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Ο Αβραμόπουλος
Επίτροπος
Μετανάστευσης!

“Ο Γιούνκερ θέλει να δώσει προτεραιότητα σε μια νέα
πολιτική για τη μετανάστευση που θα αντιμετωπίσει σθενα-
ρά την παράνομη μετανάστευση, καθιστώντας συγχρόνως
την Ευρώπη ελκυστικό προορισμό για τα κορυφαία ταλέν-
τα”. Με αυτή την έμφαση υποδέχτηκαν οι εφημερίδες την
ανάληψη του χαρτοφυλακίου Εσωτερικών Υποθέσεων και
Μετανάστευσης της ΕΕ από το νέο επίτροπο της Ελλάδας
στην Κομισιόν, Δημήτρη Αβραμόπουλο. Είναι φανερό ότι οι
σκληρές ρατσιστικές πολιτικές της συγκυβέρνησης Σαμαρά
ταιριάζουν απόλυτα στην διπλή προτεραιότητα του Γιούν-
κερ.

Όπως δήλωσε και ο Σαμαράς ευχόμενος καλή επιτυχία
στον Αβραμόπουλο: “Η αναγνώριση της ανάγκης να αντιμε-
τωπιστεί η παράνομη μετανάστευση υπήρξε πάντοτε στις
προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης... Το χαρτοφυ-
λάκιο που αναλαμβάνει ο Έλληνας επίτροπος αποτελεί επι-
βράβευση μιας πολύχρονης και επίπονης προσπάθειας,
ώστε να αναληφθεί κεντρική ευρωπαϊκή δράση που θα αντι-
μετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα”.

Είναι πρόκληση να δίνεται στην Ελλάδα το συγκεκριμένο
χαρτοφυλάκιο. Στην ουσία, αυτό που επιβραβεύεται από
την Κομισιόν είναι το όργιο ρατσισμού και ισλαμοφοβίας
στο οποίο έχει επιδοθεί η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία
χρόνια. Με τα αστυνομικά πογκρόμ και τις επιχειρήσεις
σκούπα όπως ο “Ξένιος Δίας”. Με τη συνεργασία με τη
FRONTEX και τη μετατροπή του Αιγαίου σε υγρό τάφο για
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες όπως στο Φαρμακο-
νήσι. Με την αθώωση των φραουλάδων της Μανωλάδας
που πυροβόλησαν τους μετανάστες εργάτες γης όταν διεκ-
δίκησαν τα δεδουλευμένα τους. Με τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης στα οποία φυλακίζονται και βασανίζονται χιλιάδες
άνθρωποι καθημερινά. Με το χαμηλότερο ποσοστό χορή-
γησης ασύλου σε ολόκληρη την ΕΕ.

“Επίπονη προσπάθεια”

Με την κατάργηση της ιθαγένειας για τα παιδιά των μετα-
ναστών, της ψήφου και οποιασδήποτε διαδικασίας νομιμο-
ποίησης μεταναστών. Με την συγκάλυψη των ρατσιστικών
επιθέσεων και τις απελάσεις. Με ρατσιστικές καμπάνιες
όπως η προεκλογική εκστρατεία Σπηλιωτόπουλου στο δήμο
Αθήνας με κέντρο την αντίθεση στην κατασκευή του τζαμι-
ού και ρατσιστικές δηλώσεις όπως του Δένδια για την «ποι-
ότητα» των μεταναστών που δέχεται η χώρα μας. Και βέ-
βαια με ένα «αντιρατσιστικό» νομοσχέδιο που κάνει πλάτες
σε ακροδεξιούς και νεοναζί. Αυτή είναι η “πολύχρονη και
επίπονη προσπάθεια” που έχει να επιδείξει η ελληνική πλευ-
ρά.

Ο ίδιος ο Αβραμόπουλος είναι ο άνθρωπος που από τη
θέση του υπουργού Άμυνας τον τελευταίο χρόνο χειρίζεται
τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους, παρέχοντας τις βάσεις και κάθε άλλου είδους διευκό-
λυνση για τους βομβαρδισμούς στη Μέση Ανατολή και όλο
τον κόσμο. Ο ίδιος δηλαδή που καταδικάζει ανθρώπους να
ξεριζώνονται από τις χώρες τους, θα είναι από το Νοέμβρη,
οπότε θα αναλάβει τα νέα καθήκοντά του στην Κομισιόν,
αυτός που θα επιβλέπει την πολιτική των κλειστών συνόρων
και της Ευρώπης Φρούριο.

Το μόνο που σηματοδοτεί η επιλογή της Κομισιόν είναι η
κλιμάκωση των ρατσιστικών πολιτικών παντού και γι’ αυτό
χρειάζεται να πάρει απάντηση από το αντιρατσιστικό κίνη-
μα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία
για μια νέα πανευρωπαϊκή αντιρατσιστική ημέρα δράσης
στις 21 Μάρτη 2015, η οποία θα συζητηθεί στη συνέλευση
της ΚΕΕΡΦΑ στις 11 και 12 Οκτώβρη, έχει και αυτή τη διά-
σταση.

Τ
ο κυβερνητικό πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ο Αλέξης Τσί-
πρας το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη

με την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Σκυλιάζουν όλοι οι κυ-
βερνητικοί με τα γνωστά δεξιά κλισέ πε-
ρί «ακατάσχετης παροχολογίας» της
Αριστεράς και άλλα παρόμοια. Στην
πραγματικότητα, όμως, όσα υπόσχεται
ο Τσίπρας είναι πολύ λίγα και πολύ πί-
σω τόσο από τους αγώνες που δόθηκαν
τα τελευταία χρόνια, όσο κι από τις
ανάγκες που έχει η εργατική τάξη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μεγάλο μέ-
ρος της αντιμετώπισης της «ανθρωπι-
στικής κρίσης» από το ΣΥΡΙΖΑ, αφήνε-
ται στην φιλανθρωπία. Μιλώντας για πα-
ράδειγμα ο Τσίπρας για το “Πρόγραμμα
επιδότησης διατροφής με κουπόνια σί-
τισης σε 300.000 άπορες οικογένειες”,
εξήγησε ότι “Η υλοποίησή του προβλέ-
πεται από δημόσιο φορέα συντονισμού,
σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοί-
κηση, την Εκκλησία της Ελλάδος και
οργανώσεις αλληλεγγύης, μέσω συμβε-
βλημένων κοινωνικών ιατρείων και παν-
τοπωλείων”. Όσες καλές προθέσεις κι
αν έχει ο κόσμος των κοινωνικών παντο-
πωλείων και ιατρείων (για την Εκκλησία
δεν γίνεται λόγος), οι προσπάθειές του
δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες
της εργατικής τάξης για υγεία, περίθαλ-
ψη, κοινωνική πρόνοια. Μόνο ανοίγον-
τας τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα ΙΚΑ
και όλες τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες
που ρήμαξαν οι μνημονιακές περικοπές
μπορεί να αρχίσουν να καλύπτονται οι
ανάγκες.

Το ίδιο προβληματική είναι η τοποθέ-
τηση ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα
του ΣΥΡΙΖΑ για 300.000 νέες θέσεις ερ-
γασίας “το πρώτο χρόνο θα χρηματοδο-
τηθεί κατά 1 δις από τη γέφυρα του
ΕΣΠΑ 2007- 2013, κατά 1,5 δις από τα
2,5 δις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και κατά
500 εκ από άλλα εξειδικευμένα ευρω-
παϊκά εργαλεία για την αύξηση της απα-
σχόλησης”. Είναι ανέφικτο ότι τα ΕΣΠΑ
και τα άλλα “ευρωπαϊκά εργαλεία” θα
χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε κοι-
νωνική πολιτική. Και γιατί τα λεφτά αυτά
είναι λίγα, αλλά και γιατί δίνονται από
την ΕΕ κάτω από σκληρούς μνημονια-
κούς όρους και προϋποθέσεις.

Αυτοί είναι συμβιβασμοί που δείχνουν
ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο Τσίπρας
θα είναι τελικά στον αέρα. Αυτοί οι προ-
σανατολισμοί πηγάζουν από την άρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ να συγκρουστεί με την ΕΕ
και όλους τους μηχανισμούς των αφεντι-
κών ώστε να βρεθούν οι πόροι για την
κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Στο

πλέον κεντρικό ζήτημα που δεν είναι άλ-
λο από το μέλλον του ελληνικού δημόσι-
ου χρέους, ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέ-
θηκε “τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέ-
ρους της ονομαστικής αξίας του χρέ-
ους, ώστε να γίνει βιώσιμο”. Μόνο που
αυτό δεν θα είναι μια μονομερής από-
φαση του ΣΥΡΙΖΑ που θα αρνηθεί να
πληρώσει προς όφελος των εργατών και
της νεολαίας. Θα είναι αντικείμενο δια-
πραγμάτευσης με την ΕΕ, στην οποία θα
υποβληθεί το αίτημα για σύγκληση μιας
“ευρωπαϊκής διάσκεψης χρέους” όπου
θα εξεταστεί το ζήτημα. Αυτή η τακτική
σημαίνει ότι η θηλιά του χρέους θα πα-
ραμείνει κρεμασμένη στα κεφάλια μας.
Στο μεταξύ το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ θα εί-
ναι να πληρώνουμε το χρέος με “ρήτρα
ανάπτυξης” και περίοδο χάριτος, δηλα-
δή να πληρώνουμε επιμηκύνοντας τις
δόσεις μέχρι να ξεχρεώσουμε.

“Δεν είναι προτεραιότητα”

Αντίστοιχα ο Τσίπρας δεν είπε λέξη
για τους εξοπλισμούς και τις στρατιωτι-
κές δαπάνες που τρώνε πάνω από 2%
του ΑΕΠ, γιατί η έξοδος από το ΝΑΤΟ
«δεν είναι προτεραιότητα», ενώ εναπό-
θεσε τις ελπίδες του στον «έλεγχο του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας» δηλαδή ενός θεσμού που στηρί-
ζεται στη συνεργασία με την ΕΕ και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η μονομερής διαγραφή όλου του
χρέους, το σταμάτημα των εξοπλισμών,
η κρατικοποίηση των τραπεζών και των
κερδών τους, η φορολόγηση των πλού-
σιων που δεν πληρώνουν τίποτα και εί-
ναι οι βιομήχανοι, η Εκκλησία και οι
εφοπλιστές, είναι τα αναγκαία μέτρα για
να σταματήσουν να πληρώνουν την κρί-
ση του συστήματος οι εργάτες και οι
φτωχοί. Θα εξασφάλιζαν τους πόρους
για να επανέλθει ο 13ος και 14ος μι-
σθός σε όλους, για να γυρίσουν όλοι οι
απολυμένοι στις δουλειές τους, για να

ακυρωθούν οι περικοπές στη χρηματο-
δότηση όλων των κοινωνικών υπηρε-
σιών, για να ανοίξουν τα κλειστά εργο-
στάσια, να επανακρατικοποιηθούν όλες
οι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις τα τε-
λευταία χρόνια. Να γίνουν πράξη τα αι-
τήματα του εργατικού κινήματος, χωρίς
εκπτώσεις.

Οι εκπτώσεις του ΣΥΡΙΖΑ φαίνονται
σε όλα τα επίπεδα. Στο θεσμικό και δη-
μοκρατικό μετασχηματισμό του πολιτι-
κού συστήματος και του κράτους που
υποσχέθηκε ο Τσίπρας, μίλησε λεπτο-
μερειακά για εισαγωγή δημοψηφισμά-
των, αλλαγές στη βουλευτική ασυλία
και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών,
αλλά δεν είπε λέξη για την αντιμετώπι-
ση του ρατσισμού και της φασιστικής
απειλής. Με την συγκυβέρνηση να περ-
νάει στη Βουλή ως αντιρατσιστικό ένα
νόμο που δεν περιλαμβάνει το στοιχει-
ώδες αντιρατσιστικό μέτρο, τη νομιμο-
ποίηση των μεταναστών, δε θα έπρεπε
ο ΣΥΡΙΖΑ να το έχει στο άμεσο πρό-
γραμμά του; Αντίστοιχα, δε θα έπρεπε
να μιλήσει για τα μέτρα που θα πάρει
ως κυβέρνηση απέναντι σε κρατικούς
μηχανισμούς όπως η αστυνομία, που
βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινω-
νίας με τους φασίστες και τους νεοναζί;

Η κλιμάκωση των αγώνων σε όλα τα
μέτωπα είναι η μόνη εγγύηση και για να
κερδηθούν τα άμεσα αιτήματα και για
να έρθουν οι ανατροπές που χρειάζον-
ται για να «βρεθούν τα λεφτά». Η αντικα-
πιταλιστική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για
κατάργηση των μνημονίων και των δα-
νειακών συμβάσεων, ρήξη-αποδέσμευ-
ση από ευρωζώνη και ΕΕ, κρατικοποί-
ηση των τραπεζών και των μεγάλων επι-
χειρήσεων χωρίς αποζημίωση για τα
αφεντικά και με εργατικό έλεγχο, είναι η
πιο επίκαιρη λύση απέναντι στους εκβια-
σμούς της ΕΕ, στις απάτες του Σαμαρά
αλλά και τις υποχωρήσεις του Τσίπρα.

Λένα Βερδέ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ “ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ” ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Τα λεφτά μπορούν 
να βρεθούν
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Όλοι οι δρόμοι
οδηγούν 
στο Κερατσίνι

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

σελίδα 7

Συντονισμός 
από τα κάτω για 
να δυναμώσουμε 
το εργατικό κίνημα

σελίδα 9

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Λεωφορεία από 
σταθμό ΗΣΑΠ Πειραιά 
(κάθε 10 λεπτά, 15-20 λεπτά διαδρομή)

v Λεωφορεία 824, 825
Πειραιάς - Αγ. Αντώνιος 
∆ στάση Παλαιό Τέρμα

v Λεωφορείo 826
Πειραιάς - Αγ. Αντώνιος 
∆ στάση Παλαιό Τέρμα

Λεωφορεία από Ομόνοια 
(κάθε 15 λεπτά, 45-50 λεπτά διαδρομή)

v Λεωφορείo Β18
Ομόνοια - Πέραμα 
(μέσω Πέτρου Ράλλη)

v Λεωφορείo Γ18
Ομόνοια - Πέραμα 
(μέσω Γρηγορίου Λαμπράκη)

Να τελειώνουμε με την
κυβέρνηση των Μπαλτάκων
Σ

ύμφωνα με πρωτοσέλιδο της βρετανικής
εφημερίδας Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, η παγκό-
σμια οικονομία επιβαρύνεται από ένα τρι-

πλό σοκ: την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τη
Σκωτία. Μπορεί για μια εφημερίδα που απηχεί
το Σίτι του Λονδίνου, όλα αυτά να είναι «εξωτε-
ρικά» σοκ, αλλά όλοι μπορούμε να καταλάβου-
με ότι είναι σημάδια της κρίσης που συγκλονίζει
ολόπλευρα το σύστημα.

Μόνο οι Σαμαροβενιζέλοι έχουν απομείνει να
ζωγραφίζουν σενάρια για “success story” που
προχωράνε ακάθεκτα και η μόνη απειλή που
βλέπουν στον ορίζοντα είναι ο … ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή
η εικόνα θα ήταν για γέλια, αν δεν υπήρχαν δυο
τραγικά προβλήματα.

Το πρώτο και πιο άμεσο είναι οι επιθέσεις
που φέρνει πίσω της η παράταση του βίου της
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Ο Βορίδης ανοίγει

νέο γύρο κατεδάφισης στα Νοσοκομεία με χτυ-
πήματα που θα ζήλευε ακόμη και ο προκάτοχός
του. Ο Αβραμόπουλος φτάνει να είναι ο υπουρ-
γός της Σούδας που διευκολύνει τους αμερικά-
νικους βομβαρδισμούς στη Μέση Ανατολή και
ταυτόχρονα ο Επίτροπος Μετανάστευσης της
ΕΕ που πνίγει όσους πρόσφυγες τρέχουν να
γλυτώσουν. Πλήθος συναρμόδιοι υπουργοί την
πέφτουν ξανά στο Ασφαλιστικό και στις συντά-
ξεις. Και όλοι μαζί ακολουθούν τη γραμμή
Μπαλτάκου έστω και χωρίς τον Μπαλτάκο.

Υποσχετικές
Η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσ-

σα βρίσκει την κυβέρνηση στο έλεος των γεφυ-
ρών της με την ακροδεξιά, τους Καρατζαφέρη-
δες αλλά ακόμα και με τους υπόδικους νεοναζί
της Χρυσής Αυγής. Οι κραυγές των βουλευτών

της ΝΔ ενάντια στους ομοφυλόφιλους και το
δήθεν αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που ψήφισαν
είναι μουσική για τα αυτιά των Μιχαλολιάκων,
είναι υποσχετικές ότι οι δολοφόνοι των ταγμά-
των εφόδου θα πέσουν στα μαλακά.

Είναι επείγουσα ανάγκη να κλιμακώσουμε τις
εργατικές αντιστάσεις σε όλα αυτά. Ο αντιφασι-
στικός ξεσηκωμός αυτή τη βδομάδα δίνει μια
μεγάλη ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αλ-
λά χρειάζεται να επιμείνουμε και να οργανώ-
σουμε τη συνέχεια.

Εδώ είναι απαραίτητο ένα πολιτικό ξεκαθάρι-
σμα. Η Αυγή της Τρίτης 16 Σεπτέμβρη έχει
πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Αριστερά έρχεται, το
Μνημόνιο φεύγει». Όμως η Αριστερά δεν είναι
Τζόνι Γουόκερ για να χρησιμοποιεί τέτοια συν-
θήματα. 

Αλλοίμονο αν εφησυχάσουμε και περιμένου-
με τις «δεσμεύσεις» που ανακοίνωσε ο Αλέξης
Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο είναι κα-
τώτερες από τις ανάγκες του κόσμου της δου-
λειάς που μάτωσε από τα χτυπήματα της κρί-
σης, αλλά και μαρτυρούν ανοιχτά τη διάθεση
αναζήτησης «ισοδύναμων μέτρων» αποφεύγον-
τας τη σύγκρουση με τους έχοντες και κατέχον-
τες. Ο Γιάννης Δραγασάκης έφτασε να δηλώσει
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τηρεί τη δέσμευση της ΕΕ για ισο-
σκελισμένους προϋπολογισμούς, δηλαδή το
ευαγγέλιο του νεοφιλελευθερισμού.

Κανένας εφησυχασμός περιμένοντας τις κάλ-
πες. Οργανώνουμε και κλιμακώνουμε τους αγώ-
νες εδώ και τώρα. Αυτή είναι η πραγματική
ασπίδα προστασίας των εργαζόμενων από τα
χτυπήματα των τροϊκανών, των Μπαλτάκων και
των χρυσαυγιτών φίλων τους. Αυτή είναι και η
μόνη εγγύηση ότι η ανατροπή τους δεν θα μεί-
νει στα μισά του δρόμου.

Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Κερατσινίου, την Κυριακή 14/9. Από αριστερά: Ρ. Χασάν, Mistah Rude, Π. Κωνσταντίνου, Θ. Διαβολάκης, Κ. Θωίδου, Θ. Καμπαγιάννης, Μπ. Μανουσιάδης

Ο Μπαλτάκος εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην ορκωμοσία νέων αξιωματικών της ΕΛΑΣ!



Το εργατικό κίνημασελ. 4, Νο 1139
εργατικη αλληλεγγυη

Διεθνή συμπαράσταση έχει ξεση-
κώσει ο ηρωικός αγώνας των καθα-
ριστριών του υπουργείου Οικονομι-
κών. Κινητοποιήσεις συμπαράστα-
σης λαμβάνουν χώρα σε μια σειρά
πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως στη
Βαλένθια στις 22/9, στο Άμστερνταμ
στις 28/9, ενώ ήδη συγκεντρώσεις
και πικετοφορίες έχουν πραγματο-
ποιηθεί σε Παρίσι και Λονδίνο. 

Φορείς, συνδικάτα και προσωπικό-
τητες συμπαραστέκονται στον αγώ-
να των 595 καθαριστριών όπως ο
διάσημος αριστερός σκηνοθέτης
Κεν Λόουτς, ο οποίος τους έστειλε
μήνυμα συμπαράστασης: 

“Έμαθα από φίλους στην Αγγλία
για την υπόθεσή σας. Τι ιστορία!
Μας εμπνέει η δύναμη και η αποφα-
σιστικότητά σας να αγωνιστείτε για
τις δουλειές σας με αξιοπρεπείς μι-
σθούς. Έχουμε κι εδώ πολλές υπο-
θέσεις σαν τη δική σας, είμαι βέβαι-
ος πως το γνωρίζετε. Η συνεχής πίε-
ση για ιδιωτικοποίηση των δημόσιων
υπηρεσιών μας καταστρέφει τις υπη-
ρεσίες και φέρνει φτώχεια και ανα-
σφάλεια στους εργαζόμενους. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και οι μεγάλες εται-
ρίες, που υποστηρίζονται από τους
πολιτικούς, είναι τρομεροί εχθροί.
Όμως, είστε κι εσείς τρομερές!” 

Καμπάνια

Στα πλαίσια της καμπάνιας για να
γίνει ευρύτερα γνωστός ο αγώνας
τους, λίγες μέρες πριν τη δίκη στον
Άρειο Πάγο, αντιπροσωπεία 32 κα-
θαριστριών από τις 15 μέχρι τις 17/9
βρέθηκαν στην ευρωβουλή στο
Στρασβούργο, όπου πραγματοποί-
ησαν επαφές με συνδικαλιστικούς,
κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς
καθώς και με ευρωπαϊκά μέσα ενη-
μέρωσης.

Εν τω μεταξύ, συγκέντρωση πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 10/9 στη
ΓΑΔΑ, όπου 5 καθαρίστριες είχαν
κληθεί να απολογηθούν για ανυπό-
στατες κατηγορίες. “Στο δρόμο εδώ
κι ένα χρόνο – ποτέ δεν φοβηθήκαμε
ασπίδα κι αστυνόμο” ήταν το σύνθη-
μα με το οποίο τις υποδέχτηκαν οι
αλληλέγγυοι διαδηλωτές. “Είμαστε
εδώ κι ένα χρόνο στο δρόμο και μας
κατηγορούν για πράγματα που δεν
έχουμε κάνει. Χτυπηθήκαμε, δεν χτυ-
πήσαμε αστυνομικούς όπως μας κα-
τηγορούν” δήλωσε βγαίνοντας από
τη ΓΑΔΑ η αγωνιζόμενη καθαρίστρια
Ευαγγελία Αλεξάκη και συνέχισε η
συνάδελφός της Δήμητρα Μανώλη
“Αν νόμιζαν ότι έτσι θα κάμψουν την
αγωνιστικότητα των καθαριστριών εί-
ναι γελασμένοι. Είμαστε εδώ όρθιες
και δεν πρόκειται να λυγίσουμε”. 

Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, τα μέλη της ΕΣΗΕΑ (Ένωση Συν-
τακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών) θα εκλέξουν αντιπρο-
σώπους για το 7ο τακτικό συνέδριο της ΠΟΕΣΥ (Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών), που θα πραγματοποιηθεί
στις αρχές Οκτωβρίου. 

Αγωνιστές κι αγωνίστριες της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
που διακρίνονται για τη μαχητική τους στάση, στην πρώτη
γραμμή των μαχών του κλάδου, συμμετέχουν στο ενωτικό σχή-
μα της Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή (Financial Crimes, Αρι-
στερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι).

“Δίνουμε τη μάχη για να στείλουμε όσο το δυνατόν περισσό-
τερους συνέδρους στο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ” δήλωσε ο Νά-
σος Μπράτσος, εργαζόμενος στην ΕΡΤ και υποψήφιος με την
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. “Πρόκειται για ένα συνέδριο
το οποίο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Το νέο σώμα του
συνεδρίου θα έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του μνημονί-
ου στον κλάδο, την αγωνιστική κλιμάκωση για τη νίκη των ερ-
γαζομένων της ΕΡΤ, το ασφαλιστικό που έχει ανοίξει, με εμφα-
νή την τάση να πεταχτούν τα πιο χτυπημένα κομμάτια του κλά-
δου έξω από τα ταμεία και φυσικά το ρόλο που πρέπει να παί-
ζει μια ομοσπονδία στις σημερινές συνθήκες. Η ενότητα με
τους εργαζόμενους όλων των κλάδων κι όχι μόνο των ΜΜΕ,
οφείλει να βάλει σαν άμεση προοπτική την κλιμάκωση των
αγώνων μέχρι την πτώση της κυβέρνησης, αλλά και τους
όρους εκείνους που δεν θα επιτρέψουν σε ένα νέο κυβερνητι-
κό σχήμα να πάρει μέτρα εναντίον των εργαζομένων”. 

Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή συμμετέχει στις εκλογές
με το παρακάτω ψηφοδέλτιο μάχης: Γιάννης Αγγέλης, Τάσος
Αναστασιάδης, Μελίνα Βαλτζή, Γιάννης Ελαφρός, Απόλλωνας
Λιακόπουλος, Γεράσιμος Λιβιτσάνος, Άννα Μήτρου, Λήδα Μο-
σχονά, Νάσος Μπράτσος, Ματίνα Παπαχριστούδη, Γιώργος
Παυλόπουλος, Κωνσταντίνος Σαρρής, Θανάσης Σκαμνάκης,
Σοφία Στυλιανού, Τάσος Τατάρογλου, Βασίλης Τζήμτσος, Μα-
ρία Τσώλη, Δημήτρης Χαροντάκης, Τάσος Χατζηγεωργίου,
Γιώργος Χατζηδημητρίου, Άρης Χατζηστεφάνου.

Υπό κατάρρευση είναι το απεργοσπα-
στικό ραδιοτηλεοπτικό μόρφωμα της
ΝΕΡΙΤ, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ συνεχίζουν απτόητοι για 15ο
μήνα τον αγώνα.

Η βδομάδα που συμπληρώθηκαν 15
μήνες από την 11η Ιούνη του 2013, συ-
νέπεσε με τη δικαίωση των εργαζομέ-
νων της ΕΡΤ από το Μονομελές Πρωτο-
δικείο Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο οι
απολύσεις είναι άκυρες. Ταυτόχρονα το
ελληνικό Δημόσιο υποχρεώνεται, “να
αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόν-
των με τα προ της απόλυσής τους κα-
θήκοντα”, ενώ διατάσσει την καταβολή
των μισθών υπερημερίας στους εργαζό-
μενους, με τους μισθούς που είχαν τον
τελευταίο μήνα και όχι με την αναδρομι-
κή ισχύ του ενιαίου μισθολογίου. Μάλι-
στα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
του Δημοσίου, το δικαστήριο του επι-
βάλλει να καταβάλλει 100 ευρώ για κά-
θε ημέρα παράλειψης της συμμόρφω-
σής του, σε κάθε έναν εκ των εναγόν-
των. “Συνεχίζουμε πιο δυνατά. Τα δικα-
στήρια μας δικαιώνουν. Αλλά το ίδιο
έγινε και με τις καθαρίστριες. Δεν περι-
μένουμε την εφαρμογή της απόφασης.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για να φύγει η
κυβέρνηση και να ξανανοίξει η ΕΡΤ”,
δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, Πα-
ναγιώτης Καλφαγιάννης.

Σχεδόν ταυτόχρονα δυο ανώτατα
στελέχη της ΝΕΡΙΤ παραιτήθηκαν κα-
ταγγέλοντας τη μη ανεξαρτησία της.
Πρόκειται για τον πρόεδρό της και διευ-
θύνων σύμβουλο Αντώνη Μακρυδημή-

τρη και τον αναπληρωτή πρόεδρο και
διευθύνων σύμβουλο Ροδόλφο Μορώ-
νη. Ο τελευταίος με δήλωσή του αιτιο-
λογεί την παραίτησή του στην κυβερνη-
τική εξάρτηση της ΝΕΡΙΤ, ενώ η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ από τη μεριά της αποδίδει και
στους δύο παραιτηθέντες ευθύνες και
τους καλεί όπως κι όλους τους διοι-
κούντες “εκτός από τον εισαγγελέα, να
λογοδοτήσουν και να ενημερώσουν τον
λαό που τους πλήρωσε αδρά και παχυ-
λά”. Τα δύο στελέχη ακολούθησε λίγες
μέρες μετά, παραιτούμενος από μέλος
του εποπτικού συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ
και ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης,
επίσης καταγγέλλοντας ευθείες κυβερ-
νητικές παρεμβάσεις.

Και τα στραπάτσα για το κυβερνητικό
κανάλι δεν έχουν τέλος.

Η EBU αποφάσισε τον αποκλεισμό
της Ελλάδας από τη... Eurovision, κα-
θώς η ΝΕΡΙΤ δεν είναι μέλος της, απορ-
ρίφθηκε η αγωγή της ΝΕΡΙΤ κατά της
ΠΟΣΠΕΡΤ για να τη διώξει από τα γρα-
φεία της στο Ραδιομέγαρο, ενώ γενική
κατακραυγή προκάλεσε η πρωτοφανής
απόφαση να μην καλύψει το διάγγελμα
και τη συνέντευξη Τύπου του Τσίπρα
στη ΔΕΘ. Και χάρη στις προσπάθειες
των τεχνικών της, η ΕΡΤ3 εκπέμπει ξανά
στις τηλεοράσεις της Θεσσαλονίκης
στο κανάλι 37 αναλογικά, ενώ όπως δια-
βεβαιώνουν οι εργαζόμενοι σύντομα θα
γίνει και ψηφιακά.

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ βρίσκονται
στην αντεπίθεση και η νίκη τους θα είναι
νίκη όλων.

Σ
τάση εργασίας πραγματοποίησαν την Πέμ-
πτη 11/9, οι εργαζόμενοι στους δήμους, οι
οποίοι μαζί με τους εργαζόμενους του

υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποίησαν συγκέν-
τρωση έξω από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και πορεία στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγ-
κτών Δημόσιας Διοίκησης στη λεωφόρο Συγγρού.

Η κινητοποίηση ήταν μια πρώτη απάντηση στη
νέα επίθεση κυβέρνησης και Μητσοτάκη, σύμ-
φωνα με την οποία θα επανελεγθούν όλες οι
συμβάσεις των εργαζομένων που προ δεκαετίας
και μετά από αγώνες, είχαν μετατραπεί από ορι-
σμένου χρόνου σε αορίστου. Στόχος του Μητσο-
τάκη και της κυβέρνησης είναι να χτυπήσουν τα
προεδρικά διατάγματα με τα οποία, κόσμος απα-
ραίτητος στη δουλειά, είχε μονιμοποιηθεί τότε.
Όπως καταγγέλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ο
“επανέλεγχος”, είναι μια νέα μέθοδος για να γε-
μίσει η δεξαμενή των απολύσεων τη στιγμή που
η μάχη με ένα ακόμα σφαγείο, αυτό της “αξιολό-
γησης” βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Όπως εξηγεί ο Χρίστος Ευθυμίου, πρόεδρος
σωματείου εργαζομένων στο δήμο Αγ.Δημητρίου: 

“Η κυβέρνηση έρχεται μετά από 10 χρόνια να
αλλάξει τους όρους των Προεδρικών Διαταγμά-

των (Π.Δ). Ξεκινώντας από 10 δήμους, όχι τυ-
χαία επιλεγμένους, μπαίνουν οι επιθεωρητές και
κάνουν έλεγχο σκοπιμότητας χρησιμοποιώντας
τη δικαιολογία ότι κάνουν έλεγχο πλαστότητας.
Έλεγχος πλαστότητας δεν υπάρχει, γιατί τα
χαρτιά αυτών που είναι με το Π.Δ 164 έχουν
ελεγχθεί δυο και τρεις φορές, τόσο από το
ΑΣΕΠ όσο κι από τη Δικαιοσύνη. 

