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Σ
τις 2 Οκτώβρη, μετά την επιστροφή του Τσίπρα
από τις ΗΠΑ, η Αυγή κυκλοφόρησε με τον εξής
πρωτοσέλιδο τίτλο: «ΔΝΤ: Ασφυκτική πίεση στο

Βερολίνο από την αυτοκριτική του ταμείου - Ελάφρυν-
ση χρέους για τη διόρθωση των ‘λαθών’ - Οι προτάσεις
του ΔΝΤ ισοδυναμούν με κούρεμα 100 δις υποστηρί-
ζουν γερμανικές κυβερνητικές πηγές».

Η είδηση βασίζεται στην κυκλοφορία της ετήσιας εκ-
θεσης της υπηρεσίας αξιολόγησης του ΔΝΤ και, όπως
χαρακτηριστικά διαβάζουμε στην Αυγή, «διευρύνει την
(σ.σ. ήδη χιλιοειπωμένη) αυτοκριτική πέραν του περί-
φημου "συντελεστή", εστιάζοντας κατά βάση στη μη έγ-
καιρη αναδιάρθρωση του χρέους». 

Ακολούθως μεταφέρεται ρεπορτάζ της εφημερίδας
"Rheinische Post", που υποστηρίζει ότι «το ΔΝΤ έχει υπο-
βάλει προτάσεις που ισοδυναμούν με κούρεμα του ελλη-
νικού χρέους κατά 100 δις». Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ ζητά-
ει από τη Γερμανία «παράταση του χρόνου λήξης των
δανείων από τα 30 στα 50 χρόνια, μεταφοράς για μετά
το 2030 του χρόνου αποπληρωμής τους, αλλά και περαι-
τέρω μείωσης των επιτοκίων», γράφει η εφημερίδα. 

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (του ESM, που θα αναλάβει
το 60% του νέου δανείου ύψους 86 δις ευρώ) Κλάους
Ρέγκλινγκ, έδινε συνέντευξή στους Financial Times.

Εκεί δήλωσε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να λάβει
μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση» και πρόσθεσε ότι το
ζήτημα του χρέους δεν συνιστά αναγκαία συνθήκη για
την ανάκαμψη της οικονομίας. Η Ελλάδα, υποστηρίζει,
έχει ήδη επωφεληθεί από τους γενναιόδωρους όρους
των δανείων, στους οποίους αναφέρθηκε ως τους πλέ-
ον ευνοϊκούς στην παγκόσμια ιστορία. 

Κανένα κούρεμα

«Νομίζω ότι τώρα υπάρχει μια μεγάλη σύγκλιση. Η
ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι δεν θα υπάρξει
ονομαστικό κούρεμα του χρέους – για καλούς λόγους.
Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να πουλήσει με πολύ
θετικό τρόπο στους ψηφοφόρους της, τον ελληνικό
λαό, ό, τι έχει ήδη συμβεί και ό, τι θα μπορούσε να συμ-
βεί, γιατί τα οφέλη είναι εδώ σε κάθε περίπτωση», λέει
ο Ρέγκλινγκ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, θεωρεί ότι η συμφωνία
του Ιουλίου θα οδηγήσει σε κάποια ελάφρυνση χρέους,
προσθέτοντας όμως, ότι ο ίδιος έχει αρνηθεί την ανάγ-
κη για κόψιμο μεγάλης κλίμακας γιατί η Γερμανία και
άλλες χώρες το αρνούνται. Με αρκετά ωμό τρόπο ο
Ρέγκλινγκ εξηγεί: το ελληνικό χρέος πρέπει να μετριέ-
ται με βάση το τι μπορεί η Αθήνα να πληρώνει σε ετή-
σια βάση παρά με βάση το συνολικό ύψος του χρέους.  

Οσον αφορά τις προτάσεις του ΔΝΤ για μακριές επι-
μηκύνσεις σε βάθος τριακονταετίας ο Ρέγκλινγκ δήλω-
σε ότι μπορεί να δει επιμήκυνση, αλλά όχι τόσο μακρο-
πόθεσμη, καθώς υπάρχουν πολλές μεταβλητές, όπως η
ανάπτυξη, που βέβαια εξαρτάται από το πόσο εφαρμό-
ζονται τα προγράμματα. Παρά τις διαφορές ο Ρέγ-
κλινγκ καταλήγει ότι το ΔΝΤ έχει μετακινηθεί κοντά στη
δική του θεώρηση της σημασίας των χαμηλών, αλλά σε
ετήσια βάση, πληρωμών χρέους.

Σαν νονός της νύχτας, ο Ρέγκλινγκ εξηγεί πώς με
απειλές και εκβιασμούς μπορεί ο τοκογλύφος να κρα-
τάει ζωντανό το θύμα του για να απομυζεί μέχρι και την
τελευταία σταγόνα. Αυτό είναι το «αντάλλαγμα» που δί-
νουν στο Τσίπρα οι εταίροι του για το τρίτο μνημόνιο
και για το οποίο μας ζητάει να πανηγυρίζουμε.    

H
δη, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ξεκί-
νησε η ανάγνωση των προγραμ-
ματικών δηλώσεων της κυβέρνη-

σης, με την ομιλία του πρωθυπουργού
Τσίπρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί
τα μεσάνυχτα της Τετάρτης με ψήφο εμ-
πιστοσύνης. Όμως η πραγματική ψήφος
εμπιστοσύνης δόθηκε την ίδια μέρα στην
συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ. 

Μιλώντας στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει
προγραμματικών δηλώσεων, ο Τσίπρας
μίλησε για «δύσκολο έργο της κυβέρνη-
σης» γιατί θα πρέπει να υλοποιήσει τη
συμφωνία με τους δανειστές και να εξα-
σφαλίσει τα απαραίτητα «προαπαιτούμε-
να» και «ισοδύναμα» που αυτοί θέτουν
ενόψει της πρώτης αξιολόγησης.

«Προς το συμφέρον μας είναι να τελει-
ώνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα με
την πρώτη αξιολόγηση για να ανοίξει το
κεφάλαιο της αναδιάρθρωσης του χρέ-
ους», είπε. Δηλαδή άμεσα άγρια λιτότητα,
και μετάθεση της υλοποίησης της αντιμε-
τώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και
όλων των παλιών δεσμεύσεων της κυβέρ-
νησης σε ένα «κυβερνητικό σχεδιασμό τε-
τραετίας» με στόχο η Ελλάδα να «βγει
από την επιτροπεία και να επιστρέψει στις
αγορές», όπως τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η μακροσκελής λίστα με τα 48 προ-
απαιτούμενα με χρονοδιάγραμμα εφαρ-
μογής που λήγει στις 15 Οκτώβρη, την
οποία παρουσίασε στο Γιούρογκρουπ ο
υπουργός Οικονομικών Τσακαλώτος αφο-
ρά απλά την εκταμίευση της μισής δόσης
του Αυγούστου (2 δισ. ευρώ), ενώ για τα
υπόλοιπα (άλλο 1 δις ευρώ) θα πρέπει να
συμφωνήσει με τους δανειστές και σε μια
δεύτερη λίστα με προαπαιτούμενα!

Αποκαλύπτεται έτσι με τον χειρότερο
δυνατό τρόπο η απάτη των υποσχέσεων
που έδινε ο Τσίπρας όταν έλεγε, κλείνον-
τας τη «συμφωνία» του Ιουλίου, ότι «πή-
ραμε 80 δις ευρώ», βγάζουμε τώρα τη
θηλιά των εκβιασμών από το λαιμό μας
και μετά προχωράμε στην «ανάπτυξη». Οι
εκβιασμοί θα συνεχίσουν μήνα το μήνα
και θα γίνονται όλο και πιο άγριοι.

