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Τ
ο φθινόπωρο μπήκε για τα καλά και
αμέσως ξέσπασαν μάχες, η αρχή έγινε
στη ΔΕΘ, όπου ο Σαμαράς έβγαζε το

διάγγελμά του στα αφεντικά και τα ΜΜΕ. Την
ίδια ώρα χιλιάδες διαδηλωτές βροντοφώναζαν
να πέσει η κυβέρνηση της λιτότητας και του
ρατσισμού.

Λίγες μέρες αργότερα, στον 1 χρόνο από
την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πραγ-
ματοποιήθηκε αντιφασιστικό διήμερο με δε-
κάδες χιλιάδες να διαδηλώνουν μαζί με
τους γονείς και φίλους του Φύσσα. Το διή-
μερο αυτό είχε την συμμετοχή μαθητών,
φοιτητών, εργατών με σωματεία, συλλό-
γους. Ήταν ξεκάθαρο τι ζητούσε ο κόσμος
στην πορεία, την ισόβια φυλάκιση της ναζι-
στικής συμμορίας δολοφόνων της χρυσής
αυγής.

Αυτός ο μήνας είναι γεμάτος με μεγάλες
και κρίσιμες μάχες.

Μέσα στην πρώτη βδομάδα, φοιτητές, μα-
θητές και εκπαιδευτικοί προχωρούν σε κα-
ταλήψεις στις 3 Νοέμβρη, πανεκπαιδευτικά
συλλαλητήρια στις 6 Νοέμβρη και την επό-
μενη μέρα, 7 Νοέμβρη, η μαχόμενη ΕΡΤ και
ο Συντονισμός μάς καλούν σε πανεργατικό
συλλαλητήριο για να ενώσουμε την φωνή
και τις μάχες μας στο Ραδιομέγαρο. Ακο-
λουθεί η επέτειος της εξέγερσης του Πολυ-
τεχνείου και αμέσως μετά, στις 27 Νοέμβρη
Πανεργατική Απεργία.

Παλεύουμε για να τους ανατρέψουμε για-
τί οι πολιτικές τους φέρνουν 6.500 νέες
απολύσεις μέχρι τον Δεκέμβρη, νέες μει-
ώσεις μισθών και συντάξεων, περισσότερη
διάλυση της Παιδείας και της Υγείας με το

νέο λύκειο που είναι πια ξεκάθαρο πως η
κυβέρνηση διαλύει την παιδεία, κλείνει τα
σχολεία, απολύει καθηγητές και ανοίγει την
πόρτα στους ιδιώτες την ίδια ώρα που σπα-
ταλάνε λεφτά για τα χρέη στις τράπεζες και
σε πολεμικούς εξοπλισμούς στις νέες ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ στο Ιράκ
και τη Συρία, δηλαδή η νέα συμμαχία των
«προθύμων» των ΗΠΑ με τους βομβαρδι-
σμούς που ήδη έχει εξαπολύσει οξύνει τους
αναμεταξύ τους ανταγωνισμούς για μερίδια
στον έλεγχο της Μέσης Ανατολής και των
πετρελαίων της. Όσο και να προσπαθούν οι
ιμπεριαλιστές να εμφανιστούν ως προστά-
τες της δημοκρατίας και της ειρήνης, η αλή-
θεια δεν κρύβεται.

