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Στις εκλογές, όπως στο δημοψήφισμα
Λέμε ΟΧΙ στα Μνημόνια και στους συμβιβασμούς

Γυρίστε στις σελ. 8, 9

Δύναμη

στην

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Σάββατο 12/9, διαδήλωση στο πλευρό των προσφύγων. Περισσότερα στις σελίδες 10, 11, 18
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Για να μην περνάνε Mνημόνια με καμιά κυβέρνηση
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Πολιτική

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ήδη συγκυβερνούν
Ω

ς νικητή του ντιμπέιτ παρουσιάζει η πλειοψηφία
των ΜΜΕ τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος για άλλη
μία φορά επανέλαβε τις γνωστές υποσχέσεις
για εξεύρεση ισοδύναμων μέτρων, προκειμένου να
“απαλύνει” τις επιπτώσεις του τρίτου μνημονίου για
τους εργαζόμενους και τους ανέργους.

Τ

α χαζοχαρούμενα αστειάκια του Μεϊμαράκη στο ντιμπέιτ για τη
διαφορά ύψους από τον Τσίπρα, δεν μπορούν να κρύψουν την ξεφτίλα της ΝΔ.
Αυτό είναι φανερό και από τη βασική πολιτική γραμμή του Μεϊμαράκη
και των υπόλοιπων στελεχών της ΝΔ που ζητούν την εντολή του λαού για
το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας που θα διασφαλίσει την πολιτική
σταθερότητα που χρειάζεται για να εφαρμοστούν με ηρεμία τα μνημόνια.
«Η μοναδική προϋπόθεση που υπάρχει για όσους κληθούν να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση συνεργασίας είναι να πιστεύουν στην ευρωπαϊκή
προοπτική της χώρας», δήλωσε ο Μεϊμαράκης αφήνοντας και αυτός από
τη μεριά του την πόρτα ανοιχτή στον Τσίπρα.
Στο ντιμπέιτ της Δευτέρας ο Μεϊμαράκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπόσχεται
τίποτα για το πρώτο εξάμηνο ως προς τα όσα έχουν ήδη ψηφιστεί. “Η κυβέρνηση θα πρέπει πρώτα να εκπέμψει μηνύματα στην Ευρώπη υλοποιώντας προβλέψεις του μνημονίου και προχωρώντας σε μεταρρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις και ιδιωτικοποιήσεις”, είπε.
Το τι είδους αναδιαρθρώσεις είναι αυτές που “ευαγγελίζεται” ο Ευάγγελος μπορεί κανείς να συμπεράνει εύκολα από το θέμα της ΕΡΤ. Σε πρόσφατες δηλώσεις η πρώην υφυπουργός Επικρατείας Σοφία Βούλτεψη δήλωσε πως “η ΕΡΤ υπήρχε και ήταν η ΝΕΡΙΤ”, ο Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβήτησε το καθεστώς εργασίας όσων επανήλθαν στην ΕΡΤ, ενώ ο Νίκος
Δένδιας υποστήριξε στον ΣΚΑΪ πως είναι μεγάλος ο αριθμός των εργαζομένων και των τηλεοπτικών σταθμών που έχει η ΕΡΤ.
Σε συγκέντρωση στο Ηράκλειο ο Μεϊμαράκης δε δίστασε να χαρακτηρίσει τους σχολικούς φύλακες, τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους βγήκαν σε διαθεσιμότητα ότι
είναι οι "άχρηστοι του Δημοσίου που επαναπροσλήφθηκαν".
Απεγνωσμένες προσπάθειες να γυρίσει το κλίμα προς τα δεξιά, έκανε ο
αρχηγός της ΝΔ και με το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών.
Επανέλαβε το γνωστό επιχείρημα ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε σε όλους μήνυμα
να έρθουν εδώ” και όσον αφορά την πολιτική που θα ακολουθήσει η ΝΔ τόνισε ότι “με τους μετανάστες θα συζητήσουμε και θα βρούμε μια λύση και
τους λαθρομετανάστες θα τους επαναπροωθήσουμε στις χώρες τους”.
Η ΝΔ ξαναμασάει όλα τα γνωστά ρατσιστικά επιχειρήματα προσπαθώντας να ρίξει τα βάρη της κρίσης στους μετανάστες και από την άλλη απειλεί για νέες απολύσεις όσων επαναπροσλήφθηκαν μετά από χρόνια σκληρής σύγκρουσης με την κυβέρνηση Σαμαρά.

Ντροπή και οργή νιώσαμε οι αγωνιζόμενοι
της ΕΡΤ με την κάλυψη και μετάδοση από
την ΕΡΤ της προεκλογικής εκδήλωσης της
Χρυσής Αυγής.
Μετά από έναν αγώνα δύο χρόνων, με στόχο να ανοίξουμε την ΕΡΤ ως φωνή της κοινωνίας, την Παρασκευή από τις συχνότητές της
ακούστηκε ο ρατσιστικός λόγος της Χ.Α.
Οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, που
όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαμε μάχες μέσα από το αντιφασιστικό κίνημα, το μό-

Ο Τσίπρας μίλησε για τις λεγόμενες «χαραμάδες»
που υπάρχουν στη συμφωνία-μνημόνιο για το χρέος και
τις εργασιακές σχέσεις, τις οποίες θα αξιοποιήσει η νέα
κυβέρνηση, για την οποία άφησε μία ορθάνοιχτη πόρτα
συνεργασίας με όλα τα κόμματα που βοήθησαν στην
ψήφιση του τρίτου Μνημονίου. Είπε συγκεκριμένα ότι
θα είναι μία κυβέρνηση «προοδευτική» και «εθνικής ευθύνης» συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος δεν είναι ενάντια σε
συνεργασίες αφού πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Παυλόπουλο, ενώ θα μπορούσε να προτείνει
ένα πρόσωπο από την Αριστερά.
Η κυβέρνηση συνεργασίας με όλα τα «φιλοευρωπαϊκά κόμματα», που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, είναι το
πιο πιθανό σενάριο. Αλλά ακόμα και σε περίπτωση της
αυτοδυναμίας ΣΥΡΙΖΑ, η εφαρμογή της συμφωνίας θα
γίνει με σκληρότερους και όχι ευνοϊκότερους όρους
από το μνημόνιο στο οποίο έβαλε την υπογραφή του ο
Τσίπρας. Η πραγματικότητα είναι ότι η εφαρμογή του
μνημονίου, εξαρτάται πολύ περισσότερο από τους δανειστές παρά από τη σύνθεση της κυβέρνησης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι αν καταφέρει και πάρει μεγαλύτερο ποσοστό τότε θα καταφέρει να έχει το πάνω
χέρι στους πολιτικούς συσχετισμούς και άρα τα μέτρα
που θα εφαρμοστούν θα είναι πιο ανώδυνα για τους
φτωχούς ενώ από την άλλη θα τα βάλει με τη διαπλοκή.
Η συνέντευξη του Ευκλείδη Τσακαλώτου, τελευταίου
υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου, στην Εφημερίδα των Συντακτών του Σαββάτου
12/9, είναι αποκαλυπτική για το πόσο πολύ μοιάζει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή της ΝΔ. Στην ερώτηση ποιες
οι διαφορές του Ταμείου Αξιοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ
απάντησε ότι: “Κατ’ αρχάς θα βρίσκεται στην Αθήνα και
όχι στο Λουξεμβούργο. Ένα μέρος των εσόδων θα πηγαίνει στις τράπεζες, ένα άλλο στις επενδύσεις κι ένα
τρίτο στην αποπληρωμή του χρέους”. Όλα τα λεφτά
στους τραπεζίτες και στους “επενδυτές” τύπου Μπόμπολα δηλαδή.
Δεν είναι μόνο στην οικονομική πολιτική που δύσκολα
μπορεί κανείς πια να βρει τις διαφορές. Η αναζήτηση
ρεαλιστικών λύσεων μέσα στα πλαίσια του συστήματος
οδηγεί στις χειρότερες προδοσίες και ξεπουλήματα σε
όλα τα ζητήματα.
Το πιο χαρακτηριστικό είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κίνημα των Σκουριών που συγκρούστηκε με

τους Χρυσοθήρες και την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Από το “έξω η Ελ Ντοράντο Γκολντ” που ήταν το
αίτημα του κόσμου στη Χαλκιδική και υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο Τσίπρας δήλωσε στο ντιμπέιτ «Είμαστε
και με τους εργαζομένους και με το περιβάλλον».
Δεν είναι το μόνο. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτησε στο αντιρατσιστικό αντιφασιστικό κίνημα και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για να στηρίξει τους πρόσφυγες,
διεκδικώντας στέγη, άσυλο, δικαιώματα για όλους.

Πρόσφυγες
Η συνέντευξη του Νίκου Κοτζιά, του πρώην υπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το
Σάββατο 12/9 στην εφημερίδα των Συντακτών, είναι
αποκαλυπτική για το ποιες είναι οι επίσημες θέσεις που
υποστήριζε η κυβέρνηση Τσίπρα σχετικά με τους πρόσφυγες:
“Η Ε.Ε. δεν επέβαλε την εφαρμογή των συμφωνιών
επαναπροώθησης που έχει με χώρες όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και την Τουρκία, με αποτέλεσμα το
προσφυγικό και μεταναστευτικό κύμα να μεγαλώνει
ακόμα περισσότερο. Ο ΟΗΕ, που κάποια στελέχη του
μάς έκαναν ανόητη κριτική, δηλώνει σήμερα «οικονομική πτώχευση» ως προς τα κονδύλια που διαθέτει για
τους καταυλισμούς προσφύγων σε Τουρκία, Λίβανο και
αλλού. Με 43 σεντς ανά μέρα για κάθε πρόσφυγα ήταν
αναμενόμενο να υπάρξει ενίσχυση της προσφυγικής
ροής προς την Ε.Ε. Πόλεμοι, οικονομική δυσπραγία του
ΟΗΕ, η μη εφαρμογή των συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτους, το χάσιμο χρόνου, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό
πρόβλημα στον ευρωπαϊκό Νότο. Τελευταία, Γερμανία
και Γαλλία αντιμετωπίζουν το ζήτημα πιο ορθολογικά
και δεν ακολουθούν τη συμπεριφορά κάποιων νέων μελών της Ε.Ε”. Ακόμα και στο ντιμπέιτ της Δευτέρας ο
Τσίπρας δεν δίστασε να υποστηρίξει την Frontex και το
δολοφονικό της έργο.
Αυτές οι τεράστιες αντιφάσεις που δημιουργεί το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες του κόσμου που ψήφισε
ΣΥΡΙΖΑ και στην προσαρμογή στην πιο δεξιά πολιτική είναι που δημιούργησε την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ίδια
μοίρα που ακολουθεί κάθε ρεφορμιστικό κόμμα που
αναλαμβάνει να διαχειριστεί το καπιταλιστικό σύστημα.
Αυτό που κρίνεται την Κυριακή των εκλογών δεν είναι η διαφορά ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, αλλά το δυνάμωμα της Αριστερής Αντιπολίτευσης στη νέα κυβέρνηση και ιδιαίτερα της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς,
αντάξιας των προσδοκιών του κόσμου που αντιστάθηκε
και μπορεί κλιμακώνοντας τη δράση του να τσακίσει
μνημόνια, ρατσισμό και φασισμό.

Nτροπή η κάλυψη της Χ.Α.
νο που θα θέλαμε να μεταδίδουμε από τη
Χ.Α. θα ήταν η δίκη της.
Είναι προκλητικό για εμάς να θέτει η διακομματική ως υποχρέωση της ΕΡΤ την κάλυψη της Χ.Α. Κι αυτό γιατί δεν είναι, όπως
προσπαθεί και η ίδια να παρουσιαστεί, ως το
τρίτο κόμμα στη Βουλή. Πρόκειται για ένα
ναζιστικό μόρφωμα, με πολλά θύματα. Δεν
ξεχνάμε πως ο Παύλος Φύσσας, ο Σαχζάτ

Λουκμάν είναι μόλις δύο από τα πολλά θύματά της. Δεν ξεχνάμε τις επιθέσεις στους Αιγύπτιους ψαράδες ή στους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ. Ο ρατσιστικός λόγος είναι κάλεσμα
για νέες δολοφονικές επιθέσεις και όχι δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση.
Έτσι, οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
έχουμε να παλέψουμε και με τη λογική πως η
Χ.Α. δικαιούται ραδιοτηλεοπτικό χρόνο προς

Κ.Θ.

χάριν της αντικειμενικής ενημέρωσης. Και σε
αυτή τη μάχη θα πρέπει να βγουν μπροστά οι
δημοσιογραφικές ενώσεις. Όταν μας λένε ότι
έχει ευθύνη το να μην καλύπτεις και μεταδίδεις την Χ.Α. απέναντι στην αντικειμενικότητα,
εμείς απαντάμε ότι το να αναπαράγεις το λόγο της Χ.Α. έχει ευθύνη απέναντι στη κοινωνία
για τα εγκλήματα μίσους που προκαλεί.

Ειρήνη Φωτέλλη
εργαζόμενη ΕΡΤ
υποψήφια Επικρατείας με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Δευτέρα 14/9 Μαζική διαδήλωση στα γραφεία της Ε.Ε. μετά
την προεκλογική συγκέντρωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αθήνα
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ΟΛΟ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡ Α 21 ΜΑΡΤΗ

Καταδίκη
των δολοφόνων
της Χρυσής Αυγής
Να ξηλώσουµε
τα ρατσιστικά µέτρα

τους. Αντί για νέες «διαπραγματεύσεις» μαζί
τους θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για να
τους δώσουμε ένα σκληρό χτύπημα με τη διαγραφή του χρέους και την κρατικοποίηση του
τραπεζικού συστήματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας, από την αρχή που ζήτησε
εκλογές, επιμένει ότι ο συμβιβασμός ήταν αναγκαίος και τώρα ένας πιο προσγειωμένος ΣΥΡΙΖΑ θα διαπραγματευτεί πιο ρεαλιστικά μέσα
στα όρια των συσχετισμών.
Ο Μεϊμαράκης, πάντα πιο χυδαίος, ποντάρει
στην απογοήτευση από τους συμβιβασμούς του
Τσίπρα για να πει ότι όποιος συμβιβάζεται πιο
γρήγορα βολεύεται καλύτερα.
Και οι δυο, όσο κι αν «πολώνονται» προεκλογικά, ουσιαστικά μας λένε ότι η αντίσταση και οι
αγώνες είναι ματαιοπονία, ο αντίπαλος είναι πιο
δυνατός, η διαχείριση του νέου μνημόνιου είναι
μονόδρομος.
Ε λοιπόν, Όχι! Η εργατική αντίσταση είναι η
πραγματική ελπίδα για να ξεφύγουμε από τη
φτώχεια των μνημόνιων και τις ρατσιστικές βαρβαρότητες της Ευρώπης-φρούριο. Το πραγματικό νόημα της ψήφου αυτή την Κυριακή είναι
να κοντύνουμε αυτούς που θέλουν να σβήσουν
τους αγώνες μας και να δυναμώσουμε την Αριστερά της ανυπακοής και της αντικαπιταλιστικής ανατροπής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πανίσχυρη, ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά. Οι τραπεζίτες της
ούτε θέλουν ούτε μπορούν να φέρουν οικονομική ανάκαμψη που τάχα θα ελαφρύνει τη λιτότητα. Η κρίση στην Κίνα τούς κάνει ακόμα πιο
λυσσαλέα αντεργατικούς αλλά και πιο ευάλω-

Μηνύματα
Πολιτικά, από όλη την Ευρώπη έρχονται μηνύματα ότι οι εργάτες εκεί σιχαίνονται τη Μέρκελ και τον Κάμερον, τον Ολάντ και τον Ραχόι
όσο κι εμείς εδώ. Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους το περασμένο Σάββατο στο πλευρό των

προσφύγων, ενάντια στα ρατσιστικά εγκλήματα
της ΕΕ που σκοτώνει με τις βόμβες και με τη
FRONTEX.
Είναι ρεαλιστικό ότι και εδώ από Δευτέρα η
επόμενη κυβέρνηση που θα διαχειριστεί το νέο
μνημόνιο θα είναι πολιτικά πιο αδύναμη ενώ το
εργατικό κίνημα αντίστασης θα συνεχίσει από
καλύτερες θέσεις.
Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις που μιλάνε για
«ντέρμπι» ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ και θάβουν την πέρα από
το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, παραδέχονται ότι υπάρχουν μεγάλα ποσοστά αναποφάσιστων και το
πιο μεγάλο κομμάτι τους δεν σκέφτεται αν θα
πισωγυρίσει προς τα δεξιά αλλά πώς θα πάει
πέρα από τους συμβιβασμούς του Τσίπρα.
Το ρεύμα είναι προς τα αριστερά, γιατί η εργατική τάξη και η νεολαία έχουν την εμπειρία
από τις μάχες τους που κόντυναν τη ΝΔ και το
ΠΑΣΟΚ και πέταξαν στο πλάι Παπανδρέου, Παπαδήμο και Σαμαροβενιζέλους. Κλείστε τα αυτιά στα κλισέ ότι οι γυναίκες και η νεολαία είναι
αναποφάσιστοι γιατί είναι “συντηρητικές” ή
“απολίτικοι”. Οι γυναίκες ψήφισαν ΟΧΙ στο δημοψήφισμα πιο μαζικά από τους άνδρες. Η νεολαία έδωσε 80% στο ΟΧΙ.
Μέσα σε αυτό το ρεύμα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι
η δύναμη που στήριξε όλες τις μάχες, μικρές
και μεγάλες, και προειδοποιούσε πόσο κοστίζουν οι συμβιβασμοί από την πρώτη στιγμή.
Δυναμώνοντας την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ξέρουμε με
σιγουριά ότι βάζουμε τους νέους αγώνες μας
σε καλύτερη αφετηρία. Εμπρός μαζικά και
αποφασιστικά να στείλουμε αυτό το μήνυμα
την Κυριακή.
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τάνουμε στην ώρα της κάλπης και όλα τα
κόμματα που ψήφισαν το νέο Μνημόνιο
στην προηγούμενη Βουλή προσπαθούν
να μας πείσουν ότι είναι καιρός να προσγειωθούμε.
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H ANTAΡΣΥΑ στη μάχη των εκλογών

Μαζικές εκδηλώσεις
Αγ.Παρασκευή

Ηράκλειο Κρήτης

Ρέθυμνο

Άλλη μια πετυχημένη προεκλογική
εκδήλωση της εκλογικής συμμαχίας
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ- ανένταχτοι αγωνιστές
και αγωνίστριες πραγματοποιήθηκε
στην Αγία Παρασκευή με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 αγωνιστών κι
αγωνιστριών.
Τη συζήτηση άνοιξαν η Δέσποινα
Κουτσούμπα, ο Γιώργος Ράγκος κι ο
Γιώργος Μανουράς κι ακολούθησαν
χαιρετισμοί από το σύντροφο Νίκο Πελεκούδα εκ μέρους του ΕΕΚ καθώς και
άλλων συντρόφων από την τοπική επιτροπή όπως του Κώστα Παπαδάκη, δικηγόρου πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χ.Α και υποψήφιου επικρατείας και
του καθηγητή Στέργιου Μανουρά. Η
συζήτηση κινήθηκε γύρω από το χαρακτήρα της ΕΕ και την πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και γίνανε τοποθετήσεις που
θίξανε το ζήτημα της αλληλεγγύης με
τους πρόσφυγες καθώς και τη μάχη
ενάντια ση ναζιστική Χρυσή Αυγή.

Οδυσσέας Κατσούλης

Ηράκλειο Αττικής
Άνω Πετράλωνα

Γαλάτσι

Την Πέμπτη 10/9 στην εκδήλωση της
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. στο Νέο Ηράκλειο τη συζήτηση άνοιξαν η Δέσποινα Κουτσούμπα, ο Κώστας Παπαδάκης αλλά και οι
υποψήφιοι – μέλη της τοπικής επιτροπής, Μιχάλης Κουτρομάνος και Γιώργος Ράγκος.
Στόχος των συντρόφων που οργανώσαμε την εκδήλωση ήταν να ακούσουμε τους προβληματισμούς αλλά και τις
ιδέες ενός κόσμου, που είδε την ελπίδα να προδίδεται. Το «ΟΧΙ» του 62 %
να μεταμορφώνεται σε ναι μέσα σε λίγες ώρες και τους πρόσφυγες, δημιούργημα μιας επαίσχυντης πολιτικής
της Ε.Ε., να στριμώχνονται σε βάρκες
και λιμάνια για να γλυτώσουν.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη. Πάνω από 70 άτομα κάθισαν να
ακούσουν όλες τις ομιλίες ενώ πολλοί
περισσότεροι πέρασαν και σταμάτησαν.

Πάνος Πόλκας

Πετρούπολη

Σε περισσότερα από 90 σημεία σε όλη τη χώρα
πραγματοποιούνται προεκλογικές εκδηλώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
τις τελευταίες ημέρες, συσπειρώνοντας χιλιάδες αγωνιστές
κι αγωνίστριες με διάθεση για συζήτηση και δράση.
Σε αυτό το δισέλιδο μπορείτε να διαβάσετε μερικές από τις
ανταποκρίσεις που μας έστειλαν σύντροφοι και συντρόφισσες.

Ζωγράφου
Η εκδήλωση της ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ζωγράφου το Σάββατο, ήταν μια πολύ
καλή στιγμή για την αντικαπιταλιστική αριστερά στην περιοχή, συγκεντρώνοντας 70 άτομα, νέους και νέες, στη μεγαλύτερη ίσως εκδήλωση
που έχουμε κάνει.
Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στο γιατί έχει αξία η ψήφος στους αντικαπιταλιστές για να παλέψουμε από ισχυρότερη θέση αύριο. Ο σ. Στέλιος
Βραδής στάθηκε στο πώς θα φτάσουμε τον πήχη που έβαλε το 61.3%
ΟΧΙ. Συνεχίζοντας, ο σ. Γιάννης Ελαφρός στάθηκε στις αιχμές του μεταβατικού προγράμματος για το πώς έρχεσαι σε ρήξη με την ΕΕ του ΝΑΙ,
άμεσα, χωρίς στάδια, γιατί τα στάδια κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές. Η σ.
Έλλη Πανταζοπούλου μίλησε για τη δύναμη της τάξης μας σε πολιτικές
μάχες που δίνει και συνδέει με τις οικονομικές, όπως η πρόσφατη νίκη
απέναντι στη Χρυσή Αυγή στον Πειραιά και ταυτόχρονα η απομόνωση των
νεοναζί πανευρωπαϊκά. Ο σ. Μάνος Σκούφογλου έβαλε όλα αυτά μέσα
στη σοσιαλιστική προοπτική και πώς ο εργατικός έλεγχος είναι το κλειδί
για να αλλάξεις συνολικά την κοινωνία. Ακολούθησαν τοποθετήσεις από
«παλιούς» αγωνιστές όπως ο Γιάννης Τσαμούρης και η Ράνια Νενεδάκη
που είχαν τον αέρα ότι πάμε να μπούμε στο κοινοβούλιο για να απλώσουμε αυτή την αυτοπεποίθηση σε κάθε γειτονιά και κάθε εργατικό χώρο.