Αυτό φαίνεται και από όλα όσα περι-
λαμβάνει η πρώτη λίστα προαπαιτουμέ-
νων, αλλά και σε αυτά που λέγεται ότι πε-
ριλαμβάνει η δεύτερη που ακολουθεί,
ανάμεσα στα οποία είναι:

Η αύξηση και μονιμοποίηση της φορο-
λογίας με αλλαγές στη φορολογική κλί-
μακα για μισθωτούς και συνταξιούχους,
(με ενσωμάτωση της έκτακτη εισφοράς),
η κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20% των
δικαιούχων, η εύρεση «ισοδυνάμων» για
τις αποφάσεις του ΣτΕ ενάντια σε μει-

ώσεις συντάξεων 2012, «ισοδυνάμων» για
τη μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού
ελλείμματος για τις επικουρικές, «ισοδυ-
νάμων» για τη μη ιδιωτικοποίηση του ΑΔ-
ΜΗΕ - αν και εφόσον η κυβέρνηση τελικά
αποφασίσει να μην την υλοποιήσει, άμε-
σα την ιδιωτικοποίηση των ΟΛΠ και ΟΛΘ.

Επίσης: περικοπές των κάθε είδους
προνοιακών επιδομάτων, κατά σχεδόν 1
δις ευρώ το χρόνο, 50% μείωση στο κον-
δύλι για επίδομα θέρμανσης, περικοπή
του ακατάσχετου ορίου μισθών και συν-
τάξεων από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ,
σταδιακή αύξηση της προκαταβολής φό-
ρου εισοδήματος από το 55% στο 100%
στους αυτοαπασχολούμενους και εργα-
ζόμενους με μπλοκάκια, νέες περικοπές
στους μισθούς στο δημόσιο σε σύνδεση
με «αξιολόγηση» με εφαρμογή από
1/1/2016.

Περικοπές

Προκειμένου να εφαρμόζονται απαρέγ-
κλιτα οι περικοπές στο δημόσιο θα λει-
τουργεί Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που
θα κόβει περαιτέρω τις κρατικές δαπά-
νες, ασχέτως των αναγκών των νοσοκο-
μείων, σχολείων, υπηρεσιών, αν διαπι-
στώνεται ότι δεν οδηγούν στην περαίωση
των δημοσιονομικών στόχων του Μνημο-
νίου.

Αν αυτές είναι οι προϋποθέσεις για τη
σημειωτέον τμηματική καταβολή της δό-
σης 3 δις ευρώ, μπορεί να φανταστεί κα-

νείς τι έχει να ακολουθήσει προκειμένου
η ελληνική κυβέρνηση να εξασφαλίσει
την εκταμίευση 80 δις ευρώ. Χρήματα
που με αντίτιμο αβάσταχτες θυσίες για
την εργατική τάξη και τους φτωχούς αυ-
τής τη χώρας, θα καταλήξουν στην απο-
πληρωμή του χρέους και ακόμα μια ανα-
κεφαλαιοποίηση της μαύρης τρύπας των
τραπεζιτών. 

Στην ομιλία του ο Τσίπρας αναφέρθηκε
επίσης στο θέμα των προσφύγων επαινών-
τας τους κατοίκους των νησιών για την αλ-
ληλεγγύη τους λέγοντας: «Αυτό είναι το
ένα πρόσωπο της Ευρώπης. Γιατί το άλλο
είναι ο αυταρχισμός, τα κλειστά σύνορα
και τα δακρυγόνα κατά των προσφύγων».

Αναρωτιέται κανείς σε ποια χώρα ζει ο
πρωθυπουργός. Λες και δεν είναι κλειστά
τα σύνορα της Ελλάδας στον Εβρο. Λες
και δεν πνίγονται κάθε μέρα γυναίκες και
παιδιά στο Αιγαίο, ακριβώς επειδή είναι
κλειστά αυτά τα σύνορα. Λες και δεν συμ-
φώνησε ο ίδιος με τις σκληρότερες κα-
τευθύνσεις που έβαλαν οι ηγέτες της ΕΕ
στην πρόσφατη Σύνοδο.

Οι έπαινοι στον εθελοντισμό των κατοί-
κων των νησιών ή όσων συρρέουν για να
βοηθήσουν τους πρόσφυγες σε πλατείες
και γήπεδα, χρησιμοποιούνται με τον πιο
αισχρό τρόπο για να καλύψουν τη ρατσι-
στική πολιτική της Ευρώπης Φρούριο και
την ανυπαρξία της κρατικής μέριμνας για
τους πρόσφυγες.   

Γιώργος Πίττας

ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΚΛΙΝΓΚ

“Πουλήστε 
φούμαρα”

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Προγραμματικά
προαπαιτούμενα

Από τον Κλίντον στο Λεβέντη δύο μέρες δρόμος
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Α
καριαία απάντησαν οι εργαζόμενοι
της Air France στην απόφαση της δι-
οίκησης της εταιρίας για 3000 απο-

λύσεις. Οι εικόνες με τους μάνατζερ να
τρέχουν για να γλυτώσουν από την οργή
των εργαζόμενων, πηδώντας φράχτες με
τη βοήθεια της αστυνομίας, έκαναν το γύ-
ρο του κόσμου.

Στους παλιότερους εδώ στην Ελλάδα,
θύμισαν τις εικόνες από τις επιθέσεις των
απεργών της Ιονικής στη συνέλευση των
μετόχων όταν ξεπουλούσαν την τράπεζα.
Αλλά πάνω απ’ όλα μάς θύμισαν την άλλη
διάσταση του συνθήματος «Ελλάς-Γαλλία,
συμμαχία».

Μέσα στις επόμενες βδομάδες, έρχεται
στην Αθήνα ο πρόεδρος Ολάντ. Θα συναν-
τήσει έναν Τσίπρα που κάποτε τον έλεγε
ειρωνικά «Ολαντρέου» και τώρα τον έχει
ξεπεράσει από τα δεξιά. 

Δεν είναι μόνο οι εικόνες από το τα-
ξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, με
τις συναντήσεις με τον Κλίντον και με
τους ελληνοαμερικανούς επενδυτές,
που συμβολίζουν αυτή τη στροφή. Εί-
ναι οι προετοιμασίες για την ψήφιση
του θηριώδους πακέτου με τα «προ-
απαιτούμενα» τις επόμενες βδομά-
δες. Και βέβαια οι τραγικοί αριθμοί
από το σχέδιο προϋπολογισμού που
κατάθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Η εκτίμηση για τους τόκους που
πληρώνει το δημόσιο το 2015 φτάνει
στα 6,911 δις ευρώ (4% του ΑΕΠ) και

η πρόβλεψη για το 2016 τα 6,919 δις (ίδιο
ποσοστό του ΑΕΠ). Και ταυτόχρονα τα
νούμερα για το πρωτογενές πλεόνασμα
δείχνουν 3,620 δις φέτος και 3,590 δις του
χρόνου, σταθερά στο 2,1% του ΑΕΠ, παρό-
λο που οι προβλέψεις δίνουν συρρίκνωση
του ΑΕΠ -2,3% φέτος και -1,3% το 2016.

Λιτότητα

Η φιλοδοξία του Τσίπρα να εφαρμόσει
«αριστερή λιτότητα» έχει ξεκινήσει κυριο-
λεκτικά με σφαγή των κοινωνικών δαπανών
για να πληρώνονται κανονικά οι τραπεζίτες.

Αν οι υπουργοί της συγκυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ νομίζουν ότι θα αποφύγουν την
οργή των εργαζόμενων για αυτά τα κατορ-
θώματά τους, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Η
«νωπή λαϊκή εντολή» την οποία επικαλούν-
ται, δεν εμπόδισε ποτέ τον κόσμο να δείξει
στο πεζοδρόμιο τι νομίζει για τις αντεργα-

τικές μεθοδεύσεις. Ας ρωτήσουν τον Σημί-
τη πόσο γρήγορα βρήκε απέναντί του τους
απεργούς της Ιονικής και τους εκπαιδευτι-
κούς στα εξεταστικά κέντρα. Ας ρωτήσουν
τον Παπανδρέου, αν οι ίδιοι έχουν ξεχάσει
τι έγινε το 2010.