“Για να διώξουν κόσμο”

Τί κάνουν; Σου λένε φέρε μου τα ένσημα να
δω αν ήσουν ασφαλισμένος το χρονικό διάστημα
του κενού μεταξύ των συμβάσεών σου. Αν είχες
ασφάλεια επειδή είχες πιάσει δουλειά κάπου αλ-
λού σε αυτό το διάστημα, φεύγεις. Δεν είναι
ένας έλεγχος για πλαστά έγγραφα και δικαιολο-
γητικά, όπως θέλει να το παρουσιάσει η κυβέρ-
νηση. Είναι μόνο και μόνο για να διώξουν κόσμο
αλλά και να πάρουν πίσω άλλη μια κατάκτηση.
Οι εργαζόμενοι κατακτήσαν τη μετατροπή των
συμβάσεών τους σε αορίστου, με αγώνες. Ένα
ολόκληρο κύμα κινητοποιήσεων που υπήρχε τό-
τε, οδήγησε στην απόφαση της ΕΕ και στη συνέ-
χεια της κυβέρνησης και του Παυλόπουλου, για
να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Οι εργατι-

κοί αγώνες της περιόδου του 2004, ανάγκασαν
την τότε κυβέρνηση να πει ότι όσοι είχαν συμβά-
σεις με διάστημα ανάμεσά τους μικρότερο των
τριών μηνών, περνάνε στο Προεδρικό Διάταγμα.
Για χρόνια αυτοί οι άνθρωποι ήταν όμηροι, δού-
λευαν με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις και ου-
σιαστικά τους αναγνωρίστηκε ότι εξυπηρετού-
σαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών
που δούλευαν. Ουσιαστικά θέλουν να τους ξανα-
κάνουν είτε  όμηρους, είτε άνεργους. 

Όσο για τις υπηρεσίες; Ένα μεγάλο μέρος των
εργαζομένων στους δήμους έχει οδηγηθεί στη
σύνταξη, ένα άλλο κομμάτι έχει κοπεί, καθώς
έχουν κοπεί οι υπηρεσίες τους. Μιλάμε για τους
σχολικούς φύλακες, τη δημοτική αστυνομία κλπ.
Το 30 - 40% των εργαζομένων στην τοπική αυτοδι-
οίκηση αποτελείται από τους ανθρώπους που δου-
λεύουν με προεδρικά διατάγματα όχι μόνο τον 164
του Παυλόπουλου, αλλά κι από πιο πριν, με τον νό-
μο της Βάσως Παπανδρέου και από πιο παλιά ακό-
μα. Αν αυτοί οι συνάδελφοι οδηγηθούν στην από-
λυση, όπως καταλαβαίνετε διαλύονται οι υπηρε-
σίες, με απότερο σκοπό φυσικά να τις οδηγήσουν
στα χέρια των εργολάβων και των ιδιωτών” .

Σ.Μ.

Διεθνής
αλληλεγγύη
στις
καθαρίστριες

Επανέλεγχος συμβάσεων

Όχι στο νέο σφαγείο των απολύσεων

Η ΝΕΡΙΤ καταρρέει
Η ΕΡΤ συνεχίζει

Εκλογές για ΠΟΕΣΥ
Ψήφο στην Πρωτοβουλία 
για την ανατροπή
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εργατικη αλληλεγγυη

Εκλογές θα παραγματοποι-
ηθούν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθη-
νών, το μεγαλύτερο της χώρας,
στις 12 και 13 Οκτώβρη και το κα-
τέβασμα της Χρυσής Αυγής σε αυ-
τές, είναι μια τεράστια πρόκληση.

Τρεις μέρες πριν την επέτειο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσ-
σα, το Δ.Σ του Πατούλη, δεξιού
προέδρου του ΙΣΑ και δημάρχου
Αμαρουσίου, δέχτηκε την κατάθε-
ση ψηφοδελτίου από τους ναζί.

Από την πλευρά της Ενωτικής
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή,
μπήκε θέμα άμεσης ακύρωσης
του ψηφοδελτίου, αποκλεισμού
και διαγραφής των φασιστών από
τους ιατρικούς συλλόγους.

Παρότι η πρότασή μας συγκέν-
τρωσε τις ψήφους όλης της Αρι-
στεράς, μειοψήφισε με 4 – 6, κα-
θώς οι παρατάξεις της Ν.Δ και
του ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας τη
γραμμή των Σαμαροβενιζέλων
που τους κάνουν πλάτες, την κα-
ταψήφισαν, ενώ υπήρξαν και 4
αποχωρήσεις, μελών του Δ.Σ που
δεν θέλησαν να πάρουν θέση.

Μαχαιροβγάλτες

Είναι πρόκληση, έστω και η πα-
ρουσία της Χρυσής Αυγής, στις
εκλογές του ΙΣΑ, όταν η ναζιστική
οργάνωση είναι υπόδικη με την
κατηγορία της εγκληματικής ορ-
γάνωσης, όταν τα μέλη της μπαι-
νοβγαίνουν στη φυλακή και οι επι-
θέσεις της σε μετανάστες, ομο-
φυλόφιλους, νεολαίους και αγωνι-
στές συνεχίζονται. Όταν οι μαχαι-
ροβγάλτες ακόμα και σήμερα δη-
λώνουν αμετανόητοι για ό,τι
έχουν κάνει. Είναι πρόκληση να
φιγουράρουν ονόματα στο ψηφο-
δέλτιο τους σαν του ψυχίατρου
Παρασχάκη που έδινε βεβαιώσεις
για άδεια οπλοφορίας, και αναβο-
λές από τα δικαστήρια στους φα-
σίστες της Χ.Α.   

Θα μας βρουν απέναντί τους.
Τόσο οι νεοναζί, όσο και οι δύο
παρατάξεις που παίζουν τα παι-
χνίδια των Σαμαροβενιζέλων. Ο
ιατρικός κόσμος θα συμμετέχει
στις κινητοποιήσεις του Αντιφασι-
στικού Σεπτέμβρη, 18 και 19/9 και
θα συνεχίσουμε μέχρι να τους πε-
τάξουμε έξω από τα νοσοκομεία,
έξω από ολόκληρη την κοινωνία. 

Χρίστος Αργύρης
υποψήφιος στις εκλογές 

του ΙΣΑ με την Ενωτική 
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

Σ
τάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από τη
Βουλή πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι
στην Υγεία την Τετάρτη 10/9, την μέρα που

ψηφιζόταν το νομοσχέδιο που αφορούσε την ίδρυ-
ση της Εταιρίας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομεί-
ων (ΕΣΑΝ ΑΕ). Με πανό συμμετείχαν η ΠΟΕΔΗΝ
και η ΕΙΝΑΠ, το Συντονιστικό των Νοσοκομείων,
τα νοσοκομεία Άγιος Σάββας και Γεννηματά, το
ΠΑΜΕ Υγείας. Η συγκέντρωση ήταν μια πρώτη
απάντηση στην προσπάθεια της κυβέρνησης να
βάλει ταφόπλακα στο ΕΣΥ αφού η ίδρυση της
ΕΣΑΝ έχει διακηρυγμένο στόχο την απόσυρση του
Δημοσίου από την χρηματοδότηση της Υγείας.

Το απεργιακό πρόγραμμα των υγειονομικών
συνεχίζεται, τόσο σε πανυγειονομικό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο κινητοποιήσεων από νοσοκο-
μείο σε νοσοκομείο.

Σε σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ
με τα πρωτοβάθμια σωματεία των νοσοκομείων
την Παρασκευή 12/9, από τη μεριά της ηγεσίας
της ομοσπονδίας προτάθηκε διήμερο απεργια-
κής δράσης 1 και 2/10, με συγκεντρώσεις στις
Υγειονομικές Περιφέρειες την πρώτη μέρα και
24ωρη πανυγειονομική απεργία τη δεύτερη. Πρό-
ταση για δύο 48ωρες απεργίες 22 – 23/9 και 1 –
2/10, μπήκε από σωματεία που συμμετέχουν στο
Συντονιστικό των Νοσοκομείων και συγκεκριμένα
τον Άγιο Σάββα και Αγλαΐα Κυριακού.

Σύσκεψη του Συντονιστικού πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 15/9, με συμμετοχή εκπροσώπων από
10 νοσοκομεία της Αττικής. Συζητήθηκε η οργά-
νωση του διημέρου κινητοποιήσεων 1 και 2/10, με
γύρο συνελεύσεων και περιοδειών, έκδοση αφί-
σας και προκήρυξης. Παράλληλα αποφασίστηκε
η συμμετοχή στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις
18 και 19/9, η στήριξη της κινητοποίησης των κα-
θαριστριών στις 23/9, ημέρα που εκδικάζεται η
υπόθεσή τους στον Άρειο Πάγο,  η συμμετοχή
στην πανελλαδική συνέλευση του Συντονισμού
Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες
στις 28/9, καθώς και η συμμετοχή στις κινητοποι-
ήσεις των εργαζομένων του Ευαγγελισμού στις
16/9 και του ΨΝΑ στις 6/10.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ήταν σε εξέλιξη
στον Ευαγγελισμό, το απόγευμα της Τρίτης 16/9,
την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη βρισκόταν
στο τυπογραφείο. Αφορμή για τη συγκέντρωση
ήταν τα εγκαίνια των νέων χειρουργίων με την
επωνυμία “Εθνική Τράπεζα”(!), παρουσία του
υπουργού Υγείας Βορίδη (αντί του Σαμαρά, όπως
ήταν αρχικά προγραμματισμένο). Όπως επιση-
μαίνουν μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι, εγκαινιά-
ζονται χειρουργία χωρίς να εξασφαλίζεται η λει-
τουργία τους, καθώς η έλλειψη προσωπικού είναι
τεράστια. 

Υποκρισία

Την ίδια στιγμή είναι τουλάχιστον υποκριτικό το
πανηγύρι των εγκαινίων, τη στιγμή που πριν μερι-
κούς μήνες η ίδια η κυβέρνηση έκλεισε δομές
που ανήκαν στον Ευαγγελισμό, (την Πολυκλινική
και το 3ο Θεραπευτήριο), που είχαν έξι πλήρως
ανεπτυγμένες χειρουργικές αίθουσες. 

3ωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν και οι
εργαζόμενοι του ΨΝΑ – Δαφνί τη Δευτέρα 15/9,
με συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου,
ενώ την Τετάρτη 17/9 στις 4μμ πραγματοποιούν
συγκέντρωση για μοίρασμα ενημερωτικού υλικού
στα διόδια της Ελευσίνας. Συναυλία αλληλεγ-

γύης θα πραγματοποιηθεί στις 6/10, στις 6:30μμ
έξω από το νοσοκομείο. Με τις κινητοποιήσεις
τους οι εργαζόμενοι του ΨΝΑ δηλώνουν την αντί-
θεσή τους στην επιχειρούμενη ψυχιατρική μεταρ-
ρύθμιση που σημαίνει κλείσιμο νοσοκομείων,
απολύσεις και πέταγμα των ασθενών στο δρόμο.

Όπως δηλώνουν οι εργαζόμενοι του ΨΝΑ “ο
αγώνας αυτός γίνεται όχι μόνο για την διασφάλι-
ση των θέσεων εργασίας μας αλλά προπάντων
για την πρόσβαση όλων σε σύγχρονες, ποιοτικές
δημόσιες & δωρεάν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας”.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι
γιατροί του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης με καθη-
μερινές 4ωρες στάσεις εργασίας από τη Δευτέρα
15/9 μέχρι και την Παρασκευή 19/9. Παράλληλα
συνεχίζεται η επίσχεση εργασίας των ειδικευόμε-
νων γιατρών, ενώ για το πενθήμερο 15-19/9, οι
εργαζόμενοι θα κλείσουν τα ταμεία που εισπρά-
τουν τα 5ευρα. Νέα γενική συνέλευση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Πέμπτη 18/9. Όπως καταγγέ-
λουν οι γιατροί, οι απλήρωτες εφημερίες ξεπερ-
νούν τους 6 μήνες, ενώ μεγάλες είναι οι ελλεί-
ψεις τόσο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
όσο και σε υλικά.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Τσεκούρι και στις διαγνωστικές
εξετάσεις, απαραίτητες για την
πρόληψη μιας σειράς καρκίνων,
ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Βο-
ρίδης, πριν από μερικές μέρες. Για
να δούμε πιο προσεκτικά τα μέτρα
του υπουργού Υγείας.

Τεστ Παπ: εξέταση καθε τρία
χρόνια με έναρξή του στα 21 και λή-
ξη αυτού στα 64.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα κλινι-
κά πρωτόκολλα που δίνουν εξετά-
σεις οι Αμερικάνοι γυναικολόγοι, η
γραμμή είναι να πραγματοποιείται
εξέταση κάθε χρόνο εφόσον υπάρ-
χουν τρια συνεχόμενα αρνητικά
Τεστ Παπ. Διαφορετικά εξέταση βά-
σει σύστασης γιατρών σε πολύ πιο
βραχύ χρόνικο διαστημα.

Η έναρξη του τεστ αυτού ξεκινά
με την έναρξη της σεξουαλικής
ζωής κάθε γυναίκας και συνεχίζει
μέχρι εκεί που θεωρείται απαραίτη-
το, βάσει ατομικού και οικογενει-
ακού ιστορικού της. Άρα σύμφωνα

με τα μέτρα αυτά, νεαρές γυναίκες
που ξεκινούν την σεξουαλική ζωή
τους στα 15 (μ.ο), ενδέχεται να
έχουν έναν καρκίνο που δε θα δια-
γνωστεί ποτέ, παρά μόνο όταν φτά-
σουν τα 21... ίσως πολύ αργά πλέον.

Φυσικά εξαιρούνται οι έχοντες
που θα πληρώνουν σε ιδιωτικά κέν-
τρα. Δημόσια Υγεία βάσει εισοδήμα-
τος. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι
όταν εφαρμόστηκε στον Καναδά για
πρώτη φορά το Τεστ Παπ η συχνό-
τητα του διηθητικού καρκίνου τρά-
χηλου μειώθηκε κατά 50%. 

Επίσης έχουν διαγνωστεί αντί-
στοιχες κακοήθειες στον τράχηλο
σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας
από 64, με αποτέλεσμα να προλη-
φθούν περαιτέρω μεταστάσεις.
Ταυτόχρονα το υπουργείο έχει κα-
ταργήσει τους εμβολιασμούς στα
σχολεία για βασικά λοιμογόνα στε-
λέχη (φυματίωση, τέτανος), πολύ

περισσότερο για τα κονδυλώματα
όπου δεν υπάρχει καν εμβολιασμός
ενώ στα ασφαλιστικά ταμεία γίνεται
δωρεάν μέχρι τα 26. Από κει και πέ-
ρα μάλλον γινόμαστε βιονικές γυ-
ναίκες. 

Μαστογραφία

Όσον αφορά τη μαστογραφία στα
πλαίσια του screeening test του γυ-
ναικείου πληθυσμού, αυτή θα πρέ-
πει να γίνεται μια φορά το χρόνο με-
τά την ηλικία των 40, αλλά και πάλι
βάσει ιστορικού της κάθε γυναίκας.
Αρκεί βέβαια να λειτουργεί ο μαστο-
γράφος στο νοσοκομείο και να μην
είναι χαλασμένος, όπως συνήθως
συμβαίνει. 

Ας μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με
στοιχεία της Ε.Ε, κάθε 6 λεπτά πε-
θαίνει μια γυναίκα απο καρκίνο μα-
στού. Το ερώτημα λοιπόν είναι:
άραγε κοστίζει περισσότερο ο προ-

ληπτικός έλεγχος από το κόστος
των ογκολογικών θεραπειών; Η
απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Συν
τοις άλλοις, το ποσοστό των ανα-
σφάλιστων έχει αυξηθεί δραματικά
με αποτέλεσμα όλο και περισσότε-
ρος κόσμος να καταφεύγει στα δη-
μόσια νοσοκομεία που υποχρηματο-
δοτούνται με γεωμετρική πρόοδο.
Στο μαιευτικό τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας, αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχουν τεστ κύησης,
με αποτέλεσμα μια γυναίκα να κατα-
φεύγει σε άλλη εξέταση διάγνωσης,
πολύ πιο ακριβή για το σύστημα
Υγείας (β-χοριακη, εξαπλάσια τιμή)
και κυρίως πιο χρονοβόρα για την
έναρξη της παρακολούθησης ενός
περιστατικού. Για ποια δημόσια
Υγεία μιλάμε λοιπόν;

Δήμητρα Καλαντζή,
γιατρός Λάρισα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Απεργιακός αναβρασμός Έξω οι
φασίστες
από 
τον ΙΣΑ

Προκλητικό “Τσεκούρι” στις εξετάσεις

Εκλογές για ΠΟΕΣΥ
Ψήφο στην Πρωτοβουλία 
για την ανατροπή
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Οι εκπαιδευτικοί 
στον
Αντιφασιστικό
Σεπτέμβρη

Ε
μείς οι εκπαιδευτικοί στην αντιρατσιστι-
κή-αντιφασιστική πάλη παίξαμε και συ-
νεχίζουμε να παίζουμε καθοριστικό ρό-

λο. Όχι μόνο με τις παρεμβάσεις μας στα μα-
θήματα αλλά και με συνεχείς δράσεις τόσο
στα σχολικά πλαίσια (εκδηλώσεις, συζητή-
σεις, διοργάνωση μαθητικών δραστηριοτήτων
με αντιφασιστικό περιεχόμενο), όσο και σε
κοινωνικό, πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπε-
δο. Στη Νέα Φιλαδέλφεια η περσινή σχολική
χρονιά ήταν γεμάτη από projects και φεστι-
βάλ μαθητών με αντιρατσιστικό περιεχόμενο
ενώ η εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Ένω-
ση Γονέων και Κηδεμόνων με την ΚΕΕΡΦΑ
ήταν πρωτόγνωρη σε μαζικότητα. Αντίστοιχα
παραδείγματα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. 

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί όχι μόνο συμμε-
τέχουν σε αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές
συλλογικότητες, αλλά και μέσα στα πλαίσια
των ΕΛΜΕ δημιουργούν τις δικές τους κινή-
σεις-πρωτοβουλίες και συνδέουν τον αγώνα
που δίνουν για δημόσια και δωρεάν παιδεία
με την αντιφασιστική πάλη. Στο χώρο της εκ-
παίδευσης ο αγώνας των ίδιων των εργαζο-
μένων δεν άφησε ποτέ περιθώρια να αποκτή-
σει πολιτική ή συνδικαλιστική ύπαρξη ο ρα-
τσιστικός και φασιστικός λόγος. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί για εμάς το ζήτημα δεν είναι μόνο
εκπαιδευτικό αλλά κυρίως πολιτικό. 

Σύστημα

Αυτό το πολιτικό σύστημα που προωθεί τις
κοινωνικές ανισότητες, τη φτώχεια, τις δια-
κρίσεις και το ρατσιστικό λόγο και δε σταμα-
τά να επιτίθεται ακόμη και στις στοιχειώδεις
δημοκρατικές ελευθερίες, φτιάχνει και το εκ-
παιδευτικό σύστημα που εξυπηρετεί τη στρα-
τηγική του. Επομένως ο στόχος για ένα σχο-
λείο που δίνει τις ίδιες δυνατότητες σε όλα
τα παιδιά που μένουν σ’ αυτή τη χώρα και θέ-
τει ως βασικές αξίες την κοινωνική δικαιοσύ-
νη, την ισότητα και την ελευθερία συνδέεται
άμεσα με την πάλη της ανατροπής κάθε συ-
στήματος εκμετάλλευσης και καταπίεσης. 

Για εμάς, η επέτειος της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα είναι η ευκαιρία να διαδηλώ-
σουμε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία
και τα άλλα συνδικάτα ενάντια στον ρατσιστι-
κό λόγο, τη νεοναζιστική απειλή, την εγκλημα-
τική δράση της Χ.Α και την προσπάθεια των
από πάνω να καλύψουν ακόμη μια φορά τους
δολοφόνους νεοναζί. Μην ξεχνάμε ότι η δο-
λοφονία του Π. Φύσσα έγινε την περίοδο που
οι καθηγητές έδιναν τον πιο δυνατό απεργια-
κό αγώνα του κλάδου τα τελευταία χρόνια
παρά τις προσπάθειες της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας για το αντίθετο και αυτό συ-
νέβαλε αποφασιστικά όχι μόνο στην έκρηξη
του αντιφασιστικού κινήματος αλλά και στην
πρώτη αντιφασιστική απεργία. Για να βγει λοι-
πόν πιο δυνατό το αντιφασιστικό κίνημα και
στο Κερατσίνι στις 18 και στο Σύνταγμα στις
19/9 οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές
και τους γονείς θα δώσουν δυναμικό παρών.

Γεωργία Κόφφα, Γ’�ΕΛΜΕ Αθήνας.

Η
περσινή σχολική χρονιά, μετά την απεργία διαρκείας των καθη-
γητών ενάντια στις απολύσεις και τις διαθεσιμότητες και τον
απεργιακό ξεσηκωμό στο δημόσιο που ακολούθησε,  σφραγί-

στηκε από τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση. Η προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να εφαρμόσει την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας,
ως δούρειο ίππο για την αξιολόγηση, βρέθηκε αντιμέτωπη με το σύνο-
λο του εκπαιδευτικού κινήματος που αρνήθηκε να συμμετάσχει με
οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία. Οι υπογραφές άρνησης συμμε-
τοχής που συγκέντρωσε η ΔΟΕ άγγιξαν το 90%.

Ένα μεγάλο κύμα ανυπακοής μέσα στην εκπαίδευση συνεχίστηκε
για όλον το χειμώνα με την συντριπτική πλειοψηφία των συλλόγων δι-
δασκόντων να βγάζουν πρακτικά άρνησης συμμετοχής στην αυτοα-
ξιολόγηση και στη σύσταση των ομάδων εργασίας που προέβλεπε.
Μέσα σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση προχώρησε στην «προσφιλή»
της μέθοδο, την επιστράτευση. Οι διευθυντές υποχρεώνονταν με αυ-
τόν τον τρόπο να συστήσουν τις απαραίτητες ομάδες εργασίας με
ανάθεση στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να προχωρήσει η διαδι-
κασία. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή η ηγεσία της ΔΟΕ αντί να κλιμα-
κώσει τον αγώνα, υποχωρεί, για ακόμα μια φορά, αγνοώντας τις δια-
θέσεις των εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το Υπουργείο
εξήγγειλε την επιστράτευση στις 24/3, πολλοί σύλλογοι που είχαν
ορίσει συνεδριάσεις για τις 25/3 εξακολουθούσαν να βγάζουν πρακτι-
κά αρνούμενοι να συμμετάσχουν στην αυτοαξιολόγηση. 

Παρόλαυτα, η απόφαση της ΔΟΕ για σύσταση των ομάδων εργα-

σίας και μπλοκάρισμα των συνεδριάσεων με συνεχείς στάσεις εργα-
σίας υποστηρίχθηκε απο την πλειοψηφία του κλάδου, μπλοκάροντας
για ακόμα μια φορά την προσπάθεια εφαρμογής της. Την άνοιξη το
Υπουργείο προχώρησε στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων
για τα στελέχη της εκπαίδευσης και λίγο αργότερα για τους διευθυν-
τές. Η απάντηση που πήρε ήταν απεργίες και μαζικές συγκεντρώσεις
έξω απο τα επιμορφωτικά κέντρα, που εμπόδισαν πανελλαδικά την
διεξαγωγή τους, με αποτέλεσμα τελικά το Υπουργείο να μην καταφέ-
ρει να προχωρήσει ούτε βήμα στην υλοποίηση των στόχων του.   

Κύμα ανυπακοής

Η μάχη ενάντια στην αυτοαξιολόγηση όχι μόνο δεν επέτρεψε την
κατηγοριοποίηση των σχολείων, αλλά έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ότι
η αξιολόγηση θα μείνει στα χαρτιά. Μέσα στο καλοκαίρι την σκυτάλη
πήρε το υπόλοιπο δημόσιο. 

Η απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ αποτέλεσε ένα σημαντικό όπλο του
κινήματος, με την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων (που σε
πολλές περιπτώσεις άγγιξε το 100%) να μην υποβάλλει έκθεση αυτο-
αξιολόγησης, ενώ σημαντικό ποσοστό διευθυντών αρνήθηκε να προ-
χωρήσει στον επιμερισμό των ποσοστών. Αυτό το κύμα αντιδράσεων
και ανυπακοής έχει αναγκάσει την κυβέρνηση σε συνεχείς υποχωρή-
σεις όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου για την αξιολόγηση, μετα-
θέτοντας τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης της διαδικάσιας στα τέλη
του Οκτώβρη, ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούνη.

Το κίνημα ενάντια στην αξιολόγηση έχει καταγράψει μια πρώτη νίκη
απέναντι στις επιθέσεις της κυβέρνησης, είναι όμως κρίσιμο ο αγώ-
νας να κλιμακωθεί και να γενικευτεί. Η ΑΔΕΔΥ επαναβεβαίωσε την
απόφαση για απεργία – αποχή, επεκτείνοντάς την και στην εκπαίδευ-
ση. Πρέπει παντού να πάμε σε μαζικές γενικές συνελεύσεις προκειμέ-
νου να προχωρήσουμε συντονισμένα τόσο με τη συμμετοχή μας στην
κινητοποιήση της ΑΔΕΔΥ αλλά και να ανοίξουμε τη σύγκρουση με το
σύνολο των κυβερνητικών πολιτικών που φέρνουν νέο μισθολόγιο, τε-
ράστια κενά, μηδενικούς διορισμούς κλπ. Χρειάζεται να προχωρή-
σουμε τώρα σε απεργίες διαρκείας και να συντονιστούμε με το σύνο-
λο των εργαζομένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
για να τελειώνουμε με την κυβέρνηση και τα μέτρα τους που δια-
λύουν καθημερινά τις ζωές μας, φέρνοντας μόνο φτώχεια, ρατσισμό
και πολέμους.     

Μαργαρίτα Παπαμηνά, δασκάλα, Χανιά

Γ
ενικές Συνελεύσεις οργανώνουν καθη-
γητές και δάσκαλοι τις δύο επόμενες
βδομάδες για να αποφασίσουν την συ-

νέχεια και την μορφή των κινητοποιήσεών
τους ενάντια στην «αξιολόγηση» και τις επι-
θέσεις της κυβέρνησης σε εκπαιδευτικούς
και σχολεία. 

Οι συνελεύσεις των καθηγητών θα γίνουν
από τις 22 έως τις 26/9, ενώ η συνέλευση
των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει στις 27/9
στην Αθήνα. Η ΔΟΕ θα κάνει αντίστοιχο γύρο
συνελεύσεων από τις 23 ως τις 28/9, ενώ η
συνέλευση Προέδρων θα γίνει μέσα στο
τριήμερο 28-30/9 (δεν έχει οριστεί η ακριβής
ημερομηνία). 

Ακόμα, αυτή τη βδομάδα θα γίνουν έκτα-
κτες Γενικές Συνελεύσεις σε πολλά σημεία
τόσο για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών
στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στον ένα
χρόνο από την δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα, όσο και για το ζήτημα των τεράστιων ελ-
λείψεων σε προσωπικό. 

ΕΛΜΕ και Σύλλογοι Δασκάλων προχωρούν
σε αντιφασιστικές πρωτοβουλίες. Η ΕΛΜΕ
Άνω Λιοσίων οργάνωσε εκδήλωση την Κυρια-
κή 14/9, ενώ στήριξε και την εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ στην περιοχή την προηγούμενη μέ-
ρα. Ο Σύλλογος Δασκάλων «Αριστοτέλης»
κυκλοφόρησε αφίσα και προκήρυξη στα σχο-
λεία που καλύπτει για συμμετοχή στο αντι-

φασιστικό διήμερο 18-19/9, ενώ ψήφισμα
συμμετοχής πέρασε και η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας. 

Στις διπλανές στήλες μπορείτε να διαβάσε-
τε την πρόταση της «Τάξης μας», του αντικα-
πιταλιστικού δικτύου των εκπαιδευτικών που

συμμετέχουν στις Παρεμβάσεις, για το πώς
χρειάζεται να κινηθούν οι εκπαιδευτικοί το
αμέσως επόμενο διάστημα τόσο ενάντια
στην «αξιολόγηση» όσο και μέσα στο αντιφα-
σιστικό κίνημα.

Γύρος συνελεύσεων 
σε όλα τα σχολεία

Απεργιακή συνέχεια των μαχών ενάντια στην αξιολόγηση

Αναβλήθηκε εκ νέου και "επ'
αόριστον" η δίκη του Παύλου
Αντωνόπουλου που ήταν προ-

γραμματισμένη για την Τρίτη 16/9. Ο Παύλος Αντωνόπουλος, εκ-
παιδευτικός, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ και
στέλεχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είχε συλληφθεί στην “απαγορευμένη”
διαδήλωση της 8ης Γενάρη 2014, ημέρα ανάληψης της προεδρίας
της ΕΕ από την Ελλάδα. Συγκέντρωση στο χώρο των δικαστηρίων
πραγματοποίησαν δεκάδες συμπαραστάτες.

Βίντεο – ντοκουμέντο της Εργατικής Αλληλεγγύης από την
“απαγορευμένη” διαδήλωση της 8/1 και την αναίτια σύλληψη του
Π. Αντωνόπουλου μπορείτε να δείτε πληκτρολογώντας
tinyurl.com/nywzmrv

Όχι στη δίωξη

Απεργία ΑΔΕΔΥ, 9 Ιούλη



O Παύλος ζει Νο 1139, σελ. 7
εργατικη αλληλεγγυη

ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Κερατσίνι, Π. Τσαλδάρη, 6μμ 
Συναυλία Σύνταγμα 19/9 5μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Άγαλμα Βενιζέλου, 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
Νομαρχία, 7μμ
ΠΑΤΡΑ 
Πλατεία Γεωργίου, 7μμ
ΧΑΝΙΑ  
Πλατεία Αγοράς, 7.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ 
Δημαρχείο, 6μμ 
θα ακολουθήσει συναυλία 
στην Πλ. Μικρασιατών 

ΗΡΑΚΛΕΙO
Πλατεία Ελευθερίας 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ
Κεντρική Πλατεία, 6μμ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Κεντρική Πλατεία, 6μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δημαρχείο, 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Πλατεία 23ης Μαρτίου, 8μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Ελευθερίας, 6μμ
ΧΑΛΚΙΔΑ
Φανάρια Νεάπολης, 7μμ

Ένας χρόνος 
από τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
18 Σεπτέμβρη

ΒΥΡΩΝΑΣ-

ΠΑΓΚΡΑΤΙ-

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

3μμ ΜΕΤΡΟ 
Ευαγγελισμού
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3μμ πλ. Γαρδένιας
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3μμ ΜΕΤΡΟ Ελληνικού
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3μμ Τραμ Ν. Σμύρνης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Προαστιακός, 3μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-

ΙΛΙΟΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ 

Λεωφόρος Θηβών –
Λακιώτης, 3μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΜΕΤΡΟ Ανθούπολης, 3μμ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ
Γέφυρα Π. Ράλλη, 3μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ 

3μμ ΗΣΑΠ Μαρούσι

Ν.ΙΩΝΙΑ-Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

3μμ ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

3μμ ΗΣΑΠ Περισσού
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ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ
3μμ Σταθμός Άνω Πατησίων

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 3μμ ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων
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(Τέρμα Θεμιστοκλέους)
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ΚΟΛΩΝΟΣ 3μμ Μεταξουργείο

ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΑΚΕΝΤΡΟ

Προσυγκεντρώσεις Αθήνα Πειραιά

,
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ZEI !
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Κατάληψη 
στην Κάντανο

Το Δημοτικό Σχολείο έχει καταληφθεί από παιδιά και
γονείς. Αιφνιδίως και παρά τις ιδιαιτερότητές του -τις
οποίες η Σύμβουλος και η Δημοτική Αρχή επιβεβαιώνουν
με επίσημα έγγραφά τους- το σχολείο μας υποβαθμίζεται
σε πενταθέσιο από εξαθέσιο με συνακόλουθη κατάργηση
της λειτουργίας του ως ολοήμερου.