Κατερίνα Σεβαστάκη

Κυψέλη

Αιγάλεω

Πάνω από 50 άτομα παρακολούθησαν την συζήτηση στη Κυψέλη την Παρασκευή 11/9. Τουλάχιστον οι μισοί ήταν κόσμος
της γειτονιάς που ζητάει απαντήσεις από τους αγωνιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ήταν στο πλάι του
στους αγώνες που έδωσε. Αντίστοιχη ήταν και η συμμετοχή την
προηγούμενη μέρα στο Γαλάτσι,
με πάνω από 60 ατόμα, όπως και
σε αυτή του Σαββάτου στα Πατήσια.
Κοινά σημεία στις εκδηλώσεις
ήταν συζήτηση σχετικά με την
κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ και την αδυναμία των κομμάτων στα δεξιά
του να καρπωθούν την απογοήτευση του κόσμου. Ιδιαίτερες
αναφορές έγιναν στο αν υπήρχε
δυνατότητα κοινού κατεβάσματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με την Λαϊκή
Ενότητα. Επίσης συζητήθηκε αρκετά η συνέχεια της μάχης ενάντια στους Ναζί της Χρυσής Αυγής.
Ενδεικτικό της συζήτησης που
προηγήθηκε ήταν τα βίβλια σχετικά με την ισπανική επανάσταση
του 1936 και την τραγωδία στη
Χιλή το 1974, που πουλήθηκαν
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
που είχε παρουσία στις εκδηλώσεις.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 11/9, η κεντρική
προεκλογική εκδήλωση των ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΕΕΚ στην πλατεία
Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω.
Την εκδήλωση άνοιξε ο χημικός
Διονύσης Αμπάτης, μέλος του
Δ.Σ. ΟΙΕΛΕ και υποψήφιος στη Β'
Αθήνας από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι
ακολούθησε, η ψυχίατρος Κατερίνα Μάτσα, υποψήφια στη Β' Αθήνας, από το ΕΕΚ.
Στη συνέχεια μίλησε ο Πέτρος
Παπανικολάου, γιατρός και υποψήφιος στην Β' Αθήνας, από την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι ο Γιάννης Σηφακάκης, υποψήφιος στην Α' Αθήνας
και μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Όλοι οι ομιλητές ανέπτυξαν
από την πλευρά τους τους λόγους που πρέπει να ενισχυθεί και
εκλογικά η παρουσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πρόβαλαν εικόνες από την
έντονη κινηματική της δράση, τη
σταθερή της θέση στο Αντικαπιταλιστικό Πρόγραμμα, στο "Όχι μέχρι το τέλος" και τη θετική εξέλιξη
της συνεργασίας με το ΕΕΚ και
ανένταχτους-ες αγωνιστές-στριες
σε αυτές τις εκλογές.
Θετικό στοιχείο και οι μουσικές
επιλογές που συνόδευσαν την εκδήλωση.

Δημήτρης Λυγίζος

Ανδρέας Κολλιαράκης

H ANTAΡΣΥΑ στη μάχη των εκλογών

σε όλη τη χώρα

Ηράκλειο Κρήτης
Την Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη, η τοπική της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Ηράκλειο της Κρήτης πραγματοποίησε την προεκλογική της εκδήλωση, με εισηγήτριες την Δέσποινα
Κουτσούμπα και την Έλλη Πανταζοπούλου.
Κοινό συμπέρασμα ήταν πως μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η αναγκαιότητα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Στη συνέχεια, με τοποθετήσεις
υποψήφιων βουλευτών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, άνοιξε μεγάλη
κουβέντα με τον κόσμο που παρακολουθούσε την εκδήλωση, σχετικά με την κατάσταση στην αριστερά, την Λαϊκή Ενότητα και την ρεαλιστικότητα του αντικαπιταλιστικού προγράμματος. Μεγάλο κομμάτι της συζήτησης
αφορούσε και στην κατάσταση με τους πρόσφυγες που
καταφτάνουν θαλασσοπνιγμένοι στις ακτές της Ευρώπης, λόγω των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, ενώ κοινή παραδοχή ήταν η άμεση αναγκαιότητα διάλυσης της δολοφονικής FRONTEX και ο τερματισμός των ρατσιστικών πολιτικών της Ευρώπης-Φρούριο.

Άνω Πετράλωνα
Περισσότερα από 80 άτομα συμμετείχαν στη συζήτηση που οργάνωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα Άνω Πετράλωνα
την Κυριακή 13/9. Οι ομιλητές Μαρία
Στύλλου, Θόδωρος Κουτσουμπός
και Γιάννης Ελαφρός, σχολίασαν μεταξύ άλλων τα επιχειρήματα περί χαμένης ψήφου που έρχονται από τα
δεξιά, τονίζοντας ότι η ψήφος στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτελεί την πιό χρήσιμη
ψήφο, αυτή που σημαίνει το δυνάμωμα των αγώνων από την επόμενη μέρα των εκλογών.
Οι προκλήσεις για το εργατικό κίνημα και οι μάχες από τις 21/9, ενάντια στο νέο μνημόνιο, ήταν το βασικό
θέμα της συζήτησης που ακολούθησε.
Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση συντρόφισσας σχετικά με την αντιφασιστική επιτυχία στον Πειραιά
και τη ματαίωση της σύναξης της
Χρυσής Αυγής, κινητοποίηση που
συμμετείχε και η ίδια με το σωματείο
της.
Πλούσια ήταν και η κουβέντα που
άνοιγε στα πέριξ της εκδήλωσης από
τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που έκαναν εξόρμηση με την
εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη και
το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα
Κάτω. Δόθηκαν 10 φύλλα της εφημερίδας και 12 τεύχη του περιοδικού,
με πιο χαρακτηριστικό ίσως στιγμιότυπο τον σύντροφο, πρώην μέλος
της φοιτητικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στη σχολή του, που δήλωσε ότι
θα στηρίξει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ελεάννα Τσώλη

Αμπελόκηποι
Την Παρασκευή το απόγευμα
πραγματοποιήθηκε η προεκλογική
συγκέντρωση της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Πανόρμου. Μαζεύτηκαν 50
άτομα, αλλά το ακροατήριο της πλατείας ήταν ακόμη μεγαλύτερο.
Ο Κώστας Καταραχιάς στάθηκε
στους λόγους της αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ που οφείλεται στη στρατηγική
του ρεφορμισμού και όχι στη μετάλλαξή του μέσα σε μια νύχτα σε μνημονιακό κόμμα. Η Ειρήνη Γαϊτάνου
τόνισε την αναγκαιότητα υλοποίησης
του μεταβατικού προγράμματος της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σαν πρώτο βήμα εξόδου
από την κρίση. Ο Γιάννης Αγγέλης
επεσήμανε την αδυναμία του καπιταλισμού να κάνει οικονομικές παραχωρήσεις στους εργαζόμενους. Ακολούθησαν παρεμβάσεις του κοινού,
που αποδείχτηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες στην κατανόηση της πρότασης
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Βασίλης Μάραντος

Πάνος Λουκίσας

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης
Την Κυριακή 13/9 έγινε η προεκλογική συγκέντρωση της Τοπικής Επιτροπής Αμπελοκήπων στο Δημαρχείο. Περισσότεροι από 40 σύντροφοι και συντρόφισσες παρακολούθησαν
τις εισηγήσεις των υποψήφιων βουλευτών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Η Ειρήνη Κόλλια, άνεργη εκπαιδευτικός μίλησε για την κατάσταση της νεολαίας, ο Νίκος Χατζάρας συνδικαλιστής στο δήμο, για τις μάχες που έδωσε το κίνημα στους χώρους
δουλειάς τόσο ενάντια στα μνημόνια όσο κι ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό. Ο Σπύρος Μαρκέτος ανέλυσε το πρόγραμμα και την αναγκαιότητα της ψήφου στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
ενώ ο Γιώργος Τσιάμαλου, εκ μέρους του ΕΕΚ κάλεσε σε συνέχεια του "όχι" και στις κάλπες και στους αγώνες. Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις και οργανώθηκε το
πρόγραμμα εξορμήσεων των επόμενων ημερών σε εργατικούς χώρους και στις γειτονιές
των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης.

Νίκος Χατζάρας

Ξάνθη

Γιάννενα

Πετυχημένη ήταν η εκδήλωση του ΣΕΚ τη
Δευτέρα 7/9 στο Πολυτεχνείο με ομιλητή
τον Παντελή Παναγιωτακόπουλο για τη
στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές. Στη
συζήτηση συμμετείχαν περίπου 30 άτομα,
φοιτητές, εργαζόμενοι, άνεργοι, κόσμος
που τώρα σπάει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας
βιώσει στην πράξη τα αδιέξοδα της ρεφορμιστικής στρατηγικής.
Μετά τη συζήτηση το σύνολο των παρευρισκόμενων πήραν προκηρύξεις και προεκλογικό υλικό για να το διακινήσουν στη
γειτονιά και στο χώρο δουλειάς τους. Η
καμπάνια συνεχίζεται με καθημερινές εξορμήσεις όλο αυτό το διάστημα σε πλατείες,
δημόσιες υπηρεσίες, εργοστάσια, χωριά
της μειονότητας και σχολεία.

Παντελής Αποστολίδης

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 5
16 Σεπτεμβρίου 2015, Νο 1190

Προεκλογική εκδήλωση της τοπικής
ΑΝΤΑΡΣΥΑ έγινε την Τρίτη 9/9 και στα
Γιάννενα με τη συμμετοχή περισσότερων
από 70 ατόμων και ομιλητές την Αργυρή
Ερωτοκρίτου και τον Βαγγέλη Νάνο.
Μεγάλο κομμάτι της συζήτησης αφορούσε το ζήτημα των προσφύγων με
τους συντρόφους να επισημαίνουν την
ανάγκη για μάχη ενάντια στην πολιτική
της Ευρώπης Φρούριο.
Το πιο θετικό από όλα ήταν το γεγονός
ότι αρκετός από τον κόσμο που ήταν εκεί
και δεν είναι μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπήκε
στο πρόγραμμα εξορμήσεων μαζί μας
από την επόμενη μέρα, προκειμένου να
βοηθήσει στο δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς.

Λουίζα Γκίκα

Πάτρα
Πάνω από 120 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ την Παρασκευή 11/9 στη Πλ. Γεωργίου, στη Πάτρα, με ομιλητές τον Γιώργο Κιούση, Γιάννη Αγγελόπουλο και Νίκο Τζιρή. Έγινε πλούσια συζήτηση. Τόσο από τις εισηγήσεις όσο και από τις
τοποθετήσεις μπήκαν πολύ γλαφυρά η αδυναμία οποιασδήποτε κυβέρνησης να εφαρμόσει μνημόνια και τα προχωρήματα του κινήματος, της νεολαίας και της εργατικής τάξης,
όπως αποτυπώθηκαν στους αγώνες των τελευταίων 5 χρόνων αλλά και στο δημοψήφισμα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα όρια της ρεφορμιστικής στρατηγικής όπως φάνηκαν απ’
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τονίστηκε ο ρόλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, καθώς κι ότι είναι μια δύναμη που το πρόγραμμα της δεν είναι
ένα πρόγραμμα για να υλοποιηθεί από κυβερνήσεις αλλά από την ίδια την εργατική τάξη.
Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στο τεράστιο κύμα συμπαράστασης απέναντι στους πρόσφυγες σ’ όλη την Ευρώπη.
Η επόμενη προεκλογική συζήτηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Πάτρα θα γίνει την Πέμπτη 17/9
στις 7μμ στη Πλ. Όλγας.

Φωτεινή Λυσσικάτου

Χανιά
Κεντρική προεκλογική
συγκέντρωση πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης η Τ.Ε ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χανίων στην πλατεία της
Σπλάντζιας, με ομιλητές
τους Σεραφείμ Ρίζο, δημοτικό σύμβουλο με την Ανταρσία στα Χανιά και τον
Γιάννη Πετράκη, μαθηματικό, υποψήφιο βουλευτή
Χανίων.
Ακολούθησαν σύντομες
τοποθετήσεις των υποψηφίων βουλευτών Χρήστου
Κιούπη, Βύρωνα Λυκιαρδόπουλου και Μαρίας Καλιτσουνάκη και στη συνέχεια
έγινε ρεμπέτικο γλέντι οικονομικής ενίσχυσης.
Ο Σεραφείμ Ρίζος είπε
ότι ο δολοφονικός μηχανισμός της Ε.Ε. πρέπει να
διαλυθεί γιατί δολοφονεί

τόσο με τα Μνημόνια όσο
και με τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τον ρατσισμό. Στις εκλογές κάθε
πολιτική δύναμη πρέπει να
κριθεί και από τη θέση
απέναντι στην ΕΕ και με τη
μάχη να ξηλώσουμε παλιά
και νέα μνημόνια. Ο Γιάννης Πετράκης με τη σειρά
του τόνισε ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταθέτει ένα πρόγραμμα που κρίνει πως είναι αναγκαίο για να βγει ο
λαός νικηφόρος από αυτή
την αναμέτρηση. Μετά την
7μηνη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε ξεκάθαρο πως
δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή πολιτική στο πλαίσιο της φυλακής του ευρώ
και της Ε.Ε.

Ειρηναίος Μαράκης

Ρέθυμνο
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 12/9 η
προεκλογική εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε κεντρική πλατεία του Ρεθύμνου.
Περισσότερα από 40 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση κυρίως φοιτητές, αλλά με παρουσία επίσης μαθητών, εργαζομένων και συνταξιούχων. Οι τοποθετήσεις και
οι ερωτήσεις του κοινού που συμμετείχε, είχαν να κάνουν
με το κατά πόσο είναι εφικτό το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα και ποιος μπορεί να το υλοποιήσει. Μεγάλη αναφορά έγινε και στην πάλη ενάντια στο φασισμό την ώρα
που βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη της Χρυσής Αυγής.

Ζήσης Καλλιμάνης

Γιαννιτσά
“Με επιτυχία έγινε κεντρική προεκλογική συγκέντρωση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ -ΕΕΚ στα Γιαννιτσά με ομιλητές τον Τάσο
Αναστασιάδη και τον Ανδρέα Πλουμή” αναφέρει η διαδικτιακή εφημερίδα “Xρονικά”. “Οι ομιλητές αναφέρθηκαν
στην αναγκαιότητα να ενισχυθεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά παράλληλα να δυναμώσει το κίνημα των κάτω ώστε να μην
εφαρμοστούν τα μνημόνια, παλιά και νέα, και να δρομολογηθεί ο δρόμος της ρήξης και της ανατροπής με αντικαπιταλιστικό πρόσημο”.

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1190, 16 Σεπτεμβρίου 2015

M

ε περιοδείες σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς συνεχίζεται πανελλαδικά η καμπάνια στήριξης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Tην προηγούμενη βδομάδα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρέθηκε σε μια σειρά από
νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Στο
νοσοκομείο Γεννηματά ομιλητές
ήταν ο Μιχάλης Ρίζος και ο Λέανδρος Μπόλαρης, υποψήφιοι στη Β’
Αθήνας. «Οι εισηγητές ανέπτυξαν το
πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και μετά
ακολούθησαν ερωτήσεις από τους
εργαζόμενους. Στην εξόρμηση που
προηγήθηκε δόθηκαν 17 φύλλα της
Εργατικής Αλληλεγγύης, ενώ στο
προηγούμενο τεύχος είχαν δοθεί άλλα 27, ενδεικτικό της αναζήτησης
του κόσμου για εναλλακτική στα
μνημόνια. Συζητήθηκε επίσης, άμεσο επόμενο βήμα να είναι η υλοποίηση και η επιτυχία της απεργίας που
έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ για μετά τις
εκλογές» μας λέει ο Χρίστος Αργύρης, ειδικευόμενος γιατρός στο νοσοκομείο.
Εκδήλωσεις έγιναν την Τετάρτη 9
Σεπτέμβρη στο Αγία Ολγα και στο
Αττικό νοσοκομείο την Πέμπτη 3 Σεπτέμβρη όπου συμμετείχαν 10 εργαζόμενοι. Πάνω από 15 εργαζόμενοι
συμμετείχαν στη συζήτηση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαϊα Κυριακού,
όπου άνοιξε η συζήτηση πως μπορεί
άμεσα να αντιμετωπιστεί η δραματική κατάσταση στην οποία έχουν φέρει τα μνημόνια τα νοσοκομεία και
τους εργαζόμενους σε αυτά.
«Συμμετείχαν συνάδελφοι όλων
των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, διοικητικοί, γιατροί» μας λέει η Ζανέττα
Λυσικάτου, ειδικευόμενη γιατρός.
«Αναδείχθηκε ο κρίσιμος, μοναδικός
και αναντικατάστατος ρόλος που
παίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στην

Η μάχη των εκλογών
εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και δυνατότητα, που προκύπτει
από αυτό το γεγονός, να μπορούν
να επιβάλουν το δικό τους έλεγχο
κόντρα στον έλεγχο των ελεγκτών
της τρόικας και της επόμενης κυβέρνησης λιτότητας». «Στο τέλος
της συζήτησης αρκετοί μας ζήτησαν
ψηφοδέλτια και είπαν πώς θα στηρίξουν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ μεγάλη
ήταν η ανταπόκριση στην περιοδεία
που έγινε νωρίτερα» δήλωσε στην
Ε.Α. η Μαρία Αλιφιέρη, εργαζόμενη
στο νοσοκομείο.

Η καρδιά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Συζήτηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας

ΟΤΑ
Περιοδείες και εκδηλώσεις έγιναν
σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα
τις τελευταίες δύο βδομάδες. Πάνω
από 20 εργαζόμενοι συμμετείχαν
στην εκδήλωση και τη συζήτηση που
έγινε την Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη στις
6.30 το πρωί στο τμήμα καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Στο κλιμάκιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετείχαν ο Γιώργος
Ράγκος από την τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
ο Δημήτρης Ταβουλάρης δημοτικός
σύμβουλος με το σχήμα Ρήξη και
Ανατροπή και ο Ηλίας Λοϊζος, πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στο δήμο. Μεγάλη ήταν η οργή
για την μη πληρωμη των εργαζόμενων στα 5μηνα προγράμματα.
Στην περιοδεία στις υπηρεσίες
του Δήμου Αθήνας στη Λιοσίων, με
τη συμμετοχή του δημοτικού σύμβουλου με την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας Πέτρου Κωνσταντίνου δόθηκαν 9 φύλλα της Εργατικής
Αλληλεγγύης και 2 τεύχη του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω. Στη
Νέα Ιωνία η περιοδεία ξεκίνησε από
το γκαράζ του Δήμου, με τη συμμετοχή υποψηφίων και μελών του ΔΣ

Στο πλευρό
των αγροτών

του σωματείου, όπου έγινε συζήτηση
και ακολούθησαν οι υπόλοιποι χώροι
του δήμου. Περιοδεία έγινε την Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη και στο δήμο
Βριλησσίων ενώ συζήτηση την προηγούμενη πραγματοποιήθηκε στο
Δήμο Αγίας Παρασκευής.
Είκοσι εργαζόμενοι συμμετείχαν
στην εκδήλωση που έγινε στο ισόγειο του Δημαρχείου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπως μας μεταφέρει η Γεωργία Κόφφα, «στη συζήτηση στην
οποία ομιλητές ήταν οι υποψήφιοι
Μάνος Καμπούρης και Τάσος Αναστασιάδης, άνοιξε εκτενώς το τι σημαίνει οικονομικά και πολιτικά η ανατροπή των μνημονίων, ποια είναι η
εναλλακτική της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς. Υπάρχει πολύς κόσμος
που νοιώθει κοντά του την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κερδίζεται σιγά-σιγά με το

μέρος μας».

ΥΠΠΟ
Τρεις εκδηλώσεις στήριξης στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχουν οργανωθεί στο
χώρο του Υπουργείο Πολιτισμού την
προηγούμενη βδομάδα. «Η εκδήλωση στο λόφο της Ακρόπολης πήγε
πάρα πολύ καλά, συμμετείχαν γύρω
στα 20-25 άτομα από τα γύρω συνεργεία» μας μεταφέρει ο Αντώνης
Φώσκολος. «Στη συζήτηση άνοιξε το
θέμα ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος
της Αριστεράς, συζητήθηκε το θέμα
της συνεργασίας με τη Λαϊκή Ενότητα. Κατέληξε με αρκετό κόσμο να
συμφωνεί ότι οι δυνάμεις που βρίσκονται στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ
χρειάζεται να βγουν ενισχυμένες για
να παίξουν το ρόλο της αντιπολίτευ-

Στις συγκοινωνίες

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές
στις 20 Σεπτέμβρη και ήδη τα μηνύματα ότι ο λαός
θα συγκρουστεί με τα μνημόνια φτάνουν. Στον
Εβρο, αγρότες και κτηνοτρόφοι οργανώνουν αυτές
τις μέρες κινητοποιήσεις στους Κήπους ενάντια στη
λιτότητα που τους χτυπάει κατάφορα, ενώ τα προβλήματα έχουν διογκωθεί ακόμα περισσότερο με τη
ζωονόσο και τις πλημμύρες.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζει τον αγώνα τους, και θα
βρεθεί δίπλα σε κάθε αγωνιζόμενο, εργάτη, αγρότη
και νέο στην πρώτη γραμμή και την επόμενη μέρα
των εκλογών για την ανατροπή των μνημονίων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση απλώνουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις προεκλογικές περιοδείες της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το Σάββατο έγινε περιοδεία στο Τυχερό ενώ αυτή τη βδομάδα οργανώνουμε προεκλογικές εξορμήσεις στους χώρους εργασίας και οργανώνουμε την επιτυχία της προεκλογικής μας εκδήλωσης την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακαδημίας, ενώ ήδη λειτουργεί το περίπτερο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Γιώργος Μποτσίδης
υποψήφιος με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον Εβρο

ΤΡΑΜ- ΜΕΤΡΟ
Περιοδεία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο αμαξοστάσιο του Τραμ στο Ελληνικό, ενώ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 25
περίπου εργαζόμενοι συμμετείχαν στην εκδήλωση που οργανώθηκε
στο Μετρό στα Σεπόλια. Όπως μας μεταφέρει ο Νίκος Σμπαρούνης
εργαζόμενος στο Μετρό:
«Οι υποψήφιοι βουλευτές στο ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σύντροφοι Αναστασιάδης Τάσος και Αλεξόπουλος Παναγιώτης, τεχνικός
συντηρήσεως στο Μετρό, περιόδευσαν τους χώρους της τεχνικής βάσης του Μετρό στα Σεπόλια, διένειμαν έντυπο υλικό μαζί με άλλους
συντρόφους και επιμελήθηκαν ανοικτής συζήτησης –συγκέντρωσης
στο κυλικείο του αμαξοστασίου.
Παρουσίασαν μία ανάλυση του τρέχοντος πολιτικού σκηνικού, τις
κοσμογονικές ανακατατάξεις στο χώρο της αριστεράς και βέβαια το
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για υλοποίηση από κοινού μαζί με το εργατικό κίνημα (εργατικός έλεγχος κ.λπ).
Εκτενείς παρεμβάσεις έγιναν από παρισταμένους συνδικαλιστές και
από άλλους εργαζομένους. Ιδιαίτερα έντονα τέθηκε από εργαζομένους το ακανθώδες ζήτημα του αυταρχισμού και της εργοδοτικής
τρομοκρατίας, οι εκδικητικές διώξεις κάτω από ανυπόστατα πειθαρχικά προσχήματα. Οι χλιαρές ως τώρα αντιδράσεις από μέρους μας καταγγέλλεται ότι έχουν ακολουθηθεί από αυξανόμενη αποθράσυνση
της εργοδοσίας, με κατακόρυφη αύξηση της συχνότητας και της
σκληρότητας των εκδικητικών πειθαρχικών μέτρων».

σης στην επερχόμενη μνημονιακή
κυβέρνηση και ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι
η δύναμη που ενώνει τα κομμάτια
της εργατικής τάξης που παλεύουν
δίνοντας ταυτόχρονα μια πραγματική προοπτική ρήξης με τα μνημόνια».
«Δεκαπέντε περίπου εργαζόμενοι
από όλο το πολιτικό φάσμα της αριστεράς, και όχι μόνο, συμμετείχαν
στην εκδήλωση στο Μουσείο Κεραμικού, με ομιλήτρια τη Θένια Ασλανίδη» μας μεταφέρει ο Αντώνης Σκαρπέλης. «Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση που κράτησε μια ώρα με ερωτήσεις και τοποθετήσεις πάνω στα ζητήματα του εργατικού ελέγχου, της
εξόδου από το ευρώ, το ζήτημα της
ενότητας της Αριστεράς». Συζήτηση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έγινε και στο Βυζαντινό Μουσείο.