Το φθινόπωρο του 2015 είναι πιο σκλη-
ρό και πιο πολωμένο από κάθε άλλη φορά.
Οι «θεσμοί» της ΕΕ είναι πιο ξεφτιλισμένοι
παρά ποτέ στα μάτια του κόσμου που συμ-
παραστέκεται στους πρόσφυγες ενάντια
στα θανατερά μαρτύρια της Ευρώπης-
φρούριο. Ο Τσίπρας μπορεί να παριστάνει
ότι ο Ολάντ και η Μέρκελ «άλλαξαν», αλλά
το κίνημα ενάντια στο ρατσισμό και στη λι-
τότητα έχει αντίθετη γνώμη. Οι αντιπροσω-
πείες που συγκεντρώνονται για τη διεθνή
συνάντηση στην Αθήνα αυτό το σαββατο-
κύριακο το επιβεβαιώνουν. Σωματεία και
κινήσεις καλούν διαδήλωση στο πλευρό

των προσφύγων την Πέμπτη 15
Οκτώβρη, μέρα συνόδου κορυ-
φής της ΕΕ.

Με την ίδια ευαισθησία που ξε-
διπλώνουμε την αλληλεγγύη μας
στους πρόσφυγες, είναι ώρα να
ετοιμάσουμε την πανεργατική
απεργιακή απάντηση στα μνημο-
νιακά προαπαιτούμενα της κυ-
βέρνησης. Η απεργία που έχει
υποσχεθεί η ΑΔΕΔΥ είναι μόνο η
αρχή. Έρχονται πολλές Air Fran-
ce για παλιούς και όψιμους
Ολαντρέου.

Σ
ε μια ιστορική και εντυπωσιακή διαδήλωση
70.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της
Βιέννης και αμφισβήτησαν να σχέδια της κυ-

βέρνησης για αυστηρότερο αντι-προσφυγικό πλαί-
σιο. Ακολούθησε η συναυλία «Φωνή για τους Πρό-
σφυγες» την οποία παρακολούθησαν 150.000.

Οι διοργανωτές έμειναν άναυδοι από τη μαζικότη-
τα των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το
Σάββατο 3 Οκτώβρη. Η πλατφόρμα που οργάνωνε τη
διαδήλωση είχε την υποστήριξη από τουλάχιστον
120 ΜΚΟ, συνδικάτα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα,
το Κόμμα των Πρασίνων και από ευρύ φάσμα πρωτο-
βουλιών για τους πρόσφυγες. Ήταν η εντυπωσιακή
συνάντηση των ίδιων των προσφύγων, των εθελον-
τών που τους βοηθάνε και αυτών που στηρίζουν οι-
κονομικά τους πρόσφυγες. Από κοινού αμφισβήτη-
σαν της κυβερνητικές προσπάθειες που υπονο-
μεύουν την αλληλεγγύη τις περασμένες εβδομάδες
και μήνες. 

Ο Καμπίνο, βασικός τραγουδιστής της πανκ-ροκ
μπάντας «Die Toten Hosen» που αργότερα έπαιξε
και στη συναυλία αλληλεγγύης, όταν βρέθηκε
μπροστά στο Κοινοβούλιο με την διαδήλωση φώνα-
ξε κατά του Χάινζ Κρίστιαν Στρας, που είναι ο ηγέ-
της του φασιστικού Κόμματος της Ελευθερίας
(FPO): «Πρέπει να ενωθούμε ή η Ευρώπη θα διαλυ-
θεί. Γαμήστε τον Στρας!». Το FPO θέλει να χτίσει
φράχτη γύρω από την Αυστρία και μπορεί να κερδί-
σει τις εκλογές στη Βιέννη την ερχόμενη Κυριακή.
Οι διαδηλωτές φώναζαν «Κάτω το FPO» και κουβα-
λούσαν πλακάτ που έγραφαν «Μέσα οι πρόσφυγες,
έξω το FPO». 

Πόλωση

Η πόλωση είναι τεράστια. Η κυβέρνηση και το
FPO κατηγορούν του «οικονομικούς πρόσφυγες»
ότι μπαίνουν παράνομα στην Ευρώπη. Προετοίμα-
σαν έναν νέο νόμο που θα επιτρέπει στο κράτος να
απελαύνει τους πρόσφυγες πίσω στις χώρες τους
μετά από τρία χρόνια. Ταυτόχρονα θέλουν να χρη-
ματοδοτήσουν την δημιουργία hot spots στα θα-
λάσσια σύνορα της Ευρώπης, κάτι που θα οδηγή-
σει τους πρόσφυγες στην απελπισία. Ο φόβος και
το μίσος ενάντια στους μετανάστες καλλιεργείται
συστηματικά από τους πολιτικούς. 

Το Σάββατο μαζικά ο κόσμος είπε ΟΧΙ σε αυτή τη
ρατσιστική πολιτική και απαίτησε το άνοιγμα των
συνόρων, ανθρώπινη αντιμετώπιση για τους πρό-
σφυγες και την παραίτηση της μισαλλόδοξης
υπουργού Εσωτερικών Τζοάνα Μικλ-Λάιτνερ. Χιλιά-
δες εθελοντές αντικαθιστούν το κράτος και υποδέ-
χονται τους πρόσφυγες στους σιδηροδρομικούς
σταθμούς, στα σύνορα και στα στρατόπεδα της
Αυστρίας. 

Στη μαζική συναυλία που ακολούθησε στο Χέλν-
τενπλατζ έπαιξαν δωρεάν πολλοί σημαντικοί μουσι-
κοί. Ο τραγουδιστής Kostantin Wecker απευθύνθη-
κε στις μάζες «αυτό το απίστευτο κύμα βοήθειας
και αλληλεγγύης άνοιξε τις πύλες της αντίστασης
που από καιρό είχαμε ανάγκη». Ας διαβούμε λοιπόν
τις πύλες, ας απλώσουμε και ας βαθύνουμε το αν-
τιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα παντού στην
Ευρώπη.

Νταβίντ Άλμπρεϊτ

• Ο Νταβίντ Άλμπρεϊτ θα είναι στην διεθνή αντιφα-
σιστική συνάντηση 10-11 Οκτώβρη στο Ρουφ.

Ελλάδα-Γαλλία, εργατική 
συμμαχία αντίστασης

70.000 στους

δρόμους της Βιέννης

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Γαλλία 2015, εργαζόμενοι της  Air France κυνηγάνε τα αφεντικά της εταιρίας

Ελλάδα 1998, απεργοί της Ιονικής Τράπεζας
διαλύουν την ΓΣ των μετόχων
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Απεργιακό πρόγραμμα εξήγγειλε
η ΠΟΕΔΗΝ, ανοίγοντας έτσι έναν
νέο κύκλο κινητοποιήσεων στη δη-
μόσια Υγεία.

Με απόφαση της εκτελεστικής της
επιτροπής, στις 29/9, το δευτερο-
βάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των
υγειονομικών, προαναγγέλλει τη
συμμετοχή του κλάδου στην απερ-
γία της ΑΔΕΔΥ – η ημερομηνία της
οποίας αναμένεται να οριστεί μετά
τη σύσκεψη της Πέμπτης 8/10 - και
νέα 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία
αμέσως μετά.  

