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Συναγωνιστές / σύντροφοι,

Σ
τις 5 του Ιούλη οι εργαζόμενοι
και ο λαός είπαν ένα μεγαλει-
ώδες ΟΧΙ δείχνοντας ότι

έχουν την θέληση και την δύναμη να
πάρουν την κατάσταση στα χέρια
τους.

Λίγες μέρες μετά η κυβέρνηση
ψήφισε το τρίτο επαχθές μνημόνιο,
με το οποία κλιμακώνεται η επίθεση
του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ
με στόχο το ξεπέρασμα της κρίσης
του καπιταλισμού σε βάρος των ερ-
γαζόμενων και του λαού. 

Το μνημόνιο προωθεί τις αντιδρα-
στικές «μεταρρυθμίσεις» και την πιο
σκληρή εκμετάλλευση της εργατι-
κής τάξης με την μόνιμη λιτότητα,
την αντιασφαλιστική καταιγίδα, την
βάναυση φορολεηλασία, την μονι-
μοποίηση των μισθών πείνας και της
κατάργησης των συλλογικών συμ-
βάσεων. Την εκχώρηση της δημό-
σιας περιουσίας. Την αντιδραστικο-
ποίηση της δημόσιας διοίκησης.
Την ενίσχυση των μεγάλων επιχει-
ρήσεων σε βάρος των μικρομεσαί-
ων και των λαϊκών συμφερόντων,
την συντριβή της μικρής και μεσαί-
ας αγροτιάς. Αυτό είναι το πρό-
γραμμα της κοινωνικής καταστρο-
φής που προωθείται.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια κα-
τάφωρη παραβίαση κάθε δημοκρα-
τίας και λαϊκής κυριαρχίας, μια  σύγ-
χρονη αποικιοκρατία των υπερεθνι-
κών μηχανισμών της ΕΕ και των πο-
λυεθνικών. Οι κοινωνικές, οικονομι-
κές και πολιτικές επιπτώσεις αυτής
της εξέλιξης, αν δεν ανατραπούν,
θα είναι πολύ βαριές. 

Μέσα από τις μάχες των τελευταί-
ων μηνών και πρώτα από όλα την
μεγαλειώδη μάχη του ΟΧΙ φάνηκε
καθαρά ότι: 

Οι ΕΕ–ΕΚΤ–ΔΝΤ αποτελούν μια
λυκοσυμμαχία οικονομικών δολοφό-

νων εργατικών και λαϊκών δικαιωμά-
των. Δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊ-
κή λύση μέσα σε ευρωζώνη και ΕΕ,
ούτε «έντιμος συμβιβασμός» με τις
δυνάμεις αυτές. Κατέρρευσε η λογι-
κή «ούτε ρήξη-ούτε υποταγή».

Σύσσωμη η ελληνική αστική τάξη,
με τα κόμματά της, τα επιμελητήρια
και τα ΜΜΕ της, έχει συνδέσει τα
συμφέροντά της με την προσκόλλη-
ση στα διεθνή ιμπεριαλιστικά κέν-
τρα, όπως απέδειξε το αρραγές
αστικό μέτωπο του ΝΑΙ και η λυσσα-
λέα και με όλα τα μέσα προσπάθεια
για την επιβολή του. 

Δεν υπάρχει αριστερά που να
υπογράφει και να ψηφίζει μνημόνια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διάβηκε το Ρουβίκωνα. Η
κυβέρνησή του αντικειμενικά ανήκει
στο αντίπαλο στρατόπεδο. Η ψήφι-
ση του 3ου μνημονίου δημιουργεί
τον ιστορικό κίνδυνο να ταυτιστεί η
Αριστερά με τη μνημονιακή πολιτική
στα μάτια του κόσμου της εργασίας.
Για αυτό επιβάλλονται αναβαθμισμέ-
να καθήκοντα για τις δυνάμεις της
αντικαπιταλιστικής και ριζοσπαστι-
κής αριστεράς, για όλες τις ανατρε-
πτικές δυνάμεις της κοινωνίας. 

Το ΚΚΕ με την αδιέξοδη στάση
του αδυνατεί να συμβάλλει στον λαϊ-
κό ριζοσπαστισμό. Αρνείται την
ανάγκη ρήξης εδώ και τώρα με την
ευρωζώνη και την ΕΕ ενισχύοντας

αντικειμενικά την προπαγάνδα των
συστημικών δυνάμεων. Με την βαθιά
λαθεμένη στάση του στο δημοψήφι-
σμα γύρισε την πλάτη στις λαϊκές
διαθέσεις, και στον αγώνα για ένα
όχι του λαού.

Για αυτό σήμερα είναι αναγκαία
μια «άλλη αριστερά», που θα τιμήσει
το μεγάλο λαϊκό ΟΧΙ, εξοπλίζοντας
τον λαό με τα πολιτικά εφόδια που
χρειάζεται για να πάει αυτόν τον
αγώνα μέχρι τέλους. Μια αριστερά
που δεν θα φοβάται να μιλήσει κα-
θαρά για τις ρήξεις και ανατροπές
που θα χρειαστούν για να αποτινά-
ξουμε τη μνημονιακή βαρβαρότητα
της ΕΕ, του ΔΝΤ και του μεγάλου

κεφαλαίου.

Ανάγκη βαθιού διαλόγου

Σαν ΑΝΤΑΡΣΥΑ πιστεύουμε ότι η
βαθιά δομική κρίση του καπιταλι-
σμού και η μνημονιακή κατάρρευση
του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει ένα πολύ μεγάλο
πλούτο στρατηγικών ερωτημάτων
κρίσιμων για την ίδια την ύπαρξη
της αριστεράς. 

Η χαρακτήρας της κρίσης και της
απάντησης σε αυτή, ο χαρακτήρας
των σημερινών ιμπεριαλιστικών μη-
χανισμών της ΕΕ και η δυνατότητα ή
όχι της μεταρρρύθμισής τους, ο
«αριστερός κυβερνητισμός», η σο-
σιαλιστική και κομμουνιστική προ-
οπτική είναι μερικά από αυτά. 

Από πολλές πλευρές και από χι-
λιάδες αγωνιστές την περίοδο αυτή
μπαίνουν παρόμοια και άλλα ερωτή-
ματα και επιχειρούνται σημαντικές
απαντήσεις. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πιστεύει
ότι πρέπει να ανοίξει ένας τέτοιος
πλατύς διάλογος, με κατά το δυνατό
οργανωμένο τρόπο συνεισφέροντας
σε αυτόν, στο μέτρο των δυνάμεών
της, με τις επεξεργασίες της για τον
αντικαπιταλιστικό αγώνα, τον σοσια-
λισμό και τον κομμουνισμό της επο-
χής μας.

Επιτακτική  ανάγκη
συσπείρωσης των δυνάμεων
του ΟΧΙ της ρήξης

Παράλληλα οι συγκλονιστικές εξε-
λίξεις του τελευταίου διαστήματος,
το πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ στο στρατό-
πεδο του μνημονίου και η ανεπάρ-
κεια του ΚΚΕ, κάνουν επιτακτικά τα
αναγκαία βήματα για μια άλλη αρι-
στερά. Μια αριστερά που θα τιμήσει
το μεγάλο λαϊκό ΟΧΙ, ενάντια στην
ΕΕ, το ΔΝΤ και το κεφάλαιο «μέχρι
το τέλος». 
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Κοινό δελτίο τύπου ΑΝΤΑΡΣΥΑ -
Λαϊκής Ενότητας μετά τη
συνάντηση της 21/8: 

«Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21
Αυγούστου συνάντηση αντιπροσωπειών της
Λαϊκής Ενότητας και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Σε συντροφικό κλίμα συζητήθηκαν οι πολι-
τικές εξελίξεις. Ειδικότερα για τις νέες συνθή-
κες που διαμορφώνονται μετά το σαρωτικό
ΟΧΙ, για την ψήφιση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ - ΑΝΕΛ του τρίτου Μνημονίου με την ΕΕ
και το ΔΝΤ,για τις έκτακτες εκλογές και κυ-
ρίως για τις αρνητικές συνέπειες που θα
έχουν τα νέα βάρβαρα μέτρα σε βάρος των
λαϊκών στρωμάτων και την ανάγκη συντονι-
σμένης πάλης για την ανατροπή τους.

Η αντιπροσωπεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ παρου-
σίασε την πρόταση ανοιχτού καλέσματος πο-
λιτικής συνεργασίας των αντικαπιταλιστικών
αντιιμπεριαλιστικών, αντι-ΕΕ και ανατρεπτι-

κών δυνάμεων.
Εκ μέρους της Λαϊκής Ενότητας, οι Πανα-

γιώτης Λαφαζάνης και Γιάννης Τόλιος ενημέ-
ρωσαν για τους στόχους της πρωτοβουλίας
δημιουργίας νέου κόμματος και την προσπά-
θεια συγκρότησης ενός ευρύτερου αντιμνη-
μονιακού μετώπου από συλλογικότητες και
πρόσωπα της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συ-
νάντηση στο αμέσως ερχόμενο χρονικό διά-
στημα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Εργατική Αλληλεγγύη συμπληρώνει:
Η συνάντηση έγινε στα γραφεία του ΜΑ-

ΧΩΜΕ και από τη μεριά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν
εκεί οι Α. Δραγανίγος, Κ. Μάρκου, Τ. Τσίτσος,
Χ. Μπίστης, Π. Σωτήρης, Δ. Κουτσούμπα, Π.
Βαϊνάς, Θ. Διαβολάκης, Γ. Μελισσαρόπου-
λος, Δ.Μπλάνας, Γ. Μαυρομάτης, Γ. Σηφακά-
κης και Π. Γκαργκάνας.

Ο Π. Λαφαζάνης ενημέρωσε για τις πρώτες

κινήσεις της «Λαϊκής Ενότητας» που είχαν γί-
νει το πρωί εκείνης της μέρας και ο Α. Δρα-
γανίγος παρουσίασε την πρόταση συνεργα-
σίας που μόλις είχε απευθύνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
σε όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς.

Η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξε τη
σημασία του διαλόγου και της κοινής δράσης
αλλά και τα σημεία στα οποία πρέπει να
υπάρξουν προχωρήματα.

Ο Π. Βαϊνάς θύμισε τις κοινές δράσεις στα
πλαίσια της ΑΔΕΔΥ αλλά και τη σημασία να
μην περιοριστεί η Αριστερά σε «πατριωτικά-
δημοκρατικά» μέτωπα. Έθεσε το θέμα της
αντιμετώπισης της ΕΕ, στο οποίο επανήλθαν
πολλές τοποθετήσεις.

Ο Θ. Διαβολάκης μίλησε για τον κόσμο
στις γειτονιές του Πειραιά που έδωσε 75%
στο ΟΧΙ και τώρα απαιτεί απαντήσεις: γιατί
απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι ρόλο έπαιξε η αντί-
ληψη του κυβερνητισμού, σημείο στο οποίο
επίσης στάθηκαν πολλές παρεμβάσεις. Ακό-

μη, ανέδειξε τη σημασία της οργανωμένης
απάντησης στα «λοκ-άουτ της εργοδοσίας
όπως τα ζήσαμε στο δημοψήφισμα».

Ο Π. Γκαργκάνας εξήγησε ότι η πρόταση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν έχει στόχο την ένταξη
στο μέτωπο της «Λαϊκής Ενότητας», αλλά μια
κοινή εκλογική συνεργασία των δυο μετώπων
εφόσον η υπό διαμόρφωση διακήρυξη της
ΛΑ.ΕΝ. καλύψει τα ζητήματα που θέτει η
πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η αντιπροσωπεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στέκεται
ομόφωνα σε αυτές τις βάσεις και η συνέχεια
θα εξαρτηθεί από τις θέσεις που θα υιοθετή-
σει η επίσημη διακήρυξη της Λαϊκής Ενότη-
τας.

Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή θα εκτι-
μήσει τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των
συναντήσεων με όλες τις δυνάμεις σε συνε-
δρίασή της την Τετάρτη 26/8, ενώ συγκαλεί
το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Κυριακή 30 Αυγούστου.

Συνάντηση ΑΝΤΑΡΣΥΑ - Λαϊκής Ενότητας

Ανοιχτό κάλεσμα
πολιτικής συνεργασίας

από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συνέχεια στη σελίδα 4

Σύνταγμα 15 Ιούλη



Μ
άταια προσπαθεί ο Αλέξης
Τσίπρας να πείσει ότι η πα-
ραίτηση της κυβέρνησής

του και η πορεία προς τις εκλογές
είναι μια επίδειξη δημοκρατικής
ευαισθησίας από τη μεριά του και
μια εγγύηση ότι με ανανεωμένη εν-
τολή θα διαχειριστεί το νέο μνημό-
νιο με «αριστερή ευαισθησία». 

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατάρρευσε γιατί οι
προκλητικοί συμβιβασμοί της με ΕΕ-
ΔΝΤ-ΕΚΤ έρχονται σε ανοιχτή σύγ-
κρουση με το μαζικό ρεύμα προς τα
αριστερά που την έφερε στην εξου-
σία και το οποίο αρνείται να αποδεχ-
θεί το συμβιβασμό με τους εκβια-
στές, αρνείται να πάει σπίτι του και
επιμένει αριστερά.

Στην πραγματικότητα, ανοίγει ξα-
νά μια περίοδος πολιτικής κρίσης
και είναι ρεαλιστικό ότι από τις εκλο-
γές θα βγει αποδυναμωμένο το
στρατόπεδο της διαχείρισης του νέ-
ου μνημόνιου και ενισχυμένη η ερ-
γατική αντίσταση που παλεύει για
την ανατροπή του.

Ας δούμε, όμως, τα πράγματα με
τη σειρά.

Από την πρώτη στιγμή που οι
εκλογές του Γενάρη έφεραν τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, τα διευθυντή-
ρια της ΕΕ με αιχμή τη γερμανική
κυβέρνηση έβαλαν σαν στόχο να
ακυρώσουν αυτό το ενοχλητικό πα-
ράδειγμα στροφής προς τα αριστε-
ρά υποχρεώνοντας τη νέα κυβέρνη-
ση σε έναν σκληρό συμβιβασμό με
τα μνημόνια. Από δίπλα ο Σαμαράς,
έλπιζε ότι αυτή η πίεση θα σημάνει
την απογοήτευση του κόσμου και
την επικράτηση του σενάριου της
«αριστερής παρένθεσης».

Στην πράξη, αυτό το σενάριο της
κατάρρευσης της κυβέρνησης από
τα δεξιά διαψεύστηκε με πάταγο τον
Ιούλη με τη σαρωτική νίκη του ΟΧΙ
στο δημοψήφισμα. Μαζί του, έφερε
και το πολιτικό τέλος του Σαμαρά
(και του Βενιζέλου). 

Προσδοκίες

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να
προχωρήσει αμέσως μετά στην υπο-
γραφή του νέου Μνημόνιου ήταν μια
απόφαση να πάρει αυτός τη σκυτά-
λη της σύγκρουσης με τις αμείωτες
προσδοκίες της εργατικής τάξης και
την μαζικά καταγραμμένη ριζοσπα-
στικοποίησή της.

Οι κυρίαρχες δυνάμεις της ΕΕ και
τα παραδοσιακά κόμματα της άρ-
χουσας τάξης απέτυχαν στην προ-
σπάθειά τους να ανακόψουν αυτή τη
ριζοσπαστικοποίηση και η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ προσφέρθηκε να καλύ-
ψει το κενό. Όπως πριν εκατό χρό-
νια οι ηγέτες της Σοσιαλδημοκρα-
τίας στη Γερμανία είπαν «κάποιος
πρέπει να κάνει τη βρόμικη δουλειά»
απέναντι στο εξεγερμένο Βερολίνο,
το ίδιο ουσιαστικά λέει ο Τσίπρας
όταν ζητάει έναν ΣΥΡΙΖΑ «πιο προσ-
γειωμένο» να διαχειριστεί το νέο
Μνημόνιο. Αυτή η στροφή είναι η αι-

τία της κατάρρευσης της κυβέρνη-
σής του από τα αριστερά.

Οι διακηρύξεις ότι τάχα μια διαχεί-
ριση της λιτότητας από τον «προσ-
γειωμένο» ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε θέση
να αμβλύνει τις πιο αιχμηρές πλευ-
ρές του μνημόνιου δεν αξίζουν ούτε
το χαρτί πάνω στο οποίο γράφονται.
Ποτέ δεν υπήρχαν τέτοια περιθώρια
(και αυτό το έδειξε όλη η πορεία της
διαπραγμάτευσης), πολύ περισσότε-
ρο δεν υπάρχουν σήμερα που η διε-
θνής κρίση οξύνεται αντί να υποχω-
ρεί. Ο μεγαλύτερος πανικός στα διε-
θνή χρηματιστήρια από το 2008 και
τη Λίμαν Μπράδερς δεν είναι απλά
«κίτρινος πυρετός» από την Κίνα, εί-
ναι επιβεβαίωση της αδυναμίας του
καπιταλισμού διεθνώς να ανακάμ-
ψει. Χωρίς σύγκρουση και αντικαπι-
ταλιστικές ρήξεις δεν υπάρχει καμιά
ελπίδα ότι οι συμβιβασμοί θα γίνον-
ται «ηπιότεροι».

Πολιτικά, αυτό σημαίνει ότι η προ-
οπτική του Τσίπρα μετά τις εκλογές
είναι για μονιμότερη συνεργασία του
ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-
Ποτάμι που ψήφισαν μαζί το νέο
Μνημόνιο. Όσο και αν προσπαθούν
ο Τσίπρας και ο Μεϊμαράκης να πο-
λώσουν αναμεταξύ τους προεκλογι-
κά για προφανείς λόγους, η κοινή
προοπτική τους είναι να συνεργα-
στούν για την εξασφάλιση της πολι-
τικής σταθερότητας που απαιτεί η
υλοποίηση της μνημονιακής επίθε-
σης στην εργατική τάξη και στην
Αριστερά.

Υπάρχουν, όμως όλες οι δυνατό-

τητες για να ηττηθεί αυτή η προ-
οπτική, για να βγάλουμε το εργατικό
κίνημα και την Αριστερά ενισχυμένα
από τη μάχη των εκλογών.

Καμπάνια

Οι δυνάμεις που είχαν συγκροτή-
σει το στρατόπεδο του ΝΑΙ στο δη-
μοψήφισμα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι)
έχουν υποστεί μια πρόσφατη σκλη-
ρή ήττα. Ακόμη και όλες μαζί αθροι-
στικά, είναι μια θλιβερή μειοψηφία.
Δεν μπορούν να ξεσηκώσουν ρεύμα
προς τα δεξιά, όσες ευκαιρίες και αν
τους δίνει η προσγείωση του Τσίπρα
στο δικό τους «ρεαλισμό». Μια μα-
χητική καμπάνια από τα αριστερά
μπορεί να τους στερήσει κάθε ελπί-
δα να σηκώσουν κεφάλι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια κρίση ευ-
ρύτερη από την αποχώρηση της Αρι-
στερής Πλατφόρμας του. Ιστορικά,
στις διασπάσεις υπάρχει μια πόλωση
που λειτουργεί συσπειρωτικά και για
τις δυο πλευρές. Σήμερα, βλέπουμε
στον ΣΥΡΙΖΑ αποστρατεύσεις στελε-
χών που δεν έχουν να κάνουν με τη
δημιουργία της Λαϊκής Ενότητας.
Παραίτηση του Γραμματέα, αρνή-
σεις για υποψηφιότητες στις εκλο-
γές, αποστασιοποιήσεις από τον
ηγετικό πυρήνα. Ο Τσίπρας όχι μόνο
δεν είναι ο «κυρίαρχος του παιχνιδι-
ού» όπως λένε παραδοσιακοί και νέ-
οι αυλοκόλακες, αλλά σπρώχνει στην
έξοδο χιλιάδες αγωνιστές της Αρι-
στεράς που είχαν στραφεί στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.

Το πραγματικό ζήτημα είναι με

ποιους τρόπους μπορεί η Αριστερά
πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποι-
ήσει τις δυνατότητες που ανοίγον-
ται. Εδώ η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έχει ξεχωριστό ρόλο. Γιατί είναι ταυ-
τόχρονα ενωτική και ξεκάθαρη.

Το όπλο με το οποίο προσπαθεί η
ηγεσία Τσίπρα να περιθωριοποιήσει
την εργατική αντίσταση και την αρι-
στερή αμφισβήτηση είναι ο ισχυρι-
σμός ότι δεν υπάρχει εναλλακτική.
Εδώ ακριβώς η αντικαπιταλιστική
αριστερά δίνει τις καλύτερες απαν-
τήσεις, γιατί απορρίπτει τις μεσοβέ-
ζικες φόρμουλες.

Το χρέος δεν μπορεί να ξεπληρω-
θεί ποτέ και δεν ευθύνεται η εργατι-
κή τάξη γι’ αυτό. Η λύση δεν είναι η
διαπραγμάτευση για να βρεθεί πόσο
μεγάλο ή μικρό τμήμα μπορεί να κο-
πεί, αλλά η μονομερής άρνηση πλη-
ρωμής και η διαγραφή του. Τώρα
ξέρουμε ότι η διαπραγμάτευση είναι
ναρκοπέδιο εκβιασμών.

Ο έλεγχος του νομίσματος και
του τραπεζικού συστήματος δεν
μπορεί να αφεθεί στα χέρια των εκ-
βιαστών που πιέζουν για πληρωμή
του χρέους και διευκολύνουν τους
καπιταλιστές να φυγαδεύουν κεφά-
λαια ενώ οι εργαζόμενοι καλούνται
να υποστούν τις συνέπειες. 

Η ρήξη με το Ευρώ, την ΕΚΤ και
την ΕΕ, το τσάκισμα της διαπλοκής
του τραπεζικού συστήματος με τους
εφοπλιστές, η επιβολή εργατικού
ελέγχου στα κλειδιά της οικονομίας
είναι απαραίτητα βήματα. 

συνέχεια στη σελίδα 4
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Ένας πανικός σάρωσε τα
χρηματιστήρια από Ανατολή σε
Δύση τη Δευτέρα. Είναι η μεγα-
λύτερη αναταραχή από το 2008
και παρά τις όποιες «διορθώ-
σεις προς τα πάνω» την Τρίτη,
οι ανησυχίες για το μέλλον της
παγκόσμιας οικονομίας κορυ-
φώνονται. 

Οι Κινεζικές αρχές υπολογί-
ζεται ότι ξόδεψαν πάνω από
200 δις δολάρια προσπαθών-
τας να συγκρατήσουν την πτώ-
ση του Χρηματιστήριου της
Σαγκάης χωρίς επιτυχία και άλ-
λα τόσα για να φρενάρουν την
πτώση του εθνικού νομίσματος
μετά την υποτίμησή του.

Αλλά τα προβλήματα δεν πε-
ριορίζονται στην Κίνα. Στις
ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Οικο-
νομικών Λόρενς Σάμερς καλεί
την Κεντρική Τράπεζα να εγκα-
ταλείψει την προοπτική αύξη-
σης των επιτοκίων του δολάρι-
ου γιατί η οικονομία δεν θα την
αντέξει. Στην Ευρώπη, απει-
λούνται οι Γερμανικές εξαγω-
γές προς την Κίνα που είναι η
καρδιά του «μοντέλου Μέρ-
κελ». Στις λεγόμενες αναδυό-
μενες αγορές, υπολογίζεται ότι
η φυγή κεφαλαίων έχει φτάσει
στο ένα τρισεκατομμύριο δολά-
ρια (!) τον τελευταίο χρόνο.

Γυρίστε στη σελίδα 17 για να
δείτε ότι το υπόβαθρο για αυτή
την επιδείνωση είναι βαθιά
στην καρδιά του συστήματος
με μειωμένες επενδύσεις, πτώ-
ση στις τιμές πρώτων υλών, νέ-
ες φούσκες που σπάνε αφού η
κερδοσκοπία δεν μπορεί να
αναχαιτίσει την πτωτική τάση
του ποσοστού κέρδους.

Εμπρός για δυνατή 
αντικαπιταλιστική αριστερά

H κρίση του
καπιταλισμού
χειροτερεύει

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
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ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
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Το δικό μας ΟΧΙ στο δημοψήφισμα είναι ένα μεγάλο ΝΑΙ στη ρήξη. Για
έναν άλλο δρόμο χωρίς μνημόνια και χρέος, χωρίς ευρώ και ΕΕ. Για μια
αντεπίθεση των λαϊκών αγώνων. 

Σήμερα απαιτείται αγώνας για να μην περάσουν τα νέα μνημόνια και οι
νέες αποικιοκρατικές δανειακές συμβάσεις. Απαιτείται η πιο πλατιά εργα-
τική και λαϊκή ενότητα για την ανατροπή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
και όποιας κυβέρνησης εφαρμόζει μνημονιακή πολιτική, με όποιο «χρώ-
μα» και σύνθεση. Ρήξη με τους δανειστές, την ΕΕ και τις δυνάμεις του κε-
φαλαίου, απέναντι στην νέα «εθνική συναίνεση» της υποταγής. 

Βήμα σε αυτό είναι η δημιουργία λαϊκών συνελεύσεων και επιτροπών
του «ΟΧΙ της ρήξης» σε χώρους δουλειάς, σε συνδικάτα, στις γειτονιές,
για να οργανωθεί ο λαός. Παράλληλα απαιτούνται θαρραλέα βήματα
στην συγκρότηση ενός άλλου ταξικά ανασυγκροτημένου εργατικού κινή-
ματος. Για το ξεπέρασμα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας της ΓΣΕΕ,
που στήριξε το ντροπιαστικό ΝΑΙ, την κοινή δράση και συντονισμό των κι-
νημάτων και των μαχόμενων δυνάμεων της Αριστεράς. Για μια νέα άνοιξη
των αγώνων των εργαζόμενων, της νεολαίας, των άνεργων, των αγροτών,
του λαού μας.

Πιστεύουμε πως συνολικά μπροστά στον λαό ανοίγονται καθαρά δύο
δρόμοι: Από την μια ο δρόμος των φρικτών μνημονίων, της ανεργίας, της
διαρκούς επιτροπείας. Και από την άλλη ο δρόμος της ρήξης με ΕΕ, ΔΝΤ,
με τις πολυεθνικές και τους τραπεζίτες, έξω από ευρώ – ΕΕ, χρέος και
μνημόνια. Ο δρόμος της ανατροπής της αντιδραστικής πολιτικής σήμερα,
με προοπτική και στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού, και
του μετασχηματισμού της κοινωνίας σε σοσιαλιστική κατεύθυνση, για μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.

Η ιστορική εμπειρία του προηγούμενου διαστήματος έδειξε καθαρά ότι
αυτοί οι δύο δρόμοι είναι ασύμβατοι. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει «ενδιάμε-
ση» πρόταση, πρόταση «φιλολαϊκής διαχείρισης» μέσα στα πλαίσια της
ευρωζώνης, της ΕΕ και του καπιταλιστικού μονόδρομου.  

Άμεσοι πολιτικοί στόχοι είναι:
• ανατροπή όλων των μνημονίων νέων και παλιών και των εφαρμοστικών
τους νόμων, και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή όποιας άλλης κυβέρνη-
σης, με όποιo «χρώμα» και σύνθεση προωθεί την εφαρμογή και υλοποί-
ησή τους.
• άμεση, «μονομερής» ικανοποίηση των αιτημάτων του εργατικού και λαϊ-
κού κινήματος, όπως η προστασία των ανέργων, οι αυξήσεις των μισθών,
των συντάξεων και του λαϊκού εισοδήματος, η διεκδίκηση των δικαιωμά-
των της νέας γενιάς, η υπεράσπιση των μικρομεσαίων στρωμάτων και της
φτωχής και φτωχομεσαίας αγροτιάς από την μνημονιακή καταστροφή. 
• εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και στρατηγικών επιχειρήσε-
ων χωρίς αποζημίωση, με εργατικό και λαϊκό έλεγχο.  
• παύση πληρωμών στους δανειστές τοκογλύφους, την μη αναγνώριση
και τη διαγραφή του χρέους. 
• άμεση έξοδο από την ευρωζώνη, την ρήξη και αποδέσμευση από την
ΕΕ. 
• υπεράσπιση και διεύρυνση των εργατικών και λαϊκών δημοκρατικών δι-
καιωμάτων ενάντια στην εργοδοτική βία, την κρατική καταστολή, τον μνη-
μονιακό εξευτελισμό της Βουλής, τη δικτατορία των μιντιοκρατών, τη
συρρίκνωση των συνδικαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, την αστυ-
νομοκρατία και το νεοφασισμό. 

Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να επιβληθεί από ένα πλατύ μέτωπο κοινω-
νικών και πολιτικών δυνάμεων στηριγμένο στη δύναμη και το κίνημα του
οργανωμένου, αγωνιζόμενου και ενωμένου λαού, της εργατικής τάξης και
της μαχητικής νεολαίας.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απευθύνει κάλεσμα πολιτικής συνεργασίας στις ριζοσπα-
στικές δυνάμεις που έδωσαν την μάχη για το «όχι της ρήξης» και το «όχι
μέχρι το τέλος». Σε όλες τις δυνάμεις με αντικαπιταλιστικό, αντιιμπεριαλι-
στικό, αντιΕΕ και ανατρεπτικό προσανατολισμό. Στους αγωνιστές/ίστριες
που μάτωσαν κυριολεκτικά στα κινήματα τα προηγούμενα χρόνια. Τις δυ-
νάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που συγκρούονται με τη αστική μνημονιακή πολιτική,
την κυβέρνηση και το κόμμα που την εφαρμόζει. Σε αυτούς που ασφυκτι-
ούν από την άγονη γραμμή του ΚΚΕ. 

Καλούμε κάθε οργάνωση και συλλογικότητα της αριστεράς που κατα-
νοεί την κρισιμότητα των στιγμών σε ένα συντροφικό διάλογο, για μια πο-
λιτική και κινηματική συνεργασία που θα μπορέσει να δώσει πραγματική
ελπίδα, που δεν θα προδώσει τη λαϊκή εντολή του σαρωτικού 62%, για
τερματισμό όλης αυτής της βάρβαρης πολιτικής. Που θα υπερασπίσει
την αριστερά που «σηκώνει το γάντι», τιμά τις λαϊκές προσδοκίες, ανοίγει
δρόμους αγώνα και χειραφέτησης.

Η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 2

Η
απόφαση 25 βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσουν και
να σχηματίσουν τη Λαϊκή

Ενότητα είναι αναμφισβήτητα ένα
θετικό γεγονός, ένα βήμα μπρος.
Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει πλώρη
να υλοποιήσει το τρίτο Μνημόνιο
που ψήφισε στη Βουλή παρέα με
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι, η ανοιχτή αμφι-
σβήτηση αυτής της επιλογής από τα
αριστερά ενισχύει τις δυνατότητες
για εργατική αντίσταση. Η ρήξη της
Λ.Ε με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεσε από
τον ουρανό, είναι καρπός της πάλης
που αναπτύξαμε ενάντια στους συμ-
βιβασμούς της κυβέρνησης Τσίπρα.

Γι’ αυτό, η συζήτηση για το πώς
πάμε παρακάτω και πώς αντιμετωπί-
ζει η επαναστατική αριστερά αυτή
την εξέλιξη έχει ανοίξει μέσα σε ένα
ακροατήριο πλατύτερο από κάθε
άλλη φορά.

Υπάρχουν απόψεις που βάζουν στο
επίκεντρο την καταγγελία της προ-
ηγούμενης πορείας του Παναγιώτη
Λαφαζάνη και της Αριστερής Πλατ-
φόρμας/Αριστερού Ρεύματος για να
αποδείξουν τα όρια αυτής της κίνη-
σης. Πρωτοκαθεδρία σε αυτή την στά-
ση κατέχει το ΚΚΕ που υποδέχθηκε τη
Λ.Ε. με ομοβροντία καταγγελιών. 

Αυτή η αντίδραση είναι αναμενό-
μενη για μια κατεξοχή σεχταριστική
ηγεσία που έφτασε να κάνει αποχή
στο δημοψήφισμα, αλλά ακόμα και
στο χώρο της προκύπτει το ερώτη-
μα: είναι άραγε η κίνηση της Λ.Ε.
χειρότερη από τη ρήξη του ΔΗΚΚΙ
με το ΠΑΣΟΚ την οποία είχε αγκα-
λιάσει το ΚΚΕ; Είχε πίσω του ο Τσο-
βόλας λιγότερες «αμαρτίες» από τον

Λαφαζάνη; Στην πραγματικότητα, το
καθοριστικό στοιχείο ήταν και είναι
η μαζική αποδέσμευση ενός ολόκλη-
ρου κόσμου προς τα αριστερά και τι
κάνεις για να την προχωρήσεις.

Σωστά, λοιπόν, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πήρε
την πρωτοβουλία να απευθυνθεί στη
Λ.Ε προτείνοντας κοινή δράση, ακό-
μη και εκλογική συνεργασία, αν η Λ.Ε
υιοθετήσει τα προγραμματικά σημεία
που είναι απαραίτητα για μια νικηφό-
ρα σύγκρουση με τα Μνημόνια.

Πρόγραμμα
Η πραγματική συζήτηση ξεκινάει

από αυτό το σημείο. Εδώ κάνουν
την εμφάνισή τους αντιλήψεις που
λένε ότι «το κύριο είναι να τα βρείτε,
τα προγραμματικά κείμενα δεν
έχουν τόση σημασία, ας γίνουν
αμοιβαίες υποχωρήσεις». Αυτή είναι
μια λάθος λογική. Δεν υπάρχει συμ-
μετρία ανάμεσα στα παλιά προγράμ-
ματα του ΣΥΡΙΖΑ (που ακόμη υπερα-
σπίζεται η Λ.Ε), τα οποία κατάρρευ-
σαν από συμβιβασμό σε συμβιβα-
σμό καταλήγοντας σε νέο Μνημόνιο
και στο ανατρεπτικό πρόγραμμα
που προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Δεν θα πάμε μπροστά βρίσκοντας
«μέσους όρους», ολίγη ρήξη με ΕΕ,
κάμποση διαγραφή του χρέους και κά-
που ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό
δρόμο και τον εργατικό έλεγχο. Δεν
κερδίζουμε τίποτα αγνοώντας μεγάλες
πολιτικές διαφορές και διαλύοντας την
Αντικαπιταλιστή Συνεργασία σε ένα
δημοκρατικό-πατριωτικό μέτωπο. 

Αντίθετα, η σωστή αφετηρία είναι
η αναγνώριση ότι υπάρχουν δυο
διακριτοί πόλοι, ένας επαναστατικός

και ένας φρεσκοβγαλμένος από τα
σπλάχνα του ρεφορμισμού, που
μπορούν να έχουν ενιαιομετωπική
δράση παρά τις υπαρκτές διαφορές
τους. Αυτή είναι η παράδοση από τις
καλύτερες στιγμές της Αριστεράς,
τότε που η Τρίτη Διεθνής την ανα-
συγκροτούσε μετά από τις προδο-
σίες της Σοσιαλδημοκρατίας.

Ο Σπάρτακος και το ΚΚ Γερμανίας
αναπτύχθηκαν και έπαιξαν μεγάλο
ρόλο εκείνα τα χρόνια υιοθετώντας
μια ενιαιομετωπική αντιμετώπιση
απέναντι στο USPD που είχε σπάσει
από το SPD. Οι σύντροφοι που συ-
νέχιζαν στο δρόμο της Ρόζας και
του Λίμπνεχτ δεν έσβησαν τις θέσεις
τους για να μπουν σε μια μαζική διά-
σπαση από τη σοσιαλδημοκρατία.
Αντίθετα, επέμειναν στην κοινή δρά-
ση και τελικά ο κύριος όγκος του
USPD κατάλαβε την αξία του ΚΚ.

Σήμερα, για να υπηρετήσουμε την
αριστερή δυναμική του κόσμου που
επιμένει να σκίσει τα μνημόνια χρει-
άζεται να αναδείξουμε την εναλλα-
κτική λύση που ο Τσίπρας λέει ότι
δεν υπάρχει. Ακόμη και αν η Λαϊκή
Ενότητα θεωρήσει ότι είναι πολύ με-
γάλη για να αποδεχθεί την πρόταση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η αντικαπιταλιστική
αριστερά πρέπει να επιμείνει στην
κοινή δράση ενάντια σε κάθε βήμα
υλοποίησης του μνημόνιου Τσίπρα.
Και μέσα σε αυτούς τους κοινούς
αγώνες μπορούμε και πρέπει να
κρατήσουμε ανοιχτή τη συντροφική
συζήτηση ότι η νίκη απαιτεί όλες τις
ρήξεις που προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Πάνος Γκαργκάνας

Λαϊκή Ενότητα - ένα βήμα μπρος,
αλλά: όχι βήματα πίσω 

Δ
εν χωρούν αυταπάτες
ότι κάποια μπορούν να
μείνουν για αργότερα

επειδή στο μεταξύ μπορεί «να
βρούμε συμμαχίες εντός και
εκτός ΕΕ».

Η κρίση του καπιταλισμού
είναι παγκοσμιοποιημένη, αυτές τις μέρες αυτό είναι
εξόφθαλμο και δεν αφήνει περιθώρια για ψεύτικες ελπί-
δες ούτε από τις χώρες της ΕΕ εκτός Ευρώ, ούτε από
Κίνα, Ρωσία και «αναδυόμενες αγορές».

Είναι καθοριστικό να αναδείξουμε αυτές τις απαντήσεις
απέναντι στον Τσίπρα μέσα στη προεκλογική μάχη. Έτσι
εξοπλίζουμε το κίνημα για τις μάχες που ακολουθούν. 

Παράλληλα, μπορούμε και πρέπει να ενώνουμε τις
δυνάμεις μας, παρά τις υπαρκτές διαφορές, στην κοινή
δράση ενάντια σε όλα τα μέτωπα της αντεργατικής επί-
θεσης. 

Όλοι μαζί στο αντιφασιστικό κίνημα για να μην υπάρχει
καμιά ρωγμή για να πέσει η Χρυσή Αυγή στα μαλακά και
να ξανασηκώσουν κεφάλι οι νεοναζί σαν τάχα «πατριωτι-
κή αντιμνημονιακή αντιπολίτευση». Είναι καλό ξεκίνημα
ότι καμιά πολιτική δύναμη δεν δέχτηκε να κάνει συναντή-
σεις με την εγκληματική οργάνωση των δολοφόνων.

Όλοι μαζί στο πλευρό των προ-
σφύγων και των μεταναστών,
ενάντια στη ρατσιστική ισλαμο-
φοβία, ενάντια στην ΕΕ-φρούριο,
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.

Κοινή αλληλεγγύη στους εργα-
τικούς αγώνες που αντιστέκονται στις ιδιωτικοποιήσεις
και τις περικοπές. Όπως σταθήκαμε αλληλέγγυοι στον
αγώνα της ΕΡΤ, τώρα μπορούμε και πρέπει να κάνουμε
το ίδιο για τη ΔΕΗ, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, κάθε νο-
σοκομείο και κάθε σχολείο.

Ενιαίο μέτωπο ενάντια στην καταστολή, στις αστυνο-
μικές επιθέσεις σε απεργούς και διαδηλωτές, σε όλο
τον αντιδημοκρατικό κατήφορο.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά, το μέτωπο της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ έχει δείξει στην πράξη ότι αποτελεί μια τέτοια ξεκά-
θαρη και ενωτική δύναμη. Κάθε αναδρομή στους αγώ-
νες που δώσαμε τα τελευταία χρόνια το επιβεβαιώνει.
Όλοι αναγνωρίζουν τον καίριο ρόλο που έπαιξε στη νίκη
του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, την εξέλιξη που σημάδεψε
τις τωρινές εξελίξεις. Η ενίσχυσή της, η ανάδειξή της
στην επόμενη Βουλή είναι ένα σίγουρο βήμα για να τι-
νάξουμε τα μνημονιακά σχέδια στον αέρα.

Εμπρός για δυνατή
αντικαπιταλιστική
αριστερά Συνέχεια από τη σελίδα 3
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Μ
ε ωμή καταστολή, τραυματισμό διαδη-
λωτών, όργιο δακρυγόνων και κυνηγη-
τό αντιμετώπισε η αστυνομία τη δια-

δήλωση που οργανώθηκε την Κυριακή 23 Αυ-
γούστου στις Σκουριές Χαλκιδικής ενάντια
στην εξόρυξη χρυσού. 

Ο Στέλιος Νικητόπουλος, δημοσιογράφος
της ΕΡΤ3 μας μετέφερε τι έγινε: «Η διαδήλω-
ση είχε αναγγελθεί πολλές μέρες πριν από την
οργάνωση Beyond Europe που είχε οργανώσει
κάμπινγκ στην Ιερισσό. Στην πορεία βέβαια
συμμετείχαν όλοι όσοι αντιστέκονται. Οι Επι-
τροπές Αγώνα κατά της εξόρυξης, η νεολαία
ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πολύς κόσμος. Υπήρ-
χαν περίπου 300 ξένοι ακτιβιστές. Από πάνω
από 10 χώρες. Μόνο από τη Γερμανία είχαν
έρθει από 16 διαφορετικές πόλεις. Διεθνοποι-
ήθηκε έτσι το ζήτημα. Παρουσία είχαν και κά-
τοικοι από άλλες περιοχές που γίνεται εξόρυ-
ξη στην Μακεδονία και τη Θράκη. 

Την ώρα που οι διαδηλωτές έφτασαν κοντά
στο εργοστάσιο είδαν απέναντι τους παραταγ-
μένα τα ΜΑΤ. Δυνάμεις των ΜΑΤ υπήρχαν και
στις πλαγιές, προκαλώντας διαμαρτυρίες των
διαδηλωτών. Ακολούθησε ένταση και η αστυνο-
μία προχώρησε σε αλόγιστη και εκτεταμένη
χρήση δακρυγόνων. Δεν στέκει η τοποθέτηση
για «πετροπόλεμο από τη μεριά των διαδηλω-
τών» που επικαλείται η αστυνομία για να δικαιο-
λογήσει την επίθεση σε όλη τη διαδήλωση με
δακρυγόνα. Στη συνέχεια υπήρξε επίθεση της
αστυνομίας με αποτέλεσμα η πορεία ολόκληρη

να οπισθοχωρήσει αρκετές εκατοντάδες μέτρα.
Δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν στο κεφάλι
από ρίψη δακρυγόνων αφού η αστυνομία τα
έριχνε σε ευθεία βολή. Αρκετοί υποχώρησαν
υποβασταζόμενοι με αναπνευστικά προβλήμα-
τα. Το τελευταίο λεωφορείο είχε την ατυχία να
κυκλωθεί από αστυνομικούς και να προσαχθούν
πάνω από 75 άτομα στο Αστυνομικό Τμήμα Πο-
λύγυρου με την κατηγορία για διατάραξη κοι-
νής ειρήνης. Μέχρι την Δευτέρα το πρωί δύο
άτομα είχαν μείνει ακόμα εκεί καθώς δεν θέλη-
σαν να δώσουν δαχτυλικά αποτυπώματα. Την
Κυριακή το βράδυ συγκεντρώθηκε κόσμος να
συμπαρασταθεί στους προσαχθέντες». 

Κατά τη διάρκεια του κυνηγητού από τη με-
ριά της Αστυνομίας έγιναν αίσχη. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Θεσσαλονίκης καταγγέλλει τον βαρύτατο τραυ-
ματισμό της Γεωργίας Καρακωνσταντινίδου και
την επίθεση εις βάρος του Γιάννη Λαθήρα. 

Το Δελτίο Τύπου αναφέρει: «Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Θεσσαλονίκης καταγγέλλει το πρωτοφανές όρ-
γιο τρομοκρατίας και καταστολής με γκλομπς,
χημικά και περισσότερες από 70 προσαγωγές
και συλλήψεις που εξαπέλυσε χθες η Αστυνο-
μία στις Σκουριές της Χαλκιδικής. Αποτέλεσμα
αυτής της εγκληματικής αστυνομικής βίας ήταν
και ο τραυματισμός της Γεωργίας Καρακων-
σταντινίδου, μέλους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του

ΣΕΚ, και συνδικαλίστριας στο χώρο της απε-
ξάρτησης (ΟΚΑΝΑ). Ο τραυματισμός της έγινε
όταν οι δεκάδες διμοιρίες των ΜΑΤ επιτέθηκαν
στους διαδηλωτές, αφού ένας αστυνομικός με
πολιτικά την χτύπησε βάρβαρα την ώρα που έμ-
παινε στο λεωφορείο της επιστροφής και της
έσπασε το γόνατο. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου
και στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, όπου με-
ταφέρθηκε με αυτοκίνητο συντρόφων της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενο-
φόρο, διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της σωματι-
κής βλάβης καθώς η Γεωργία έχει υποστεί εν-
δοαρθρικό κάταγμα κνημιαίου κονδύλου που
πρέπει να χειρουργηθεί στις αμέσως επόμενες
μέρες. Ο τραυματισμός της, λίγες ώρες μετά
από την επίθεση στον εκπαιδευτικό και μέλος
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γιάννη Λαθήρα από έμμισθους
τραμπούκους της «Ελληνικός Χρυσός», αποτε-
λεί ένα ακόμα κατόρθωμα του θαυμαστού κό-
σμου των πολυεθνικών, των διεθνών κερδοσκό-
πων, των ντόπιων μεγαλοεργολάβων και των
καναλαρχών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρά
τις υποσχέσεις που ξαναδίνει τώρα στους κα-
τοίκους ενόψει εκλογών, σ’ αυτούς τους εφτά
μήνες δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει την
εξόρυξη που ήδη έχει αρχίσει να έχει ανυπολό-
γιστες συνέπειες, όπως καταστροφή των δα-
σών της περιοχής, μόλυνση του εδάφους με το-
ξικά απόβλητα και του αέρα με επικίνδυνα σω-
ματίδια, καθώς και αποστράγγιση του υδροφό-
ρου ορίζοντα. Η τρομοκρατία όμως δεν θα πε-
ράσει!».

Κ
αμπάνια για την οργάνωση της
εργατικής διαδήλωσης στη
ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη ξεκινάει

ο Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίμα-
τα, τις Διαθεσιμότητες και τις Ιδιωτι-
κοποιήσεις, ενώ προσανατολίζεται σε
Πανελλαδική Συνέλευση στα μέσα
Οκτώβρη. Αυτές ήταν οι βασικές
αποφάσεις στις οποίες κατέληξε η
σύσκεψη που οργανώθηκε στο χώρο
της ΕΣΗΕΑ τη Δευτέρα 24/8. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εργα-
ζόμενοι από το ΜΕΤΡΟ, από το
υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγ-
κρότησης, από την Ιντρακόμ, από
την ΕΣΠΗΤ, από τους εκπαιδευτι-
κούς (Γ’ ΕΛΜΕ, Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Ατ-
τικής), από τα νοσοκομεία (Άγιος
Σάββας, Αττικό), από την Ιδιωτική
Υγεία, από τους έκτακτους του
υπουργείου Πολιτισμού και από τις
ταχυμεταφορές. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Τάσος Ανα-
στασιάδης. Εξήγησε ότι οι εκλογές
έρχονται μετά από την κατάρρευση
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έπαθε ό, τι και
οι προηγούμενες κυβερνήσεις που εί-
χαν ψηφίσει μνημόνια. Θύμισε τον κα-
θοριστικό ρόλο του αποτελέσματος
του δημοψηφίσματος με το τεράστιο
ποσοστό του ΟΧΙ. Έτσι εξηγείται και
το σπάσιμο τόσων βουλευτών από
την κυβέρνηση με τη δημιουργία της
Λαϊκής Ενότητας που τοποθετεί τον
εαυτό της στην αντιμνημονιακή αρι-
στερά. Για τις εκλογές εξήγησε ότι το
εργατικό κίνημα χρειάζεται δίπλα του
μια γερή αριστερή αντιπολίτευση σε
όποια κυβέρνηση σχηματιστεί. 

Η διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη

στις 5/9 είναι κρίσιμη καθώς θα είναι
η πρώτη μαζική πανεργατική κινητο-
ποίηση απέναντι στο τρίτο μνημόνιο
που ψηφίστηκε 14 Αυγούστου. Έκλει-
σε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι
ο κόσμος που φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ
είτε μπαίνει στη Λαϊκή Ενότητα είτε
όχι, είναι κόσμος με τον οποίο έχουμε
δώσει κοινές μάχες και θα πρέπει να
συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί. Οι
εξελίξεις δίνουν μεγαλύτερες δυνατό-
τητες στο εργατικό κίνημα. 

Aκολούθησαν πολλές τοποθετή-
σεις, ενώ έντονη ήταν η διάθεση για
κουβέντα γύρω από τις εξελίξεις
στην αριστερά. Ο Αντώνης Σταματό-
πουλος από το ΜΕΤΡΟ είπε ότι πρέ-
πει να γίνει μεγάλη συγκέντρωση
στη Θεσσαλονίκη, να μπουν πούλ-
μαν, ενώ τόνισε ότι και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
πρέπει να ανέβει ενωμένη και μαζικά
στη Θεσσαλονίκη. 

Ο Κώστας Καταραχιάς από τον
Άγιο Σάββα είπε ότι η πτώση της κυ-
βέρνησης της αριστεράς και μάλιστα
μετά από μόνο έξι μήνες είναι πρωτο-
φανές γεγονός. Παρατήρησε ότι ο
ρόλος του Συντονισμού ήταν κρίσι-
μος όλο το προηγούμενο διάστημα
και ότι χρειάζεται να οργανώσει και
τη συνέχεια για να «διασφαλίσουμε
καλύτερους όρους, όρους νίκης για
το εργατικό κίνημα». Ενημέρωσε ότι

την 1η Σεπτέμβρη θα συνεδριάσει και
το Συντονιστικό των νοσοκομείων,
ενώ οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν
στον Συντονισμό θα προτείνουν στην
ΕΙΝΑΠ να καλύψει μέρος των εξόδων
για τα πούλμαν για τη ΔΕΘ. 

«Όποιος ψηφίζει μνημόνια, τιμω-
ρείται» ανέφερε αρχικά η Ντίνα Γκα-
ρανέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ. Θύμισε ότι
κάθε προσπάθεια που έκανε η άρ-
χουσα τάξη για να ελέγξει τα πράγ-
ματα, «ταρακουνήθηκε από τις ερ-
γατικές αντιστάσεις». Εξήγησε επί-
σης ότι χρειάζεται να παρθούν πρω-
τοβουλίες που θα αγκαλιάζουν όλο
τον κόσμο που διαφοροποιείται από
το ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στα μνημόνια.

Από τα κάτω 

Η Σταυρούλα Πανίδου από την Α’
ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής συμπλήρωσε
ότι υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι
των εργαζόμενων που δεν ελέγχεται
από κανέναν. Το 62% του δημοψηφί-
σματος το έδειξε αυτό. Ο Τσίπρας
δεν ήθελε αυτό το δημοψήφισμα,
όμως ο κόσμος από τα κάτω έβαλε
τεράστια πίεση πάνω στην ηγεσία.
Κατέληξε λέγοντας ότι πρέπει να κά-
νουμε συζήτηση με όλους, ακόμα
και τον κόσμο που έχει παραμείνει
στο ΣΥΡΙΖΑ, στη βάση του αντικαπι-
ταλιστικού προγράμματος. 

Ο Αντώνης Σκαρπέλης, φύλακας
από το υπουργείο Πολιτισμού είπε
ότι έχουν γίνει απεργίες και κινητο-
ποιήσεις τον τελευταίο καιρό, αλλά
θάβονται από τα κανάλια. Αναφέρθη-
κε συγκεκριμένα στην απεργία στα
Ναυπηγεία της Σύρου που κράτησε
100 μέρες. Παρατήρησε ότι η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ φοβήθηκε την σύγκρου-
ση με την εργατική τάξη για αυτό πή-
γε σε εκλογές. Στη συνέχεια έδωσε
την εικόνα από τις κινητοποιήσεις
στο ΥΠΠΟ. Είπε ότι την μέρα της
πρώτης στάσης εργασίας από τις
δύο συνολικά απέναντι στην απληρω-
σιά έγραψαν 50 νέα μέλη στο σωμα-
τείο. Τέλος, ανέφερε ότι ένα στρατη-
γικό λάθος που κάνει η Λαϊκή Ενότη-
τα είναι ότι δεν βάζει ξεκάθαρα τον
στόχο «Έξω από την ΕΕ». 

Ο Χρήστος Βαρβέρης, εργαζόμε-
νος στην Speedex μίλησε για την κα-
τάσταση στο χώρο των ταχυμεταφο-
ρών, ενώ τόνισε ότι η απάντηση στο
νέο μνημόνιο είναι να ανέβει όλος ο
κόσμος των σωματείων στη ΔΕΘ. 

Ξεχωριστή συζήτηση έγινε για την
υπόθεση της Κλινικής Κυανούς
Σταυρός από την οποία συμμετείχε
στη σύσκεψη η Ειρήνη Στεργιοπού-
λου. Η Ειρήνη μετέφερε την εικόνα
από το λοκ-άουτ που έχει προχωρή-
σει ο ιδιοκτήτης της Κλινικής και ρώ-
τησε τι μπορεί να γίνει για να «σηκώ-
σουμε» το θέμα. Έγινε κύκλος τοπο-
θετήσεων και τελικά αποφασίστηκε
να οργανωθεί κινητοποίηση στα
γραφεία της εταιρίας Diophar (ο
ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος με την Κλινι-
κή Κυανούς Σταυρός) στο Χαλάνδρι
στις 8πμ την Δευτέρα 31/8. Επίσης,
να βγει ψήφισμα που να κυκλοφορή-
σει σε όλα τα σωματεία για συμπα-
ράσταση στους 150 εργαζόμενους
του Κυανού Σταυρού. 

Η σύσκεψη έκλεισε με τις αποφά-
σεις που αναφέρονται στην αρχή του
κειμένου, ενώ ακόμα αποφασίστηκε η
έκδοση αφίσας και προκήρυξης που
θα καλεί στη διαδήλωση της ΔΕΘ.

Νεκτάριος Δαργάκης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Όλοι στη ΔΕΘ

Τα αίσχη των ΜΑΤ στις Σκουριές
Σκουριές, Κυριακή 23/8
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Τον τελευταίο ένα μήνα πραγματοποιείτε

διαμαρτυρία στον Εθνικό Κήπο διεκδικών-

τας την πληρωμή των δεδουλευμένων σας. 

Την Τρίτη 18/8, σας προσήγαγαν 

στο Α.Τ. Συντάγματος. 

Περιγράψτε μας το περιστατικό.

Νίκος: Είμαστε καθημερινά στον Εθνικό
Κήπο απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου,
απαιτώντας λύση στο ζήτημά μας. Καθημε-
ρινά έβγαινε κάποιος από την ασφάλεια του
Μαξίμου κι έλεγε στον υπεύθυνο αστυνομι-
κό που μας “περιφρουρούσε” να μας απο-
μακρύνει αλλιώς να μας κάνει προσαγωγή.
Εμείς του απαντούσαμε ότι δεν φεύγουμε κι
ότι αν ήθελαν ας μας προσήγαγαν. Προχτές
με το που μπήκαμε στον Κήπο, μας είπαν
ότι έχουν εντολή να μας προσαγάγουν. Κά-
ποια στιγμή λοιπόν μας σπρώξανε, δεν εί-
χαν την κλούβα έξω από το Μαξίμου αλλά
πιο κάτω και μας μαζέψανε. Μας κρατήσανε
μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μόλις μας αφήσα-
νε ξαναγυρίσαμε στον Εθνικό Κήπο. Μας εί-
παν ότι θα μας ξαναμαζέψουν. Την επόμενη
μέρα που επικοινωνήσαμε με δικηγόρους
μας είπαν ότι δεν έχουν κανέναν δικαίωμα
να μας προσαγάγουν δύο φορές μέσα σε
24 ώρες. Θα έπρεπε να μας συλλάβουν και
να μας πουν το λόγο. Αυτό μάλλον το κατα-
λάβανε και έκαναν κάτι άλλο. Έκλεισαν τον
Εθνικό Κήπο. Τους ενοχλεί που φωνάζουμε
ενάντια στην απλήρωτη ναυτική εργασία;
Δεν έχω δικαίωμα να φωνάζω εγώ που είμαι
απλήρωτος;

Χρήστος: Από κείνη την ώρα παίζουμε
κρυφτούλι γύρω γύρω από τον Εθνικό Κήπο
με τα ΜΑΤ. Μας προσήγαγαν προχτές γιατί
φωνάξαμε κάποια συνθήματα. Τί φωνάξαμε;
“Δικαιοσύνη, 12 μήνες απλήρωτοι, μη μας
γυρνάς την πλάτη”. Και στο κάτω κάτω κι αν
φωνάξαμε κι ένα “ντροπή και αίσχος” δεν
είναι κακό. Όταν είσαι 12 μήνες απλήρωτος
και διαμαρτύρεσαι αντί να είσαι στο σπίτι
σου, δεν θα φωνάξεις; 

Πότε ξεκινάει η διεκδίκησή σας και πώς φτά-

σατε στη διαμαρτυρία έξω από το Μέγαρο

Μαξίμου;

Νίκος: Από το 2012, η εταιρία, η ΝΕΛ,
έχει αρχίσει σταδιακά να μας αφήνει απλή-
ρωτους, ή να μας πληρώνει έναντι. Αν έχεις
δηλαδή ένα μισθό 2.000, τελικά έπαιρνες
500 – 800 ευρώ και σου λέγαν “πάμε παιδιά,
να επιβιώσει η εταιρία, βάλτε πλάτη, κάντε
υπομονή κλπ”. Φτάσαμε μέσα στο 2013 να
είμαστε ήδη 5 μήνες απλήρωτοι. Τότε ήταν
που αρχίσαμε τις επισχέσεις. Εκείνη την πε-
ρίοδο μας έκαναν επιστράτευση, που κρά-
τησε μέχρι το τέλος του 2014. Ερχόταν ο ει-
σαγγελέας στον καταπέλτη του πλοίου κι
έλεγε “μπες μέσα, δούλεψε, είσαι επιστρα-
τευμένος”. 