Μια μέρα πριν, δάσκαλοι και εκπρόσωποι του Δήμου
συνοδεύσαμε τους γονείς των παιδιών μας (έτσι συνή-
θως αποκαλούμε τα παιδιά του σχολείου μας οι δάσκα-
λοι) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Χανίων, ώστε εγγράφως να διατυπώσουν τα δίκαια αιτή-
ματά τους για ένα δάσκαλο ανά τάξη και επαναλειτουρ-
γία του Ολοημέρου. Εκεί, παρά την άθλια υποδοχή που
μας επιφύλαξε ("Τι μου κουβαληθήκατε εδώ όλο το χω-
ριό;"), ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μου έμαθε τα εξής:

1) Ότι η Λουίζα, η Αντζέλικα, ο Λαζάρ και τόσα άλλα
παιδιά του σχολείου μας παύουν να έχουν όνομα και υπό-
σταση και χαρακτηρίζονται με το γενικότερο όρο "αλλο-
δαπά". Ως εκ τούτου, το σχολείο στο σύνολό του αποκλεί-
εται από τις υποτιθέμενες "ίσες ευκαιρίες για μάθηση"…
"Τι να σας κάνω που το σχολείο έχει 43 παιδιά και τα μισά
είναι αλλοδαπά" ήταν τα λόγια του για την ακρίβεια.

Φούμαρα

2) Ότι η απόφαση υποβιβασμού ή όχι ενός σχολείου
περνά μόνο από το χέρι του Διευθυντή Εκπαίδευσης και
τη διάθεση που έχει για επίδειξη ισχύος τη δεδομένη
χρονική στιγμή, αφού "Το σχολείο σας μπορεί να μείνει
εξαθέσιο, αλλά εγώ το κάνω πενταθέσιο και του χρόνου
θα γίνει τετραθέσιο". Κοίτα να δεις που μας έλεγαν φού-
μαρα για παιδαγωγικά κριτήρια αυτών των αποφάσεων…

3) Ότι για τα αυξημένα ποσοστά μαθητών με διαγνώ-
σεις από τα οικεία ΚΕΔΔΥ -κέντρα διαφοροδιάγνωσης,
διάγνωσης και υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγ-
κών- που αφορούν μαθησιακές και λοιπές δυσκολίες (π.χ.
νοητική υστέρηση, αυτισμό, δυσλεξία, υπερκινητικότητα)
ευθυνόμαστε οι δάσκαλοι που δεν κάνουμε σωστά τη
δουλειά μας. Συμπέρασμα; Και περισσότεροι ακόμα δά-
σκαλοι δε θα σώσουν την κατάσταση.

4) Ότι ήμασταν πολύ τυχεροί μέχρι πέρσι που "χαριστι-
κώς" είχαμε τις δυο δασκάλες ειδικοτήτων -Αγγλικών και
Γυμναστικής- και ότι γι'αυτό πρέπει να ευχαριστούμε αι-
ώνια...

Είναι προφανές ότι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, προκει-
μένου να προωθήσει και να δικαιολογήσει τις αποφάσεις
του Υ.ΠΑΙ.Θ για μείωση του διδακτικού προσωπικού και
περικοπές στην Παιδεία, χρησιμοποίησε τα μόνα του
όπλα: ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ, ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΡΑΜΠΟΥ-
ΚΙΣΜΟ.

Υπέπεσε, ωστόσο, σε ένα ακόμα σημαντικό σφάλμα: τη
λήθη. 

Γιατί μάλλον ξέχασε πως η Κάντανος είναι μαθημένη
να παλεύει ηρωικά και να βγαίνει κερδισμένη. Κατάληψη,
λοιπόν, μέχρι να θυμηθεί πως "Η Κάντανος υπάρχει". Πριν
δύο χρόνια άλλωστε είχαν επιχειρήσει να κλείσουν και το
Γυμνάσιο, αλλά έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση το σχο-
λείο παρέμεινε ανοιχτό. Καμιά υποχώρηση, καμιά ανοχή.

Τα παιδιά μας δε χωρούν σε κανένα μαθηματικό τύπο
που να ορίζει ξερά πόσους δασκάλους έχουν ανάγκη. Η
σωστή λειτουργία του σχολείου, άλλωστε, είναι η μόνη
που μπορεί να υποσχεθεί σ' αυτά μια αξιοπρεπή εκπαί-
δευση και στην Ύπαιθρο ότι δε θα ερημώσει. Πάνε δυο
αιώνες από τότε που εκφράστηκε η κοινωνική σημασία
της εκπαίδευσης, από την πένα του Βίκτορος Ουγκώ. Την
παραθέτω για όποιον "ξεχνά".

"Όπου ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή".

Τ. Κ., δασκάλα στο Δημοτικό της Καντάνου

Σ
το ΤΕΙ Αθήνας
έχουμε βάλει στόχο
να ξεσηκώσουμε

όλους τους φοιτητές αντιφασιστικά και να κατεβούμε κατά εκα-
τοντάδες στις 18 Σεπτέμβρη στη διαδήλωση για τον Παύλο
Φύσσα στο Κερατσίνι. Αλλά και την επόμενη μέρα στη συναυλία
που οργανώνουν οι φίλοι και η οικογένεια του Παύλου στο Σύν-
ταγμα. Διεκδικούμε αποφάσεις συμμετοχής και μαζική παρου-
σία από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας. Θέ-
λουμε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να δώσουν δυναμικό παρόν
στη διαδήλωση αλλά και να παίξουν ρόλο στο να μπουν φυλακή
οι νεοναζί δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής. Η νεολαία μπορεί να
παίξει καθοριστικό ρόλο στο να τσακίσουμε τους φασίστες σε
κάθε σχολή και κάθε γειτονιά.

Οι εξορμήσεις που κάνουμε καθημερινά στον κεντρικό διά-
δρομο έχουν πολύ καλή ανταπόκριση και πολλοί φοιτητές λένε
ότι θα κατέβουν και στο Κερατσίνι και στο Σύνταγμα στις 18 και
στις 19 Σεπτέμβρη. Σε αυτό έχει βοηθήσει και η αφισοκόλληση,
η αφίσα της ΚΕΕΡΦΑ βρίσκεται κολλημένη παντού στους τοί-
χους της σχολής. Οργανώνουμε επίσης εξορμήσεις με ντουν-
τούκα για να μη μείνει κανείς που δε θα το μάθει.

Επίσης την Τετάρη 17 Σεπτέμβρη, κάνουμε αντιφασιστική

προβολή και συζήτηση από τα σχή-
ματα ΕΑΑΚ όλου του ΤΕΙ, προβάλ-
λοντας στις 4μμ, στο αμφιθέατρο

ΣΑΕΤ, την ταινία “This is England”, θέλοντας να κερδίσουμε
ακόμα περισσότερους φοιτητές στο να συμμετέχουν ενεργά
στο αντιφασιστικό κίνημα. Παράλληλα συντονιζόμαστε με τους
φοιτητές από το ΤΕΙ Πειραιά, να συναντηθούμε την Πέμπτη εκεί
και να κατέβουμε οργανωμένα στο Κερατσίνι, με λεωφορεία
από την Πέτρου Ράλλη. 

Ταυτόχρονα, οι φοιτητές του ΣΕΚ στις σχολές μπαίνουμε στη
μάχη να οργανωθούν συνελεύσεις σε κάθε σχολή ενάντια στις
διαγραφές των φοιτητών και τα νέα κλεισίματα που επιχειρεί το
Υπουργείο με τη συμβολή της ΑΔΙΠ (της αρχής για τη διασφάλι-
ση της ποιότητας στην εκπαίδευση), η οποία το μόνο που κάνει
είναι να αξιολογεί τμήματα με βάση το κέρδος για το κράτος ή
τους ιδιώτες που χρηματοδοτούν έρευνες. Λέμε ότι όλοι οι φοι-
τητές μαζί με τους δεκάδες χώρους εργαζομένων που αντιστέ-
κονται στις απολύσεις, είναι η μόνη δύναμη για να σταματήσει
και την κυβέρνηση και τις επιθέσεις.

Διοτίμα Χριστοπούλου,
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας

Α
πό την πρώτη μέρα που ανοίξανε
τα σχολεία, οι μαθητές Anticapitali-
sta ξεκινήσαμε την παρέμβασή μας

σε αυτά, με κέντρο τη μάχη ενάντια στο
φασισμό, αλλά και ενάντια στην υποβάθ-
μιση των σχολείων μέσα από τις απολύ-
σεις και την ελλειπή χρηματοδότηση. 

Συγκεκριμένα στο σχολείο μου, την
Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη οργανώσαμε εξόρ-
μηση με συντρόφους από την ΚΕΕΡΦΑ
Βριλησσίων την ώρα του αγιασμού, για
να καλέσουμε μαθητές και καθηγητές
στην εκδήλωσή μας στη γειτονιά που έγι-
νε δυο μέρες αργότερα. Με την προκή-
ρυξη που καλεί στο αντιφασιστικό διήμε-
ρο για τον Παύλο Φύσσα, με την Εργατι-
κή Αλληλεγγύη και το καινούριο φύλλο
από το εφημεριδάκι των μαθητών Antica-
pitalista, καλούσαμε στις διαδηλώσεις
στις 18 και 19 Σεπτέμβρη. Η ανταπόκριση

των συμμαθητών μου ήταν πολύ καλή.
Ήρθαν μάλιστα πέντε στην εκδήλωση
της ΚΕΕΡΦΑ και όλοι μαζί τώρα κανονί-
ζουμε ότι θα κατέβουμε στη διαδήλωση
στο Κερατσίνι με δικό μας πανό. Στο Σύν-
ταγμα στις 19/9, θα κατέβουν ακόμα πε-
ρισσότεροι μαθητές καθώς η Παρασκευή
είναι πιο εύκολη γιατί δεν έχουμε σχολείο
την επόμενη μέρα. Θέλουμε να διαδηλώ-
σουν μαζί μας και οι καθηγητές μας.

Εφημεριδάκι

Ήδη πολλά παιδιά έχουν πάρει το εφη-
μεριδάκι, το οποίο έχει μέσα άρθρα και
για το φασισμό και το ρατσισμό, για τις
απεργίες και για τον πόλεμο. 

Στα σχολεία έχει ανοίξει από τώρα η
συζήτηση για τις περικοπές και τα κλεισί-
ματα και το πώς μπορούμε να τα σταμα-
τήσουμε, ενώ ειδικά στη γειτονιά των

Βριλησσίων παλεύουμε για να χτιστεί επι-
τέλους το 3ο λύκειο, που εδώ και χρόνια
μας υπόσχονται και ποτέ δε φτιάχνουν.
Γι' αυτό το λόγο είχαμε κάνει και διαδή-
λωση τον περασμένο Ιούνη, όπου πάνω
από τριακόσιοι μαθητές διαδηλώσαμε
μαζί με καθηγητές και την αριστερά. Μά-
λιστα εκείνη τη μέρα με τη διαδήλωση
πήγαμε και στις καθαρίστριες του Υπουρ-
γείου, για να τους πούμε ότι τις στηρί-
ζουμε.

Ξέρουμε ότι πρέπει να δυναμώσουμε
την επαναστατική αριστερά αλλά και να
συνδεθούμε με τα υπόλοιπα σχολεία,
τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, για
να τελειώνουμε και με τους φασίστες και
με την κυβέρνηση που κλείνει σχολεία
ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τους νεοναζί.

Ανέστης Γεωργάκας, 
2ο Λύκειο Βριλησσίων

και οι Σπουδαστές

ΜΑΘΗΤΕΣ

Όλοι στο Κερατσίνι με τα δικά μας πανό

Οι μαθητές των Βριλησσίων στην
παγκόσμια μέρα αντιφασιστικής
δράσης, 22 Μάρτη 2014
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ενάντια στις απολύσεις και τα κλεισίματα

Ο
Συντονισμός ενάντια στα Κλεισί-
ματα, τις Διαθεσιμότητες, τις
Ιδιωτικοποιήσεις και τις Εργολα-

βίες που σε λίγο καιρό θα κλείσει ένα
χρόνο δημιουργίας και δράσης, είναι
όπως περιγράφει και το όνομά του μια
πρωτοβουλία που συντονίζει διαφορετικά
κομμάτια και κλάδους εργαζόμενων απέ-
ναντι σε μια κοινή γενικευμένη επίθεση. Η
συγκρότησή του πάτησε πάνω σε μεγά-
λες εργατικές μάχες που ξέσπασαν τον
τελευταίο χρόνο αλλά και σε κρίσιμες
επιλογές για την κλιμάκωση των αγώνων
που έχουν οδηγήσει τη συγκυβέρνηση
στη μεγαλύτερη κρίση της. Η πανελλαδι-
κή του συνέλευση την Κυριακή 28 Σε-
πτέμβρη στην αίθουσα της Πανηπειρωτι-
κής (Κλεισθένους 15, πίσω από το Δη-
μαρχείο της Αθήνας), είναι ένα μεγάλο
γεγονός και μία εξαιρετικά κρίσιμη διαδι-
κασία για τη συνέχεια.

Ο Συντονισμός προέκυψε μία ημέρα
μετά την εισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιομέ-
γαρο της ΕΡΤ στις 6 Νοέμβρη 2013, όταν
η ΠΟΣΠΕΡΤ κάλεσε σωματεία και εργα-
ζόμενους να συμπαραστασθούν και να
αντισταθούν έμπρακτα στην επίθεση.
Κόντρα στην αδράνεια των ηγεσιών
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ που αρνήθηκαν να καλέ-
σουν πανεργατική για την ΕΡΤ, ο Συντονι-
σμός μετέτρεψε την Πέμπτη 14 Νοέμβρη
σε απεργία συσπειρώνοντας μια σειρά
σωματεία και ομοσπονδίες από δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα. Έδειξε έτσι ότι η ορ-
γάνωση από τα κάτω είναι η δύναμη που
σπάει στην πράξη τη συμβιβαστική στάση
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας.

Στις γραμμές του συσπειρώθηκαν τα
πιο μαχητικά εκείνη την περίοδο κομμά-
τια εργαζόμενων ενάντια στις επιθέσεις
της συγκυβέρνησης: από την ΕΡΤ ενάν-
τια στο κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλε-
όρασης, από τους απεργούς διοικητικούς
των Πανεπιστημίων ενάντια στις απολύ-
σεις, από τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ
ενάντια στις περικοπές, από αγωνιζόμε-
νους κλάδους ενάντια στις διαθεσιμότη-
τες, από το ΜΕΤΡΟ ενάντια στην επιστά-
τευση. Και ταυτόχρονα έγινε πόλος έλ-
ξης για εργαζόμενους από μια σειρά χώ-
ρους, όπως για παράδειγμα την Ιντρα-
κόμ, που έβλεπαν ότι η ανάγκη συντονι-
σμού των εργατών είναι μεγάλη.

Η παρουσία του Συντονισμού στην περ-
σινή πορεία του Πολυτεχνείου με τη συμ-
μετοχή εργαζόμενων από όλα αυτά τα
κομμάτια με τα πανό τους, το μπλοκ του
στην απεργία των υγειονομικών στις 29
Νοέμβρη αλλά και στη διαδήλωση για την
επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου
ήταν τα πρώτα δείγματα της δυναμικής

που αποκτούσε σαν πρωτοβουλία. Από
τότε η δράση του Συντονισμού δεν άφησε
ούτε ένα αγωνιζόμενο κλάδο μόνο του.
Στα τέλη του φετινού Γενάρη οργάνωσε
μαζί με το Σωματείο του ΜΕΤΡΟ κινητο-
ποίηση για την καταγγελία της επιστρά-
τευσης που ίσχυε από τις αρχές του 2013
και τη μεγάλη απεργία διαρκείας στο χώ-
ρο. Στήριξε την “κατασκήνωση” των δια-
θέσιμων του δημοσίου στην πλατεία
Κλαυθμώνος το ίδιο διάστημα, συμμετείχε
στις απεργίες των εκπαιδευτικών και των
υγειονομικών, βρέθηκε στις πρώτες τότε
απεργίες των σωματείων της ΔΕΗ.

Ρωγμές

Ταυτόχρονα είχε στο κέντρο του τις με-
γάλες κόντρες με τη συγκυβέρνηση που
δημιουργούσαν ρωγμές στο εσωτερικό
της. Τέτοιες ήταν: η μάχη της ΕΡΤ με
στήριξη της συναυλίας αλληλεγγύης το
Φλεβάρη και οργάνωση της απεργιακής
κινητοποίησης στις 11 Ιούνη στην επέτειο
για τον ένα χρόνο από το “μαύρο”. 

Οι απεργίες της ΓΕΝΟΠ ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι μόνο
η κλιμάκωσή τους μπορεί να σπάσει την
επιστράτευση και να σταματήσει την επί-
θεση. Η άγρια απεργία της COSCO που
λύγισε την πολυεθνική και έβαλε το συν-
δικαλισμό στο χώρο. Οι κινητοποιήσεις
ενάντια στην αξιολόγηση το καλοκαίρι,
με κορυφαία στιγμή την απεργία της
ΑΔΕΔΥ στις 9 Ιούλη όταν όλα τα κομμά-
τια του Συντονισμού βρέθηκαν στο κεφά-
λι της διαδήλωσης. Η μάχη των αγωνιζό-
μενων καθαρίστριων του υπουργείου Οι-
κονομικών και όλων των διαθέσιμων με
μεγάλη καμπάνια συμπαράστασης και οι-
κονομικής ενίσχυσης.

Ο πανελλαδικός χαρακτήρας της συνέ-
λευσης της Κυριακής εξηγείται από το
γεγονός ότι η δράση του Συντονισμού
έγινε παράδειγμα για εργαζόμενους σε
όλη την Ελλάδα. Ετσι από την Αθήνα
απλώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ προ-
σπάθειες για τη δημιουργία αντίστοιχης
πρωτοβουλίες έγιναν σε μια σειρά ακόμα
πόλεις. 

Με μια ματιά στο πρόγραμμα δίπλα,
μπορεί να δει κανείς ότι τα πιο μαχητικά
τμήματα των εργατών και των εργατριών,
αυτών που δίνουν τον τόνο στη σύγκρου-
ση με τη μνημονιακή συγκυβέρνηση και
μπορούν να ξεσηκώσουν όλους τους χώ-
ρους σε αυτή τη μάχη, είναι ομιλητές στη
συνέλευση της επόμενης Κυριακής. Ο
απολογισμός των αγώνων της τελευταίας
χρονιάς θα είναι η βάση για την απεργια-
κή κλιμάκωση το επόμενο διάστημα.

Λ.Β.

11πμ - 1.30μμ
“Πώς μπορεί να νικήσει 
η εργατική αντίσταση”

Ομιλητές:
Δέσποινα Κωστοπούλου, αγωνιζόμενες καθαρίστριες 
υπουργείου Οικονομικών
Μιχάλης Γρηγοράκος, προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή 
του Σωματείου Εργαζόμενων στην COSCO
Δημήτρης Πολυχρονιάδης, ΔΣ Διδασκαλικής Ομοσπονδίας (ΔΟΕ)
Γιάννης Λευκιμιάτης, εργαζόμενοι ΕΡΤ
Χρήστος Κουρνιώτης, ΔΣ ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων
Τάσος Αναστασιάδης, συντονιστής

2μμ – 4μμ
Πώς οργανώνεται 
και συνεχίζει ο Συντονισμός;”

Ομιλητές:
Πάνος Χουντής, ΔΣ ΕΛΜΕ Πειραιά
Γιώργος Κιβωτός, ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων Φαρμακαποθή-
κης ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμενων 
νοσοκομείου Άγιος Σάββας
Σταματία Τσουμέα, σύλλογος Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων Ελλάδας
Χρήστος Μπαλτατζάκης, συνταξιούχος
Μίλτος Ευσταθιάδης, σύλλογος εργαζόμενων δήμου Ελληνικού

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9
Γεννηματά 8πμ
Αγλαϊα Κυριακού
8.30πμ
Δήμος Μπραχαμίου 9πμ
Δήμος Καισαριανής 9πμ
Δήμος Νέου Ηρακλείου 9πμ
Δήμος Βύρωνα 8.30πμ
Δήμος Ελληνικού
9.30πμ
Δήμος Νέας Ιωνίας
10πμ
Αγία Σοφία 10πμ

ΠΕΜΠΤΗ 18/9
Δήμος Κερατσινίου 8πμ
Δήμος Ανω Λιοσίων 8πμ
Δήμος Νίκαιας 9.30πμ
Παίδων Πεντέλης 10πμ
Δήμος Περιστερίου

10πμ
ΚΑΤ 10πμ
Δήμος Γαλατσίου
10.30πμ
Δήμος Γλυφάδας 11πμ
Αγία Όλγα 11πμ
Αγιος Σάββας 12μεσ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/9
Υπουργείο Εμπορίου
10πμ
Σισμανόγλειο 10πμ
ΜΕΤΡΟ Σεπολίων 11πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9
ΔΕΗ Ρουφ 6.30πμ
Ογκολογικό 10πμ

ΤΡΙΤΗ 23/9
ΕΘΕΛ Ελληνικού 5πμ
Σκαραμαγκάς 6.30πμ

Εξορμήσεις για την
οργάνωση της
Πανελλαδικής Συνέλευσης

Διαδήλωση ενάντια στις διαθεσιμότητες, το πανό του Συντονισμού και της Κόκα Κόλα, Θεσσαλονίκη, 31/1/14

Πρόγραμμα πανελλαδικής συνέλευσης



Ο Παύλος Ζεισελ. 10, Νο 1139
εργατικη αλληλεγγυη

Αντιφασιστικός ξεσηκωμός επικρατεί τις
τελευταίες ημέρες στις γειτονιές του

Πειραιά, στην τελική ευθεία για την οργάνω-
ση του αντιφασιστικού διήμερου στις 18 και 19 Σεπτέμβρη
στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

Την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη η ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας διοργάνωσε
εκδήλωση στον ιστορικό χώρο της Μάντρας του Μπλόκου
της Κοκκινιάς. Ομιλητές ήταν η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική
σύμβουλος Νίκαιας, ο Θανάσης-Tiny Jackal από την Κίνηση
“Δεν Ξεχνάμε”, η Σεβαστή Μωραϊτίνη από το Ανοιχτό Σχολείο
Μεταναστών Πειραιά, ο Ιάσονας Χανδρινός, ιστορικός και ο
Θανάσης Καμπαγιάνης από την πολιτική αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής. Συμμετείχαν πάνω από 70 αγωνιστές/στριες
από την γειτονιά. Μέσα από τις εισηγήσεις αλλά και από τη
συζήτηση αναδείχθηκαν οι διαχρονικές σχέσεις των ναζί με
το κράτος και την ασφάλεια, από την εποχή του Μπλόκου της
Κοκκινιάς, μέχρι τη δολοφονία του Λαμπράκη και τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα. 

Το λόγο πήραν συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, δημοτικοί
υπάλληλοι, συνταξιούχοι και φοιτητές, που αναφέρθηκαν στη
δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος που έφτασε να κλείσει
τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια και να αναγκάσει
την κυβέρνηση να προχωρήσει στην προφυλάκιση της ηγε-
σίας τους, αλλά κυρίως στην ανάγκη της συνέχισής του. 

Το Σάββατο 13/9 το πρωί, η προκλητική εμφάνιση των νεο-
ναζί στον Πειραιά δεν έμεινε αναπάντητη από τους αντιφασί-

στες/στριες της Αντιναζιστικής Πρωτο-
βουλίας Πειραιά και της ΚΕΕΡΦΑ, που
συμμετείχαν σε εξόρμηση στον πεζό-

δρομο της Σωτήρος, στέλνοντας το μήνυμα ότι ένα χρόνο με-
τά τη δολοφονία του Παύλου, στον Πειραιά κουμάντο κάνουν
οι αντιφασίστες. 

“Ατρόμητοι οι σύντροφοι και ενωμένοι σαν γροθιά μείναμε
στην θέση μας για να υπερασπίσουμε τις γειτονιές μας απ'
τους δολοφόνους της Χ.Α., φωνάζοντας ‘έξω οι φασίστες από
τον Πειραιά', ‘ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί' και πολλά άλ-
λα συνθήματα στα μούτρα τους, ενώ σχεδόν το σύνολο των
περαστικών έμεινε, μας συμπαραστάθηκε και μας βοήθησε να
διώξουμε το γελοίο τσίρκο απ' την γειτονιά μας” ανακοίνωσε
η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία Πειραιά. 

Εξόρμηση

Με τον αέρα αυτής της δύναμης το απόγευμα του Σαββά-
του, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, της Αντιναζιστικής και της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, οργάνωσαν μηχανοκίνητη εξόρμηση στο Πέραμα, όπου
ξεβρόμισαν τους δρόμους από τα εμετικά συνθήματα των φα-
σιστών, έκαναν μαζική αφισοκόλληση και στη συνέχεια συμ-
μετείχαν στο αντιφασιστικό φεστιβάλ στη Ζώνη Περάματος. 

Την επόμενη μέρα πάνω από 150 αντιφασίστες/ στριες, κυ-
ρίως νεολαίοι, πλημμύρισαν την πλατεία Λαού στη συγκέν-
τρωση που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Κερατσινίου, λίγα μέτρα
μακριά από το σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα με

ομιλητές τους: Πέτρο Κωνσταντίνου, Θανάση Καμπαγιάννη,
Θανάση Διαβολάκη από την «Ανταρσία στο Λιμάνι», Μπάμπη
Μανουσιάδη, δημ. Σύμβουλο Κερατσινίου, Ραμπάπ Χασάν
από την Αιγυπτιακή Κοινότητα, και Γιάννη -ΜistaRude, από
την Πρωτοβουλία «Δεν ξέχναμε». Ακολούθησε χιπ χοπ συναυ-
λία από τους MistaRude X-Kape, MagnaMoralia, Wolves. Δε-
κάδες άφησαν το τηλέφωνό τους στην ΚΕΕΡΦΑ για να συμμε-
τέχουν στις δράσεις των επόμενων ημερών και προμηθευτή-
καν προκηρύξεις, αφίσες, αυτοκόλλητα για να φτάσει παντού
το μήνυμα: Ο Παύλος Ζει!

Οργανώνουμε αντιφασι

Στη γειτονιά όπου δο-
λοφονήθηκε ο Σαχ-

ζάτ Λουκμάν από τους
χρυσαυγίτες μαχαιροβγάλτες, δόθηκε ένα
ηχηρό αντιφασιστικό μήνυμα την Πέμπτη
11/9, στην εκδήλωση που οργάνωνε η
ΚΕΕΡΦΑ στα Πετράλωνα. Πάνω από 70
αντιφασίστες και αντιφασίστριες πέρασαν
από την πλατεία Μερκούρη, με αφορμή
τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα. 

Στο πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν, η
Ιωάννα Μεϊντάνη, μέλος του Δ.Σ. Μετα-
φραστών, η οποία τόνισε ότι η δίκη της
ΧΑ πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των αν-
τιφασιστικών συλλογικοτήτων. Ο Νίκος
Μουρμούρης, κοινοτικός σύμβουλος με
την «Ανοιχτή Πόλη», ανέφερε πως: "δεν
θα μπορούσαμε να λείπουμε από το κά-
λεσμα της ΚΕΕΡΦΑ, είμαστε συνοδοιπό-
ροι, στον αγώνα. Θέλουμε μια Αριστερά
της ρήξης και της ανατροπής όχι της
αναμονής". Η Έλενα Πατρικίου, σκηνοθέ-
της, θύμισε τη δολοφονία του Λόρκα από

τους φασίστες το
καλοκαίρι του 1936
ενώ ο Γιάννης Ση-

φακάκης, μέλος της Συμμαχίας Σταματή-
στε τον Πόλεμο, επεσήμανε ότι το "Κίνη-
μά μας είναι πιο δυνατό από πέρσι" και
τόνισε τις επόμενες μάχες του αντιφασι-
στικού και αντιρατσιστικού κινήματος. Ο
Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός, μίλησε
για τα 70χρονα από την απελευθέρωση
της Αθήνας και την αριστερά που χρει-
αζόμαστε σήμερα. Τέλος ο πατέρας του
Σαχζάτ Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεΐν χαιρέτη-
σε την εκδήλωση και κάλεσε στις διαδη-
λώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη σε
ένα κλίμα συγκίνησης και αισιοδοξίας. 

Ακολούθησε ένας πλούσιος διάλο-
γος, με σημείο αναφοράς την παρου-
σία όλων στο διήμερο 18 και 19/9 όπου
θα δηλώσουμε μαζικά ότι δεν ξεχνάμε
και θα απαιτήσουμε την παραδειγματι-
κή τιμωρία των εγκληματιών της Χρυ-
σής Αυγής. 

Μαρία Μπολοβίνα

Δεκάδες κόσμου συμμετείχαν στην εκδήλω-
ση της ΚΕΕΡΦΑ Ζωγράφου την Τετάρτη

10/9 για τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Κόσμος από τα δημοτικά σχή-
ματα «Κίνημα στη Πόλη» και «Μαζί», σύμβουλοι
από το νέο δημοτικό συμβούλιο, εργαζόμενοι
και φοιτητές από το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ, μαθη-
τές και καθηγητές από τα σχολεία της γειτο-
νιάς, μέλη της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ καθώς και αντιφασίστες και αντιρατσι-
στές από τη ΚΕΕΡΦΑ και το Αντιφασιστικό Μέ-
τωπο Ζωγράφου. 