Ταυτόχρονα με την εξαγγελία των
απεργιακών κινητοποιήσεων, η Ομο-
σπονδία έδωσε στη δημοσιότητα μια
σειρά χρήσιμα στοιχεία για τη δρα-
ματική κατάσταση των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ στα νο-
σοκομεία τους οκτώ πρώτους μήνες
του έτους, εκταμιεύτηκε το 31,2%
της προβλεπόμενης κρατικής χρη-
ματοδότησης. Από το 1 δις 350
εκατ. ευρώ που προβλέπει ο προ-
ϋπολογισμός του 2015 εκταμιεύτη-
καν 400 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο
διάστημα πέρυσι εκταμιεύτηκε 1 δις
ευρώ και άλλα 700 εκατ. ευρώ για
την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφει-
λών.

Με την αναθεώρηση των στόχων
του προϋπολογισμού φέτος, η κρα-
τική χρηματοδότηση αναμένεται να
μην υπερβεί το 50% της προβλεπό-
μενης ετήσιας. Τα ταμεία των νοσο-
κομείων είναι άδεια, οι οφειλές
στους προμηθευτές ξεπερνούν το
1,3 δις ευρώ, με συνέπεια ο ένας με-
τά τον άλλο οι προμηθευτές να δια-
κόπτουν τις προμήθειες με σημαντι-
κές επιπτώσεις στην ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Πολλά

Νοσοκομεία αδυνατούν να προμη-
θευτούν υλικά, έστω με πίστωση,
ενώ οι επιπτώσεις των μνημονίων
έχουν να κάνουν και με την έλλειψη
προσωπικού, το οποίο έπεσε κάτω
των 50.000 όταν πριν τα Μνημόνια
ήταν 67.000. Τρεις χιλιάδες εργαζό-
μενοι αποχώρησαν φέτος και το κύ-
μα φυγής αναμένεται να αυξηθεί,
εξαιτίας των δυσμενών αλλαγών στο
Ασφαλιστικό Σύστημα. 

Αυτοί που μένουν, δουλεύουν σε
συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης.
Η συνήθης κάλυψη είναι 1 νοσηλεύ-
τρια για 40 ασθενείς σε κάθε κλινι-
κή, ενώ κανονικές άδειες το καλο-
καίρι δεν χορηγήθηκαν και οφείλον-
ται δεκάδες ρεπό. Το ΕΚΑΒ στενάζει
από την έλλειψη ασθενοφόρων και
πληρωμάτων και η προνοσοκομει-
ακή φροντίδα παραδίδεται στον
ιδιωτικό τομέα.

Οταν αυτά τα δεδομένα από αριθ-

μοί μεταφράζονται σε σκληρή πραγ-
ματικότητα, η κατάσταση είναι όπως
μας τη μεταφέρει ο Χρίστος Αργύ-
ρης, γιατρός στο Γ.Ν.Α Γεννηματάς:

“Πήραμε την πρωτοβουλία σαν
σωματείο και μαζέψαμε τους τομε-
άρχες από όλα τα τμήματα για να
κάνουμε μια ακριβή απογραφή των
κενών που υπάρχουν. Αυτό που βγή-
κε είναι ότι υπάρχουν 228 κενές θέ-
σεις νοσηλευτών κι άλλοι 150 με
αποσπάσεις, με αναρωτικές άδειες,
εγκυμοσύνες κλπ. Περίπου 400 νο-
σηλευτές λείπουν μόνο από το Γεν-
νηματάς. 

Αυτό από τη μια σημαίνει ότι εμείς
που δουλεύουμε στα νοσοκομεία
έχουμε πεθάνει στη δουλειά. Στην
καρδιολογική για παράδειγμα χρω-
στάνε 300 ρεπό στο προσωπικό.
Έχουν παραγραφεί άδειες από το
2012 μέχρι το 2014 γιατί συνάδελ-
φοι δεν μπορούσαν να λείψουν από

τη δουλειά. 
Χειρότερος όμως είναι ο αντίκτυ-

πος αυτής της κατάστασης στην
υγεία του κόσμου. Παράδειγμα,
υπάρχουν πτώσεις μέσα στο νοσο-
κομείο, ασθενών που είναι κλινήρεις.
Ποιός είναι υπεύθυνος για την κατά-
σταση του ασθενούς που είναι δια-
σωληνομένος ή έχει μόλις χειρουρ-
γηθεί; το νοσοκομείο. Για να είναι
υπεύθυνο το νοσοκομείο πρέπει να
έχει πρωί – μεσημέρι – βράδυ νοση-
λευτές που να μπορούν από το να
πηγαίνουν στην τουαλέτα τους
ασθενείς, μέχρι να τους αλλάζουν
τα σεντόνια κλπ. Όταν δεν έχεις τέ-
τοιο προσωπικό καταλήγεις σε περι-
στατικά όπως αυτά που είχαμε τον
τελευταίο μήνα στο Γεννηματά, με
πέντε πτώσεις ασθενών. Πτώσεις τύ-
που γλύστριμα στα νερά της τουα-
λέτας ή στο διάδρομο. Ο ένας έχα-
σε τη ζωή του, οι άλλοι τέσσερις για

άλλο πράγμα μπήκανε στο νοσοκο-
μείο και για άλλο συνέχισαν μετά
την πτώση. Και ξέρουμε ότι σύμφω-
να με τους διεθνείς κανονισμούς,
όρος για να κλείσει ένα νοσοκομείο
είναι το αν παρέχει ασφάλεια στους
ασθενείς. Δεν είναι τυχαίο. Η απα-
ξίωση των δημόσιων νοσοκομείων
εδώ και χρόνια αποσκοπεί στο κλεί-
σιμο ή στην ιδιωτικοποίησή τους.
Εκεί θέλουν να μας καταντήσουν και
για μας βαράει καμπανάκι. Δεν θέ-
λουμε τη χάλια κατάσταση που μας
έχουν φέρει να τη χρησιμοποιήσουν
για να κλείσουν ή να ιδιωτικοποι-
ήσουν, αλλά να τη χρησιμοποιήσου-
με εμείς σαν επιχείρημα για να απαι-
τήσουμε εδώ και τώρα προσλήψεις
και χρηματοδότηση. 

Έχουμε συνέλευση την Τετάρτη
7/10 στο Γεννηματά και θα πάμε με
πρόταση για απεργιακό πρόγραμμα
και επαναλαμβανόμενες στάσεις ερ-
γασίας”. 

Το Γεννηματάς δεν είναι το μόνο
σωματείο που στο δρόμο για τις
απεργίες ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕΔΗΝ, προ-
σθέτει το δικό του απεργιακό πρό-
γραμμα. Στην Κέρκυρα οι εργαζόμε-
νοι του νοσοκομείου κατέβηκαν σε
στάση εργασίας τη Δευτέρα 5/10.
Είχε προηγηθεί μαζική γενική συνέ-
λευση την 1η Οκτώβρη. Όπως κα-
ταγγέλουν οι εργαζόμενοι του νοσο-
κομειου της Κέρκυρας, η υποστελέ-
χωση και η μειωμένη χρηματοδότη-
ση απειλεί με κλείσιμο την παιδιατρι-
κή κλινική του νοσοκομείου. Ανάλο-
γες κινητοποιήσεις αναμένονται και
σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Σε μπαράζ εκδικητικών απολύσεων έχει προ-
χωρήσει την τελευταία περίοδο η εταιρία Ανοδι-
κή, που εργολαβικά έχει αναλάβει τον καθαρι-
σμό του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. 

Χωρίς κανένα άλλο πρόσχημα η εταιρία  προ-
χώρησε σε τρεις απολύσεις καθαριστριών – δύο
από αυτές μάλιστα με σοβαρά προβλήματα
υγείας - εξαιτίας της προσπάθειας που έκαναν
οι καθαρίστριες να συνδικαλιστούν.