Να σας πω για το Ακουα Τζούελ που είμαι
εγώ. Ξεκινήσαμε τα δρομολόγια Απρίλιο
του '14. Προϋπόθεση για να ξεκινήσει το
βαπόρι ήταν να δοθεί στη διεύθυνση εργα-
σίας του υπουργείου, αναλυτική λίστα με
τους ναυτικούς και τι χρωστάει η εταιρία
στον καθένα. Δόθηκε η λίστα και η διοίκηση
υποσχέθηκε ότι αν αρχίσουν τα δρομολόγια
θα πληρωθούμε. Το υπουργείο φέρει ευθύ-
νη γιατί άπαξ κι έχεις λάβει γνώση είσαι
υποχρεωμένος να το παρακολουθείς το θέ-
μα. 

Έφτασε λοιπόν το καλοκαίρι της ίδιας

χρονιάς και βλέπαμε το χρέος της εταιρίας
απέναντί μας να αυξάνεται. Φυσικά η εται-
ρία έπαιρνε τα λεφτά των επιδοτήσεων από
το υπουργείο, συν τα λεφτά που έβγαζαν
από τα εισιτήρια. Εμείς όμως συνεχίζαμε να
δουλεύουμε επιστρατευμένοι και με έναντι. 

Έτσι φτάσαμε στην προκήρυξη των εκλο-
γών το Δεκέμβρη του '14. Εκεί σταματάει να
πληρώνει το οτιδήποτε η εταιρία και τα βα-
πόρια, το ένα μετά το άλλο, ακινητοποιούν-
ται με βλάβες. 

Γίνονται οι εκλογές φέτος το Γενάρη,
βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ορίζεται υπουργός
Ναυτιλίας ο Δρίτσας. Τον Δρίτσα μέχρι τότε
τον θυμόμαστε να κρατάει πανό, να φωνά-
ζει “τέλος στην απλήρωτη ναυτική εργα-
σία”. Στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μι-
λάγανε για “δημόσιο ναυπηγοεπισκευαστι-
κό φορέα και ακτοπλοϊκή εταιρία κατόπιν
κρατικοποίησης”. 

Εμείς πήγαμε στο υπουργείο για το ζήτη-
μά μας και μας λέει “δώστε μου χρόνο. Ο
πλοιοκτήτης σας ο Αβραντίνης δεν είναι φε-
ρέγγυος, αλλά ούτε η εταιρία θα κλείσει,
ούτε τα λεφτά σας θα χάσετε”.   

Ξεκινάμε το Μάρτη και μένουμε μέρα -
νύχτα έξω από το υπουργείο Ναυτιλίας.
Εκεί να μας έχει μπροστά του. Μέχρι εκείνο
το σημείο ήταν και η ΠΝΟ μαζί μας. Εκεί
μας εγκατέλειψε. Η ΠΕΝΕΝ έμεινε μαζί μας. 

Τότε αρχίζουν υπουργείο και ΠΝΟ να μας
λένε ότι ο μόνος τρόπος για να πάρετε τα
λεφτά είναι να δηλώσετε ότι σας έχει εγκα-
ταλείψει ο πλοιοκτήτης. Εμείς αρνούμαστε
και απαντάμε ότι παραμένουμε στα βαπό-
ρια, έχουμε υπόσχεση και από τον πλοι-
οκτήτη και από τον υπουργό ότι θα δοθεί
λύση και θέλουμε η υπόσχεση να γίνει πρά-
ξη. Τότε λοιπόν μας κόβουν το ρεύμα και το
φαγητό στα βαπόρια κι οι πλοιοκτήτες μας
αρχίζουν τις απειλές. Η ΝΕΛ εκτός από τα
δικά της βαπόρια ναύλωνε κι άλλα που τα
είχαν ιδιώτες πλοιοκτήτες. Έρχονταν λοι-
πόν οι πλοιοκτήτες και μας έλεγαν “να φύ-
γετε. Τα λεφτά σας τα χρωστάει η ΝΕΛ, το

βαπόρι είναι δικό μου”. 
Ο Δρίτσας από όταν ανέλαβε μέχρι και

μετά το Πάσχα, έχει δώσει του Αβραντίνη,
του ιδιοκτήτη της ΝΕΛ, πάνω από 2 εκα-
τομμύρια για τις άγονες γραμμές. Από αυ-
τά εμείς πήραμε 392 ευρώ τη μιά φορά
όταν η εταιρία πήρε 500.000 και άλλο ένα
χιλιάρικο όταν η εταιρία πήρε ένα εκατομ-
μύριο. Αυτά ήταν και τα τελευταία λεφτά
που πήραμε εμείς τουλάχιστον στο Ακουα
Τζούελ. 

Κάπου τότε αρχίζουν οι πιέσεις, ότι η μό-
νη οδός διαφυγής είναι η εγκατάλειψη. Πας
στο υπουργείο και δηλώνεις ότι σε  έχει εγ-
καταλείψει μισθοδοτικά και τροφοδοτικά ο
ιδιοκτήτης. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλα-
με τα μάτια μας. Εκεί λύσαμε τα χέρια του
υπουργού και μας βάζει μέσα στο νόμο που
λέει ότι το ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο)
σε αποζημιώνει  μέχρι 3 μήνες – αν και μας
χρωστάνε πολύ περισσότερα. Φτιάχνει λοι-
πόν ο Δρίτσας λίστες μαζί με τον Αβραντίνη
και το ΝΑΤ – όχι με τους εργαζόμενους και
τις ανήρτησε στο διαδίκτυο με το τί έχουμε
πληρωθεί – παρότι δεν έχει δικαίωμα να το
κάνει, είναι προσωπικά δεδομένα. Κι έβαλε
και τίτλο “ο υπουργός πληρώνει τους ναυτι-
κούς της ΝΕΛ”.  

Μας έρχεται τότε, πριν κανα μήνα, το μή-
νυμα από τη διεύθυνση εργασίας του
υπουργείου, ότι αυτόματα με το νόμο κλεί-
νει το ναυτολόγιο, δηλαδή μας απολύει και
για τα υπόλοιπα χρωστούμενα προσφύγετε
στα δικαστήρια. Φεύγουμε λοιπόν επί τό-
που, ερχόμαστε στο γραφείο του πρωθυ-
πουργού και του λέμε ότι δεν δεχόμαστε να
απολυθούμε, χωρίς να πληρωθούμε τα δε-
δουλευμένα μας. Από εκείνη την ημέρα εί-
μαστε δίπλα, στον Εθνικό Κήπο, έξω από το
Μέγαρο Μαξίμου. Ο Δρίτσας μάλιστα δια-
μαρτυρήθηκε. Γιατί είμαστε στο Μαξίμου
αφού είμαστε υπόθεση του υπουργείου
Ναυτιλίας. Η απάντηση που του δίνουμε εί-
ναι ότι βοήθησες να απολυθούμε χωρίς να
πληρωθούμε. Μας είπες ψέματα. 

Χρήστος: Όλη αυτή η ιστορία εδώ και τό-
σους μήνες είναι πολύ ψυχοφθόρα. Εγώ
ήμουν ύπαρχος στο “Ταξιάρχης”. Από το
Σεπτέμβρη μέχρι τον Απρίλη είχα πάρει ένα
μηνιάτικο κι ένα ποσοστό από το δώρο χρι-
στουγέννων. Κάποια στιγμή ο καπετάνιος
έφυγε κι έπιασα εγώ καπετάνιος εκεί. Στο
βαπόρι, ήμασταν στο Λαύριο, έσβησε το
φως, κόπηκε το ρεύμα, λόγω έλειψης καυ-
σίμων, δεν υπήρχαν τρόφιμα. Πήγα στον ει-
σαγγελέα και του κατήγγειλα την κατάστα-
ση. Είναι επικίνδυνα, χωρίς ρεύμα, χωρίς
φως, χωρίς ψυγεία κλπ. Μας έστειλαν για
κάποιο καιρό σε ξενοδοχείο και κατόπιν
στην Εστία Ναυτικών. Μετά από πιέσεις που
ασκήσαμε στο ΝΑΤ, μας έδωσαν αυτά τα 3
μηνιάτικα. 

Πόσοι εργάτες είστε 

απλήρωτοι και παλεύετε;

Νίκος: Η δύναμη που είχε η εταιρία το
2012 ήταν 800 άτομα. Από τότε μειωνόμα-
στε. Φτάσαμε στα μέσα του 2014 που κάνα-
με επίσχεση σε όλα τα πλοία, να είμαστε
500 άτομα. Σήμερα, αυτοί που έχουμε μπει
στη λίστα του υπουργείου είμαστε 186. Τη
διαμαρτυρία στον Εθνικό Κήπο την πραγμα-
τοποιούμε σταθερά 15 – 20 άτομα. Είναι
προφανές ότι όλο το σύστημα προσπαθεί
να μας κλείσει τη φωνή. Βλέπουμε ότι
έχουν κοινό μέτωπο. Δεν μας κυνηγάει ο
πλοιοκτήτης, ο υπουργός, ο πρωθυπουρ-
γός, αλλά όλοι τους μαζί. 

Χρήστος: Να σου πω και το άλλο. Η κυ-
βέρνηση νοικιάζει βαπόρια από την ΑΝΕΚ
για τους πρόσφυγες και η ΑΝΕΚ χρεώνει
και 60 ευρώ τον κάθε πρόσφυγα. Το “Μυτι-
λήνη” είναι στη Σάμο. Μπορούσε αυτό κάλ-
λιστα να το κάνει κέντρο υποδοχής. Το “Τα-
ξιάρχης” το ίδιο. Υποτίθεται ούτως ή άλλως
ότι τα έχουν εγκαταλείψει. Θα μπορούσαν
αντί να πληρώνουν την ΑΝΕΚ να βάλουν αυ-
τά τα βαπόρια να πιάσουμε κι εμείς δου-
λειά, να φροντίσουμε και τον κόσμο που
έχει ανάγκη.

Το πρόβλημα με την απληρωσιά το έχετε

μόνο οι εργάτες της ΝΕΛ, ή είναι ευρύτερο;

Νικος: Πρόβλημα υπάρχει παντού. Σε όλα
τα βαπόρια. Σε άλλα τους βάζουν να δου-
λεύουν μια βδομάδα και την επόμενη τους
απολύουν. Τώρα ξεκίνησε και τ'άλλο, στη Se-
aways: την Παρασκευή ναυτολόγηση, τη Δευ-
τέρα απόλυση. Ναυτικοί σαββατοκύριακου. Κι
όταν παιδιά που δούλευαν στη ΝΕΛ διαμαρτύ-
ρονται για την κατάστασή τους λένε “καλά με
τον Αβραντίνη ήσουν ένα χρόνο απλήρωτος
και τώρα μας διαμαρτύρεσαι;”. 

Πώς βλέπετε τη συνέχεια 

του αγώνα σας από δω και πέρα;

Νίκος: Εμείς δεν δεχόμαστε καμία απόλυ-
ση. Εγώ έχω μια ανοιχτή ναυτολόγηση στο
ναυτικό μου φυλλάδιο. Όποιος θέλει να με
απολύσει θα πρέπει να με πληρώσει. Εμείς
μένουμε στον Εθνικό Κήπο, συνεχίζουμε τη
διαμαρτυρία στο Μαξίμου. Δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να μην το πάμε μέχρι τέλους το ζή-
τημα. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα.

Ο Νίκος Παντελής και 
ο Χρήστος Καπάνταης μίλησαν 

στον Στέλιο Μιχαηλίδη

Οι ναυτεργάτες απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ 

“Θα πάμε μέχρι το τέλος”
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Μ
έσα στο δεκαπενταύγουστο,
χέρι - χέρι με την ψήφιση
του τρίτου μνημονίου, ήρθε

και το ξεπούλημα – σκάνδαλο 14 πε-
ριφερειακών αεροδρομίων στην κοι-
νοπραξία Fraport – Slentel (ομίλου
Κοπελούζου). 

Αν και δρομολογημένη από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις, πρόκει-
ται για την πρώτη μεγάλη ιδιωτικο-
ποίηση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αν γυρίζαμε 8 μήνες πριν, στη δια-
δικασία παράδοσης – παραλαβής
των υπουργείων, αμέσως μετά τις
εκλογές του Γενάρη, θα ακούγαμε
τον Σταθάκη να δεσμεύεται πως “Δεν
πρόκειται να συνεχιστεί η διαδικασία
ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων”. 

Ο ίδιος ο μετέπειτα υπουργός, λί-
γο πριν, το Νοέμβρη του 2014, δή-
λωνε ότι η συγκεκριμένη ιδιωτικο-
ποίηση “αποτελεί εξαιρετικά αρνητι-
κή εξέλιξη για τις προοπτικές ανά-
καμψης της ελληνικής οικονομίας”
κι ότι “η σύμβαση θα προβλέπει τον
διπλασιασμό της τιμής του εισιτηρί-
ου, αυξάνοντας έτσι το κόστος με-
τακίνησης για τους έλληνες πολίτες
αλλά και πλήττοντας την ανταγωνι-
στικότητα του ελληνικού τουριστι-
κού προϊόντος”. Συμπλήρωνε μάλι-
στα ότι “τα περιφερειακά αεροδρό-
μια είναι στην πλειοψηφία τους κερ-
δοφόρα και σε θέση να αποζημιώ-
νουν όσα από αυτά είναι ελλειμματι-
κά. Άρα δεν επιβαρύνουν με κανένα
τρόπο τα δημόσια ταμεία. Η ενέρ-
γεια αυτή, η οποία κινείται στα όρια
της νομιμότητας, πραγματοποιείται
την ίδια στιγμή που η συντριπτική
πλειοψηφία των επαγγελματικών
ενώσεων και των τοπικών κοινωνιών

που πλήττονται αντιτίθενται στην εκ-
ποίηση τους” (Το Βήμα, 25/11/14). 

Με τον ίδιο τρόπο που έσκισε τα
μνημόνια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
σταμάτησε το ξεπούλημα των αερο-
δρομίων. Για 1,2 δις ευρώ περνάνε
σε ιδιωτικά χέρια τα αεροδρόμια της
Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, των
Χανίων, της Κεφαλονιάς, της Ζακύν-
θου, του Ακτίου, της Καβάλας, της
Ρόδου, της Κω, της Σάμου, της Μυ-
τιλήνης, της Μυκόνου, της Σαντορί-
νης και της Σκιάθου.

Φιλέτα

Πρόκειται για ιδιωτικοποίηση - δώ-
ρο δεκατεσσάρων φιλέτων, καθώς
από αυτά μετακινούνται 17,6 εκα-
τομμύρια επιβάτες ετησίως με τερά-
στια έσοδα για το ελληνικό δημόσιο. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΟΣΥΠΑ
(συνδικαλιστική ομοσπονδία εργαζο-
μένων στην Πολιτική Αεροπορία) ανα-
φορικά με τα έσοδα του Ελληνικού
Δημοσίου από τη λειτουργία των πε-
ριφερειακών αεροδρομίων το 2014,

στην πρώτη θέση
βρίσκεται το
Ηράκλειο με 55
εκατομμύρια ευ-
ρώ, στη δεύτερη
η Θεσσαλονίκη
με 39 εκατομμύ-
ρια ευρώ, στην
τρίτη η Ρόδος με
35 εκατομμύρια
ευρώ, ακολου-
θούν τα Χανιά με
18 εκατομμύρια

ευρώ, η Κέρκυρα με 16 εκατομμύρια
ευρώ και η Κως με 15 εκατομμύρια
ευρώ.

Αντιδράσεις υπήρξαν και μέσα
στο κυβερνητικό στρατόπεδο με 29
βουλευτές – μέχρι εκείνη τη στιγμή
– του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτουν ερώτη-
ση στους αρμόδιους υπουργούς,
από την οποία μπορεί να βρει κανείς
χρήσιμα στοιχεία. 

“Η Fraport AG - Slentel Ltd για τη
συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση, θα
πληρώσει εφάπαξ στο ελληνικό δη-
μόσιο 1,234 δισ ευρώ ...  Τα 1,234
δισ. ευρώ ισοδυναμούν με τα τριετή
καθαρά έσοδα του κράτους από τα
αεροδρόμια. ... Το ετήσιο μίσθωμα
που θα καταβάλει η Fraport AG -
Slentel Ltd είναι 0,023 δις. Αυτό ισο-
δυναμεί για παράδειγμα, με τον ετή-
σιο περίπου τζίρο του Κρατικού Αε-
ρολιμένα Κέρκυρας, είναι δε λιγότε-
ρο από τα ετήσια έσοδα του κρά-
τους από τις εμπορικές και μόνο
χρήσεις σε όλα τα αεροδρόμια.” επι-
σημαίνουν οι βουλευτές και συνεχί-
ζουν: “Ο ιδιώτης, ενώ στη σαρανταε-
τία θα εισπράξει πάνω από 22 δισ.
ευρώ, θα αποδώσει στο κράτος μό-
νο 3,85 δισ., την ίδια στιγμή που το
δημόσιο μόνο από το "σπατόσημο"
θα έχει στη σαρανταετία έσοδα 8
δισ ευρώ ... Με καθαρά οικονομι-
κούς όρους, το ελληνικό κράτος θα
έχει από την εν λόγω ιδιωτικοποίηση
τετραπλάσια έως και πενταπλάσια
απώλεια εσόδων”. 

Σε παλιότερο δημοσίευμα της
Εποχής, διαβάζουμε γιατί το παρά-

δειγμα του μοναδικού μέχρι τώρα
ιδιωτικού αεροδρομίου, του Ελ.Βενι-
ζέλος, δεν ήταν επιτυχημένο. “Η
ιδιωτική πολιτική στο αεροδρόμιο
των Σπάτων έχει δείξει αρνητικά
αποτελέσματα. Εξαιτίας του υψηλού
κόστους χρήσης του, έχει περιορι-
στεί η κίνηση σε αυτό. Παράλληλα
έχει το πιο ακριβό αεροπορικό εισι-
τήριο για εσωτερικούς προορι-
σμούς. Τρίτον ενώ αυξάνει κατά πο-
λύ η κίνηση στα ανταγωνιστικά αε-
ροδρόμια, η ελληνική αεροπορική
εταιρεία καταργεί σημαντικούς διε-
θνείς προορισμούς και έχουμε ση-
μαντική απώλεια κρατικών εσόδων,
αφού η γερμανική εταιρεία διαχείρι-
σης δεν αποδίδει τον ΦΠΑ στο κρά-
τος, παρά την έκδοση καταδικαστι-
κών αποφάσεων με αποτέλεσμα το
δημόσιο να έχει ζημιωθεί”, αναφέρει
το δημοσίευμα. 

Εκτός από την ζημιά για το ελληνι-
κό δημόσιο, το ξεπούλημα των περι-
φερειακών αεροδρομίων στη Fra-
port, αναμένεται να έχει επιπτώσεις
και στις εργασιακές σχέσεις. Αυτό
τουλάχιστον λέει το αμαρτωλό πα-
ρελθόν της εταιρίας σε αντίστοιχα
αεροδρόμια του εξωτερικού, όπως
αυτό της Βαλτιμόρης. Ο ερευνητής
Ίαν Μικούσκο, μέλος του Συνδικά-
του Unite Here (εκπροσωπεί 300.000
εργαζόμενους στη Β. Αμερική), το
οποίο βρίσκεται σε ανοιχτή διαμάχη

με τη Fraport τονίζει σε δήλωσή του
που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
των Συντακτών: “Η συμπεριφορά
της εταιρείας προς τους εργαζόμε-
νους στο αεροδρόμιο της Βαλτιμό-
ρης μπορεί να αποτελέσει αντικείμε-
νο εξέτασης για τους φορείς λήψης
αποφάσεων στην Ελλάδα. Αν ολο-
κληρωθεί η συμφωνία πώλησης των
αεροδρομίων, θα υπάρχει επιδείνω-
ση των εργασιακών συνθηκών, απο-

λύσεις και εργα-
σιακή ανασφά-
λεια”.

Α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς
υπάρχουν ήδη από
την ΟΣΥΠΑ που
εξαγγέλλει συνδι-
καλιστικούς και νο-
μικούς αγώνες
(χωρίς όμως να το

συγκεκριμενοποιεί) αλλά και από το-
πικούς φορείς που φτάνουν μέχρι τη
διενέργεια τοπικών δημοψηφισμά-
των. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε ανακοίνωσή
της αναφέρει ότι “το ξεπούλημα
υποδομών που είναι αναγκαίες για
την καθημερινή ζωή και πηγή δημό-
σιου πλούτου δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτό. Ο εξευτελισμός του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και των ΑΝΕΛ δε δεσμεύει το
λαό. Τώρα αρχίζει ο αγώνας ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις των αεροδρο-
μίων. Για την ακύρωσή τους, για να
δώσουν λόγο όλοι όσοι τις μεθόδευ-
σαν, για το πέρασμά τους σε δημό-
σια ιδιοκτησία και τη λειτουργία τους
με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο και
με βάση τις ανάγκες του λαού”. 

Οι συνδικαλιστικοί φορείς και οι
εργαζόμενοι που σχετίζονται με την
πολιτική αεροπορία και τα αεροδρό-
μια είναι αυτοί που μπορούν να βά-
λουν φρένο στο ξεπούλημα με
απεργιακό τρόπο. Στο πρόσφατο
παρελθόν επανειλημμένα η ΟΣΥΠΑ
έχει εξαγγείλει κι έχει αναστείλει
απεργιακές κινητοποιήσεις, με τε-
λευταία τη 48ωρη απεργία στο τέ-
λος Μάη. Τώρα “δηλώνει προς κάθε
κατεύθυνση , ότι όχι μόνο δεν έκλει-
σε η υπόθεση, αλλά τώρα είναι η αρ-
χή των αγώνων”. Είναι καιρός οι ερ-
γαζόμενοι να μπουν μπροστά και να
σταματήσουν τα ξεπουλήματα.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Μ
ε εγκύκλιο που βγήκε από τον
Χαϊκάλη, αμέσως μετά την ψήφι-
ση του νέου Μνημονίου, μειώνε-

ται το επίπεδο των κατώτατων συντάξεων
από τα 486 ευρώ στα 392,7 ευρώ για τους συνταξιοδοτούμε-
νους από 1/1/2015 και μετά.

Ο Χαϊκάλης απέναντι στις αντιδράσεις για την εγκύκλιο έτρε-
ξε να ρίξει το φταίξιμο στους προηγούμενους λέγοντας ότι η
τωρινή μείωση είναι αποτέλεσμα νόμου του 2010. Με λίγα λό-
για, οι προηγούμενοι τα περάσανε, εμείς τα εφαρμόζουμε.

Το τσεκούρι του Χαϊκάλη στις συντάξεις δεν θα είναι το τε-
λευταίο καθώς αναμένονται νέες εγκύκλιοι για περαιτέρω μει-
ώσεις και γενικότερη περιστολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.  

Το τρίτο μνημόνιο προβλέπει μεταξύ άλλων συγχωνεύσεις
ταμείων με προς τα κάτω εξίσωση των παροχών (άρα μει-
ώσεις), κόψιμο της κρατικής βοήθειας στα ταμεία (άρα μει-
ώσεις), κατάργηση των φόρων που πάνε στα ασφαλιστικά τα-
μεία με συνέπεια απώλειες γύρω στο 1,8 δις ετησίως που για
να αναπληρωθούν επίσης θα χρειαστούν μειώσεις. Ακολουθεί
αύξηση του ασφάλιστρου για τον ΟΓΑ, αύξηση των ορίων ηλι-
κίας και σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. 

Αυτό που θα πρέπει να θυμίσουμε είναι ότι οι εργαζόμενοι
έχουν στείλει υπουργούς στο σπίτι τους για το ασφαλιστικό.

Από το Γιαννίτση το 2001, μέχρι το Μαγ-
γίνα και την Πετραλιά στα τελευταία της
κυβέρνησης Καραμανλή, αύξηση ορίων
ηλικίας, μειώσεις συντάξεων και χέρι στα

ταμεία σήμαινε μεγάλες γενικές απεργίες για τον κόσμο της
εργασίας. Όσο για το 2010 και μετά που λέει ο Χαϊκάλης, τα
χρόνια των μνημονίων δηλαδή, οι απεργιακοί αγώνες σήμαιναν
την κατάρρευση Παπανδρέου, Παπαδήμων, Σαμαροβενιζέλων
κλπ. Ο κόσμος της εργατικής τάξης, εργαζόμενοι και συνταξι-
ούχοι, έχουν τεράστια εμπειρία μαχών για τα ταμεία και τις
συντάξεις τους. Η εκμετάλλευση αυτής της εμπειρίας και η ορ-
γάνωση της μάχης είναι η μόνη εγγύηση για να σταματήσουμε
τα μνημονιακά κοψίματα.  

Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ  ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση σκάνδαλο
Ρόδος

Λήμνος

Χανιά

Φωτό από παλαιότερες κινητοποιήσεις ενάντια στο ξεπούλημα των αεροδρομίων 
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Η
λύση απέναντι στο δράμα των προσφύγων
είναι το άνοιγμα των συνόρων και το στα-
μάτημα της ρατσιστικής Ευρώπη-φρούριο. 

Αυτή η πολιτική ευθύνεται για τη δημιουργία
του δολοφονικού στρατού της FRONTEX, τους
φράχτες, τη ρατσιστική φύλαξη των συνόρων
που οδηγεί σε μαζικούς θανάτους και πνιγμούς
χιλιάδων γυναικών και παιδιών στις θάλασσες και
ταυτόχρονα τροφοδοτεί το κύκλωμα των δουλεμ-
πόρων, που θησαυρίζει. Το ανθρώπινο κόστος
αυτής της πολιτικής ήταν το διάστημα 2000-2015
τριάντα χιλιάδες νεκροί που έχασαν τη ζωή τους
προσπαθώντας να περάσουν τα σύνορα της Ευ-
ρώπης. 

Το 2014, σχεδόν 4.000 πτώματα ανθρώπων πε-
ρισυνελέγησαν από τη Μεσόγειο και πάνω από
2.000 το πρώτο εξάμηνο του 2015. Από το 2000
έως το 2015, 1,6 δις ευρώ δαπανήθηκαν σε προ-
γράμματα τεχνολογιών επιτήρησης συνόρων και
11,3 δις για απελάσεις. Η ανέγερση του Φράχτη
στον Εβρο που κόστισε, πάνω από 3 εκατομμύ-
ρια ευρώ, ευθύνεται για την αύξηση της ροής με-
ταναστών από τα θαλάσσια σύνορα και για πολ-
λούς από αυτούς τους πνιγμούς. 

Κάθε σύνοδος κορυφής της ΕΕ, κάθε συμφω-
νία που είχε να κάνει με την “αντιμετώπιση” του
μεταναστευτικού όλα αυτά τα χρόνια, είχε σαν
αποτέλεσμα νέες δολοφονίες στα σύνορα, κατα-
στολή, φυλακίσεις και βασανιστηρια, φυσικά με
τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων των χωρών
της ΕΕ, ανάμεσά τους και οι ελληνικές. 

Άσυλο
Το 1995 υπογράφτηκε από ορισμένα κράτη-μέ-

λη η “Σύμβαση Σένγκεν”, ενώ δημιουργήθηκε το
“Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν” (SIS I), που
αποτελεί την πρώτη τράπεζα καταχώρησης και
ανταλλαγής πληροφοριών, το πρώτο επίσημο φα-
κέλωμα, σε επίπεδο ΕΕ. Το 2003 εκδόθηκε ο κα-
νονισμός της ΕΕ “Δουβλίνο 2”, που προέβλεπε ότι
οι αιτούντες άσυλο θα έπρεπε να γυρνάνε υπο-
χρεωτικά πίσω στην πρώτη χώρα εισόδου, η
οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει για το εάν δι-
καιούνται άσυλο ή όχι. Το 2004 δημιουργείται η
FRONTEX. Η Οδηγία που ψηφίστηκε το 2008,
προβλέπει 18μηνη φυλάκιση, απέλαση και απαγό-
ρευση εισόδου στην ΕΕ για πέντε χρόνια. Ιδρυθη-
καν τα πρώτα κέντρα κράτησης μεταναστών και
προσφύγων, με συγχρηματοδότηση της ΕΕ. 