Ανέστης Γεωργάκας
2ο ΓΕΛ Βριλησσίων

Σάββατο 15 Νοέμβρη 6μμ,
κτίριο Γκίνη (1ος όροφος), Πολυτεχνείο

17 Νοέμβρη, 2μμ, πλ. Κλαυθμώνος

Διαγράψτε το χρέος όχι τα σχολεία
Μαθητική
εκδήλωση

Πορεία



«Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» το σύνθημα που
επικράτησε στις διαδηλώσεις για τον ένα χρόνο από
την δολοφονία του ράπερ και αγωνιστή Killah P από μα-
χαίρι χρυσαυγίτη. Μπορεί οι αρχηγοί το κόμματος και
αρκετά από τα στελέχη τους να είναι φυλακή διότι βγή-
καν στην επιφάνεια τα εγκλήματα τους, όμως δυστυ-
χώς εξακολουθούν να υπάρχουν νεοναζί στις γειτονιές
που τραμπουκίζουν, χτυπούν ή μαχαιρώνουν (σαφώς
με μικρότερη ένταση πλέον) εργάτες, μετανάστες και
αγωνιστές όπως ο Παύλος. Το παραμύθι όμως εδώ τε-
λειώνει, ο κόσμος δεν πιστεύει πια τα ψέματα τους και
αγωνίζεται με το μέρος της αριστεράς και των αντιφα-
σιστών για να καταδικαστούν σε ισόβια και να απομο-
νωθούν σε κάθε σχολείο και γειτονιά. Σαν μαθητές Αnti-
capitalista παλεύουμε και εμείς με την ΚΕΕΡΦΑ και κά-
θε αντιφασίστα δείχνοντας στον κόσμο ότι και οι μαθη-
τές οι οποίοι υποτιμούνται από αρκετούς είναι δυνατό
κίνημα το οποίο παλεύει εξίσου το ίδιο με τις μάχες για
καλύτερη Παιδεία και ενάντια στα μνημόνια και την κυ-
βέρνηση. Ενωμένοι ενάντια στον ρατσισμό και τον φα-
σισμό παλεύουμε να κινητοποιήσουμε τους συμμαθη-
τές μας στις αντιφασιστικές πορείες δείχνοντας στον
κόσμο ότι δεν τρομάζουμε από τους τραμπουκισμούς

και θα παλέψουμε για να τους τσακίσουμε.

Χρόνης Λουκμίδης
1ο ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου

2
Νοέμβρης
2014

Είμαστε Anticapitalista γιατί
πιστεύουμε ότι η κρίση και η
διάλυση της Παιδείας πηγάζει
από την κρίση του συστήμα-
τος, γι’ αυτό παλεύουμε για την
ανατροπή του καπιταλισμού!

Κόντρα στην προσπάθεια
των κυβερνήσεων να απομο-
νώσουν και να συκοφαντήσουν
τις μαθητικές καταλήψεις,
εμείς αντιτάσσουμε την ενότη-
τα των μαθητών με τους καθη-
γητές, τους εργαζόμενους και
τους φοιτητές. Παλεύουμε για
κλιμάκωση του αγώνα μέχρι τη
νίκη, όχι συμβολικά, αλλά και
σύνδεση των μαθητικών αγώ-
νων με τους αγώνες της εργα-
τικής τάξης.

Ούτε στα σχολεία, 
ούτε πουθενά!
Όσο το σύστημα σαπίζει,

τόσο σπέρνει ρατσιστικό και
σεξιστικό δηλητήριο για να
μας διαχωρίσει. Απαιτούμε και
παλεύουμε για να διαλυθούν
οι φασιστικές δολοφονικές
συμμορίες της Χρυσής Αυγής.

Έξω οι νεοναζί 
απ’ τα σχολεία μας!
Για να έχουν καλύτερα απο-

τελέσματα οι αντιφασιστικές
και αντιρατσιστικές μας δρά-
σεις, συμμετέχουμε στην
ΚΕΕΡΦΑ.

Εμπνεόμαστε από τους αγώ-

νες και τις επαναστάσεις των ερ-
γατών και της νεολαίας διεθνώς. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της
επαναστατικής Ρωσίας του
1917 κατάργησε τις αντιπαιδα-
γωγικές μεθόδους των απου-
σιών, τιμωριών, βαθμών και
δουλειάς στο σπίτι. Το τι μαθή-
ματα, τι ύλη και με τι διδακτικές
μεθόδους θα διδάσκονται οι
μαθητές το αποφάσιζαν συλλο-
γικά μαζί με τους καθηγητές
και τους εργαζόμενους της γει-
τονιάς.