Τη συζήτηση άνοιξε η δημοτική σύμβουλος
Ράνια Νενεδάκη, η οποία ανέδειξε την ανα-
γκαιότητα να σταματήσουμε τους φασίστες
μαζί με το σύστημα που τους γεννάει, τον κα-
πιταλισμό. Κλείνοντας την τοποθέτησή της εί-
πε ότι χρειάζεται να αποφύγουμε τις αριστερί-
στικες λογικές και να δώσουμε με όλες μας
τις δυνάμεις και τη μάχη στα δικαστήρια για
να κλείσουμε τους Χρυσαυγίτες στη φυλακή.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Ζαχαρίας Τριγά-
ζης, διοικητικός υπάλληλος στο ΕΚΠΑ και μέ-
λος του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, που μας θύμισε την
μεγάλη απεργία των διοικητικών στα πανεπι-
στήμια και πώς συνδέθηκε με την αντιφασιστι-
κή πάλη. Ο Παύλος Μπέσης, φοιτητής από το
ΕΜΠ, μίλησε στη συνέχεια για το πώς συνδιά-
ζεται η πολιτική των μνημονίων με την άνοδο
των φασιστών καθώς και για την αναγκαιότητα
να δώσουμε τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό,
την ομοφοβία και καθετί που χρησιμοποιεί η
άρχουσα τάξη για να διαιρέσει τον κόσμο που
παλεύει. Τέλος, η Αργυρή Ερωτοκρίτου από
την ΚΕΕΡΦΑ έκλεισε τις ομιλίες καλώντας όλο
τον κόσμο να δώσει δυναμικό παρών στο αντι-
φασιστικό διήμερο στις 18-19 Σεπτέμβρη και
έδωσε έμφαση στην οργάνωση κάθε χώρου
δουλειάς, σχολής, σχολείου και γειτονιάς για
να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη ενάντια
στους φασίστες και το ρατσισμό μέχρι την τε-
λική νίκη.

Γιώργος Τσαμούρης 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Tην Παρασκευή 12/9, έγινε η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
Νοτίων στην πλ. Εθνικής Αντίστασης με τη συμμετο-

χή 40 περίπου αγωνιστών, νεολαίων και εργαζόμενων,
από όλο σχεδόν το φάσμα της αριστεράς. Συμμετείχε
κόσμος από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσά τους
και ο πρώην δήμαρχος Κορτζίδης, το Αυτόνομο Στέκι
Υπόστεγο, αλλά και ανένταχτοι νεολαίοι και εργαζόμε-
νοι. 

Ο Μίλτος Ευσταθιάδης, εργαζόμενος Δήμου Ελληνι-
κού και περιφερειακός σύμβουλος, τόνισε την ανάγκη
να παλέψουμε το φασισμό στο δρόμο αλλά και να δώ-
σουμε την ιδεολογική μάχη με τις ιδέες του ρατσισμού
που τον τροφοδοτούν. Ο Νίκος Πυρουνάκης, επικεφα-
λής της Αριστερής Πρωτοβουλίας Γλυφάδας στάθηκε
ιδιαίτερα στο συστημικό ρόλο της Χρυσής Αυγής και
συμπλήρωσε ότι η δολοφονία του Παύλου Φύσσα δεν
ήταν καθόλου τυχαία αφού εντάσσονταν σε ένα σχέδιο
κλιμάκωσης της τρομοκρατικής δράσης των ναζιστικών
συμμοριών. Η Κωνσταντία Πετρούση, αγωνιζόμενη κα-
θαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών θύμισε ότι η
δολοφονία του Παύλου Φύσσα συνέπεσε με το ξεκίνη-
μα του αγώνα των καθαριστριών ενάντια στις απολύ-
σεις και ότι από τότε έχουν μπει και οι καθαρίστριες
στον αντιφασιστικό αγώνα. Ο Τάσος Αναστασιάδης,
από το Συντονισμό ενάντια στα κλεισίματα και τις δια-
θεσιμότητες θύμισε τις μάχες που έδωσε το αντιφασι-
στικό κίνημα τα τελευταία χρόνια και τόνισε ότι η επιτυ-
χία του αντιφασιστικού διημέρου στις 18-19/9 θα δώσει
τη δυνατότητα μίας ακόμα μεγαλύτερης κλιμάκωσης
που μπορεί να οδηγήσει τους Νεοναζί στη φυλακή και
να στριμώξει ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση. 

Τόσο από τους ομιλητές όσο και από τον κόσμο που
συμμετείχε προτάθηκε να οριστεί την Πέμπτη 18/9 προ-
συγκέντρωση στο Ελληνικό, για να υπάρχει οργανωμέ-
νη παρουσία από την περιοχή μας στη συγκέντρωση
στο Κερατσίνι. 

Κώστας Κοντογιάννης    

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Εκδήλωση στο Ελληνικό, 12/9

Εκδήλωση στο χώρο του Μπλόκου της Κοκκινιάς
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εργατικη αλληλεγγυη

στικά καθε γειτονιά!
Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο
κύκλος των ανοιχτών εκδηλώσεων
που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ σε όλη

την Ελλάδα, με στόχο την επιτυχία του αντι-
φασιστικού διήμερου στις 18 και 19 Σεπτέμ-
βρη, στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα και την κλιμάκωσή του αντι-
φασιστικού κινήματος στη συνέχεια. 

Την Τετάρτη 10/9 η ΚΕΕΡΦΑ Πατησίων-
Γαλατσίου-Κυψέλης διοργάνωσε μία πολύ
επιτυχημένη εκδήλωση στο Πάρκο ΦΙΞ,
στην οποία συμμετείχαν πάνω από 50 άτο-
μα. Ομιλητές ήταν ο Θανάσης Καμπαγιάν-
νης, δικηγόρος από την πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η Νίκη Αργύ-
ρη από την ΚΕΕΡΦΑ και η Τασούλα Βερ-
βενιώτη, ιστορικός η οποία τόνισε ότι ο
Φύσσας είναι το σύγχρονο σύμβολο του
αντιφασιστικού αγώνα. “Συμμετείχε κό-
σμος από τοπικές πρωτοβουλίες όπως το
Κοινωνικό Φαρμακείο και το Συνεταιριστι-
κό Καφενείο Πατησίων, το ΣΥΡΙΖΑ και την
ΚΕΕΡΦΑ, που μετά την εκδήλωση οργα-
νώνουμε από κοινού την προσυγκέντρωση
για τη συμμετοχή μας στο μεγάλο συλλα-
λητήριο στο Κερατσίνι την Πέμπτη”, μας
δήλωσε η Έλενα. 

Ιστορία

«Μία σύντομη αναδρομή της ιστορίας
του φασισμού στην Ελλάδα έκανε ο Προ-
κόπης Παπαστράτης, πανεπιστημιακός και
ιστορικός που ήταν ένας από τους τρεις
ομιλητές στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
Καλλιθέας» μας είπε ο Ραφαήλ. «Στη συ-
νέχεια ο Ντακουά Τζαχίρ, από την κοινό-
τητα Μπαγκλαντές, που είχε δεχθεί επίθε-
ση τον Αύγουστο του 2013 στην Καλλιθέα,
τόνισε ότι χρειάζονται κοινοί αγώνες ντό-
πιων και μεταναστών, ενώ ο Πέτρος Κων-
σταντίνου μίλησε για τα καθήκοντα του
αντιφασιστικού κινήματος σήμερα. Εκτός
από τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, στην εκδήλωση
συμμετείχαν επίσης μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και
της τοπικής ΕΛΜΕ, με τους οποίους οργα-
νώνουμε εξορμήσεις στον ΗΣΑΠ και σε
σχολεία». 

Στα Εξάρχεια η ΚΕΕΡΦΑ διοργάνωσε εκ-
δήλωση στο κηπάκι της οδού Τσαμαδού
την Πέμπτη 11/9, με ομιλητές τον Πέτρο
Κωνσταντίνου, την Ελένη Πορτάλιου, καθη-
γήτρια Αρχιτεκτονικής, τον Νασίμ Λομανί
από το Δίκτυο υποστήριξης προσφύγων

και μεταναστών και την Ευγενία Κουνιάκη,
δικηγόρο. “Συμμετείχαν μέλη της ΚΕΕΡΦΑ,
του ΣΥΡΙΖΑ και μετανάστες. Κεντρικό θέμα
της συζήτησης ήταν η ανάγκη να παρθούν
πρωτοβουλίες από την πλευρά της αριστε-
ράς ενάντια στην ρατσιστική πολιτική της
κυβέρνησης, με τους πνιγμούς στα Φαρμα-
κονήσια και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Σημαντική ήταν η παρέμβαση της Λορέτα
Μακόλεϊ από την Ένωση Αφρικανών Γυναι-
κών που κάλεσε στο φεστιβάλ που οργάνω-
σαν μέσα στο Σαββατοκύριακο στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος”, μας είπε η Μαρία. 

Την ίδια μέρα εκδηλώσεις έγιναν επίσης
στη Ν. Σμύρνη, στη Νίκαια, στα Πετράλω-
να και στον Κεραμεικό. Την Παρασκευή
12/9 ανοιχτή εκδήλωση διοργάνωσε η
ΚΕΕΡΦΑ στην πλατεία Χαλανδρίου. “Ο Mι-
χάλης Λυμπεράτος, ιστορικός, έκανε μία
σύντομη ιστορική αναδρομή στην ναζιστι-
κή κατοχή και την Αντίσταση, τονίζοντας
τις δυνατότητες αλλά και τις υποχρεώσεις
που έχει το σημερινό αντιφασιστικό κίνη-
μα να παλέψει ενάντια στους απογόνους
των ναζί”, μας είπε η Αλεξάνδρα. “Ο Γιώρ-
γος Λιερός από την «Αντίσταση με τους
πολίτες Χαλανδρίου» σημείωσε ότι χρει-
άζεται να αναπτυχθούν αντιφασιστικές
πρωτοβουλίες σε επίπεδο γειτονιάς, ενώ ο
Πέτρος Κωνσταντίνου κάλεσε στον αντι-
φασιστικό σεισμό στις 18 -19 Σεπτέμβρη,
τονίζοντας ότι το αντιφασιστικό κίνημα εί-
ναι η δύναμη που μπορεί να οδηγήσει
τους νεοναζί στη φυλακή. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν αγωνιστές και αγωνίστριες
όλων των ηλικιών από μαθητές μέχρι συν-
ταξιούχους, που προμηθεύτηκαν υλικά και
κάποιοι έγιναν μέλη της ΚΕΕΡΦΑ”. 

Την ίδια μέρα έγινε ανοιχτή εκδήλωση
στην πλατεία Σημηριώτη στη Ν. Ιωνία. Από
την μεριά της ΚΕΕΡΦΑ την εισήγηση έκανε
η Αργυρή Ερωτοκρίτου. “Τόσο η Καίτη Ζή-
κα, από την ένωση γονέων όσο και ο Χρή-
στος Ζαβιτσάνος, πρόεδρος της Δ’ ΕΛΜΕ,
θύμισαν ότι έμαθαν για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα ενώ βρίσκονταν σε απερ-
γιακή φρουρά έξω από τα σχολεία της Ν.
Ιωνίας, συμπληρώνοντας ότι αυτή η δολο-
φονία δεν ήταν τυχαία αλλά είχε στόχο να
τρομοκρατήσει το κίνημα και την εργατική
τάξη”, μας είπε ο Στέλιος. “Ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ, επικεφαλής της Πακιστανικής Κοινό-
τητας θύμισε επίσης ότι δεν πρέπει να ξε-

χαστεί η κάλυψη που είχε η Χρυσή Αυγή
από την αστυνομία και τη Δικαιοσύνη, η
οποία έσπασε μετά τη δολοφονία του Φύσ-
σα και την έκρηξη του αντιφασιστικού κι-
νήματος. Συγκλονιστική ήταν η τοποθέτη-
ση του Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρα του δολο-
φονημένου Σαχζάτ Λουκμάν, ο οποίος είπε
ότι θα βρίσκεται στις 18 του μήνα στο Κε-
ρατσίνι μαζί με τους γονείς του Φύσσα για
να αποδοθεί δικαιοσύνη και για το δικό
τους παιδί. Χαιρετισμό έκανε η Αγγελική
Βάσιλα, δημοτική σύμβουλος του «Εκτός
σχεδίου» που θύμισε την επέτειο των 70
χρόνων από το Μπλόκο της Καλογρέζας
και κάλεσε εκ μέρους της Δημοτικής Κίνη-
σης στο συλλαλητήριο στο Κερατσίνι”.

Ρόλο

“Δεκάδες αντιφασίστες συμμετείχαν
στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Άνω Λιοσίων
που έγινε το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη στην
κεντρική πλατεία”, μας είπε η Κατερίνα.
“Από νωρίς, μαθητές, καθηγητές, εργαζό-
μενοι, μέλη της ομάδας Όπου Γης, την το-
πική ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και της Επιτροπής
Αγώνα ενάντια στην Χωματερή, έδωσαν το
παρόν στην εκδήλωση. Στις τοποθετήσεις
τους ο Χρήστος Κουρνιώτης, πρόεδρος
της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων, τόνισε την δια-
σύνδεση του κράτους με την Χρυσή Αυγή
και τον ρόλο που έχουν να παίξουν οι εκ-
παιδευτικοί στον αγώνα ενάντια στον φα-
σισμό. Από την πλευρά του Όπου Γης ο
Παναγιώτης Κετίκης επισήμανε τον ρόλο
του πολιτισμού διαχρονικά αλλά κυρίως
στο σήμερα στην ευαισθητοποίηση του
κόσμου ενάντια στον ρατσισμό και τον φα-
σισμό. Από την πλευρά της ΚΕΕΡΦΑ ο Λέ-
ανδρος Μπόλαρης έβαλε τα καθήκοντα
του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κι-
νήματος. Στο τέλος της εκδήλωσης κό-
σμος χρεώθηκε υλικά, έβαλε πρόγραμμα
δράσεων για τις επόμενες μέρες και ανα-
νέωσε το ραντεβού του για την μεγάλη
διαδήλωση στο Κερατσίνι στις 18/9”.

Το Σάββατο 13/9 έγιναν επίσης εκδηλώ-
σεις στα Βριλήσσια, στο Περιστέρι, στην
Αγία Παρασκευή, στο Ν. Ηράκλειο, στους
Αμπελόκηπους. Την Κυριακή σειρά είχε το
Μαρούσι και το Κερατσίνι. Ο κύκλος των
εκδηλώσεων έκλεισε τη Δευτέρα 15/9 με
την εκδήλωση στην Πετρούπολη.

Κατερίνα Θωίδου

Πετυχημένος γύρος εκδηλώσεων έγινε την περα-
σμένη εβδομάδα στις γειτονιές της Θεσσαλονί-

κης. Η πρώτη έγινε την Πέμπτη 11/9 στον πεζόδρομο
Ναυαρίνου. “Ο Κώστας Μαριόγλου από το σωματείο
ΕΥΑΘ τόνισε τη σημασία της σύνδεσης και της ενερ-
γής συμμετοχής των συνδικάτων στο αντιφασιστικό
κίνημα. Η Μαρία Τσίρμπα από την ΚΕΕΡΦΑ θύμισε ότι
το αντιφασιστικό κίνημα έβαλε την πίεση για την προ-
φυλάκιση της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής και κάλεσε
σε κλιμάκωση με τη συμμετοχή στο συλλαλητηρίου
στις 18/9”, μας μεταφέρει η Φύλλια. “Συμμετείχαν φοι-
τητές, μαθητές, εργαζόμενοι, άνεργοι, μέλη αντιρα-
τσιστικών και αντιφασιστικών κινήσεων. Πολλοί άφη-
σαν τηλέφωνα επικοινωνίας για να συμμετέχουν στις
δράσεις της ΚΕΕΡΦΑ το επόμενο διάστημα. 

Την επόμενη μέρα έγινε εκδήλωση στου Χαριλάου
με ομιλητές την Ελένη Ζιμβρακάκη, από τη Δ’ ΕΛΜΕ
και τον Γιάννη Μήτζια από την ΚΕΕΡΦΑ. Παρά το γε-
γονός ότι λόγω προβλημάτων άλλαξε ο χώρος της
εκδήλωσης συμμετείχαν 25 άτομα από τη γειτονιά.
Μπήκε πρόγραμμα εξορμήσεων με προτεραιότητα τα
σχολεία. Την Κυριακή 14/9 σειρά είχε η εργατογειτο-
νιά της Νεάπολης όπου έγινε για πρώτη φορά εκδή-
λωση της ΚΕΕΡΦΑ, σε μια περιοχή που το προηγού-
μενο διάστημα είχε γίνει απόπειρα από τη Χρυσή Αυ-
γή να εμφανιστεί. Ομιλητές ήταν η Κατερίνα Αβραμί-
δου από το σωματείο ΨΝΘ και ο Ιγνάτης Στέκας από
την ΚΕΕΡΦΑ, που τόνισαν την ανάγκη της κλιμάκω-
σης της πάλης ενάντια σε κυβέρνηση και Χρυσή Αυ-
γή”. 

Πρόγραμμα

Στα Γιάννενα έγινε την Παρασκευή 12/9 εκδήλωση
στο Εργατικό Κέντρο με ομιλήτρια τη Λουίζα Γκίκα
από την ΚΕΕΡΦΑ. Συμμετείχαν περίπου 30 άτομα
ανάμεσά τους φοιτητές, μετανάστες από το Πακιστάν
και τη Σενεγάλη, μέλη της Painted Youth από την
LGBTQ Κοινότητα. Έγινε πλούσια συζήτηση τόσο για
το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, όσο
και για τη σημασία της κλιμάκωσης του αντιφασιστι-
κού κινήματος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διε-
θνώς. Τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της επιτυχίας
του συλλαλητηρίου στις 18/9 και μπήκε πρόγραμμα
εξορμήσεων στην πόλη και στο πανεπιστήμιο στην τε-
λική ευθεία. 

Επιτυχημένη ήταν και η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
Ξάνθης που έγινε την Παρασκευή 12/9, με ομιλητή
τον Κώστα Τορπουζίδη, δικηγόρο. “Συμμετείχαν φοι-
τητές και εργαζόμενοι από το Σύλλογο Δασκάλων,
την ΕΛΜΕ, τους Διοικητικούς του Πανεπιστημίου, το
νοσοκομείο, καθηγητές σε διαθεσιμότητα και την
ΚΕΕΡΦΑ”, μας είπε ο Τζεμαλή. “Έγινε πλούσια συζή-
τηση και μπήκαν πολλά ερωτήματα. Όλοι βγήκαμε
πιο αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την αντιφασιστική
μας δράση και για αυτό τις επόμενες ημέρες οργα-
νώσαμε αφισοκολλήσεις, εξορμήσεις στην πόλη, στο
πανεπιστήμιο και σε εργατικούς χώρους, δουλεύον-
τας για την επιτυχία της 18/9”. Εκδήλωση συζήτηση
έγινε και στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή με-
λών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΥΡΙΖΑ, εργαζόμενων
στο νοσοκομείο και εκπαιδευτικών, που κατέληξαν σε
ένα πρόγραμμα κοινής δράσης και παρέμβασης στην
πόλη. 

Με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή αρκετών
αγωνιστών από τα συνδικάτα, τους χώρους δουλειάς
και τα κοινωνικά κινήματα, πραγματοποιήθηκε η ανοι-
χτή εκδήλωση-συζήτηση που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ
Χανίων το Σάββατο 13/9, με ομιλητές τους: Σοφία Θε-
οδωράκη, εργαζόμενη στην ΕΡΑ Χανίων, Φώτη Μπι-
χάκη, από την Αντιφασιστική Κίνηση της ΕΛΜΕ Χα-
νίων και τον Γιώργο Μαλινάκη από την ΚΕΕΡΦΑ.  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Εκδήλωση της

ΚΕΕΡΦΑ Άνω

Λιοσίων, 13/9
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Ναζιστική
συμμορία 
με πλάτες

Η δίκη θα κριθεί
στο πεζοδρόμιο

Τ
ο γεγονός ότι δεκάδες μέλη και η ηγεσία της εγκλη-
ματικής συμμορίας των νεοναζί της Χρυσής Αυγής
έφτασαν πέρσι τον Σεπτέμβρη να πάνε κατηγορού-

μενοι ή να προφυλακιστούν, αποτελεί σεισμό για τα πολι-
τικά, δικαστικά και αστυνομικά δεδομένα των τελευταίων
τριών δεκαετιών στην Ελλάδα.

Αποτελεί σεισμό, καθώς πρόκειται για το φαινόμενο
μιας συμμορίας που στα σχεδόν 30 χρόνια της ύπαρξής
της, στην σκιά αγκυλωτών σταυρών και ναζιστικών χαιρε-
τισμών, έχει διαπράξει πλήθος εγκλημάτων και δολοφονι-
κών επιθέσεων, με τον κεντρικό της πυρήνα να καταφέρ-
νει πάντα να την βγάζει καθαρή.

Στις 16 Ιούνη του 1998, ο τότε φοιτητής Δημήτρης Κου-
σουρής δέχεται την δολοφονική επίθεση των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής -έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, λί-
γα μόλις μέτρα από εκεί που βρισκόταν η αστυνομία- και
γλυτώνει παρά τρίχα τον θάνατο. Πολύ σύντομα, θα προ-
κύψει ότι ο δράστης και οργανωτής του τάγματος εφό-
δου που έκανε την επίθεση, είναι ο τότε υπαρχηγός της
Χρυσής Αυγής, «Περίανδρος» Ανδρουτσόπουλος. 

“Χαλαρά”

Αλλά ούτε ένας εισαγγελέας δεν βρίσκεται σε όλη την
Ελλάδα να ασκήσει δίωξη εναντίον του αρχηγού Μιχαλο-
λιάκου, ενώ οι υποσχέσεις των υπουργών Δημοσίας Τά-
ξης (Ρωμαίου, Χρυσοχοΐδη και άλλων) ότι θα σταματή-
σουν την ασυλία των νεοναζί και την διείσδυσή τους στην
ΕΛ.ΑΣ μένουν στα λόγια. Μέχρι το 2005 ο αμετανόητος
ναζί Ανδρουτσόπουλος παραμένει «χαλαρά» ασύλληπτος
από την ΕΛ.ΑΣ, μέχρι την στιγμή που ο ίδιος αποφασίζει
να παραδοθεί, καταγγέλλοντας τον Μιχαλολιάκο.

Το δεύτερο πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου, και τα-
μίας της Χ.Α αυτήν την περίοδο, ο Χ. Κουσουμβρής (κα-
ταδικασμένος για την επίθεση σε μέλη της ΟΣΕ το 1996
στην Κυψέλη που στη συνέχεια φυλακίστηκε για συμμε-
τοχή σε ληστεία), γράφει το 2004 βιβλίο υπό τον τίτλο
«Γκρεμίζοντας τον μύθο της Χ.Α», όπου περιγράφει με λε-
πτομέρειες την δράση των ταγμάτων εφόδου, τις δολο-
φονικές επιθέσεις, την συνεργασία και την κάλυψη από
την ΕΛ.ΑΣ, την χρηματοδότηση και το τύπωμα υλικού από
γραφεία “μεγάλου κόμματος”.

Δεν πρόκειται για καταγγελίες της Αριστεράς αλλά από
τα μέσα, κι όμως ξανά, κανείς εισαγγελέας, αρχηγός
αστυνομίας, υπουργός ή πρωθυπουργός δεν κουνάει ού-
τε ένα δαχτυλάκι. Τους ίδιους μήνες νέα «φυντάνια»
όπως ο Παναγιώταρος κάνουν την εμφάνισή τους στρα-
τολογώντας μέσα από την «Γαλάζια Στρατιά» που σε κά-
θε πανηγύρι για τις νίκες της Εθνικής οργανώνει μαχαι-
ρώματα και επιθέσεις σε μετανάστες. 

Με το ξέσπασμα της κρίσης δίπλα στην ανοχή ή την κά-
λυψη που αναλόγως παρείχαν η αστυνομία, τα δικαστή-
ρια και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ήρθε και η ξεδιάντροπη
στήριξη από επιχειρηματίες των ΜΜΕ -και όχι μόνο- που
έτρεξαν να ξεπλύνουν την «κρατικοδίαιτη» συμμορία απο-
κρύπτοντας μαζί με την ΕΛ.ΑΣ τα καθημερινά μαχαιρώμα-
τα και ενισχύοντας το τάχα «αντισυστημικό» της προφίλ.
Όλοι αυτοί βοήθησαν για να μετατραπεί η Χ.Α σε «νόμιμο
πολιτικό κόμμα». 

Για να φτάσει το αντιφασιστικό κίνημα να επιβάλει ότι
ετούτη τη φορά η εξέλιξη θα είναι διαφορετική, έπρεπε
να συγκρουστεί όχι μόνο με την Χ.Α και τα μαχαίρια της,
αλλά και με όλες αυτές τις δυνάμεις που την κάλυπταν
και εξακολουθούν να την καλύπτουν. Πρόκειται για μια
μάχη που συνεχίζεται.

«Μ
πορεί ο φασισμός να
σταματήσει με τα δικα-
στήρια»; είναι ένα ερώ-

τημα που μπαίνει ενόψει της επερ-
χόμενης δίκης της Χρυσής Αυγής.
Και ο Χίτλερ, μετά το αποτυχημένο
«πραξικόπημα της μπυραρίας» το
1923, κατέληξε για λιγότερο από
ένα χρόνο στην φυλακή, αλλά αυτό
δεν τον εμπόδισε να πάρει την
εξουσία, δέκα χρόνια αργότερα,
υποστηρίζουν κάποιοι. 

Όπως και στην δεκαετία του ’30
έτσι και σήμερα τα δικαστήρια δεν
αποτελούν ένα θεσμό που στέκεται
«αντικειμενικά» έξω από την κοινω-
νία και τις ταξικές διαιρέσεις. Τα δι-
καστήρια ή για να το πούμε ορθότε-
ρα η δικαστική εξουσία είναι δίπλα
στον στρατό ή στην αστυνομία μια
ακόμα από τις εξουσίες που χρησι-
μοποιεί η κυρίαρχη τάξη, προκειμέ-
νου να προασπίζει τα συμφέροντά
της – όπως εξάλλου αποδεικνύει
σωρεία αποφάσεών δικαστηρίων τα
τελευταία μνημονιακά χρόνια στην
Ελλάδα.

Όπως ακριβώς, δεν είναι η δικαστι-
κή εξουσία που θα σώσει τις δουλει-
ές, τους μισθούς, ή την δημόσια πε-
ριουσία από τα μνημόνια, αλλά το ερ-
γατικό κίνημα και οι εργατικοί αγώ-
νες, αναλόγως δεν είναι τα δικαστή-
ρια που πρόκειται να μας σώσουν
από τον φασισμό. Και σε αυτό το μέ-
τωπο η μάχη θα δοθεί στους δρό-
μους και στους χώρους δουλειάς.
Και για έναν επιπλέον ακόμα λόγο: 

Δυνάμωμα του φασισμού δεν ση-
μαίνει απλά κίνδυνο πραξικοπήμα-
τος, μια νέα χούντα των συνταγμα-
ταρχών, σημαίνει κάτι πιο επικίνδυ-
νο, την γέννηση ενός αντιδραστικού
κινήματος ριζωμένου στην κοινω-
νία. Η διαφορά του Χίτλερ ή του
Μουσολίνι με οποιονδήποτε κοινό
πραξικοπηματία είναι ότι η δύναμή
τους δεν στηρίχθηκε μόνο στην
υποστήριξη των από τα πάνω, υπο-
στήριξη που τροφοδότησε ο τρό-
μος που δημιουργούσε στους καπι-
ταλιστές ένας ενδεχόμενος νέος
γύρος επαναστάσεων. Χτίστηκε και
από τα κάτω, στην απογοήτευση
που έσπερνε η κρίση του καπιταλι-
σμού μέσα στην κοινωνία την δε-
καετία του ’30. 

Όπως και τότε, έτσι και σήμερα η
δύναμη που μπορεί να σταματήσει
τον φασισμό είναι το αντιφασιστικό
και εργατικό κίνημα και ο κύριος
χώρος που δίνεται αυτή η μάχη εί-
ναι οι δρόμοι και οι γειτονιές, είναι
οι χώροι εργασίας και οι χώροι εκ-
παίδευσης. Αλλά υπάρχουν και άλ-
λα πεδία σύγκρουσης. 

Με τον ανάλογο τρόπο που το ερ-
γατικό κίνημα χρησιμοποιεί τα δικα-
στήρια προκειμένου να καταγγείλει

τις αυθαιρεσίες των αφεντικών, να
πληρωθεί δεδουλευμένα, να καθυ-
στερήσει αποφάσεις ασκώντας
ασφαλιστικά μέτρα κ.ο.κ, το αντιφα-
σιστικό κίνημα χρησιμοποιεί τα δικα-
στήρια για να καταδικαστούν και να
μπούνε στην φυλακή οι φασίστες. 

Για τον ίδιο λόγο που το εργατικό
κίνημα και η Αριστερά έδωσαν σκλη-
ρούς αγώνες για να βρεθούν και να
τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του Λαμ-
πράκη, να τιμωρηθούν οι χουντικοί
πραξικοπηματίες, να πάνε στην φυ-
λακή οι δολοφόνοι του Νίκου Τεμπο-
νέρα, για τον ίδιο λόγο έπρεπε χθες
να παλέψει για να μπουν φυλακή οι
δολοφόνοι του Σαχζάτ Λουκμάν και
σήμερα για να σαπίσουν στην φυλα-
κή οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα. 

Αυτοπεποίθηση

Το να το πετύχει αυτό, δεν είναι
κάτι που θα πάει πίσω τις διεκδική-
σεις του κινήματος. Στην πραγματι-
κότητα θα δώσει αυτοπεποίθηση
και θα πάει μπροστά το κίνημα. Το
πρόβλημα με την Δημοκρατία της
Βαϊμάρης, δεν ήταν ότι φυλάκισε
τον Χίτλερ, αλλά αντίθετα ότι τον
έριξε στα μαλακά – την ίδια στιγμή
που καταδίκαζε με τις πιο βαριές
ποινές τους κομμουνιστές. 

Αν μιλάμε για σήμερα στην Ελλά-
δα, το γεγονός ότι, έστω η μισή,
ηγεσία των νεοναζί έχει προφυλακι-
στεί, τους δημιουργεί μια σειρά από
προβλήματα: λιποταξίες, εσωτερικά
αλληλομαχαιρώματα, αδυναμία να
συσπειρώσουν. 

Αυτά δεν σημαίνουν εφησυχασμό.
Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στην
δικαστική εξουσία ότι η δίωξη αυτή θα
φτάσει ως το τέλος, οι αργοί ρυθμοί
με τους οποίους προχωράνε οι διαδι-
κασίες αφήνει περιθώρια στους χρυ-
συαγίτες να αναδιοργανωθούν, όπως
δείχνει και η επανεμφάνιση επιθέσεων
μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη υπάρχουν
μεθοδεύσεις για νομοθετικές ρυθμί-
σεις που αν ψηφιστούν και εφαρμο-
στούν, μπορεί να σημάνουν και την
άμεση αποφυλάκιση των νεοναζί. 

Θα είναι μεγάλη μάχη το να πα-
ραμείνουν οι νεοναζί δολοφόνοι
στην φυλακή. Και βέβαια τα πράγ-
ματα δεν θα κριθούν μέσα στην αί-
θουσα του δικαστηρίου, θα κριθούν
έξω: ποιοι θα δίνουν τον τόνο έξω
από τα δικαστήρια στους μήνες
που θα κρατήσει η δίκη; Οι νεοναζί
που υπό την προστασία των ΜΑΤα-
τζήδων θα παριστάνουν τα θύματα
φωνάζοντας «όχι φυλακές για τους
εθνικιστές», ενώ θα τρομοκρατούν
και θα τραμπουκίζουν; ‘Η οι μετανά-
στες, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι γυ-
ναίκες, οι ομοφυλόφιλοι, τα Άτομα
με Αναπηρία, το εργατικό και αντι-
φασιστικό κίνημα;

Έ
νας χρόνος πέρασε από την δολοφονία
του Παύλου Φύσσα την νύχτα 17 προς
18 Σεπτεμβρίου στην Αμφιάλη, στο Κερα-

τσίνι.