Οι καθαρίστριες του νοσοκομείου είχαν ξεκι-
νήσει κινητοποιήσεις για την αποπληρωμή δε-
δουλευμένων τους στο τέλος Αυγούστου, ενώ
ταυτόχρονα είχαν ξεκινήσει να γράφονται στην
Παναττική Ένωση Καθαριστριών. Η διοίκηση της
εταιρίας χαρακτήρισε παράνομες τις κινητοποι-
ήσεις κι όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι του
Αγλ. Κυριακού, στελέχη της εταιρίας δεν δίστα-
σαν να εκτοξεύσουν απειλές ακόμα κι εναντίον
γιατρών που έσπευσαν να συμπαρασταθούν.

Πρόκειται για την ίδια εταιρία που πριν μερι-
κούς μήνες είχε προσπαθήσει να απολύσει κα-
θαρίστριες από το Αττικό νοσοκομείο, προσπά-

θεια που όμως απέτυχε κατόπιν κινητοποιήσεων
των καθαριστριών μαζί με το σωματείο εργαζο-
μένων στο νοσοκομείο. 

“Είναι μια εταιρία γνωστή για την αντεργατική
της συμπεριφορά στις εργαζόμενες” μας λέει η
Ζαννέτα Λυσσικάτου, γιατρός στο Αγλαΐα Κυρια-
κού. “Τραμπούκικο ύφος, απολύσεις κλπ. Στο
Αγλαΐα Κυριακού καταρχήν έχουν λιγότερες κα-
θαρίστριες από όσες χρειάζεται το νοσοκομείο.
Δουλεύουν παραπάνω ώρες από αυτές που λέει
η σύμβασή τους και πάντα τους καθυστερεί τα
δεδουλευμένα τους. Εμείς σαν εργαζόμενοι του
νοσοκομείου, είπαμε να γραφτούν στο σωματείο
και να παλέψουμε όλοι μαζί για να πληρώνονται
κανονικά και στην ώρα τους. Όποτε κάνανε στά-
ση εργασίας η εταιρία αναγκαζόταν και τις πλή-
ρωνε. Χτες ήρθε στέλεχος της εταιρίας που έλε-
γε ότι οι στάσεις εργασίες που κάνουν είναι πα-
ράνομες γιατί είναι ασυνδικάλιστες. Όταν καθα-
ρίστρια του είπε ότι γι’ αυτό το λόγο θα γρα-
φτούν στο σωματείο, η απάντηση ήταν 'απολύε-
σαι”.

Το ζήτημα απασχόλησε ιδιαίτερα τη συνεδρία-
ση του Συντονιστικού των Νοσοκομείων που συ-
νεδρίασε τη Δευτέρα 5/10 στο νοσοκομείο Αγ.
Σάββας, και συμμετείχε αντιπροσωπεία από τις
καθαρίστριες του Αγλ. Κυριακού, καθώς και μέ-
λη του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομεί-
ου. Όπως αποφασίστηκε με αιχμή το ότι οι κα-
θαρίστριες πρέπει να αποτελούν μόνιμο προσω-
πικό του νοσοκομείου κι όχι εργολαβικών εται-
ριών θα εκδοθεί καταγγελία του Συντονιστικού
και θα δρομολογηθούν κινηματικές δράσεις στο
νοσοκομείο σε συνεργασία με το σωματείο ερ-
γαζομένων.

Εκτός από το ζήτημα των καθαριστριών του
Αγλ. Κυριακού το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων συζήτησε τις μάχες που έρχονται το επόμενο
διάστημα με βασικούς σταθμούς τις απεργίες
ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕΔΗΝ, καθώς και το θέμα της αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες, όπου κι αποφασί-
στηκε η συμμετοχή στη Διεθνή Αντιφασιστική
Συνάντηση 10 – 11 Οκτώβρη στο γήπεδο μπά-
σκετ του Ρουφ.

Νέα συγκέντρωση θα πραγματο-
ποιήσουν οι εργαζόμενοι της Euro-
medica την Παρασκευή 9/10, στις
9:30 π.μ., στο υπουργείο Εργασίας,
προσθέτοντας μια ακόμη κινητοποί-
ηση στον αγώνα που δίνουν ενάντια
στην απλήρωτη εργασία, τις απολύ-
σεις και τις μειώσεις μισθών. 

Όπως καταγγέλει το Σωματειο των
Ιδιωτικών Κλινικών, η εργοδοσία (του
πρόσφατα προφυλακισμένου για
σκάνδαλα Λιακουνάκου) κρατάει
σχεδόν 3.000 εργαζόμενους απλή-
ρωτους, απολύει εργαζόμενους προ-
κειμένου να τους αντικαταστήσει με
νέους με λιγότερα δικαιώματα (Κυα-
νούς Σταυρός, Γενική Κλινική) και
απαιτεί την υπογραφή ατομικών συμ-
βάσεων (διαγνωστικό "Εγκέφαλος")
με μειώσεις 25% στους μισθούς, με
την απειλή μάλιστα της απόλυσης.   

Απεργιακό ξεκίνημα στα νοσοκομεία

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Όχι στις απολύσεις
EUROMEDICA
Συγκέντρωση
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Από την Κυριακή 4/10 μέχρι την Τρίτη 6/10, συνεχίζονταν οι εκλογές του
Σωματείου Εργαζομένων Καρφούρ – Μαρινόπουλος. Για πρώτη φορά στς
εκλογές του σωματείου συμμετέχει το ψηφοδέλτιο Αντικαπιταλιστική Ανα-
τροπή. 

“Το κατέβασμά μας στις εκλογές είναι το πρώτο βήμα στην προσπάθεια
για συγκρότηση μιας αντικαπιταλιστικής αγωνιστικής παράταξης στο σωμα-
τίο” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος
στα Καρφούρ. “Πρόκειται για μια προσπάθεια που έρχεται σε μια κρίσιμη πε-
ρίοδο για τους εργαζόμενους στην εταιρία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ερ-
γοδοτική επίθεση με το κλείσιμο, μέχρι τώρα, 17 καταστημάτων, κλεισίματα
που αναμένεται να πολλαπλασιαστούν με συνέπεια την απόλυση εκατοντά-
δων συναδέλφων. Μέχρι τώρα, οι εργαζόμενοι με τους αγώνες μας, έχουμε
καταφέρει να σταματήσουμε σχέδια για εκ περιτροπής εργασία, για μειώσεις
μισθών, για ατομικές συμβάσεις και πετύχαμε την επαναπρόσληψη συναδέλ-
φων που διεκδικούσαν την παραμονή τους στην δουλειά. Συνεχίζουμε.
Έχουμε την δύναμη να τα πάρουμε όλα πίσω και να σταματήσουμε τις και-
νούργιες επιθέσεις της επιχείρησης. Με συσπείρωση στο σωματείο κι οργά-
νωση των αγώνων από τα κάτω, σε συντονισμό με άλλους κλάδους εργαζο-
μένων”. 

Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε τη Δευτέρα 5/10, το Σωματείο Ελ-
λήνων Ηθοποιών, με κύριο θέμα τη διεκδίκηση νέας Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας. 