Ενάντια
στους φασίστες
Πάμε μέχρι το τέλος για να καταργήσουμε τα μνημόνια σε μια αντικαπιταλιστική προοπτική. Στις επερχόμενες εκλογές πρέπει οπωσδήποτε να υπονομευθεί
η δύναμη του μνημονιακού στρατοπέδου και να ενισχυθεί το εργατικό, λαϊκό κομμάτι της χώρας μας. Γι’
αυτό ψηφίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ, χαιρετίζοντας τη συνεργασία με το ΕΕΚ και όλους τους ανένταχτους αγωνιστές της Αριστεράς.
Επιμένουμε σταθερά σε μια αντιφασιστική, αντιναζιστική δράση, απαιτώντας να καταδικαστούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δολοφόνοι της Χρυσής
Αυγής, γιατί είναι ανατριχιαστικό δολοφόνοι μεταναστών και αγωνιστών όπως ο Παύλος Φύσσας να είναι
στο απυρόβλητο και να τους παρέχεται φωνή. Η ισόβια καταδίκη τους και η περιθωριοποίησή τους μέσα
στον ελληνικό λαό είναι σταθερός στόχος μας.
Οι λαϊκές προσφυγουπόλεις της Νέας Ιωνίας και
της Νέας Φιλαδέλφειας είναι στην κατεύθυνση της
ρήξης με την ΕΕ και το ΔΝΤ, ψηφίζοντας ξανά μαζικά
ΟΧΙ, επιλέγοντας το ψηφοδέλτιο ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ και
ανένταχτοι αγωνιστές.

Λάμπης Κατσιάπης
άνεργος εκπαιδευτικός, Ν. Φιλαδέλφεια

Η μάχη των εκλογών

χτυπά στους χώρους δουλειάς
ΕΡΤ
Πλούσια συζήτηση έγινε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στην ΕΡΤ, στα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.
Από τους συμμετέχοντες εκφράστηκε η ανάγκη τέτοιου είδους συζητήσεις να συνεχίσουν και την επόμενη μέρα των εκλογών. «Συμμετείχαν περίπου 20 άτομα και την ομιλία
έκανε ο Τάσος Αναστασιάδης» μετέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο
Χάρης Κουδουνάς, εργαζόμενος
στην ΕΡΤ. «Ο ομιλητής εξήγησε την
πολιτική κατάσταση και ότι η λύση
δεν μπορεί να έρθει από το ΣΥΡΙΖΑ
που τα γύρισε.
Ακολούθησε συζήτηση στην οποία
άνοιξαν αρκετά ζητήματα σχετικά με
το αν θα επανέλθει η επίθεση ενάντια
στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, και ότι
χρειάζεται ο αγωνιστικός δρόμος που
ακολούθησαν οι εργαζόμενοι στην
ΕΡΤ να συνεχίσει, αλλά και το ζήτημα
της εναλλακτικής στην πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ. Ηταν μια ωραία πετυχημένη
εκδήλωση».

Kαι στα Χανιά
Την Τετάρτη 9/9 κλιμάκιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα Χανιά έκανε μαζική
εξόρμηση στον χώρο της ΕΡΑ Χανίων, παρουσία των υποψήφιων βου-

Χρήσιμη
ψήφος
«Η ψήφος στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ
είναι μία χρήσιμη ψήφος.
Δεν ξεχνάμε ότι οι σύντροφοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν
δίπλα μας στο μαύρο και
στην περίοδο της αυτοδιαχείρισης, όπως και τώρα
που δίνουν μαζί μας τη μάχη
για να παραμείνει η ΕΡΤ
ελεύθερη και δημοκρατική.
Όλο αυτό είναι ένας αγώνας διαρκείας όπως κι η μάχη ενάντια στα μνημόνια,
για τη διαγραφή του χρέους
και την έξοδο από την ΕΕ
και το Ευρώ».

Βάιος Χειμώνας
ηχολήπτης στην
ΕΡΑ Χανίων
Η εκδήλωση στην ΕΡΤ

λευτών Χρήστου Γαλανάκη και Χρήστου Κιούπη. Οι υποψήφιοι βουλευτές έδωσαν συνέντευξη στην εκπομπή της Σοφίας Θεοδωράκη και στην
ΕΡΑ Χανίων επισημαίνοντας ότι σε
αυτή την εκλογική αναμέτρηση στηρίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ γιατί είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δε διστάζει
να έρθει σε συνολική ρήξη με την
ΕΕ και το ευρώ και που παράλληλα
παλεύει για εργατικό έλεγχο στις
τράπεζες και σε όλη την κοινωνία.

Στη συνέχεια ακολούθησε προγραμματισμένη συζήτηση με τους
εργαζόμενους στην ΕΡΑ Χανίων πάνω στα ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις. Επισημάνθηκε ότι ο αγώνας
στην ΕΡΤ δεν έχει λήξει και ότι είναι
απαραίτητο να συνεχίσουμε τις
διεκδικήσεις μας για μια πραγματικά ελεύθερη και ανεξάρτητη δημόσια τηλεόραση και κάτω από έλεγχο των εργαζομένων της.

Ισχυρή
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ισχυρό
εργατικό
κίνημα
Η εκδήλωση στo Νοσοκομείο Αγία Ολγα

Περιοδεία στον Άγιο Παντελεήμονα

ΙΝΤΡΑΚOΜ

Δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία
στην Ιντρακόμ το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Όπως μας μεταφέρει ο Βασίλης Συλαϊδής «η πρώτη εκδήλωση έγινε στο
τμήμα Ιντρακομ Ντιφένς και η δεύτερη στην Ιντρακομ Τέλεκομ με τη συμμετοχή 30 τουλάχιστον συναδέλφων στον κάθε χώρο. Μετά το άνοιγμα που
έκανε ο Πάνος Γκαργκάνας και στις δύο εκδηλώσεις ακολούθησαν πλούσιες
συζητήσεις που κράτησαν μια και μιάμισι ώρα αντίστοιχα».

ΠΡAΚΤΙΚΕΡ

«Την Πέμπτη 3/9 συνεργείο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργάνωσε συζήτηση με τους εργαζομένους στο Πράκτικερ της Πάτρας. Σχεδόν όλη η βάρδια πήρε μέρος στην συζήτηση» μας μεταφέρει ο Νεκτάριος Χαϊντάρ. «Από την μεριά του κλιμακίου παρουσιάστηκε
ο ρόλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο κίνημα τα προηγούμενα χρόνια, το πρόγραμμά
της αλλά και οι μάχες που θα χρειαστεί να δώσουμε ενάντια στο νέο μνημόνιο καλώντας τους εργαζομένους να τις δώσουμε μαζί και στην κάλπη και
μετά.
Από την μεριά όσων παρακολούθησαν υπήρξαν πολλές απορίες. Κυρίαρχα, γύρω από τους λόγους της αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ, την δυνατότητα να
εφαρμοστεί το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ρόλο του
εργατικού κινήματος από εδώ και πέρα.

ΑΣΠΡΟΦΩΣ
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Εννέα φύλλα της ΕΑ και ένα τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω δόθηκαν στην
περιοδεία στην εταιρία Ασπροφώς την Παρασκευή 11/9 στην Καλλιθέα. «Εγινε συζήτηση με τους εργαζόμενους όροφο τον όροφο όπου περιοδεύσαμε
μαζί με τον Γιάννη Σηφακάκη. Αυτό που ήταν διαφορετικό σχετικά με την
προηγούμενή μας περιοδεία ήταν η αλλαγή σε ένα κομμάτι του κόσμου που
ψήφισε και απογοητεύτηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα προβληματίζεται και
αναζητά δρόμους για να προχωρήσει προς τα μπρος» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Ραφαήλ Καστρίτσης.

... και στις γειτονιές
Προεκλογική περιοδεία οργάνωσε η τοπική επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην
περιοχή του Αγιου Παντελεήμονα, στο 6ο διαμέρισμα του Δήμου Αθήνας, το
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
«Ξεκινήσαμε την περιοδεία, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 20 σύντροφοι-ισσες με σημαίες και προεκλογικό υλικό, από την πλατεία Βικτωρίας,
όπου εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στους Σύριους πρόσφυγες που ήταν
συγκεντρωμένοι εκεί» μας λέει η Κατερίνα Παπαδούλη. Φωνάξαμε αντιρατσιστικά συνθήματα στα ελληνικά και στα αγγλικά και καλέσαμε στο συλλαλητήριο συμπαράστασης στους πρόσφυγες που θα γινόταν την ίδια μέρα
στο κέντρο της Αθήνας. Στη συνέχεια μπήκαμε στη λαϊκή στη Μιχαήλ Βόδα
και βαδίσαμε μέχρι το σταθμό του Αγίου Νικολάου με τον κόσμο της γειτονιάς να μας καλωσορίζει. Οι φασίστες δεν τόλμησαν να εμφανιστούν».
Μαζική εξόρμηση πραγματοποίησε την Κυριακή 13 Σεπτέμβρη η τοπική
επιτροπή και στην Κυψέλη, μετά τη θρασύδειλη φασιστική επίθεση και το
βανδαλισμό στο περίπτερο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Φωκίωνος Νέγρη την προηγούμενη μέρα. Το περίπτερο ξαναστήθηκε και έγινε περιοδεία, όπου μοιράστηκε καταγγελία καταδίκης της φασιστικής επίθεσης.

Πιστεύω εδώ και δύο
χρόνια τουλάχιστον, και σήμερα ακόμη πιο έντονα, ότι
χρειαζόμαστε ένα ισχυρό
εργατικό κίνημα για να εμποδίσουμε τα μνημόνια που
έρχονται το ένα πίσω απ’ το
άλλο. Οι άνθρωποι χάνουν
τις δουλειές τους, οι άνεργοι αυξάνονται, είδαμε την
εξαθλίωση στο έπακρο, τόσους μήνες στο δρόμο.
Εγώ λέω ΟΧΙ πια άλλα μνημόνια - και μπορούμε! Οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί έχουν
μάθει στα δύσκολα, μπορούν
να επιβιώνουν. Μπορούμε να
καταφέρουμε κάτι καλύτερο
σε ένα αύριο χωρίς μνημόνια
και Ευρωπαϊκή Ενωση, με
ένα εργατικό κίνημα που να
αγωνίζεται για τα συμφέροντα της τάξης του. Χωρίς τους
πλούσιους, δεν τους θέλουμε
δίπλα μας, δεν μας υποστήριξαν ποτέ και δεν πρόκειται
να μας υποστηρίξουν ούτε
τώρα. Αυτή τη στιγμή, το μόνο κίνημα που αγωνίζεται
πραγματικά σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Να βγει πιο δυνατή από τις
εκλογές, να συμπορευτούμε
ξανά πιο δυνατοί μαζί στους
αγώνες.

Αννα Μαρία Ζούμπου
καθαρίστρια υπουργείου
Οικονομικών
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Το αντιφασιστικό κίνημα

Έτσι νικάει
ο Πειραιάς
Έ

νας αντιφασιστικός θρίαμβος ήταν η Παρασκευή 11
Σεπτέμβρη για την πόλη του
Πειραιά. Χάρη στη μαχητική παρουσία του αντιφασιστικού κινήματος
και των συνδικάτων του Πειραιά, ματαιώθηκε η προεκλογική σύναξη της
Χρυσής Αυγής με ομιλητή τον φύρερ Μιχαλολιάκο.
Ολόκληρη την ημέρα σήμανε συναγερμός για όλες τις αντιφασιστικές δυνάμεις της πόλης. Από το
πρωί η Αλληλεγγύη Πειραιά μαζί με
την ΚΕΕΡΦΑ είχαν στήσει τραπεζάκια στο κέντρο της πλατείας ενημερώνοντας τον κόσμο για την αντιφασιστική συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα
και ταυτόχρονα συνέλεγαν τρόφιμα
και είδη πρώτης ανάγκης για τους
πρόσφυγες. Πολλοί, νεολαίοι κυρίως, έρχονταν από το πρωί για να
ενισχύσουν είτε φέρνοντας τρόφιμα
είτε για να υπογράψουν στα κείμενα
συμπαράστασης στους πρόσφυγες.
Το μεσημέρι, με πρωτοβουλία των
ναυτεργατών της ΠΕΝΕΝ άρχισε να

Χ

στήνεται η εξέδρα (με τη στήριξη του
δήμου Κερατσινίου) και στη συνέχεια
η μικροφωνική. Λίγο αργότερα και
ενώ δεν είχε φτάσει ακόμα ο κύριος
όγκος της πορείας, τα ΜΑΤ επιχείρησαν (κατόπιν εντολής Μώραλη που
συνομιλούσε με τον Κασιδιάρη της
Χρυσής Αυγής) να εμποδίσουν το αντιφασιστικό συλλαλητήριο, περικυκλώνοντας ασφυκτικά τους δεκάδες
αντιφασίστες διαδηλωτές.
«O Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ μίλησε
επανειλημμένα με τον αστυνομικό
διευθυντή Πειραιά του οποίου επεσήμανε ότι το αντιφασιστικό και εργατικό κίνημα δεν θα νομιμοποιήσει
την επέλαση και την κατάληψη του
χώρου της πλατείας από τους νεοναζί», αναφέρει το δελτίο Τύπου που
εξέδωσε η ΠΕΝΕΝ. «Στην απάντησή
του ο αστυνομικός διευθυντής ανέφερε ότι έχει δώσει άδεια στην Χρυσή Αυγή να κάνει την συγκέντρωσή
της στην κεντρική πλατεία Κοραή
και ότι οι δυνάμεις των σωματείων
και των αντιφασιστικών κινήσεων
πρέπει να αποχωρήσουν από την

αιρετισμό στη συγκέντρωση έκανε η
Σκα Κέλερ, βουλευτής των Πρασίνων
της Γερμανίας. “Σε όλη την Ευρώπη ο
κόσμος υποδέχεται τους πρόσφυγες στους
σταθμούς των τρένων. Αυτή είναι η Ευρώπη
που θέλουμε. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για
να μη νομιμοποιηθεί ο φασισμός, ούτε στο
δρόμο, ούτε με την εκπροσώπηση στα κοινοβούλια”.
Λίγο αργότερα το λόγο πήρε ο Αντώνης
Νταλακογιώργος, πρόεδρος ΠΕΝΕΝ, εκ μέρους των συνδικάτων που συμμετείχαν και
στήριζαν το αντιφασιστικό συλλαλητηριο.
“Σήμερα το αντιφασιστικό και εργατικό κίνημα πέτυχε δύο σημαντικότατες νίκες. Η πρώτη ήταν ότι εμποδίσαμε στο κέντρο του Πειραιά την πραγματοποίηση της φασιστικής
σύναξης που είχε προγραμματίσει η Χρυσή
Αυγή. Αποτρέψαμε την μεθοδευμένη προσπάθεια που υπήρξε σε πολιτικό επίπεδο και
με τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών να
απωθήσουν βίαια τους εργαζόμενους και τη
νεολαία, που προσήλθε στο συλλαλητήριο
και να την οδηγήσουν σε άλλο χώρο έξω από
την πλατεία Κοραή. Ταυτόχρονα καταφέραμε
να απομονώσουμε τη νεοφασιστική ομάδα
της Χρυσής Αυγής στα στενά περιθώρια των
κομματικών τους γραφείων και μάλιστα έχοντας την προστασία των αστυνομικών δυνάμεων που είναι οι μόνιμοι προστάτες τους στις
δημόσιες εμφανίσεις τους”.
“Σήμερα είναι μία ακόμα νίκη για το αντιφασιστικό κίνημα στον Πειραιά”, είπε ο Αντώνης Αλφιέρης, από την Αντιναζιστική Πρωτοβουλία Πειραιά. Αυτή η νίκη κερδήθηκε μέσα

Πειραιάς, Παρασκευή 11/9. Οι ναυτεργάτες στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στους ναζί

πλατεία…. Και μάλιστα έκανε λόγο
για νόμιμο συνταγματικό κόμμα”.

Αποχώρησαν
Όμως η επιμονή και η αποφασιστικότητα των συγκεντρωμένων που παρέμειναν φωνάζοντας συνθήματα αλλά και η πίεση του κόσμου που άρχισε να καταφθάνει στην πλατεία,
ανάγκασαν τα ΜΑΤ να αποχωρήσουν.
Λίγο πριν τις 6μμ έφτασε στην πλατεία Κοραή το οργανωμένο μπλοκ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με προσυγκέντρωση
στον ΗΣΑΠ Πειραιά. Μέχρι τις 8 το
απόγευμα στήθηκε στην πλατεία ένα
ξέφρενο αντιφασιστικό πανηγύρι
εκατοντάδων αντιφασιστών, με πανό,
συνθήματα, μουσικές και χαιρετισμούς των φορέων και κινήσεων που

καλούσαν και στήριξαν το συλλαλητήριο. Την ίδια ώρα η Χρυσαυγίτικη
σύναξη έγινε σε ένα χώρο 4m2, κάτω
από τα γραφεία της συμμορίας με
μερικές δεκάδες φασισταριά. Αμέσως μετά έγινε πανηγυρική πορεία
στους δρόμους του Πειραιά, με πρωτοπόρους τους ναυτεργάτες της ΠΕΝΕΝ. Η πορεία κατέληξε στο λιμάνι
όπου συνάντησε τους Σύριους πρόσφυγες, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο
Πειραιάς είναι και θα παραμείνει πόλη αντιφασιστική, πόλη της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Ήταν εκεί με τα πανό τους εκτός
από την ΠΕΝΕΝ, η ΚΕΕΡΦΑ, η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία Πειραιά, η
Εργατική Λέσχη Κερατσινίου, η ΑΝ-

Σιγά μη φοβηθούμε
από τη πολιτική αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι
και η νεολαία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να σταματήσει τη φασιστική απειλή.
Και αυτό το καταφέραμε μέσα από μεγάλες μάχες. Όπως αυτές που έγιναν μετά το
2010 στη Νίκαια και σταμάτησαν το κύμα των
ρατσιστικών επιθέσεων, ενάντια στην πακιστανική κοινότητα. Όπως αυτές που το 201314 στον Πειραιά σταμάτησαν τις επιθέσεις
των ναζί στις γειτονιές. Τώρα που τους έχουμε στριμώξει στη γωνία πρέπει με όλη μας τη
δύναμη να τους βάλουμε για τα καλά στο περιθώριο. Να κλείσουν τα γραφεία τους, που
είναι η ντροπή του Πειραιά και να μην επιτρέψουμε να παρελαύνει κανείς φασίστας σε αυτές τις γειτονιές”.

Μεγάλη νίκη
“Χαιρετίζω τη μεγάλη νίκη μας που κρατήσαμε αυτή την πλατεία καθαρή από τους φασίστες”, είπε ο Σωτήρης Αλεξόπουλος, από
την Αλληλεγγύη Πειραιά.
“Βάλαμε ένα στόχο και τον καταφέραμε
όλοι μαζί και το μήνυμα που τους στέλνουμε
είναι ότι δεν έχουν θέση στον Πειραιά. Καλώ
όλο τον κόσμο να συσπειρωθεί γύρω από το
κίνημα κατά του φασισμού, να μην πέσει
στην παγίδα ότι δήθεν είναι ένα κόμμα σαν
όλα τα άλλα. Κανένα κόμμα δεν έχει ιδιωτικό
στρατό, δεν τρομοκρατεί στο δρόμο με μη-

χανοκίνητες περιπολίες και τάγματα εφόδου.
Η Χρυσή Αυγή είναι ένας λύκος που στην
αναμπουμπούλα των ημερών, νομίζει ότι μπορεί, φορώντας την προβιά του κοινοβουλευτικού κόμματος να ξαναβγεί στην επιφάνεια”.
“Σήμερα έγινε ξεκάθαρο σε όλους ότι μπορείς να νικήσεις έναν στρατό, όπως αυτόν
των φασιστών, με τα όπλα που έχουμε, την
αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και τον αγώνα”,
είπε ο Δημήτρης Βογιατζίδης από την Εργατική Λέσχη Κερατσινίου-Δραπετσώνας. “Αυτό
που φάνηκε σήμερα είναι ότι οι φασίστες είναι τα σκυλιά που γαυγίζουν και δεν δαγκώνουν. Γαυγίζουν ενάντια στα μνημόνια αλλά
δεν έχουν τολμήσει να ακουμπήσουν έναν εργοδότη, γαυγίζουν ενάντια στην ΕΕ αλλά δεν
τολμάνε να πουν για έξοδο, γαυγίζουν για το
μεροκάματο και πάνε στην Cosco εναντίον
των εργαζομένων που προσπαθούν να φτιάξουν σωματείο. Χτυπάνε τους συνδικαλιστές
που έχουν καταφέρει να έχουν την καλύτερη
σύμβαση στο Πέραμα και στήνουν σωματείο
σκλαβοπάζαρο, γαυγίζουν απέναντι στους μετανάστες, τους εξαθλιωμένους και αντίστοιχα
προσκυνάνε τον κάθε εφοπλιστή και στη βουλή έχουν κάνει 58 ερωτήσεις για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Να πάνε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας που τους αναλογεί”.
“Σήμερα έχουμε τη χαρά της νίκης που
φέρνει ο αγώνας ενάντια στο φασισμό και το

ΤΑΡΣΥΑ, η Λαϊκή Ενότητα, ενώ καλέσματα στήριξης της συγκέντρωσης
είχαν από τις προηγούμενες μέρες
βγάλει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ,
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας, το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ,
η Πενταμελής ΕΙΝΑΠ Τζανείου, το
Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτων
Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού.
Kαταγγελία της φασιστικής σύναξης
είχε ανακοινώσει και το Εργατικό
Κέντρο Πειραιά. To “παρών” στη
συγκέντρωση έδωσε ο Γραμματέας
της Ενωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ,
Γιώργος Γώγος και ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Καπνεργατών Τράκας
Λευτέρης.