Πρόκειται για μια δολοφονία της οποίας η έμ-
πνευση πήγασε κατευθείαν από την ηγεσία της
Χρυσής Αυγής και η εκτέλεσή της αποτέλεσε
την κορύφωση της δράσης του «καμαριού» της
ναζιστικής οργάνωσης, του τάγματος εφόδου
του πυρήνα Νίκαιας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικο-
γραφίας, στις 11.30 το βράδυ της 17ης Σεπτεμ-
βρίου 2013 με τηλεφωνικά μηνύματα, μέσω του
ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τ.Ο. Νίκαιας,
ενεργοποιήθηκαν, μέσα σε δεκαπέντε λεπτά της
ώρας περίπου, σαράντα και πλέον μέλη της
Χρυσής Αυγής, που σύμφωνα με την απολογία
του Ρουπακιά συγκεντρώθηκαν κάτω από τα
γραφεία της Χ.Α στην Νίκαια.

Πρόκειται για 15-20 λεπτά, όπου όπως προκύ-
πτει από το άνοιγμα των τηλεφωνικών συνδιαλέ-
ξεων, τα κινητά των νεοναζί κυριολεκτικά ανά-
βουν με μηνύματα και κλήσεις, μέχρι περίπου
τις 11.50. Τότε αποστέλλεται και το τελικό μήνυ-
μα του υπεύθυνου Πειραιά και βουλευτή της Χ.Α
Λαγού προς τον υπεύθυνο του πυρήνα Νίκαιας
Πατέλη και ακολούθως η απάντηση του δεύτε-
ρου προς τον πρώτο. 

Από τις 11.50 μέχρι τις 12.06 τα μεσάνυχτα,
έχουμε αυτό που θα λέγαμε «σιγή ασυρμάτου».
Η οποιαδήποτε τηλεφωνική δραστηριότητα στα-
ματάει καθώς το τάγμα εφόδου της Χ.Α περνάει
από την φάση της συγκέντρωσης στην φάση
της δράσης. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι νεο-
ναζί της Χ.Α, οπλισμένοι (εμφανώς με ρόπαλα
και σιδερογροθιές, όπως έχει προκύψει από τις
αναφορές στους ασυρμάτους της αστυνομίας)
επιτίθενται στον Παύλο Φύσσα και την παρέα
του.

Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος Φύσσας έχει
ήδη δεχθεί τις δολοφονικές μαχαιριές: στις
12.04 καταγράφεται η πρώτη κλήση προς το
ΕΚΑΒ, ο Παύλος είναι ήδη μαχαιρωμένος. Δύο
λεπτά μετά, στις 12.06 οι τηλεφωνικές συνομι-
λίες των νεοναζί της Χ.Α αρχίζουν εκ νέου: ο
Ρουπακιάς επικοινωνεί με τον Πατέλη, ο Πατέ-
λης με τον Λαγό και ο Λαγός με τον αρχηγό της
Χ.Α Μιχαλολιάκο. Οι συνομιλίες μετά τη δολο-
φονία μόνο “τυπικές” δεν είναι: του Ρουπακιά με
τον Πατέλη κρατάνε περίπου 6 λεπτά, του Πατέ-
λη με τον Λαγό περίπου 20 λεπτά. 

Η σειρά των γεγονότων, όπως προκύπτει από
τις καταθέσεις σειράς μαρτύρων και την παρά-
θεση αποδεικτικών στοιχείων, καταρρίπτει όλες
τις μεθοδεύσεις κάλυψης σύμφωνα με τις οποί-
ες ο Ρουπακιάς ήταν ένας «φίλος» της Χ.Α που
κλήθηκε στο περιστατικό και λίγο-πολύ έδρασε
αυτόβουλα, μόνος του και «σε άμυνα» - ενώ βέ-
βαια η ηγεσία της Χ.Α «δεν είχε ιδέα» για το έγ-
κλημα και ότι οι συνδιαλέξεις αφορούσαν άλλα
θέματα.

Όπως προκύπτει από έγγραφα που δόθηκαν
πρόσφατα στην δημοσιότητα ο Ρουπακιάς, δεν
ήταν ούτε απλά φίλος, ούτε καν απλό μέλος της
Χ.Α. Ήταν, δίπλα στον Πατέλη, ο οικονομικός
υπεύθυνος του πυρήνα Νίκαιας. Όπως επίσης
προκύπτει από την κατάθεση ενός από τους
αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, ο Ρουπακιάς
χρησιμοποίησε αμέσως μετά την δολοφονία αυ-
τή του την ιδιότητα. Του ομολόγησε: «Εγώ το
έχω κάνει, είμαι δικός σας» και όταν ρωτήθηκε τι
εννοούσε «είμαι δικός σας», αυτός απάντησε ότι
είναι της Χρυσής Αυγής, «αλλά μην το πείτε
πουθενά».

Όμως ο Ρουπακιάς δεν έδρασε μόνος του. Το
τάγμα εφόδου Νίκαιας της Χ.Α έδρασε οργανω-
μένα και μεθοδευμένα. Κινητοποιήθηκε με επεί-
γοντα μηνύματα από την ηγεσία του. Πήγε στα
γραφεία του στην Νίκαια εξοπλίστηκε και βγήκε
για να εκτελέσει την αποστολή του – την απο-
στολή που από την εποχή του Χίτλερ επιτελούν
τα ναζιστικά τάγματα εφόδου, να σπείρει τον
τρόμο στον δρόμο και να δείξει ποιος κάνει κου-
μάντο στις γειτονιές.

Τα οπλισμένα μέλη του τάγματος εφόδου (με
την ανοχή μάλιστα των αστυνομικών που παρα-
κολουθούσαν άπραγοι τα γεγονότα μέχρι που
έγινε η δολοφονία) εγκλώβισαν τον Φύσσα και
την παρέα του. Έτσι μπόρεσαν να τον στριμώ-
ξουν μέχρι να έρθει ο Ρουπακιάς. Ο εκτελεστής
μπόρεσε να κάνει πράξη το δολοφονικό του έρ-
γο μόνο με την κάλυψη που του παρείχε το τάγ-
μα εφόδου που παρέμενε εκεί ακόμα και την
ίδια την στιγμή του μαχαιρώματος. 

Για να το πούμε απλά, η δολοφονία του Φύσ-
σα δεν έγινε από ένα δράστη, τον Ρουπακιά.
Έχει συναυτουργούς, συνεργούς και βέβαια
ηθικούς αυτουργούς, την καθοδήγηση της Χρυ-
σής Αυγής από τον Λαγό μέχρι τον Μιχαλολιά-
κο. Πρώτο, γιατί όπως προκύπτει από τις συνο-
μιλίες, είχαν άμεση εικόνα του τι συνέβη στο Κε-
ρατσίνι. Αλλά και δεύτερο, γιατί αυτό που συνέ-
βη στο Κερατσίνι το βράδυ της 17/9 προς 18/9
με θύμα τον Φύσσα, δεν συνέβαινε για πρώτη
φορά.

Πέραμα

Λίγες μέρες νωρίτερα, το βράδυ της 12 Σε-
πτέμβρη, είχε προηγηθεί η δολοφονική επίθεση
στο Πέραμα, όπου ναζιστικό τάγμα εφόδου επι-
τέθηκε νύχτα με σιδερολοστούς σε μέλη του ΠΑ-
ΜΕ, θέλοντας να στείλει μήνυμα ποιος κάνει κου-
μάντο στην Ζώνη. Ακολουθώντας την γνωστή
θρασύδειλη τακτική της, η Χ.Α αρνήθηκε στην
ανακοίνωσή της, ότι συμμετείχε, καταγγέλλον-
τας το ΚΚΕ ότι λέει ψέματα και την συκοφαντεί.

Όμως, ο τηλεφωνικός διάλογος, που πρόσφα-
τα αποκαλύφθηκε ανάμεσα στον υπεύθυνο της
Χ.Α βουλευτή Λαγό και άλλο μέλος της Χ.Α, αμέ-
σως μετά την επίθεση στο Πέραμα δεν αφήνει
περιθώρια για παρεξηγήσεις:

«…τους πετύ� χανε φίλε… 10 αυτοκίνητα με 4

και με 5 ά� τομα, ισοπεδωθή� κανε και τα 45 ά� τομα
που ήταν εκεί πέ�ρα…τους λιώ� σανε… ή� τανε κι ο
πρό� εδρος της ζώ� νης κά� τω, τον λιώ� σανε κι
αυτό� ν… αυτά�  που ξέρατε τελειώ� σανε, και στο
Πέ�ραμα και παντού� , του λέ�ει, εδώ�  στον Πειραιά.
Τους βαρά� γανε 10 λεπτά� … πρέ� πει να ‘χουνε
πά� ει νοσοκομεί�α τώ� ρα, και χοντρά� … φά� γανε
ξύ� λο, αφού� , λέει, σε μια φάση ήτανε κά� τω ανά-
σκελα και τέ�τοια να πού� με, εντάξει, χωρί�ς τί�πο-
τα κέ�ρατα βέ�βαια, κι ιστορίες… Από μας χτύ� πη-
σε μό� νο ο Αντωνά� κης, που εί�ναι στο 5μελέ�ς…
φαντά� σου τώ� ρα, τι τρομοκρατία επικρατεί…» 

Από το Κερατσίνι στο Πέραμα, όλα γίνονταν
κάτω από τον έλεγχο και την καθοδήγηση της
ηγεσίας των νεοναζί και όχι του κάθε «Αντωνάκη
από το 5μελές». Στο Πέραμα, δεν «βγήκαν κέρα-
τα», δηλαδή μαχαίρια, αλλά οι νεοναζί χτύπησαν
με γωνιασμένους λοστούς ώστε όχι μόνο να
ανοίγουν, αλλά να τρυπάνε κεφάλια. Στο Κερα-
τσίνι, λίγες μέρες αργότερα βγήκαν.

Όμως πριν φτάσουν τα τάγματα εφόδου στο
Κερατσίνι και στο Πέραμα να κάνουν δολοφονι-
κές επιθέσεις σε αντιφασίστες και αριστερούς,
είχαν προηγηθεί δύο χρόνια (2011-13) συνεχών
ρατσιστικών επιθέσεων σε μετανάστες, ιδιαίτε-
ρα στην περιοχή της Νίκαιας, όπου οι καταγγε-
λίες ήταν καθημερινές. Μια από τις χειρότερες
δολοφονικές ρατσιστικές επιθέσεις ήταν αυτή
ενάντια στους ψαράδες του Περάματος, και
αφορούσε τον έλεγχο της ιχθυαγοράς. Στις
12/06/12, είκοσι άτομα αφού έσπασαν τα παρά-
θυρα του σπιτιού που έμεναν τέσσερις Αιγύπτιοι
ψαράδες πέταξαν καπνογόνα και κρατώντας ρό-
παλα και ξύλα τους επιτέθηκαν και τραυμάτισαν
σχεδόν θανατηφόρα τον Αμπουζίντ Εμπάρακ, 28
ετών, πατέρα 3 παιδιών. Ξανά στόχος ήταν το
κεφάλι με σοβαρότερους τραυματισμούς, διπλό
κάταγμα στην κάτω γνάθο και στα ρινικά οστά. 

Λίγες ώρες πριν γίνει η επίθεση (το προηγού-
μενο απόγευμα), ο Λαγός σε ομιλία του στο Πέ-

ραμα, είχε προαναγγείλει την επίθεση: “…Έχου-
με γίνει δέκτες παραπόνων για κάποια θέματα
που έχετε εδώ στην ιχθυόσκαλα, στο Κερατσίνι,
με τους Αιγύπτιους που κάνουν ό, τι θέλουν,
που πουλάν τα ψάρια όπως θέλουν, που τα
παίρνουν από όπου θέλουν, γενικά δε δίνουν λο-
γαριασμό σε κανέναν. Ε, λοιπόν, εμείς τους λέ-
με ότι από δω και πέρα θα δίνουν λογαριασμό,
θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή…»

Ιχθυόσκαλα

Να θυμίσουμε εδώ, ότι στην Ιχθυόσκαλα ήταν
διορισμένος ο Νίκος Κούζηλος, ξάδελφος του
συνονόματου βουλευτή Α’ Πειραιώς της Χ.Α., ο
οποίος σύμφωνα με την Καθημερινή «με απόφα-
ση του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανι-
σμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας αναβαθμί-
στηκε από φύλακα σε επόπτη (θέση του επόπτη
μέχρι τότε απαιτούσε πτυχίο ΤΕΙ, ενώ ο Κούζη-
λος είναι απόφοιτος δημοτικού)» που από την
θέση του Νο2 της Σκάλας «έστελνε δωρεάν ψά-
ρια για τα γραφεία της ΧΑ στην Αθήνα».

Όσοι επιμένουν να παρουσιάζουν την Χ.Α σαν
ένα «νόμιμο πολιτικό κόμμα», το μόνο που κά-
νουν είναι να καλύπτουν μια εγκληματική συμμο-
ρία νεοναζί. Τα γραφεία που άνοιξε τοπικά η
Χρυσή Αυγή έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι ήταν

σφηκοφωλιές από όπου ξεχυνόταν καθημερινά
στους δρόμους η χειρότερη ναζιστική βία –
έχοντας στο κέντρο της το αθλιότερο εγκλημα-
τικό λούμπεν κατακάθι κάθε γειτονιάς που πλέ-
ον είχε αποκτήσει και πολιτική κάλυψη. 

Το αντιφασιστικό ξέσπασμα του περσινού Σε-
πτέμβρη που ακολούθησε την δολοφονία του
Παύλου Φύσσα οδήγησε στο κλείσιμο των γρα-
φείων των νεοναζί στη Νίκαια και σε άλλες πε-
ριοχές της χώρας και στο σπάσιμο της τρομο-
κρατίας που προσπαθούσαν να επιβάλλουν.
Εδώ κι ένα χρόνο από τις γειτονιές της Νίκαιας
και του κέντρου της Αθήνας μέχρι το κοινοβού-
λιο και τα δικαστήρια οι φασίστες έχουν περά-
σει από την επίθεση στην άμυνα.

Στο συλλαλητήριο στο Κερατσίνι και στη συ-
ναυλία στο Σύνταγμα στις 18 και 19 Σεπτέμβρη,
θα γίνει ξανά η αρχή για ένα δυνατό αντιφασι-
στικό κίνημα, την μόνη δύναμη που μπορεί τους
επόμενους μήνες να επιβάλει ότι οι δολοφόνοι
του Παύλου -από την κορφή μέχρι τον πάτο- θα
βρουν την τιμωρία που τους αξίζει και ότι ο ναζι-
σμός δεν θα καταφέρει να ξανασηκώσει κεφάλι,
ούτε στην Νίκαια, ούτε στο Κερατσίνι, ούτε που-
θενά.

Γιώργος Πίττας

Τσακίστε τα
τάγματα εφόδου
της Χρυσής Αυγής

Οι αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στη Νίκαια (φωτό)
κατάφεραν να απομονώσουν τους δολοφόνους του
τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής (φωτό κάτω)
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11-12 Οκτώβρη στο γήπεδο του Ρουφ

Σ
τις 11-12 Οκτώβρη στην Αθήνα
στο κλειστό γήπεδο του Ρουφ
στην Πειραιώς θα πραγματο-

ποιηθεί και φέτος η Διεθνής Αντιφα-
σιστική Συνάντηση.

Στην Συνάντηση, που θα γίνει την
δεύτερη μέρα του διημέρου, θα συ-
ζητηθούν προτάσεις για πανευρω-
παϊκή δράση το αμέσως επόμενο
διάστημα. 

Το διήμερο στο Ρουφ αποτελεί
ένα πολύ σημαντικό βήμα συντονι-
σμού. Στην αντίστοιχη 1η Διεθνή Συ-
νάντηση στο Ρουφ πέρυσι, αντιφασί-
στες-τριες από τη Βρετανία, τη Δα-
νία, την Πολωνία, την Καταλονία, την
Αυστραλία, την Κύπρο και την Ελλά-
δα είχαν αποφασίσει την ανακήρυξη
της 22 Μάρτη του 2014 σαν μέρα
Διεθνούς Αντιφασιστικής Δράσης.

«Είναι ώρα να κλιμακώσουμε, να
δυναμώσουμε και να συντονίσουμε
πανευρωπαϊκά και στον κόσμο ολό-
κληρο τα κοινά βήματα αντίστασης
στο ρατσισμό και τη φασιστική απει-
λή» ξεκινούσε το κάλεσμα. «Οι νεο-
ναζιστές εκτρέφονται από το ρατσι-
σμό, την πολιτική των στρατοπέδων
συγκέντρωσης, της FRONTEX και
του κλεισίματος των συνόρων της
Ευρώπης-φρούριο. Εκτρέφονται
από την ένταση της αστυνόμευσης
για την “πάταξη της εγκληματικότη-
τας” που οι κυβερνήσεις την αποδί-
δουν στη μετανάστευση αντί στη
φτώχεια και την εξαθλίωση που
σκορπάνε οι πολιτικές τους. Καλού-

με τα συνδικάτα, τις οργανώσεις της
νεολαίας, τις αντιρατσιστικές και αν-
τιφασιστικές οργανώσεις, τις κοινό-
τητες μεταναστών, τις κινήσεις υπε-
ράσπισης δικαιωμάτων των ομοφυ-
λόφιλων, των γυναικών, των Ρομά να
δώσουμε μαζί τη μάχη για μια Ευρώ-
πη και ένα Κόσμο χωρίς φασισμό και
ρατσισμό, για να μπει φραγμός στα
ψέματα, την άγνοια, τον φόβο και τις
προκαταλήψεις που εκτρέφουν το
ρατσισμό,  την ισλαμοφοβία, τον αν-
τισημιτισμό και στρώνουν έτσι το
έδαφος για τους φασίστες».

Το κάλεσμα αυτό έπιασε τόπο.
Τους μήνες που ακολούθησαν η καμ-
πάνια για τις 22 Μάρτη απλώθηκε σε
πολλαπλάσιες χώρες και πόλεις. Από
την Σεούλ μέχρι το Σάο Πάολο και
από την Λευκωσία μέχρι την Γλασκώ-
βη, σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας
που η ακροδεξιά ανεβαίνει επικίνδυ-
να και σε σχεδόν 50 πόλεις σε όλο
τον κόσμο πραγματοποιήθηκαν από
μικρές συγκεντρώσεις μέχρι μεγάλα
συλλαλητήρια, όπως αυτά στην Αθή-
να, το Λονδίνο, το Παρίσι, την Βαρ-
κελώνη, το Αμστερνταμ.   

Εκτιμώντας αυτή τη σημαντική
επιτυχία, ήδη η πανεθνική συνδιά-
σκεψη 400 αντιπροσώπων του Unite
Against Fascism, («Ενωθείτε Ενάντια
στον φασισμό»), που έγινε στην Βρε-
τανία το καλοκαίρι, έχει προτείνει τις
21 Μάρτη του 2015 για νέα μέρα
διεθνούς δράσης ενάντια στον φασι-
σμό και τον ρατσισμό.

Χιλιάδες

Στην Ελλάδα, χιλιάδες διαδηλω-
τές συμμετείχαν στις 22Μ του 2014
στα τρία μεγάλα συλλαλητήρια που

οργανώθηκαν στην Αθήνα, την Θεσ-
σαλονίκη και τα Χανιά και αντίστοιχα
κατέληξαν σε μεγάλες συναυλίες
στο Σύνταγμα, στην ΕΡΤ3 και την
Αγορά. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστι-
κά των συλλαλητηρίων ήταν η μαζι-
κή συμμετοχή των εργαζομένων και
εκατοντάδων σωματείων – στην
Υγεία, την Εκπαίδευση, τους ΟΤΑ,
την Κόκα Κόλα, την ΕΥΑΘ, την ΕΡΤ
για να αναφέρουμε κάποια ενδεικτι-
κά - δίπλα σε φοιτητικούς συλλό-
γους, συλλογικότητες Ατόμων με
Αναπηρία, Κοινότητες Μεταναστών,
Δημοτικές Κινήσεις, Αντιρατσιστικές
Οργανώσεις, ΛΟΑΤ οργανώσεις.
Εκατοντάδες μουσικοί, ηθοποιοί,
καλλιτέχνες πλαισίωσαν τις συναυ-
λίες και το δεκαήμερο Αντιφασιστικό
Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών που
έγινε στο θέατρο «Εμπρός». 

Τα συλλαλητήρια συμπύκνωσαν
όλες τις μεγάλες μάχες που βρί-
σκονταν σε εξέλιξη ενάντια στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, την
Φρόντεξ, τις φασιστικές επιθέσεις.
Στην κορυφή της διαδήλωσης στην
Αθήνα ήταν οι γονείς του δολοφονη-
μένου από τους νεοναζί Σαχζάτ
Λουκμάν και οι Αφγανοί πρόσφυγες
που σώθηκαν από το ρατσιστικό έγ-
κλημα στο Φαρμακονήσι. 

Μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της
22Μ ήταν ότι οργανώθηκε από τα κά-
τω. Αυτός ήταν και ο στόχος της Πα-
νελλαδικής Συνέλευσης την πρώτη
μέρα, όπου εκατοντάδες αγωνιστές-
τριες από δεκάδες τοπικές επιτροπές
της ΚΕΕΡΦΑ από όλη τη χώρα συζή-
τησαν, μετέφεραν τις εμπειρίες τους
και συντόνισαν την δράση τους.  

Το περσινό διήμερο στο Ρουφ,
έγινε στις 5-6 Οκτώβρη, 3 βδομάδες
μετά την δολοφονία του Παύλου
Φύσσα και 1 βδομάδα μετά την σύλ-
ληψη του Μιχαλολιάκου. Ένα από τα
βασικά συμπεράσματα των συζητή-
σεων ήταν ότι δεν μπορούμε να
έχουμε την παραμικρή αυταπάτη για
τον ρόλο της κυβέρνησης Σαμαρά
και της δικαστικής εξουσίας που
προχώρησαν σε διώξεις μόνο κάτω
από την μαζική, δυναμική παρουσία
του αντιφασιστικού κινήματος στους
δρόμους τις μέρες που ακολούθη-
σαν την δολοφονία. 

Με αυτό το κριτήριο μπήκε και η
κατεύθυνση «να γίνει το ίδιο το αντι-
φασιστικό κίνημα πολιτική αγωγή
στη δίκη των νεοναζί», εξασφαλίζον-
τας ότι δεν θα μείνει κανείς τους ατι-
μώρητος για όλα τα εγκλήματα που
έχουν κάνει και συγκροτήθηκε η
πρωτοβουλία για την Πολιτική Αγω-
γή του Αντιφασιστικού Κινήματος,
“Jail golden dawn”.

Γ.Π.

Η
πρώτη διεθνής μέρα αντιφασιστικής δράσης, και πηγή έμπνευσης
για να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα ήταν η 19 Γενάρη του
2013.

Η “19 Γενάρη, Αθήνα πόλη Αντιφασιστική” είχε σαν στόχο να ενώσει τα
πολλά ρυάκια της αντιφασιστικής δράσης, που τους προηγούμενους μή-
νες απλώνονταν σε πόλεις, συνοικίες και χωριά, σε ένα μεγάλο ποτάμι. 

Η δολοφονία-προειδοποίηση του Σαχζάτ Λουκμάν από το ναζιστικό τάγ-
μα εφόδου των Πετραλώνων δύο μέρες νωρίτερα στις 17 Γενάρη, πήρε
μια μαζική οργισμένη απάντηση στους δρόμους της Αθήνας όπου στις 19
Γενάρη ξετυλίχτηκε το μεγαλύτερο μέχρι εκείνη τη στιγμή αντιφασιστικό
συλλαλητήριο και συναυλία στο Σύνταγμα. Η ενός λεπτού σιγή στην μνή-
μη του Σεχζάτ Λουκμάν στη συναυλία στο Σύνταγμα, δύσκολα μπορεί να
ξεχαστεί από όσους την έζησαν.  

Όμως η «19 Γενάρη», δεν ήταν απλά μια μέρα, αλλά μια καμπάνια που
στους τρεις μήνες που κράτησε ανέπτυξε την δική της δυναμική: Κατάφε-
ρε να ενώσει όλο το φάσμα του αντιφασιστικού κινήματος, (και του ΚΚΕ,
καθώς στην Ομόνοια μοίραζαν υλικό συνεργεία του ΠΑΜΕ), να φέρει δί-
πλα-δίπλα μετανάστες από μια σειρά χώρες, το ΛΟΑΤ κίνημα, φιλάθλους
διαφόρων ομάδων. Έδωσε την ευκαιρία να εκφράσουν την αντιφασιστική
τους διάθεση εκατοντάδες ηθοποιοί, μουσικοί, γραφίστες, σκιτσογράφοι,
καλλιτέχνες. Κινητοποιήθηκε χιλιάδες κόσμος σε εκατοντάδες εκδηλώσεις
και εξορμήσεις σε γειτονιές, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, σχολεία,
εργασιακούς χώρους, παίρνοντας αποφάσεις στήριξης από σωματεία και
Δημοτικά Συμβούλια.

Αυτή η φοβερή δυναμική έσπασε τα σύνορα και εξελίχθηκε σε μια αυ-

θόρμητη μέρα διεθνούς δράσης με διαμαρτυρίες σε πλατείες, προξενεία,
πρεσβείες σε 40 πόλεις, ανάμεσά τους: Βρυξέλλες, Πράγα, Σίντνεϊ, Καμπέ-
ρα, Λονδίνο, Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Δουβλίνο, Ντέρι, Βαρκελώνη, Μπιλμ-
πάο, Παρίσι, Λυών, Βερολίνο, Κολωνία, Κοπεγχάγη, Βαρσοβία, Βίλνιους,
Βιέννη, Όσλο, Ινσταμπούλ, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Μπουένος Άιρες, Λευκω-
σία, Μόσχα -όπου εκατοντάδες αντιφασίστες, σήκωσαν πανώ στα ελληνικά
και στα ρώσικα: “Αθήνα-Μόσχα, Πόλη Αντιφασιστική”.

“19 Γενάρη Αθήνα πόλη αντιφασιστική”

Η περσινή Διεθνής Αντιφασιστική Συνάντηση στο Ρουφ

19 Γενάρη 2013



Μ
ε πλήθος ομιλητών και συμ-
μετοχές από όλη την Ελλά-
δα θα γίνει στις 11-12 Οκτώ-

βρη στο γήπεδο του Ρουφ, η Πανελ-
λαδική Αντιφασιστική Συνάντηση και
η Διεθνής Συνάντηση κατά του φασι-
σμού. 

Το διήμερο θα ξεκινήσει το μεση-
μέρι του Σαββάτου με τη συζήτηση
«ενάντια στην ισλαμοφοβία και τον
ρατσισμό», στη συνέχεια θα ακολου-
θήσει η απογευματινή συζήτηση με
θέμα «πώς κλιμακώνουμε την πάλη
ενάντια στους νεοναζί της Χ.Α» και η
βραδιά θα κλείσει με μουσική και
κουζίνες απ’ όλο τον κόσμο.

Την Κυριακή 12 Οκτώβρη το πρωί
θα γίνει η Διεθνής Αντιφασιστική Συ-
νάντηση με ομιλητές από Κύπρο,
Βρετανία, Γαλλία, Τουρκία, Καταλο-
νία και Δανία που θα συζητήσει την
πρόταση για διεθνή μέρα ενάντια
στο φασισμό τον Μάρτη. Η αίτηση
συμμετοχής έχει τιμή ενίσχυσης 5
ευρώ (3 για ανέργους), ενώ πούλ-
μαν θα ξεκινήσουν από διάφορα ση-
μεία σε όλη την χώρα.  

Η ΚΕΕΡΦΑ απευθύνει πρόσκληση
σε κάθε αντιφασίστα-τρια, σε σωμα-
τεία, συλλόγους, συνελεύσεις, κοι-
νότητες και φορείς να δηλώσουν
την συμμετοχή τους στο διήμερο.
Όπως αναφέρεται στο τετρασέλιδο
κάλεσμα του διημέρου:

«Η Πανελλαδική Αντιφασιστική Συ-
νάντηση και η Διεθνής Συνάντηση
κατά του φασισμού και του ρατσι-
σμού στις 11 και 12 Οκτώβρη, αμέ-
σως μετά τις κινητοποιήσεις στον
ένα χρόνο από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, θα δώσει  συνέχεια
στην δράση του αντιφασιστικού και

του αντιρατσιστικού κινήματος που
βρίσκεται μπροστά στη μεγάλη πρό-
κληση της δίκης των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής. Θα τιμωρηθούν επι-
τέλους οι δολοφόνοι του Παύλου
Φύσσα και θα αρχίσει το ξήλωμα της
ναζιστική συμμορίας ή θα καταφέρει
να διασωθεί με τις πλάτες των
Μπαλτάκων της ΝΔ και των επιχει-
ρηματιών που την στηρίζουν;

Συγκάλυψη

Η ΝΔ προωθεί αλλαγή του Ποινι-
κού Κώδικα ώστε να βγουν αμέσως
από τη φυλακή οι Μιχαλολιάκοι. Κυ-
νηγάνε τους ψήφους των νεοναζί
στη Βουλή για να εκλέξουν τον επό-

μενο πρόεδρο της Δημοκρατίας! Η
Αστυνομία συγκαλύπτει ξανά τη
δράση τους στα πρόσφατα ρατσι-
στικά χτυπήματα ενώ με τις ρατσι-
στικές και ομοφοβικές κραυγές των
βουλευτών της ΝΔ ανοίγουν το δρό-
μο για νέες επιθέσεις. Είναι ώρα να
τους φράξουμε τον δρόμο!

Είναι ώρα να κλιμακώσουμε τη
δράση του κινήματος ώστε να μην
αφήσουμε την παραμικρή ανάσα
στη συμμορία των νεοναζί να σηκώ-
σει κεφάλι. Στην δίκη της Χρυσής
Αυγής, μέσα και έξω από τις αίθου-
σες των δικαστηρίων, χρειάζεται να
φροντίσουμε να κυριαρχήσει η φω-
νή διαμαρτυρίας της οικογένειας και

των φίλων του δολοφονημένου Παύ-
λου Φύσσα και όχι οι υστερικές
κραυγές των νοσταλγών του Χίτλερ.

Η συγκυβέρνηση τους στρώνει το
χαλί με τις ρατσιστικές της πολιτι-
κές. Έφτασαν να αθωώσουν τα
αφεντικά της Ν. Μανωλάδας που
πυροβόλησαν τους εργάτες Γης στα
φραουλοχώραφα και να βάλουν στο
αρχείο την έρευνα για τους πνιγμέ-
νους στο Φαρμακονήσι. Την ίδια
ώρα στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης βασανίζονται πρόσφυγες και
παρατείνεται η κράτηση τους πέρα
από το δεκαοκτάμηνο. Οι ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις κλιμακώνονται
ξανά και οι πρόσφυγες γεύονται

τους πικρούς καρπούς με
τη νέα εκστρατεία ρατσι-
σμού και ισλαμοφοβίας
στην Ευρώπη και στις
ΗΠΑ.

Μπορούμε να στείλου-
με το μήνυμα της αντίστα-
σης παντού! 

Στη Διεθνή Αντιφασιστι-
κή Συνάντηση, στις 12
Οκτώβρη, έρχεται η κίνη-
ση Unite Against Fascism
με πρόταση να οργανώ-
σουμε νέα διεθνή μέρα
δράσης κατά του φασι-
σμού και του ρατσισμού
στις 21 Μάρτη 2015. Θα
πάρουν μέρος κινήματα
από αρκετές χώρες.