“Δεν αρκεί να ορίσουμε μονάχα τα αιτήματα για τη συλλογική μας σύμ-
βαση. Το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε μαζικούς, δυναμικούς αγώ-
νες με διάρκεια, για την Συλλογική Σύμβαση του κλάδου. Μόνο με παρα-
τεταμένο αγώνα διαρκείας μπορούμε να κερδίσουμε και όχι με σκόρπιες
κινητοποιήσεις χωρίς κανένα σχεδιασμό. Να οργανώσουμε τον αγώνα
για να εξασφαλίσουμε ότι θα πληρώνονται οι συνάδελφοι” τονίζει η Ανα-
τρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών, η οποία θέτει παράλληλα το ζήτημα της
διεκδίκησης επιδόματος ανεργίας για όλους τους άνεργους ηθοποιούς,
για όσο διάστημα παραμένουν άνεργοι. Το αντικαπιταλιστικό σχήμα των
ηθοποιών παίρνει θέση και σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα, προτεί-
νοντας τη συγκρότηση ομάδων “από άνεργους συναδέλφους με ευθύνη
του σωματείου που να πληρωθούν από την πολιτεία και να έχουν συστη-
ματική παρουσία στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων (Γαλάτσι,
Τάε Κβο Ντο, Ελληνικό, αλλά ακόμη και στα νησιά που δέχονται πρόσφυ-
γες) και να προσφέρουν ψυχαγωγία και στήριξη στα παιδιά και τους ενή-
λικες που ψάχνουν ξεριζωμένοι μια καλύτερη τύχη”.    

Συναδέλφισσες – συνάδελ-
φοι, την, Πέμπτη 1/10/2015,
στη συνεδρίαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Σ.Σ. ΛΑ-
ΡΙΣΑΪΚΟΣ, ενημερωθήκαμε
για ένα απαράδεκτο γεγονός
που αν πράγματι συνέβη
προσβάλλει συνολικά τα δη-
μοκρατικά ήθη όλων των σι-
δηροδρομικών. 

Συναδέλφισσα, μαθήτρια
ΟΑΕΔ, η μόνη εργαζόμενη
στη Γραμματεία του Μηχανο-
στασίου, όταν αρνήθηκε να
περάσει στα φύλλα παρου-
σίας εργαζόμενου δευτε-
ρεύουσες χωρίς έγγραφη έγ-
κριση, δέχτηκε ύβρεις τόσο
προσωπικού όσο και ρατσι-
στικού περιεχομένου, εκ του
γεγονότος ότι η εργαζόμενη
είναι αλβανικής καταγωγής.
Η επίθεση συμπληρώθηκε με
φράσεις όπως: θα φωνάξω
τη Χρυσή Αυγή να σε κανονί-
σει!!! 

Όταν η συναδέλφισσα φώ-
ναξε για βοήθεια συνάδελφο
από διπλανό γραφείο, δέχτη-
κε και από αυτόν την ίδια επί-
θεση. Αποτέλεσμα είναι η ερ-
γαζόμενη έντρομη, να κατα-
θέσει την παραίτηση της από
την υπηρεσία. Επειδή τέτοι-
ου είδους επιθέσεις προ-
σβάλλουν βάναυσα τόσο τη
δημοκρατία όσο και τις πα-
ραδόσεις των σιδηροδρομι-
κών. Επειδή τόσο οι φοιτητές
που έρχονται να κάνουν πρα-
κτική εξάσκηση όσο και οι
μαθητές που έρχονται για
μαθητεία στο σιδηρόδρομο,
σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθή-
κες και προσφέρουν τα μέγι-
στα σε μια περίοδο που ο σι-
δηρόδρομος αντιμετωπίζει
τεράστια προβλήματα, αξί-
ζουν το σεβασμό και την
προστασία του οργανωμένου
συνδικαλιστικού κινήματος
Επειδή στο προχθεσινό Δ.Σ.
λόγω των πολλών θεμάτων
και της πίεσης του χρόνου
δεν δόθηκε η δυνατότητα να
γίνει εκτενής συζήτηση Ζητώ
τόσο από το Σ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟ
όσο και από την ΠΟΣ, να διε-
ρευνήσουν την υπόθεση, να
αποκατασταθεί η εργαζόμε-
νη και να αποδοθούν ευθύ-
νες. Ο φασισμός και ο ρατσι-
σμός δεν μπορεί να έχουν
θέση ανάμεσα μας. 

Κώστας Μαυρομιχάλης
Μέλος Δ.Σ. Σ.Σ. Λαρισαϊκού 

• Συγκέντρωση ενημέρωσης
εργαζομένων πραγματοποί-
ησε η ΠΟΣΠΕΡΤ, τη Δευτέρα
5/10 στο Ραδιομέγαρο της
ΕΡΤ. Αντικείμενο της συζήτη-
σης ήταν τα ζητήματα που
έχουν προκύψει τους μήνες
μετά την επαναλειτουργία
της ΕΡΤ, σχετικά με τις εργα-
σιακές σχέσεις αλλά και τις
επιθέσεις σε κεκτημένα του
δίχρονου αγώνα. Όπως κα-
ταγγέλλει σε προκήρυξη που
μοιράστηκε στη συγκέντρωση
η Εργατική Αλληλεγγύη εργα-
ζομένων ΕΡΤ, ο τρόπος λει-
τουργίας της ΕΡΤ, αυτή τη
στιγμή, λογοδοτεί στην προ-
σπάθεια να δουλέψει η ΕΡΤ
με όρους μνημονίων: 

“Με μισθούς που παραμένουν πε-
τσοκομένοι και χωρίς κανένας απο
εμάς να έχει ιδέα για το πόσα πλη-
ρώνεται.... Χωρίς προσωπικό που εί-
ναι απαραίτητο για να λειτουργήσει
η ΕΡΤ όπως πρέπει. Το τεράστιο κε-
νό που υπάρχει, καλύπτεται πλέον
απο την επέκταση του ωραρίου κατά
δύο ώρες. Με οργανογράμματα που
ακόμη δεν έχουν προχωρήσει, με
την απειλή της “αξιολόγησης” του
προσωπικού το επόμενο διάστημα
κλπ. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση μέσω
της διοίκησης, προσπαθεί με κάθε
τρόπο να “σβήσει” το δίχρονο αγώ-
να μας. Στοχοποίησε το σύμβολο
του  δίχρονου αγώνα  των εργαζομέ-
νων της ΕΡΤ, την  Ertopen, ξήλωσε
τον πομπό και συνέλαβε συνδικαλι-
στές της ΠΟΣΠΕΡΤ, και συγκεκριμέ-
να τον πρόεδρο Π. Καλφαγιάννη και
τον ταμία Δ. Κούνη. Ούτε είναι τυ-
χαία η ταυτόχρονη επίθεση στην
ΕΤ3 και τις εκπομπές “Αντιδραστή-
ριο” και “Zona Rossa”... Αυτα τα ζη-

τήματα βγάζουν στην επιφάνεια και
το τί σχέση έχει η σημερινή ΕΡΤ με
αυτήν που χτίσαμε το εξάμηνο της
παρουσίας μας στο Ραδιομέγαρο
(πρίν την εισβολή των ΜΑΤ) αλλά και
στη συνέχεια απο το Ertοpen, την
ΕΤ3 και τους περιφερειακούς σταθ-
μούς. Εϊναι πρόκληση για κάθε αγω-
νιζόμενο να βλέπει να κάνουν παρέ-
λαση από τις συχνότητες της ΕΡΤ οι
νεοναζί δολοφόνοι της Χρυσής Αυ-
γής, με τον μανδύα του 'νόμιμου πο-
λιτικού κόμματος',  ενώ αντίθετα το
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κί-
νημα να ψάχνουν να βρουν τις ελά-
χιστες δυνατότητες προβολής τους.
Απέναντι σε όλα αυτά χρειάζεται να
βάλουμε μπροστά τη συλλογική μας
δύναμη, αυτη που μας έφερε μέχρι
εδώ, αυτή που εξασφάλισε την επα-
ναλειτουργία της ΕΡΤ και το να ξα-
ναβρούμε τις δουλειές μας. Χρειάζε-
ται να ξανανοίξουμε το αγωνιστικό
μέτωπο απέναντι στη διοίκηση και
την κυβέρνηση για όλα αυτά που ο
νόμος επαναλειτουργίας της ΕΡΤ
δεν έφερε”. 