Τον Μάη του 2015 οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσι-
σαν σε ανάλογη σύνοδο Κορυφής να τριπλασιά-
σουν σε 9 εκατομμύρια ευρώ το μήνα τα λεφτά
που δίνουν στις κατασταλτικές επιχειρήσεις που
ήδη διεξάγoνται στη Μεσόγειο, με στόχο την
αποτροπή των προσφύγων και των μεταναστών.
Συμφώνησαν επίσης να δώσουν άσυλο σε
40.000, ενώ για τους υπόλοιπους θα υπάρχει
“νέο πρόγραμμα «ταχείας επανόδου» με περισ-
σότερες πτήσεις προς τις χώρες προέλευσης το
οποίο θα συντονίζει η FRONTEX, αλλά και περισ-
σότερα στρατόπεδα. 

H Τασία Χριστοδουλοπούλου είχε τότε δηλώ-
σει ότι «κερδίσαμε γενναία έκτακτη οικονομική
χρηματοδότηση που αφορά όλες τις υπηρεσίες
που εμπλέκονται με την έρευνα και τη διάσωση,
την υποδοχή, το άσυλο και τη φιλοξενία». Και
όμως, η πραγματικότητα τη διαψεύδει για άλλη
μία φορά. Η μόνη λύση για το δράμα των προ-
σφύγων είναι το γκρέμισμα της πολιτικής της
Ευρώπη- φρούριο, το άνοιγμα των συνόρων για
όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η
χορήγηση ασύλου και νομιμοποίησης.

ΟΧΙ στην ΕΕ-ΦρούριοΑ
νάγκασαν την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να
ανοίξει τα σύνορα, οι χιλιάδες πρόσφυ-
γες και μετανάστες που είχαν συγκεν-

τρωθεί τις τελευταίες ημέρες στην Ειδομένη
του Κιλκίς. Πάρα τις άθλιες συνθήκες που
βίωσαν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις
μέρες αναμονής κάτω από τον καυτό ήλιο μό-
νο και μόνο για να καταφέρουν να πάρουν ένα
χαρτάκι καταγραφής, αλλά και την οδύσσεια
που πέρασαν μέχρι να φτά-
σουν στα σύνορα, παρέμειναν
στην Ειδομένη αποφασισμένοι
να συνεχίσουν το ταξίδι τους
για κάποια χώρα της κεντρικής
Ευρώπης. Kάτω από αυτή την
πίεση Ολάντ και Μέρκελ συ-
ναντήθηκαν εκτάκτως για να
δηλώσουν τη θλίψη τους και να
δώσουν κούφιες υποσχέσεις. 

Γονείς με μωρά στην αγκα-
λιά, ηλικιωμένοι, οι περισσό-
τεροι άρρωστοι από τις κα-
κουχίες, έπαιξαν κυριολεκτικά
τη ζωή τους κορώνα γράμμα-
τα εγκλωβισμένοι ανάμεσα
στην πλήρη αδιαφορία της
ελληνικής κυβέρνησης και
την καταστολή της αστυνο-
μίας στην άλλη πλευρά των
συνόρων που δε δίστασαν να
χρησιμοποιήσουν ακόμα και
χειροβομβίδες κρότου λάμ-
ψης και γκλομπς, προκειμέ-
νου να τους απωθήσουν.
Όπως αναφέρουν οι Γιατροί
χωρίς Σύνορα: «περιέθαλψαν
περισσότερους από 100
ασθενείς – τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύ-
γων που έχουν περιθάλψει μέσα σε μία μέ-
ρα από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η δράση
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ειδομένη.
Τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκο-
μείο: μια έγκυος γυναίκα με έντονο πόνο και
αιμορραγία, ένα μωρό ενός έτους από την
Συρία που είχε κάνει επέμβαση στο κεφάλι
πριν από λίγους μήνες και έχρηζε νοσηλεί-
ας, ένας άνθρωπος ο οποίος ανέφερε ότι εί-
χε υποστεί ξυλοδαρμό από την αστυνομία
της ΠΓΔΜ και τέσσερις ασθενείς που είχαν
λιποθυμήσει από την εξάντληση λόγω της
υψηλής θερμοκρασίας και της πείνας». 

Η στάση της ελληνικής αστυνομίας λίγες
μέρες πριν απέναντι στους πρόσφυγες που
βρίσκονταν στην Κω δεν είχε τίποτα βέβαια
να ζηλέψει από τις παραπάνω εικόνες. Η
αστυνομία του Πανούση δεν είχε διστάσει
να χτυπήσει με ρόπαλα, μαχαίρια και πυρο-
σβεστήρες τους πρόσφυγες που διαμαρτύ-
ρονταν για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής
τους. Και ακόμα και όταν έφτασαν 2.500
πρόσφυγες να επιβιβαστούν στο πλοίο Ελ.
Βενιζέλος, από τη μία αφέθηκαν στο έλεος
των εφοπλιστών που τους ανάγκασαν να
πληρώσουν εισιτήριο 60 ευρώ και από την
άλλη - μετά από σύσκεψη που έγινε στη
Θεσσαλονίκη με τους εκπροσώπους του Άν-
θιμου, του Δήμου, της Περιφέρειας και της
αστυνομίας- αποφασίστηκε να αλλάξει ο
προορισμός του ταξιδιού για Πειραιά αντί
για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του
καλοκαιριού άρχισε να αυξάνεται ο αριθμός
των μεταναστών που συγκεντρώνονταν στην
Ειδομένη, το μόνο που έκαναν κυβέρνηση
και τοπικές αρχές ήταν να στήσουν μερικές

χημικές τουαλέτες, χωρίς καμία υποδομή σί-
τισης και υγιεινής. Ακόμα και το Κέντρο Υγεί-
ας Πολυκάστρου που θα μπορούσε να προ-
σφέρει τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες,
δεν ήταν σε θέση να το κάνει λόγω της υπο-
χρηματοδότησης και των τεράστιων ελλείψε-
ων σε υγειονομικό υλικό και προσωπικό. 

Άθλιες συνθήκες

Η καταγγελία του εθελοντή γιατρού,
Μπαλταζή με δημόσια επιστολή του είναι
συγκλονιστική: «Στο αυτοσχέδιο εξεταστή-
ριο (καπό αυτοκινήτου) κλήθηκα να αντιμε-
τωπίσω δύσπνοια μωρού μόλις 8 μηνών, πό-
δια ανθρώπων στα πρόθυρα γάγγραινας, έγ-
κυες γυναίκες, υπερήλικες, όλοι τους αναζη-
τούσαν μια παροδική ανακούφιση. Οι συνθή-
κες υγιεινής άθλιες�στην καλύτερη των περι-
πτώσεων στοιβαγμένοι σε μια σκηνή, χωρίς
πόσιμο νερό, να αναγκάζονται να πίνουν από
συσσωρευμένες ακαθαρσίες. Φοβισμένα,
καχύποπτα βλέμματα στην αρχή, καταφθά-
νουν μαζικά από το πουθενά μόλις βεβαι-
ωθούν για τις προθέσεις μας. Πυρετός, κα-
κουχία, πνευμονία, γαστρεντερίτιδα, πόνος
πολύς, αναλγητικά, αντιβιώσεις και λίγο χα-
μόγελο για να σπάσει ο πάγος». 

Η μόνη βοήθεια που προσφέρθηκε ήταν
από εθελοντές. «Η σίτιση των προσφύγων γί-
νεται κανονικά, ενώ, συγκινητική ήταν η αν-
ταπόκριση του κόσμου ώστε να συγκεντρω-
θούν τρόφιμα για αυτούς τους ανθρώπους.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο αγροτικός συνε-
ταιρισμός Νάουσας έχει αποστείλει 3,5 τό-
νους φρέσκα φρούτα για να βοηθήσει την
κατάσταση», αναφέρει ανταπόκριση της
Εφημερίδας των Συντακτών. 

Όμως, η αλληλεγγύη των εθελοντών δεν

είναι αρκετή για να λύσει το ζήτημα της φι-
λοξενίας αυτών των ανθρώπων, όσο καιρό
αναγκάζονται ή επιθυμούν να παραμείνουν
στην Ελλάδα. “Η αλληλεγγύη ξεκινάει από
το πραγματικό άνοιγμα των συνόρων με την
οργανωμένη μετακίνηση των προσφύγων,
με καράβια από τα νησιά προς τόπους προ-
ορισμού, αφού έχει εξασφαλιστεί η απόδο-
ση εγγράφων. Αντί να σαπίζουν τα έξι καρά-
βια της ΝΕΛ, με το προσωπικό τους απλή-
ρωτο, ας τα πάρει το κράτος και ας τα αξιο-
ποιήσει τόσο για τους πρόσφυγες όσο και
για όλους τους κατοίκους των νησιών”, ανα-
φέρει ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ.

“Η αλληλεγγύη σημαίνει ότι η χώρα, που
μπορεί να φιλοξενεί (για το κέρδος) πάνω
από είκοσι εκατομμύρια τουρίστες έχει τη
δυνατότητα να φιλοξενεί σε ξενοδοχεία με-
ρικές χιλιάδες οικογένειες, με γυναίκες και
παιδιά. Ας κοπούν, επιτέλους, οι πολεμικές
δαπάνες που στηρίζουν τις επεμβάσεις του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ξεριζώνοντας αυτούς τους
ανθρώπους από τα σπίτια τους και ας δο-
θούν για άμεση ενοικίαση ξενοδοχείων στα
νησιά, στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσ-
σαλονίκη. Ας κοπούν οι σπατάλες για ρατσι-
στική αστυνόμευση και για στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης, με το άμεσο κλείσιμό τους...

Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, βάζον-
τας τέλος στους πολέμους και στις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις, που τροφοδοτούν τα
ατέλειωτα καραβάνια των προσφύγων, βά-
ζοντας τέλος στα μνημόνια που σπέρνουν
τη φτώχεια και την ανεργία. ΟΛΟΙ ΧΩΡΑΜΕ
αρκεί να σταματήσουμε τους πολέμους και
τις πολιτικές της φτώχειας, που έχουν ανάγ-
κη το ρατσισμό και τους φασίστες...”.

Κατερίνα Θωίδου

Από την Κω ως το Καλαί

Χωράμε όλοι

Η θηριωδία της Ευρώπης - Φρούριο
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Ν
α στηρίξουν και να στα-

θούν αλληλέγγυοι στην
τραγωδία που ζουν οι πρό-

σφυγες και οι μετανάστες που
φτάνουν τις τελευταίες ημέρες κα-
τά χιλιάδες στα ελληνικά νησία,
καλεί η Πανελλήνια Ενωση Ναυ-

τεργατών τα μέλη της.  

«Τα τελευταία χρόνια η χώρα και ο
λαός μας είναι μάρτυρας μιας αν-
θρώπινης τραγωδίας που εξελίσσε-
ται στη Μεσόγειο», αναφέρει η ανα-
κοίνωση. «Οι ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις σε διάφορες χώρες της πε-
ριοχής έχουν διαμορφώσει ένα
εφιαλτικό σκηνικό σε μια σειρά χώ-
ρες όπως είναι η Συρία, το Ιράκ, η
Λιβύη,  η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος
κλπ. 

Είναι οι επεμβάσεις των ιμπεριαλι-
στών που προκαλούν τις τοπικές
συγκρούσεις, που υποδαυλίζουν τις
εμφύλιες συρράξεις με σκοπό των

έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πη-
γών αυτών των χωρών, την επέκτα-
ση της επιρροής τους, την ενίσχυση
και εδραίωση της γεωστρατηγικής
θέσης τους. 

Σε ορισμένες απ’�αυτές τις χώρες
είναι σε εξέλιξη αιματηροί εμφύλιοι
πόλεμοι οι οποίοι οδηγούν χιλιάδες
βασανισμένους ανθρώπους σε
αναγκαστική προσφυγιά. Ο θανάσι-
μος κίνδυνος  για την ίδια την ζωή
τους και των οικογενειών τους οδη-
γεί σε μαζική φυγή και απομάκρυν-
ση από τις εστίες, τα σπίτια τους και
τις χώρες τους. Πρόκειται για ανεί-
πωτη και απερίγραπτη ανθρώπινη
καταστροφή. 

Δυστυχώς αυτή η μαζική φυγή
που γίνεται για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής δεν τερματίζει τον
Γολγοθά τους. Τα κυκλώματα των

δουλεμπόρων τους τσουβαλιάζουν
σε σαπιοκάραβα και τους ξαποστέλ-
νουν άρον-άρον σε βέβαιο θάνατο. 

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανά-
στες άφησαν όλα αυτά τα χρόνια
την τελευταία πνοή τους στα νερά
της Μεσογείου η οποία μετατρέπε-
ται σε ένα απέραντο υγρό νεκρο-
ταφείο. 

Ευθύνη

Η «πολιτισμένη» Δύση παρακο-
λουθεί απαθής και αμέτοχη την
πρωτοφανή αυτή τραγωδία, η οποία
έχει προκληθεί και συνεχίζεται και
με δική της ευθύνη!!! 

Οι Έλληνες εργαζόμενοι και ειδι-
κότερα οι Ναυτεργάτες και το ταξι-
κό ναυτεργατικό κίνημα έχουν γρά-
ψει την δική τους ιστορία σε πράξεις
ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και σεβα-

σμού στην ανθρώπινη ζωή όπου και
όταν  αυτή βρίσκεται σε κίνδυνο. Χι-
λιάδες είναι τα περιστατικά που τα
ελληνικά πληρώματα όλων των βαθ-
μών και ειδικοτήτων είχαν και
έχουν συμβάλει στη διάσωση προ-
σφύγων σε όλα τα μήκη και πλάτη
της υδρογείου. 

Αυτή την αλληλεγγύη οφείλουμε
να την επιδείξουμε με την ίδια ευαι-
σθησία και ανθρωπιά και στο σημε-
ρινό δράμα των ξεκληρισμένων προ-
σφύγων και μεταναστών τόσο στη
θάλασσα όσο και στα ακτοπλοϊκά
πλοία με τα οποία μετακινούνται
από διάφορα νησιά προς τον ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ. 

Πρόσφατο κρούσμα που έλαβε
χώρα σε πλοίο της Ακτοπλοΐας και
δημοσιεύτηκε σε ημερήσια εφημερί-
δα είναι ξένο με τις αρχές, τις αξίες

και με τις παραδόσεις των ελλήνων
ναυτεργατών. 

Η ΠΕΝΕΝ, που ο ρόλος της τα τε-
λευταία 35 χρόνια έχει αναγνωρισθεί
και καταξιωθεί στη συνείδηση όλου
του ναυτεργατικού κόσμου, απευθύ-
νει κάλεσμα και μήνυμα στους ναυτι-
κούς της Ακτοπλοΐας να έχουν την
πιο φιλόξενη, ανθρώπινη συμπερι-
φορά απέναντι στους πρόσφυγες
και μετανάστες που ταξιδεύουν με
τα πλοία της Ακτοπλοΐας. Ο σεβα-
σμός είναι απαραίτητος κανόνας
στην σχέση μέσα στο πλοίο, καμία
διάκριση, καμία εξαίρεση, καμία
υποβάθμιση και προσβολή σε βάρος
αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί να
γίνει ανεκτή έστω και από μεμονω-
μένα άτομα που έχουν την ιδιότητα
του ναυτικού. Η ΠΕΝΕΝ πιστή στις
μεγάλες αξίες της αλληλεγγύης θα
συμβάλει με την παρέμβαση της κα-
θοριστικά σε αυτή τη κατεύθυνση». 

Α
ντιφασιστική συγκέντρωση την Τρίτη 8
Σεπτέμβρη, στις 8 το πρωί, στις Δικαστι-
κές φυλακές Κορυδαλλού, καλεί η

ΚΕΕΡΦΑ, συνεχίζοντας τη μάχη για να μπουν
φυλακή οι Χρυσαυγίτες δολοφόνοι. Εκείνη τη
μέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη δικάσι-
μος μετά την αργία του Αυγούστου, της μεγά-
λης δίκης της Χρυσής Αυγής.   

Είναι πρόκληση για όλες και όλους όσοι πά-
λεψαν και παλεύουν ενάντια στα μνημόνια και
το φασισμό, να βλέπουν τους Χρυσαυγίτες να
εκμεταλεύονται την προεκλογική περίοδο για
να παριστάνουν το αντιμνημονιακό κόμμα και
μάλιστα   πάνω στην θλιβερή επέτειο της δο-
λοφονίας του Παύλου Φύσσα. 

Δεν ξεχνάμε ότι το βράδυ της 17ης προς
18ης Σεπτεμβρη του 2013, τάγμα εφόδου της
Χρυσής Αυγής Νίκαιας, άφηνε νεκρό τον αντι-
φασίστα μουσικό Παύλο Φύσσα στο Κερατσίνι,
μέσα σε μία περίοδο που οι Χρυσαυγίτες ναζί
είχαν εξασφαλίσει την απόλυτη ασυλία από
την κυβέρνηση Σαμαρά για να σκορπούν τη
βία και την τρομοκρατία στους δρόμος και
στις γειτονιές.   

Πίεση

Είναι γεγονός ότι η 18η Σεπτέμβρη βρίσκει
φέτος τη ναζιστική συμμορία στο εδώλιο του
κατηγορούμενου, που έφτασε εκεί κάτω από
την πίεση του αντιφασιστικού κινήματος.
Ομως το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία νέα
προεκλογική περίοδο, την οποία θα προσπα-
θήσουν να εκμεταλλευτούν οι φασίστες δολο-
φόνοι, δεν πρέπει να αφήνει κανέναν να εφη-
συχάζει. Ιδιαίτερα μετά και την αποφυλάκιση
των βουλευτών της Χρυσής Αυγής και την άρ-
ση του κατ’ οίκον περιορισμού των Μιχαλολιά-
κου και Ζαρούλια, δεν πρέπει αν επιτρέψουμε
στους ναζί να κυκλοφορούν πάλι ανενόχλητοι
και να αξιοποιήσουν την προεκλογική περίοδο

για να ηγούνται ταγμάτων εφόδου στις γειτο-
νιές.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους δολοφό-
νους του Παύλου και του Σαχζάτ να προσπα-
θούν να περάσουν το μήνυμα ότι δήθεν βρί-
σκονται στο στρατόπεδο του ΟΧΙ, προκειμέ-
νου να κερδίσουν από την οργή του κόσμου
απέναντι στο νέο μνημόνιο. Την ίδια στιγμή
που έφτιαξαν κίτρινο εργοδοτικό σωματείο
στη Ζώνη Περάματος για χάρη των εφοπλι-
στών, τους οποίους έτρεξε να συναντήσει ο
Λαγός μετά την προηγούμενη αποφυλάκισή
του, ενώ από τη ναζιστική φυλλάδα Εμπρός δε
διστάζουν να γράφουν άρθρα για τους “κακό-
μοιρους” Έλληνες εφοπλιστές που βρίσκονται
στο “στόχαστρο των Γερμανών”. Η Χρυσή Αυ-

γή από τη μία εμφανίζεται να αντιτίθεται στη
συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ με τους δανειστές και από την άλλη,
επιτρέπει στο δημοτικό σύμβουλό της στην
Αθήνα Χρήστο Γούδη να γράφει πύρινα άρθρα
υπέρ της συμφωνίας και της ανάγκης να “απο-
πληρώσουμε το χρέος”.

Είναι άμεσο καθήκον του αντιφασιστικού και
αντιρατσιστικού κινήματος να μην ξεχάσει μέ-
σα σε αυτή την περίοδο τα εγκλήματα και τις
δολοφονίες των ναζί και να δώσει ταυτόχρονα
την κόντρα με το ρατσισμό απέναντι στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Συ-
ρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν που φτάνουν
στα ελληνικά νησία, αναζητώντας μία καλυτε-
ρη ζωή. 

Κρίσιμοι σταθμοί σε αυτή τη μάχη είναι οι
ημερομηνίες διεξαγωγής της δίκης. Οι προ-
ηγούμενοι δικάσιμοι στις 21 και 28 Ιούλη, ανα-
βλήθηκαν λόγω κωλύματος του αναπληρωτή
εισαγγελέα. Ετσι η διαδικασία των ενστάσεων
των χρυσαυγιτών κατά της ποινικής τους δίω-
ξης, θα συνεχιστεί στις δύο δικάσιμες πριν τις
εκλογές στις 8 και στις 14 Σεπτεμβρη και αμέ-
σως μετά θα ξεκινήσει η ουσιαστική διαδικα-
σία της δίκης όπου θα εξεταστούν μία μία οι
υποθέσεις που αφορούν την εγκληματική δρά-
ση της Χρυσής Αυγής. Πρώτη θα είναι η υπό-
θεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα που
θα ξεκινήσει με τις καταθέσεις της οικογένειας
Φύσσα. 

Συλλαλητήριο

Για όλους αυτούς τους λόγους ο αντιφασι-
σμός θα χρειαστεί να είναι στο κέντρο της
προεκλογικής περιόδου. Η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με
συνδικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, κοινότη-
τες των μεταναστών διοργανώνει μέσα στο Σε-
πτέμβρη ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο κέν-
τρο της Αθήνας στη μνήμη του Παύλου Φύσ-
σα, με στόχο να ξαναβγεί στους δρόμους η τε-
ράστια αντιφασιστική πλειοψηφία του κόσμου
που τους έστειλε στο εδώλιο. 

Το Σεπτέμβρη του 2015 συνεχίζουμε τη μά-
χη ενάντια στη δολοφονική συμμορία της Χρυ-
σής Αυγής για να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν
πρόκειται να αφήσουμε τα εγκλήματά τους
ατιμώρητα και ότι θα παλέψουμε μέχρι την κα-
ταδίκη των δολοφόνων, χωρίς να τους αφή-
νουμε το περιθώριο να παριστάνουν τη δήθεν
αντιμνημονιακή αντιπολίτευση στη νέα κυβέρ-
νηση. 

Ούτε στη Βουλή ούτε πουθενά, έχουμε τη
δύναμη να στείλουμε τους Χρυσαυγίτες στη
φυλακή και στους υπονόμους της ιστορίας.   

Κ.Θ.

Η ΠΕΝΕΝ στο πλευρό των προσφύγων

Ξεκινάει ξανά η δίκη της Χρυσής Αυγής

8 Σεπτέμβρη συγκέντρωση στον Κορυδαλλό
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Εργατική Εξουσία 

Και το προχώρημα με «άλματα» δεν αφορούσε
μόνο την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ρωσία,
αλλά και την οργάνωση και τις ιδέες της εργατι-
κής τάξης. Το 1905 εκείνη η τάξη ξεκίνησε τη
χρονιά διαδηλώνοντας με πορτραίτα του Τσάρου
και την τέλειωσε φτιάχνοντας εργατικά συμβού-
λια (τα σοβιέτ) μέσα σε ένα κύμα μαζικών και πο-
λιτικών απεργιών. 

Ο Τρότσκι υποστήριξε ότι η εργατική τάξη δεν
πρέπει να μείνει στα μισά του δρόμου, αλλά να
πάρει την εξουσία στα χέρια της και να σταθεί
απέναντι στην αγροτιά «σαν ο απελευθερωτής
της». Μια τάξη που θα έχει ανατρέψει μια αυτο-
κρατορία αιώνων, δεν μπορούσε να γυρίσει στο
εργοστάσιο και να δεχτεί υπο-
μονετικά την εξουσία του αφεν-
τικού επειδή «η επανάσταση εί-
ναι αστική». 

Η εργατική εξουσία στην Ρω-
σία δεν μπορούσε να επιζήσει
απομονωμένη επί μακρόν, υπο-
στήριζε ο Τρότσκι. «Δεν θα έχει
καμιά εναλλακτική από το να
συνδέσει τη μοίρα της πολιτι-
κής εξουσίας της, και συνεπώς
τη μοίρα όλης της Ρώσικης
Επανάστασης, με τη μοίρα της
σοσιαλιστικής επανάστασης
στην Ευρώπη».

Το 1922 στο πρόλογο της
επανέκδοσης των κειμένων του
1905, ο Τρότσκι συνόψιζε την

θεωρία της διαρκούς επανάστασης:
«Η Ρώσικη Επανάσταση, παρόλο που οι άμεσοι

στόχοι της ήταν αστικοί, δεν μπορούσε να σταμα-
τήσει στην εκπλήρωση αυτών των στόχων. Η επα-
νάσταση δεν μπορούσε να υλοποιήσει τους άμε-
σους, αστικούς, σκοπούς της, παρά μόνο με το
πάρσιμο της εξουσίας από το προλεταριάτο. Και
το προλεταριάτο, από τη στιγμή που θα έχει την
εξουσία στα χέρια του δεν θα μπορούσε να παρα-
μείνει στο αστικό πλαίσιο της επανάστασης. Αντί-
θετα, η προλεταριακή πρωτοπορία, ακριβώς για
να διασφαλίσει τη νίκη της, θα χρειαστεί να κάνει
βαθιές παρεμβάσεις όχι μόνο στις φεουδαρχικές
αλλά και στις αστικές σχέσεις ιδιοκτησίας…

Οι αντιθέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση των ερ-
γατών και τη μεγάλη πλει-
οψηφία των αγροτών σε
μια καθυστερημένη χώρα,
μπορούν να λυθούν μόνο
σε διεθνή κλίμακα, στην
αρένα της παγκόσμιας προ-
λεταριακής επανάστασης.
Το νικηφόρο προλεταριά-
το… θα πρέπει να επιδιώξει
συνειδητά η ρώσικη επανά-
σταση να γίνει ο πρόλογος
της παγκόσμιας επανάστα-
σης». 

Η επαλήθευση της θέ-
σης του Τρότσκι ήρθε το
1917. Οι εργάτες, με επικε-
φαλής το επαναστατικό
κόμμα τους, πήραν την
εξουσία στα χέρια τους και

απελευθέρωσαν την αγροτιά και όλους τους κα-
ταπιεσμένους. Κι η Ρώσικη Επανάσταση έγινε ο
πρόλογος της παγκόσμιας επανάστασης. Όμως,
μόνο ο πρόλογος. Η ήττα της επανάστασης στην
Γερμανία ιδιαίτερα σφράγισε τη μοίρα της ίδιας
της ρώσικης επανάστασης. 

Επικαιρότητα 

Ο Τρότσκι γενίκευσε αυτά τα συμπεράσματα
για τις λεγόμενες «αποικιακές» ή κυριαρχούμενες
από τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής χώρες στα
τέλη της δεκαετίας του ’20 –στο βιβλίο του Η
Διαρκής Επανάσταση. Ο κόσμος έχει αλλάξει
δραματικά από τότε. Τι νόημα έχει σήμερα η επι-
μονή σε αυτή τη θεωρία;

Έχει, γιατί καταρχήν η μέθοδος που αναλύει ο
Τρότσκι τον καπιταλισμό, η «άνιση και συνδυα-
σμένη ανάπτυξη» μας είναι απολύτως αναγκαία
για να κατανοήσουμε τις αλλαγές στο σύγχρονο
κόσμο. Για να καταλάβουμε πώς αναδύονται για
παράδειγμα νέες δυνάμεις στον παγκόσμιο καπι-
ταλισμό και πώς άλλες χώρες μεταμορφώνονται.
Όταν ο Τρότσκι έγραφε για τις χώρες της Ασίας
για παράδειγμα στις αρχές του 20ου αιώνα, η ερ-
γατική τάξη αριθμούσε εκεί μερικές εκατοντάδες
χιλιάδες. Σήμερα, αριθμεί μερικές εκατοντάδες
εκατομμύρια. 

Το 2011 ένα κύμα εξεγέρσεων και επαναστάσε-
ων, η «Αραβική Άνοιξη» σάρωσε δικτατορίες από
την Τυνησία μέχρι την Αίγυπτο και έφτασε μέχρι
την Συρία και παραπέρα. O ρόλος της εργατικής
τάξης ήταν κρίσιμος στην ανατροπή των δικτατο-
ριών στην Τυνησία και την Αίγυπτο. Όμως, για με-
γάλα τμήματα της Αριστεράς και εκεί και διε-
θνώς, ο ορίζοντας αυτής της ανατροπής έφτανε
μέχρι την εγκαθίδρυση μιας «κανονικής» αστικής
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η πικρή εμπειρία
των προηγούμενων χρόνων επιβεβαιώνει όμως
την στρατηγική που υποστηρίζει ότι ούτε η ελευ-
θερία ούτε το ψωμί (συνθήματα της αιγυπτιακής
επανάστασης) δεν μπορούν να εξασφαλιστούν
χωρίς να πάρει το τιμόνι η εργατική τάξη. 