Αυτή η σοσιαλιστική προ-
οπτική είναι το μέλλον για το
οποίο παλεύουμε.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ

l Ενωμένοι με τους εργάτες
και τους καθηγητές για ανα-
τροπή των Μνημονίων, όχι στις
απολύσεις καθηγητών, να δια-
γραφεί το χρέος και όχι τα
σχολεία μας

l Δημόσια και δωρεάν Παι-
δεία για όλους με το 15% του
προϋπολογισμού, όχι άλλα λε-
φτά για πολεμικούς εξοπλι-
σμούς και τραπεζίτες, κατάρ-
γηση των πανελλαδικών εξετά-
σεων

l Ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά
μεταναστών, νομιμοποίηση όλων
των μεταναστών, άσυλο στους
πρόσφυγες, να διαλυθεί η Fron-
tex και τα στρατόπεδα συγκέν-

τρωσης, να τσακίσουμε τους
φασίστες της Χρυσής Αυγής

l Να σταματήσουμε το ΝΑ-
ΤΟ, να γυρίσει ο ελληνικός
στρατός απ' τις δυνάμεις κατο-
χής, να κλείσει η βάση της
Σούδας και του Άκτιου, λευτε-
ριά στην Παλαιστίνη-νίκη στην
Ιντιφάντα

l Να κτίσουμε ομάδες Μα-
θητών AntiCapitalista στα σχο-
λεία

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Αθήνα κέντρο:
Κων/να, 6980 905219
Βόρεια: 
Ανέστης, 6975 624402
Νότια:
Ηλίας, 6989 804033
Δυτικά:
Χρόνης, 6933 323351
Πειραιάς:
Μάριος, 6976 634204
Χανιά: 
Αντρέας, 6972 118407

Στείλτε mail στο
mathites.ac@gmail.com

τηλ. 6972 177727

mathites-ac.blogspot.gr

www.facebook.com/mathite-
santicapitalista

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑ ΣΤΕ

Στην εποχή της λιτότητας και της ανεργίας,
απαξιώνεται και ο θεσμός της παιδείας. 

Το «νέο Λύκειο» είναι αποτέλεσμα αυτής
της απαξίωσης.

Διότι το νέο σύστημα πιέζει τους καθηγη-
τές να βγάλουν την σχολική ύλη. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα οι μαθητές να μην καταλαβαί-
νουν και να μην εμπεδώνουν την υλη αλλά να
την μαθαίνουν μηχανικά ή όπως λέμε εμείς οι
μαθητές «απ’ έξω». Πράγμα αρνητικό, αφού
όσοι θελήσουν να συνεχίσουν το λύκειο, θα
χρειαστούν αυτές τις γνώσεις για τις επόμε-
νες τάξεις του λυκείου.

Οι μαθητές επίσης χωρίζονται σε δυο κατη-
γορίες με βάση την απόδοση τους. Τους κα-
λούς μαθητές και τους αδύνατους μαθητές.

Αρκετοί μαθητές που έχουν συνήθως υψη-
λούς στόχους, υποχρεώνονται να πηγαίνουν
σε φροντιστήρια και να περιορίζουν τον ελεύ-
θερο χρόνο τους από την Α� Λυκείου, επίσης
πιέζονται και αρκετοί αγχώνονται για τις εξε-
τάσεις, που τα μισά θέματα θα καθορίζονται
από την τράπεζα θεμάτων και ο μέσος όρος

βαθμολογίας θα επηρεάζει σε έναν βαθμό
τον ΒΠΑ (Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης).
Όσοι πάλι μαθητές με υψηλούς στόχους δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε
φροντιστήριο, αναγκάζονται να διαβάζουν
πολύ περισσότερο και ενδεχομένως να αγχώ-
νονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπό-
λοιπους μαθητές. 

Οι μαθητές που θέλουν να περάσουν σε κά-
ποια σχολή, αναγκάζονται από την Α� Λυκείου
να πηγαίνουν φροντιστήρια και όσοι δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα για κάτι τέ-
τοιο, αναγκάζονται να παρατήσουν εντελώς
το σχολείο.

Επομένως το νέο σύστημα όχι μόνο δεν
κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά
δημιουργεί ένα πιεστικό και κουραστικό κλίμα
για τους μαθητές και τους καθηγητές, και
όλα αυτά βεβαία γίνονται μέσο της απαξίω-
σης και της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης
από τις κυβερνήσεις.