Κατερίνα Θωίδου

σύστημα που τον γεννάει”, τόνισε ο Θανάσης
Διαβολάκης, από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Οι φασίστες είναι υπεύθυνοι για δεκάδες εγκληματικές επιθέσεις απέναντι σε μετανάστες, σε
αγωνιστές της αριστεράς και των κινημάτων,
για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Το αντιφασιστικό κίνημα του Πειραιά είναι εδώ. Δεν
τους φοβήθηκε, τους έστειλε στα δικαστήρια
και θα τους στείλει στη φυλακή για πάντα,
γιατί η θέση τους είναι εκεί. Oι ναυτεργάτες,
οι λιμενεργάτες, οι καπνεργάτες, η νεολαία
του Πειραιά είναι εδώ. Οι εργατογειτονιές του
Πειραιά είπαν 75% ΟΧΙ στο δημοψήφισμα και
αν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε ένα ΝΑΙ, ο λαός στις εργατογειτονιές
επιμένει στο ΟΧΙ μέχρι τέλος, στους φασίστες, στα μνημόνια, στην υποταγή στις εντολές των δανειστών και της ΕΕ”.
“Οι φασίστες δε χωράνε πουθενά ούτε στην
Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη ούτε σε κανένα σημείο του πλανήτη”, είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. “Θα τους πετάξουμε, έξω από τον Πειραιά και έξω από τη
Βουλή.
Χαιρετίζουμε το πρωτοφανές κίνημα αλληλεγγύης που έχει ξεσηκωθεί σε όλο τον πλανήτη και συνοδεύει τους πρόσφυγες από τη
Συρία. Αυτός ο κόσμος άνοιξε τα σύνορα,
συγκρούεται με μπάτσους και λιμενικούς και
σε όλη την Ευρώπη η κραυγή είναι 'οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι'. Είναι κομμάτι
της δικιάς μας τάξης που παλεύει για μια καλύτερη ζωή. Τους αγκαλιάζουμε, ο Πειραιάς
είναι και θα παραμείνει λιμάνι της αλληλεγγύης των εργατών”.
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Η δίκη της ΧΑ

Δ

ύο χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι από το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, το αντιφασιστικό κίνημα δεν ξεχνά. Ετοιμάζεται να τιμήσει την επέτειο της δολοφονίας του 34χρονου αντιφασίστα μουσικού με
δύο κινητοποιήσεις. Με τη συγκέντρωση στο
μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι
στις 18 Σεπτέμβρη, στις 6μμ. Και με το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο από την Ομόνοια στη Βουλή στις 25 Σεπτέμβρη, στις 7μμ.
Μπορεί ο στόχος των χρυσαυγιτών να εμποδίσουν τους γονείς του Παύλου Φύσσα να
καταθέσουν στη δίκη πριν τις εκλογές να
επετεύχθη, αυτό όμως δε σημαίνει ότι κατάφεραν να φιμώσουν το αντιφασιστικό κίνημα
ή ότι πέτυχαν να μην διαταραχτεί η προεκλογική τους εκστρατεία. Η ματαίωση της προ-
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ωρίς να ξεκινήσουν οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας ολοκληρώθηκε και η 16η
συνεδρίαση της δίκης της Χρυσής
Αυγής τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη. Η
δικάσιμος εξαντλήθηκε με το θέμα
των ενστάσεων των κατηγορούμενων καθώς και με την ανάγνωση του
κατηγορητηρίου. Αυτό σημαίνει ότι
οι μάρτυρες κατηγορίας, με πρώτο
τον πατέρα του Παύλου Φύσσα, δε
θα καταθέσουν πριν από τις εκλογές, όπως ακριβώς μεθόδευαν οι
χρυσαυγίτες. “Καταφέρανε και πάλι
σήμερα να μην έχουμε τον λόγο” ,
δήλωσε στο τέλος η μητέρα του
Παύλου Φύσσα, Μάγδα. “Καταφέρανε να μη μιλήσει κανείς μας μέχρι τις
εκλογές, για ευνόητους λόγους, για
τον προεκλογικό τους αγώνα”.
Η προσπάθεια των χρυσαυγιτών να
μην αρχίσουν οι καταθέσεις εναντίον
τους πριν από τις εκλογές είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη συνεδρίαση στις 8 Σεπτέμβρη, όταν οι συνήγοροί τους ζήτησαν διακοπή της
δίκης για μετά τις 20 Σεπτέμβρη. Το
αίτημά τους δεν έγινε δεκτό, ωστόσο
μία δικάσιμος, αυτή της 11ης Σεπτέμβρη, όπως αρχικά ήταν το πρόγραμμα, αναβλήθηκε λόγω ανοίγματος
των σχολείων. Έτσι μέχρι τις εκλογές
έμενε μόλις μία συνεδρίαση, στις 14
Σεπτέμβρη. Και σε αυτή όμως δόθηκε στους κατηγορούμενους και τους
συνηγόρους τους η δυνατότητα νέας
κωλυσιεργίας.
Η διαδικασία ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου σχετικά με τις ενστάσεις των κατηγορούμενων κατά της ποινικής
τους δίωξης. Με τις ενστάσεις αυτές
οι χρυσαυγίτες είχαν προσπαθήσει
στις προηγούμενες συνεδριάσεις να
παρουσιαστούν ως θύματα πολιτικής
σκευωρίας, καθυστερώντας ταυτόχρονα την εξέλιξη της δίκης. Η έδρα
του δικαστηρίου απέρριψε την πλειοψηφία των ενστάσεων και των άλλων αιτημάτων των κατηγορούμενων.
Αντί όμως η ανακοίνωση της απόφασης να σημάνει και το τέλος της
διαδικασίας των ενστάσεων, ακολού-
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Συλλαλητήριο 25 Σεπτέμβρη
εκλογικής τους σύναξης την περασμένη Παρασκευή στον Πειραιά ήταν μια μεγαλειώδης
νίκη του αντιφασιστικού κινήματος που θα
έχει συνέχεια.
Η αντιφασιστική συγκέντρωση της 18ης
Σεπτέμβρη στο μνημείο του Παύλου Φύσσα
στο Κερατσίνι, στην οποία καλούν η τοπική
ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές συλλογικότητες και
αριστερές οργανώσεις, είναι το πρώτο βήμα.
Δύο ημέρες πριν τις εκλογές θα παίξει σημαντικό ρόλο καθώς θα θυμίσει σε όλους ότι

η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα νόμιμο πολιτικό
κόμμα αλλά μία ναζιστική εγκληματική οργάνωση με εκατοντάδες θύματα.
Η πιο κρίσιμη απάντηση ωστόσο θα δοθεί
στις 25 Σεπτέμβρη, στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ στο κέντρο της
Αθήνας. Η επιτυχία του θα πιέσει ώστε στην
επόμενη δικάσιμο του δικαστηρίου, στις 29
Σπετέμβρη, θα ξεκινήσουν επιτέλους οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας με πρώτη
την οικογένεια Φύσσα και δε θα επιτραπούν
νέες καθυστερήσεις.

Η σημασία του όμως είναι μακροπρόθεσμη. Στις 25 Σεπτέμβρη του 2013, μία βδομάδα μετά τη δολοφονία Φύσσα, δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν από το Σύνταγμα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων απαιτώντας την τιμωρία των δολοφόνων. Εκείνο
το απεργιακό, με απόφαση των συνδικάτων,
συλλαλητήριο ήταν που ανάγκασε την κυβέρνηση τότε Σαμαρά να προχωρήσει στις συλλήψεις των χρυσαυγιτών.
Μόνο αυτή η δύναμη, της αντιφασιστικής
έκρηξης, μπορεί και τώρα να οδηγήσει αυτή
τη δίκη στο τέλος που αξίζει στα θύματα της
Χρυσής Αυγής και σε όσους-ες πάλεψαν
ενάντια στη ναζιστική συμμορία: στην ισόβια
καταδίκη όλων των κατηγορουμένων. Όλοι
και όλες στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
στις 25 Σεπτέμβρη για να το πετύχουμε!

Οι δολοφόνοι νεοναζί δεν θα ξεφύγουν
από το ΚΑΤΗΓOPΩ του Παύλου Φύσσα
11/9, Αντιφασιστική διαδήλωση
στους δρόμους του Πειραιά
μετά την ματαίωση της
χρυσαυγίτικης σύναξης

θησε νέος γύρος ενστάσεων και αιτημάτων εκ μέρους ορισμένων συνηγόρων των χρυσαυγιτών! Μέχρι να ξεκινήσει η απαγγελία των κατηγοριών, είχε περάσει η μισή σχεδόν δικάσιμος.

Καθυστέρηση
Στην καθυστέρηση συνέβαλε και ο
τρόπος ανάγνωσης του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα, με κάθε
λεπτομέρεια και ακρίβεια όπως επέμεναν οι περισσότεροι συνήγοροι
των χρυσαυγιτών. Το αποτέλεσμα
ήταν μια πολύωρη ανάγνωση των
κατηγοριών και η εξάντληση της
υπόλοιπης συνεδρίασης.
Όλα όσα είχε επισημάνει ο πατέρας του Παύλου Φύσσα στην έκκλησή του τις προηγούμενες μέρες να
μην καθυστερήσει άλλο η έναρξη
των καταθέσεων, αποδείχτηκαν σωστά. Όπως είχε δηλώσει ο Παναγιώ-

της Φύσσας: “Η συμπλήρωση 4 μηνών από την έναρξη της δίκης κατά
της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η οποία μεταξύ άλλων ευθύνεται και για τη στυγερή δολοφονία του γιου μου Παύλου, συνέπεσε
με την προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Μετά από πολλές συνεδριάσεις
του δικαστηρίου, μεθοδευμένες καθυστερήσεις από την πλευρά των
κατηγορουμένων και προσχηματικά
αιτήματα, έφτασε η στιγμή που ως
πρώτος μάρτυρας θα καταθέσω όσα
γνωρίζω για την τελευταία νύχτα του
παιδιού μου αλλά και ό,τι άλλο αφορά την υπόθεση αυτή.
Είναι ξεκάθαρο ότι η φωνή μου,
αλλά και των άλλων μαρτύρων, ενοχλεί και θα ενοχλήσει τους κατηγορούμενους, και όχι μόνο, και για τον
λόγο αυτό επιχείρησαν για μία ακόμα φορά με αίτημά τους να μεταθέ-

σουν την κατάθεσή μου για ημερομηνία μετά τις εκλογές, οι ίδιοι που
πριν ανυπομονούσαν, δήθεν, να ξεκινήσει η δίκη. Τώρα ευθέως υποστήριξαν ότι η «συνέχιση» της δίκης θα
βλάψει την προεκλογική εκστρατεία
και τα ποσοστά του κόμματός τους.
Όμως η αλήθεια έχει τίμημα που
κάποτε πρέπει να πληρωθεί. Μετά
από 4 μήνες που η οικογένειά μου
και εγώ ξαναζούμε καθημερινά τη
μοιραία νύχτα, αντικρίζοντας τα
πρόσωπα όσων από τους δολοφόνους του Παύλου εμφανίζονται και
τις προκλήσεις τους, περιμένουμε η
ελληνική δικαιοσύνη να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων, τιμώντας
την μνήμη του παιδιού μου αλλά και
των άλλων θυμάτων της Χρυσής Αυγής. Οι προσβολές που τόσο καιρό
υπομένουμε, τόσο εντός του δικαστηρίου από λεγόμενα και χειρονο-

μίες, όσο και εκτός αυτού, με την
ανοχή ενός μέρους της ελληνικής
κοινωνίας που δεν έχει καταλάβει το
μέγεθος και την απαξία των εγκλημάτων της Χρυσής Αυγής, πρέπει να
σταματήσουν.
Και τη στιγμή μάλιστα που αναμένεται η κατάθεσή μου, παλεύουν με
κάθε τρόπο να μην ακουστώ μέχρι
τις εκλογές, την ίδια στιγμή που οι
δολοφόνοι του παιδιού μου κυκλοφορούν ελεύθεροι, βεβηλώνοντας
το μνημείο του στο Κερατσίνι, κάνοντας μοτοπορείες στον Πειραιά, τη
Νίκαια και τον Κορυδαλλό, πορείες
μπροστά από το σπίτι μας, σκορπίζοντας τα μηνύματα μίσους ακόμα
και στον δρόμο που χύθηκε το αίμα
του παιδιού μου. Ο μοναδικός τρόπος για την απόδοση ουσιαστικής
δικαιοσύνης είναι η συνέχιση της δίκης αυτής, ανεξάρτητα από τις σκοπιμότητες των δολοφόνων του γιου
μου. Αυτή πρέπει να είναι η δικαιοσύνη, αποκομμένη από πολιτικές
σκοπιμότητες, και συνεπώς περιμένω τόσο εγώ όσο και η ελληνική κοινωνία ότι θα επιτραπεί, επί τέλους,
να πω αυτά που δύο χρόνια από τη
δολοφονία του Παύλου, πρέπει να
ακουστούν”.
Όπως σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, έτσι και στις 14 Σεπτέμβρη δεκάδες διαδηλωτές με τα πανό
της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ,
του δήμου Κορυδαλλού και άλλων
αντιφασιστικών-αντιρατσιστικών οργανώσεων βρέθηκαν έξω από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 29 Σεπτέμβρη,
ενώ οι ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν για τον Οκτώβρη είναι οι
εξής: 2/10, 6/10, 8/10, 13/10, 15/10,
21/10, 22/10.

Λένα Βερδέ

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1190, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι

Η μάχη ενάντια στην ΕΕ-φρούριο
υπολογίζουν ότι ο αριθμός των προσφύγων που
θα φτάσει μέσα στη φετινή χρονιά στα σύνορα
της Δανίας θα ξεπεράσει τις 20 χιλιάδες.
“Οι πολιτικοί και η αστυνομία βρέθηκαν στο
χάος όταν ήρθαν [οι πρόσφυγες]”, έλεγε στην
ομιλία του στην Κοπεγχάγη ο Χάνζεν. “Αλλά οι
χιλιάδες απλοί Δανοί ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. Υπήρχε ανάγκη για φαγητό, τρόφιμα και
παιδιά καροτσάκια. Υπήρχε ανάγκη για μετακίνηση και στέγη. Και η μόνη λύση σε αυτά τα
προβλήματα ήταν η κοινωνική ανυπακοή και η
μαζική ετοιμότητα για βοήθεια”.
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης (όπως και
στην Ελλάδα) η βοήθεια προς τους πρόσφυγες
αποτελεί συχνά ποινικό αδίκημα. Η παρακάτω
είδηση από την βρετανική εφημερίδα The
Guardian της Δευτέρας είναι αποκαλυπτική:

ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Χ

ιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν το περασμένο Σάββατο στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Ευρώπης (και όχι μόνο) για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους
στους πρόσφυγες που προσπαθούν, συχνά
απεγνωσμένα, να βρούνε καταφύγιο από τον
πόλεμο, τη σεχταριστική βία και την πείνα στις
χώρες της Δύσης.
Στο Λονδίνο η συμμετοχή ξεπέρασε τις πενήντα χιλιάδες. Στην Κοπεγχάγη, την πρωτεύουσα της Δανίας, τις 40 χιλιάδες. Στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας οι διαδηλωτές γέμισαν ασφυκτικά την πλατεία Κρίστιαν
Μπόντα, στο κέντρο της πόλης. Μαζικές ήταν
οι διαδηλώσεις και στο Δουβλίνο, τη Μαδρίτη,
τη Λισσαβόνα, τη Φλωρεντία -παντού.
“Την ίδια ώρα μαζί μας διαδηλώνουν εκατοντάδες χιλιάδες σε 74 διαφορετικές πόλεις” ,
έλεγε στη συγκέντρωση στην Κοπεγχάγη ο
Μπιού Ρύμπεν Χάνζεν, ένας από τους οργανωτές της μεγάλης συγκέντρωσης. “Από τη Λισσαβόνα μέχρι το Λονδίνο και από τη Βαρσοβία
μέχρι την Αθήνα λέμε “Η Ευρώπη λέει καλώς
ήλθατε!” Σε κάθε μέρος που φτάνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες βρίσκονται αντιμέτωποι με εμπόδια. Αλλά όχι μόνο με εμπόδια!
Σε όλα τα μέρη όπου φτάνουν συναντάνε την
αλληλεγγύη. Βρήκαν αλληλεγγύη στη Λέσβο
και στη Μακεδονία, στην Ουγγαρία, την Αυστρία και τη Γερμανία. Και βρίσκουν αλληλεγγύη όταν φτάνουν στη Δανία”.

Σύνορα
Στο Λονδίνο η πορεία ξεκίνησε από το Παρκ
Λέιν και κατέληξε έξω από την πρωθυπουργική
κατοικία, στην Ντάουνινγκ Στριτ. “Η διαδήλωση
λέει σήμερα στον Ντέιβιντ Κάμερον οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι, εσύ όχι” έλεγε στην
ομιλία του ο Γουέιμαν Μπένετ από την πρωτοβουλία “Stand Up to Racism”, μια από τις οργανώσεις που είχαν υπογράψει το κάλεσμα στη διαδήλωση. “Πήγα στο Καλαί, που απέχει λιγότερο
από 100 μίλια. Οι πρόσφυγες ζούνε εκεί μέσα
στους αμμόλοφους χωρίς καν νερό. Ο ανθρωπισμός του ενοίκου της Ντάουνινγκ Στριτ 10 δεν
μπορεί να αναμετρηθεί ούτε με το μικρό τους δαχτυλάκι. Δεν θα ανεχθούμε ούτε έναν άλλο νεκρό
στο όνομά μας. Ούτε θα αφήσουμε τον Ντέιβιντ
Κάμερον να μας διαιρέσει. Ανοίξτε τα σύνορα”.
Η κυβέρνηση του Κάμερον, μια από τις πιο
ρατσιστικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, αναγκάστηκε κάτω από την πίεση των πρόσφατων
γεγονότων -του κύματος των προσφύγων που
έσπασε τα σύνορα της Ευρώπης Φρούριο, του
μαζικού κινήματος συμπαράστασης που κατακλύζει τη Δύση, της οργής που έχει φουντώσει
μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών του μικρού Αϊλάν Κουρντί νεκρού- να κάνει και αυτή
στροφή 180 μοιρών και να δηλώσει έτοιμη να
“βοηθήσει”. Αλλά όπως φάνηκε αμέσως η βοήθεια αυτή θα είναι μόνο στα χαρτιά: ο Κάμερον

ΑΘΗΝΑ
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ΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ” - Αυτό είναι το μήνυμα που ακούστηκε καθαρά και δυνατά από χιλιάδες στόματα και στην Αθήνα σπάζοντας
τη ρατσιστική σιγή της κυβέρνησης που συνεχίζει να δέχεται στα
σύνορά της να πεθαίνουν μικρά παιδιά: “Πες το δυνατά, πες το καθαρά,
σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά”.
Με τις μεγάλες φωτογραφίες του 3χρονου Αϊλάν με το τεράστιο “ΓΙΑΤΙ;”
και το πανό της ΚΕΕΡΦΑ “Μέσα οι πρόσφυγες – Έξω οι ναζί” να ανοίγει την
διαδήλωση που έφτασε μέχρι τα γραφεία της Ε.Ε., χιλιάδες κόσμου ζήτησε
να ανοίξουν τα σύνορα εδώ και τώρα. Και απαίτησε να σταματήσουν επιτέλους οι πολιτικές της Ευρώπης-Φρούριο που στήνουν φράχτες και χρηματοδοτούν τη δολοφονική FRONTEX με μοναδικό σκοπό να βάλουν τέλος,
χωρίς να νοιάζονται για ανθρώπινες ζωές, στο μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα που οι ίδιοι δημιούργησαν με τους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις δεκαετιών.
Με τα πανό τους στην διαδήλωση βρέθηκαν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, το Δίκτυο για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, μέλη της Ροσινάντε, μέλη
της ΛΑ.Ε. με τις σημαίες τους, η Διεθνής Αμνηστία, αντιρατσιστικές οργανώσεις και οργανώσεις της αριστεράς, ενώ εκατοντάδες ήταν ο απλός εργαζόμενος κόσμος και η νεολαία που αυθόρμητα κατέβηκαν στο Σύνταγμα
σε μια συγκέντρωση που ανακοινώθηκε μόλις λίγες μέρες πριν.

Σάββατο 12/9, Αθήνα

Ανθρωποσφαγή

Ανυπακοή

δήλωσε ότι η Βρετανία είναι έτοιμη να δεχτεί
όλους και όλους 20.000 πρόσφυγες - και αυτούς σε έναν ορίζοντα πενταετίας. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, από τότε που άρχισε ο
εμφύλιος πόλεμος μέχρι σήμερα δέκα εκατομμύρια περίπου Σύριοι έχουν εκδιωχθεί από τα
σπίτια τους και τα χωριά τους. Από αυτούς το
40% περίπου έχει βρει καταφύγιο σε κάποια
από τις γειτονικές χώρες. Δυο περίπου εκατομμύρια ζουν σήμερα σε άθλιες συνθήκες στα
στρατόπεδα προσφύγων της Τουρκίας.
Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι μέχρι το τέλος του έτους
850 χιλιάδες περίπου πρόσφυγες θα έχουν προσπαθήσει να περάσουν τη Μεσόγειο με προορισμό τις ελληνικές και τις ιταλικές ακτές. Το ρεύμα αυτό θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, με τον ίδιο ρυθμό και το 2016. Οι 20 χιλιάδες που υπόσχεται τώρα να “φιλοξενήσει” ο
Κάμερον είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Ανάμεσα στους διαδηλωτές που συμμετείχαν
στη μεγάλη συγκέντρωση στο Λονδίνο ήταν και
ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Ο κόσμος τον υποδέχτηκε με ενθουσιασμό. Ο Κόρμπιν είχε από την αρχή αντιταχθεί, μέσα και έξω από το κοινοβούλιο, στον
πόλεμο “κατά της τρομοκρατίας” -στον οποίο
πρωτοστατούσε η τότε κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος του Τόνι Μπλερ. Λίγο νωρίτερα,
μιλώντας στην τελετή αποδοχής της ηγεσίας
του κόμματος, ο Κόρμπιν είχε αναφερθεί στους
πρόσφυγες, τονίζοντας ότι ήταν και είναι τα θύματα του πολέμου: “Πολλοί άνθρωποι βρίσκον-

ται αντιμέτωποι με την απελπισία σε άλλα μέρη
του κόσμου και πιστεύω ότι είναι φανταστικό το
πως έχει αλλάξει το κλίμα στην Ευρώπη μέσα
στις τελευταίες εβδομάδες, πως έχει γίνει κατανοητό ότι αυτός ο κόσμος προσπαθεί να ξεφύγει από τον πόλεμο, ότι είναι τα θύματα του πολέμου...”. Η Ευρώπη, είπε, μιλώντας στη συγκέντρωση πρέπει να αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.
Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες έγιναν το Σάββατο και στο Μπέρμινχαμ, το
Μάντσεστερ, το Μπρίστολ, το Σέφιλντ, το
Λιντς, το Κάρντιφ, τη Γλασκόβη και σε πολλές
άλλες πόλεις της Βρετανίας.
Στην Κοπεγχάγη χιλιάδες διαδηλωτές είχαν αρχίσει να φτάνουν στην πλατεία μπροστά από το
κοινοβούλιο από νωρίς. Λίγες μόνο μέρες πριν η
αστυνομία είχε κλείσει τον αυτοκινητόδρομο που
συνδέει τη Δανία με τη Γερμανία για να σταματήσει 300 περίπου πρόσφυγες, ανάμεσά τους και
πολλά παιδιά, που βάδιζαν προς τα σύνορα.
Περίπου 14 χιλιάδες πρόσφυγες ζήτησαν
άσυλο πέρσι στη Δανία. Για την κυβέρνηση,
όμως, το νούμερο αυτό είναι “υπερβολικά μεγάλο”. Πριν από μερικές εβδομάδες το κοινοβούλιο ψήφισε ένα νόμο που περικόπτει τα, έτσι και
αλλιώς μηδαμινά, επιδόματα για τους πρόσφυγες κατά 55%. Ύστερα έβαλε “διαφημίσεις”
στις εφημερίδες της Λιβύης όπου “εξηγούσε”
ότι αυτό που θα έχουν να περιμένουν οι πρόσφυγες αν φτάσουν στη Δανία δεν θα μοιάζει
καθόλου με παράδεισο. Παρόλα αυτά οι αρχές

“Η Γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε περίπου 30 διακινητές και 90 πρόσφυγες το περασμένο βράδυ”. Οι “διακινητές” (ένα
για κάθε τρεις πρόσφυγες) δεν είναι παρά
απλοί άνθρωποι που δέχτηκαν να πάρουν μια
οικογένεια προσφύγων με το αυτοκίνητό τους,
ή προσπάθησαν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
να τους διευκολύνουν. Η “ανυπακοή” απέναντι
σε αυτή την παράνοια ήταν μαζικό φαινόμενο
αυτές τις μέρες. Εκατοντάδες άνθρωποι (πολλοί από την Αυστρία) έτρεξαν να μεταφέρουν,
“παράνομα”, τους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να φτάσουν με τα πόδια στα αυστριακά σύνορα μετά την απόφαση της κυβέρνησης
της Ουγγαρίας να τους απαγορεύσει, ουσιαστικά, να χρησιμοποιήσουν τον σιδηρόδρομο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ
2.748 πρόσφυγες έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στη χρονιά που διανύουμε προσπαθώντας
να φτάσουν σε κάποια χώρα της Ευρώπης. Για
κάποιους, όμως, αυτό το εφιαλτικό νούμερο είναι αφορμή για “πλάκα”: το γνωστό και μη εξαιρετέο “χιουμοριστικό” περιοδικό Charlie Hebdo
κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα στη
Γαλλία με ένα εμετικό εξώφυλλο που “έκανε χιούμορ” με τον θάνατο του μικρού Αϊλάν. Στην
Τσεχία, την Πολωνία και την Σλοβακία φασίστες
προσπάθησαν να οργανώσουν αντι-συγκεντρώσεις μίσους σε βάρος τον προσφύγων -και τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έτρεξαν να μας
πληροφορήσουν ότι η Ευρώπη “είναι διαιρεμένη” πάνω στο ζήτημα των προσφύγων.
Η Ευρώπη είναι πράγματι διαιρεμένη. Από τη
μια μεριά είναι οι άρχουσες τάξεις, οι κυβερνήσεις τους και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Και
από την άλλη είμαστε όλοι εμείς, οι απλοί, καθημερινοί, άνθρωποι, οι εργάτες, οι άνεργοι, οι
συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι φοιτητές, οι νέοι οι δεκάδες χιλιάδες που πλημμύρισαν τις πρωτεύουσες της Ευρώπης το περασμένο Σάββατο. Με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
δεν μας χωρίζει τίποτα. Με τους “άλλους”,
τους τραπεζίτες, τις κυβερνήσεις τους, την
Frontex τους, την αστυνομία τους, τα ΜΜΕ
τους μας χωρίζει η άβυσσος.