Επίσης, σήμερα ακούμε από διάφορες μεριές
ότι η στρατηγική της σύγκρουσης με τις επιλογές
των καπιταλιστών και την Ε.Ε είναι τυχοδιωκτι-
σμός γιατί «θα μείνουμε μόνοι μας». Η θεωρία της
Διαρκούς Επανάστασης μας εξοπλίζει με την διε-
θνιστική στρατηγική για την απάντηση στους εκ-
βιασμούς. Η εργατική τάξη στην Ελλάδα δεν θα
μείνει μόνη της αν ανατρέψει τους καπιταλιστές
και ξεφορτωθεί τα «κουαρτέτα» των «θεσμών» και
την ίδια την Ε.Ε. Αντίθετα, θα απευθυνθεί στα τα-
ξικά της αδέλφια από τη Βαρκελώνη μέχρι το Βε-
ρολίνο και από την Άγκυρα μέχρι το Λονδίνο –και
θα βάλει πυρκαγιά στο διεθνές σύστημα.  

Οι εργάτες, είτε είναι υφαντουργοί στην Αίγυ-
πτο, είτε είναι λιμενεργάτες στον Πειραιά, είτε
φτιάχνουν κινητά τηλέφωνα στη Σανγκάη ή εργα-
λειομηχανές και αυτοκίνητα στην Γερμανία, είναι
μία ενιαία παγκόσμια δύναμη που μπορεί να ανα-
τρέψει τον καπιταλισμό και να χτίσει μια κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Η αντικαπιτα-
λιστική πάλη χρειάζεται όμως κόμματα εξοπλι-
σμένα με επαναστατική στρατηγική, βασικό κόμ-
ματι της οποίας είναι η θεωρία της Διαρκούς Επα-
νάστασης.

Λέανδρος Μπόλαρης
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 75 χρόνια από τη δολοφονία του

Λέον Τρότσκι - Στην υπηρεσία της Διαρκούς ΕπανάστασηςΣ
τις 20 Αυγούστου του 1940 ο Λέον Τρότσκι έπεφτε νεκρός από το
δολοφονικό χτύπημα του Ραμόν Μερκαντέρ, ενός πράκτορα της στα-
λινικής NKVD (μυστικής αστυνομίας). Λίγους μήνες πριν, στις 24

Μάη, μια απόπειρα δολοφονίας είχε αποτύχει –όταν μια ομάδα πρακτόρων
και συνεργατών της NKVD άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα στο σπίτι του,
σε ένα προάστιο της Πόλης του Μεξικού. 

Ο Στάλιν δεν είχε αφήσει τίποτα στην τύχη. Από τον Μάρτη του 1939 εί-
χε αναθέσει στον Π. Σουντοπλάτοφ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Εξωτερι-
κού της NKVD  την οργάνωση της δολοφονίας του Τρότσκι. Τρία διαφορε-
τικά δίκτυα στήθηκαν για να φέρουν σε πέρας την «εκκαθάριση». 

Είχε προηγηθεί η ανηλεής δίωξη και εξόντωση των συγγενών και συνερ-
γατών του Τρότσκι, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Οι δυο του
κόρες πέθαναν λόγω των διώξεων. Ο ένας του γιος που δεν είχε σχέση με
την πολιτική συνελήφθη και πέθανε στην εξορία. Ο Λέον Σεντόφ, ο πρωτό-
τοκος γιος του, τον είχε ακολουθήσει στο εξωτερικό μετά την απέλασή
του το 1929. Δολοφονήθηκε στο Παρίσι το 1938. Οι γραμματείς του Τρό-
τσκι στα χρόνια της επανάστασης και του εμφυλίου πολέμου επίσης συνε-
λήφθησαν, εκτελέστηκαν ή «αυτοκτόνησαν». Χιλιάδες επαναστάτες/τριες
που είχαν ενταχθεί κατά καιρούς στην Αριστερή Αντιπολίτευση μέσα στην
Ρωσία, εξορίστηκαν και εκτελέστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
στην Σιβηρία. 

Ο Τρότσκι είχε βρεθεί στο Μεξικό στις αρχές του 1937. Ο πρόεδρος της
χώρας, ο στρατηγός Λάζαρο Καρδένας, ήταν ο μόνος ηγέτης κράτους που
δέχτηκε να δώσει βίζα και άδεια παραμονής στο Τρότσκι. Ο Στάλιν (με την
στήριξη του Μπουχάριν) τον είχε εξορίσει το 1928 στην Αλμα-Ατα του τότε
Τουρκεστάν και τον Φλεβάρη του 1929 το πολιτικό γραφείο του ρώσικου
κομμουνιστικού κόμματος αποφάσισε να τον απελάσει στην Τουρκία.

Τα επόμενα χρόνια ο Τρότσκι ήταν ένας άνθρωπος «σε έναν πλανήτη δί-
χως βίζα» όπως έγραψε ο πρώτος βιογράφος του, ο Ισαάκ Ντόϊτσερ. Δυο
χρόνια στην Πρίγκηπο της Προποντίδας και μετά μια περιπλάνηση σε Γαλ-
λία και Νορβηγία. Παντού, οι κυβερνήσεις της «πολιτισμένης», «δημοκρατι-
κής» δύσης, του έδειχναν την πόρτα. Για τις φασιστικές χώρες δεν υπήρχε
βέβαια λόγος.

To 1927 ο Τρότσκι είχε δηλώσει: «η εκδίκηση της ιστορίας είναι πιο ισχυ-
ρή από την εκδίκηση του πιο ισχυρού Γενικού Γραμματέα». Δεν μπορούσε
να φανταστεί τις προσωπικές τραγωδίες που θα τον χτυπούσαν στα επό-
μενα δεκατρία χρόνια, ούτε τους ποταμούς αίματος που θα έπνιγαν τις κα-
τακτήσεις και τις παραδόσεις της επανάστασης του 1917. 

Διεθνισμός 

Ο Τρότσκι δεν ήταν ο «ρομαντικός» της επανάστασης απέναντι στον «ρε-
αλιστή» Στάλιν. Ούτε η σύγκρουση αφορούσε την «εξουσία» -με την έννοια
της «καρέκλας» και της νομής των προνομίων. Ο Τρότσκι ήταν ο πρώτος,
και πιο διακεκριμένος, μπολσεβίκος, που πάλεψε ενάντια στο στραγγαλι-
σμό της επανάστασης από την ανερχόμενη γραφειοκρατία. 

Στα μέσα της δεκαετίας του�’20, μπροστά στην περικυκλωμένη και κατα-
στρεμμένη από τον πόλεμο επαναστατική Ρωσία ανοίγονταν δυο δρόμοι: ο
ένας ήταν αυτός που κήρυττε η ανερχόμενη γραφειοκρατία. Το «χτίσιμο
του σοσιαλισμού» χωρίς περιπέτειες και «ουτοπικές» ελπίδες στην διεθνή
επανάσταση. Ήταν ο δρόμος που στο τέλος οδήγησε στη φρίκη της βίαιης
κολεκτιβοποίησης και της ταχείας εκβιομηχάνισης για να γίνει η Ρωσία μια
σύγχρονη υπερδύναμη.

Ο άλλος ήταν ο δρόμος του Τρότσκι και της Αντιπολίτευσης. Επέμενε ότι
ο σοσιαλισμός δεν μπορεί να χτιστεί σε μια μόνο χώρα, ότι η σωτηρία της
ρώσικης επανάστασης βρισκόταν στη νίκη της εργατικής τάξης στις άλλες
χώρες, ιδιαίτερα στις πιο ανεπτυγμένες. Η επαναστατική Ρωσία θα έπρεπε
να βοηθήσει τα κομμουνιστικά κόμματα να οδηγήσουν τους εργάτες στη νί-
κη. Ο δρόμος του Τρότσκι υπερασπιζόταν το νόημα της επανάστασης του
Οκτώβρη. Ο δρόμος που ακολούθησε η γραφειοκρατία με επικεφαλής τον
Στάλιν οδήγησε στην ανατροπή του. Στην καρδιά του πρώτου δρόμου ήταν
ο διεθνισμός και η επιμονή στην ιδέα ότι η εργατική τάξη θα απελευθερώσει
η ίδια τον εαυτό της και όλη την κοινωνία. 

Σε αυτή την πάλη για την υπεράσπιση της γνήσιας επαναστατικής κληρο-
νομιάς ο Τρότσκι άφησε πολύτιμες παρακαταθήκες για την Αριστερά σήμε-
ρα. Τα κείμενά του για την πάλη ενάντια στο φασισμό στην Γερμανία των
αρχών της δεκαετίας του 1930 για παράδειγμα, διέσωσαν την στρατηγική
του ενιαίου μετώπου που είχε επεξεργαστεί με τον Λένιν για τα επαναστατι-
κά κόμματα που διαμορφώνονταν στις αρχές της δεκαετίας του ’20. 

Ο Τρότσκι δεν τα πάλεψε όλα αυτά γράφοντας απλά κάποια λαμπρά κεί-
μενα και βιβλία. Προσπάθησε, έστω ανεπιτυχώς, να χτίσει επαναστατικά
κόμματα που θα κάνουν αυτές τις ιδέες υλική δύναμη στην ταξική πάλη. Αυ-
τό το καθήκον μπορούμε και πρέπει να το φέρουμε σε πέρας με επιτυχία
σήμερα. 

Η
θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης είναι
ίσως η μεγαλύτερη συνεισφορά του Τρότσκι
στο μαρξισμό. Παρόλο που διατυπώθηκε

στις αρχές του 20ου αιώνα και για τις ανάγκες του
επαναστατικού κινήματος στην Ρωσία, εξακολουθεί
να είναι επίκαιρη με πολλούς τρόπους σήμερα, ένα
και περισσότερο αιώνα μετά. 

Για τους μαρξιστές της εποχής, οι χώρες που
ήταν «ώριμες για τον σοσιαλισμό» ήταν οι πιο προ-
ηγμένες βιομηχανικά. Η Αγγλία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η
Γερμανία, λίγο-πολύ ένα κομμάτι της Ευρώπης και
της Βόρειας Αμερικής. Οι υπόλοιπες είχαν ακόμα
μπροστά τους τα καθήκοντα των αστικών επανα-
στάσεων του 18ου αιώνα. Στην οικονομία αυτό σή-
μαινε το παραμέρισμα των εμποδίων στην απρό-
σκοπτη ανάπτυξη του καπιταλισμού με πιο σημαντι-
κό την εξουσία των παλιών γαιοκτημόνων στην
ύπαιθρο. Πολιτικά σήμαινε την κατάκτηση της Δη-
μοκρατίας. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν φανερό ότι με-
γάλα επαναστατικά γεγονότα ωρίμαζαν στην Ρωσία
των Τσάρων. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση το 1905
και οι δυο πτέρυγες του ρώσικου μαρξισμού, οι
μπολσεβίκοι και οι μενσεβίκοι, εκτιμούσαν ότι ο χα-
ρακτήρας της –δηλαδή οι στόχοι που είχε να υλο-
ποιήσει– ήταν αστικός. Όμως, είχαν μια διαφορά
κεφαλαιώδους σημασίας. 

Οι Μενσεβίκοι παρέμειναν προσκολλημένοι στο
παλιό μηχανιστικό σχήμα -η επανάσταση που είχε
ανάγκη η Ρωσία ήταν αστική και δημοκρατική, άρα
την ηγεσία έπρεπε να την είχαν οι αστοί. Το εργατι-
κό κίνημα θα ήταν η «αριστερή πτέρυγα» ενός ευ-
ρύτερου δημοκρατικού μετώπου. 

Οι Μπολσεβίκοι είχαν μια εντελώς διαφορετική
στρατηγική. Είχαν πειστεί ότι η αστική τάξη της Ρω-
σίας δεν είχε την παραμικρή όρεξη να συγκρουστεί
με το καθεστώς. Οι αστοί προτιμούσαν να μείνουν
συμβιβασμένοι και να κάνουν δουλειές με τον τσα-
ρισμό, παρά να ρισκάρουν ένα γενικευμένο ξεση-
κωμό. Η εργατική τάξη σε συμμαχία με τους αγρό-
τες ήταν αυτή που θα έμπαινε μπροστά και θα
έφερνε τη Δημοκρατία στη Ρωσία, αλλά μέχρι εκεί -
ο σοσιαλισμός παρέμενε ένα ζήτημα επίκαιρο μόνο
για τη Δυτική Ευρώπη.

Ο Τρότσκι έβγαλε διαφορετικά συμπεράσματα
από την εμπειρία της πρώτης Ρώσικης Επανάστα-
σης. Τα διατύπωσε συστηματικά σε ένα κείμενο
γραμμένο το 1906 με τίτλο «Αποτελέσματα και Προ-
οπτικές» και σε ένα βιβλίο γραμμένο το 1907 με τίτ-
λο «1905» (στοιχεία είχε ανα-
πτύξει σε άρθρα που είχε
γράψει ήδη στις παραμονές
της επανάστασης). 

Μέθοδος

Η πρώτη μεγάλη συμβολή
του Τρότσκι ήταν η μέθοδος
με την οποία ανέλυε τον καπι-
ταλισμό. Για τον Μαρξ ο καπι-
ταλισμός ήταν ένα παγκόσμιο
σύστημα, όχι ένα άθροισμα
ξεχωριστών εθνικών οικονο-
μιών. Με αυτή την οπτική εξε-
τάζει ο Τρότσκι τον καπιταλι-
σμό της εποχής του και τη θέ-
ση της Ρωσίας σε αυτόν. 

Υποστήριζε ότι η ανάπτυξη
του καπιταλισμού στις αρχές

του 20ού αιώνα μπορεί να ήταν ανισόμερη, δεν
έπαυε ωστόσο να είναι συνδυασμένη. Το «μαστίγιο
της αναγκαιότητας» έσπρωχνε άρχουσες τάξεις
που είχαν τις ρίζες τους στο προκαπιταλιστικό πα-
ρελθόν να εισάγουν τα πιο σύγχρονα στοιχεία της
καπιταλιστικής οικονομίας για να μπορέσουν να αν-
τέξουν στον διεθνή στρατιωτικό και οικονομικό αν-
ταγωνισμό. 

Το αποτέλεσμα ήταν κοινωνίες όπως της Ρωσίας
που διέθετε τα πιο σύγχρονα εργοστάσια, με μεγα-
λύτερο αριθμό συγκέντρωσης βιομηχανικών εργα-
τών ακόμα και από εκείνα στη Γερμανία ή τις ΗΠΑ,
δίπλα σε αγρότες που χρησιμοποιούσαν ακόμα ξύ-
λινα άροτρα. Αυτά που χρειάστηκαν αιώνες «αρ-
γής» καπιταλιστικής ανάπτυξης για να εμφανιστούν

στα παλιά κέντρα του καπιταλι-
σμού, έπαιρναν μόνο λίγα χρόνια
σε χώρες που έψαχναν τη δική
τους «θέση κάτω από τον ήλιο». 

Από αυτή την ανάλυση πήγα-
ζαν συγκεκριμένα πολιτικά συμ-
περάσματα. Η εργατική τάξη
μπορούσε να γίνει η ηγέτιδα δύ-
ναμη στην επανάσταση που θα
ανέτρεπε τον τσάρο. Ήταν μια
τάξη αριθμητικά μικρή: πέντε με
έξι εκατομμύρια σε ένα πληθυ-
σμό 180 εκατομμυρίων. Όμως,
κατείχε μια νευραλγική θέση
στην κοινωνία. Ήταν συγκεντρω-
μένη στις πόλεις και στους πιο
αποφασιστικούς κλάδους της οι-
κονομίας. 

Θα τα βρείτε στο

Διαβάστε 
επίσης
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Ο
ταν το ζήτημα του χρέους άνοιγε το
2009-10, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το
κάλεσμα προς την κυβέρνηση Καρα-

μανλή και στη συνέχεια την κυβέρνηση Παπαν-
δρέου «να διεκδικήσει ευρωομόλογα», καθώς
«το κοινό νόμισμα δεν συνοδεύεται από κοι-
νούς μηχανισμούς δανεισμού (π.χ. ευρωομό-
λογο) και αλληλεγγύης» όπως χαρακτηριστικά
έλεγε σε συνέντευξή του στον Ιό ο Γιάννης
Δραγασάκης, το Φλεβάρη του 2010. 

Προσέθετε μάλιστα ότι «η επιλογή της αρι-
στεράς δε μπορεί να είναι φυσικά επιστροφή
στο καθεστώς της δραχμής. Πέρα από άλλους
λόγους ιδεολογικούς αλλά και στρατηγικούς
μια τέτοια επιστροφή θα είχε όλα τα αρνητικά
χωρίς τα θετικά που είχε σε άλλες εποχές».

Την ίδια εποχή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κάνοντας τα
πρώτα της βήματα, είχε ήδη βάλει στην ατζέντα
της συζήτησης για το χρέος την πρόταση για
μονομερή στάση πληρωμών και ολική διαγραφή
του δημόσιου χρέους στα πλαίσια ενός αντικα-
πιταλιστικού προγράμματος πάλης δίπλα στην
έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, την κρατικοποί-
ηση των τραπεζών κάτω από εργατικό έλεγχο,
σαν εναλλακτική λύση στα μνημόνια.

Μέσα στις συνθήκες του εκρηκτικού εργατι-
κού κινήματος ενάντια στα μνημόνια που ακο-
λούθησε τα επόμενα χρόνια, η θέση αυτή κέρ-
δισε έδαφος μετατοπίζοντας τις ηγεσίες των
κομμάτων της Αριστεράς, και επί του προκει-
μένου την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, στη θέση για
«διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέ-
ους» και «καμιά θυσία για το ευρώ», όπως εκ-
φράστηκαν στο συνέδριό του το 2013.

Πριν από ένα περίπου χρόνο, στην παρου-
σίαση του κυβερνητικού προγράμματος στη
ΔΕΘ με την εκλογική νίκη να διαφαίνεται στον
ορίζοντα, ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε ότι
θα προχωρήσει «στη διαγραφή του μεγαλύτε-
ρου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέ-
ους, ώστε να γίνει βιώσιμο», στα πλαίσια μιας
«ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης για ένα νέο
«ευρωπαϊκό Νιού Ντηλ». Το «καμιά θυσία για
το ευρώ» είχε βγει από την ατζέντα. 

Διαιώνιση
Το τετράμηνο που ακολούθησε τη συγκρό-

τηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η θέση
για «μερική διαγραφή του χρέους» μετατράπη-
κε σε  θέση «επιμήκυνσης», δηλαδή διαιώνισης
του χρέους, με προτάσεις για «αέναα» ομόλο-
γα ή ομόλογα με ρήτρα ανάπτυξης και αίτημα
για μια διεθνή διάσκεψη για το χρέος, αργότε-
ρα. Το μόνο που κατάφερε να πετύχει τελικά
ήταν ένα τρίτο μνημόνιο, παίρνοντας αόριστες
υποσχέσεις, όπως νωρίτερα είχε πάρει και ο
Σαμαράς, ότι το χρέος ίσως συζητηθεί, αν και
εφόσον, τηρηθούν απαρεγκλίτως τα «προ-
απαιτούμενα».  

Σήμερα, με την καλοδεχούμενη ανταρσία
που ξέσπασε, έστω και καθυστερημένα, στο
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγει ξανά πλατιά η
συζήτηση για το ποια μπορεί και πρέπει να εί-
ναι η απάντηση της Αριστεράς στο ζήτημα του
δημόσιου χρέους.

Στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου της Λαϊ-
κής Ενότητας στις 21 Αυγούστου ο Παναγιώ-
της Λαφαζάνης επανέφερε τη θέση για «ακύ-
ρωση των μνημονίων για να μπορέσει η χώρα

να βγει από την κρίση» απαιτώντας τη «δια-
γραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους». 

Είναι ανάγκη των καιρών, αυτή η ανατροπή
να πάει μέχρι το τέλος, στην μονομερή στάση
πληρωμών και διαγραφή ΟΛΟΥ του χρέους. Η
μερική διαγραφή είναι μια λάθος θέση γιατί εί-
ναι συνυφασμένη με τη διολίσθηση που ζήσα-
με με την κυβέρνηση Τσίπρα. 

Αν αποδέχεσαι από την αρχή ότι πρέπει να
πληρώσεις κάποιο μέρος του χρέους στους
τοκογλύφους δανειστές σου, αμέσως γεννών-

ται τα ερωτήματα πόσο και ποιο θα είναι αυτό,
ποιοι θα ωφεληθούν. Με το που τίθενται αυτά
τα ερωτήματα, το παζάρι που ονομάζεται «δια-
πραγμάτευση» έχει ήδη ξεκινήσει. Η διαπραγ-
μάτευση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε
κάποιου τύπου συμβιβασμό - που ο «δανει-
στής» μέσα από τους χειρότερους εκβιασμούς
να μετατρέψει πολύ εύκολα σε άνευ όρων
συνθηκολόγηση. 

«Το ζήτημα δεν μπορεί να τεθεί αφηρημένα»
διαβάζουμε στο τεύχος 82 του περιοδικού Σο-

σιαλισμός από τα Κάτω σχετικά με το ζήτημα
του χρέους, τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη του
2010 (τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μόλις το 5,09%
και όλα αυτά έμοιαζαν «ολίγον θεωρητικές»
αναζητήσεις στο εσωτερικό της Αριστεράς). 

«Ο σωστός τρόπος για να τεθεί, είναι ότι
απαιτείται σύγκρουση με τους τραπεζίτες που
έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση και
το θέμα είναι αν η σύγκρουση αυτή θα γίνει
αποφασιστικά ή μεσοβέζικα, με στάση πληρω-
μών και διαγραφή του χρέους ή με αναδια-
πραγμάτευση και επιδίωξη ενός συμβιβασμού
σε κάποιο επίπεδο κουρέματος του χρέους.

Διαφορά
Ο Συνασπισμός επίσημα προτιμάει τη δεύτε-

ρη εκδοχή και αυτό είναι η πραγματική διαφο-
ρά μας. Όποιος υπόσχεται ότι θα αναδιαπραγ-
ματευτεί και από την αρχή παραιτείται από το
ισχυρότερό του όπλο, οδηγείται σε συμβιβα-
σμούς που δεν θα είναι μακριά από εκεί που
κατάληξε το ΠΑΣΟΚ με το Μνημόνιο.

Τι νομίζουν όσοι υπερασπίζονται τέτοιες
απόψεις; Ότι οι τραπεζίτες (Γερμανοί, Γάλλοι
αλλά και Έλληνες) θα προχωρήσουν σε ένα
συμβιβασμό που θα «σβήσει» π.χ. το 60% του
χρέους γιατί θα πειστούν από τη δύναμη της
λογικής; Είναι τόσο δύσκολο να γίνει αποδε-
κτό ότι θα χρειαστούν σκληρές ταξικές μάχες,
θα χρειαστεί να αποκρουστούν εκβιασμοί και
απάνθρωποι όροι των τραπεζιτών σε βάρος
των εργαζόμενων; Ποιος θα δώσει αυτές τις
μάχες και με τι εξοπλισμό; Μια Αριστερά που
ξεκινάει από την αρχή με ψεύτικους «ρεαλι-
σμούς» και ελπίζει να βρει βοήθεια από ένα
πανευρωπαϊκό μεταρρυθμιστικό ρεύμα που
κάποτε (σε ένα φανταστικό μέλλον) θα αλλά-
ξει τους θεσμούς της ΕΕ, δεν θα προλάβει να
αντέξει ούτε στις πρώτες αψιμαχίες.

Ο πρώτος και πιο ωμός εκβιασμός αφορά το
ευρώ και την ΕΚΤ. Αν κάποιος νομίζει ότι ο Τρισέ
ή ο διάδοχός του θα είναι ουδέτερος τεχνικός
μεσολαβητής σε μια αναμέτρηση με τις τράπε-
ζες για το χρέος, τότε είναι τουλάχιστο αφελής.
Η Αριστερά πρέπει να έχει ξεκάθαρη απάντηση
στο δίλημμα: υποκύπτουμε στην πειθαρχία του
ευρώ ή προχωράμε να θέσουμε κάτω από έλεγ-
χο την Κεντρική Τράπεζα στην Ελλάδα ώστε να
αποκτήσουμε δυνατότητα δημόσιου έλεγχου
στο τραπεζικό σύστημα; Χρειάζεται δημόσιος
έλεγχος, ναι ή όχι, για να μην μπορούν οι τραπε-
ζίτες να μετακυλήσουν τις δικές τους τοξικές
αποτυχίες στις πλάτες του δημόσιου και των ερ-
γαζόμενων όπως γίνεται τώρα; Η αποχώρηση
από το ευρώ, αν δεν γίνει με δική μας πρωτο-
βουλία, θα επιβληθεί ως κύρωση μόλις προχω-
ρήσουμε σε δραστικά μέτρα απέναντι στις τρά-
πεζες και το χρέος. Άρα η Αριστερά πρέπει να
είναι προετοιμασμένη και να μην φρίττει στη
σκέψη της ρήξης με την ΟΝΕ και την ΕΕ…»

Αυτή η εκτίμηση, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε
βήμα-το βήμα τους τελευταίους μήνες, όσον
αφορά στη στάση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Σήμερα, ευτυχώς, η ζωντανή εμπειρία των τε-
λευταίων μηνών ανοίγει τη δυνατότητα η Αρι-
στερά να μην επαναλάβει μια λάθος πολιτική
που παρά τις όποιες καλές προθέσεις, στο τέ-
λος οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα.

Γιώργος Πίττας

Ποιά είναι η λύση για το χρέος;

Διαδήλωση ενάντια στη ψήφιση του δεύτερου πακέτου προαπαιτούμενων στις 22 Ιούλη

Σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς της Βουλής, το ελληνικό δημόσιο το διάστημα 1985-
2009 (πριν ξεκινήσουν δηλαδή τα μνημόνια) είχε ήδη πληρώσει για τοκοχρεολύσια στους
τραπεζίτες 622 δις ευρώ, περίπου 24 δις ευρώ κατά μέσο όρο ανά έτος.

Κι όμως παρά το ιλιγγιώδες αυτό νούμερο, το Μάρτη του 2009 το χρέος παρέμενε στα 310
δις ευρώ, περίπου στο 120% του ΑΕΠ. Γιατί; Το ελληνικό δημόσιο συνέχιζε να πληρώνει τους
τόκους που εκτοξεύονταν από τα νέα δάνεια που παίρνονταν για να καλύψουν τα προηγούμε-
να. Μια αναίσχυντη τοκογλυφία δηλαδή, που την έχουμε ήδη πληρώσει και με το παραπάνω.

Από το 2010 μέχρι το 2014, μέσα σε πέντε χρόνια συνεχούς άγριας λιτότητας και ταυτό-
χρονης συρρίκνωσης του ΑΕΠ, η τρόικα και οι τροϊκανές κυβερνήσεις «πέτυχαν» να αυξή-
σουν το χρέος στα 321 δις ευρώ και στο 174% του ΑΕΠ!

Πρόκειται για μια παταγώδη αποτυχία από την οποία μόνος ωφελημένος ήταν ξανά οι
τράπεζες, στις οποίες κατέληξαν τα 250 δις ευρώ των νέων δανειακών συμβάσεων που σύ-
ναψε το ελληνικό δημόσιο το διάστημα 2010-14: Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των χρημά-
των κατέληξε στους ίδιους τους δανειστές για την αποπληρωμή του χρέους, ενώ ένα μέρος
του κατέληξε στις ελληνικές τράπεζες μέσα από πακέτα διάσωσης και αναχρηματοδότησης.

Σπασμένα
Ακόμα και να μην καταβαλλόταν όλα αυτά τα χρόνια ούτε ένα σεντ για τόκους και χρεο-

λύσια, ο λαός δεν θα είχε κανένα απολύτως λόγο να πληρώνει εφ’ όρου ζωής τα σπασμένα
των τραπεζιτών και του «επιχειρηματικού κόσμου» που επωφελήθηκε από όλη αυτή τη φού-
σκα - που κάθε άλλο παρά ελληνικό φαινόμενο είναι: Μια χρονιά πριν ξεσπάσει η κρίση, το
2007, το παγκόσμιο χρέος υπολογιζόταν στα 750 τρις δολάρια, ενώ τα τρέχοντα νούμερα
για το παγκόσμιο ΑΕΠ ήταν μόλις 70 τρις δολάρια.     

Το αίτημα για άμεση, μονομερή και οριστική διαγραφή ολόκληρου του χρέους - πέρα από
αιχμηρό πολιτικό εργαλείο που μπορεί να σηκώσει το εργατικό κίνημα απέναντι στους εκβια-
σμούς της ΕΕ, της ΕΚΤ, του ΔΝΤ και της ντόπιας άρχουσας τάξης – είναι ένα δίκαιο αίτημα.

Η «λύση» της επιμήκυνσης του χρέους οδηγεί στην αύξηση και επ’ αόριστον διαιώνισή
του. Αξίζει να θυμίσουμε ότι μέσα στα χρόνια των μνημονίων έχουν ήδη γίνει τουλάχιστον
δύο επιμηκύνσεις αποπληρωμής των δανείων και ομολόγων που λήγουν, και όχι μόνο δεν
ελάφρυναν, αλλά μεγάλωσαν το χρέος . 