Θανάσης Κουφουδάκης
5ο ΓΕΛ Αχαρνών

Οι πλημμύρες στη περιοχή που Πειραιά προκάλεσαν
μεγάλες ζημιές στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής,
όπως και σε πολλά ακόμα σχολεία. Η στάθμη του νε-
ρού ανέβηκε πολύ ψηλά, οι βιβλιοθήκες και κάποια
στούντιο καταστράφηκαν τελείως, ο ηλεκτρισμός και το
ασανσέρ δεν λειτουργούν και επίσης το ντεπόζιτο του
πετρελαίου έσπασε με αποτέλεσμα να χυθούν κοντά 2
τόνοι πετρέλαιο και οι αναθυμιάσεις να είναι τόσο έντο-
νες που σταματήσαμε τα μαθήματα.

Την Πέμπτη 30/10 κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας
στο δημοτικό συμβούλιο του Πειραιά και ο δήμαρχος
δεσμεύτηκε ότι θα καθαρίσει το σχολείο και θα ανοίξει
από Δευτέρα 3/11. Το σχολείο μας όμως είναι στο μάτι
του κυκλώνα των περικοπών εδώ και καιρό καθώς
έχουν κοπεί τα λεωφορεία που μεταφέρουν τα παιδιά
από τις γύρω περιοχές της Αττικής και του Πειραιά, δεν
έχουμε εγκαταστάσεις για σίτιση καθώς καταλήγουμε
να τρώμε στο αμφιθέατρο, έχουμε πρόβλημα με τους
καθηγητές μας καθώς χρειάζονται προσλήψεις. Μέσα
από το 15μελες σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων
κάνουμε συνεχώς κινητοποιήσεις και θα συνεχίσουμε
το επόμενο διάστημα.

Βαγγέλης Ιωαννίδης
Μουσικό Λύκειο Πειραιά

Ισόβια στους
νεοναζί δολοφόνους

Όχι στο νέο λύκειο

Να πνίξουμε
την κυβέρνηση



Η «επίσημη» ιστορία της Εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου και ο τρόπος
με τον οποίο προβάλλεται στα ΜΜΕ,
«γιορτάζεται» στον Τύπο και διδά-
σκεται στα σχολεία, είναι αυτή μιας
πασιφιστικής φοιτητικής εκδήλωσης
για την ελευθερία και τη δημοκρατία
που πνίγηκε στο αίμα από τους
στρατοκράτες της Χούντας. Η περι-
γραφή είναι όσο ελλειμματική και
σχηματική χρειάζεται, ώστε να χρη-
σιμεύει στον αστικό μύθο της Μετα-
πολίτευσης και όσο ουδέτερη και
απολίτικη γίνεται, ώστε να ξεχνιέται
μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια, ίσως η
μόνη αλήθεια κάτω από τον «μύθο»:
τα γεγονότα του Πολυτεχνείου
υπήρξαν δημιούργημα της επανα-
στατικής πτέρυγας του φοιτητικού
κινήματος.

Οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί
και η μορφή της αντιδικτατορικής
πάλης άλλαξαν ριζικά, από τη στιγμή
που το καθεστώς άρχιζε να σταθε-
ροποιείται και να ασκεί πραγματική
εξουσία στην οικονομική ζωή της
χώρας. Από τα τέλη του 1969 άρχισε
να γίνεται εμφανής η αρμονική συ-
νεργασία της Χούντας με το κεφά-
λαιο και τους εφοπλιστές. Η ανοιχτή
υποστήριξη του καθεστώτος από τις
ΗΠΑ, μαζί με την παραχώρηση επεν-
δυτικού δικαιώματος σε μεγάλες