• Στάση εργασίας πραγματοποί-
ησαν οι εργαζόμενοι στο Μέγκα, τη
Δευτέρα 5/10,  με αποτέλεσμα να μη
μεταδοθεί το κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων. Αφορμή για την κινητοποίηση
ήταν η πρόθεση της εργοδοσίας να
προχωρήσει σε μειώσεις μισθών
έως και 20%.

• Καθολική επιτυχία είχε η απεργία
των εργαζομένων στα πρακτορεία
διανομής Τύπου, από το απόγευμα
της Τετάρτης 30/9 έως το απόγευμα
της επόμενης ημέρας, με αποτέλε-
σμα να μην κυκλοφορήσουν οι εφη-
μερίδες της Πέμπτης 1/10. Οι εργα-
ζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή
νέας ΣΣΕ που να προβλέπει τουλάχι-
στον ότι και η τελευταία. Ανθρώπι-
νες συνθήκες εργασίας στο πρακτο-
ρείο “Ίρις”. Την άμεση επιστροφή
των κομμένων επιδομάτων και μι-
σθών από το πρακτορείο “Ευρώπη”,
καθώς και την άμεση εκπλήρωση
των οικονομικών υποχρεώσεων των
εταιρειών απέναντι στο Ταμείο Αλ-
ληλοβοηθείας.

• Πλούσια ήταν η συζή-
τηση στην εκδήλωση
που οργάνωσε την Πέμ-
πτη 1/10, η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη εργαζομένων
ΕΡΤ, στα γραφεία της
ΠΟΣΠΕΡΤ. Το θέμα της
εκδήλωσης αφορούσε
τα αποτελέσματα των
εκλογών και τις μάχες
που ανοίγουν, αυτές
ενάντια στο τρίτο μνημό-
νιο και τα ζητήματα αλ-
ληλεγγύης στους πρό-
σφυγες. Τη συζήτηση
άνοιξε ο Τάσος Αναστα-
σιάδης, μέλος του Συν-
τονισμού Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθε-

σιμότητες κι ακολούθησαν σειρά το-
ποθετήσεων κι ερωτήσεων από ερ-
γαζόμενους. Ήδη από την προηγού-
μενη ημέρα είχε δημοσιοποιηθεί το
αίτημα της ΠΟΣΠΕΡΤ προς τη διοί-
κηση της ΕΡΤ, για φιλοξενία προ-
σφύγων στο χώρο του Ραδιομεγά-
ρου, όπως και η πρωτοβουλία για
συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, κι-
νήσεις οι οποίες σχολιάστηκαν ως
παράδειγμα για όλα τα εργατικά σω-
ματεία.    

• Οι Financial Crimes οργανώνουν
εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο της
ΕΡΤ, την Πέμπτη 8/10, 2μμ, στο Stu-
dio E με θέμα “Αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες – όχι σε ξενοφοβία και
ρατσισμό”. Ομιλητές θα είναι ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ και δημ.σύμβουλος
Αθήνας κι ο Θανάσης Καμπαγιάν-
νης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της Χ.Α.

Αγωνιστική διάθεση και αλληλεγγύη Ο ρατσισμός
δεν έχει θέση
ανάμεσά μας

ΚΑΡΦΟΥΡ–ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εκλογές στο Σωματείο
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Διεκδικούν νέα ΣΣΕ

ΜΜΕ



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

Κάλεσμα σε Πανελλαδική Συνέλευση

Α
ναβαθμίζεται η μάχη ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση των λιμανιών μετά τη γνωστοποίηση
ότι το ξεπούλημα δεν θα περιλαμβάνει μό-

νο το λιμάνι του Πειραιά, αλλά ευρύτερες περιο-
χές που φτάνουν μέχρι τη Δραπετσώνα, το Πέρα-
μα και τη Σαλαμίνα. 

Η ΠΕΝΕΝ (ναυτεργάτες) καλεί σε σύσκεψη την
Πέμπτη στις 6μμ στα γραφεία της για να οργανώ-
σει τα σωματεία σε μια κοινή μάχη για να μην πε-
ράσει η ιδιωτικοποίηση, ενώ την Τετάρτη 7/10 θα
πραγματοποιηθεί συνέλευση της συνδικαλιστικής
ομοσπονδίας των λιμενεργατών, της ΟΜΥΛΕ,
όπου αναμένεται να αποφασιστεί απεργιακή κινη-
τοποίηση μέσα στον Οκτώβρη.  

Μεγάλη διαδήλωση ετοιμάζεται το Σάββατο
10/10, στις 11πμ στη Δραπετσώνα με τη συμμετο-

χή πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πε-
ριοχής. Ο χώρος από όπου θα ξεκινήσει η διαδή-
λωση αναμένετο να αποφασιστεί το βράδυ της
Τρίτης σε νέα σύσκεψη των οργανωτών. 

Έντονη και με αντιπαραθέσεις ήταν η συζήτηση
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κερα-
τσινίου – Δραπετσώνας με θέμα την ιδιωτικοποί-
ηση του ΟΛΠ και τις εξελίξεις γύρω από την πε-
ριοχή των Λιπασμάτων. Στη συνεδρίαση παρευρέ-
θησαν εκπρόσωποι από την αριστερά της περιο-
χής και συνδικάτα του Λιμανιού. Σύμφωνα με το
ψήφισμα που πέρασε κατά πλειοψηφία, το δημο-
τικό συμβούλιο απαιτεί: “Την ακύρωση του Διαγω-
νισμού για την πώληση του πλειοψηφικού πακέ-
του μετοχών του ΟΛΠ και την απομάκρυνση από
κάθε πιθανό σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Την οριστική

εξαίρεση από το πακέτο πώλησης των ήδη παρα-
χωρηθέντων από τον ΟΛΠ περιοχών του Δήμου
μας : δηλαδή τον αρχαιολογικό χώρο στο Κα-
στράκι, τον πεζόδρομο της οδού Καζαντζάκη, το
λιμανάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι, το οι-
κόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων στη Λεωφόρο Δη-
μοκρατίας. Την οριστική παραχώρηση στο Δήμο
Κερατσινίου – Δραπετσώνας της παραλιακής με-
τόπης της πρώην βιομηχανικής ζώνης Δραπετσώ-
νας (Λιπάσματα) και την ψήφιση της σχετικής τρο-
πολογίας για την αναθεώρηση του Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας. Την οριστική παραχώρηση στο
Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας των κτισμάτων
της ονομαζόμενης πολιτιστικής ακτής που βρί-
σκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου”. 

Ο
ι εργαζόμενοι που συμμετέ-
χουν στο Συντονισμό Ενάντια
στα Κλεισίματα και τις Διαθε-

σιμότητες βάζουν μπροστά να πραγ-
ματοποιήσουν μια μεγάλη Πανελλαδι-
κή Συνέλευση Αντίστασης, την Κυρια-
κή 1η Νοέμβρη στις 10πμ στην ΕΣΗ-
ΕΑ. Στη συνέλευση αναμένεται να συ-
ναντηθούν οι διαθέσιμοι, οι καθαρί-
στριες, οι σχολικοί φύλακες, η ΕΡΤ, οι
κλάδοι που έδωσαν κοινούς αγώνες
όλη την προηγούμενη περίοδο, αλλά
και οι κλάδοι που τώρα μπαίνουν
μπροστά για να βάλουν φρένο στις
νέες επιθέσεις που φέρνει το τρίτο
μνημόνιο: οι εκπαιδευτικοί, τα νοσο-
κομεία, οι δήμοι, τα λιμάνια, ο ΟΣΕ, η
ΔΕΗ.  Σκοπός της συνάντησης είναι
να συζητηθεί και οργανωθεί η κοινή
και συντονισμένη δράση την επόμενη
περίοδο για να μην περάσουν οι πολι-
τικές που συνεχίζουν την καταστροφή
των προηγούμενων μνημονιακων κυ-
βερνήσεων. 