Σωτήρης Κοντογιάννης
Η Σύνοδος της ΕΕ επιμένει ρατσιστικά.
Βλέπε στη σελίδα 18

Βιέννη

Αθήνα

Λονδίνο
Λονδίνο

“Ζητάμε εδώ και τώρα να σταματήσει αυτή η ανθρωποσφαγή. Να βοηθηθούν οι πρόσφυγες ώστε να μπορέσουν να περάσουν στις χώρες που θέλουν. Να σταματήσει η Ε.Ε. να υψώνει αυτά τα τείχη. Λέμε πως αυτοί οι άνθρωποι είναι θύματα των πολέμων, ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων του ΝΑΤΟ,
της ΕΕ με την συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης. Επομένως θέλουμε
και την κατάργηση όλων αυτών των συμφωνιών που τους εμποδίζουν και
βρονοφωνάζουμε πως είναι αδέρφια μας, εργαζόμενοι, και μαζί έχουμε να
παλέψουμε εναντίον της Ευρώπης του πολέμου, του ρατσισμού, της φτώχειας και των μνημονίων”, τόνισε η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας.
Σημαντική ήταν και η οργανωμένη παρουσία της lgbtq κοινότητας.
“Έχουμε έρθει γιατί θέλουμε να ακούσει όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα τι λέμε για τους πρόσφυγες, για τα αδέρφια μας. Επιτέλους σε όλη την Ευρώπη
και εδώ στην Ελλάδα ανοίγουν όλα αυτά τα ζητήματα και όλος ο κόσμος
ακούει”, τόνισε μιλώντας στην Ε.Α. ο Γιώργος Παπαδημητρίου από την Colour Youth. “Εμείς σαν lgbtq κοινότητα, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω
αφού ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες βρίσκονται και ομοφυλόφιλα παιδιά που αντιμετωπίζουν επιπροσθέτως το χλευασμό και τη
βία”.
“Αυτή είναι μια τεράστια πανευρωπαϊκή απάντηση όλου του κόσμου που
υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες και την αγάπη του τους χιλιάδες των προσφύγων. Πρέπει να βάλουμε τέλος στην ρατσιστική πολιτική της Ευρώπηςφρούριο. Δεν θέλουμε κανένα άλλο παιδί, καμιά άλλη γυναίκα, κανένα πρόσφυγα πνιγμένο εξαιτίας της FRONTEX”, τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αθήνα και συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, μιλώντας έξω από τα γραφεία της ΕΕ στην Β. Σοφίας που ήταν
περικυκλωμένα με εκατοντάδες ΜΑΤατζίδες.
“Εδώ από την Αθήνα χαιρετίζουμε τις χιλιάδες που διαδήλωσαν σήμερα
στους δρόμους του Λονδίνου, του Βερολίνου, της Κοπεγχάγης, της Λισαβόνας, της Ρώμης, παντού. Αυτή η κινητοποίηση είναι μόνο η αρχή. Θα πέσουν
τα σύνορα και θα περάσουν οι πρόσφυγες. Η ΕΕ είναι συνένοχη για τους
πολέμους και όλα αυτά τα εγκλήματα. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τις πολιτικές του ρατσισμού, της φτώχειας και της λιτότητας. Δεν μπορούμε να
ανεχτούμε άλλες πολεμικές επεμβάσεις στους λαούς της Μ. Ανατολής.
Το λέμε δυνατά και καθαρά τα σύνορα θα είναι ανοιχτά για τους πρόσφυγες που είναι καλοδεχούμενοι. Αυτό είπαν όλα τα κινήματα της Ευρώπης
σήμερα και δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ.
Η ΕΕ δεν είναι το σπίτι των λαών, είναι το σφαγείο των ιμπεριαλιστών”,
ήταν το σύνθημα που ακουγόταν από εκατοντάδες στόματα, μαζί με το άλλο σημαντικό σύνθημα κεκτημένο του αντιρατσιστικού κινήματος: “Άσυλο
και στέγη στους πρόσφυγες, όχι απελάσεις και φυλακές”.

*

Κυριάκος Μπάνος

Ομάδες προσφύγων από τη Συρία συγκεντρώνονται στην
Αδριανούπολη και με τη βοήθεια αλληλέγγυων από την
Τουρκία διεκδικούν να περάσουν τα σύνορα στον Έβρο. Η
ΚΕΕΡΦΑ με ανακοίνωσή της διεκδικεί να ανοίξει ο Φράχτης για να περάσουν οι πρόσφυγες. Είναι απαίτηση του
κινήματος “Πρόσφυγες Καλοδεχούμενοι” που απλώνεται
σε όλη την Ευρώπη.

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
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αζική ήταν η κεντρική προεκλογική
συγκέντρωση της εκλογικής συνεργασίας ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ και ανένταχτων αγωνιστών που έγινε τη Δευτέρα 14
Σεπτέμβρη. Από νωρίς το απόγευμα δεκάδες μέλη και σύντροφοι βρέθηκαν μπροστά
στο κεντρικό περίπτερο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην Βιβλιοθήκη όπου ακούγονταν ξεσηκωτικές μουσικές και μοιράζονταν προεκλογικό
υλικό. Την ώρα που ξεκίνησε η προεκλογική
συγκέντρωση, λίγο πριν τις 8 το βράδυ, η
Πανεπιστημίου έκλεισε καθώς πλέον είχαν
συγκεντρωθεί εκατοντάδες αντικαπιταλιστές και αντικαπιταλίστριες.
Την συγκέντρωση συντόνισε η Ελένη
Τριανταφυλλοπούλου, υποψήφια στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πρώτος
πήρε το λόγο ο Παντελής Βαϊνάς από την
ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ. Ξεκίνησε θυμίζοντας ότι μετά τη νίκη του ΟΧΙ στις 5 Ιούλη «η
προσυγκέντρωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ξεκίνησε
από το ίδιο σημείο σαν ένα
κόκκινο ποτάμι που χρωμάτισε όλη την υπόλοιπη συγκέντρωση όταν μπήκε στο
Σύνταγμα». Συνέχισε λέγοντας ότι τα τελευταία πέντε
χρόνια όλη η εργατική τάξη
και η νεολαία βιώνουν τεράστιες δυσκολίες από τα
Μνημόνια, ενώ φαίνεται πλέον καθαρά ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν είναι το σπίτι
των λαών, «αλλά το σφαγείο
των καπιταλιστών». Τόνισε
ότι αυτό που έρχεται μετά
τις εκλογές είναι «μια υπερμνημονιακή κυβέρνηση», με
όσο το δυνατόν περισσότερα μνημονιακά
κόμματα να συμμετέχουν, η οποία έχει ήδη
πρόγραμμα: το τρίτο Μνημόνιο. Έκλεισε αναλύοντας το μεταβατικό αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και επισήμανε ότι
η αντικαπιταλιστική αριστερά είναι ανοιχτή
για κοινή δράση μέσα στο κίνημα.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν για να απευθύνουν χαιρετισμό η Μαρία Ξιφαρά, μέλος
του ΔΣ του Συλλόγου εργαζόμενων της Εθνικής Τράπεζας και υποψήφια στη Β΄ Αθήνας,
η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός και μέλος
του ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Σάββας Μιχαήλ
από το ΕΕΚ και υποψήφιος με την εκλογική
συνεργασία στην Α’ Αθήνας, ο Σπύρος Κοντομάρης, χημικός μηχανικός και υποψήφιος

Η μάχη των εκλογών

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: συγκέντρωση και
Η συγκέντρωση στην Πανεπιστημίου μπροστά στη Βιβλιοθήκη (πάνω), στο βήμα (κάτω) ο Κώστας Παπαδάκης

Πορεία

στη Β’ Αθήνας, ο Χρίστος Μπίστης από το
ΕΚΚΕ, υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ο Παναγιώτης Σηφογιωργάκης, δημοσιογράφος, υποψήφιος στην Α’ Αθήνας και ο
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, υποψήφιος
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
Ο Γιώργος Ζιόβας, ηθοποιός και μέλος της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ απήγγειλε το ποίημα του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Οι μετανάστες». Μια ελάχιστη
συμβολική κίνηση αλληλεγγύης στους χιλιάδες πρόσφυγες που παλεύουν να ξεφύγουν
από τον πόλεμο και τις κακουχίες, ειδικά στη
Συρία. Πολλά ήταν τα αντιφασιστικά και τα
αντιρατσιστικά συνθήματα που ακούγονταν
σε όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 13/9 χάσαμε μια συντρόφισσα,
μια φίλη, την Γωγώ Σoκαρά. Έφυγε χτυπημένη από την επάρατη νόσο, η οποία την κατέβαλε μέσα σε
διάστημα λίγων μηνών και η απώλειά της
έχει συγκλονίσει όλον τον κόσμο που
βγήκε σε κίνηση τα τελευταία χρόνια
στην γειτονιά μας και όχι μόνο.
Ενεργό μέλος της Τ.Ε ΑNTAΡΣΥΑ Αιγάλεω, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία του σχήματος «Ρήγμα στα δυτικά». Οργανωτικό μέλος της επιτροπής κατοίκων για την διατήρηση του πράσινου στο "πατινάζ" (Μπαρουτάδικο), οργανώτρια της Λαϊκής συνέλευσης, μέλος της επιτροπής λογιστικού ελέγχου του χρέους. Χωρίς να σταματά οτιδήποτε έκανε, ενημέρωνε τον κόσμο για τον αγώνα των κατοίκων
στις Σκουριές, πάλευε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού,

Αμέσως μετά τις τοποθετήσεις, ξεκίνησε πορεία προς τα
γραφεία της ΕΕ στη Βασιλίσσης
Σοφίας. Η διαδήλωση όχι μόνο
ήταν μαζική, αλλά είχε πολύ
παλμό με πολλές σημαίες και
πικέτες. Προπορευόταν το κεντρικό πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
ακολουθούσαν το μπλοκ της
Εργατικής Αλληλεγγύης, της
ΚΕΕΡΦΑ και του ΕΕΚ.
Τα συνθήματα πολλά: «Η εργατιά παλεύει
και θα νικήσει, φασίστες και μνημόνια θα τα
τσακίσει», «Αγώνας ρήξη ανατροπή-η ιστορία
γράφεται με ανυπακοή», «Χωρίς εσένα γρανάζι
δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά».
Πολλά ήταν τα συνθήματα για τους πρόσφυγες. «Πες το δυνατά, πες το καθαρά,
σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά», «Θέλουμε Ευρώπη των εργατών και όχι Ευρώπη-Φρούριο των καπιταλιστών», «Η ΕΕ δεν
είναι το σπίτι των λαών, είναι το σφαγείο
των ιμπεριαλιστών». Φωτογραφίες από τη
συγκέντρωση και την πορεία μπορείτε να
βρείτε στο sekonline.gr.
Νεκ. Δ.

“Θα ψηφίσω ΑΝΤΑΡΣΥΑ”
Ότι θα ψηφίσει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανακοίνωσε
σε δημόσια ανάρτησή της στο φέισμπουκ η δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης με τις «Γειτονιές σε Δράση», Ελεάννα Ιωαννίδου.
Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα καταλήγοντας στην ανάρτησή της: «…Δεν σκοπεύω να μεταφράσω την αποτυχία ημών των Οικολόγων να
συνδιαμορφώσουμε μια γνήσια πράσινη πολιτική πρόταση και συλλογικότητα, σε παραίτηση
από το, κερδισμένο με αίμα, δικαίωμα της ψήφου. Δικαίωμα που δεν ασκείται, χάνεται. Όπως
ακριβώς επιδιώκουν οι ναζί την ίδια στιγμή όπου
οι ίδιοι θα ψηφίζουν μαζικά, χρησιμοποιώντας
τη δημοκρατία για να την αλώσουν.
Η μάχη απέναντι στον ολοκληρωτισμό, το ρατσισμό και το φασισμό είναι η πιο κρίσιμη μάχη
στα μάτια μου τούτη την ώρα. Σ' αυτό τον πόλεμο χαρακωμάτων, όπου όλο πέφτουμε και όλο
ξανασηκωνόμαστε, θα ψηφίσω ανθρώπους, με
τους οποίους μπορεί να μην έχουμε κοινά πολιτικά προτάγματα απέναντι στην κρίση, αλλά
μας ενώνουν κοινοί αγώνες, στην υπεράσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενάντια στο
φασισμό. Θα ψηφίσω ΑΝΤΑΡΣΥΑ”.

“Γωγώ, θα συνεχίσουμε αυτό που αρχίσαμε μαζί”
συμμετείχε ενεργά σε κινήματα ενάντια
στις κατασχέσεις σπιτιών ή σε κοψίματα ρεύματος σε φτωχές οικογένειες
που δεν είχαν να πληρώσουν. Οργανωτική και αεικίνητη όπως ήταν, "σήκωνε"
όλα τα θέματα που έπεφταν στην αντίληψή της. Βοηθούσε όποιον φτωχό Έλληνα ή μετανάστη που είχε ανάγκη, ενώ
συγχρόνως ήταν οργανικό μέλος του
αντιφασιστικού κινήματος.
Τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα μπορούμε να πούμε για
την Γωγώ, η οποία με την πληθωρική της παρουσία, την νεανικότητα της ψυχής της, τον αστείρευτα δημιουργικό αυτοσαρκασμό της, την εκκεντρικότητά της, μας έδειχνε πάντα ποια ήταν η

ψύχη της παρέας, με εμάς τους υπόλοιπους να απολαμβάνουμε
τις στιγμές μαζί της. Έτσι ήθελε να την θυμόμαστε και εμείς δεν
θα της χαλάσουμε το χατίρι.
Η Γωγώ πάλευε να αλλάξει τον κόσμο. Πάντα με χαμόγελο
και αισιοδοξία. Εμείς της υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε αυτό που αρχίσαμε μαζί γιατί όλα αυτά τα χρόνια παρέα της, όλες
αυτές τις φορές που βρισκόμασταν και έδινε απλόχερα τον
εαυτό της, μας έχει μείνει μέσα μας ένα κομμάτι της που θα το
κουβαλάμε μαζί μας. Έτσι σε κάθε μεγάλη νίκη του κινήματος
ένα κομμάτι του χαμόγελου μας θα ανήκει στην φίλη μας και
συντρόφισσα.
Στην συντρόφισσα Γωγώ Σoκαρά, μια φίλη που έφυγε πολύ
νωρίς.

Σύντροφοι-ισσες από τα Δυτικά
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Η μάχη των εκλογών

πορεία στα γραφεία της ΕΕ

Εκδηλώσεις στους
εργατικούς χώρους
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Η πορεία ανεβαίνει στο Σύνταγμα προς τα γραφεία της Ε.Ε.

Συνέντευξη τύπου

Γκαράζ Δήμου Βριλησσίων 7πμ
Τεχνικοί ΟΛΠ 7.15πμ
Δημαρχείο Βριλησσίων 9πμ
Απορριματοφόρα Δήμου Αθήνας 12μες
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης 12μες
1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Βριλησσίων 2μμ

Τ

α ψηφοδέλτια της παρουσίασε η
εκλογική συνεργασία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
με το ΕΕΚ και ανένταχτους αγωνιστές
σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την
Τετάρτη 9/9 στο χώρο του ΤΕΕ.
Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε η Δέσποινα Κουτσούμπα, ενώ τις θέσεις της εκλογικής συνεργασίας παρουσίασαν η Κική Μένου, υποψήφια στην Α’ Αθήνας και εργαζόμενη στον επισιτισμό, ο Σάββας Μιχαήλ από το
ΕΕΚ και υποψήφιος στην Ά Αθήνας και ο
Γιάννης Σηφακάκης από το ΣΕΚ και την ΚΣΕ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, υποψήφιος επίσης στην Α
Αθήνας.
Διαβάστηκε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας,
ενώ όλα τα ονόματα των ψηφοδελτίων μπορείτε να τα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:
http://ergatiki.gr/article.php?issue=1189&id
=12329
Αμέσως μετά τις αρχικές τοποθετήσεις
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δήμος Αμπελοκήπων 12μες στο κυλικείο

ΛΑΡΙΣΑ

Νοσοκομείο 1μμ στο κυλικείο
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Εθνική Τράπεζα, κεντρικό κτίριο,
πλατεία Κοτζιά 9πμ
Αρχείο Εθνικής Τράπεζας,
3ης Σεπτεμβρίου 11πμ
ανακοινώθηκε η στήριξη της εκλογικής συνεργασίας από συντρόφους που το προηγούμενο διάστημα συμμετείχαν στη Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση (ΜΑΡΣ), ενώ
διαβάστηκε ανακοίνωση στήριξης από τους

πανεπιστημιακούς Γ. Ρούσση και Α. Χρύση.
Και τα δύο κείμενα στήριξης μπορείτε να τα
διαβάσετε στο σάιτ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αναλυτικό ρεπορτάζ για την συνέντευξη Τύπου
στο sekonline.gr

Περιοδείες στους εργατικούς χώρους

Δημαρχείο Ζωγράφου 8:30πμ
ΚΕΠ Ζωγράφου 10πμ
Υπηρεσίες Δήμου Ζωγράφου 10:30πμ
Αγλαΐα Κυριακού 9πμ
4ο ΓΕΛ Αλίμου 7:45πμ
Δημαρχείο Γλυφάδας 9μ
Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου 9πμ
Δημαρχείο Ελληνικού 11πμ
Τεχνικοί ΟΛΠ 7.15πμ
Τζάνειο 10πμ
Γκαράζ Δήμου Νίκαιας 6πμ
Υπηρεσία Πρασίνου Δήμου Νίκαιας 7πμ
Γκαράζ Δήμου Ρέντη
Δημαρχείο Ρέντη 10:30πμ
Δημ. Παιδικός Σταθμός Ρέντη 11:30πμ
ΚΑΠΗ Ρέντη 12:30μμ
Δημαρχείο Νίκαιας 8:30πμ
Δημαρχείο Κορυδαλλού
Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμ. Κορυδαλλού
Δημαρχείο Περιστερίου 9:30πμ
Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης 10:30πμ
Κοινωνική Υπηρεσία Πετρούπολης 10:30πμ
Δημαρχείο Πετρούπολης 9πμ
ΙΚΑ Πετρούπολης 9:30πμ
Δημαρχείο Αιγάλεω 12μ
ΨΝΑ Δαφνί 10πμ
Ξυλοτεχνία 9:30πμ
Γκαράζ Δήμου Πετρούπολης
Νοσοκομείο Αγία Όλγα 12μ
Γκαράζ Δήμου Ηρακλείου 6:30πμ
Δημαρχείο Ηρακλείου 8:30πμ
Γκαράζ Δήμου Φιλαδέλφειας 8:30πμ
Δημαρχείο Φιλαδέλφειας 9:30πμ
Δημαρχείο Χαλκηδόνας 10:30πμ
ΚΑΤ 9:30πμ
Δημαρχείο Πεύκης 12μ
Ύδρευση Βριλησσίων 8πμ
Δημαρχείο Βριλησσίων 9πμ
ΟΚΠΑ 8:30πμ
Γκαράζ Δήμου Βριλησσίων 7πμ
Δημ. Παιδικός Σταθμός Βριλησσίων 2μμ
Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής 8:30πμ
Δημαρχείο Χολαργού 9:30πμ
Εφορία Θησείου 8:30πμ
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αθηναίων 9:30πμ
Περιφέρεια Αττικής, κτίριο Ομόνοιας 10:30πμ
ΚΕΠΥΟ 7πμ

Αμαξοστάσιο Απορριμματοφόρων Δήμου
Αθηναίων 8:30πμ
Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολη 11πμ
Περιοδεία σε χώρους του ΥΠΠΟ Πλάκα
Δημαρχείο Καλλιθέας 8:30πμ
Εφορία Καλλιθέας 10:30πμ
Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Καλλιθέας 10πμ
Ηλεκτρολόγοι Δήμου Αθηναίων 7πμ
ΙΚΑ Κάτω Πετραλώνων 8:30πμ
ΥΠΠΟ Κεραμεικού 2μμ
Παράρτημα Δήμου Αθηναίων Λ. Λιοσίων
9:30πμ
Νοσοκομείο Ελπίς 9πμ
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας 11πμ
ΕΛΤΑ Γαλατσίου 7:30πμ
ΕΥΔΑΠ Γαλατσίου 8:30πμ
ΔΕΗ Γαλατσίου 7:30πμ
ΟΑΕΔ Γαλατσίου 8:30πμ
Δήμος Γαλατσίου 10πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ οδού Χ. Τρικούπη 10πμ
Διοικητικοί ΕΜΠ 12μ
Δικαστήρια πρ. σχολής Ευέλπιδων 10πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΥΤ
ΕΦΕΤ
ΕΛΤΑ

ΒΟΛΟΣ

Εφορία 8:30πμ
Δημαρχείο 12μ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βενιζέλειο 8πμ
Εφορία 8πμ
ΟΑΕΔ 8πμ
Βιομηχανική Περιοχή 1μμ

ΧΑΝΙΑ

Αγροτική Υπηρεσία Αγυιάς 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΙΚΑ 9πμ
ΕΡΑ 11πμ
Δημαρχείο 12μ

ΞΑΝΘΗ

Νοσοκομείο 10πμ
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Γκαράζ Δήμου Ζωγράφου 5:30πμ
Εφορία Ζωγράφου 8:30πμ
Νοσοκομείο Αγία Σοφία 6μμ
ΕΥΔΑΠ 7πμ
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα 8:30πμ
Ιπποκράτειο 9πμ
Νοσοκομείο Ανδρέα Συγγρού 9πμ
ΥΠΑ 9πμ
Δημαρχείο Αλίμου 9πμ
Αμαξοστάσιο ΤΡΑΜ Ελληνικού 12μ
ΕΛΤΑ Βύρωνα 8πμ
Εφορία Βύρωνα 9πμ
ΕΛΤΑ δήμου κορυδαλλού 7:30πμ
Γενικό Κρατικό 9πμ
Cosco 6πμ
Δημαρχείο Πειραιά 10πμ
Υπηρεσία Πρασίνου Δήμ. Κερατσινίου 6.15πμ
Δημαρχείο Κερατσινίου 8πμ
Δημαρχείο Δραπετσώνας 11πμ
ΕΛΠΕ 6:30πμ
ΟΑΕΔ Περιστερίου 8πμ
ΔΕΗ Περιστερίου 8πμ
Θριάσιο 8πμ
Δημαρχείο Αγίων Αναργύρων 12μ
Εφορία Ιλίου 11πμ
ΙΚΑ Ιλίου 11:30πμ
Γκαράζ Δήμου Ιλίου 7πμ
Νοσοκομείο Αττικό 8πμ
Δημαρχείο Νέας Ιωνίας 9:30πμ
Εφορία Νέας Ιωνίας 11πμ
ΔΕΔΔΗΕ Φιλοθέης
Εφορία Ηρακλείου
Εργοστάσιο ΦΑΓΕ
Δημαρχείο Μεταμόρφωσης 9:30πμ
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς 9:30πμ
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης 10πμ
Σισμανόγλειο 10πμ
Ραδιομέγαρο ΕΡΤ 11πμ
ΔΕΗ Ρουφ 7πμ
Εφορία οδού Αναξαγόρα 9πμ
Υπουργείο Παιδείας 12μ
Δημοτικό Ραδιόφωνο 9.84 fm
ΙΚΑ Νέου Κόσμου 9πμ
Βυζαντινό Μουσείο 9πμ
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ΔΕΗ Ελαΐδας 6.30πμ