αμερικανικές εταιρείες προκάλεσε
τον συμβιβασμό μεγάλου μέρους
του αστικού κόσμου με το φασιστικό
καθεστώς και τελικά την αστική νομι-
μοποίηση της Δικτατορίας. Με αυτά
τα δεδομένα, δεν νοούταν αντιδικτα-
τορική πάλη χωρίς εργατικούς αγώ-
νες και χωρίς αντι-ιμπεριαλιστικό
προσανατολισμό. Οι επαναστατικές
δυνάμεις μέσα στο φοιτητικό κίνημα
είχαν ακλόνητη πίστη στην ανάγκη
συλλογικής-μαζικής δράσης των ερ-
γατών και καλλιεργούσαν μια συνθη-
ματολογία που έστρεφε την προσο-
χή στους χώρους δουλειάς, τις
ανάγκες της εργατικής τάξης (το
ωράριο, τις περικοπές, τις απολύ-
σεις).

Η απόφαση της κατάληψης ανήκε
σε εκείνες τις δυνάμεις, που μέσα
στον φοιτητικό συνδικαλισμό απέρ-
ριπταν οποιαδήποτε μορφή συμβιβα-
σμού και πίεζαν για άμεση μετατρο-
πή των φοιτητικών κινητοποιήσεων
σε ανοιχτές και δυναμικές αντιχουν-
τικές ενέργειες. Στις γενικές συνε-
λεύσεις σχολών, στους κόλπους της
Συντονιστικής Επιτροπής, εξελισσό-
ταν από την πρώτη έως την τελευ-
ταία στιγμή μια διαρκής συζήτηση,
στην οποία επικράτησε με αδιαμφι-
σβήτητο τρόπο η αντικαπιταλιστική
και αντιμπεριαλιστική γραμμή που

εξέφραζαν κυρίως η ΟΣΕ (σήμερα
ΣΕΚ) και η ΑΑΣΠΕ. Στην πραγματικό-
τητα, οι δυνάμεις της «επίσημης»
Αριστεράς (ΚΝΕ και Ρήγας Φεραίος)
που ήταν αντίθετες με την κατάλη-
ψη, αναγκάστηκαν τελικά να συμμε-
τάσχουν, με τα ίδια συνθήματα που
αρχικά απέρριπταν. Τα συνθήματα
τα οποία, υποτίθεται, ήταν πολύ ρι-
ζοσπαστικά, αποδείχτηκε στην πρά-
ξη πως εξέφραζαν  τις ευρύτερες
μάζες που συνέρεαν στο Πολυτε-
χνείο και στις οποίες βρίσκονταν ερ-
γάτες, μαθητές, δημόσιοι και ιδιωτι-
κοί υπάλληλοι.

Στις 16 Νοεμβρίου μεγάλες αστυ-
νομικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο
πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο
έξω από το Πολυτεχνείο με γκλομπς,
δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες,
με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να
διαλυθούν. Όσοι έμειναν έστησαν
οδοφράγματα ανατρέποντας τρόλεϊ
και συγκεντρώνοντας υλικά από  οι-
κοδομές και άναψαν φωτιές για να
εξουδετερώσουν τα δακρυγόνα. Αρ-
γότερα η αστυνομία έκανε χρήση
όπλων, χωρίς όμως να πετύχει την
καταστολή της εξέγερσης.

Οι νεκροί επισήμως ανήλθαν σε 34
άτομα. Στην ανάκριση που έγινε το
φθινόπωρο του ‘75 εναντίον των
πρωταιτίων της καταστολής εντοπί-

στηκαν 21 περιπτώσεις θανάσιμου
τραυματισμού όμως τα θύματα ήταν
πολύ περισσότερα, διότι πολλοί βα-
ριά τραυματισμένοι, προκειμένου να
διαφύγουν τη σύλληψη, αρνήθηκαν
να πάνε σε νοσοκομείο.