Εξίσου λάθος είναι η «λύση» του κουρέματος. Η συνέχιση της αποπληρωμής του χρέους,
που εν τέλει θα θεωρηθεί από τους δανειστές «βιώσιμο» θα φέρει νέα μνημόνια. Και το ένα τρί-
το του χρέους να κουρέψουν (με τη λογική ότι όλα, εξ αντικειμένου, δεν θα τα πάρουν ποτέ) για
τον λαό αυτό θα σημαίνει επ’ αόριστο συνέχιση της λιτότητας για να πληρωθούν τα υπόλοιπα.
Επιπλέον έχουμε ζοφερό παράδειγμα τι εννοούν οι «δανειστές» κούρεμα, το PSI το 2012.

Ακριβοπληρωμένο
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To κίνημα που ρίχνει κυβερνήσεις
Κ

υκλοφορούν διάφορες εξηγή-
σεις για τους λόγους που
οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα

να αποφασίσει την παραίτηση της
κυβέρνησης και την πρόωρη προ-
σφυγή στις κάλπες. Οι περισσότε-
ρες μιλάνε για δική του πρωτοβου-
λία προκειμένου να ξεκαθαρίσει ορι-
στικά την κατάσταση στο κόμμα του,
ξεμπερδεύοντας με όσους διαφώνη-
σαν με το τρίτο μνημόνιο.

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ δεν παραιτήθηκε, κα-
τέρρευσε. Και ο καθοριστικός παρά-
γοντας που την οδήγησε εκεί, στο να
χάσει ακόμη και τη μίνιμουμ δεδηλω-
μένη των 120 βουλευτών επτά μόλις
μήνες μετά την εκλογή της και να έχει
ανάγκη να αντιμετωπίσει τις ανταρ-
σίες στο εσωτερικό της, είναι ένας: η
οργή του κινήματος των εργατών και
της νεολαίας που έριξε την κυβέρνη-
ση, η μαζική αριστερή στροφή του
κόσμου που συνεχίζεται και τροφοδο-
τεί αυτές τις πολιτικές εξελίξεις.

Είναι ο ίδιος παράγοντας τον
οποίο αντιμετώπισαν και οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις που υπέ-
γραφαν μνημόνια τα τελευταία χρό-
νια. Το κίνημα της εργατικής τάξης
και της νεολαίας έβαλε τη σφραγίδα
του στην πτώση της κυβέρνησης
Παπανδρέου τον Οκτώβρη του
2011, δύο μόλις χρόνια μετά την
εκλογή της με 44% το 2009 και κυ-
ρίαρχη τότε την άποψη ότι έχει τον
έλεγχο των συνδικάτων και του κό-
σμου. Οι δεκάδες γενικές απεργίες
με τη συμμετοχή εκατομμυρίων
απεργών όπως η ιστορική της 5ης
Μάη του 2010 αλλά και οι 48ωρες
που ακολούθησαν τον Ιούνη του
2011 και τον Οκτώβρη της ίδιας
χρονιάς, οι απεργίες διαρκείας μιας
σειράς χώρων και κλάδων, οι κατα-
λήψεις στις πλατείες που μετατρά-
πηκαν σε καταλήψεις εργατικών χώ-
ρων, υπουργείων, δημαρχείων κλπ,
αποτέλεσαν ένα εκρηκτικό μείγμα
ενάντια στο πρώτο μνημόνιο που
έστειλε τον ΓΑΠ σπίτι του.

Παταγωδώς

Την ίδια τύχη είχε σε πολύ λιγότε-
ρο χρόνο η διάδοχη κυβέρνηση του
τραπεζίτη Παπαδήμου. Μέσα σε
τέσσερις μήνες από τη δημιουργία
της, το σχήμα που είχε τη στήριξη
του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του (διαλυ-
μένου πλέον) φασιστικού ΛΑΟΣ και
προπαγανδιζόταν από τα μεγάλα
ΜΜΕ ως το “νέο μοντέλο κυβερνή-
σεων συνεργασίας” που απολάμβα-
νε “την αποδοχή του 80% της κοινής
γνωμής”, έπεσε παταγωδώς ψηφί-
ζοντας το δεύτερο μνημόνιο. Αγώ-
νες σύμβολα εκείνων των μηνών
όπως της Χαλυβουργίας, του Άλτερ
και της Ελευθεροτυπίας ενώθηκαν

με την οργή εκατοντάδων χιλιάδων
στο Σύνταγμα και σε όλη τη χώρα
στην επίσης πια ιστορική Κυριακή 12
Φλεβάρη 2012, κλείνοντας μια βδο-
μάδα με τριήμερη πανεργατική
απεργία.

Ένα μόλις χρόνο θα κρατούσε και
η επόμενη κυβέρνηση που προέκυ-
ψε από τις διπλές εκλογές του Μάη-
Ιούνη 2012, οι οποίες έφεραν για το
μεν ΠΑΣΟΚ εκλογική κατάρρευση,
για τη δε ΝΔ ιστορικά χαμηλά. Η
συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
διαλύθηκε μετά τις 11 Ιούνη του
2013, όταν έκλεινε την ΕΡΤ και ξεκι-
νούσε ο μεγαλύτερος αγώνας των
τελευταίων ετών. Το αριστερό δεκα-
νίκι θα αποδεικνυόταν ο αδύναμος
κρίκος σε μια κυβέρνηση που είχε
ήδη αντιμετωπίσει απεργία διαρ-
κείας στους δήμους, στο ΜΕΤΡΟ και
τους ναυτεργάτες αλλά και απειλή
απεργίας διαρκείας των καθηγητών
μέσα στις εξετάσεις.

Από τότε ξεκινούσε η αντίστροφη
μέτρηση για την πτώση της κυβέρ-
νησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Με τον
αγώνα της ΕΡΤ να συνεχίζεται ακό-
μα και μετά την ανακατάληψη του
Ραδιομεγάρου από τα ΜΑΤ και τη
λειτουργία της απεργοσπαστικής
ΝΕΡΙΤ, με νέους ηρωικούς αγώνες
διαρκείας να ξεσπάνε και να ξεση-
κώνουν μαζική συμπαράσταση όπως
των διοικητικών υπαλλήλων των πα-
νεπιστημίων, των καθαριστριών του
υπουργείου Οικονομικών, των σχολι-
κών φυλάκων, της Coca cola, των
Σκουριών, των Τσιμέντων Χαλκίδας
αλλά και με όλους τους αγωνιζόμε-
νους κλάδους που βρέθηκαν στην
πρώτη γραμμή ενάντια στα μνημόνια
όπως τα νοσοκομεία από εποχή Λο-

βέρδου μέχρι Γεωργιάδη και Βορίδη
να συνεχίζουν τις μάχες τους, και
αυτή η κυβέρνηση κατέρρευσε ενά-
μιση χρόνο μετά, το Δεκέμβρη του
2014, υπό το βάρος της εργατικής
αντίστασης.

Ριζοσπαστικοποίηση

Ούτε η πολύ άγρια καταστολή
που έζησε το κίνημα αυτά τα χρόνια,
ούτε οι επιστρατεύσεις των απερ-
γών και τα δικαστήρια κατάφεραν να
σταματήσουν τη ριζοσπαστικοποί-
ηση του κινήματος. Αντίθετα, δίνον-
ταν και πολιτικές μάχες που το δυ-
νάμωναν ακόμα περισσότερο. Τέτοι-
ες ήταν οι μάχες ενάντια στο ρατσι-
σμό, για την ιθαγένεια σε όλα τα
παιδιά και τη νομιμοποίηση όλων
των μεταναστών, ενάντια στα πογ-
κρόμ και τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, ενάντια στη FRONTEX και τον
φράχτη στον Έβρο, για την τιμωρία
των πιστολέρο αφεντικών της Μανω-
λάδας. Τέτοιες ήταν και οι μάχες
ενάντια στους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής μετά την είσοδό τους στη
Βουλή, με τα μαζικά αντιφασιστικά
συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα που
κορυφώθηκαν μετά τη δολοφονία
Φύσσα το Σεπτέμβρη του 2013.

Οι εκτιμήσεις υποτίμησης του κι-
νήματος (είτε αυτές περί “αναντι-
στοιχίας επιθέσεων και αντίστασης”
που ακούγονταν το 2010-2012 είτε
αυτές περί “ύφεσης των αγώνων” το
2012-2014) αποδείχτηκαν όλες λαν-
θασμένες, καθώς κατέρρεαν η μία
μετά την άλλη οι μνημονιακές κυ-
βερνήσεις και την ίδια στιγμή κατα-
γραφόταν μια μαζική άνοδος της
αριστεράς τόσο στα συνδικάτα όσο
και στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό.

Έτσι φτάσαμε στην εκλογική εκτό-
ξευση του ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και τελι-
κά στη νίκη του στις αρχές της φετι-
νής χρονιάς. Η μαζική στροφή αρι-
στερά δεν ήταν κάποιο “συγκυρια-
κό” ή “ευκαιριακό” φαινόμενο αλλά
καρπός ενός κύματος αγώνων της
εργατικής τάξης και της νεολαίας
που ξεδιπλώθηκε με ορμή τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Και καθόρισε το
πολιτικό σκηνικό και τους τελευταί-
ους επτά μήνες.

Αντίθετα με όσους φοβούνταν ότι
η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είχε χαρακτη-
ριστικά «ανάθεσης» με κίνδυνο την
υποχώρηση των αγώνων και την
αναβίωση ενός νέου δικομματισμού
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είχαμε από τις
εκλογές του Γενάρη και μετά ήταν η
συνεχής παρουσία του κινήματος σε
κάθε κίνηση της κυβέρνησης. Στην
πραγματικότητα, κάθε ένας συμβι-
βασμός που έκανε ο Τσίπρας και οι
υπουργοί του, μετατρεπόταν και σε
μία μάχη για τον κόσμο. Από την
πρώτη μέρα όταν ούτε ένας αγωνι-
στής δεν βρέθηκε να δικαιολογήσει
στα σοβαρά τη συνεργασία με τους
ΑΝΕΛ ή την επιλογή Παυλόπουλου
για ΠτΔ μέχρι τις πρώτες διαδηλώ-
σεις για τη διαπραγμάτευση με σύν-
θημα “Ούτε βήμα πίσω”.

Από τη συγκέντρωση των εργαζό-
μενων της ΕΡΤ στις 11 Φλεβάρη για
να γίνει πράξη η υπόσχεση για
άνοιγμα της δημόσιας ραδιοτηλεό-
ρασης μέχρι την οριστική επιστροφή
τους με δική τους πρωτοβουλία στις
11 Μάη. Από τις πρώτες κινητοποι-
ήσεις των νοσοκομείων στις 11 Μάρ-
τη μέχρι την απεργία του κλάδου
στις 20 Μάη και από την πορεία του
καραβανιού αλληλεγγύης από τη

Θεσσαλονίκη στην Αθήνα μέχρι την
απεργία των λιμενεργατών ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση στις 7 Μάη.
Όσο η κυβέρνηση υποχωρούσε με
πρώτο δείγμα τη συμφωνία της 20ης
Φλεβάρη και στη συνέχεια σε όλα
όσα είχε υποσχεθεί είτε αφορούσαν
μισθούς και συντάξεις είτε ξεπουλή-
ματα είτε ΕΝΦΙΑ και φορολογικά, τό-
σο ριζοσπαστικοποιούνταν μαζικά
ακροατήρια και αντί να απογοη-
τεύονται και να αποστρατεύονται
έψαχναν ελπίδα στο δρόμο του αγώ-
να. Ούτε είναι τυχαίο ότι το πρώτο
μέτωπο που άνοιξε ήταν για να κλεί-
σουν όλα τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, συνεχίζοντας στη μάχη για
την ιθαγένεια και για να καταδικα-
στούν οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυ-
γής στη δίκη που ξεκϊνησε στις 20
Απρίλη.

Σαρωτικό

Έτσι αντί η αριστερή στροφή και
ριζοσπαστικοποίηση να τερματίσει
στην εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, συ-
νεχίστηκε ακόμα πιο πολύ και ακόμα
πιο γρήγορα αυτούς τους μήνες.
Κορύφωση και αναμφισβήτητο δείγ-
μα αυτής της διεργασίας ήταν το
δημοψήφισμα για τη συμφωνία την
5η του Ιούλη. Κόντρα στην πιο σκλη-
ρή προπαγάνδα των ΜΜΕ, κόντρα
στους πιο σκληρούς εκβιασμούς και
απειλές από το μνημονιακό μπλοκ
εξωτερικού και εσωτερικού που
έφτασαν ακόμα και στο κλείσιμο των
τραπεζών, το ΟΧΙ ήταν σαρωτικό με
61,3%. 

Αυτή η δύναμη του ΟΧΙ και του
εργατικού κινήματος είναι που έδω-
σε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το
θάρρος να καταψηφίσουν τη συμ-
φωνία και σε πολλούς από αυτούς
να σπάσουν από το κόμμα τους. Αυ-
τή η δύναμη είναι που μπορεί να
τσακίσει το νέο μνημόνιο μαζί με τα
προηγούμενα. Οι μάχες μετά την με-
τατροπή του ΟΧΙ σε Ναι από τον
Τσίπρα -η απεργία της ΑΔΕΔΥ στις
15 Ιούλη, οι συγκεντρώσεις στο Σύν-
ταγμα ενάντια στη ψήφιση των προ-
απαιτούμενων και της συμφωνίας, η
τετραήμερη απεργία στον ANT1
ενάντια στις απολύσεις, οι στάσεις
εργασίας των συμβασιούχων του
ΥΠ.ΠΟ, οι διαμαρτυρίες των απλή-
ρωτων ναυτεργατών- είναι μόνο μια
μικρή γεύση από τη συνέχεια που
πρέπει να δώσουμε. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και το πρόγραμμά της για διαγραφή
του χρέους, έξοδο από ευρώ και ΕΕ,
κρατικοποίηση των τραπεζών και
όλων των επιχειρήσεων με εργατικό
έλεγχο έχουν πολύτιμο ρόλο να παί-
ξουν τόσο στις κάλπες που έρχονται
όσο και στην κλιμάκωση και προ-
οπτική των αγώνων αμέσως μετά.

Λένα Βερδέ

Απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 15 Ιούλη
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Μ
πορεί τα αστικά ΜΜΕ να προσπαθούν
να κατηγοριοποιήσουν το PRIDE του
Μάθιου Γουόρτσας (που συνεχίζει να

παίζεται με επιτυχία) σαν μια ρομαντική κω-
μωδία ή σαν μια ταινία “μάθημα αξιοπρέπειας
και αισιοδοξίας”, όπως έγραφε η Lifo στις 17
Ιούλη, όμως κανείς δεν θα βρει σε καμιά από
τις αναλύσεις τους τα αληθινά νοήματα της
σημαντική αυτής αληθινής ιστορίας. 

Πρόκειται για μια ταινία που αναδεικνύει με
τον πιο δυναμικό τρόπο την σημασία της αλ-
ληλεγγύης και της συμπαράστασης ανάμεσα
στα μαχόμενα κομμάτια της κοινωνίας, με
κέντρο την εργατική τάξη. Με μια πραγματικά
ρεαλιστική ματιά που -και λόγο της κοινής
Βρετανικής καταγωγής και των δύο- πλησιά-
ζει πολύ στην ρεαλιστική κινηματογραφία του
Κεν Λόoυτς, η ταινία καταφέρνει να αναδείξει
τόσο τις αντιφάσεις των απλών καθημερινών
ανθρώπων αλλά και τα τεράστια προχωρήμα-
τα στην συνείδησή τους μέσα από τον κοινό
αγώνα. 

Το 1984 η Μάργκαρετ Θάτσερ πρωθυπουρ-
γός της Βρετανίας έβαλα στο στόχαστρό της
το Συνδικάτο των ανθρακωρύχων της Βρετα-
νίας (NUM). 

Ένα γκρουπ από σοσιαλιστές ακτιβιστές
του LGBTQ κινήματος είδαν πως μετά από τις
αστυνομικές επιθέσεις που δεχόντουσαν οι
ίδιοι στο Λονδίνο ερχόταν η σειρά των ανθρα-
κωρύχων να γίνουν τα θύματα της σκληρής
καταστολής. 

Αποφάσισαν, ξεπερνώντας τις διαφορές
τους να δημιουργήσουν την κίνηση “Λεσβίες
και Γκέυ για την υποστήριξη των Ανθρακωρύ-
χων” (Lesbians and Gays Support the Miners -
LGSM) και ξεκίνησαν καμπάνια συμπαράστα-

σης με συλλογή χρημάτων ξεκινώντας από τις
παμπ και τα κλαμπ, τα στέκια των ομοφυλόφι-
λων του Λονδίνου.

Όταν η ηγεσία του Συνδικάτου (NUM) δεν
ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους να χρηματο-
δοτήσουν ένα από τα χωριά των ανθρακωρύ-
χων η ομάδα αποφάσισε να ταξιδέψει και να
παραδώσει τα χρήματα αυτοπροσώπως. Ξεκί-
νησαν με ένα μίνι μπας να πάνε να συναντή-
σουν τους ανθρακωρύχους στα λιβάδια της
Νότιας Ουαλίας. Η σκηνή της πρώτης συνάν-
τησης των ομοφυλόφιλων με τους ανθρακω-
ρύχους είναι πραγματικά ξεκαρδιστική. Όμως
σύντομα οι διστακτικοί λόγοι και οι νευρικές
χειραψίες δίνουν τη θέση τους σε μια πραγ-
ματική γιορτή των καταπιεσμένων.

Ο σεναριογράφος Stephen Beresford προ-
σεγγίζοντας παλιά μέλη του LGSM κατάφερε
να ενσωματώσει στο σενάριο πλήθος μικρών
και μεγάλων εμπειριών και λεπτομερειών που

αποκαλύπτουν με τον πιο αληθινό τρόπο την
μαζική αλλαγή της συνείδησης ολόκληρων
κοινωνιών μέσα από την κοινή δράση, την
συμπαράσταση και την αλληλεγγύη. 

Αποκορύφωμα της ταινίας αλλά και ένα
από τα πιο λαμπρά παραδείγματα της δύνα-
μης της εργατικής τάξης είναι η απόφαση των
ανθρακωρύχων να ταξιδέψουν και να διαδη-
λώσουν στην πρώτη γραμμή με τα πανό τους
στην αντιομοφοβική διαδήλωση που κάλεσαν
οι ομοφυλόφιλοι ενάντια στο συντηρητικό θα-
τσερικό κατεστημένο που τους στοχοποιού-
σε.

Η κυρίαρχη προπαγάνδα χρησιμοποιεί την
ομοφοβία σαν όπλο διαχωρισμού της εργατι-
κής τάξης και των αγώνων της, όμως -όπως
παρουσιάζεται και στην ταινία – η αναζωογο-
νητική αισιοδοξία που πηγάζει μέσα από τα κι-
νήματα και την κοινή δράση μπορεί να σπάσει
την προπαγάνδα και την καταπίεση αιώνων.

Ο έρωτας του Γιώργου Γιαννό-
πουλου για το γραπτό λόγο είναι
γνωστός και αναμφισβήτητος. Η
συνεχής έκδοση του περιοδικού
“Ένεκεν” ανοίγει μέσα από τις
σελίδες του ένα μεγάλο σεντούκι
από πολιτικά δοκίμια και αναλύ-
σεις, επιστημονικές μελέτες και
κριτικές πάνω στη θεωρία, την
ιδεολογία, την τέχνη και τη ζωή,
μέχρι λογοτεχνία και παρουσίαση
κάθε είδους δημιουργικής γρα-
φής.

Η ματιά του είναι τόσο λεπτο-
μερής που μετατρέπει κάθε έκδο-
ση που πιάνει στα χέρια του σε
ένα ολοκληρωμένο εικαστικό γε-
γονός. Ξέρεις, καταλαβαίνεις μό-
λις πιάσεις το τυπωμένο χαρτί
στα χέρια σου, πως κάθε τι, σε
όποια γωνία, σε όποια θέση και
αν βρίσκεται, το στίγμα, το κόμ-
μα, η γραμμή, η λέξη, το εικαστι-
κό, όπου και αν τοποθετούνται,
είναι εκεί και συνυπάρχουν μετά
από σκέψη. Νοηματοδοτούν, κάτι
θέλουν να πουν, να συμβολίσουν.

Αυτό συμβαίνει και στην τρίτη
ποιητική συλλογή του Γιώργου
Γιαννόπουλου με τίτλο “Λόγια

Θανάτου και Αγάπης” διάσπαρτη
με ζωγραφικά σχέδια της Βίλλης
Γούσιου που εκδόθηκε μέσα στο
καλοκαίρι. Όταν το μικρό αυτό βι-
βλιαράκι φτάνει στα χέρια του
αναγνώστη, γίνεται άμεσα κατα-
νοητό πως πρόκειται για ολοκλη-
ρωμένο έργο τέχνης, μια ποιητική
και ταυτόχρονα μια εικαστική εμ-
πειρία. Και όπως σε όλα τα πραγ-

ματικά έργα τέχνης, έτσι και εδώ,
υπάρχει η αίσθηση πως κρατάς
στα χέρια σου το επιστέγασμα
μιας ολόκληρης περιόδου. 

Πρόκειται για μια ποιητική συλ-
λογή που χτίζει από λέξη σε λέξη
και από ποίημα σε ποίημα. Φαντά-
ζει σαν τίποτα από όλα αυτά να
μην μπορεί να ιδωθεί απομονωμέ-
νο. Σαν να πρέπει να ξέρεις το
προηγούμενο για να καταλάβεις
το επόμενο.

Από την αρχή ο ποιητής ξεκαθα-
ρίζει πως “Πιάνω το μελάνι από τη
ρίζα, βάφω το στόμα μου στα ρό-
δα”. Από το πρώτο κιόλας δίστιχο,
σαν παιδί που βλέπει την ενασχό-
λησή του με τις μπογιές σαν αυτο-
σκοπό, αναδεικνύει την επιμονή
του στην ποιητική πράξη όχι με τη
μεταφυσική εφόρμηση ενός ρο-
μαντικού, ούτε με τον αυθορμητι-
σμό ενός μπίτνικ αλλά με την ενοχι-

κή στάση ενός ενήλι-
κου παιδιού που μου-
τζουρώνει ένα άσπρο
τραπεζομάντιλο από
έκρηξη δημιουργικό-
τητας αλλά και από
εκδίκηση. 

Σε αυτή τη μακρόσυρτη και αρ-
γή ποιητική του δράση καταφέρ-
νει να εξηγήσει, να περιγράψει,
να αναδείξει στιγμές που αλληλο-
συνδέονται. Ταξίδια, ιστορίες και
τραγωδίες, διαβάσματα και εικό-
νες, η Ανδαλουσία και η Καισα-
ριανή, το Εβραϊκό νεκροταφείο,
οι “οδομαχίες στην οδό Ανδρομά-
χης” και το αίμα στους δρόμους
της Βηρυτού, κάθε τι μπορεί να
αποτελέσει εργαλείο αντίληψης
ακόμα και του πιο προσωπικού
συναισθήματος. 

Τα “Λόγια Θανάτου και Αγά-
πης” δεν έχουν ποιήματα που τα
μαθαίνεις απ 'έξω, αλλά θραύ-
σματα μιας σκληρής συναισθημα-
τικής καθημερινότητας που σε
αφήνουν να σκεφτείς με μια ειλι-
κρινή μανία και με μια υποχθόνια
“αθωότητα του σκουληκιού”.

Κ.Μ.

Θερμή υποδοχή στο “Pride”

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

“Λόγια Θανάτου
και Αγάπης”

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8
ΕΛΠΕ 6πμ
Θριάσιο 8πμ
ΔΕΗ + ΟΑΕΔ 8πμ
Ξυλοτεχνία (Περιστέρι) 10πμ
Βρεφοκομείο Δήμου Αθήνας 9.30πμ
9.84
Δήμος Καλλιθέας
ΚΕΠΥΟ
Δήμος Ζωγράφου
Αγλαϊα Κυριακού
Νοσοκομείο Συγγρού
Δήμος Αγ. Δημητρίου
Δήμος Γλυφάδας
Δήμος Ελληνικού
Δήμος Αλίμου
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 12μ
Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ (Ηράκλειο) 10πμ
Νοσοκομείο Βενιζέλειο (Ηράκλειο) 10πμ
Δήμος Ηρακλείου 11πμ
ΟΤΕ Ηρακλείου 7πμ
ΕΡΑ Χανίων 9πμ
Κρατικό Νίκαιας 10πμ
Δήμος Βριλησσίων 10πμ
Παίδων Πεντέλης 10πμ
Άγια Όλγα 9πμ
Δήμος Νέας Ιωνίας 9πμ
Εφορία Νέας Ιωνίας 9πμ
ΟΑΕΔ Νέας Ιωνίας 12μ
Δήμος Μεταμόρφωσης 11πμ
Άγ. Σάββας 12μ
ΕΛΠΙΣ 10.30πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ Χαρ. Τρικούπη 10πμ
Δικαστήρια Ευελπίδων 10μ
Παμακάριστος 9.30πμ
Δήμος Πάτρας
ΕΛΤΑ Πάτρας
ΙΚΑ Πάτρας

Προεκλογικές 
εξορμήσεις στους 
χώρους δουλειάς

συνέχεια στη σελίδα 16

ΠΕΜΠΤΗ 27/8
Γκαράζ δήμου Πετρούπολης 7πμ
ΚΕΠ Πετρούπολης 9πμ
ΙΚΑ & Δημαρχείο Πετρούπολης 10πμ
Δήμος Αγ. Αναργύρων 7.30πμ
Εφορία Ιλίου 9πμ
ΔΕΗ Ιλίου 10.30πμ
ΙΚΑ Ιλίου 11.30πμ
Εφορία Αναξαγόρα
ΙΚΑ Κάτω Πετραλώνων
ΔΕΗ Ρουφ
Άγια Σοφία
ΕΥΔΑΠ Ιλίσια
Ιπποκράτειο
ΕΛΤΑ Βύρωνα
Εφορία Βύρωνα
Ογκολογικό 10.30πμ
Δήμος Καισαριανής
Ασκληπιείο
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Δήμος Νίκαιας 10πμ
ΔΕΗ Ιωαννίνων 7πμ
Νομαρχία Ιωαννίνων 9.30πμ
Νομαρχία Χανίων 12μ
Νοσοκομείο Ξάνθης 10πμ
Νομαρχία Ξάνθης 11πμ
ΔΕΗ Ιωαννίνων 7πμ
Δικαστήρια Θεσσαλονίκης 12μ
ΨΝΘ Θεσσαλονίκη 11πμ
Δήμος Αμπελοκήπων 12μ
Θεαγένειο 9πμ
ΕΡΤ Αγ. Παρασκευής 11πμ
Δήμος Αθήνας (Λιοσίων) 9.30πμ
Εφορία Κυψέλης 8πμ
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Κινητοποίηση στο
υπουργείο Εργασίας
στις 7 Σεπτέμβρη στις
8πμ καλούν εργαζόμενοι
σε ΜΚΟ που ασχολούν-
ται με τα προγράμματα
φτώχειας των Δήμων
(ονομάζονται Δομές αν-
τιμετώπισης φτώχειας). 

Οι εργαζόμενοι δια-
μαρτύρονται για την μη
καταβολή των δεδου-
λευμένων τους, καθώς
παραμένουν απλήρωτοι
από 3 έως 8 μήνες. Διεκ-
δικούν επίσης την παρά-
ταση τον Δομών με το
υφιστάμενο προσωπικό. 

Σ
τις αρχές Αυγούστου η διοίκηση του Κυανού
Σταυρού προχώρησε σε προσωρινή αναστολή
λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Η κίνηση

αυτή αποτελεί βήμα κλιμάκωσης και υλοποίησης
όλων των εκβιασμών από την μεριά των αφεντικών
την περίοδο του δημοψηφίσματος για κλεισίματα μο-
νάδων, απολύσεις, υποχρεωτικές αργίες και απλήρω-
τα δεδουλευμένα.