Καλούμε τους εργαζό-
μενους, τους φοιτητές,
τους μαθητές, όλους
τους αγωνιστές που υπε-
ρασπίζονται τις δημοκρα-
τικές ελευθερίες και τα
δικαιώματα να συμμετέ-

χουν στην αντιφασιστική συνάντηση
για να οργανώσουμε μαζί τις μεγά-
λες μάχες που βρίσκονται μπροστά
μας, για να τσακίσουμε τη φασιστική
απειλή. 

Να μην αφήσουμε τους νεοναζί
της Χρυσής Αυγής να κατοχυρώ-
σουν την ασυλία για τα εγκλήματα
και τις δολοφονίες που διέπραξαν.
Να μην αφήσουμε την κυβέρνηση να
μας διασπάσει με τις ρατσιστικές
πολιτικές, την ισλαμοφοβία στην επι-
δίωξη της να μπει πιο βαθιά στους
πολέμους στην Μ.Ανατολή και την
Ουκρανία. 

Να είστε όλες και όλοι εκεί!»

Ο Παύλος Ζει Νο 1139, σελ. 15
εργατικη αλληλεγγυη

ΚΥΠΡΟΣ

22 Μάρτη 2014, Σύνταγμα

Μαζική κινητοποίηση για τον
Παύλο και στη Λευκωσία.
Αντιπροσωπεία από την Κύπρο
θα συμμετάσχει στο διήμερο.

Αφετηρία για Διεθνή συντονισμό



σελ. 16, Νο 1139
εργατικη αλληλεγγυη Γράμματα και σχόλια e-mail: ergatiki@gmail.com / τηλ. 210 5241001

Αντίο στον
Στέργιο
Σάππα

Εκατοντάδες κόσμος βρέθηκε την
Παρασκευή 12/9 στο Νεκροταφείο
Ζωγράφου για να τιμήσει με ένα
λουλούδι στο χέρι τον Στέργιο Σάπ-
πα που έφυγε τόσο απροσδόκητα
από τη ζωή, και να σταθεί στο πλευ-
ρό της συντρόφου του Ράνιας Νενε-
δάκη και της οικογένειάς του. 

Ο Στέργιος Σάππας με καταγωγή
από τη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από
τα νεανικά του χρόνια στην Αθήνα
αναπτύσσοντας πολυσχιδή παρου-
σία. Ως ψυχολόγος είχε σημαντική
εμπλοκή σε διάφορα ευαίσθητα θέ-
ματα για την ψυχική υγεία στην γει-
τονιά μας όπως η σημαντική εμπλο-
κή του ως πρόεδρος στο Κέντρο
Πρόληψης Ζωγράφου σε συνεργα-
σία με τον ΟΚΑΝΑ.

Ωστόσο ήταν η ζωγραφική και η
αγιογραφία που είχαν κερδίσει το
πραγματικό ενδιαφέρον του. Έχον-
τας οργανώσει ατομικές εκθέσεις
αλλά και συμμετέχοντας με έργα
του σε κάθε είδους ομαδική και κοι-
νωνική δράση, όπου και αν του ζη-
τούσαν, ο Στέργιος Σάππας υπήρξε
ιδιαίτερα συμπαθής και αγαπητός.

Από τα νεανικά τους χρόνια μαζί,
ο Στέργιος Σάππας και η Ράνια Νε-
νεδάκη απέκτησαν μια κόρη και έναν
γιο.

Ανακοίνωση για την μεγάλη απώ-
λεια εξέδωσε το Κίνημα στην Πόλη
του Ζωγράφου, το οποίο ο Στέργιος
είχε ενισχύσει και στηρίξει με πολ-
λούς τρόπους, ενώ στην κηδεία του
βρέθηκε σύσσωμο το δημοτικό συμ-
βούλιο με επικεφαλής την νέα δή-
μαρχο Ζωγράφου, Καφατζάκη.

Όλοι οι σύντροφοι από το ΣΕΚ
Ζωγράφου και την Εργατική Αλλη-
λεγγύη στεκόμαστε στο πλευρό της
σ. Ράνιας και στην οικογένειά της σε
αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές.

Κυριάκος Μπάνος

Όχι στα ξεπουλήματα

Συγκέντρωση ενάντια στο ξε-
πούλημα του Ελληνικού έγινε το
Σάββατο 13 Σεπτέμβρη στην
πλατεία Σουρμένων. Προηγήθη-
κε ποδηλατοπορεία, ενώ υπήρχε
και συναυλία με διάφορα συγ-
κροτήματα που κράτησε μέχρι
αργά το βράδυ. 

Η κινητοποίηση έγινε με πρω-
τοβουλία της «Συνέλευσης Δρά-

σεων για το Ελληνικό» όπου συμ-
μετέχουν κάτοικοι της γειτονιάς,
ενώ συμμετοχή στην συγκέντρω-
ση είχαν συλλογικότητες και ορ-
γανώσεις της αριστεράς. Από τη
δική μας μεριά, σύντροφοι του
ΣΕΚ και της ΚΕΕΡΦΑ συμμετεί-
χαμε στηρίζοντας την κινητοποί-
ηση, ενώ συνδέσαμε αυτή τη μά-
χη με το αντιφασιστικό διήμερο
στις 18-19 Σεπτέμβρη. 

Συμμετείχαν ακόμα με πανό η
Πρωτοβουλία κατοίκων στα Νό-

τια,  το Κίνημα Δεν Πληρώνω και
άλλες συλλογικότητες, ενώ πα-
ρουσία είχαν πολλοί σύντροφοι
από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η ανακοίνωση που είχε κυκλο-
φορήσει η Συνέλευση συνόψιζε
τα αιτήματα των κατοίκων: «Να
παλέψουμε, ώστε το Ελληνικό
να γίνει πάρκο υψηλού πρασί-
νου με ελεύθερη πρόσβαση στο
χώρο και την παραλία για
όλους. Να μην επιτρέψουμε κα-
μία οικοπεδοποίηση και καμία

επιχειρηματική δραστηριότητα
εντός του χώρου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
απαιτούμε:- Πάρκο υψηλού πρα-
σίνου - Καμία οικοπεδοποίηση-
Καμία επιχειρηματική δραστη-
ριότητα σε βάρος της ζωής και
της ελευθερίας μας - Ελεύθερη
πρόσβαση στο χώρο & στην πα-
ραλία - Προάσπιση των κοινωνι-
κών υπηρεσιών - Το Ελληνικό
μας ανήκει». 

Μελίνα Παπαγεωργίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Στις 17/9 στον Πολύγυρο εκδικάζεται η υπόθε-
ση του ξεπουλήματος του δάσους της Σιθωνίας.
Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ξεσηκωθεί απέ-
ναντι στα σχέδια της Μονής Ξενοφώντος, της
Μονής Σίμωνος Πέτρα και της ΣΕΚΑ ΑΕ (Όμιλος
Βαρδινογιάννη) που έχουν βάλει ως στόχο να
αρπάξουν μια τεράστια δασική έκταση. 

Το ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοί-
κων του Αγίου Νικολάου και του Δήμου Σιθωνίας

Ν. Χαλκιδικής αναφέρει: «με ανύπαρκτους και
άκυρους τίτλους διεκδικούν σε πρώτη φάση
54.000 στρέμματα γης (δημόσιων δασών και
ιδιωτικών εκτάσεων, αγρών, ελαιώνων, ξενοδο-
χειακών μονάδων, κατοικιών κτλ) δηλαδή περί-
που το 1/3 της χερσονήσου μας». 

Πιο κάτω οι κάτοικοι τονίζουν: «Θα διαμαρτυ-
ρηθούμε με τον πιο έντονο τρόπο γιατί δεν λύ-
θηκε το καυτό αυτό θέμα, το οποίο μας απειλεί
με βέβαιο αφανισμό, και το δημόσιο δάσος με
οικοπεδοποίηση και άλλες ιδιωτικές εκμεταλλεύ-
σεις… Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις
και με όλα τα μέσα ώστε να κλείσει πραγματικά
και όχι με «παχιά» λόγια και υποσχέσεις αυτό το
θέμα».

ΣΙΘΩΝΙΑ

“Η Χρυσή Αυγή 
μπροστά στη Δικαιοσύνη”
Γέμισε ασφυκτικά το κεντρικό αμφιθέατρο του 9.84 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι την Δευτέρα 15/9

κατά την διάρκεια της εκδήλωσης-συζήτησης για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του δημοσιο-
γράφου Δημήτρη Ψαρρά «Η Χρυσή Αυγή μπροστά στη Δικαιοσύνη» που κυκλοφόρησε από το
Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ.

Ένα χρόνο μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και με τον φύρερ της Χ.Α. Μιχαλολιάκο στη
φυλακή το ενδιαφέρον για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα και ο προβληματισμός για τις με-
θοδεύσεις της κυβέρνησης Σαμαρά με την προσπάθεια να απαλλαγεί η ναζιστική Χ.Α. από τις κατη-
γορίες περί εγκληματικής οργάνωσης αποδεικνύεται τεράστιο.

Ο Δημήτρης Ψαρράς παρουσίασε τους κεντρικούς ομιλητές της συζήτησης με πρώτη τη Βασιλι-
κή Γεωργιάδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η οποία
αφού τόνισε την σημασία της αποκάλυψης της Χρυσής Αυγής ως ναζιστική οργάνωση (λατρεία του
αρχηγού, φυλετισμός, κλπ) εξήγησε πως ο συνδετικός κρίκος των ναζιστών είναι η δημιουργία Ταγ-
μάτων Εφόδου, οι επιθέσεις, η βία στην πράξη.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος από την πρωτοβουλία για την Πολιτική Αγωγή του αντιφα-
σιστικού κινήματος στη δίκη της Χρυσής Αυγής και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ τόνισε τη σημασία της έκρη-
ξης του αντιφασιστικού κινήματος για την φυλάκιση της ηγετικής ομάδας της Χ.Α., εξηγώντας πα-
ράλληλα πως τα αδικήματα (οι δολοφονίες, οι επιθέσεις, κλπ) είναι πλήρως δεμένα με στοιχεία
αδιάσειστα. 

Ποινική δίωξη

Ωστόσο παραμένει ανοιχτό και θα πρέπει να είναι βασική επιδίωξη από πλευράς του αντιφασιστι-
κού κινήματος, αυτά τα αδικήματα να συνδεθούν με την εγκληματική δράση της οργάνωσης συνολι-
κά αφού “οι εγκληματικές πράξεις που διώκονται στη συγκεκριμμένη ποινική δίωξη είναι εγκληματι-
κές πράξεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική δράση της οργάνωσης και όχι με την ιδιωτική ζωή
του κάθε μέλους και είναι κεντρικά καθοδηγημένες και οργανωμένες”. Τέλος κάλεσε όλους τους πα-
ρευρισκόμενους να δώσουν βροντερό παρών στον αντιφασιστικό ξεσηκωμό των επόμενων ημερών.

Ο Κωστής Παπαϊωάννου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη
δική του παρέμβαση έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας πως δεν είμαστε βέβαιοι για την
έκβαση της δίκης. Έθεσε ως κεντρικό αίτημα την πλήρη δημοσιότητά της και εξήγησε πως πάμε σε
δίκη μαμούθ εμβληματικού χαρακτήρα για κάθε αντιφασίστα, για κάθε δημοκρατικό πολίτη, ακόμα
και για κάθε νομικό επιστήμονα. 

Τέλος, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθή-
νας επισήμανε ότι η επικείμενη τροποποίηση του νόμου περί εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187)
σηματοδοτεί τον κίνδυνο οι κατηγορούμενοι να «πέσουν στα μαλακά». 

Πολύ πλούσια ήταν και η συζήτηση που ακολούθησε για ένα βιβλίο που θα συζητηθεί πλατιά
αφού από την Τρίτη 16/9 έχει ήδη αναρτηθεί δωρεάν στο διαδίκτυο.

Ποτέ την Κυριακή!
Την Δευτέρα 15/9 πραγματοποιήθηκε η συ-

νέλευση των σωματείων, των συλλογικοτή-
των και εργαζομένων στο  χώρο του εμπορί-
ου που αγωνίζονται ενάντια στο άνοιγμα των
καταστημάτων τις Κυριακές.

Μόλις λίγα 24ωρα απ’ την απόφαση του
ΣτΕ, που βάζει φρένο στο άνοιγμα των κατα-
στημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου,
μόνο δικαιωμένοι μπορούν να νοιώθουν οι
εργαζόμενοι και οι συμπαραστάτες που αγω-
νίστηκαν όλο το καλοκαίρι, κάθε Κυριακή, μα-
γαζί το μαγαζί, για αυτήν την πρώτη νίκη του
αγώνα τους. Μια πρώτη νίκη που θα δώσει
ώθηση για να οργανωθεί η συνέχεια ενάντια
στις 7 προκαθορισμένες Κυριακές με ανοιχτά
μαγαζιά. 

Στη συνέλευση έγινε συζήτηση γύρω από
τα ζητήματα που άνοιγαν κατά την διάρκεια
του αγώνα όλο το προηγούμενο διάστημα
αλλά κι από τη δράση μέσα στους χώρους
δουλειάς του ιδιωτικού τομέα. Αποφασίστη-
καν δράσεις για την Κυριακή 2/11, ημέρα που
θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά στα πλαίσια των
7 Κυριακών το χρόνο. Η προσπάθεια είναι για
απεργία στις 2/11 όπου μπαίνει ο στόχος και
η ανάγκη για πλατιά κινητοποίηση, αγκαλια-
σμένη από όσο το δυνατόν περισσότερα σω-
ματεία γίνεται, τόσο του ιδιωτικού όσο και
του δημόσιου τομέα. Για την προπαγάνδιση
της απεργίας προτάθηκαν μια σειρά δράσεις
όπως μια συγκέντρωση - πορεία μια καθημε-
ρινή, μαζέματα υπογραφών στήριξης του
αγώνα, περιοδείες σε χώρους δουλειάς κτλ.

Νέα συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις
13/10, το απόγευμα στο χώρο του Σωματείου
Βιβλίου Χάρτου.

Μήτσος Αργυροκαστρίτης

ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.

Απεργία
Την άμεση καταβολή των δεδου-

λευμένων και την πλήρη και σταθε-
ρή εργασία με 8ωρο, 5ήμερο για
όλους τους εργαζόμενους της επι-
χείρησης απαιτούν οι εργαζόμενοι
της υποδηματοποιίας “Φειδάς Α.Ε”,
οι οποίοι αποφάσισαν 24ωρη απερ-
γία και συγκέντρωση στο υπουργείο
Εργασίας στις 18/9. Η εργοδοσία
έχει φτάσει να χρωστάει δεδουλευ-
μένα έως και 4 μηνών ενώ έχει επι-
βάλλει μονομερώς την εκ περιτρο-
πής εργασία.



Σ
τις 12 Σεπτέμβρη έφυγε ο
σύντροφος Μιχάλης Χαρχα-
λάς, συνταξιούχος εργάτης

στην ΠΥΡΚΑΛ Υμηττού, σε ηλικία 61
ετών μετά από μακροχρόνια μάχη
με τον καρκίνο. Το Σάββατο στην κη-
δεία του πάνω από διακόσιοι φίλοι,
συγγενείς, συνάδελφοι και συναγω-
νιστές του τον αποχαιρετίσαμε στο
νεκροταφείο Βύρωνα.

Σύμβολο του μαχητικού εργοστα-
σιακού συνδικαλισμού, ο Μιχάλης
ήταν πάνω απ’ όλα ένας επαναστά-
της εργάτης. Οργανωμένος αρχικά
στο ΚΚΕ από τη δεκαετία του 1970,
πρωτοστάτησε στη μεγάλη απεργία
της ΠΥΡΚΑΛ το 1982 όταν το αφεν-
τικό, ο διαβόητος Μποδοσάκης, πή-
γε να κλείσει το εργοστάσιο αφή-
νοντας στο δρόμο πάνω από 2000
εργάτες. Αυτή η απεργία ανάγκασε
την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να
το κρατικοποιήσει.

Όμως, η μάχη για τον Μιχάλη δεν
σταμάτησε εκεί. Συνέχισε να πα-
λεύει ενάντια στην προσπάθεια της
νέας πασοκικής διοίκησης να ρίξει
τα βάρη της ‘προβληματικής’ επιχεί-
ρησης στις πλάτες των εργαζομέ-
νων κάτω από μανδύα της ‘συνδια-
χείρισης’. Συγκρούστηκε με τη συμ-
βιβαστική πολιτική των συνδικαλι-
στών της Εργατοϋπαλληλικής Ενό-
τητας (της παράταξης του ΚΚΕ στην
ΠΥΡΚΑΛ). Όπως έγραφε ο ίδιος σε
μια προκήρυξη που μοίρασε στο ερ-
γοστάσιο: «Η Εργατοϋπαλληλική
Ενότητα μπορεί στα λόγια να μιλάει
για ‘αυθαιρεσίες’ της πλειοψηφίας
του ΔΣ του σωματείου, στην πράξη,
όμως, ποτέ δεν στράφηκε στους ίδι-
ους τους εργαζόμενους για την ανά-
πτυξη ενός κινήματος που θα ξεπερ-
νούσε τα γραφειοκρατικά γρανάζια
του ΔΣ και τη λογική της ‘συνδιαχεί-
ρισης’». Αποχώρησε από το ΚΚΕ στα

τέλη του 1983. Τα χρόνια που ακο-
λούθησαν έδωσε τους αγώνες του,
μέσα κι έξω από το εργοστάσιο, από
τις γραμμές της επαναστατικής αρι-
στεράς στην οποία έμεινε αφοσιω-
μένος μέχρι το τέλος της ζωής του.

Το 1984, με τη στήριξη συντρό-
φων από την ΟΣΕ (την οργάνωση
από την οποία προήλθε το ΣΕΚ), ξε-
κίνησε τη μάχη να οργανώσει από τα
κάτω την εργατική αντίσταση στην
ΠΥΡΚΑΛ ενάντια στη επιθέσεις της
νέας διοίκησης. Με δική του πρωτο-
βουλία δημιουργήθηκε η Ανεξάρτη-

τη Συνδικαλιστική Κί-
νηση ΠΥΡΚΑΛ Υμητ-
τού με στόχο «να δώ-
σουμε τη δυνατότητα
στους συναδέλφους
να εκφράσουν και να
οργανώσουν την αντί-
στασή τους στη διοί-
κηση, αλλά και στη
συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία των παρα-
τάξεων με ένα κίνημα
στη βάση που θα στη-
ρίζεται στις συνελεύ-
σεις των τμημάτων»,
όπως έγραφε σε μια
προκήρυξη του σχή-
ματος. Το πόσο σημα-
σία είχε αυτή η προ-
σπάθεια για την οργά-
νωση της αντίστασης
από τα κάτω φάνηκε
λίγα χρόνια αργότερα,

το Σεπτέμβρη του 1990, στο μεγάλο
απεργιακό κύμα ενάντια στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης του Μητσοτά-
κη. Η ΠΥΡΚΑΛ Υμηττού ήταν το
πρώτο εργοστάσιο που βγήκε σε κα-
τάληψη που κράτησε 25 μέρες (ακο-
λούθησαν η ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας, η
Πειραϊκή Πατραϊκή στην Πάτρα, η
Ολύμπικ Κέτερινγκ κ.ά.). 

Οργάνωση του συντονισμού

Η Ανεξάρτητη Κίνηση θα παίξει
ρόλο στην οργάνωση του συντονι-
σμού, όπως μια πορεία με αυτοκίνη-
τα από όλα τα καταλημμένα εργο-
στάσια στις απεργιακές φρουρές
της Τράπεζας της Ελλάδας και του
ΟΣΕ και θα είναι η μόνη που θα επι-
μείνει για τη συνέχιση της κατάλη-
ψης όταν οι άλλες παρατάξεις απο-
φάσισαν να την κλείσουν.

Για τον Μιχάλη η συνδικαλιστική
δουλειά ήταν δεμένη με την πολιτική
δράση. Το 1984 συμμετείχε στο
γράψιμο ενός μεγάλου αφιερώμα-
τος στην ΠΥΡΚΑΛ, τις «προβληματι-
κές» επιχειρήσεις και τη δήθεν ‘αυ-
τοδιαχείριση’ του ΠΑΣΟΚ, που
υπήρχε στο πρώτο τεύχος της Μα-
μής, του περιοδικού της ΟΣΕ. Στα
πρώτα φύλλα της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης, αλλά και αργότερα όποτε
συνέβαινε κάτι στο εργοστάσιο,
υπήρχε πάντα μια ανταπόκριση από
την ΠΥΡΚΑΛ, γραμμένη από τον Μι-
χάλη ή με δική του συμβολή. Κι όχι
μόνο έγραφε ανταποκρίσεις, αλλά

συχνά διακινούσε την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στην αλλαγή της βάρδιας
στις 6 το πρωί μαζί με συντρόφους
της ΟΣΕ. Μέσα στο εργοστάσιο,
όπως μας έλεγε, αξιοποιούσε τη δυ-
νατότητα που είχε επειδή δούλευε
στον ποιοτικό έλεγχο, να πηγαίνει σε
άλλα τμήματα – στο οβιδουργείο,
στο καλυκοποιείο – για να πιάνει
κουβέντα και να προτείνει την εφη-
μερίδα. Αυτή η σχέση του με την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη δεν σταμάτησε
ποτέ: όταν πια τον είχε καταβάλλει η
αρρώστια, έγινε συνδρομητής. Η τε-
λευταία φορά που μι-
λήσαμε ήταν για να με
ρωτήσει για ένα άρ-
θρο στην εφημερίδα
σχετικά με τις εξελί-
ξεις στην Αίγυπτο
επειδή ανησυχούσε
«αν κινδυνεύουν οι
σύντροφοι εκεί από το
καθεστώς του Σίσι».

Η δράση του Μιχά-
λη, ήδη από τη δεκαε-
τία του ’80, δεν περιο-
ριζόταν μόνο στο χώ-
ρο δουλειάς. Το χει-
μώνα του 1984 με
πρωτοβουλία φοιτη-
τών της επαναστατι-
κής αριστεράς πήρε
το λόγο στο  Παν-
σπουδαστικό Συνέδριο
της ΕΦΕΕ και ζήτησε,
μέσα σε χειροκροτή-

ματα, την έμπρακτη αλληλεγγύη του
φοιτητικού κινήματος στον αγώνα
της ΠΥΡΚΑΛ. 

Η εμπειρία του από την επιστρά-
τευση του 1974 (η χούντα είχε στεί-
λει το τάγμα του στην Κύπρο) τον εί-
χε κάνει ένθερμο αντιμιλιταριστή και
διεθνιστή και θα μου μείνει αξέχα-
στη μια παρέμβασή του σε κάποιο
«Μαρξισμό» της δεκαετίας του ‘90,
όταν χρησιμοποιώντας αυτή την εμ-
πειρία με απλά λόγια εξηγούσε γιατί
«στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχ-
θρός». 

Απλός, πάντα χαμογελαστός, με
χιούμορ, πρόθυμος να βοηθήσει σε
κάθε μάχη του κινήματος, αντιπολε-
μική, αντιιμπεριαλιστική, αντιρατσι-
στική και αντιφασιστική. Με όποιο
τρόπο μπορούσε, με την παρουσία
στις διαδηλώσεις πριν τον ρίξει κά-
τω η αρρώστια, με τη συμβολή του
τοπικά στο Βύρωνα σαν υποψήφιος
στην Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών
από τη δεκαετία του ’90 μέχρι τις τε-
λευταίες δημοτικές εκλογές ή με τη
συμμετοχή του σε ερασιτεχνικό θεα-
τρικό σχήμα με τις παραστάσεις του
έργου του Ντάριο Φο «Δεν πληρώ-
νω, δεν πληρώνω».

Η σκέψη μας αυτές τις στιγμές εί-
ναι με την σύντροφό του τη Σούλα
που τόσο πολύ του συμπαραστάθη-
κε στον τελευταίο αγώνα που έχασε.
«Θα σε θυμόμαστε όλοι γιατί μας
έμαθες πώς να αγωνιζόμαστε και
πώς να οργανωνόμαστε», είπε μια
πρώην συνάδελφός του από την
ΠΥΡΚΑΛ στον επικήδειο λόγο της.
Γι’ αυτό, ο Μιχάλης θα είναι πάντα
μαζί μας, θα είναι μαζί με κάθε εργά-
τη κι εργάτρια που παλεύει για ν’ αλ-
λάξει την κοινωνία «με επανάσταση
σε ανατολή και δύση».

Κώστας Πίττας

Εργατική μνήμη Νο 1139, σελ. 17
εργατικη αλληλεγγυη

Αποχαιρετισμός στο σ. Μιχάλη Χαρχαλά
Φωτό από τη μεγάλη απεργία της ΠΥΡΚΑΛ το 1982 που πέτυχε την
κρατικοποίηση. Ο Μιχάλης ήταν από τους βασικούς οργανωτές της.



Ιδέεςσελ. 18, Νο 1139
εργατικη αλληλεγγυη

Γιατί να διαβάσουμε το Διαβάστε
επίσης

Ο
αντιφασιστικός Σεπτέμβρης είναι
εδώ. Έχει ήδη ξεκινήσει με τις προ-
ετοιμασίες στις γειτονιές, τα σχο-

λεία, τις σχολές και τους εργασιακούς χώ-
ρους για το αντιφασιστικό διήμερο 18 και
19 του μήνα που είναι αφιερωμένο στη
μνήμη του Παύλου Φύσσα. Ταυτόχρονα, το
διήμερο φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη
επίδειξη αντιφασιστικής δύναμης πλημμυ-
ρίζοντας τους δρόμους.

Περιμένοντας να ανακοινωθεί η ημερο-
μηνία που θα ξεκινήσει η δίκη της Χρυσής
Αυγής, το αντιφασιστικό κίνημα δεν κάθε-
ται με σταυρωμένα τα χέρια. Οργανώνου-
με παντού αντιφασιστικές δράσεις διεκδι-
κώντας να καταδικαστούν οι φασίστες και
να μην πέσουν στα μαλακά -όπως ελπίζουν
οι ίδιοι αλλά και η κυβέρνηση.

Για να μπορέσουμε να δώσουμε αποτε-
λεσματικά αυτή τη μάχη χρειάζονται πολιτι-
κά εργαλεία τόσο σε σχέση με το τι είναι ο
φασισμός και ποιους εξυπηρετεί, αλλά και
σε σχέση με το ρατσισμό που είναι βασικό
εργαλείο τόσο στη δράση της Χρυσής Αυ-
γής όσο και της κυβέρνησης, που άνοιξε
το δρόμο στο δυνάμωμα των φασιστών.

Πολύτιμο βοήθημα σε αυτό το ξεκαθάρι-
σμα είναι το βιβλίο του Άλεξ Καλλίνικος:
“Ρατσισμός. Τι είναι και πώς παλεύεται”.
Πρόκειται για έκδοση που κυκλοφόρησε το
1993 με πρωτότυπο τίτλο “Race and
class”. Στην Ελλάδα εκδόθηκε από το Μαρ-
ξιστικό Βιβλιοπωλείο, απ' όπου μπορείτε να το
προμηθευτείτε και σήμερα.

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας στην εισαγωγή:
“Κάθε αντιρατσιστική στρατηγική προϋποθέτει
μια ξεκάθαρη ανάλυση της φύσης και των αιτιών
του ρατσισμού. Η παραδοσιακή φιλελεύθερη
άποψη, που εξακολουθεί να έχει μεγάλη επιρροή,
αντιμετωπίζει το ρατσισμό σαν ένα ζήτημα συμπε-
ριφοράς: μας λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι οι
λευκοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στους
μαύρους. Η προφανής διέξοδος που προτείνει εί-
ναι ότι οι λευκοί θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε
να απαλλαγούν από τις προκαταλήψεις τους.”....
“Αντίθετα, οι περισσότερο ριζοσπάστες αντιρατσι-
στές, βλέπουν το ρατσισμό όχι σαν ένα ζήτημα
ιδεών στα κεφάλια των ανθρώπων, αλλά σαν ζή-
τημα καταπίεσης: σαν τις συστηματοποιημένες
ανισότητες που απορρέουν από ένα εκμεταλλευ-
τικό σύστημα. Επομένως η λύση βρίσκεται στην
πολιτική πάλη, στην απελευθέρωση των μαύρων
από τους καταπιεστές τους” (Ο όρος μαύρος στο
βιβλίο χρησιμοποιείται κωδικά για όλους όσους
καταπιέζονται ρατσιστικά στη βάση του χρώματός
τους και όχι μόνο στους Αφρικανούς.)

Μέσα από τις σελίδες του επιδιώκει να δώσει
απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήματα, με σκοπό να
δυναμώσει την ενότητα των εργατών, ντόπιων και

μεταναστών, απέναντι στις επιθέσεις. Τις οικονο-
μικές και τις ιδεολογικές. 

“Προαιώνιο φαινόμενο;”

“Είναι ο ρατσισμός ένα προαιώνιο φαινόμενο;”.
Πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτή η θέση, κα-
ταλήγοντας στο ότι κατά κάποιο τρόπο μέσα από
την πάροδο των αιώνων, ο ρατσισμός έχει χαρα-
χτεί στο DNA των ανθρώπων και άρα δε μπορεί να
εξαλειφθεί. Οι φυλετικές διακρίσεις, απαντάει ο
συγγραφέας, συστηματοποιήθηκαν με την άνοδο
του καπιταλισμού. Κατά τη διάρκεια του 19ου αι-
ώνα εμφανίστηκε και η θεωρία του διαχωρισμού
της ανθρωπότητας σε φυλές με συγκεκριμένα
βιολογικά, κληρονομικά χαρακτηριστικά η καθε-
μιά, και η δήθεν υπεροχή της λευκής φυλής ως
αποτέλεσμα «φυσικής επιλογής». 

“Ποιος ήταν ο ρόλος της δουλείας στην ανά-
πτυξη τόσο του καπιταλισμού αλλά και του ίδιου
του ρατσισμού;”. Θυμίζοντας την περίοδο των
αποικιών και την ανάγκη για μαζική παραγωγή με
στόχο τις εξαγωγές και το άνοιγμα στις αγορές,
εξηγεί το γιατί εμφανίστηκε ο ρατσισμός. Το να
πείσουν πως οι Αφρικανοί ήταν κατώτεροι βιολο-
γικά, έδινε στα αφεντικά το άλλοθι να εφαρμό-
σουν τη δουλεία. Στην αρχαιότητα δούλοι γίνον-

ταν οι αιχμάλωτοι πολέμου ανεξάρτητα
από το χρώμα και την καταγωγή τους. Στον
καπιταλισμό, βρισκόμαστε στην περίοδο
του ελεύθερου εργάτη όπου εργάτης και
αφεντικό είναι νομικά ίσοι, οπότε ο ρατσι-
σμός επιστρατεύεται για να δικαιολογήσει
την πλήρη καταπίεση των μαύρων εργατών
στις φυτείες.

Επιστημονικά, η βιολογία δεν προσφέρει
καμία βάση που να στηρίζει τις φυλετικές
διαφορές. Αντιθέτως, οι γενετικές διαφο-
ρές είναι απείρως μεγαλύτερες ανάμεσα
σε ανθρώπους της ίδιας “φυλής” -το 85%-
παρά ανάμεσα σε διαφορετικές φυλές -μό-
λις το 7%-. Αυτό αποδεικνύεται και από τη
μελέτη της ιστορίας και τον τρόπο με τον
οποίο οι «διαφορετικές φυλές» αλληλεπι-
δρούσαν μεταξύ τους και εξελίσσονταν
όταν ερχόντουσαν σε επαφή. 