Στην πρώτη επέτειο του Πολυτε-
χνείου το 1974, στην Εξέγερση απο-
δίδονται δικαιολογημένα διαστάσεις
μυθικές. Τις διαμάχες που μαίνονταν
ένα χρόνο πριν γύρω από το «τι να
κάνουμε» διαδέχτηκαν οι διαφωνίες
για το «τι κάνουμε από εδώ και πέ-
ρα;». Στις θυελλώδεις συζητήσεις
γύρω από τον προσφορότερο τρόπο
εορτασμού, ήταν και πάλι η επανα-
στατική Αριστερά που αμφισβήτησε
έντονα τη συμβιβαστική θέση του
ΚΚΕ για μεταφορά του εορτασμού
μια βδομάδα μετά την 17η Νοέμβρη,
ώστε να μη συμπέσει με τις εκλογές
της κυβέρνησης Καραμανλή.

Το αποτέλεσμα ήταν στις 15 Νοεμ-
βρίου να πραγματοποιηθεί η πορεία
από το Πολυτεχνείο στο σκοπευτή-
ριο της Καισαριανής για να τιμηθεί η
«λαϊκή εξέγερση του Νοέμβρη».
Έτσι, αυτό το κίνημα γέννησε το πιο
επίκαιρο σύνθημα: «Δεν υπάρχει
δρόμος κοινοβουλευτικός / Ο δρό-
μος του Νοέμβρη επαναστατικός».

Ηλίας Παπαδημητρίου
2ο ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑ ΣΤΕ Ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστάτικος



Κ
άθε μέρα που περνάει, ξε-
σκεπάζεται όλο και πιο πολύ
ο πραγματικός χαρακτήρας

της νέας επέμβασης που ξεκίνησε ο
Ομπάμα «για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας του Ισλαμικού Κρά-
τους» Οι ΗΠΑ, επικεφαλής ενός «συ-
νασπισμού προθύμων» που συμπερι-
λαμβάνει χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και
Αραβικά καθεστώτα, έχουν εξαπολύ-
σει ένα νέο πόλεμο στη Μέση Ανατο-
λή. Ο Μπαράκ Ομπάμα και άλλοι δυ-
τικοί ηγέτες μας βεβαιώνουν ότι πρό-
κειται για κάτι τελείως διαφορετικό
από την πολεμική εκστρατεία του
Τζορτζ Μπους. Στόχος τους, λένε, εί-
ναι απλά «να φθείρουν και τελικά να
καταστρέψουν» την ομάδα που είναι
γνωστή ως Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Ο πόλεμος κατά του Ιράκ και της
Συρίας αποτελεί τη συνέχεια του
«πολέμου κατά της τρομοκρατίας»
μιας που την πρώτη φορά (2003)
δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλε-
σμα. Το Ισλαμικό Κράτος αναδύθη-
κε στο χάος που προκάλεσαν οι
βομβαρδισμοί  των αμερικανών στο
Ιράκ. Άνθισε χάρη στο σεχταριστι-
κό θρησκευτικό εμφύλιο πόλεμο
που διεξάγει το καθεστώς του
Μπασάρ αλ Άσαντ για να καταστρέ-
ψει την επανάσταση στη Συρία . Οι
ΗΠΑ  εμπιστεύτηκαν τον σύμμαχο
τους Νούρι αλ Μαλίκι ο οποίος
ήταν ηγετικό μέλος του σεχταριστι-
κού καθεστώτος έχοντας την ελπί-
δα ότι θα καταφέρει να ελέγξει το
Ιράκ αλλά αυτό που δεν περίμεναν
ήταν ότι θα δημιουργήσουν την
αγανάκτηση της Σουνίτικης μειοψη-
φίας την οποία εκμεταλλεύτηκε το
Ισλαμικό Κράτος για να κατακτήσει
την Φαλούτζα και την Μοσούλη.