ΧΑΝΙΑ

ΕΛΤΑ 7.30πμ

Call Center ΟΤΕ οδού Αθηνάς 2:45μμ
Εφορία Κυψέλης 8πμ
ΙΚΑ οδού Κεφαλληνίας 9πμ
Νοσοκομείο Παμμακάριστος 9:30πμ
Ίδρυμα Νέας Γενιάς 11πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ οδού Τρικάλων 10πμ
ΥΠΑΝ 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΚΕΠ Νέας Ιωνίας 10:30πμ
ΟΑΕΔ Νέας Ιωνίας 11:30πμ
Νοσοκομείο Υγεία 6:30πμ
Δήμος Αμαρουσίου 8:30πμ
Εφορία Αμαρουσίου 10:30πμ
ΙΚΑ Αμαρουσίου 11:30πμ
Δημαρχείο Χαλανδρίου 9πμ
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χαλανδρίου
10:30πμ
Εφορία Χαλανδρίου 11:30πμ
ΙΚΑ Χαλανδρίου 12:30μμ
Δημαρχείο Ταύρου 9πμ
ΚΕΠ Ταύρου 9πμ
Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Ταύρου
9πμ
Δημαρχείο Μοσχάτου 9πμ
ΟΑΕΔ Μοσχάτου 8:30πμ
Σιβιτανίδειος 7:45πμ
ΙΚΑ οδού Δροσόπουλου 10πμ
Eurobank & Alphabank Κυψέλης 11πμ
Ερυθρός Σταυρός 10πμ
ΟΠΑΝΔΑ 10πμ

ΠΑΤΡΑ

ΙΚΑ Αριστοτέλους
ΔΕΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νοσοκομείο Γεννηματάς
ΙΚΑ - Πύλης Αξιού
Θεαγένειο
Δημαρχείο Σταυρούπολης

ΒΟΛΟΣ

Νοσοκομείο 8:30πμ
ΕΡΑ 10:30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΓΝΗ 10:30πμ

ΧΑΝΙΑ

Νοσοκομείο 12μ
ΔΕΗ
ΔΕΗ 7πμ
Χατζηκώστα 10πμ
Νοσοκομείο Άγιος Αντρέας 10πμ
Εθνική Τράπεζα 11πμ

ΞΑΝΘΗ

ΔΕΗ 10πμ
Νομαρχία 12μ
Εφορία 12μ
Πολυτεχνείο 2μμ
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Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία 8:30πμ
Λαϊκό Νοσοκομείο 9πμ
ΠΕΔΥ Ζωγράφου 11πμ
ΙΖ Εφορια 9πμ
ΠΕΔΥ Παγκρατίου
ΦΑΜΑΡ 7πμ
Ασκληπιείο 9πμ
Δημαρχείο Καισαριανής 8:30πμ
Δημαρχείο Βύρωνα 8:30πμ
ΔΕΗ Ελλαϊδας 6.30πμ
ΟΑΕΔ Πειραιά 1μμ
Νοσοκομείο Μεταξά 10πμ
Δημαρχείο Περάματος 10πμ
ΙΚΑ Νέας Ιωνίας 9:30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ

ΕΛΤΑ 10πμ
Γ Εφορία 10πμ
Δημαρχείο 11πμ
Νοσοκομείο Ρίου 11πμ
ΔΕΥΑΠ 12μ

ΒΟΛΟΣ

ΔΕΥΑΒ 8:30πμ
Νομαρχία 12μ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νομαρχία 10:30
Υγειονομικό 10:30
Δημαρχείο 11πμ

ΧΑΝΙΑ

ΕΛΤΑ 7:30πμ
Τεχνική Υπηρεσία Περιφέρειας 9πμ
ΙΚΑ 12μ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Δουρούτη 11πμ

ΞΑΝΘΗ

Νοσοκομείο
ΣΕΚΑΠ 2μμ
Πλαστικά Θράκης 2μμ
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Πολιτισμός

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Ριζοσπαστική

Η

72η Μόστρα, το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας ολοκληρώθηκε στις
13 Σεπτέμβρη στο Λίντο. Πρόκειται για
την πιο παλιά διοργάνωση στην ιστορία του σινεμά, που γεννήθηκε το 1932 σαν κομμάτι της
καλλιτεχνικής Μπιεννάλε της Βενετίας. Με δυο
χρονικά κενά (Β’ ΠΠ και 1969-78 λόγω της πολιτικής κρίσης στην Ιταλία) και παρά την ανάδυση δυο ακόμη μεγάλων διοργανώσεων (Κάννες και Βερολίνο), άντεξε στις πιέσεις της εμπορευματοποίησης και παραμένει μια μεγάλη
διεθνής συνάντηση δημιουργών και ένας δείκτης της πορείας της τέχνης του σινεμά που
εξακολουθεί να μαγεύει και σήμερα.
Το φεστιβάλ περιλάμβανε ασφαλώς επερχόμενες εισπρακτικές επιτυχίες και λαμπερές
διασημότητες όπως ο Τζόνι Ντεπ και ο Τζέικ
Τζίλενχαλ, φέτος όμως έγιναν αισθητές πολλές πολιτικές ταινίες, που μάλιστα βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό. Στις 4 Σεπτέμβρη χιλιάδες καταχειροκρότησαν το εκτός συναγωνισμού “Spotlight”, βασισμένο στην αληθινή ιστορία της αποκάλυψης ενός σκανδάλου,
όπου 90 καθολικοί ιερείς της Βοστώνης είχαν
εκμεταλλευτεί σεξουαλικά εκατοντάδες παιδιά
από το ποίμνιό τους με την κάλυψη της Εκκλησίας. Έχει ιδιαίτερη αξία ότι η επιδοκιμασία
της ταινίας συμβαίνει στην σχετικά συντηρητική Ιταλία, χώρα του Πάπα και του καθολικισμού. Όμως οι καιροί αλλάζουν...
Την επόμενη μέρα το ενδιαφέρον τράβηξε
καθαρά το «Κορίτσι από τη Δανία», η ιστορία
της Λίλι Έλμπε, πρώτη στην ιστορία καταγεγραμμένη περίπτωση επέμβασης για αλλαγή
φύλου. Άσχετα από την κριτική στην καλλιτεχνική αξία του έργου, μετράει το ότι μια μεγάλη παραγωγή με τον Έντι Ρεντμέιν στο ρόλο
του Άιναρ που άλλαξε σε Λίλι, δίνει ορατότητα
σε ένα ζήτημα παραγνωρισμένο τόσο στην κοινωνία όσο και στις τέχνες.
Την ίδια μέρα ο κόσμος υποδέχτηκε τον παλαίμαχο Φρέντερικ Γουάιζμαν και το τρίωρο
ντοκιμαντέρ του για το Jackson Heights, την
πολυπολιτισμική γειτονιά της Νέας Υόρκης
που έχτισαν γενιές μεταναστών και όπου σήμε-

ρα συνυπάρχουν Άραβες δίπλα σε Εβραίους,
Μεξικάνους, Ασιάτες, άνθρωποι που μιλούν
συνολικά 167 διαφορετικά ιδιώματα. Αυτή τη
συνοικία έβαλαν στο μάτι τα αρπακτικά των
εμπορομεσιτών, που σχεδιάζουν την εκδίωξη
των πολύχρωμων κατοίκων και την «αναβάθμισή» της, ώστε να πουληθεί σαν φιλέτο σε
ανερχόμενους αγοραστές από το Μανχάταν.
Οι κάτοικοι όμως αντιστέκονται.
Την Κυριακή ο Αργεντινός Πάμπλο Τραπέρο
παρουσίασε μια πολύ δυνατή ταινία για τις
«εξαφανίσεις» στην Αργεντινή, βασισμένη στην
αληθινή ιστορία μιας συμμορίας παρακρατικών που συνέχισε την δράση της και μετά την
πτώση της δικτατορίας, με την κάλυψη του
στρατού και των νοσταλγών της χούντας. Ο
Τραπέρο βραβεύτηκε δίκαια με το Αργυρό
Λιοντάρι σκηνοθεσίας. Το Χρυσό Λιοντάρι κέρδισε το «Από μακρυά», μια σκοτεινή ταινία ανθρώπινων σχέσεων που εκτυλίσσεται στο Καράκας της Βενεζουέλας.

Η πολιτική εισβάλλει
Σε κάποιες συνεντεύξεις τύπου, η πολιτική
εισέβαλλε με απρόβλεπτο τρόπο (κάτι που γενικά δεν συνηθίζεται καθόλου). Η Τίλντα Σουίντον διόρθωσε οργισμένη έναν δημοσιογράφο
που αναφερόταν στους μετανάστες που εμφανίζονται στην τελευταία ταινία της, λέγοντας
«Πάψτε να χρησιμοποιείτε παραπλανητικές λέξεις, δεν είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες!».
Στην ταινία, οι πρωταγωνιστές παραθερίζουν
στο νησάκι Παντελλερία και τα υπαρξιακά
τους προβλήματα διασταυρώνονται με τον ερχομό των προσφύγων στο νησί...
Ο Γάλλος ηθοποιός Φαμπρίς Λουκινί, με αφορμή το δικαστικό δράμα «L’Hermine», σχολίασε
καυστικά την κοινωνική ανισότητα που αναδεικνύεται στην ταινία και κατηγόρησε ανοιχτά την
κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος που
οδηγεί τη δυσαρέσκεια στο κόμμα της Λεπέν.
Μεγάλη εντύπωση έκανε η ταινία του Ισραηλινού Άμος Γκιτάι «Ράμπιν, η τελευταία μέρα»,
που αναφέρεται στη δολοφονία του πρωθυπουργού που υπέγραψε τη συμφωνία του Όσλο

Ο “Αγώνας” της μεταπολιτευσης
Μια στρατευμένη ταινία της "Ομάδας των 6"
προβάλλεται 40 χρόνια μετά την πρώτη προβολή
της, στον ίδιο χώρο που πρωτοπροβλήθηκε, αυτόν της Αλκυονίδας, από τις 10 Σεπτέμβρη.
Ο «Αγώνας» είναι μια καταγραφή - ντοκουμέντο
των κοινωνικών και εργατικών αγώνων της περιόδου 1972- 1975 για τη διεκδίκηση δικαιοσύνης,
καλύτερων συνθηκών εργασίας και περισσότερων
ελευθεριών. Υπόδειγμα ομαδικής δουλειάς, παρουσιάζει την εξέγερση των φοιτητών ενάντια στη
χούντα, με την κατάληψη της Νομικής Σχολής τον
Φεβρουάριο του 1973, και φτάνει μέχρι τις λαϊκές
κινητοποιήσεις και τις μεγάλες απεργίες ενάντια
στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή, τον Ιούλιο
του 1975.
Πρόκειται για ένα από τα πρώτα ντοκιμαντέρ
δρόμου, δουλειά υπόδειγμα για τις νεώτερες γενιές δημιουργών, ακριβώς γιατί παίρνει θέση με
τη μεριά του κινήματος απέναντι στην χούντα
πρώτα και στην κυβέρνηση Καραμανλή και το
αστικό κράτος στην συνέχεια και δίνει την πιο

αναζήτηση

με τον Αραφάτ από ακροδεξιούς συμπατριώτες
του. Μπορεί το συμπέρασμα του Γκιτάι, ότι με
την απώλεια του Ράμπιν χάθηκε μια σπουδαία
ευκαιρία για ειρήνη στην περιοχή, να είναι κατά
τη γνώμη μας λάθος, όμως η ταινία του αποτελεί ένα ειλικρινές εγχείρημα κατανόησης της αιματηρής ιστορίας της χώρας του και αποτυπώνει το μίσος και τον φονταμενταλισμό που
έχουν διαποτίσει την ισραηλινή κοινωνία.
Σε ένα διαφορετικό επίπεδο κινήθηκε η συγκλονιστική ταινία του Ατομ Εγκογιάν «Remember», όπου ένας 90χρονος επιζών του Ολοκαυτώματος αναζητά περιπλανόμενος στη Β.Αμερική τον ναζί δεσμοφύλακα που ευθύνεται για
την εξολόθρευση της οικογένειάς του.
Κατά τα άλλα, το πρόγραμμα περιλάμβανε 2
ταινίες για την κατοχή στο Αφγανιστάν, 2 νέες
ταινίες από την Τουρκία, την Κίνα, το Ιράν, την Ινδία και την Αλγερία και μια Ελληνική παρουσία,
το πολυεπίπεδο «Interruption» του Γιώργου Ζώη.
Πέρα από τα διαγωνιστικά τμήματα, το φεστιβάλ τίμησε το συνολικό έργο των κινηματογραφιστών Τζόναθαμ Ντέμι και Μπερτράν Ταβερνιέ. Προβλήθηκαν ντοκιμαντέρ για τον Μπράιαν
Ντε Πάλμα και τη μεγάλη Λίνα Βερτμίλλερ. Την
ιστορία του σινεμά φέρνει στο προσκήνιο μια
σειρά επιλεγμένων κλασικών αριστουργημάτων
που πρόβαλε σε βελτιωμένες τεχνικά εκδόσεις,
από τις οποίες ξεχώρησε το «Θυμάμαι» (Amarcord) του Φελίνι και το «Θέλουμε τους κολονέλους» του Μάριο Μονιτσέλλι, τα 100 χρόνια από
τη γέννηση του οποίου συμπληρωθηκαν φέτος.
«100ά Γενέθλια» έχουν επίσης οι Όρσον Ουέλς,
Άρθουρ Μίλλερ, Ίγκριντ Μπέργκμαν, Άντονι
Κουίν και Εντιθ Πιαφ.
Υ.Γ. Η ριζοσπαστική αναζήτηση που περιγράψαμε στη Μόστρα χαρακτήριζε και την 56η
καλλιτεχνική Μπιένναλε, την εικαστική έκθεση
που φιλοξενείται στη Βενετία από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβρη. Αρκεί μόνο να αναφέρουμε
ότι ο ένας από τους 3 κύκλους της ήταν αφιερωμένος στο «Κεφάλαιο» του Καρλ Μαρξ και
καθημερινά γίνονταν δημόσιες αναγνώσεις
κομματιών του.

Δήμητρα Κυρίλλου

δυνατή αίσθηση της συνύπαρξης με τον κόσμο
που αγωνίζεται όχι μόνο πολιτικά αλλά και αισθητικά. Δεν είναι μια ιστορική ταινία για την πολιτική πρωτοπορία αλλά μια ταινία έμπνευση για
όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία αυτής
της χώρας, ντόπιους και μετανάστες.
Στην ταινία παρακολουθούμε το χρονικό διαφόρων απεργιών όπως αυτές στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, στις ΙΤΤ και ΒΙΑΜΑΞ, στις καθαρίστριες και
τους πρώτους κοινούς αγώνες μεταξύ ντόπιων και
μεταναστών εργατών με την απεργία στη National
Can που πρωτοφωνάζεται το σύνθημα “Έλληνες Πακιστανοί όλοι μαζί”. Στέκεται στα εργατικά ατυχήματα που πυροδότησαν μεγάλους αγώνες την
περίοδο εκείνη. Μας περιτριγυρνάει στις εργατικές παραγκοσυνοικίες του Περάματος δείχνοντας
τις άγριες συνθήκες της ζωής. Δείχνει τις αγροτικές κινητοποιήσεις των ντοματοπαραγωγών της
Ηλείας αλλά και τις μάχες στις Σχολές Μαίων.
Η ταινία απέσπασε το 2ο Βραβείο, όπως επίσης και το Βραβείο κοινού, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1975.

Κ.Μ.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

“Όταν ψηφίζεις τους Ναζί, γίνεσαι συνένοχος στα εγκλήματά τους”, είναι το
σύνθημα της αφίσας των φίλων του Παύλου Φύσσα που συνεχίζουν να οργανώνουν δυο χρόνια μετά τη δολοφονία του
το Rap Monster, το φεστιβάλ που ξεκίνησαν μαζί με τον KillahP. Σημαντικοί καλλιτέχνες της Χιπ-Χοπ σκηνής θα συναντηθούν σε ένα επίσης συμβολικό μέρος,
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την
Παρασκευή 18/9 στις 9μμ, δυο χρόνια
ακριβώς μετά τη δολοφονία του Παύλου.

“Eδώ δεν
υπάρχει άσυλο”
Μια ταινία για την punk και ανεξάρτητη
μουσική σκηνή της Αθήνας της δεκαετίας του
’80 ξεκινάει να προβάλλεται από τις 17 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ. Ο τίτλος «Εδώ δεν υπάρχει άσυλο»
παραπέμπει στην ατάκα ενός αστυνομικού διευθυντή λίγο πριν αμολήσει τα ΜΑΤ στα
Εξάρχεια στα μέσα της δεκαετίας του ‘80.
Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το δελτίο
τύπου, «μέσα από συνεντεύξεις μελών των
συγκροτημάτων του ‘80 και ατόμων που εμπλέκονταν στις μουσικές-κοινωνικές εξελίξεις αλλά και μέσω της ιστορίας μιας γυναίκας που
ψάχνει να βρει το χαμένο, οικογενειακό της,
παρελθόν αποτυπώνεται, στην ταινία, το κυρίαρχο συναίσθημα μιας εποχής (που πέρασε
αλλά μοιάζει να είναι ακόμα παρούσα).
Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί
Βάσω Καμαράτου, Στάθης Σταμουλακάτος,
Βιργινία Κλαστάδα, Όλγα Παπαδημητρίου,
Νίκος Δημητρακόπουλος, συμμετέχει η
Όλυα Λαζαρίδου - και βέβαια τα μέλη των
ίδιων των συγκροτημάτων: Παρθενογένεσις,
Magic de Spell, Groupies, Stress, Panx Romana, Ανυπόφοροι, Metro Decay, Villa 21,
Yell-o-Yell, Clown, South of no North, Not 2
without 3, Anti Troppau Council, Yeah!, Χωρίς
Περιδέραιο, Αρνάκια, Libido Blume, Flowers». Στη σκηνοθεσία ο Μιχάλης Καφαντάρης, στη Διεύθυνση Φωτογραφίας ο Νίκος
Χανιώτης και στο σενάριο-δημοσιογραφική
επιμέλεια ο Θανάσης Γιαννόπουλος.
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Νέα από τους χώρους
Μειώσεις
μισθών
στο ΥΓΕΙΑ

Σ

ε μειώσεις μισθών και
περικοπές επιδομάτων
προχώρησε η διοίκηση
του ιδιωτικού νοσοκομείου
ΥΓΕΙΑ. Το ΥΓΕΙΑ ανήκει στον
όμιλο MIG όπως και τα νοσηλευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ
όπου εφαρμόστηκαν αντίστοιχες περικοπές.
Ο ιδιοκτήτης του ομίλου
MIG δεν είναι άλλος από τον
Ανδρέα Βγενόπουλο τον τραπεζίτη που εμπλέκεται στην κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας και την χρεωκοπία της
Λαϊκής Τράπεζας. Η ειρωνεία
είναι ότι έχει αναδειχθεί σε εργοδότη της χρονιάς δύο συνεχόμενες φορές για το...''εργασιακό του περιβάλλον''.
Οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι
στον χώρο της υγείας πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι την
κατάρρευση της δημόσιας
υγείας και αναλαμβάνοντας
εργολαβίες που διενεργούσε
μέχρι πρόσφατα το δημόσιο.

Κέρδη
Στις Οικονομικές Καταστάσεις του Α' εξαμήνου
του 2015 που δημοσίευσε το
ΥΓΕΙΑ αναφέρεται ότι ο κύκλος εργασιών (έσοδα) του
ομίλου ανήλθε σε 114,50
εκατομμύρια ενώ τα κέρδη
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε 11,9 εκατομμύρια έναντι 10,3 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η αντεργατική επίθεση
των αφεντικών στην ιδιωτική
υγεία ενθαρρύνεται από το
τρίτο μνημόνιο που έφερε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
πέρασε στην βουλή με τις
ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ
και του Ποταμιού. Η εργατική αντίσταση ήταν αυτή που
οδήγησε στην κατάρρευση
της προηγούμενης κυβέρνησης μέσα και από το κίνημα
που ξεδιπλώθηκε την περίοδο του δημοψηφίσματος και
μπορεί να βάλει φρένο στην
εργοδοτική αυθαιρεσία, τις
περικοπές, τις απολύσεις,
την απλήρωτη εργασία.
Η οργάνωση γενικής συνέλευσης από το σωματείο
εργαζομένων και η απόφαση
για κινητοποιήσεις στο
ΥΓΕΙΑ είναι ο τρόπος για να
σταματήσουμε τους Βγενόπουλους και τις επιθέσεις
τους στα δικαιώματα μάς.

Κώστας Πολύδωρος

Σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς

Κ

ινητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας για να διαμαρτυρηθούν για
τα χιλιάδες κενά έκαναν δάσκαλοι και καθηγητές την Πέμπτη 10 Σεπτέμβρη. Τα σχολεία άνοιξαν με τεράστια προβλήματα. Αποκαλυπτική ήταν η
συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η
Διδασκαλική Ομοσπονδία στις 14/9, ειδικά για το ζήτημα των ελλείψεων δασκάλων και νηπιαγωγών.
Δόθηκαν στους παρευρισκόμενους δύο
αναλυτικοί πίνακες που αποτυπώνουν τα
λειτουργικά κενά που υπάρχουν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πίνακες οι οποίοι είναι επιεικείς σε σχέση
με την πραγματικότητα (οι πίνακες θα δημοσιευτούν στο σάιτ της ΔΟΕ και στο sekonline.gr).
Τα κενά φτάνουν τα 12884 συνολικά,
ενώ δεν περιλαμβάνεται η παράλληλη
στήριξη. Tα κενά όπως παρουσιάζονται
στον 1ο πίνακα είναι χωρισμένα σε ειδικότητες: Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Αγγλικών,
Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Γερμανικών,
Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών, Πληροφορικής, Ειδικής Αγωγής.
Υπάρχουν περιοχές που τα νούμερα των
κενών είναι συγκλονιστικά. Στην Α’ Αθήνας
από όλες τις ειδικότητες λείπουν 918, ανάμεσα τους 161 δάσκαλοι και 103 νηπιαγωγοί.
Στην Ανατολική Αττική λείπουν συνολικά
764, ανάμεσά τους 249 δάσκαλοι και 98
νηπιαγωγοί. Στην Δυτική Αττική λείπουν
656, ανάμεσά τους 300 δάσκαλοι και 77
νηπιαγωγοί. Στον Πειραιά συνολικά λείπουν 642, ανάμεσά τους 227 δάσκαλοι και
42 νηπιαγωγοί.
Τα ίδια και χειρότερα στην περιφέρεια.
«Πρωταθλητής» των κενών αναδεικνύεται
το Ηράκλειο καθώς υπάρχουν 999 κενά,
ανάμεσα τους 360 δάσκαλοι και 205 νηπιαγωγοί. Στην Αιτωλοακαρνανία λείπουν
συνολικά 656, 270 δάσκαλοι και 130 νη-

Οι
περικοπές
σκοτώνουν

Ο

ι περικοπές στην
Υγεία δολοφονούν
κυριολεκτικά. Η
συγκεκριμένη φράση έχει
πάψει προ πολλού να είναι
μια υπερβολή. Χαρακτηριστικό είναι το τραγικό περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Νίκαια.

πιαγωγοί.
Με μια πρόχειρη ματιά σε αυτό τον πίνακα βλέπουμε ακόμα ότι στην Αχαΐα
υπάρχουν 395 κενά, στα Δωδεκάνησα
700, στην Ηλεία 403, στις Κυκλάδες 444
και η εικόνα είναι δυστυχώς παρόμοια
πανελλαδικά.