Στους 150 εργαζόμενους στην κλινική, πολλοί από
τους οποίους έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργα-
σίας οφείλονται δεδουλευμένα ενός έως τριών ετών.
Τα ποσά που τους χρωστάνε τα αφεντικά του Κυα-
νού Σταυρού ξεκινάνε απο 7000 και φτάνουν μέχρι
74.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή που κλείνουν το Κυανό
Σταυρό, η μητρική εταιρία προχωράει σε νέες "επεν-
δύσεις", ανοίγοντας νέες εταιρίες ακόμη και στη γει-
τονική Αλβανία με τα λεφτά που έχει κλέψει απο τους
εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι στην κλινική έχουν επανειλημμένως
προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις  προκειμέ-

νου να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Συνεχί-
ζουν το αγώνα απαιτώντας να σπάσουν τα τετελεσμέ-
να που προσπαθεί να δημιουργήσει η εργοδοσία και
να διεκδικήσουν την αποπληρωμή των δεδουλευμένων

και την επαναλειτουργία της κλινικής.
Απαιτούμε το ξήλωμα όλων των μνημονιακών νό-

μων που έχουν δώσει το περιθώριο στην εργοδοσία
να αφήνει απλήρωτους τους εργαζόμενους και να
προχωράει σε λοκ άουτ.

Είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων για να πά-
ρουν πίσω τα δεδουλευμένα. Να δεσμευτούν από το
κράτος τα περιουσιακά στοιχεία του εργοδότη για να
πληρωθούν οι εργαζόμενοι.

Απαιτούμε την άμεση επαναλειτουργία του Κυανού
Σταυρού. Αφού δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να την πά-
ρουν οι εργαζόμενοι στα χέρια τους και να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο λαός σε αυτήν
την κρίσιμη περίοδο.

Ο Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίματα και τις Ιδιωτι-
κοποιήσεις καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα
γραφεία της μητρικής εταιρίας Diophar ΑΕ στο Χαλάν-
δρι την Δευτέρα 31/8 στις 8πμ (Λ. Κηφισίας 368). 

Κώστας Πολύδωρος

Αναβλήθηκε για δεύ-
τερη φορά η δίκη του
Τζαβέντ Ασλάμ, επικε-
φαλής της Πακιστανικής
Κοινότητας, η οποία είχε
οριστεί την  Παρασκευή
21/8, καθώς οι τρείς
αστυνομικοί της ομάδας
ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατέθε-
σαν στημένες μηνύσεις
εναντίον του, δεν πα-
ρουσιάστηκαν στο δικα-
στήριο. Νέα ημερομηνία
διεξαγωγής της δίκης
δεν έχει οριστεί.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ πα-
ραπέμφθηκε σε δίκη με
την κατηγορία της απεί-
θειας, εξύβρισης και
απειλής, γιατί σε έλεγχο
από ομάδα αστυνομικών
της ομάδας ΔΙΑΣ που
έγινε το βράδυ του Σαβ-
βάτου 8 Αυγούστου, δια-
μαρτυρήθηκε για τις χει-
ροπέδες που του έβα-
λαν και για τη χυδαία και
ρατσιστική συμπεριφο-
ρά των αστυνομικών
απέναντι σε κλιμάκιο της
Πακιστανικής Κοινότη-
τας, που επέστρεφε από
τον Μαραθώνα όπου
πραγματοποιούσε πε-
ριοδεία. 

“Η απουσία, για δεύ-
τερη φορά, των ίδιων
των μηνυτών, αποδει-
κνύει πως οι κατηγορίες
οι οποίες αντιμετωπίζει
ο επικεφαλής της Πακι-
στανικής Κοινότητας Ελ-
λάδος είναι χαλκευμένες
και ανυπόστατες”, ανα-
κοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ. 

Τ
ην επίθεση των ΜΑΤ με γκλοπ και
σπρωξιές δέχτηκαν αργά το από-
γευμα τα μέλη της Πακιστανικής

Κοινότητας Ελλάδας στη μεγάλη κινη-
τοποίηση που πραγματοποίησαν την
Δευτέρα 24/8  έξω από την Πακιστανι-
κή πρεσβεία, ζητώντας την απομάκρυν-
ση του Πακιστανού πρέσβη Saeed
Khan Mohmand και του Γ.Γ. της πρε-
σβείας Shafqat Ullah κατηγορώντάς
τους πως έχουν μετατρέψει την Πρε-
σβεία σε κέντρο διαφθοράς. 

Χρόνια τώρα τα μέλη της Πακιστανι-
κής Κοινότητας διαμαρτύρονται για τα
εκατοντάδες κρούσματα με φακελάκια
και δωροδοκίες που έχει επιβάλλει η
πρεσβεία χωρίς ωστόσο να βρίσκουν
καμιά απολύτως ανταπόκριση. Αντιθέ-
τως οι “μαύρες λίστες” της πρεσβείας
μεγαλώνουν για όποιον δεν υποχωρεί
στις πιέσεις και δεν ακολουθεί τις εντο-
λές των ιθυνόντων της πρεσβείας, ενώ
έχουν υπάρξει ακόμα και απειλές για
τη ζωή όσων διαμαρτύρονται όπως κα-
τήγγειλε αλλά και κατέθεσε με προ-
σφυγή του στον εισαγγελέα ο Τζαβέντ
Ασλάμ επικεφαλής της Πακιστανικής
Κοινότητας. 

Πολλές είναι οι καταγγελίες για εκ-
βιασμούς. Αυτός είναι και ο λόγος που
δεκάδες πακιστανοί μαζεύτηκαν από το
πρωί στην είσοδο της πρεσβείας για να
διαμαρτυρηθούν ενάντια στην διαφθο-
ρά της διπλωματικής αντιπροσωπείας
του Πακιστάν. Εκεί όμως βρήκαν μπρο-
στά τους τα ΜΑΤ να τους περικυκλώ-
νουν, ενώ λίγο αργότερα και με εντολή
του πρέσβη μια μικρή ομάδα από τσι-
ράκια και τραμπούκους της πρεσβείες

έφτασε απ' έξω θέλοντας να
σταματήσει την κινητοποίηση
και να τρομοκρατήσει τον κό-
σμο που διαδήλωνε φωτο-
γραφίζοντας τους παριστάμε-
νους. 

Η κινητοποίηση συνεχίστηκε
μέχρι τη στιγμή που προβοκα-
τόρικα οι τραμπούκοι της πρε-
σβείας ξεκίνησαν φασαρίες
δίνοντας την δικαιολογία στα
ΜΑΤ να επιτεθούν στην επίσημα καλε-
σμένη συγκέντρωση της Πακιστανικής
Κοινότητας και στους διαδηλωτές. Την
Τρίτη 25/8 -την ώρα που η ΕΑ πήγαινε
στο τυπογραφείο είχε καλεστεί νέα κινη-
τοποίηση έξω από την Πρεσβεία, ενώ
όπως δήλωσαν σε όλους τους τόνους
τα μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας,
οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι
την επίτευξη του στόχου τους, την απο-
μάκρυνση του πρέσβη και του Γ.Γ. της
πρεσβείας από τη θέση τους.

Διαφθορά

“Σήμερα η Πακιστανική κοινότητα
Ελλάδας οργάνωσε αυτή την κινητο-
ποίηση ενάντια στη διαφθορά της πρε-
σβείας γιατί όσες φορές και αν έχουμε
προσπαθήσει να κάνουμε διάλογο με
τον Πρέσβη και την Γραμματέα της
πρεσβείας πάνω από 15 φορές, δεν
μας ακούει κανένας.

Τόσες φορές έχουμε πει και έχουμε
καταγγείλει τις δωροδοκίες και την διε-
φθαρμένη δράση της πρεσβείας. Αυτοί
όμως αντί να συμμορφωθούν κάλεσαν
σήμερα τους τραμπούκους τους για να
μην συνεχίσουμε την διαμαρτυρία μας.

Εμείς όμως θα είμαστε κάθε μέρα εδώ
μέχρι να φύγουν ο πρέσβης και ο
γραμματέας της πρεσβείας, που τα τε-
λευταία 3 χρόνια κάνουν μαύρες δου-
λειές και είναι εγκληματίες. Αυτοί μα-
ζεύουν λεφτά και δεν ξέρουν τίποτε
άλλο. Γι' αυτό και η Πακιστανική Κοινό-
τητα Ελλάδας θα είναι εδώ, έξω από
την Πακιστανική πρεσβεία. Και ζητάμε
από κάθε δημοκρατικό άνθρωπο, κάθε
πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα να μας
στηρίξει και να σταθεί δίπλα μας γιατί
ο πρέσβης έχει καλέσει μπράβους για
να μας σταματήσουν να μιλάμε και να
διεκδικούμε” τόνισε ο Τζαβέντ Ασλάμ.

“Η κινητοποίηση της Πακιστανικής
κοινότητας με την στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ
είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας ενάντια
στους εκβιασμούς που ασκεί ο πρέ-
σβης σε βάρος μεταναστών εργατών
που προκειμένου να κάνουν ένα ταξίδι
στη χώρα τους είναι αναγκασμένοι να
πληρώνουν για την ανανέωση ενός δια-
βατηρίου για να πάρουν μια υπογραφή.
Είναι ένα σκάνδαλο που πρέπει να στα-
ματήσει επιτέλους. Χρειάζεται μεγάλο
θράσος από την μεριά της πρεσβείας
να κινητοποιεί έναν ολόκληρο μηχανι-

σμό τραμπούκων και γι' αυτό και από
τη δική μας μεριά θέλουμε να καλέσου-
με και τα συνδικάτα και όλα τα κόμμα-
τα της αριστεράς, να στηρίξουν αυτή
την κινητοποίηση της Πακιστανικής κοι-
νότητας. 

Οι μετανάστες εργάτες που ζουν
εδώ δουλεύουν βγάζουν τα μεροκάμα-
τά τους και δεν χρωστάνε σε κανέναν
πρέσβη να τον δωροδοκούν για να
έχουν τα έγγραφά τους. Τη στιγμή μά-
λιστα που αυτές οι καταγγελίες δεν εί-
ναι καινούριες και έχουν κατατεθεί μη-
νύσεις και προσφυγές στην εισαγγελία,
πιστεύουμε ότι και η ίδια η κυβέρνηση
όφειλε να μην ανέχεται μια διπλωματι-
κή αντιπροσωπεία με τέτοιας έκτασης
διαφθορά. Και βέβαια δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να δεχτούμε τις απειλές απέ-
ναντι στον Τζαβέντ Ασλάμ ότι θα τον
εκτελέσουν. Αυτά δεν επιτρέπονται σε
αυτό το έδαφος. Έχει κατατεθεί ειδική
αναφορά στον εισαγγελέα για όλα αυ-
τά”, εξήγησε ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και Συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ που βρέθηκε στην κινητοποίηση.

Κυριάκος Μπάνος

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Να παραιτηθεί
ο πρέσβης

Aναβλήθηκε 
η δίκη του
Τζαβέντ

MKO
Απαιτούν 
δεδουλευμένα

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Συγκέντρωση ενάντια στο λοκ-άουτ

Νέα από τους χώρους

Παλιότερη κινητοποίηση των εργαζόμενων

Η κινητοποίηση της Πακιστανικής Κοινότητας έξω από την Πρεσβεία την Δευτέρα 24/8 
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ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Βαβέλ 8.30μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 της Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, 
οι εκλογές και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Χρώματα 
(Αγ. Γλυκερίας) 8μμ
Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, 
οι εκλογές και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 Στέκι Αριστερής 
Κίνησης 7.30μμ
Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, 
οι εκλογές και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, 
οι εκλογές και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 πλ. Γαρδένια 7μμ
Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά

Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Quiz 7μμ
Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Gush
Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Βιολέτα 
(πλ. Κυψέλης) 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
μπροστά στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Πινέζα 
(Μποτάση κ Σολωμού) 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
μπροστά στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 Καφέ Arancaria 8μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 Στοά Σάρκα,
Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά στις
εκλογές για να τσακίσουμε τα μνημόνια
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 Σύλλογος Δασκάλων 6.30μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Πικ-απ 
(Δημοφώντος κ Κυμαίων) 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
μπροστά στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Πλάτων 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
μπροστά στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ 1968 
(Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
στη μάχη των εκλογών
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Όαση 7.30μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Τσίου 6.30μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Αντικαπιταλιστική αριστερά και εκλογές
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 δημαρχείο 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική 
αριστερά στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Διονυσία Φωτιάδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 δημαρχείο Κερατσινίου 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
μπροστά στη μάχη των εκλογών
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 καφέ Θεσσαλονίκης 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά
μπροστά στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 καφέ Δια Χειρός 
(Δημητρακοπούλου 41-45) 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
μπροστά στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
μπροστά στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 

μπροστά στη μάχη των εκλογών
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 καφέ Λα Ροζέ 7.30ΜΜ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά 
μπροστά στη μάχη των εκλογών
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 καφέ Μαγαζί 7μμ
Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, 
οι εκλογές και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 Στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 7μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8 Στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 8μμ
Οι εκλογές 
και η αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

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

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 
ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 7.30πμ
ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 7πμ
ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 27/8
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΓΟΥΔΙ ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ 
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ 
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 7.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχ.Αγγέλου-Χαρ.Τρικούπη 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά Αγορά 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 7μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 7μμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Βενιζέλου 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/8
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11πμ 
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11πμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 11πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Βασιλόπουλος 11πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12μ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 10πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή Πατέλες 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Βασιλόπουλος (Ικάρου) 5μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8
ΕΛΕΥΣΙΝΑ πλ. Ηρώων 12μ

ΕξορμήσειςΜαρξιστικά Φόρουμ
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Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑ-

ΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28/8 
ΑΣΟΕΕ (αίθ. Δ23) 6μμ

Τ.Ε. 4ου 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8 
πολιτιστικό κέντρο 
(Λένορμαν) 6.30μμ

Τ.Ε. ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8 Στέκι
Ρήξης και Ανατροπής
7.30μμ

Τ.Ε. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8 Πνευ-
ματικό Κέντρο Χαλκηδό-

νας 8.30μμ

Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8, 8μμ

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8 Στέκι
Αριστερής Κίνησης 7μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8

Τ.Ε. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8

Προεκλογικές 
εξορμήσεις στους 
χώρους δουλειάς

ΚΕΕΡΦΑ
Γκαράζ δήμου Περιστερίου 6πμ
Δημαρχείο Περιστερίου 9πμ
ΙΚΑ & ΕΛΤΑ Περιστερίου 10πμ
Απορριμματοφόρα Δήμου Αθήνας
Περιφέρεια (Ομόνοια)
Τεχνικές υπηρεσίες Δήμου Αθήνας
Ακρόπολη 
Γκαράζ Ζωγράφου
ΕΟΠΠΥ Ιλίσια
Βιοιατρική Ιλίσια
ΔΟΛ
ΚΕΠ Ιλίσια
Εφορία Παγκράτι
Δήμος Βύρωνα
Πνευματικό Κέντρο Βύρωνα
ΚΑΤ 12μ
Κέντρο Υγείας Βύρωνα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8

Δήμος Ν. Σμύρνης
ΔΕΗ Αμφιθέας
ΤΡΑΜ
ΦΑΜΑΡ
Διεύθυνση Ανάπτυξης 12μ
ΙΚΑ Τούμπας 12μ
Δήμος Χολαργού 9πμ
Γεννηματάς 12μ
Δήμος Ν. Ηρακλείου & γκαράζ 6.30πμ
Δήμος Φιλαδέλφειας & γκαράζ & ΚΕΠ 8πμ
Ερυθρός Σταυρός 9πμ
ΥΠ.ΑΝ. 10.30πμ
Διοικητικοί Αρχικτεκτονικής
Εφορία Πάτρας 9.30πμ

Δήμος & Εφορία
Μαρούσι 10πμ
Δήμος Αγ. Παρασκευής
9πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8
ΥΠΕΧΩΔΕ 9πμ
Ίδρυμα Νέας Γενιάς 
(Πατησίων) 10πμ
ΙΚΑ Κεφαλληνίας 
ΠΕΔΥ Δροσοπούλου
ΕΥΔΑΠ Γαλάτσι
ΕΛΤΑ Γαλάτσι
ΟΑΕΔ Γαλάτσι

ΤΡΙΤΗ 1/9
ΔΕΗ Αριστείδου 
ΔΕΔΔΗΕ Εξάρχεια

ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ -

ΘΗΣΕΙΟΥ - 

ΤΑΥΡΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8 
Πλ. Μερκούρη 9μμ

71 χρόνια από 
το μπλόκο των 
Σφαγείων
Αντιφασιστική 
πικετοφορία

συνέχεια από τη σελίδα 14



Δ
ώδεκα χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας ετοιμάζονται να καταρ-
γήσουν δυο από τις μεγάλες

ενεργειακές εταιρείες του κόσμου, η
Shell και η Centrica (είναι ο μεγαλύ-
τερος προμηθευτής ενέργειας στη
Βρετανία). Η αιτία: η πτώση της τι-
μής του πετρελαίου διεθνώς -χωρίς
καμιά προοπτική ανάκαμψης στο
άμεσο μέλλον.

Η κατακρήμνιση της τιμής του πε-
τρελαίου ξεκίνησε πριν από ένα πε-
ρίπου χρόνο. Όπως γράφει η εφημε-
ρίδα Financial Times "ύστερα από
μια σύντομη ανάκαμψη την άνοιξη, η
πτώση... συνεχίστηκε τον Ιούλη με
την τιμή του Μπρεντ, του παγκόσμι-
ου 'δείκτη' της τιμής του πετρελαί-
ου, να καταγράφει τη μεγαλύτερή
του πτώση από τον περασμένο Δε-
κέμβρη. Τώρα βρίσκεται στα 52.08
δολάρια το βαρέλι, από τα 115 τον
περσινό Ιούνη...".

Εβδομήντα χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας έχουν ήδη χαθεί από τον τομέα
της ενέργειας ενώ έργα δεκάδων δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων έχουν
ακυρωθεί ή εγκαταλειφθεί μισοτε-
λειωμένα. Οι αναλυτές υπολογίζουν
ότι η τιμή του πετρελαίου θα παρα-
μείνει σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα
για πολλά χρόνια. Το ίδιο "υπολογί-
ζουν" και οι αγορές: στα χρηματι-
στήρια των πρώτων οι κερδοσκόποι
εκτιμούν ότι η τιμή του Μπρεντ θα
βρίσκεται κολλημένη στα επίπεδα
των 60 δολαρίων ανά βαρέλι τουλά-
χιστον για μια πενταετία.

Οι οικονομικές στήλες των εφημε-
ρίδων ρίχνουν το φταίξιμο για αυτή
την κατάρρευση στην Σαουδική Αρα-
βία που αρνείται να περιορίσει την
παραγωγή. Η προσφορά πετρελαίου
έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία
χρόνια κύρια χάρη στο "σχιστολιθι-
κό" πετρέλαιο -μια απαράδεκτη οικο-
λογικά πρακτική εξόρυξης που
εφαρμόζεται πλέον σε μεγάλη κλίμα-
κα στις ΗΠΑ. Η εξόρυξη σχιστολιθι-
κού πετρελαίου είναι πολύ πιο ακρι-
βή από τις παραδοσιακές μεθόδους.
Ο στόχος της Σαουδικής Αραβίας
και των άλλων χωρών του ΟΠΕΚ, λέ-
νε πολλοί, ήταν να σπρώξει μέσα
από τις χαμηλές τιμές, τις εταιρείες
με μεγαλύτερο κόστος εξόρυξης,
εκτός αγοράς. Πράγμα, όμως, που
μέχρις στιγμής δεν έχει γίνει.

Στην πραγματικότητα, όμως, οι αι-
τίες πίσω από αυτή την πτώση των
τιμών είναι πολύ πιο βαθιές. Η ζήτη-
ση ενέργειας έχει αυξηθεί δραματι-
κά μέσα στα προηγούμενα χρόνια
κύρια λόγω της ραγδαίας ανάπτυ-
ξης της Κίνας. "Με το ίδιο τρόπο
που η οικονομική ανάπτυξη στην Κί-
να στήριξε την παγκόσμια οικονομία
μετά την κρίση του 2008", γράφει η
Financial Times, "οι αυξανόμενες
ενεργειακές ανάγκες της χώρας
ήταν η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω
από την παγκόσμια αύξηση της ζή-
τησης την περασμένη δεκαετία...".
Από τα οκτώ βαρέλια πετρελαίου
που διακινούνται στις παγκόσμιες

αγορές κάθε μέρα, το ένα κατευθύ-
νεται στην Κίνα. Συνολικά η κατανά-
λωση ενέργειας στην Κίνα έχει αυ-
ξηθεί κατά 90% μέσα στην περασμέ-
νη δεκαετία. Αυτή η ραγδαία άνο-
δος, είναι προφανές τώρα, δεν πρό-
κειται να συνεχιστεί.

Κλυδωνίζεται

Η κινεζική οικονομία κλυδωνίζεται
τους τελευταίους μήνες από το
Κραχ του χρηματιστηρίου -που έχα-
σε μέσα σε ένα περίπου μήνα το
30% της αξίας του. Οι κινεζικές αρ-
χές έχουν ξοδέψει μέχρι σήμερα (με
βάση τους υπολογισμούς της αμερι-
κανικής τράπεζας Goldman Sachs)
σχεδόν 150 δισεκατομμύρια δολά-
ρια στην προσπάθειά τους να στα-
ματήσει την κατάρρευση. Τώρα, ο
δείκτης του χρηματιστηρίου της
Σαγκάης έχει προσγειωθεί στις 3700
μονάδες -από τις 5150 στις 12 Ιού-
νη. Αλλά παρά τα σκληρά μέτρα (οι
"κερδοσκόποι" καταδιώκονται από
την αστυνομία) κανένας δεν μπορεί
να προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει μέ-
σα στο επόμενο διάστημα.

Παρόλο που το κινεζικό χρηματι-
στήριο είναι πολύ "ρηχό" (λίγοι μόνο
Κινέζοι έχουν μετοχές, η χώρα επι-
βάλλει ελέγχους στις εισαγωγές και
εξαγωγές κεφαλαίων και οι μεγάλες
επιχειρήσεις είναι στην ουσία όλες
κρατικές) το Κραχ αντανακλά τις βα-
θύτερες δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζει ο κινεζικός (σε μεγάλο βαθμό

κρατικός ακόμα) καπιταλισμός. Η
παγκόσμια μακρά ύφεση που κυ-
ριαρχεί στον πλανήτη μετά το 2008
έσπρωξε την Κινεζική ηγεσία προς
την εσωτερική αγορά: η πτώση των
παραγγελιών από το εξωτερικό αντι-
σταθμίστηκε με αύξηση της ζήτησης
από το εσωτερικό, κύρια χάρη στα
μεγάλα (συχνά φαραωνικού τύπου)
κρατικά έργα υποδομής -αεροδρό-
μια, νέους γρήγορους σιδηροδρό-
μους, εργοστάσια επεξεργασίας
αλουμινίου κλπ. Ο στόχος τους είναι
προφανής: η Κίνα, χάρη σε αυτές
τις επενδύσεις, θα είναι σε πολύ κα-
λύτερη θέση να ανταγωνιστεί τις
αναπτυγμένες οικονομίες, μόλις πε-
ράσει η μπόρα της ύφεσης. Μόνο
που η μπόρα δεν εννοεί να περάσει.

Στις ΗΠΑ η FED, η κεντρική τρά-
πεζα, είναι αλήθεια, ετοιμάζεται να
ανεβάσει, για πρώτη φορά ύστερα
από 9 χρόνια, τα επιτόκια. Οι πιο αι-
σιόδοξοι προβλέπουν ότι η αναμενό-
μενη αύξηση του Σεπτέμβρη θα συ-
νοδευτεί από μια ακόμα μέσα στην
τρέχουσα χρονιά. Για να προστατέ-
ψει την αμερικανική οικονομία από
την κρίση που συνόδεψε την κατάρ-
ρευση της Λήμαν Μπράδερς τον Σε-
πτέμβρη του 2008, η FED κατέβασε
τα επιτόκια σε μηδενικά επίπεδα και
έσπρωξε εκατοντάδες δισεκατομμύ-
ρια στην αγορά μέσα από τα προ-
γράμματα της "Ποσοτικής Χαλάρω-
σης" (αγορά ομολόγων του αμερικα-
νικού δημοσίου με φρέσκο χρήμα).

Απαιτήσεις

Την περασμένη εβδομάδα οι αμε-
ρικανικές αρχές έδωσαν στην δημο-
σιότητα τα τελευταία στοιχεία για
την απασχόληση στις ΗΠΑ: τον Ιού-
λη η αμερικανική οικονομία δημιούρ-
γησε 215 χιλιάδες νέες θέσεις εργα-
σίας. Τυπικά η ανεργία στις ΗΠΑ βρί-
σκεται στο 5.3% -ελάχιστα μόνο πά-
νω από τα ιστορικά του επίπεδα. Η
ανεργία είναι ένας από τους βασι-
κούς δείκτες που παρακολουθεί η
FED: η άνοδος των επιτοκίων έχει
σαν στόχο να "παγώσει" την αγορά
εργασίας, έτσι ώστε να αποφευχ-
θούν οι "μισθολογικές πιέσεις" -να
καμφθούν οι "παράλογες" απαιτήσεις
των εργατών για αυξήσεις δηλαδή.

Η πτώση της ανεργίας είναι, όμως,
απατηλή: οι άνεργοι είναι πολύ πε-
ρισσότεροι από αυτούς που φαίνον-
ται στις στατιστικές, αφού εκατομμύ-
ρια εργάτες έχουν παραιτηθεί, ύστε-
ρα από μήνες ή χρόνια άκαρπων
προσπαθειών, από την ελπίδα να
βρούνε κάποια δουλειά. Και η περι-
στασιακή εργασία, τα μειωμένα ωρά-
ρια, τα προσωρινά συμβόλαια κά-
νουν θραύση στις ΗΠΑ. Η "μισθολο-
γική πίεση" σύμφωνα με τις επίσημες
στατιστικές βρίσκεται στα χαμηλότε-
ρα επίπεδα εδώ και 3 δεκαετίες.

Όσο για την Ευρώπη, τον άλλο ση-
μαντικό πόλο της παγκόσμιας οικονο-
μίας (και μεγάλο "πελάτη" της Κίνας)
η κατάσταση συνεχίζει να είναι απλά

δραματική. Το πρόβλημα δεν είναι
απλά και μόνο ο χρεοκοπημένος "νό-
τος". Η αύξηση της παραγωγικότη-
τας της εργασίας στην Ευρώπη, γρά-
φει ο διάσημος μαρξιστής οικονομο-
λόγος Michael Roberts  στο blog του
(www.thenextrecession.com) έχει πιά-
σει πάτο. Όπως εξηγεί "η αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας είναι
ένας σημαντικός παράγοντας  του
ρυθμού αύξησης του πραγματικού
ΑΕΠ". Πρόκειται για απλή αριθμητική:
η αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να προέλ-
θει από τρεις μόνο παράγοντες: α)
από την αύξηση του αριθμού των ερ-
γαζομένων, β) από την αύξηση των
ωρών εργασίας γ) από την αύξηση
της παραγωγικότητας της εργασίας.
Με την ανεργία σταθερά στα ύψη, η
μοναδική ελπίδα για κάποια ανάκαμ-
ψη στην Ευρώπη μπορεί να έλθει μό-
νο μέσα από την αύξηση της παρα-
γωγικότητας -που με τη σειρά της
μπορεί να έρθει μόνο μέσα από επεν-
δύσεις, είτε σε εξοπλισμό είτε σε εκ-
παίδευση και εξειδίκευση του προ-
σωπικού. Το 2014 η αύξηση της πα-
ραγωγικότητας στην Ευρωζώνη πε-
ριορίστηκε σε ένα μηδαμινό 0.3%. 

Παρόλο που η Ευρωζώνη είναι
παγκόσμια πρωταθλήτρια στους χα-
μηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της πα-
ραγωγικότητας δεν είναι μόνη: στις
ΗΠΑ η παραγωγικότητα της εργα-
σίας αυξήθηκε μέσα στο 2014 μόλις
κατά 0.7%. Στην Ιαπωνία έπεσε κάτω
από το μηδέν. Σε παγκόσμιο επίπε-
δο, όπως γράφει ο Ρόμπερτς, βρί-
σκεται σήμερα κολλημένη στο 2.1%
- 25% κάτω από τον μέσο όρο της
προ κρίσης δεκαετίας.

Τον Σεπτέμβρη κλείνουν επτά
χρόνια από την κατάρρευση της Λή-
μαν Μπράδερς. Οι άρχουσες τάξεις
κατάφεραν μέσα σε αυτή την επταε-
τία να αποφύγουν κάποια άλλη θεα-
ματική οικονομική καταστροφή -μια
αλυσιδωτή κατάρρευση του τραπεζι-
κού τομέα πχ, όπως είχε γίνει τη δε-
καετία του 1930 ή τη χρεοκοπία
ενός αναπτυγμένου κράτους σαν
την Ελλάδα. Αλλά δεν έλυσαν το
πρόβλημα. Απλά το κουκούλωσαν.
Μπροστά μας δεν έχουμε μια περίο-
δο ανάκαμψης αλλά μια περίοδο
"μακράς ύφεσης" -χαμηλών ρυθμών
ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και
άγριας λιτότητας που θα διακόπτε-
ται κάθε τόσο και από ένα άλλο δρα-
ματικό "ατύχημα". 