Οι δικαιολογίες που προβάλλον-
ται για την εκστρατεία κατά του
ISIS - η «μεσαιωνική» ιδεολογία του

και η ωμότητα των μεθόδων του- εί-
ναι ακριβώς οι ίδιες που είχαν χρη-
σιμοποιηθεί για την Αλ Κάιντα, για
να δικαιολογήσουν την εισβολή στο
Αφγανιστάν και στο Ιράκ.  Είναι γε-
γονός ότι η ιδεολογία του ISIS είναι
αντιδραστική και οι μέθοδοί του
αποκρουστικές - ιδιαίτερα ο τρό-
πος που στοχοποιεί τους Σιίτες
μουσουλμάνους και τους χριστια-
νούς και έτσι σαμποτάρει την ανά-
πτυξη ενός ενωτικού κινήματος κα-
τά των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυ-
νάμεων και των τοπικών συμμάχων
τους.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για «αν-
θρωπιστικό πόλεμο» αλλά για πόλε-
μο που έχει στόχο να διατηρήσει
την κυριαρχία του δυτικού καπιταλι-
σμού στη Μέση Ανατολή και να
αναστυλώσει την αντιδραστική πο-

λιτική τάξη πραγμάτων που στηρί-
ζει αυτή την κυριαρχία.

Στην Ελλάδα, έχουμε ένα λόγο
παραπάνω να κινητοποιηθούμε αν-
τιπολεμικά-αντιμπεριαλιστικά. Η
συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου
όχι μόνο δίνει τη Σούδα και ετοιμά-
ζει το Καστέλι για διευκόλυνση των
αμερικάνικων βομβαρδισμών, αλλά
και προωθεί συστηματικά τη συνερ-
γασία με το Ισραήλ. Κοινές στρα-
τιωτικές ασκήσεις, συνεργασία για
την εκμετάλλευση κοιτασμάτων
στην Ανατολική Μεσόγειο σε αντα-
γωνισμό με την Τουρκία, ισραηλινά
αεροπλάνα στα δυτικά της Κύπρου,
συμπόρευση με το καθεστώς Σίσι
στην Αίγυπτο - τέτοια βήματα προ-
ωθούν την ελληνική εμπλοκή στους
ανταγωνισμούς που οξύνει η νέα
ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Μέση

Ανατολή.
Κανένας δεν πρέπει να ξεγελα-

στεί από τις υποκρισίες ότι η ελλη-
νική κυβέρνηση βοηθάει τους
Κούρδους. Ας θυμηθούμε ότι οι
διαχειριστές του ελληνικού καπιτα-
λισμού δεν δίστασαν να παραδώ-
σουν τον Οτσαλάν στα χέρια των
διωκτών του.

Υπάρχει εναλλακτική λύση απέ-
ναντι και στις δυο πλευρές αυτού
του πολέμου. Το 2011 οι Αραβικές
μάζες έδειξαν ότι μπορούν να ξεση-
κωθούν με λαϊκές επαναστάσεις
ενάντια σε διεφθαρμένες και θη-
ριώδεις δικτατορίες, στην Τυνησία,
στην Αίγυπτο, στη Συρία. Πραγμα-
τική αλλαγή αναδύθηκε από τα κά-
τω, ανατρέποντας τον Μπεν Αλί
στην Τυνησία και τον Μουμπάρακ
στην Αίγυπτο, χωρίς τη συμβολή
των ΗΠΑ που στήριζαν και τους
δυο αυτούς τυράννους. Οι αντεπα-
ναστάσεις που επιδίωξαν την κατα-
στροφή αυτών των εξεγέρσεων
έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες
μέσα στις οποίες η αντίδραση με
διάφορες μορφές - ΗΠΑ, Ισραήλ,
καθεστώς Άσαντ, Σαουδική Αραβία,
ISIS- έχει καταφέρει να ανακτήσει
την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εί-
μαστε, όμως, βέβαιοι ότι νέες επα-
ναστατικές εκρήξεις θα αναγκά-
σουν τις αντιδραστικές δυνάμεις να
πισωγυρίσουν. Στο μεταξύ, δε-
σμευόμαστε να κινητοποιηθούμε
ενάντια στο νέο πόλεμο και όλες
τις καταστροφές που φέρνει. Να
παλέψουμε για καλύτερα σχολεία
και όχι βόμβες.

Ισλαμοφοβία. Μία λέξη με βαθύ νόημα και με-
γάλο περιεχόμενο αφού είναι από τα πιο αμφιλε-
γόμενα θέματα τώρα τελευταία. Δεν είναι λίγοι
αυτοί που δεν κατανοούν από πού προέρχεται.
Οπότε για να γίνει πιο κατανοητό ας το πάρουμε
από την αρχή.

