν σε ανοδική τροχιά στην Ευρώπη.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των
πολιτικών λιτότητας των Ευρωπαϊκών κυβερ-
νήσεων, σε συνδυασμό με τη διαφθορά και
την υπεροψία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής
ελίτ, έχουν δημιουργήσει ένα άνοιγμα για τα
κόμματα της ρατσιστικής και φασιστικής λαϊ-
κιστικής δεξιάς- όπως το Εθνικό Μέτωπο στη
Γαλλία, η Pegida στη Γερμανία, το UKIP στη
Βρετανία. Τα κατεστημένα κόμματα υιοθε-
τούν την ατζέντα της άκρας δεξιάς με επιθέ-
σεις στους μετανάστες, στους Μουσουλμά-
νους και άλλες μειονότητες, διευκολύνοντας
έτσι τη μεγαλύτερη νομιμοποίηση του ανοι-
χτού ρατσισμού. Η ατμόσφαιρα οργής και
φόβου που καλλιεργήθηκε με τις επιθέσεις
στο Παρίσι μπορεί να χειροτερέψει τις ρατσι-
στικές και Ισλαμοφοβικές τάσεις που επικρα-
τούν. Στο μεταξύ, ο Ολάντ και ο Κάμερον
προωθούν ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των
εξουσιών που ήδη διαθέτουν οι υπερτροφικοί
μηχανισμοί των μυστικών υπηρεσιών τους.

7.Σε αυτές τις συνθήκες, το πιο επείγον
καθήκον για τους επαναστάτες σοσιαλι-

στές είναι να χτίσουν το πιο πλατύ κίνημα
ενάντια στον ρατσισμό και την Ισλαμοφοβία.
Το τι απαιτεί αυτή η προσπάθεια μπορεί να εί-
ναι διαφορετικό ανάλογα με τις περιστάσεις
από χώρα σε χώρα. Εκεί όπου οι ρατσιστές
και οι φασίστες κινητοποιούνται στους δρό-
μους, είναι αναγκαίο να πάρουν απάντηση με
μαζικές αντι-διαδηλώσεις. Η ρατσιστική δημα-
γωγία πρέπει επίσης να βρίσκει απέναντί της
μαζικές διαμαρτυρίες. Η Διεθνής Μέρα Δρά-

σης κατά του Ρατσισμού στις 21 Μάρτη δίνει
μια ευκαιρία σε όλους όσοι θέλουν να αντι-
σταθούν στο ρατσισμό και την Ισλαμοφοβία
να βγουν στους δρόμους. Είναι σημαντικό να
συμμετέχουν Μουσουλμάνοι σε αυτές τις κι-
νητοποιήσεις. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να
έχουμε κατά νου ότι πολλοί από αυτούς που
βάδισαν σε επίσημες πορείες όπως αυτές
στη Γαλλία στις 11 Γενάρη ήθελαν όχι μόνο
να καταδικάσουν τις αγριότητες των τρομο-
κρατών αλλά και να εκφράσουν την αντίθεσή
τους στον ρατσισμό και την στοχοποίηση των
Μουσουλμάνων. Έχει σημασία να βρεθούν
όσο το δυνατόν πιο πολλοί και από αυτούς
στο δρόμο μαζί μας.

8.Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε την
καμπάνια ενάντια στις ιμπεριαλιστικές

στρατιωτικές επεμβάσεις σε όλο τον παγκό-
σμιο Νότο, τον άλλοτε λεγόμενο Τρίτο Κό-
σμο. Ενώ ο κύριος όγκος των Δυτικών δυνά-
μεων κατοχής αποσύρεται ηττημένος από το
Αφγανιστάν, η στρατιωτική επέμβαση στο
Ιράκ και στη Συρία κατά του ISIS κλιμακώνε-
ται. Παρά τις διακηρύξεις του Ομπάμα, ο
αριθμός των αμερικανικών χερσαίων δυνάμε-
ων στο Ιράκ μεγαλώνει. Ο Γαλλικός ιμπεριαλι-
σμός έχει μια μακρά παράδοση στρατιωτικών
επεμβάσεων στις Αφρικανικές πρώην αποι-
κίες του, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το
Μαλί. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτές τις
στρατιωτικές εκστρατείες και σε όλες τις
απόπειρες ενίσχυσης των ιμπεριαλιστικών μη-
χανισμών επιτήρησης και καταστολής στο
όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρα-
τίας.

9.Οι επιθέσεις στο Παρίσι και οι επιπτώ-
σεις τους αποτελούν μια μεγάλη πρό-

κληση για τη ριζοσπαστική και την επαναστα-
τική αριστερά. Πάρα πολλές τάσεις τοποθε-
τούν το κράτος και τους Ισλαμιστές στο ίδιο
επίπεδο, ως εξίσου επικίνδυνους εχθρούς. Τα
Δυτικά ιμπεριαλιστικά κράτη, όμως, ενι-
σχύουν το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα
της εκμετάλλευσης ασκώντας τεράστιες
εξουσίες καταπίεσης και καταστροφής. Πολύ
συχνά, οι απόψεις που εξισώνουν το κράτος
και τους Ισλαμιστές διολισθαίνουν σε υπο-
στήριξη του κράτους κατά των Ισλαμιστών-
όπως έκανε μεγάλο μέρος της αριστεράς
στην Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη, με την
υποστήριξη του αντεπαναστατικού καθεστώ-
τος του στρατάρχη Σίσι κατά της Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας. Στην Ευρώπη, η υπο-
στήριξη που έχουν προσφέρει σημαντικά τμή-
ματα της ριζοσπαστικής αριστεράς στο Char-
lie Hebdo ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της
Μουσουλμανικής μειονότητας. Οι επαναστά-
τες σοσιαλιστές, όμως, πρέπει να είναι υπε-
ρασπιστές των καταπιεσμένων. Όλες μας οι
δραστηριότητες πρέπει να λογοδοτούν στο
στόχο της ενότητας της εργατικής τάξης ανε-
ξάρτητα από φύλο, θρησκεία, χρώμα και
έθνος, στην πάλη για να απαλλάξουμε τον κό-
σμο από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και
καταπίεση.

21 Γενάρη 2015,
Το Συντονιστικό της 

Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης 

Mετά το Charlie Hebdo
Αντιρατσιστική διαδήλωση στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας.