Το σύστημα έχει φτάσει για μια
ακόμα φορά στην ιστορία στα όριά
του. Αν τις αφήσουμε, οι άρχουσες
τάξεις, αργά ή γρήγορα θα βυθί-
σουν ξανά σε μια νέα βιβλική κατα-
στροφή ολόκληρο τον πλανήτη. Αλ-
λά δεν θα τις αφήσουμε.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Μια κρίση που ξαναβαθαίνει

Το πρωτοσέλιδο των Financial Times την Τρίτη 25 Αυγούστου. 



Νο 1187, 26 Αυγούστου 2015 Διεθνήσελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Ε
νας χρόνος έκλεισε στις 9 Αυγούστου από τη δο-
λοφονία του 18χρονου Αφροαμερικανού Μάικλ
Μπράουν στο Φέργκιουσον του Μιζούρι, από

έναν λευκό αστυνομικό, και το Φέργκιουσον ξαναβρέθη-
κε σε “κατάσταση έκτακτης ανάγκης” για τρεις μέρες. 

Τη μέρα που κόσμος της περιοχής και άλλοι αντιρατσι-
στές διαδήλωναν τιμώντας τη μνήμη του Μάικλ Μπρά-
ουν, ένας αστυνομικός έστειλε στο νοσοκομείο σε κρίσι-
μη κατάσταση πυροβολώντας τον Τάιρον Χάρις, έναν νε-
αρό μαύρο που σύμφωνα με την αστυνομία είχε ανοίξει
πρώτος πυρ εναντίον τους στη διάρκεια μιας απόπειρας
διάρρηξης. Ένας δημοσιογράφος κατέγραψε τον Χάρις
χτυπημένο να αιμορραγεί, αλλά με περασμένες χειροπέ-
δες. Η είδηση γέμισε με οργή τον κόσμο που ξαναβγήκε
στους δρόμους. Έγιναν περισσότερες από 100 συλλή-
ψεις, με τις ειδικές δυνάμεις να ρίχνουν δακρυγόνα και
καπνογόνα για να διαλύσουν τις διαδηλώσεις.

Τη μέρα της επετείου κινητοποιήσεις έγιναν ταυτό-
χρονα σε πολλά σημεία της χώρας. Δεν είναι μόνο από-
τιση τιμής στον νεκρό Μπράουν, αλλά και στο κίνημα
που έχει απλωθεί σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Το Φέργκιου-
σον έχει αναδειχθεί ξεκάθαρα σε σημείο καμπής. Ξανά-
φερε στην επιφάνεια την κρυμμένη αλήθεια του ρατσι-
στικού χαρακτήρα του αμερικανικού κράτους. Αλλά πά-
νω απ’όλα ξανάφερε στην επιφάνεια ότι αντίσταση στο
ρατσισμό δεν είναι ούτε τα λόγια του Ομπάμα, ούτε τα
συνηθισμένα κηρύγματα των καλοβαλμένων “ηγετών”
της μαύρης κοινότητας, αλλά να οργανώνεις τη γειτο-
νιά σου απέναντι στη βία των μπάτσων και ολόκληρου
του ρατσιστικού μηχανισμού. Ο αντιρατσισμός συνδέ-
θηκε με τη συνολικότερη μάχη ενάντια στην αστυνομική
βία και για τα δικαιώματα.

Δολοφονική μηχανή

Η αμερικάνικη αστυνομία είναι μια δολοφονική μηχα-
νή. Μέσα στο 2015 έχει σκοτώσει 700 ανθρώπους. Το
2014 σκότωσε 1106, έναν κάθε οχτώ ώρες. Ο μπάτσος
που σκότωσε τον Μπράουν γλίτωσε την ποινική δίωξη
αλλά και τις κατηγορίες για παραβίαση δικαιωμάτων.
Αυτά συμβαίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι
δικαστές που στέλνουν νεαρούς μαύρους στη φυλακή
για παραβίαση ενός κόκκινου φαναριού δεν βρίσκουν
αρκετά στοιχεία για να δέσουν τους δολοφόνους. Ο
ρατσισμός είναι καταγραμμένος. Στο Φέργκιουσον στο
88% των περιπτώσεων αστυνομικής βίας τα θύματα εί-
ναι Αφροαμερικανοί.

Η εξέγερση στο Φέργκιουσον τον περασμένο Αύγου-
στο έδωσε θάρρος για αντιρατσιστικά ξεσπάσματα σε
άλλα σημεία μετά από αστυνομική βία. Ανάμεσά τους η
Βαλτιμόρη τον Απρίλη μετά τη δολοφονία του Φρέντι
Γκρέι. Η Βαλτιμόρη -60 χιλιόμετρα απόσταση από τον
Λευκό Οίκο- ήταν το σπάσιμο ενός ακόμη μύθου, ότι ο
ρατσισμός στην αστυνομία είναι απλώς ένα κατάλοιπο
του καθυστερημένου Νότου.

Η αλλαγή του κλίματος έχει δώσει αυτοπεποίθηση
στους αντιρατσιστές. Το πρωί της Τρίτης, την ώρα που
είχε γραφτεί αυτό το άρθρο, ο τοπικός δικαστής του
Φέργκιουσον ανακοίνωσε αμνηστία για όλα τα εντάλμα-
τα σύλληψης πριν το 2015 και άλλες αλλαγές στο δικα-
στικό σύστημα. Τα μικροαδικήματα θα οδηγούν δυσκο-
λότερα στη φυλάκιση και θα δοθούν εναλλακτικές δυνα-
τότητες όταν οι παραβάτες δεν έχουν χρήματα για να
πληρώσουν το πρόστιμο. Οι αλλαγές γίνονται προφανώς
για να καθυσυχάσουν τα πνεύματα, όμως είναι τμήμα
του διαφορετικού αέρα που πνέει μετά το Φέργκιουσον
και έχει δώσει αυτοπεποίθηση σε όλους τους αγωνιστές.

HΠΑ - ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ

Διαρκής πάλη 
ενάντια στο ρατσισμό

Η
αύξηση του κύματος των προσφύ-
γων που προσπαθούν να φτάσουν
στη Βόρεια Ευρώπη συνδέεται

άμεσα με την απερίγραπτη επιδείνωση
της κατάστασης στα μέτωπα του πολέ-
μου. Ο αριθμός των προσφύγων είναι
πραγματικά πρωτοφανής και οι εξελίξεις
στη Συρία δίνουν μεγάλο κομμάτι της
απάντησης στο γιατί. Συνολικά στη Συρία
από το 2011 όταν ο Άσαντ εξαπέλυσε κά-
θε τύπου βία για να καταστείλει την επα-
νάσταση, 11,5 εκατομμύρια άνθρωποι
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους. Από αυτούς, τα 7,5 εκατομ-
μύρια έχουν γίνει πρόσφυγες μέσα στην
ίδια τους τη χώρα. Τα υπόλοιπα τέσσερα
εκατομμύρια πέρασαν τα σύνορα.

Αναλογικά με τον πληθυσμό τους, οι
χώρες που έχουν δεχτεί περισσότερους
πρόσφυγες είναι ο γειτονικός Λίβανος και
η Ιορδανία. Ο Λίβανος με πληθυσμό λιγό-
τερο από 6 εκ. φιλοξενεί τώρα πάνω από
1,1 εκατομμύρια Σύρους. Σε απόλυτα με-
γέθη η Τουρκία έχει δεχτεί τους περισσό-
τερους πρόσφυγες, σχεδόν 3 εκατομμύ-
ρια. Ο ρυθμός της εξόδου εκτοξεύθηκε
από το 2013 και έπειτα, και συνεχίζει ρα-
γδαίος. 

Τα στοιχεία αυτά είναι ένα κομμάτι του
παζλ της εκτόξευσης του αριθμού των
προσφύγων παγκοσμίως. Μετά τη Συρία
σε αριθμό προσφύγων ακολουθεί το Αφ-
γανιστάν και τρίτη είναι η Σομαλία. Μέσα
στο 2014 πάνω από 14 εκ. άνθρωποι έγι-
ναν εσωτερικοί ή εξωτερικοί πρόσφυγες,
η μεγαλύτερη αλλαγή ιστορικά. Ο συνολι-
κός αριθμός στον πλανήτη είναι 60 εκ.
Πριν από μια δεκαετία ήταν 38. Σε όλα
αυτά τα νούμερα αξίζει να θυμόμαστε ότι
ένας στους δύο πρόσφυγες είναι παιδί.

Τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν αυτές
τις μέρες στην κατάληψη των αρχαιολογι-
κών χώρων της Παλμύρας από το “Ισλα-
μικό Κράτος” και τις καταστροφές των
αρχαίων μνημείων. Όμως, ολόκληρη η
Συρία μετατρέπεται κάθε μέρα σε ερεί-
πια. Η οικονομία έχει καταρρεύσει, η
ανεργία βρίσκεται μεταξύ 60 και 90%
ανάλογα με την περιοχή και ο θάνατος εί-
ναι καθημερινή απειλή. 

Ο κόσμος έχει να αντιμετωπίσει τους
βομβαρδισμούς του καθεστώτος, τις
σφαγές και τη βία των ακραίων ισλαμιστι-
κών ομάδων που ελέγχουν περιοχές της
χώρας, αλλά και βομβαρδισμούς των δυ-
τικών δυνάμεων (της Τουρκίας συμπερι-
λαμβανομένης) που “πολεμάνε το ‘Ισλαμι-
κό Κράτος’”. 

Κοντά στη Δαμασκό, χτυπήθηκε η αγο-
ρά την ώρα αιχμής, ημέρα Κυριακή που
είναι η πρώτη εργάσιμη της βδομάδας
στη Συρία. Οι νεκροί υπολογίζονται κοντά
στους 100. Το χτύπημα ήταν διπλό, η
δεύτερη δόση ήρθε την ώρα που ο κό-
σμος ακόμη προσπαθούσε να περιθάλψει
τους τραυματίες. Τη δεύτερη βδομάδα
του Αυγούστου αμερικανικός βομβαρδι-

σμός στα βορειοδυτικά της χώρας σκό-
τωσε οχτώ αμάχους, ανάμεσά τους παι-
διά. Έτσι βαδίζει η καθημερινότητα τα τε-
λευταία χρόνια στη Συρία. Συνολικά οι νε-
κροί υπολογίζονται κοντά στους 300 χι-
λιάδες. Άγνωστο τι συμβαίνει με δεκάδες
χιλιάδες αγνοούμενους.

Με την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους
σε Ιράκ και Συρία από το 2014 και έπειτα,
η πίεση πάνω στους αμάχους έγινε αφό-
ρητη. Όχι μόνο λόγω των εγκλημάτων
του Ισλαμικού Κράτους, με τις μαζικές
απαγωγές και δολοφονίες “άπιστων” πλη-
θυσμών. Η αποσταθεροποίηση του Ιράκ
και ο πανικός των ιμπεριαλιστών μετατρά-
πηκε σε πράσινο φως για τον Άσαντ να
προχωρήσει και απο τη μεριά του σε κλι-
μάκωση. Για να μην δώσει ζωτικό χώρο
στους αντιπάλους του, το καθεστώς προ-
τιμά να μετατρέπει ολόκληρες περιοχές
σε έρημο. 

Σφαγές

Η πρόσφατη επίθεση στην Ντούμα -η
οποία ελέγχεται από μια ισλαμιστική ορ-
γάνωση- έγινε με το πρόσχημα της προ-
στασίας του πληθυσμού δύο μικρών πό-
λεων που βρίσκονται υπό την πολιορκία
των ισλαμιστών. Το καθεστώς δηλαδή
ισχυρίζεται ότι σκοτώνοντας αδιάκριτα σε
περιοχές που δεν ελέγχει, στέλνει μήνυ-
μα στους ένοπλους ισλαμιστές να μην
προχωρήσουν σε καινούργιες σφαγές. Η
άλλη πλευρά με τη σειρά της όσο περισ-
σότερο θάνατο σκορπίζει στέλνει μήνυμα
για τη δύναμή της.

Οι άμαχοι πληρώνουν έναν πόλεμο
όλων εναντίον όλων. O “στρατός του Ισ-
λάμ” που ελέγχει την Ντούμα βρίσκεται
σε ανοιχτή σύγκρουση με το “Ισλαμικό
Κράτος”, έχοντας μάλιστα προχωρήσει
σε αποκεφαλισμούς μελών του. Καταλή-
ψεις και ανακαταλήψεις περιοχών από τις
διάφορες φράξιες σημαίνουν ότι κάθε

φορά οι περιοχές “εκκαθαρίζονται” και χι-
λιάδες άνθρωποι φεύγουν πρόσφυγες.
Από τις πρόσφατες συγκρούσεις στην
Παλμύρα, υπολογίζεται ότι θα μετακινη-
θούν συνολικά 200 χιλιάδες άνθρωποι.
Και τριγύρω όλα τα γεράκια της περιο-
χής, από τη Σαουδική Αραβία ως την
Τουρκία, τις Δυτικές δυνάμεις, αλλά και
το Ιράν που επεμβαίνει αυτόνομα και μέ-
σω της Χεζμπολάχ για να στηρίξει το κα-
θεστώς, συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη
φωτιά.

Μια μελέτη του πανεπιστημίου LSE του
Λονδίνου που δημοσιεύτηκε πριν από ένα
μήνα, για την οικονομική και κοινωνική
κατάσταση στη Συρία, έχοντας κέντρο
τρεις περιοχές, τονίζει:

“Οι βασικές πηγές εισοδήματος και
απασχόλησης πριν από τον πόλεμο (γε-
ωργία, δημόσιος τομέας, μικρό εμπόριο
και βιομηχανία, τουρισμός) έχουν συρρι-
κνωθεί δραματικά. Οι νέες πηγές εισοδή-
ματος συνδέονται άμεσα με τη βία, τη
διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερι-
κών συνόρων, την εκμετάλλευση των ντό-
πιων πόρων (...) Στις νέες αυτές πηγές
περιλαμβάνονται οι δωροδοκίες, οι εκβια-
σμοί, το πλιάτσικο (...), η εμπορία ανθρώ-
πων, ανθρωπίνων οργάνων, καυσίμων,
αρχαιοτήτων και η πλαστογράφηση εγ-
γράφων.

Αυτό το νέο οικονομικό προφίλ συνδέε-
ται με την ανάδειξη μιας νέας πλούσιας
τάξης ηγετών ενόπλων ομάδων και επιχει-
ρηματιών που σχετίζονται μ’αυτούς, μια
φτωχοποιημένη μεσαία τάξη που εξαρτά-
ται από τα εμβάσματα από το εξωτερικό,
και μιας τάξης πληβείων, χωρίς καμιά πη-
γή διαβίωσης, που υφίσταται διαρκή βία
κάθε είδους.”

Υπάρχει κανείς που δεν καταλαβαίνει
γιατί έχουν δίκιο να φεύγουν οι άνθρωποι
από τη Συρία;

Νίκος Λούντος

ΣΥΡΙΑ Ιμπεριαλισμός και
πολέμαρχοι εναντίον προσφύγων

Η συγκέντρωση μνήμης στο Φέργκιουσον στην επέτειο του ενός χρόνου από τη δολοφονία του Μάικλ Μπράουν
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Μ
ε μαζικές διαδηλώσεις και
αντιδιαδηλώσεις εντάθηκε η
πολιτική κρίση στη Βραζιλία

ενώ τα ποσοστά υποστήριξης προς
την πρόεδρο Ντίλμα Ρουσέφ έχουν
πέσει σε μονοψήφια. Το σκάνδαλο
με τις μίζες του πετρελαϊκού γίγαντα
Πετρομπράς βρίσκεται φαινομενικά
στο επίκεντρο της αναταραχής,
όμως στην πραγματικότητα η κρίση
είναι ευρύτερη.

Από τις αρχές τις χρονιάς έχει αρ-
χίσει να ξεσκεπάζεται ότι μεταξύ
2003 και 2010 ένα ποσό ίσως μέχρι
2 δισεκατομμύρια δολάρια διακινή-
θηκε προς πολιτικά πρόσωπα από
την Πετρομπράς για να διασφαλι-
στούν εργολαβίες. Εκείνη την περίο-
δο πρόεδρος της Βραζιλίας ήταν ο
Λούλα, πολιτικός πατέρας της Ρου-
σέφ, ενώ η ίδια η Ρουσέφ ήταν μέ-
λος της διοίκησης της Πετρομπράς.
Κανένας από τους δικαστές που διε-
ρευνούν την υπόθεση δεν έχει βρει
ως τώρα κάτι εναντίον της ίδιας της
Ρουσέφ, όμως η Δεξιά έχει εκμεταλ-
λευτεί την κατάσταση για να οργα-
νώσει ένα κίνημα που έχει σαν κύρια
απαίτηση την αποπομπή της Ρου-
σέφ από την προεδρία και την ποινι-
κή της δίωξη. “Έξω η Ντίλμα” γρά-
φουν τα περισσότερα πλακάτ στις
διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από τον
περασμένο Μάρτη.

Οι διαδηλώσεις της Δεξιάς είναι
προφανές ότι πατάνε σε ένα συνολι-
κότερο αίσθημα αγανάκτησης απέ-
ναντι στην κυβέρνηση. Την Κυριακή
16 Αυγούστου συγκέντρωσαν εκα-
τοντάδες χιλιάδες σε 200 πόλεις. Το
Μάρτη ισχυρίζονται ότι είχαν συγ-
κεντρώσει εκατομμύρια. Ωστόσο το
ρυθμό τον δίνει η σκληρή δεξιά. Ένα
κομμάτι κατεβαίνει διεκδικώντας
στρατιωτικό πραξικόπημα κατά της
Ρουσέφ, νοσταλγώντας τη χούντα
του ‘64-’85. Μια ματιά στις φωτο-
γραφίες δείχνει ότι τα πλήθη είναι
αμιγώς λευκά, σε μια χώρα όπου ο
μισός πληθυσμός έχει πιο σκούρο
δέρμα.

Η κυβέρνηση ξέρει ότι η πλειοψη-
φία της εργατικής τάξης σιχαίνεται
τους οργανωτές αυτών των διαδη-

λώσεων, όμως τα αντι-δεξιά αντανα-
κλαστικά δεν είναι αρκετά για να τη
γλιτώσουν. Ο λόγος είναι ότι η πολι-
τική αναταραχή εξελίσσεται την ώρα
που το θαύμα της βραζιλιάνικης οι-
κονομίας καταρρέει. Όπως και άλ-
λες “ανερχόμενες” χώρες, η Βραζι-
λία μετά την κρίση του 2008-09 έζη-
σαν τη στιγμή της μεγάλης αυταπά-
της. Φαινομενικά η κρίση όχι μόνο
δεν την άγγιζε, αλλά έβγαινε δυνα-
μωμένη. Οι ρυθμοί ανάπτυξης το
2010 ξεπέρασαν τα σκορ όλης της
προηγούμενης δεκαετίας. Μέχρι το
2014 η μεγέθυνση είχε μετατραπεί
σε στασιμότητα και το 2015 έχει
μπει στην ύφεση, η πρόβλεψη είναι
για -2%. Οι τιμές στα ράφια ανεβαί-
νουν βδομάδα τη βδομάδα. Είναι η
πρώτη χρονιά από το 2013, όταν
κέρδισε τις εκλογές το PT (το “Κόμ-
μα των Εργατών” του Λούλα και της
Ρουσέφ) που η κατανάλωση πέφτει

αντί να ανέβει. Οι μισθοί το 2015 πέ-
φτουν, η ανεργία που είχε πέσει σε
ιστορικά χαμηλά κοντά στο 4%, μέ-
σα σε ενάμιση χρόνο έχει διπλασια-
στεί.

Μύθος

Ο βραζιλιάνικος καπιταλισμός, τις
μέρες που επικρατούσε ο μύθος των
‘BRICS’, νόμιζε πως οι εξαγωγές τού
είχαν δώσει το μαγικό ραβδί απέναν-
τι στην κρίση. Όμως η επιβράδυνση
της παγκόσμιας οικονομίας και κύ-
ρια της Κίνας σήμανε πως αυτός ο
δρόμος έκλεισε. Η κυβέρνηση από
τις πολιτικές “υποστήριξης” της οι-
κονομίας πέρασε στη λιτότητα με
αυξήσεις στη φορολογία των μισθών
και περικοπές. 

Η Ρουσέφ ανέβηκε στην προεδρία
το 2010 με όλα τα προγνωστικά
υπέρ της. Ο Λούλα της άνοιξε το
δρόμο ακριβώς πάνω στην κορύφω-

ση του οικονομικού μπουμ. Το PT,
κόμμα που αναδείχθηκε μέσα από
τους αγώνες της εργατικής τάξης
στη διάρκεια και μετά τη δικτατορία,
είχε να καυχηθεί ότι μέσα σε 7 χρό-
νια στην εξουσία από τη μια είχε δώ-
σει ώθηση στο βραζιλιάνικο καπιτα-
λισμό και από την άλλη είχε ανεβά-
σει το βιωτικό επίπεδο της πλειοψη-
φίας. Το κίνημα που ξέσπασε το
2013 με αφορμή την αύξηση στα ει-
σιτήρια των λεωφορείων, αλλά και οι
απεργίες στο Μουντιάλ του 2014
ήταν τα πρώτα σημάδια ότι το συμ-
βόλαιο ανάμεσα στην εργατική τάξη
και το PT μπορεί να σπάσει. Στις
εκλογές του Οκτώβρη του ‘14 η
Ρουσέφ ξανακέρδισε την προεδρία,
με 3% διαφορά απέναντι στον υπο-
ψήφιο της δεξιάς.

Οι οργανώσεις που πήραν την
πρωτοβουλία να οργανώσουν την
Πέμπτη 20 Αυγούστου κινητοποι-

ήσεις απέναντι στις διαδηλώσεις της
δεξιάς, με πρώτο το Κόμμα για το
Σοσιαλισμό και την Ελευθερία
(PSOL), ξεκαθάρισαν ότι δεν διαδη-
λώνουν υπέρ της κυβέρνησης. Κατέ-
βηκαν με συνθήματα αφενός απέ-
ναντι στους νοσταλγούς της χούν-
τας, αλλά και ενάντια στις επιθέσεις
της Ρουσέφ απέναντι στην εργατική
τάξη. Ταυτόχρονα ζητούσαν την πα-
ραίτηση του προέδρου της βουλής
Εντουάρντο Κούνια.

Ο Κούνια, που παρότι το κόμμα
του στήριξε την Ρουσέφ στις προ-
εδρικές, εκλέχθηκε πρόεδρος της
Βουλής σε συμμαχία με τη Δεξιά, εί-
ναι γνωστός συντηρητικός, περιβόη-
τος για τους “αγώνες” του ενάντια
στα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων.
Αποκαλύπτεται όμως ότι ήταν από
τους βασικούς εμπλεκόμενους στα
σκάνδαλα της Πετρομπράς. Ξέπλυ-
νε μίζες 5 εκατομμυρίων δολαρίων
μέσα από 100 διαφορετικές εταιρεί-
ες σε Ευρώπη και Αμερική -ανάμεσά
τους μια από τις αγαπημένες του
“εταιρείες”, η πεντηκοστιανή εκκλη-
σία “Σύναξη του Θεού”. Είναι λογικό
η Δεξιά να μην κάνει καμιά αναφορά
σε αυτόν τον αρχιμιζαδόρο.

Η περίπτωση Κούνια τονίζει δύο
πράγματα. Αφενός ότι η διαφθορά
στη διάρκεια της οικονομικής άνθη-
σης και της φούσκας δεν ήταν απο-
κλειστικό προνόμιο του PT. Αφετέ-
ρου ότι η κρίση διασπά συμμαχίες
και πολιτικές φιλίες που θεωρούνταν
δεδομένες.

Το PSOL και oι οργανωτές της
20ης Αυγούστου δεν μπόρεσαν να
αποφύγουν την προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να εναγκαλιστεί τις κινη-
τοποιήσεις ως “υπέρ της Ντίλμα”.
Τα συνδικάτα και οι κοινωνικές ορ-
γανώσεις που συνδέονται με το PT
μπήκαν στην κινητοποίηση αλλά
προσπαθώντας να παραμερίσουν τα
αντικυβερνητικά συνθήματα. Οργα-
νώσεις της επαναστατικής αριστε-
ράς και συνδικάτα ετοιμάζονται να
δώσουν συνέχεια με νέες κινητοποι-
ήσεις στις 18 Σεπτέμβρη.

Ν.Λ.

Σ
ε νέες εκλογές πηγαίνει η γειτονική
Τουρκία την 1η Νοέμβρη, μόλις πέντε
μήνες μετά τις εκλογές της 7ης Ιούνη. 

Πρόκειται για επιβεβαίωση της αποτυχίας
των σχεδίων του Ερντογάν. Το κόμμα του, το
AKP κέρδισε μεν τις εκλογές, με σχεδόν 41%,
χάνοντας όμως 9% σε σχέση με τις εκλογές
του 2011, κι έτσι τα σχέδια περί διαιώνισης
της παντοκρατορίας του Ερντογάν μέσω και
αλλαγής στο Σύνταγμα πήγαν περίπατο. Ταυ-
τόχρονα, οι εκλογές του Ιούνη ανέδειξαν το
HDP (Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών) ως το
μεγάλο αγκάθι στα πλευρά του τούρκικου
κατεστημένου. Για πρώτη φορά κόμμα που
εκφράζει το κουρδικό κίνημα μπαίνει στο
τουρκικό κοινοβούλιο, σπάζοντας τον αντιδη-
μοκρατικό περιορισμό του 10%, παίρνοντας
6 εκατομμύρια ψήφους και 13%. Ταυτόχρο-

να, για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα
του 1971 μπήκε στο κοινοβούλιο κόμμα με
την υποστήριξη της Αριστεράς.

Ο τρόπος με τον οποίο έχει πολωθεί το πο-
λιτικό σύστημα στην Τουρκία τα τελευταία
χρόνια δεν άφησε εύκολα περιθώρια για συγ-
κυβέρνηση ούτε με τους φασίστες του MHP,
ούτε με τους παραδοσιακούς κεμαλιστές του
CHP. Ενώ όλοι τους μαζί θέλουν να συντρί-
ψουν το HDP.

Φυγή κεφαλαίων

Και ο τούρκικος καπιταλισμός πληρώνει
την κρίση που περνάνε οι ανερχόμενες οικο-
νομίες. Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες 30

δις δολάρια ξένων επενδύσεων έχουν απο-
χωρήσει από τη χώρα. Μόνο η Ρωσία και η
Βραζιλία έχουν χειρότερα νούμερα σε αυτό
το δείκτη. Στην περίπτωση της Τουρκίας η
κατάσταση εντείνεται και από την γεωπολιτι-
κή κρίση με επίκεντρο τη Συρία. Πριν λίγα
χρόνια κάποιοι έκαναν λόγο για “νεο-οθωμα-
νισμό”, μιας και ο Ερντογάν φιλοδοξούσε να
παίξει ρόλο μπαλαντέρ στις ισορροπίες της
περιοχής. Τώρα αντί για εξαγωγή σταθερό-
τητας, ο Ερντογάν εισάγει αστάθεια.

Αυτό που επιλέγει τώρα ο Ερντογάν είναι
να κλιμακώσει τον πόλεμο κατά των Κούρ-
δων, σπάζοντας την εκεχειρία ελπίζοντας ότι
κάτι τέτοιο θα τον βοηθήσει να λύσει και το

πολιτικό του πρόβλημα. Τον τελευταίο μήνα
οι νεκροί είναι αρκετές εκατοντάδες. Η στρα-
τηγική έχει στόχο αφενός να σπάσει την
επιρροή που είχε το HDP στον ευρύτερο
πληθυσμό πέρα από τις κουρδικές περιοχές.
Αφετέρου να κερδίσει την ηγεμονία απέναντι
στους κεμαλιστές οι οποίοι τον κατηγορού-
σαν όλο αυτό το διάστημα ότι είναι υπερβολι-
κά μαλακός με τους Κούρδους.

Προς το παρόν, η τακτική δεν φαίνεται να
δουλεύει. Το HDP δεν καταγράφει απώλειες,
ενώ ακόμη και σε πολλές κηδείες των στρα-
τιωτών, οι συγγενείς δεν πλειοδοτούν σε εθνι-
κισμό, αλλά κατηγορούν την κυβέρνηση που
δεν στέλνει τα δικά της παιδιά να σκοτωθούν.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ Αγώνας για 
να πάει η οργή αριστερά

ΤΟΥΡΚΙΑ Η πολεμική εκστρατεία δεν σώζει τον Ερντογάν

Μπλοκ ανέργων στη διαδήλωση στο Σάο
Πάολο ενάντια στους νοσταλγούς της
Χούντας, αλλά και τις επιθέσεις της Ρουσέφ
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