Η έναρξη αυτού του ρατσιστικού οχετού (διότι
γι’ αυτό πρόκειται) χρονολογείται πίσω στην
εποχή που ο Μπους αποφάσισε να κηρύξει τον
«πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» στο Ισλάμ και
στους ανθρώπους που πιστεύουν στην αντίστοι-
χη θρησκεία, και όλα αυτά χωρίς αφορμή αφού
η επίθεση στους δίδυμους πύργους δεν είχε
πραγματοποιηθεί ακόμα. Δεν άργησε να επικρα-
τήσει το ρατσιστικό ιδεολόγημα ότι κοινωνίες
σαν αυτή του Ισλάμ ανήκουν σε έναν «κατώτερο
κόσμο» σύμφωνα με τους καπιταλιστές.

Λίγο μετά το συμβάν  στις 11 Σεπτεμβρίου
2001 στους δίδυμους πύργους των ΗΠΑ, απο-
φασίστηκε ότι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί
πρέπει να «αφομοιωθούν» αλλιώς αποτελούν με-

γάλο κίνδυνο για όλους.
Τότε έβγαλε τις ρίζες της η Ισλαμοφοβία που

υπήρξε τότε αλλά και τώρα ένα ρατσιστικό ιδεο-
λόγημα που αναφέρει το Ισλάμ σαν μια «κατώτε-
ρη θρησκεία»  και οι πιστοί της είχαν να αντιμε-
τωπίσουν την περιφρόνηση του υπόλοιπου κό-
σμου. Τότε άρχισαν και οι πραγματικές επιθέ-
σεις. Παραδείγματος χάρη, η απαγόρευση στις
μουσουλμάνες μαθήτριες της Γαλλίας να φορά-
νε τη μαντήλα τους στα δημόσια σχολεία ήταν
από τις πρώτες επιθέσεις που δημιούργησε αν-
τιδράσεις παγκοσμίως.

Όταν ο Μπους και οι σύμμαχοί του στο NATO
ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, η εκ-
στρατεία της ισλαμοφοβίας έφτανε στα άκρα
της. Η εισβολή στο Αφγανιστάν δεν ήταν ούτε
πόλεμος κατά της τρομοκρατίας ούτε απελευθέ-
ρωση του αφγανικού λαού από τον ακραίο ισλα-
μιστικό ζυγό των Ταλιμπάν. Ήταν πόλεμος για
την κυριαρχία των Αμερικάνων και των συμμά-
χων τους στη Μ. Ανατολή.

Οι καπιταλιστές της Ελλάδας βρέθηκαν από
τη πρώτη στιγμή μπλεγμένοι στο πόλεμο του
Μπους γιατί έχουν στρατηγικό συμφέρον, οικο-
νομικό και πολιτικό, από τη συμμετοχή τους.

Αυτή η εμπλοκή έχει σημάνει και την οργάνω-
ση μιας ολόκληρης εκστρατείας επιθέσεων
ενάντια στους μετανάστες που ζουν στην Ελλά-
δα και προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες.
Οι μουσουλμάνοι μετανάστες στην Ελλάδα είναι
στη συντριπτική τους πλειοψηφία εργάτες, που
απασχολούνται σε κακοπληρωμένες και σκλη-
ρές δουλειές. Όλος αυτός ο κόσμος έχει μπει
εδώ και χρόνια στο στόχαστρο των ρατσιστικών
επιθέσεων της ισλαμοφοβίας, των μπάτσων και
των νεοναζί. 

Μπροστά μας είναι η μάχη για να αποτρέψου-
με τη προσπάθεια των αφεντικών και της κυβέρ-
νησης να μας διασπάσουν με το ακραίο ισλαμο-
φοβικό τους δηλητήριο.

Αγγελική Ζούτη
2ο ΓΕΛ Ελευσίνας

STOP στον πόλεμο...

... και την Ισλαμοφοβία

Νοέμβρης
2014

Αντιπολεμικά συλλαλητήρια, 2003