Δεν άνοιξαν καθόλου
Σε ακόμη χειρότερη θέση βρίσκονται
269 σχολικές μονάδες (δημοτικά και νηπιαγωγεία) που δεν άνοιξαν καθόλου την
μέρα του αγιασμού. Σε αυτά δεν υπολογίζονται όσα το υπουργείο θεωρεί σε
αναστολή λειτουργίας (παρόλο που δεν
έχουν κλείσει) για να μειωθεί ο αριθμός
των κενών τεχνικά.
Πατώντας πάνω σε αυτή την συγκεκριμένη εικόνα, τα μέλη του ΔΣ της ΔΟΕ που
συμμετείχαν στη συνέντευξη Τύπου τόνισαν ότι μέχρι τις 14/9 δεν είχε φτάσει στα
σχολεία ούτε ένας αναπληρωτής, ενώ εξήγησαν ότι η ρίζα του προβλήματος είναι οι
μηδενικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι
από το 2011 έχουν βγει σε σύνταξη 8500
εκπαιδευτικοί και έχουν προσληφθεί… 280

μόνιμοι.
Επίσης, στις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν το τραγικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η Ειδική Αγωγή. Πάλι μια ματιά
στον πίνακα είναι χαρακτηριστική: στην
Α’ Αθήνας 198 κενά, στην Ανατολική Αττική 114, στο Ηράκλειο 220, στο Ρέθυμνο 187, στα Χανιά 114, στην Αιτωλοακαρνανία 122.
Ακόμα, ανέδειξαν το πρόβλημα που
υπάρχει με την καθαριότητα των σχολείων
αφού δεν έχουν προσληφθεί οι συμβασιούχες καθαρίστριες με αποτέλεσμα να
έχουν μείνει μόνο οι ελάχιστες μόνιμες.
Τέλος, αναφέρθηκαν στην τρομακτική έλλειψη χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές που αναμένεται να δημιουργήσει
πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα (θέρμανση,
υλικοτεχνική υποδομή κτλ).
Είναι ώρα οι δύο ομοσπονδίες της εκπαίδευσης, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Η γνωστοποίηση των προβλημάτων είναι θετικό βήμα, αλλά δεν φτάνει η καταγγελία. Μόνη
λύση είναι οι μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Νεκτάριος Δαργάκης

Στάση εργασίας στα Πρακτορεία Τύπου

Σ

υνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στα
πρακτορεία ΑΡΓΟΣ και ΙΡΙΣ με τη στήριξη της Ένωσης
Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών. Συγκεκριμένα έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη από τις 12 τα μεσάνυχτα ως τις
4πμ και από τις 9πμ ως τη 1μμ. Απεργιακές συγκεντρώσεις θα
γίνουν στη 1πμ στην ΙΡΙΣ και στις 11πμ στην πύλη 10α στην ΑΡΓΟΣ.
Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών αναφέρει:
«Απαιτούμε την άμεση εξόφληση της μισθοδοσίας από την
"Άργος", τις ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς στις εγκαταστάσεις της "Ίρις" και την υπογραφή νέας ΣΣΕ που να προβλέπει
ό,τι και η τελευταία. Αυτό σημαίνει και την άμεση επιστροφή
των αυθαίρετων περικοπών επιδομάτων και μισθών από την
"Ευρώπη".
Η διεκδίκηση και ικανοποίηση των αιτημάτων μας είναι το αυτονόητο για κάθε εργαζόμενο που έχει την αξιοπρέπεια να το
απαιτεί. Η απόφασή μας είναι να κλιμακώσουμε τον αγώνα με
νέες μορφές στο άμεσο μέλλον.
Δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα που μας υπόσχονται από
τα "παράλληλα προγράμματα" των κομμάτων που θέλουν να
διαχειριστούν την καπιταλιστική αθλιότητα. Δίνουμε απάντηση

σε αυτούς που σαν λύση προτείνουν να μας ταΐζουν τα ληγμένα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ.
Δίνουμε νέο αγωνιστικό ραντεβού στις πύλες των πρακτορείων, δίνουμε μαζικό "παρών" στις συγκεντρώσεις».

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Συγκέντρωση για τους εργαζόμενους με πεντάμηνη σύμβαση οργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου της Αγίας
Παρασκευής την Πέμπτη 17/9. Η συγκέντρωση θα γίνει στις
2μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
«Οργανώνουμε αυτή τη συγκέντρωση για να συζητήσουμε
τα θέματα που προκύπτουν από αυτές τις συμβάσεις. Ταυτόχρονα, θέλουμε να ακούσουμε αυτούς τους εργαζόμενους
και να τους μεταφέρουμε ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ μας σαν εργαζόμενοι. Δεν θέλουμε να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούμε όλοι μαζί και όχι αποσπασματικά, καθώς αυτά τα παιδιά ήρθαν τέλος Ιούλη, ενώ πολλοί από μας απουσιάζαμε με
άδειες τον Αύγουστο» μας δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου εργαζόμενων, Στέλλα Τζανίνη.

Η υποψήφια με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Β’ Πειραιά, Τασούλα Δημητριάδου μας μετέφερε τα εξής: «Την Πέμπτη 10/9 είχαμε προεκλογική
συγκέντρωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Περιβολάκι της Νίκαιας. Ενώ είχαμε ξεκινήσει,
κατά τις 8.30 η ώρα, μια γυναίκα ήρθε να μας ειδοποιήσει ότι ένας άνθρωπος πέθαινε στην άκρη της πλατείας. Αμέσως όλος ο γύρω κόσμος, μαζί και εμείς πήγαμε
να βοηθήσουμε. Στην εκδήλωση είχαμε και ένα νοσηλευτή, ο οποίος έτρεξε να
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
Πήραμε όλοι τηλέφωνα να
καλέσουμε ασθενοφόρο, το
οποίο όμως έφτασε μια ώρα
μετά λόγω των ελλείψεων
που υπάρχουν. Τραγικό είναι
ότι ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε, πέθανε, ενώ το Κρατικό
Νοσοκομείο είναι δίπλα.
Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Σκεφτόμασταν αν θα συνεχίζαμε την εκδήλωση. Την
συνεχίσαμε γιατί η συζήτηση
πήγε αυτόματα σε αυτά τα
συμπεράσματα, ότι οι ελλείψεις φέρνουν θανάτους. Πλέον οι ανθρώπινες ζωές είναι
σε κίνδυνο εξαιτίας αυτής
της κατάστασης. Ειδικά σε
γειτονιές, όπως οι δικές μας.
Ο φτωχός κόσμος δεν έχει
μοίρα».
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη μεριά του υπουργείου Υγείας
(Αύγουστος του 2015 μετά
από επίκαιρη ερώτηση στη
Βουλή), το ΕΚΑΒ συνολικά
διαθέτει μόνο 620 ασθενοφόρα και 200 κινητές μονάδες που πρέπει να εξυπηρετήσουν ολόκληρη τη χώρα.
Τα 120 από αυτά βρίσκονται ακινητοποιημένα λόγω
βλαβών ή παλαιότητας (ορισμένα αγοράστηκαν το
1984). Οι εργαζόμενοι του
ΕΚΑΒ έχουν καταγγείλει ότι
υπάρχουν τουλάχιστον 400
κενά μόνο για τους οδηγούς.

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1190, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Δραστηριότητες

Εκδηλώσεις του ΣΕΚ
Τα αποτελέσματα των εκλογών και πώς συνεχίζουμε
ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9, αίθουσα
Πανηπειρωτικής (Κλεισθένους 15

πίσω από το Δημαρχείο) 7μμ

ΧΑΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9
Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 24/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΕΜΠ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 πλατεία Αναλήψεως 7μμ
Ομιλητές: Νίκος Γεωργίου, Κ. Τριχιάς
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 κτίρια ηλεκτρολόγων
(αμφ. 4) – Πολυτεχνειούπολη –
Ζωγράφου - 3μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
Πνευματικό Κέντρο (Νικ. Τρυπιά) 7.30μμ
Ομιλητές: Γιώργος Ράγκος, Άγγελος Χάγιος,
Βασίλης Τουμπέλης

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 πλατεία 8μμ
Ομιλητές: Λ. Βερδέ, Β. Δαραβέλιας,
Κ. Μανώλη, Γ. Ταραβίρας

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΠΕΥΚΗ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 «Κολώνες» 7.30μμ
Ομιλητές: Τ. Αναστασιάδης, Στ. Μαυρουδέας,
Αντ. Δραγανίγος, Δ. Πολυχρονιάδης

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 Ελαιώνας 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 πλ. Δαβάκη 7.30μμ
Ομιλητές: Λ. Μπόλαρης, Π. Αυθίνος, Ε. Γαϊτάνου

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 πλατεία ΗΣΑΠ 7.30μμ
Ομιλητές: Γ. Σηφακάκης, Σπ. Χαϊκάλης,
Ν. Στραβελάκης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΝΟΙΞΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 ΚΑΠΗ 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 Πνευματικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητές: Γ. Ράγκος, Αντ. Δραγανίγος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η εκλογική μάχη
στην τελική ευθεία
και πώς οργανώνουμε
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Τριώτα
(Μετρό Αγ. Αντώνιος) 7μμ
Ποιος μπορεί να σταματήσει
τη λιτότητα στην Ευρώπη;
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Δυο χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 πλατεία 7μμ
Ομιλητές: Δ. Μπλάνας, Π. Σηφογιωργάκης,
Ν. Πελεκούδας, Ν. Αργύρη

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 πλατεία Όλγας 7μμ
Ομιλητές: Γιάννης Αγγελόπουλος,
Τάκης Τσίτσος, Σάββας Μιχαήλ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 πλατεία 8μμ
Ομιλητές: Τ. Αναστασιάδης,
Ζ. Μελαμπιανάκη
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9
πεζόδρομος Άγιας Σοφίας 7.30μμ
Ομιλητές: Φ. Πολίτη, Γ. Ρηγόπουλος,
Β. Τάκη, Β. Τζαχρήστας

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 κεντρική πλατεία 8μμ
Ομιλητές: Μ. Στύλλου, Χρ. Μπίστης,
Αγ. Χάγιος

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 Πάνθεον 8μμ
Ομιλητές: Μιχ. Ρίζος, Φ. Κυρίτσης

ΓΕΡΑΚΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9
πλ. Θεοφανείου 8.30μμ
Ομιλητές: Κ. Παπαδάκης, Β. Νάνος

ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 1Ο ΚΑΠΗ –
πλ. Αγ. Νικολάου (παλιό δημαρχείο) 6.30μμ
Ομιλητές: Παντελής Παναγιωτακόπουλος,
Παναγιώτης Μαυροειδής

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Σέλτερ 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Η εκλογική μάχη στην τελική ευθεία
και πώς οργανώνουμε
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και τη δια νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Πινέζα (Σολομού κ
Μπόταση) 7μμ
Η εκλογική μάχη στην τελική ευθεία και
πώς οργανώνουμε
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Αστέρας 7μμ
Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 καφέ Τσίου 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 ΕΛΜΕ Γκράβα 6.30μμ
Η εκλογική μάχη στην τελική ευθεία
και πώς οργανώνουμε
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 καφέ Quiz 7μμ
Ποιος μπορεί να σταματήσει
τη λιτότητα στην Ευρώπη;
Ομιλητής: Στέλιος Βισαξής
ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 σαλόνι ΦΕΠΑ (φοιτ.
εστίες) 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΚΥΨΕΛΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Βιολέτα 7μμ
Η εκλογική μάχη στην τελική ευθεία
και πώς οργανώνουμε
Ομιλήτρια: Ντίνα Γκαρανέ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Κουρμπέτι 7μμ
Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Τσίου 6μμ
Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Λυδία Παυλίδη

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 καφέ Χρώματα
(Αγ. Γλυκερίας) 9μμ
Η εκλογική μάχη στην τελική ευθεία
και πώς οργανώνουμε
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η εκλογική μάχη στην τελική ευθεία
και πώς οργανώνουμε
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΠΕΜΠΤΗ 17/9
αμφιθέατρο έναντι του ΟΤΕ 7.30μμ

ΤΟΥΜΠΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Όαση 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Άνεμος 7μμ
Ο άξονας ντροπής Ελλάδα – Ισραήλ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Ανάδυση
(Σφακτηρίας) 7.30μμ
Η εκλογική μάχη στην τελική
ευθεία και πώς οργανώνουμε

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 πλατεία 7.30μμ
Ομιλητές: Β. Συλαϊδής, Γ. Περασάκης

ΒΟΛΟΣ

τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπρο σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα
και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατο-

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9

ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 7πμ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 Θόλος 6μμ
Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Μάνος Βοαντόρ

αλληλεγγυη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 6μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Μουσείο 6.30μμ

ΓΚΥΖΗ

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η εκλογική μάχη
στην τελική ευθεία
και πώς οργανώνουμε
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

Εξορμήσεις με
την εργατικη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σημηριώτη 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ.ΑγγέλουΧαρ.Τρικούπη 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/9

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12πμ
ΝΙΚΑΙΑ πικετοφορία λαϊκή 10πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 12.30μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 10πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ
ΛΑΪΚΗ Γκράβα 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 11πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 10πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λαϊκή Πατέλες 11πμ
Μαρινόπουλος (Πόρος) 2μμ
Λιοντάρια 11πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά Αγορά 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ λαϊκή 9πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

λικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει
τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από
τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί
να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία
της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργά-

τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν
τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.
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Ιστορία

Ε

βδομήντα χρόνια πριν, οι πολιτικοί (φυσικοί σε πολλές περιπτώσεις) πρόγονοι
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής κάθονταν στα εδώλια των κατηγορουμένων. Οι «δίκες των δοσιλόγων» ξεκίνησαν τον Φλεβάρη
του 1945 με πρώτη στη σειρά, τη δίκη των
πρωθυπουργών και υπουργών των κατοχικών
κυβερνήσεων που έστησαν η φασιστική Γερμανία και Ιταλία το 1941 (κυβερνήσεις Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλου, Ράλλη).
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνεχιζόταν όταν ξεκινούσε η δίκη, με τις στρατιές των
Συμμάχων να προελαύνουν πια στο έδαφος
της Γερμανίας. Η «αντιφασιστική συμμαχία»
των «Τριών Μεγάλων» ήταν ακόμα ενεργή. Μια
από τις υποσχέσεις που έφερνε στις χώρες
που απελευθερώνονταν από το φασιστικό ζυγό ήταν και η τιμωρία των συνεργατών των ναζί και η «κάθαρση» του κράτους και της κοινωνίας από αυτούς. Η Γαλλία ήταν η χώρα που
ξεκίνησε πρώτη αυτή η διαδικασία.
Σε καμιά από αυτές τις περιπτώσεις δεν
έφτασε «το μαχαίρι στο κόκκαλο» όπως έλπιζε
το κίνημα που πάλεψε τον φασισμό. Κάποια,
«καρκινώματα» αφαιρέθηκαν πράγματι, αλλά η
άρχουσα τάξη και το κράτος που είχαν γεννήσει το φασισμό και είχαν συνεργαστεί με τους
ναζί, έμειναν ανέγγιχτα. Κάτω από τις προστατευτικές φτερούγες τους βρήκαν καταφύγιο
κάθε λογής καθάρματα που «απλά έκαναν τη
δουλειά τους», στέλνοντας Εβραίους στα κρεματόρια, αντιστασιακούς στο εκτελεστικό απόσπασμα ή «επιστρατευμένους» εργάτες στα
πολεμικά εργοστάσια των ναζί.
Τον Οκτώβρη του 1944, όταν ο γερμανικός
στρατός υποχωρούσε και εγκατέλειπε την Ελλάδα, έμοιαζε ότι και δω τα πράγματα θα ακολουθούσαν μια παρόμοια πορεία. Η κυβέρνηση της
«Εθνικής Ενότητας» στην οποία είχαν πάρει
υπουργεία το ΕΑΜ-ΚΚΕ, υποσχόταν την παραδειγματική τιμωρία των «προδοτών». Δημοσίευσε και μια Συντακτική Πράξη (αρ. 1) που όριζε
τις σχετικές διαδικασίες. Όμως, η συνέχεια ήταν
διαφορετική ή για την ακρίβεια, αποκαλυπτική.

“Εθνικός κορμός”
Οι δοσίλογοι, από τους πολιτικούς μέχρι
τους «απλούς» ταγματασφαλίτες, έγιναν ο
«εθνικός κορμός». Με τις ευλογίες των εγγλέζων ιμπεριαλιστών, τις φιλότιμες προσπάθειες
της «Δικαιοσύνης» και την συναίνεση όλης της
άρχουσας τάξης. Τους χρειάζονταν απέναντι
στην απειλή των «από κάτω» που τους είχε
τρομοκρατήσει στην Κατοχή και παραλίγο να
τους ανατρέψει τον Δεκέμβρη του 1944.
Αυτή την ιστορία την έχει παρουσιάσει ο Δημήτρης Κουσουρής στο βιβλίο του «Δίκες των
Δοσιλόγων 1944-1949 – Δικαιοσύνη, συνέχεια
του κράτους και εθνική μνήμη» (πρόκειται για
τη διδακτορική του διατριβή). Γράφει για παράδειγμα για την πρώτη δίκη, των δοσιλογικών κυβερνήσεων, που κράτησε εκατό περίπου μέρες:
«Μολονότι το ‘μαρτυρικόν Έθνος’ μνημονευόταν συχνά σε διάφορα κείμενα της εποχής, η παρουσία του στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν περιορισμένη. Η απόρριψη του
αιτήματος εκπροσώπων του εαμικού κινήματος να παραστούν στη δίκη ως πολιτική αγωγή
σηματοδοτούσε τον πρώτο έμπρακτο αποκλεισμό της εμπειρίας των αντιστασιακών κινημάτων από την ακροαματική διαδικασία. Στην αοριστία που χαρακτήριζε τις περιγραφές του
εγκλήματος του δοσιλογισμού στο κατηγορητήριο, ερχόταν τώρα να προστεθεί η απουσία
συγκεκριμένης εξέτασης των εγκλημάτων (βα-
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Oι δίκες των δοσίλογων
Η αστική δικαιοσύνη έχει μια μεγάλη παράδοση να φροντίζει
ώστε οι φασίστες να πέφτουν στα μαλακά. Ο Λέανδρος Μπόλαρης
θυμίζει τις δίκες των ορίτζιναλ συνεργατών των Ναζί.
σανιστήρια, μπλόκα, κατάχρηση κρατικής
εξουσίας, εξόντωση Εβραίων)».
Η συγκυρία της διεξαγωγής της δίκης έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Στην Απελευθέρωση το
αίτημα για «λαϊκά δικαστήρια» που θα τιμωρούσαν τους συνεργάτες των ναζί κυριαρχούσε στις διαδηλώσεις. Το Δικαστικό του ΕΛΑΣ
συγκέντρωνε χιλιάδες φακέλους που τελικά
τις παρέδωσε στη «Δικαιοσύνη». Την άνοιξη
του 1945 όμως, ο ΕΛΑΣ δεν υπήρχε και η Αριστερά ήταν υπό διωγμό. Η «λευκή τρομοκρατία» σάρωνε την ύπαιθρο και τις πόλεις. Η
Συμφωνία της Βάρκιζας που είχε υπογράψει η
ηγεσία είχε παραδώσει το κίνημα χειροπόδαρα στην εκδικητική μανία του αστικού κράτους
που ανασυγκροτούταν.
Έτσι οι κατηγορούμενοι στη πρώτη δίκη παρίσταναν τα θύματα που υποτίθεται ότι μπήκαν «ασπίδα» για να προστατέψουν το «χειμαζόμενο έθνος» από τα χειρότερα του πολέμου
και της κατοχής. Και φυσικά, πρόβαλαν τις αντικομμουνιστικές τους περγαμηνές. Ο Ράλλης,
ο πρωθυπουργός που συγκρότησε τα δολοφονικά Τάγματα Ασφαλείας το 1943, δεν έχανε
ευκαιρία να μιλάει για αυτή την υπηρεσία. Και
οι μάρτυρες κατηγορίας που είχε ορίσει το δικαστήριο από «αξιοσέβαστους» πολιτικούς και
αξιωματούχους, έγιναν στην πραγματικότητα
μάρτυρες υπεράσπισης. Γράφει ο Κουσουρής:
«Τη στιγμή που ο αστικός Τύπος, μοναρχικός
και φιλελεύθερος, παρουσίαζε τους συλληφθέντες αγωνιστές του ΕΑΜ σαν αιμοσταγείς
δολοφόνους, στην αίθουσα του Ειδικού Δικαστηρίου το στρατόπεδο των δοσιλόγων περνούσε στην αντεπίθεση. Χαρακτηριστικά, ο
πρώην υπουργός και μέλλων πρωθυπουργός
Δημήτριος Μάξιμος υποστήριξε ευθαρσώς πως
‘ο λαός ανάσαινε όταν έβλεπε τα Τάγματα’».
Μόνο τρεις από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σε θάνατο. Από αυτούς μόνο ο
ένας, ο στρατηγός Τσολάκογλου, πρώτος κατοχικός πρωθυπουργός που είχε υπογράψει
τη συνθηκολόγηση το 1941, ήταν παρών. Αλλά
και γι’ αυτόν το δικαστήριο έκφρασε την
ευχή να μετατραπεί η
ποινή του σε ισόβια
δεσμά, λόγω των
στρατιωτικών υπηρεσιών που είχε προσφέρει στο παρελθόν.
Ένα μικρό ποσοστό
μόνο των χιλιάδων μηνύσεων που είχαν κατατεθεί έφτασε τελικά
να δικαστεί από τα Ειδικά Δικαστήρια Δοσιλόγων. Τα απαλλακτικά βουλεύματα έπεφταν βροχή. Όπως
έχει γράψει ο Θανάσης Καμπαγιάννης σε
μια παρουσίαση του

βιβλίου (περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω,
τεύχος 110):
«Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Κουσουρή, περίπου το 85% απαλλάχτηκαν από την
προανάκριση (οι υποθέσεις τους δηλαδή δεν
έφτασαν στο ακροατήριο). Από όσους δικάστηκαν, παραπάνω από τους μισούς αθωώθηκαν.
Από τους καταδικασθέντες, οι πιο πολλοί έπεσαν στα μαλακά. Τελικά εκτελέστηκαν συνολικά είκοσι πέντε δοσίλογοι, αριθμός σκανδαλώδης συγκριτικά με τους πάνω από τρεις χιλιάδες κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την ίδια
περίοδο από τα έκτακτα στρατοδικεία.
Αλλά το νόημα της μελέτης του Κουσουρή
δεν είναι μόνο να καταδείξει ότι το κράτος έριξε στα μαλακά τα “δικά του παιδιά”. Είναι κυρίως να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η δικαστική αντιμετώπιση του δοσιλογισμού χρησίμεψε ως μηχανισμός επανανομιμοποίησης
του αστικού κράτους στα “νάματα” του αντιφασιστικού αγώνα».