Ποιος επωφελείται;

Ένα άλλο ερώτημα που χρίζει ξεκάθα-
ρης απάντησης είναι το ποιος επωφελείται
από το ρατσισμό. Σήμερα ένα πολυπαιγμέ-
νο επιχείρημα είναι πως οι μετανάστες μας
κλέβουν τις δουλειές και πως καλά θα κά-
νουμε να κοιτάξουμε εμάς πρώτα, δε χω-
ράνε και άλλοι στα εργοστάσια και τις υπη-
ρεσίες μας, καλά θα κάνουν να μην έρχον-
ται. 

Πρόκειται για επιχειρήματα που “σπρώ-
χνονται” από τους από πάνω, από αυτούς

που απολύουν μαζικά, που διαλύουν την υγεία και
την παιδεία, που προτιμούν να έχουν στο πλευρό
τους τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, ενάντια σε
ένα ενωμένο εργατικό κίνημα που αμφισβητεί την
ύπαρξή τους. Οι ντόπιοι εργάτες δεν έχουν κανέ-
να συμφέρον από το ρατσισμό. Όσο προχωράει η
διάσπαση της εργατικής τάξης σε ντόπιους και
μετανάστες, τόσο χειροτερεύει η θέση και των
ίδιων των ντόπιων στην αγορά εργασίας. Ο ρατσι-
σμός δημιουργεί απλώς μια ψευδαίσθηση ότι οι
ντόπιοι είναι ανώτεροι κάνοντάς τους να νιώθουν
περισσότερα κοινά με τους εκμεταλλευτές τους
παρά με τους μετανάστες εργάτες. 

“Μπορεί η σοσιαλιστική επανάσταση να ανοίξει
το δρόμο για την απελευθέρωση;”. Η απάντηση
είναι ένα σαφές ναι. Για την ακρίβεια, είναι η μόνη
διαδικασία που μπορεί να δώσει το θανάσιμο χτύ-
πημα στο ρατσισμό. Αφενός γιατί η επανάσταση
απαιτεί τη μέγιστη ενότητα της εργατικής τάξης
ενάντια στους κοινούς εκμεταλλευτές, σπάζοντας
στην πράξη τις ρατσιστικές προκαταλήψεις. Αφε-
τέρου γιατί η ανατροπή αυτού του συστήματος
αποτελεί το τσάκισμα των υλικών δομών του. Αυ-
τών που ευθύνονται για τον ανταγωνισμό ανάμε-
σα στους εργάτες.

Έλλη Πανταζοπούλου

Ρατσισμός - τι είναι 
και πώς παλεύεται
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Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
στην Έκθεση
Βιβλίου

Α
πό τις 6 Σεπτέμβρη έχει ανοίξει τις πύλες του
το 43ο Φεστιβάλ Βιβλίου που γίνεται στο Ζάπ-
πειο. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο συμμετέχει

με τις εκδόσεις του προσπαθώντας να συμβάλλει
στις πολιτικές συζητήσεις και τα ερωτήματα του κό-
σμου που παλεύει. 

Σε αυτό συμβάλλουν παλιές αλλά και καινούργιες
εκδόσεις όσον αφορά τους κλασικούς του μαρξι-
σμού, τις επαναστάσεις αλλά και βιβλία που δίνουν
απαντήσεις στη διαμόρφωση της αντικαπιταλιστικής
προοπτικής. Πλούσιος είναι επίσης ο κατάλογος των
εκδόσεων για τη μάχη ενάντια στη φασιστική απειλή
και το ρατσισμό σήμερα. 

Αυξημένη προσέλευση

Μέχρι στιγμής στο φετινό φθινοπωρινό φεστιβάλ
παρατηρείται αυξημένη προσέλευση κόσμου, η με-
γαλύτερη της τελευταίας τετραετίας, το όποιο δεί-
χνει ότι ο κόσμος παρά την οικονομική κρίση και τη
μείωση της αγοραστικής του δύναμης επιστρέφει
στο βιβλίο για να εντοπίσει απαντήσεις στα ερωτή-
ματά του. 

Οι συζητήσεις στο περίπτερο του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου επικεντρώνονται σε τρία θέματα. Το
πρώτο είναι η συζήτηση γύρω από τη σύγκρουση με
τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και το ρατσισμό,
με την προκήρυξη για το διήμερο του Φύσσα (18-19
Σεπτέμβρη) να έχει γίνει ανάρπαστη. Το δεύτερο εί-
ναι η συζήτηση για τον ιμπεριαλισμό και τους αντα-
γωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων που οδηγούν σε
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, με αφετη-
ρία τις εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Τε-
λευταίο, η συζήτηση φυσικά γύρω από τη στρατηγική
της Αριστεράς και του εργατικού κινήματος. 

Πρώτα σε πωλήσεις βιβλία είναι: “Πώς νίκησε η Ρώ-
σικη Επανάσταση” των Νίκου Λούντου και Λέανδρου
Μπόλαρη, “Πως χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση” των
Κρις Χάρμαν, Άλεξ Καλίνικος, Πάνου Γκαργκάνα, “Φά-
κελος Χρυσή Αυγή” των Κατερίνα Θωίδου, Γιώργου
Πίττα, “Η πάλη ενάντια στο ρατσιμό σήμερα” του Θα-
νάση Καμπαγιάννη και “Η νέα Ιντιφάντα” της Αν Αλε-
ξάντερ. Επίσης βιβλία που κινούν το ενδιαφέρον του
κόσμου και επιλέγονται είναι τα: “Μαζική Απεργία,
Κόμμα, Συνδικάτα” της Ρόζας Λούξεμπουργκ, “Μιλιτα-
ρισμός και Αντιμιλιταρισμός” του Καρλ Λίμπκνεχτ, “Οι
Θέσεις της Λυών” του Αντόνιο Γκράμσι, “Χιλή 1972-
1973” των Μάικ Γκονζάλες, Λέανδρου Μπόλαρη,
Λουίς Άνχελ Φερνάντεζ Ερμάνα και η “Αντίσταση- η
επανάσταση που χάθηκε” του Λ. Μπόλαρη.

Άξιο να σημειωθεί είναι ότι τα βιβλία για τον Ιμπε-
ριαλισμό και τον Πόλεμο επανέρχονται στην επικαι-
ρότητα με πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα το
“Ριζοσπαστικό Ισλάμ, Ιμπεριαλισμός και Αριστερά”
του Κρις Χάρμαν και το “Βιετνάμ 1960-1975” του Τζό-
ναθαν Νηλ, κάτι το οποίο είχε παρατηρηθεί ήδη από
το καλοκαίρι στις συζητήσεις στο χώρο του Βιβλιο-
πωλείου.

Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 21
Σεπτέμβρη και το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (με αριθ-
μό περιπτέρου 15) σας περιμένει για να συζητήσουμε
και να σας προτείνουμε βιβλία γύρω από το πώς μπο-
ρούμε να ανατρέψουμε το σύστημα που γεννάει κρί-
σεις, ρατσισμό και πολέμους. 

Ραφαήλ Καστρίτσης

Τα βιβλία είναι όπλα

Φειδίου 14 
(πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ) 
τηλ. 2105247584
www.marxistiko.gr

Θα τα βρείτε
στο
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ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 στέκι της πλατείας (Αγ. Μηνάς)
7.30μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Πάρκο Γεωργιάδη 8μμ
Ριζοσπαστικό ισλάμ και Αριστερά
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ Δολίχη (Δημητρακοπούλου
51) 7.30μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Κίνημα στην Πόλη (Τραυλαντώνη &
Καλλιστράτους) 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ Quiz 7μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Αντιιμπεριαλιστικά καθήκοντα της αριστεράς
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ Κύτταρο 6.30μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλητής: Τάσος Παπαδιώτης

- ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9 καφέ Κύτταρο 6.30μμ
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν 
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β�όρ. 7μμ
Εργατική αντίσταση και αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τσακάντα
- ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β�όρ. 7μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Σπύρος Τσόγκας

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση και η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ Τριώτα (Μετρό Αγ. Αντώνης) 7.30μμ
Ριζοσπαστικό ισλάμ και αριστερά 
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Στέκι (Κ. Βάρναλη 66) 8μμ
Στη φυλακή οι δολοφόνοι νεοναζί
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ Μαγαζί 8μμ
Στη φυλακή οι δολοφόνοι νεοναζί
Ομιλητής: Ιάσονας Κατριμουστάκης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ πλ. Αγ. Ελευθερίου 7μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ Κούνια 7.30μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλητής: Θωμάς Παπαϊωάννου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ 65-67 (Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ 1968 (Θησέως και Αγ. Πάν-
των) 7μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Στέκι Νεολαίας 7μμ
Εργατική αντίσταση και αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Νίκος Χαντζάρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΡΕΘΥΜΝΟ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Στέκι πολιτιστικών ομάδων πανε-
πιστημίου Κρήτης 8μμ
Φάκελος Χρυσή Αυγή
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9 Στέκι Πολιτιστικών Ομάδων Πανε-
πιστημίου Κρήτης 8μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Μαριλένα Νταούλη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9 αίθ. «Εκτός των τειχών» 7.30μμ
Η Ουκρανία και τα διεθνιστικά καθήκοντα της αρι-
στεράς
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9 δημαρχείο 8μμ
Η Ουκρανία και τα διεθνιστικά καθήκοντα της αρι-
στεράς
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/9 Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Η Ουκρανία και τα διεθνιστικά καθήκοντα της αρι-
στεράς
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/9 Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία 
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Στις σχολές

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9 εντευκτήριο 11μμ
Μέση Ανατολή: Νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλητής: Γιάννης Σανιδάς

ΝΟΠΕ

ΤΡΙΤΗ 23/9 κυλικείο 5μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν 
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μετρό Δούκισσας Πλακεντίας 5μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 6μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ  7μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/9
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 7.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία Αντίκα 7.30μμ

ΒΟΛΟΣ Άγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 12μ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11πμ

ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 11πμ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center  11.30πμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ

ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ

ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12μ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 12μ

ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11πμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό 12μ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11.30πμ Everest

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ

ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά 11πμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11πμ

ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11πμ
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Πα λεύ ου με
για 
ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη 
δρά ση της εργα τι κής τά ξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό.
Mια νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη
από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -
σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό -
νο όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο -
γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο
όλου του κοι νω νι κού πλού του και
προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή
και τη δια νο μή σύμ φω να με τις αν-
θρώ πι νες ανά γκες.

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ -
θώ σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με
την εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει
κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς
μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού -
λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η δι-
καιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος
λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης.
H εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί το
δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο στην

άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια
αντι προ σώ πων απ' τους χώρους
δου λε ι άς και στην εργα τι κή πολι -
το φυ λα κή.

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

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ -
ει ότι ακό μα και μια νικη φό ρα ερ-
γα τι κή σοσια λι στι κή επα νά στα ση
όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω -
ση. Tα καθε στώ τα της EΣΣΔ με τά
την επι κρά τη ση του στα λι νι σμού,
της Kί νας και των άλ λων ανα το λι -
κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι -
σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι -
στι κή ενό τη τα των εργα τών σε
όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις
εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ -
τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε -
λευ θε ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ -
κο νται στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε -
ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει τε-
λειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η
ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε
διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη
ως τη Σε ούλ και από το Λον δί νο ως

το Σάο Πά ο λο.
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι -
νι σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών
δια κρί σε ων που απει λεί να δια σπά -
σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε -
μο κα πη λεία της “δι κής μας” άρ -
χου σας τά ξης υπο στη ρί ζου με το
σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι ερ-
γά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση
των μειο νο τή των στη Θρά κη και τη
Mα κε δο νία και στα μέ τρα αστυ νό -
μευ σης των μετα να στών.

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

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

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

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

Πό λη ............................................................................................

Tη λέ φω νο ...................................................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος................................................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

T.Θ.8161, Oμό νοια, 10010 Aθή να
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Ε
ίναι συνηθισμένο οι αναμνήσεις και οι
συζητήσεις για την Απελευθέρωση να
επικεντρώνονται στον Οκτώβρη του

1944 και συγκεκριμένα στις 12 του μηνός όταν
τα τελευταία τμήματα του γερμανικού στρα-
τού εγκατέλειπαν την Αθήνα. Όμως, η απελευ-
θέρωση δεν ήταν ένα μονόπρακτο έργο. Είχε
ξεκινήσει ενάμιση μήνα πριν και στη διάρκεια
αυτού του διαστήματος αναδείχτηκε ανάγλυ-
φα ο συσχετισμός των δυνάμεων που μπορού-
σε να καθορίσει το νόημα αυτής της απελευ-
θέρωσης.

Ο νομός Έβρου δεν κατέχει ξεχωριστή θέση
στις ιστορίες της Αντίστασης και στη μνήμη
της Αριστεράς. Κι όμως, εκεί διεξάχθηκε μια
από τις ηρωικότερες απεργίες εκείνου του
καυτού καλοκαιριού του 1936, η δεκαήμερη
απεργία των σηροτρόφων και των μεταξεργα-
τριών τον Ιούλη. Ήταν, επίσης, ο πρώτος νο-
μός της χώρας που απελευθερώθηκε, με τις
μάχες που έδωσε το 81ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ.
Το Διδυμότειχο και η γύρω περιοχή του ήταν
το πρώτο στη σειρά στις 28 Αυγούστου. 

Τις επόμενες μέρες, μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη,
ακολούθησαν οι Φέρες, το Σουφλί και η Αλε-
ξανδρούπολη. Ο Βαγγέλης Κασάπης, ο καπε-
τάνιος του Συντάγματος με το όνομα Κρίτω-
νας, σημειώνει ότι ο ΕΛΑΣ: 

«Με οργανωμένη μάχιμη δύναμη 600 περί-
που ανδρών με οπλισμό συνηθισμένο, δίχως
πολυβόλα, όλμους, οπλοπολυβόλα κλπ, κα-
τόρθωσε να αποσυνθέσει στον Έβρο τριπλά-
σιες γερμανικές δυνάμεις άριστα εκπαιδευμέ-
νες και άρτια εξοπλισμένες με σύγχρονα πολε-
μικά μέσα… Απελευθέρωσε τον Έβρο νωρίτε-
ρα από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας και σε
συνέχεια με τις δυνάμεις του και με τη βοή-
θεια που έσωσε συντέλεσε στη γρηγορότερη
απελευθέρωση των βουλγαροκρατούμενων
εδαφών της Δυτικής Θράκης και Ανατολικής
Μακεδονίας. Γενικά στις επιχειρήσεις που
κράτησαν μια βδομάδα… σκοτώθηκαν πάνω
από 150, τραυματίστηκαν πολύ περισσότεροι
και αιχμαλωτίστηκαν 410 στρατιώτες και αξιω-
ματικοί. Κυριεύτηκε άφθονο, παντός είδους
πολεμικό υλικό, που μ’ αυτό αρχικά έφτασε η
δύναμη του 81ου Συντάγματος στους 3.500
μαχητές». (Στον Κόρφο της Γκύμπραινας –
χρονικό της εθνικής αντίστασης στον Έβρο,
εκδόσεις Κάλβος 1977). 

Τόσο στο Διδυμότειχο όσο και στις Φέρες,
ιδιαίτερα στη δεύτερη περίπτωση, ο ΕΛΑΣ δεν
ήταν μόνος του. Χιλιάδες αγρότες συνέρευ-
σαν από τα γύρω χωριά κινητοποιημένοι από
τις πολιτικές οργανώσεις του ΕΑΜ, του ΚΚΕ
και κυρίως της ΕΠΟΝ. 

Το άλλο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο είναι η
συμμετοχή Βουλγάρων ανταρτών στη μάχη
για την απελευθέρωση στο Σουφλί. Ήταν
στρατιώτες που είχαν προσχωρήσει στον
ΕΛΑΣ και είχαν συγκροτήσει το δικό τους λό-
χο. Ζήτησαν να τους ανατεθεί ο πιο δύσκολος
τομέας της μάχης. Μπορεί οι φασίστες και οι
άρχουσες τάξεις να παίζανε το χαρτί του εθνι-
κισμού σε όλα τα Βαλκάνια, αλλά ο κόσμος
πάλευε ενωμένος. 

Ο ΕΛΑΣ δεν αντιμετώπισε τις γερμανικές μο-
νάδες που αποχωρούσαν μονάχα στον Έβρο.
Οι συνολικές γερμανικές απώλειες, από την 1η
Γενάρη έως τις 29 Σεπτέμβρη 1944, ανήλθαν
σε 2.239 νεκρούς, 3.654 τραυματίες και 1.285
αγνοούμενους, ένα σύνολο 7.178 ανδρών
εκτός μάχης, κατά κύριο λόγο αποτελέσματα
της δράσης του ΕΛΑΣ. 

Η άλλη πλευρά δεν έμενε άπραγη βέβαια.

Το καλοκαίρι ήταν η περίοδος των τελευταίων
εκκαθαριστικών επιχειρήσεων από επίλεκτες
γερμανικές μονάδες, με σκοπό να αδυνατί-
σουν τον ΕΛΑΣ και τις υποδομές του ώστε να
εξασφαλιστεί η όσο δυνατόν πιο απρόσκοπτη
απαγκίστρωση από την Ελλάδα. Όπως συνήθι-
ζαν οι ναζί στις εκθέσεις τους ανέφεραν την
εξόντωση χιλιάδων «ανταρτών», στην πράξη
αμάχων που δολοφόνησαν. Και οι σφαγές συ-
νεχίστηκαν και τον Σεπτέμβρη. Στις 29 Σεπτέμ-
βρη το Αιγάλεω πλήρωσε την παρουσία του
ΕΛΑΣ της Αθήνας και την εκλογή διά βοής
στην κεντρική πλατεία ενός ΕΑΜικού δήμαρ-
χου. Η επιδρομή των κατοχικών δυνάμεων
άφησε σχεδόν 100 νεκρούς -31 εκτελεσμέ-
νους και 65 καμένους στα σπίτια που πυρπό-
λησαν.

Πρόγονοι των χρυσαυγιτών

Οι συνεργάτες των ναζί, οι πρόγονοι των ση-
μερινών Χρυσαυγιτών έβαφαν κι αυτοί τα χέ-
ρια τους στο αίμα. Στις 14 Σεπτέμβρη το «εθε-
λοντικό σώμα» του ταγματάρχη Πούλου, με
τους αγκυλωτούς σταυρούς στα περιβραχιό-
νια, μπήκε στα Γιαννιτσά, τα λεηλάτησε και δο-
λοφόνησε 104 ανθρώπους. Το τμήμα του Πού-
λου ακολούθησε το γερμανικό στρατό μέχρι
τη Βιέννη. 

Άλλοι σχηματισμοί δεν είχαν την ίδια τύχη.
Το 1943 η δωσιλογική κυβέρνηση Ράλλη είχε
συγκροτήσει τα Τάγματα Ασφαλείας που ορκί-
ζονταν πίστη «στο φύρερ του γερμανικού λα-
ού Αδόλφο Χίτλερ». Στην Πελοπόννησο αυτοί
οι σχηματισμοί έμειναν ξεκρέμαστοι μετά την

γερμανική αποχώρηση. Ο ΕΛΑΣ της Πελοπον-
νήσου ξεκαθάρισε τις φωλιές που είχαν κουρ-
νιάξει, στον Πύργο, την Καλαμάτα και τον Με-
λιγαλά στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σε-
πτέμβρη. 

Τον Σεπτέμβρη του 1944 η Ελεύθερη Ελλά-
δα του ΕΑΜ κατέβαινε από τα βουνά –κυρίως
της Πίνδου που ήταν περιορισμένη τα δυο
προηγούμενα χρόνια- στους κάμπους και τις
πόλεις. Η Αριστερά κυριολεκτικά κυβερνούσε
το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στις περιο-
χές που εγκαθιδρύονταν οι εαμικές αρχές
έπρεπε να λυθούν τα πιο πιεστικά προβλήμα-
τα. Ο «Κρίτωνας» αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Χτυπιέται η αχόρταγη και σιχαμερή βδέλλα
της μαύρης αγοράς κατακέφαλα. Στη διάρκεια
της Εαμοκρατίας παραλύει και παύει να βυζαί-
νει το αίμα του λαού. Σ’ όλα τα καπνοχώρια
της Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας μοιράζεται δω-
ρεάν 12 κιλά καλαμποκίσιο αλεύρι κατ’ άτομο,
κατασχεμένο από τους μαυραγορίτες και τους
τσιφλικάδες. Σε συνέχεια με φροντίδα της Αυ-
τοδιοίκησης και των παραγωγικών συνεταιρι-
σμών εξασφαλίζεται σταθερά η τροφοδοσία
του ορεινού καπνοπαραγωγικού πληθυσμού.

Οι συνεταιρισμοί καπνοπαραγωγών συνερ-
γάζονται αρμονικά με τις οργανώσεις καπνερ-
γατών. Ιδρύεται μικρός συνεταιρισμός καπνερ-
γατών-καπνοπαραγωγών και μπαίνει σε λει-
τουργία το εργοστάσιο σιγαροποιίας Ξάνθης
καθώς και όλοι οι αλευρόμυλοι και το εργο-
στάσιο παραγωγής μεταξωτών στο Σουφλί».

Η Αριστερά κυβερνούσε στην απελευθερω-
μένη Ελλάδα αλλά με ποια προοπτική; Η ηγε-
σία είχε κάνει τις επιλογές της. Στις 2 Σεπτέμ-

βρη του 1944 έξι αντιπρόσωποι του ΕΑΜ –ανά-
μεσά τους και δυο ανώτατα στελέχη του ΚΚΕ-
μπαίνουν στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Η αρ-
χική απόφαση για την συγκρότηση μιας κυ-
βέρνησης «Εθνικής Ενότητας» περιλαμβανό-
ταν στη Συμφωνία του Λιβάνου τον Μάη του
1944. Η ηγεσία του κινήματος είχε στείλει εκεί
την αντιπροσωπεία της επιμένοντας «τουλάχι-
στον 50% των υπουργείων» για να καταλήξει
σε έξι, και στο αίσχος της αποκήρυξης του κι-
νήματος των φαντάρων και των ναυτών της
Μέσης Ανατολής. Στα τέλη Αυγούστου πήρε
πίσω και τον τελευταίο όρο της, να μην είναι
πρωθυπουργός ο Γ. Παπανδρέου.

Η βρετανική κυβέρνηση ήταν αμετακίνητη
στην επιλογή Παπανδρέου. Ο Τσόρτσιλ έγρα-
φε στον Ήντεν, υπουργό Εξωτερικών της Βρε-
τανίας: 

«Δεν μπορούμε να στηρίζουμε κάποιον
όπως στηρίξαμε τον Παπανδρέου και μετά, με
το πρώτο γρύλισμα άθλιων ληστών, να τον πε-
τάμε στα σκυλιά… Είτε στηρίζουμε τον Παπαν-
δρέου όπως έχουμε συμφωνήσει, ακόμα και
με τη βία, είτε παραιτούμαστε τελειωτικά από
την Ελλάδα».

Όριο απαράβατο

Για τον βρετανικό ιμπεριαλισμό η Ελλάδα
ήταν απαραίτητη για τις μεταπολεμικές επι-
διώξεις του. Για την ηγεσία του ΕΑΜ και του
ΚΚΕ η συμπόρευση με τους «Μεγάλους Συμ-
μάχους» του «αντιφασιστικού πολέμου» ήταν
όριο απαράβατο όπως και η «εθνική ενότητα»
όλων των Ελλήνων εκτός κάποιων -μετρημέ-
νων στα δάχτυλα- προδοτών. 

Οι συμβιβασμοί συνδυάζονταν με την καθη-
συχαστική σκέψη ότι η δύναμη του κινήματος
ήταν τόσο μεγάλη ώστε μια κυβέρνηση τόσο
αδύνατη όσο του Παπανδρέου δεν θα ήταν
σοβαρό εμπόδιο όταν πάταγε το πόδι της στην
Ελλάδα. 

Όμως, η συμμετοχή στην κυβέρνηση είχε
ένα τεράστιο κόστος. Αντί η κυβέρνηση να γί-
νει όμηρος του ΕΑΜ έγινε το αντίθετο. Με την
κάλυψή της οι δωσίλογοι και οι «εθνικές οργα-
νώσεις» άρχισαν να συντονίζονται, να εξοπλί-
ζονται με βρετανικά όπλα και να ετοιμάζονται
για την αναμέτρηση. 

Ο Παπανδρέου είχε διορίσει στρατιωτικό δι-
οικητή της Αττικής (πριν φύγουν οι Γερμανοί)
τον στρατηγό Σπηλιωτόπουλο. Ο στρατηγός
θήτευσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δι-
οικητής της Χωροφυλακής, διορισμένος από
την πρώτη δωσιλογική κυβέρνηση Τσολάκο-
γλου. Αυτός οργάνωσε τον εξοπλισμό των
«εθνικών οργανώσεων», με όπλα που ξεφόρ-
τωναν οι Βρετανοί στη Βραυρώνα-Πόρτο Ρά-
φτη και τα συνόδευαν χίτες και Ταγματασφαλί-
τες. Σε μια τέτοια επιχείρηση έκαψαν το Κορω-
πί και εκτέλεσαν 47 αμάχους, στις 9 Οκτώβρη.

Είχε προηγηθεί, στις 26 Σεπτέμβρη η υπο-
γραφή της Συμφωνίας της Καζέρτας. Όλες οι
ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, κι οι αντάρτικες,
τέθηκαν κάτω από τις διαταγές ενός Άγγλου
στρατηγού, του Ρ. Σκόμπι. Ο ΕΛΑΣ δεν θα έμ-
παινε στην Αττική, για να αποφευχθεί η «σύγ-
χυση». Και τέλος, ομόφωνα, στρατιωτικός διοι-
κητής παρέμενε ο Σπηλιωτόπουλος. 

Ο κόσμος που πάλεψε ενάντια στον φασι-
σμό συνέχιζε να ματώνει αλλά και να ελπίζει
τον Σεπτέμβρη του 1944. Όμως, τελικά η απε-
λευθέρωση που ήρθε δεν ήταν η δικιά του
απελευθέρωση.

Λέανδρος Μπόλαρης

Σεπτέμβρης 1944

Αρχίζει η Απελευθέρωση

Μετά την απελευθέρωση παρέλαση γυναικών στο Σουφλί



Πώς προέκυψε 

η ιδέα της παράστασης; 

Η ιδέα ήταν της Κατερίνας Καρα-
δήμα που λειτουργεί το Μικρό θέα-
τρο στο Αγρίνιο. Η ίδια, όπως και
όλοι οι συντελεστές, είμαστε από το
Αγρίνιο. Μαζέψαμε ό,τι υπάρχει πά-
νω σε ιστοριογραφία, κατ' αρχήν
από το βιβλίο του Αριστείδη Μπα-
χραμπά “Καπνεργάτες. Οι κυνηγοί
του ονείρου” για το καπνεργατικό κί-
νημα, μια αρκετά πολιτική ανάγνω-
ση, αλλά και ιστορικά στοιχεία από
τα αρχεία του Παπαστράτου. Μετά
ξεκινήσαμε τις συνεντεύξεις. Πάνω
από 30 συνεντεύξεις από ανθρώ-
πους που δουλέψανε και στα χλωρά
και στα ξερά, και στα χωράφια και
στα εργοστάσια. Εργάτριες και ερ-
γάτες κάθε ηλικίας, νεότεροι που
δούλεψαν από πολύ μικροί στα χω-
ράφια και που σήμερα κάνουν άλλες
δουλειές, μεγαλύτεροι άνθρωποι
που έζησαν όλη τους τη ζωή μέσα
στα καπνά.

Ξεκινήσαμε από τα χλωρά, σε αυ-
τό τον σισύφειο κύκλο των χωρα-
φιών με τις γυναίκες στο συνεχές
σκύψιμο, το μάζεμα, τα βουνά από
τα καπνόφυλλα που γεμίζουν και
αδειάζουν και ξανά πάλι από την αρ-
χή. “Δεν υπάρχει μοίρα που να μην
νικιέται με την περιφρόνηση” λέει σε
μια φράση ο Αλμπέρ Καμύ στο Σίσυ-
φό του. Μέσα από αφηγήσεις κα-
πνεργατριών και των προσωπικών
τους εμπειριών φτάνουμε στην βιο-
μηχανοποίηση της εργασίας, τον κα-
τακερματισμό της παραγωγής και
την προσπάθεια αλλοτρίωσης της
εργατικής συνείδησης. Είναι εκεί
που αποφασίσαμε πως είναι ανα-
γκαίο να κάνουμε μια ποιητική ανα-
δρομή στις απεργίες και τους τερά-
στιους αγώνες που έχουν γίνει για
να φτάσουμε αναγκαστικά στο σή-
μερα και στους παραλληλισμούς με
τη Μανωλάδα.

Ο επίλογος ήταν το πιο δύσκολο
κομμάτι. Μπορεί πολλά από όσα πε-
ριγράφουμε να έχουν τελειώσει
όμως τελικά ο καθένας βάζει το λι-
θαράκι του και έρχεται ο επόμενος
για να πιάσει το νήμα και να συνεχί-
σει από εκεί που το άφησε ο άλλος.
Δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορείς να
ξεφύγεις από αυτό.

Δίνετε πολύ μεγάλη σημασία και χώ-

ρο στο καπνεργατικό κίνημα, γιατί;

Το σοκ ήρθε από τις πρώτες κιό-
λας συνεντεύξεις και τις πραγματι-
κές ιστορίες των ανθρώπων. Η κυρά
Χρυσούλα που εργάστηκε σαν κα-
πνεργάτρια από την δεκαετία του
’60 μέχρι και την δεκαετία του ’80,
μου αφηγήθηκε την προσπάθεια να
τους επιβάλουν να δουλεύουν με
μάρκες. Δηλαδή κάθε κούτα που θα
βγάζουν να δίνουν και μια μάρκα για
να μπορούν οι εργοστασιάρχες να
μετράνε πόσο βγάζει η μία εργάτρια
και πόσο βγάζει η άλλη. “Εγώ δεν
δουλεύω με μάρκες”, ήταν η απάν-

τηση, “γιατί ακόμα και αν βγάζω πε-
ρισσότερα, τι θα γίνει με την άλλη;
Θα την απολύσεις;” Συνάντησα αν-
θρώπους που είχαν πολύ ισχυρή ερ-
γατική συνείδηση. 

Φυσικά το καπνεργατικό κίνημα εί-
ναι από τα πιο παλιά. Όμως μετά την
έλευση των προσφύγων είχαμε την
τεράστια ανάπτυξή του. 

Μέσα από την έρευνα για την πα-
ράσταση έμεινα εντυπωσιασμένη
από τους αγώνες αυτών των ανθρώ-
πων. Μιλάμε για τεράστια κατά και-
ρούς κινήματα απεργιών, σε όλη την
Ελλάδα. Απεργίες που αποδίδανε
και που γινόντουσαν μέσα στους
χώρους δουλειάς και αυθόρμητα.
Εκείνη την ώρα καθόντουσαν όλοι
κάτω. Και το καπνεργατικό κίνημα
με τις απεργίες του φτάνει μέχρι και
τη δεκαετία του ’90. Δεν μασάνε
πουθενά, τα βάζουνε με τα ΜΑΤ και
συγκρούονται.