Συνέχεια του κράτους
Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο δείχνει πως
αυτός ο μηχανισμός εξασφάλισε τη συνέχεια
του κράτους. Πρόκειται για την προανάκριση
για την κατοχική δράση των τριών μελών της
Επιτροπής Ασφαλείας Αττικής. Μεταξύ αυτών,
και ο Κ. Κόλλιας, Γενικός Εισαγγελέας Πρωτοδικών κατά τη διάρκεια της Κατοχής, που είχε
εν τω μεταξύ προαχθεί σε Εισαγγελέα Εφετών. Ένας δικηγόρος, μέλος του ΕΑΜ, είχε καταθέσει τη σχετική μήνυση. Αλλά, ο Κόλλιας
δεν ήταν ο οποιοσδήποτε, ήταν ο άνθρωπος
που επέβλεπε το μηχανισμό των Ειδικών Δικαστηρίων Δοσιλόγων. Η πρόταση που υποβλήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο από τον Γενικό
Επίτροπο Τσιαμπάση υποστήριζε ότι ήταν:
«[…] απαράδεκτος και απλή υπόθεσις ότι
τρεις ανώτατοι του Κράτους λειτουργοί, ο Νομάρχης, ο Δ/ντής της Αστυνομίας και ο Εισαγγελεύς κ. Κόλλιας, ου το ήθος, η πληρότης του
χαρακτήρος του ως και η διαυγή εθνική συνειδησίς του συναντούν ομόθυμον αναγνώρισιν, κινουμένων εν μέσω των δυσκόλων τότε περιστάσεων
προς άσκησιν τιούτου σοβαρού έργου των, κατ’
εφαρμογήν της κείμενης
νομοθεσίας, εκινήθησαν
από την χαμηλήν και αποκρουστικήν σκέψιν να φανώσι αρεστοί εις τον κατακτητήν».
Ο Δ. Κουσουρής συνοψίζει ως εξής την τεχνική
απαλλαγής των δοσιλόγων:
«Έτσι, ενώ η Δικαιοσύνη
εφάρμοζε σχολαστικά
τους ισχύοντες νόμους και
τις προβλεπόμενες διαδι-

κασίες, οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες εξανεμίζονταν στο λαβύρινθο των διαφόρων φακέλων
και ερευνών. Η μέθοδος αυτή –που διασφάλιζε
εν πολλοίς την ατιμωρησία των αξιωματικών του
Στρατού και της Αστυνομίας, και επρόκειτο να
χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από τους υψηλόβαθμους δικαστικούς κατά τις επόμενες δεκαετίες- εφαρμόστηκε καταρχάς από τον ίδιο τον
αντιεισαγγελέα Κ. Κόλλια, ο οποίος οργάνωσε
την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΕΔΔ Αθηνών και υπήρξε από τους πρώτους που απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για δοσιλογισμό,
για να αναρριχηθεί κατόπιν με μεγάλη ταχύτητα,
από τα μέσα κιόλας του 1946, ως την κορυφή
της δικαστικής ιεραρχίας.
Ο ίδιος άνθρωπος ανέλαβε, επί θητείας του
ως Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, να κάνει
‘διάσημο’ αυτό τον τρόπο δικαστικής διαχείρισης, κατά τη διάρκεια των ερευνών για τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, δυο δεκαετίες αργότερα».
Ο Κόλλιας είχε προσπαθήσει να διαχωρίσει
τις δικογραφίες των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος (όπως του στρατηγού Μήτσου της
Χωροφυλακής) από εκείνες των ακροδεξιών
δολοφόνων του Λαμπράκη. Η θυσία κάποιων
«στρατιωτών» για να πέσουν στα μαλακά οι αρχηγοί και οργανωτές των φασιστικών εγκλημάτων είναι και σήμερα στην καρδιά της τακτικής
της ναζιστικής συμμορίας στη δίκη της.
Γι’ αυτές του τις υπηρεσίες ο Κόλλιας ανταμείφθηκε από τη χούντα το 1967 με τη θέση του
«πρωθυπουργού» (διατηρώντας τη θέση του
στον Άρειο Πάγο). Η «συνέχεια του κράτους» σε
όλο το «μεγαλείο» της, ή μάλλον τη βρομιά της.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό και από τα προκλητικότερα, παράδειγμα ήταν η δίκη της Ειδικής Ασφάλειας. Αυτή η υπηρεσία που είχε ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ως
υπηρεσία διώξεως του κομμουνισμού, είχε
γνωρίσει δόξες επί δικτατορίας Μεταξά, και
στην Κατοχή ήταν άμεσα δεμένη με τις μυστικές υπηρεσίες των ναζί. Τα θύματά της περιλάμβαναν και μέλη φιλοβρετανικών ομάδων
και δικτύων κατασκοπίας, ενώ το αρχηγείο της
στην οδό Ελπίδας (στη πλατεία Βικτωρίας)
ήταν διαβόητο σε όλη την Αθήνα για τα φρικτά
βασανιστήρια και εκτελέσεις. Στους μάρτυρες
«κατηγορίας» που είχαν κληθεί αυτεπαγγέλτως, γράφει ο Κουσουρής:
«Συναντάμε πάλι κρατικούς αξιωματούχους
που ενσάρκωναν τη συνέχεια του κράτους και
οι οποίοι μετατράπηκαν σε μάρτυρες υπεράσπισης. Δοσίλογοι αξιωματικοί που παρέμεναν
σε υπηρεσία, μέλη του ΕΔΕΣ Αθήνας, ο διευθυντής των φυλακών Χατζηκώστα και ο διοικητής της Σχολής Χωροφυλακής ήρθαν να υποστηρίξουν, κατά τα ειωθότα, ότι οι κατηγορούμενοι είχαν απλώς καταδιώξει τους κομμουνιστές –όπως πρόβλεπε η κείμενη νομοθεσία-και
ότι κάθε ‘υπέρβαση καθήκοντος’ έπρεπε να
αποδοθεί στην ιδιαιτερότητα της κατάστασης
μάλλον, παρά σε προδοσία εκ προθέσεως».
Ο Λάμπου, διοικητής της Ειδικής Ασφάλειας
καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά σχεδόν το σύνολο των μελών της, περίπου 1.300 απαλλάχτηκαν ή δε διώχτηκαν ποτέ. Είχαν αναλάβει
να προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους
στη δίωξη της αριστεράς.
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Διεθνή

Η ΕΕ επιμένει
ρατσιστικά
και πολεμικά
Ά
δοξα έληξε η συνάντηση κορυφής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους
πρόσφυγες που έγινε τη Δευτέρα
στις Βρυξέλλες. “Ύστερα από έξι ώρες συζήτησης”, γράφει η εφημερίδα Financial Times, “τα κράτη - μέλη δεν κατάφεραν να
καταλήξουν σε μια ομόφωνη συμφωνία πάνω σε ένα κοινό σχέδιο, παρόλο που η πλειοψηφία - συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίας- το υποστήριζε”.

Το σχέδιο, με βάση το οποίο οι χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δεσμεύονταν
να δεχτούν 120 χιλιάδες περισσότερους
πρόσφυγες (έχουν ήδη δεσμευτεί να δεχτούν 40 χιλιάδες) δεν έχει τίποτα το “προοδευτικό” -για αυτό θα πρέπει να είμαστε
απόλυτα ξεκάθαροι. Είναι ένα σχέδιο ανάγκης. Είναι μια προσπάθεια των αρχουσών
τάξεων της Ευρώπης να κρατήσουν το ρατσιστικό οικοδόμημα της Ευρώπης-Φρούριο (που συγκλονίζεται αυτή την ώρα από
την επιμονή των προσφύγων και το κύμα
συμπαράστασης) όρθιο.
Αυτό που “λύγισε” την Μέρκελ, τον
Ολάντ και τον Γιούνκερ δεν είναι το δράμα
των προσφύγων. Ούτε η τραγική φωτογραφία του μικρού Αϊλάν, ξαπλωμένου νεκρού
στην αμμουδιά της Αλικαρνασσού. Αυτό
που τους ανάγκασε σε υποχώρηση ήταν η
αποφασιστικότητα των ίδιων των προσφύγων, που αψηφούν τα κύματα, τα όπλα τις
Frontex, τα γκλομπ της αστυνομίας και τα
συρματοπλέγματα και φτάνουν κατά χιλιάδες, ακόμα και με τα πόδια, στις “πύλες”
της Ευρώπης. Αυτό που τους ανάγκασε σε
υποχώρηση είναι το φανταστικό κίνημα αλληλεγγύης που έχει ξεπηδήσει σε όλη την
Ευρώπη, που παρά τη ρατσιστική φιλολογία των ΜΜΕ επιμένει να υποδέχεται τους
πρόσφυγες με λουλούδια, τρόφιμα, ρούχα,
νερό και φάρμακα στους σιδηροδρομικούς
σταθμούς και τα συνοριακά φυλάκια της
Αυστρίας, της Γερμανίας ή της Δανίας.
Η Μέρκελ, ο Ολάντ και ο Γιούνκερ προσπαθούν απεγνωσμένα να σώσουν ότι μπορούν από το φρικιαστικό τους οικοδόμημα ανοίγοντας λίγο τη βαλβίδα ασφαλείας. Οι
160 χιλιάδες πρόσφυγες που λένε τώρα ότι
είναι έτοιμοι να υποδεχτούν είναι κυριολεκτικά ένα τίποτα αν συγκριθεί με τον ωκεανό της δυστυχίας και της καταστροφής που
έχει προκαλέσει η πολιτική τους στη Συρία,
το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη και τις άλλες εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη. Η
υποκρισία τους φάνηκε ανάγλυφα το περασμένο Σαββατοκύριακο: την ίδια ώρα που
34 ακόμα πρόσφυγες έβρισκαν τραγικό θάνατο έξω από το Φαρμακονήσι, η Γερμανία
έτρεχε να σφραγίσει τα σύνορα της. “Φτάσαμε στα όριά μας” δήλωσε προκλητικά ο
Ζίγκμαρ Γάμπριελ, ο “σοσιαλιστής” αντιπρόεδρος της γερμανικής κυβέρνησης. Τα
“ευρωπαϊκά” ιδεώδη για την “ελεύθερη με-

ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ

τακίνηση” των ανθρώπων από τη μια χώρα
της ΕΕ στην άλλη πήγαν περίπατο. Το ίδιο
και οι φαντασιοπληξίες για μια Ευρώπη
ανοιχτή, χωρίς συρματοπλέγματα, συνοριακούς φρουρούς και διαβατήρια.
Στις Βρυξέλλες οι χώρες που προέβαλλαν
τις μεγαλύτερες αντιστάσεις στο νέο σχέδιο
ήταν η Τσεχία και η Ουγγαρία. Η απόρριψη
δεν έχει να κάνει τίποτα με τις τυχόν “υποχρεώσεις” που θα επέβαλλε η έγκρισή του
στις χώρες αυτές. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι
160 χιλιάδες πρόσφυγες που θα δεχόταν η
Ευρώπη θα μοιράζονταν στις χώρες-μέλη
ανάλογα με τον πληθυσμό και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Στις διαπραγματεύσεις η Γερμανία δέχτηκε να απαλειφθεί κάθε
αναφορά στην λέξη “υποχρεωτικά” - η κάθε
χώρα ήταν ελεύθερη στην πράξη να δεχτεί
όσους πρόσφυγες ήθελε. Οι κυβερνήσεις
της Ουγγαρίας και της Τσεχίας, όμως δεν
ήθελαν να κάνουν καμιά υποχώρηση που θα
τις έκανε να φαίνονται “μαλακές” απέναντι
στους πρόσφυγες. Υποφέρουμε επειδή η
Ελλάδα έχει αποτύχει να ελέγξει τα σύνορά
της, δήλωσε προκλητικά ο εκπρόσωπος της
κυβέρνησης της Ουγγαρίας.

Πλημμύρισε από διαδηλωτές η πολιορκημένη πόλη Τσίζρε όταν άρθηκε η απαγόρευση
κυκλοφορίας που είχε επιβάλει ο στρατός. Διαβάστε στη διπλανή σελίδα.

ΓΕΝΕΥΗ

Αποτροπή
Στην πραγματικότητα αυτό που κυριάρχησε στις Βρυξέλλες, αλλά και στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις που είχαν προηγηθεί ήταν η συζήτηση για τους τρόπους
“αποτροπής” του κύματος των προσφύγων.
“Παρά την πολυδιαφημισμένη καμπάνια
#Refugeeswelcome (οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι), γράφει ο ανταποκριτής της
Financial Times από τις Βρυξέλλες, “ο κύριος
όγκος του σχεδίου εστιάζεται στα σκληρά μέτρα που έχουν σαν στόχο να σταματήσουν
τους πρόσφυγες πριν ακόμα φτάσουν στα
σύνορα της Ευρώπης. Αυτά κυμαίνονται από
τον βομβαρδισμό των 'δουλεμπορικών' μέχρι
την άμεση εκδίωξη αυτών που έρχονται”.
Οι Λαμπεντούζες και τα Φαρμακονήσια
δεν είναι “τραγωδίες”. Είναι εγκλήματα.
Μέχρι τώρα πολλά από αυτά γίνονταν μέσα
στο σκοτάδι της νύχτας - Τούρκοι ψαράδες
έχουν καταγγείλει ήδη πολλές φορές ότι το
ελληνικό λιμενικό, για παράδειγμα έχει βυθίσει φουσκωτά σκάφη γεμάτα με πρόσφυγες στα ανοιχτά της Τουρκίας. Τώρα με το
νέο “φιλικό απέναντι στους πρόσφυγες”
σχέδιο της Μέρκελ και του Γιούνκερ αυτά
τα εγκλήματα θα έχουν και την κάλυψη του
ευρωπαϊκού νόμου.
Η Κομισιόν θα ξαναφέρει, σύμφωνα με
τις πληροφορίες των ΜΜΕ, το σχέδιο στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ΕΕ μέσα στις επόμενες μέρες. Και αυτή τη φορά
η Γερμανία και η Γαλλία θα προσπαθήσουν
να το επιβάλλουν όχι με ομοφωνία αλλά με
την ψήφο της πλειοψηφίας.

Σ.Κ
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Διεθνή

Στηρίξτε την αντίσταση στον πόλεμο
του Ερντογάν
Η

απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης
να ξεκινήσει εκ νέου τον πόλεμο εναντίον του κουρδικού λαού αυτό το καλοκαίρι έχει οδηγήσει σε συγκρούσεις μεταξύ
του τακτικού στρατού και του PKK, με δεκάδες στρατιώτες, αστυνομικούς και Κούρδους
μαχητές να είναι νεκροί.
Αυτό, ως συνήθως, έχει συνοδευτεί από κύμα ρατσιστικών διαδηλώσεων οργανωμένων
από φασίστες σε όλη την Τουρκία και μαζική
κρατική καταστολή και βία εναντίον πολιτών
στις κουρδικές περιοχές.
Η κατάσταση στη μικρή κουρδική πόλη Τζιζρέ είναι γεμάτη ένταση. Έχει κηρυχτεί στρατιωτικός νόμος και έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 14 πολίτες από τις δυνάμεις ασφαλείας.
Η ανθρωπιστική κρίση μεγαλώνει ενώ το πτώμα ενός μικρού παιδιού είχε κρατηθεί πολλές
μέρες σε καταψύκτη εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας.
Τα μέλη του HDP που είναι υπουργοί στην
υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τουρκίας και αρκετοί βουλευτές του κόμματος προσπάθησαν
να φτάσουν στην πόλη, συνοδευόμενοι με χι-

Ο

Τζέρεμι Κόρμπιν εκλέχτηκε
στην ηγεσία του Βρετανικού
Εργατικού Κόμματος, από
τον πρώτο κιόλας γύρο με μια εκπληκτική νίκη. Συγκέντρωσε σχεδόν
το 60% των ψήφων!
Λίγα λεπτά μόνο μετά τη νίκη του
ο Κόρμπιν δήλωσε ότι ο κόσμος
«έχει βαρεθεί την αδικία και την ανισότητα στη Βρετανία. Τα ΜΜΕ και
πολλοί από εμάς απλά δεν καταλαβαίνουν τις απόψεις των νέων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα. Είχαν
απομακρυνθεί από την πολιτική εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αυτή
ασκείται. Πρέπει και επιβάλλεται να
το αλλάξουμε αυτό. Η αντεπίθεση
αυξάνει ταχύτητα και ρυθμό».
Στη χώρα που γέννησε τον καπιταλισμό, και πρωτοπόρησε στο νεοφιλελευθερισμό και τις ιδιωτικοποιήσεις, και μετά από μια πολύ πρόσφατη ευρεία εκλογική νίκη της δεξιάς, λίγοι προέβλεπαν ότι υπήρχε
και η παραμικρή ελπίδα. Από τις
στήλες αυτής της εφημερίδας προβάλαμε τις κινητοποιήσεις που ακολούθησαν το αποτέλεσμα των εκλογών καθώς και τις καλοκαιρινές
απεργιακές κινητοποιήσεις στην αγγλική μητρόπολη κόντρα στις διαδεδομένες αντιλήψεις για “ήττα” του
κινήματος και τις θεωρίες της συντηρητικοποίησης.
Η κρίση του καπιταλισμού, η
απουσία συνεκτικής απάντησης της
άρχουσας τάξης και οι εξελίξεις
στην Ελλάδα έχουν ριζοσπαστικοποιήσει μεγάλα ακροατήρια σε όλη
την Ευρώπη, τα οποία ψάχνουν διέξοδο και ευκαιρία για να εκφραστούν. Στην Σκωτία έγινε με το δη-

Ανακοίνωση των οργανώσεων της
Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης (I.S.T)
λιάδες υποστηρικτές, αλλά εμποδίστηκαν από
τις δυνάμεις ασφαλείας.
Η αιματοχυσία στην Τουρκία είναι ένα κλασσικό παράδειγμα της υποκρισίας της άρχουσας τάξης και του καπιταλιστικού κράτους
όταν το «εθνικό» συμφέρον βρίσκεται σε κίνδυνο.
Οι έχοντες την εξουσία στην Τουρκία είναι
ανάστατοι μπροστά στην πιθανότητα ενός
δεύτερου κουρδικού κράτους ή αυτόνομης περιοχής στα νότια τους σύνορα, στη Συρία,
ακολουθώντας το παράδειγμα του Βόρειου
Ιράκ. Η τουρκική κυβέρνηση έχει αναγκαστεί
σε αλλαγή πολιτικής στο θέμα της Συρίας και

δεν κάνει πια τα στραβά μάτια σε σχέση με το
ISIS. Αυτή η πολιτική είχε σκοπό να φτάσει σε
συμφωνία με τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και
να αποφύγει την πιθανότητα δημιουργίας μιας
περιοχής ελεγχόμενης από τους Κούρδους.
Η επιτυχία του HDP – που είναι συμμαχία
Κούρδων και ριζοσπαστικής αριστεράς – έχει
προσθέσει νέα δυναμική και δύναμη στον
κουρδικό αγώνα στην Τουρκία. Βάζοντας στην
άκρη τις πολλές διαφωνίες, η άρχουσα τάξη, η
κυβέρνηση, και ο στρατός έχουν ενωθεί στον
πόλεμο εναντίον των Κούρδων.
Είναι πολύ καθαρό ότι ο τουρκικός λαός δεν
υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον των Κούρ-

Nίκη του Κόρμπιν
Και στη Βρετανία οι εργάτες
σιχαίνονται τους τραπεζίτες,
το ρατσισμό και τον πόλεμο
μοψήφισμα, στην μεταμνημονιακή
Ιρλανδία με το χαράτσι στο νερό και
τώρα στην Αγγλία με την εκλογή του
Τζέρεμι Κόρμπιν. Παρακάτω ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση που
εξέδωσε το (αγγλικό) Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα(SWP) μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
των εκλογών για την ηγεσία των Εργατικών.
Ανακοίνωση του SWP: «Οι Μπλερικοί κλαίνε – εμείς χαιρόμαστε. Το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα συγχαίρει τον Τζέρεμι Κόρμπιν για την
εκλογή του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.
Η επιτυχία του είναι καθαρή ένδειξη της μαζικής αποστροφής προς τη
λιτότητα, το ρατσισμό και τον πόλεμο. Η νίκη του αποτελεί ξεκάθαρη
απόρριψη της πολεμοκαπηλείας και
του “σεβασμού” των μεγάλων επιχειρήσεων που αποτελούν σφραγίδα
της εποχής του Τόνι Μπλερ.
Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να
συνεργαζόμαστε με τον Τζέρεμι
Κόρμπιν και τους υποστηριχτές του
ενάντια στην καταστροφική πολιτική
των Τόρηδων που απειλούν να καταστρέψουν βασικές δημόσιες υπηρε-

σίες, να βαθύνουν τη φτώχεια.
Ο γενικός γραμματέας του SWP,
Τσάρλι Κίμπερ είπε: «Η νίκη του Τζέρεμι Κόρμπιν δίνει ώθηση σε όσους
μισούν τη λιτότητα και τον ρατσισμό. Έρχεται πάνω στη στιγμή όπου
δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη
τη Βρετανία διαδηλώνουν για να
πουν ότι “οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι”. Στις συγκεντρώσεις
του Τζέρεμι Κόρμπιν έχουν συγκεντρωθεί μεγάλα πλήθη γεμάτα ενθουσιασμό απλώνοντας το μήνυμα του
σοσιαλισμού. Οι άνθρωποι αυτοί
πρέπει να γίνουν κίνημα στους δρόμους και στους χώρους δουλειάς
ικανό να μπλοκάρει και να διώξει την
κυβέρνηση των Τόρηδων».
Το SWP δεν πήρε μέρος στην
εκλογική διαδικασία. Αλλά σήμερα
είμαστε στους δρόμους για να υπερασπιστούμε τους πρόσφυγες μαζί
με μέλη του Εργατικού Κόμματος
και στις 4 Οκτωβρίου θα διαδηλώνουμε μαζί στο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος στο Μάντσεστερ.
Θα συνεργαστούμε ενάντια στο συνδικαλιστικό νόμο που έχει σχεδιαστεί για να αποδυναμώσει την εργατική αντίσταση, καθώς επίσης σε κά-

δων. Ένα γκάλοπ έδειξε, μόλις δύο μήνες
πριν, ότι τουλάχιστον τα δύο τρίτα των Τούρκων πολιτών υποστηρίζουν την ειρηνευτική
διαδικασία.
Πιστεύουμε ότι η εργατική τάξη παντού έχει
την δύναμη να χτίσει έναν νέο κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, ρατσισμό και εθνικά σύνορα,
όπου η εθνική καταπίεση θα παύσει να υπάρχει.
Για να χτίσουμε όμως έναν τέτοιο κόσμο, είναι κρίσιμο να χτίσουμε την ενότητα ανάμεσα
στους εργάτες των διαφορετικών εθνών στην
βάση της απόλυτης ισότητας. Για αυτό, εμείς
οι Διεθνείς Σοσιαλιστές από πολλές διαφορετικές χώρες, είμαστε οι πιο σταθεροί υπερασπιστές του δικαιώματος κάθε καταπιεσμένου
έθνους να ορίζει μόνο του τη μοίρα του.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τον
λαό του Τσίζρε που παλεύει ενάντια στη βία
του ρατσιστικού κράτους.
Απαιτούμε από το τουρκικό κράτος να σταματήσει την καταπίεση των Κούρδων.
Όχι στην εθνική καταπίεση! Ναι στην ισότητα και την ενότητα όλων των εργατών!

τοιο θα ήταν καταστροφικό. Η τόλμη
και η ρήξη με την «συνηθισμένη πολιτική» έδωσε στον Κόρμπιν την μαζική υποστήριξη. Δεν πρέπει να κάνει πίσω.
Τον καλούμε να διπλασιάσει τις προσπάθειές
του εναντίον της λιτότητας και του πολέμου, να
κάνει εκστρατεία ενάντια
στην «Τρίαινα» (βρετανικό
σύστημα υποβρύχιων πυρηνικών πυραύλων που ο
εκσυγχρονισμός του θα
κοστίσει πολλά δισεκατομμύρια) και για τον τερματισμό της βρετανικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ. Είναι
κρίσιμο να καλέσει τους
Εργατικούς δημοτικούς
συμβούλους να σταματήσουν την εφαρμογή των
περικοπών των Τόρηδων.
Η πραγματική αλλαγή
απαιτεί επίθεση στον
πλούτο και στην εξουσία.
Η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην
Ο Τζέρεμι Κόρμπιν στην Αθήνα, στην ιδρυτική
συνάντηση της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο
κυβέρνηση στην Ελλάδα
στο θέατρο Ακάδημος, 29 Οκτώβρη 2002.
τον περασμένο Ιανουάριο
έστειλε μήνυμα ελπίδας
σε όλον τον κόσμο.
θε απεργία και διαμαρτυρία.
Αλλά αντιμετώπισε την βάναυση
Ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα αντιμετωπίχρηματοπιστωτική, οικονομική και
σει θύελλα αντιπολίτευσης από
πολιτική πίεση από τους θεσμούς
όσους μέσα στο κόμμα των Εργατιτης ΕΕ, τους τραπεζίτες και τους
κών τρομοκρατούνται από κάθε αριπλούσιους. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρστερόστροφη κίνηση. Υπάρχουν 20
μόζει χειρότερη λιτότητα ακόμα και
Εργατικοί βουλευτές που τον στηρίαπό αυτή που είχαν επιβάλει οι δεξιζουν πραγματικά και υπάρχουν και
οί του προκάτοχοι. Για αυτό πι210 που δεν τον στηρίζουν.
στεύουμε ότι χρειαζόμαστε κίνημα
Θα υπάρξει τεράστια πίεση στον
ανεξάρτητο από τους Εργατικούς».
Κόρμπιν να συμβιβαστεί και να καΜανώλης Σπαθής
τευνάσει την δεξιά πτέρυγα. Κάτι τέ-

ΙΔΕΕΣ

εργατικη αλληλεγγυη

Για μια κοινωνία
χωρίς φτώχεια,
ρατσισμό
και φασισμό

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ) τηλ. 2105247584
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Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο από τις 17 Σεπτέμβρη
έως τις 4 Οκτώβρη. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
θα βρίσκεται στο περίπτερο Νο 39