Το άλλο είναι ότι όλοι αυτοί ήταν
πρόσφυγες και υπάρχει τεράστια
αντιστοιχία με τη Μανωλάδα.

Υπάρχει επίσης η τελευταία εμπει-
ρία με τους Αλβανούς που δούλευαν
στα χλωρά τη δεκαετία του '90.
Όλοι οι Αλβανοί που δούλεψαν στα
χωράφια είναι στείροι από τα καρκι-
νοφάρμακα. Αναφέρεται αυτό μέσα
στην παράσταση. Και πλουτίσανε οι
Αγρινιώτες από αυτούς. Παλιότερα
μετά την Μικρασιατική καταστροφή
και για δεκαετίες από τους πρόσφυ-
γες που τους βάλανε εργάτες στα
εργοστάσια και τελευταία από τους
Αλβανούς και τους άλλους μετανά-
στες που τους βάλανε εργάτες στα
χωράφια. 

Τα καπνά σταματήσανε με τις επι-
δοτήσεις. Έπαιρνες επιδότηση για
να αλλάξεις καλλιέργεια και από την
τοπική ποικιλία να βάλεις Βιρτζίνια ή
Βιρτζίνι (όπως το αποκαλούν οι ντό-
πιοι) με αποτέλεσμα να κλείσουν οι
μικροί παραγωγοί αφού θα έπρεπε
να έχεις πολλά χωράφια για να βγά-
λεις κέρδος. Μειώθηκε η τιμή πάρα
πολύ με την ΚΑΠ και ξαφνικά σταμά-
τησε μια καλλιέργεια που όσον αφο-

ρά το Αγρίνιο έχει τις ρίζες της στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Προσωπικά είμαι παιδί ανθρώπων
που δουλέψανε στα καπνά πριν
στραφούν σε άλλες δουλειές όταν
άρχισε η κρίση στα καπνά. Η παρά-
σταση που ανέβηκε για μια σεζόν
στο Αγρίνιο αφορούσε την περιοχή
τόσο πολύ που ήρθε κόσμος, γυναί-
κες 80 ετών, που δεν είχαν ξαναπάει
θέατρο, αλλά και πιο μικροί σε ηλι-
κία που είτε θυμούνται τα παιδικά
τους χρόνια στα καπνοχώραφα, είτε
έχουν ακούσει τις ιστορίες των πα-
λαιότερων. 

Είναι φοβερό πως αν σκάψεις το
θέμα της εργασίας ξετυλίγεται ολό-
κληρη η ελληνική ιστορία. Και εδώ
είναι που ξεφεύγει η υπόθεση από
τα καπνά. Μπορείς τελικά στην θέση
των καπνεργατών να βάλεις οποι-
αδήποτε εργασία. Και μπορεί οποι-
οσδήποτε να ταυτιστεί πάνω στο θέ-
μα της εργασίας.

Υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά 

στις καπνεργάτριες.

Δεν θα μπορούσα να κάνω την
ανάγνωση αυτή αν δεν υπήρχε η πο-
λιτική μου ταυτότητα. Θα έκανα μια
αφελή γραφική ανάγνωση μουσει-
ακού τύπου, “τι ωραία που περνάγα-
με παλιά”, μια οπτική όπως συνέβαι-
νε μέχρι τώρα στο μουσείο καπνού.
Το θέμα είναι τι μας λέει αυτή η
ιστορία στο τώρα. Χωρίς πολιτική
ματιά δεν έχει νόημα αυτή η παρά-
σταση. Αφού μιλάμε για την εργα-
σία. Και η εργασία έχει τα πάντα. Η
καθημερινή ζωή και οι αγωνίες της
επιβίωσης μέχρι τους μεγάλους
συλλογικούς αγώνες.

Κατ' αρχήν είναι μια πολύ γυναι-
κεία δουλειά. Παίζουν τρεις γυναί-
κες ηθοποιοί στους ρόλους και υπο-

δύονται τρεις προσφυγοπούλες, τις
πρώτες τρεις γυναίκες που δούλε-
ψαν στο Αγρίνιο και θεωρήθηκαν
αρχικά ηθικά μεμπτές για αυτό, οι
οποίες όμως είχαν μια πολύ ισχυρή
εργατική συνείδηση και ξέρανε τι
κάνανε, πρώτες στα κινήματα και τις
απεργίες. Επίσης στα χλωρά, ήταν
γυναίκες αυτές που αναλαμβάνουν
τα χωράφια.  

Η παράσταση έχει και τα καθημε-
ρινά εσταντανέ, όπως ντοπιολαλιά.
Όσο απομακρυνόμαστε από τα χλω-
ρά φεύγει και η ντοπιολαλιά. Μου
αρέσει πολύ που σκηνοθέτησα στην
τοπική διάλεκτο. Γιατί πώς αλλιώς
θα μεταφέρεις τις περιγραφές των
γυναικών από τις συνεντεύξεις, τα
ηχογραφημένα αποσπάσματα που
είναι στο ζωντανό λόγο που χρησι-
μοποιούν, πώς αλλιώς χωρίς την αυ-
θεντικότητα που οι ίδιες μεταφέ-
ρουν.

Εσύ είσαι 

και εργαζόμενη εκπαιδευτικός.

Δεν μου αρέσει το θέαμα να είναι
διδακτικό. Με ενδιαφέρει περισσότε-
ρο η παράσταση να έχει έντονα ερε-
θίσματα ώστε να μπορεί ο άλλος να
σκεφτεί σε σχέση με το σήμερα, να
κάνει τις αναλογίες που είναι ανα-
γκαίες. 

Το άλλο σημείο του να είμαι εκ-
παιδευτικός είναι πως εργάζομαι κα-
θημερινά. Δεν πιστεύω πως αν
ήμουν ένας άνθρωπος που δεν χτύ-
παγε κάρτα κάθε μέρα θα είχα την
ίδια αντιμετώπιση για το θέμα. Η
δουλειά είναι από τα βασικά πράγ-
ματα που πονάνε τον άνθρωπο. Η
παράσταση ξεκινάει με την αφήγηση
του προπατορικού αμαρτήματος,
“με τον ιδρώτα του προσώπου σου
θα βγάζεις το ψωμί σου”, εκεί είναι

το ζήτημα. Ποιος δουλεύει, πόσο
δουλεύει, πώς δουλεύει και για ποι-
ον. Αυτό δεν θα το είχα αντιληφθεί
αν δεν εργαζόμουνα και η ίδια. Κα-
θημερινά, βρέξει χιονίσει, εφτά το
πρωί στη δουλειά.

Και με αυτή την έννοια αυτό ήταν
το πρώτο ερέθισμα για να ξεκινή-
σουμε την παράσταση. Το θέμα της
εργασίας. Τι σημαίνει να δουλεύεις.
Πού βρίσκεται ο εαυτός σου, πώς γί-
νεται η ζωή σου γύρω από αυτό. Τα
έχει πει ο Μαρξ καλύτερα από
όλους, αλλά πάντως το πώς βρί-
σκεις την καθημερινότητά σου μέσα
στην εργασία για εμάς ήταν βασικό
σημείο. Αλλιώς δεν θα είχε και νόη-
μα μια τέτοια καταγραφή.

Υπάρχει εναλλακτική 

θεατρική δράση;

Είναι δυο τα στρατόπεδα σε αυτή
τη φάση. Από τη μία άνθρωποι που
θέλουν να κρατήσουν τις θεσούλες
τους. Προφανώς και στο θέατρο
όπως και αλλού η σταθερότητα δεν
είναι κακό πράγμα. Όμως εδώ έχου-
με φτάσει από το Εθνικό Θέατρο κυ-
ρίως και από τον διευθυντή Χατζάκη
να εκφράζεται η πιο λαϊκιστική εκδο-
χή. Θεωρώ πως αυτό που προσπα-
θεί να νομιμοποιήσει μέσα από το
Εθνικό είναι μόνο εμπορικότητα ξε-
χνώντας το κομμάτι τέχνη, κάτι που
είναι τουλάχιστον ανήθικο. Και αυτή
η πολιτική είναι εσκεμμένη δεν είναι
τυχαία. Θεσμοί όπως το Εθνικό όταν
φτάνουν να αναπαράγουν μια λαϊκι-
στική τέχνη και έρχονται να μας
πουν ότι ζήσαμε με περισσότερα
από όσα μας αναλογούν νομιμοποι-
ούν τα επιχειρήματα των από πάνω.

Και από την άλλη υπάρχει η από-
δειξη ότι υπάρχει και άλλη φωνή.
Όλοι αυτοί οι εκατοντάδες μικρότε-
ροι ή μεγαλύτεροι άνθρωποι που πι-
στεύουν στην τέχνη σαν ένα ζωντα-
νό πράγμα και συσπειρώνονται με
κάθε τρόπο προσπαθώντας να πα-
ρουσιάσουν ένα λόγο που να ταρά-
ζει τα νερά, γιατί το θέατρο δεν είναι
μόνο διασκέδαση. Αυτοί δεν έχουν
καμία στήριξη. 

Και αυτό που γίνεται και στην εκ-
παίδευση με την αξιολόγηση. Δεν
διαφέρει καθόλου. Από την μία δεν
έχουμε αίθουσες και βασικά πράγ-
ματα, για να μην συζητήσω για το μι-
σθό. Και από την άλλη σου ζητάνε
να αξιολογήσεις το σχολείο σαν να
είναι ένα ιδιωτικό ευάερο και ευήλιο
ίδρυμα. Υπάρχουν τάξεις με 50% με-
ταναστόπουλα που δεν ξέρουν ελ-
ληνικά αλλά δεν έχουμε τμήματα έν-
ταξης. Και μετά έρχονται να αξιολο-
γήσουν το διδακτικό έργο. Σε ποια
βάση; Μόνο στην βάση των απολύ-
σεων. Δεν θέλουν πραγματικά να
φροντίσουν για τη μάθηση αλλά να
απολύσουν κόσμο και να συρικνώ-
σουν την εκπαίδευση.

Η Γ. Μαυραγάνη μίλησε στον
Κυριάκο Μπάνο

Πολιτισμόςσελ. 22, Νο 1139
εργατικη αλληλεγγυη

Εργασία και Τέχνη
Συνέντευξη 

με τη Γεωργία
Μαυραγάνη, 

σκηνοθέτη της
παράστασης “Από
πρώτο χέρι”. Θα

παίζεται από τις 16
Οκτώβρη, από Πέμπτη

μέχρι Κυριακή, στο
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Μ
ε τη συμμετοχή αντιπροσώπων από
τις κυβερνήσεις 26 χωρών και τριών
διεθνών οργανισμών έγινε τη Δευτέ-

ρα στο Παρίσι η Διεθνής Διάσκεψη “για την
ασφάλεια του Ιράκ”. Δεν πρόκειται για τυχαί-
ες χώρες: ανάμεσά τους ήταν τα πέντε μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ -οι
πέντε ισχυρότερες πυρηνικές δυνάμεις του
πλανήτη δηλαδή (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία,
Βρετανία)- και μερικά από τα σημαντικότερα
κράτη της Μέσης Ανατολής και του Περσικού
Κόλπου. Ο διακηρυγμένος στόχος τους, να
αναχαιτίσουν τους “ακραίους τζιχαντιστές”
του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) που ελέγχουν
σήμερα ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους του
Ιράκ και της Συρίας. 

«Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη του Παρι-
σιού», γράφει το επίσημο ανακοινωθέν της
διάσκεψης, «δήλωσαν ότι το Ισλαμικό Κράτος
συνιστά απειλή για το Ιράκ, αλλά επίσης για
το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Δεσμεύ-
θηκαν να υποστηρίξουν με όλα τα αναγκαία
μέσα τη νέα ιρακινή κυβέρνηση στον αγώνα
της κατά του Ισλαμικού Κράτους, περιλαμβα-
νομένης της κατάλληλης στρατιωτικής βοή-
θειας».

Το πόσο σοβαρή είναι αυτή η απειλή “για τη
διεθνή κοινότητα” φάνηκε από τις ίδιες τις
συμμετοχές: οι ΗΠΑ και η Ρωσία εκπροσωπή-
θηκαν από τους υπουργούς Εξωτερικών τους,
τον Τζον Κέρρυ και τον Σεργκέι Λαβρόφ. Η
Βρετανία από τον πρωθυπουργό της, τον
Ντέιβιντ Κάμερον. Η Γαλλία από τον ίδιο τον
πρόεδρο Ολάντ. Την περασμένη βδομάδα ο
Κέρρυ είχε περιοδεύσει στις Αραβικές χώρες
σε μια προσπάθεια να κερδίσει όσο το δυνα-
τόν περισσότερες συμμετοχές στη νέα “συμ-
μαχία των προθύμων” του Προέδρου Ομπά-
μα. 

Ο στρατός που αθροιστικά μπορούν να
συγκεντρώσουν οι 26 αυτές χώρες μετριέται
σε εκατομμύρια φαντάρους. Τα πυρηνικά
τους οπλοστάσια είναι σε θέση να αφανίσουν
για πάντα κάθε ίχνος ζωής στον πλανήτη. Αλ-
λά παρά τα μεγάλα λόγια και τις δεσμεύσεις
“να υποστηρίξουν με όλα τα αναγκαία μέτρα”
τον αγώνα ενάντια στο “Χαλιφάτο” των “εξ-
τρεμιστών” η επιτυχία του νέου πολέμου που
μόλις έχουν κηρύξει δεν είναι καθόλου βέ-
βαιη.

Πρώτα απ' όλα τα μέλη της “Συμμαχίας των
Προθύμων” ούτε ακριβώς σύμμαχοι, ούτε
ακριβώς πρόθυμοι είναι. 

Η Δύση είναι “στα μαχαίρια” με τη Ρωσία
για τον έλεγχο της Ουκρανίας. Οι εκεχειρίες
διαδέχονται η μια την άλλη -για να καταλή-
ξουν και πάλι στο καλάθι των αχρήστων- πολύ
απλά γιατί καμιά από τις δυο πλευρές δεν εί-
ναι διατεθειμένη να κάνει πίσω: η Δύση, ο νι-
κητής το 1989 του Ψυχρού Πολέμου θεωρεί
φυσικό της δικαίωμα να αρπάζει τις παλιές
κτήσεις της διαλυμένης σήμερα “Σοβιετικής”
αυτοκρατορίας. Η Ρωσία -που παρά την ήττα
της εξακολουθεί να είναι η δεύτερη μεγαλύτε-
ρη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη- δεν είναι
διατεθειμένη να αφήσει το ΝΑΤΟ να την περι-
κυκλώσει. Όπως έλεγε ένας Ρώσος αναλυτής,
ο Ντίτρι Τρενίν, στην εφημερίδα Financial Ti-
mes “με την αποστολή χερσαίων δυνάμεων
(στην Ουκρανία) ο κύριος Πούτιν έστειλε ένα
μήνυμα στο Κίεβο ότι δεν πρόκειται να επιτρέ-
ψει στις Ουκρανικές δυνάμεις να νικήσουν
τους φιλορώσους αντάρτες... Έβαλε ένα δά-
χτυλο στο πεδίο της μάχης, όχι ολόκληρη τη
γροθιά του. Αλλά αυτό ήταν αρκετό για να

στερήσει από τις Ουκρανικές δυνάμεις τη νί-
κη...”

Και δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Στην Ανατο-
λική Ασία επικρατεί ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ
και την Κίνα. Σύμφωνα με την αμερικανική
εφημερίδα Wall Street Journal κινεζικά πολεμι-
κά αεροπλάνα έχουν “παρενοχλήσει” τουλάχι-
στον τρεις φορές από τις αρχές του χρόνου
μέχρι σήμερα αμερικανικά πολεμικά στα διε-
θνή ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού. Στα τέλη
Αυγούστου το Πεντάγωνο έστειλε επίσημη
διαμαρτυρία στις κινεζικές αρχές για μια “επι-
κίνδυνη πτήση” ενός πολεμικού αεροσκάφους
που πέρασε “ξυστά” (σε απόσταση δέκα μέ-
τρων) πάνω από ένα αμερικανικό περιπολικό
σκάφος. Επίσημα το Πεντάγωνο αποδίδει τα
επεισόδια αυτά σε αυθαιρεσία των Κινέζων πι-
λότων. Στην πραγματικότητα, όμως, κανένας
δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτές
οι παρενοχλήσεις είναι προσχεδιασμένες από
τα ίδια τα επιτελεία. Κανένας πιλότος δεν θα
ρίσκαρε -ειδικά σε ένα καθεστώς σαν της Κί-
νας- να αυθαιρετήσει. 

Καμιά ομοφωνία

Αλλά ούτε και ανάμεσα στους ίδιους τους
“στενούς” συμμάχους -τις ΗΠΑ και τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ομοφωνία:
η Γερμανία, για παράδειγμα, αρνείται πεισμα-
τικά, παρά τις αμερικανικές πιέσεις, να αυξή-
σει τις στρατιωτικές της δαπάνες, τουλάχι-
στον στο 2% του ΑΕΠ, όπως κάνουν οι άλλες
χώρες του ΝΑΤΟ.

Οι πιο μεγάλες δυσκολίες “συνεννόησης”,
όμως, ανάμεσα στους “πρόθυμους” προέρ-
χονται από την ίδια τη Μέση Ανατολή. Το μή-
λο της Έριδος είναι το καθεστώς του Άσαντ
στη Συρία. Ο Άσαντ έχει τη στήριξη όχι μόνο
της Ρωσίας (είναι σύμμαχός της από πολύ πα-
λιά) αλλά και των Σιιτών στην Τεχεράνη, τη
Βηρυτό και την ίδια τη Βαγδάτη. Οι ΗΠΑ, η
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σαουδική Αραβία,
αντίθετα, στηρίζουν τις δυνάμεις της αντιπολί-
τευσης, που προσπαθούν να ανατρέψουν τον
Άσαντ. Η Ρωσία θέτει σαν προϋπόθεση για
τον βομβαρδισμό των θέσεων του ονομαζόμε-

νου “Ισλαμικού Κράτους” μέσα στο έδαφος
της Συρίας την έγκριση από τη “νόμιμη κυβέρ-
νηση” της χώρας -την αναγνώριση του Άσαντ
με άλλα λόγια. Παρόμοια στάση κρατάει και η
κυβέρνηση του Ιράν -παρόλο που έχει συμμα-
χήσει, στην ουσία, με τις ΗΠΑ στον πόλεμο
ενάντια στους τζιχαντιστές στο έδαφος του
Ιράκ. Επίσημα οι ΗΠΑ συνεχίζουν να θεωρούν
το Ιράν “κράτος τρομοκράτη”. Η κυβέρνηση
της Τεχεράνης δεν συμμετείχε στη διάσκεψη
του Παρισιού, πολύ απλά γιατί δεν είχε καλε-
στεί ποτέ.

Το βασικό, όμως, πρόβλημα της “Συμμαχίας
των Προθύμων” δεν είναι η έλλειψη συνοχής:
το κύριό της πρόβλημα είναι ότι αυτοί που δη-
μιούργησαν το πρόβλημα δεν μπορούν να το
λύσουν. Ο Ομπάμα έχει αρχίσει να στέλνει τα
βομβαρδιστικά του να χτυπάνε τις θέσεις των
“τζιχαντιστών” στο Ιράκ και τη Συρία. Αλλά
δεν έχει καμιά πρόθεση να στείλει χερσαίες
δυνάμεις. Στην ομιλία του ο Ομπάμα είπε ότι
οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν αυτή τη φορά τα
επιτυχημένα παραδείγματα των επεμβάσεων
στη Σομαλία και την Υεμένη.

“Η Σομαλία ήταν κάποτε το ισοδύναμο της
ταπείνωσης για τις ΗΠΑ”, γράφει η εφημερίδα
Financial Times. “Έτσι πολλοί Σομαλοί έμει-
ναν έκπληκτοι όταν άκουσαν τον πρόεδρο Ομ-
πάμα να επικαλείται τον αγώνα ενάντια στους
Ισλαμιστές εξτρεμιστές στη χώρα τους σαν το
μοντέλο για το Ιράκ και τη Συρία. 

Από τη φρίκη του 1993, όταν οι ηγέτες των
εχθρικών φυλών κατέρριπταν  αμερικανικά
ελικόπτερα και έσερναν τα πτώματα των Αμε-
ρικανών φαντάρων μέσα στους δρόμους του
Μογαντίσου, η Ουάσιγκτον προσάρμοσε την
στρατηγική της στην προσπάθεια να απαλλά-
ξει τη χώρα από τους εξτρεμιστές, πράγμα
που είχε σαν αποτέλεσμα αυτό που ο Ομπάμα
ονομάζει τώρα ‘πετυχημένη στρατηγική', ένα
συνδυασμό αεροπορικών επιδρομών με την
υποστήριξη ‘συμμαχικών στρατευμάτων στο
έδαφος'. 

Είκοσι χρόνια αργότερα, όμως, η Σομαλία
παραμένει ένα διαλυμένο κράτος. Πριν από
λίγο καιρό κατακλύστηκε από τις δυνάμεις
της αλ-Σαμπάαμπ, Ισλαμιστές Τζιχαντιστές

συνδεδεμένους με την αλ-Κάιντα που εξαπλώ-
νονται γρήγορα σε όλη την Ανατολική Αφρική
και εξαπολύουν θανατηφόρες επιθέσεις στην
Κένυα, την Ουγκάντα, το Τζιμπουτί και την
ίδια τη Σομαλία...” 

Οι χερσαίες δυνάμεις της Αφρικανικής
Ένωσης, ένας στρατός 21 χιλιάδων ανδρών,
κατάφερε να διώξει την αλ-Σαμπάαμπ από το
Μογκαντίσου. Και οι ΗΠΑ κατάφεραν να εξον-
τώσουν, μέσα από στοχευμένους βομβαρδι-
σμούς ένα μεγάλο κομμάτι της ηγεσίας της
οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αρχη-
γού της, του Αχμέτ Γκοντέιν. “Πολλοί τοπικοί
ειδικοί όμως”, γράφει η FT, “λένε τώρα ότι...
κινδυνεύουν να κάνουν τα πράγματα χειρότε-
ρα... Η εξόντωση του Γκοντέιν ενδέχεται να
“επιταχύνει” την μετακίνηση τμημάτων της αλ-
Σαμπάαμπ... από την αλ-Κάιντα προς την πιο
ριζοσπαστική ISIS”.

Διαίρει και βασίλευε

Το Ισλαμικό Κράτος είναι ένα φριχτό καθε-
στώς -για αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Η
απάντηση στη φρίκη αυτή, όμως, δεν μπορεί
να έρθει μέσα από ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις -όσους τοπικούς συμμάχους και αν
έχουν.

Η ISIS είναι προϊόν των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων. Το Ιράκ ζει εδώ και εικοσιπέντε
σχεδόν χρόνια μόνιμα μέσα στον πόλεμο,
τους βομβαρδισμούς, τον αποκλεισμό, την κα-
τοχή και την σεχταριστική βία του “διαίρει και
βασίλευε”. Μια ολόκληρη γενιά έχει μεγαλώ-
σει χωρίς να έχει γνωρίσει τίποτα άλλο. Αυτή
η φρίκη είναι το μυστικό πίσω από την οργή
που τρέφει την ISIS. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: η ISIS κατάφερε
να δυναμώσει μέσα στη Συρία από την πρό-
ωρη “στρατιωτικοποίηση” της επανάστασης-
το πέρασμα σχεδόν αμέσως από τις μαζικές
διαδηλώσεις σε μια ένοπλη αντιπαράθεση με
τον στρατό του Άσαντ. Αυτή η στρατιωτικο-
ποίηση ήταν προϊόν της βίας του ίδιου του κα-
θεστώτος -που δεν δίστασε να στρέψει να
όπλα ενάντια στον πληθυσμό του. Αλλά ταυ-
τόχρονα ήταν αποτέλεσμα των επεμβάσεων
της Σαουδικής Αραβίας και των άλλων τοπι-
κών ισχυρών, που έτρεξαν να “στηρίξουν” με
όπλα, χρήματα και πυρομαχικά τοπικούς υπο-
ψήφιους πολέμαρχους αντίπαλους του Άσαντ
σε σεχταριστική-θρησκευτική βάση. Για τους
Εμίρηδες της Μέσης Ανατολής (και τους συμ-
μάχους τους στις πρωτεύουσες της Δύσης)
ένας αιματηρός εμφύλιος πόλεμος στη Συρία
ήταν χίλιες φορές προτιμότερος από μια επα-
νάσταση. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς
τους πολέμαρχους κατέληξε στην ISIS -μαζί
με τα όπλα, τα λεφτά και τα πυρομαχικά του.

Το Ιράκ δεν χρειάζεται περισσότερα όπλα.
Χρειάζεται απαλλαγή από τον ιμπεριαλισμό.
Για να μπορέσουν οι εργάτες του Ιράκ και της
Συρίας να απαλλαγούν από τη θηριωδία της
ISIS πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιστα-
θούν στη “συμμαχία των προθύμων” και το
νέο λουτρό αίματος που ετοιμάζουν για τον
λαό της Συρίας και του Ιράκ.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Από τους “Πρόθυμους” του Μπους
στους “Πρόθυμους” του Ομπάμα

Οι υπουργοί εξωτερικών των “πρόθυμων” του Ομπάμα στο Παρίσι μαζί με τον Ολάντ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ εργατικη αλληλεγγυη

Η
Εργατική Αλληλεγγύη είναι πραγματι-
κά αυτό που λέει ο τίτλος της. Μια
εφημερίδα που έχει σταθεί στο πλευ-

ρό όλων των εργαζόμενων, των απολυμένων,
των ανέργων. Έχει στηρίξει τους αγώνες και
έχει δώσει δύναμη στους εργαζόμενους να
συνεχίσουν τη σύγκρουση με τα μνημόνια και
την κυβέρνησή τους. Έχει βγάλει από τις σε-
λίδες της τη φωνή όσων δεν έχουν πρόσβαση
στα καθεστωτικά ΜΜΕ, έχει πει την αλήθεια.

Εμείς, οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, συνεχίζου-
με εδώ και 15 μήνες τον αγώνα για ελεύθερη
δημόσια ραδιοτηλεόραση, ακριβώς γιατί
έχουμε κερδίσει την αλληλεγγύη όλους αυ-
τούς τους μήνες από χιλιάδες αλληλέγγυους,
από όλη την κοινωνία. Η εφημερίδα Εργατική
Αλληλεγγύη μας στηρίζει με συνέπεια όλο
αυτό το διάστημα.

Εμείς σαν αγωνιζόμενοι της ΕΡΤ, στηρίζου-
με την οικονομική της εξόρμηση και καλούμε
κάθε εργαζόμενο να κάνει το ίδιο.

Γαβρίλος Κασιμάτης, 
γραμματέας ΠΟΣΠΕΡΤ

Ε
δώ και χρόνια, η ναζιστική οργάνωση
Χρυσή Αυγή, παράλληλα με τη δράση
των Ταγμάτων Εφόδου, επιχειρεί να

χρησιμοποιήσει το δικαστικό μηχανισμό για
να τρομοκρατήσει ή να εξουδετερώσει το αν-
τιφασιστικό κίνημα. Σε μια από τις πιο χαρα-
κτηριστικές απόπειρες αυτού του είδους,
στράφηκε εναντίον της εφημερίδας Εργατική
Αλληλεγγύη, επιχειρώντας να φιμώσει μια
από τις συνεπέστερες (και …παλιότερες) αν-
τιφασιστικές φωνές. Είχε βέβαια επί χρόνια
φροντίσει να επιτεθεί με όλα της τα κλασικά
όπλα (μαχαίρια, ρόπαλα) στους αγωνιστές
που εκφράζονται από την Εργατική Αλληλεγ-
γύη, αλλά μηνύοντας την εφημερίδα έδειξε
ότι αισθάνεται τόσο ισχυρή, ώστε να υποδύε-
ται η ίδια …το θύμα. Εξάλλου είναι αυτό που
κάνει και σήμερα, εξαπολύοντας από τον Κο-
ρυδαλλό μηνύσεις και αγωγές σε όσους τολ-
μούν να αποκαλύψουν την αλήθεια για τη δο-
λοφονική της δράση. Χάρη στη συμπαράστα-
ση ενός ευρύτατου αντιφασιστικού μετώπου,
στο οποίο συμμετείχα ως μάρτυρας υπερά-
σπισης στη δίκη, η μήνυση αυτή κατέρρευσε
στο δικαστήριο. Αυτή την έμπρακτη συμπα-
ράσταση ζητά σήμερα η Εργατική Αλληλεγ-
γύη, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τον
αγώνα της. Και ασφαλώς την αξίζει.

Δημήτρης Ψαρράς, 
δημοσιογράφος

Ο
ι καθαρίστριες δίνουμε μια σκληρή
μάχη πάνω από ένα χρόνο, που μας
έχει αλλάξει κι εμάς τις ίδιες. Πριν

από τον αγώνα είμασταν διαφορετικοί άνθρω-
ποι, στο τρέξιμο για την καθημερινή δουλειά,
τα προβλήματα στο σπίτι και μέχρι εκεί.
Όμως αυτό που κάνουμε εδώ κι ένα χρόνο
μας άνοιξε τα μάτια, μας άνοιξε τους ορίζον-
τες. Γνωρίσαμε πράγματα, ανθρώπους, ιδέες,
εφημερίδες σαν την Εργατική Αλληλεγγύη
που, για να μην λέω ψέμματα, αγνοούσαμε
πιο πριν. Και πάνω απ’ όλα γνωρίσαμε την αλ-

ληλεγγύη χιλιάδων εργαζόμενων και ανέργων
που μας κράτησε κι εμάς ζωντανές τόσους
μήνες. 

Κατά τη γνώμη μου έχουμε νικήσει όποια
εξέλιξη κι αν έχει ο αγώνας μας, αλλά συνεχί-
ζουμε μέχρι τέλους γιατί θέλουμε να δείξου-
με σε όλη την κοινωνία ότι οι αγώνες έχουν
αποτέλεσμα και μπορούν να νικάνε. Γι’ αυτό
δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε να
είμαστε στους δρόμους και να δείχνουμε την
αλληλεγγύη μας σε όλους όσους γνωρίσαμε.

Η Εργατική Αλληλεγγύη ήταν μαζί μας σε
όλες τις στιγμές και στις «χαρούμενες»,  όταν
κερδίζαμε μια δίκη για παράδειγμα, αλλά και

στις «κακές» όταν μας πήγαιναν στη ΓΑΔΑ.
Σκέφτομαι ότι είναι η εφημερίδα που θα δια-
βάζω πίνοντας τον καφέ μου το πρωί, γιατί
μπορώ να μαθαίνω τα πάντα για τους αγώνες
ακόμη και για αυτούς που δεν θα μπορώ να
πηγαίνω αυτοπροσώπως. Καλώ κάθε εργαζό-
μενο να στηρίξει την Εργατική Αλληλεγγύη
οικονομικά για να συνεχίσει αυτήν τη δουλειά
που κάνει.

Καλούμε όλους στις 23 Σεπτέμβρη στον
Άρειο Πάγο στη δίκη μας, γιατί η νίκη η δική μας
θα είναι νίκη για όλους τους εργαζόμενους.

Φωτεινή Νικηταρά, 
καθαρίστρια Υπουργείου Οικονομικών

1 Ιούλη 2011

15 Φλεβάρη 2012

14 Ιούνη 2013

Στηρίξτε την εφημερίδα
που σας στηρίζει

Στόχος 120.000 ευρώ