Στο κάλεσμά του για την Πανελλα-
δική Συνέλευση ο Συντονισμός ανα-
φέρει μεταξύ άλλων:

“Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βάζει μπρο-
στά ένα ολόκληρο γύρο νέων επιθέ-
σεων ενάντια στους εργαζόμενους
και θα βρεθεί μπροστά σε νέες πιο
δυνατές αντιστάσεις απο τη μεριά
του εργατικού κινήματος. 

Η μάχη για αυξήσεις στους μι-
σθούς σε όλο το δημόσιο, αλλά πο-
λύ περισσότερο η μάχη για προσλή-
ψεις προσωπικού για σχολεία δή-
μους και νοσοκομεία που έχουν ρη-
μάξει απο τις περικοπές την τελευ-
ταία πενταετία των μνημονίων.

Η σύγκρουση με την προσπάθεια
της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει
τις πιο κρίσιμες δημόσιες υποδομές,
τα Λιμάνια, τα αεροδρόμια, τον ΟΣΕ,
το νερό, την ΔΕΗ. Μπορεί σε κάθε
χώρο δουλειάς να γίνει όπως στην
ΕΡΤ πρίν απο δύο χρόνια. Ιδιωτικο-

ποίηση αυτοί; Απεργία, κατάληψη
και ένα πλατύ κύμα αλληλεγγύης οι
εργαζόμενοι.

Μάχη

Η μάχη ενάντια στο ασφαλιστικό
ενώνει όλους τους εργαζόμενους
για να μην περάσουν οι ενοποιήσεις
των ταμείων, οι μειώσεις σε μισθούς
και συντάξεις (μέσω των αυξήσεων
στις εισφορές), η σύνταξη στα 67
για όλους. 

Χέρι με χέρι με τη σύγκρουση με
τα μνημόνια είναι και ο αγώνας
ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο, για
ανοιχτά σύνορα χωρίς φράκτες και
Φρόντεξ, για αλληλεγγυη στους
πρόσφυγες, Το μαζικό κίνημα αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες, μαζί με
το εργατικό κίνημα μπορεί να επιβά-
λει ότι η ανθρωπιστική κρίση με θύ-
ματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη
εξαιτίας των πολιτικών της λιτότη-
τας και της φτώχειας, μπορεί να πά-
ρει τέλος. Να επιβάλλουμε με τους
αγώνες μας ότι θα δοθούν κοινωνι-
κές παροχές για όλους τους φτω-
χούς και κατατρεγμένους, ντόπιους

και πρόσφυγες. 
Μπορούμε να νικήσουμε και να

ξηλώσουμε παλιά και νέα μνημόνια.
Έχουμε πίσω μας τις αποσκευές
αγώνων και απεργιών πέντε χρόνων.
Αγώνων που ανέτρεψαν τρείς μνη-
μονιακές κυβερνήσεις (Παπανδρέ-
ου, Παπαδήμου, Σαμαρά), και διέλυ-
σαν τα πολιτικά κόμματα της άρχου-
σας τάξης. Ξέρουμε ότι είμαστε η
συντριπτική πλειοψηφία και για την
ακρίβεια το 62% που μόλις τον Ιού-
λιο είπε ένα καθαρό ταξικό ΟΧΙ στα
μνημόνια. 

Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι
πιο δυνατή μετά τις εκλογές της 20
Σπετέμβρη αλλά πιο αδύναμη. Τα
κοινοβουλευτικά της στηρίγματα εί-
ναι πιο σαθρά, αλλά πάνω απ’ όλα η
πλειοψηφία των εργαζόμενων που
τους ψήφισαν για να μην βγεί ο Μει-
μαράκης, δεν έχουν πλέον τις αυτα-
πάτες του Γενάρη για την κυβέρνη-
ση. Αυτό θα το διαπιστώσουν με
οδυνηρό τρόπο όλοι οι υπουργοί
του Τσίπρα το αμέσως επόμενο διά-
στημα, μια που οι εργαζόμενοι στο
δημόσιο, τα νοσοκομεία, τους Δή-

μους, τα Λιμάνια, ξεκινούν τους
απεργιακούς αγώνες απο τον Οκτώ-
βριο.

Ο Συντονισμός Ενάντια σε Κλεισί-
ματα, Διαθεσιμότητες Ιδιωτικοποι-
ήσεις κι Εργολαβίες στα δύο χρόνια
της λειτουργίας του στήριξε και
βοήθησε στο συντονισμό όλων των
μαχόμενων κομματιών. Την ΕΡΤ, κα-
θαρίστριες, σχολικούς φύλακες και
όλους τους διαθέσιμους, τους εργα-
ζόμενους στα Λιμάνια και κάθε κλά-
δο που συγκρούστηκε με τα μνημό-
νια. Τωρα βάζουμε μπροστά να ορ-
γανώσουμε απο τα κάτω ακόμη κα-
λύτερα όλους τους εργατικούς χώ-
ρους και να πάρουμε τις πρωτοβου-
λίες που θα χρειαστεί για να ανοί-
ξουμε όλες τις μάχες και να στηρί-
ξουμε τους αγώνες που θα ξεδιπλω-
θούν. Χρειάζεται ταυτόχρονα να
ανοίξουμε τη συζήτηση για την ερ-
γατική εναλλακτική προοπτική. Για
την  μονομερής διαγραφή του χρέ-
ους, την έξοδο απο την ΕΕ και το
ευρώ, την κρατικοποίηση των τραπε-
ζών και όλων των μεγάλων επιχειρή-
σεων με εργατικό έλεγχο”

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Κινητοποιήσεις ενάντια στο ξεπούλημα του ΟΛΠ

Νο 1193, 7 Οκτωβρίου 2015 Το εργατικό κίνημασελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Ανάβουν τις μηχανές τα συν-
δικάτα προετοιμάζοντας απερ-
γιακή σύγκρουση με το τρίτο
μνημόνιο.

Ευρεία σύσκεψη με συνδικα-
λιστικές ομοσπονδίες και πρω-
τοβάθμια σωματεία του δημοσί-
ου τομέα, θα πραγματοποιήσει
η ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 8/10, στις
12:30μμ, στο Amalia Hotel
(Βασ. Αμαλίας 10). Αντικείμενο
της συνεδρίασης θα είναι η
“προετοιμασία απεργιακών κι-
νητοποιήσεων για την ανατρο-
πή των μνημονιακών πολιτικών”,
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
της. Στη σύσκεψη αναμένεται
να συζητηθεί και να συγκεκρι-
μενοποιηθεί και ημερομηνιακά,
η πραγματοποίηση της 24ωρης
απεργίας, που είχε αποφασι-
στεί στο γενικό συμβούλιο της
ΑΔΕΔΥ, στο τέλος Αυγούστου.

Κινητοποιήσεις αναμένεται να
αποφασίσει και το γενικό συμ-
βούλιο της ΠΟΕ ΟΤΑ που συνε-
δριάζει στις 14/10, ενώ η ΟΛΜΕ
βάζει πρόγραμμα για κύκλο γε-
νικών συνελεύσεων από την
επόμενη βδομάδα και συνέλευ-
ση προέδρων στις 24 Οκτώβρη. 

Σύγκρουση

Η απεργιακή σύγκρουση με
τα μνημόνια και η εκστρατεία
των συνδικάτων για αλληλεγ-
γύη στους πρόσφυγες ήταν τα
βασικά θέματα συζήτησης την
Παρασκευή 2/10 στην σύσκεψη
του Συντονισμού Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότη-
τες. Στη σύσκεψη συμμετείχαν
εργαζόμενοι από το δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, από την
Υγεία, τις συγκοινωνίες, την εκ-
παίδευση, τις ταχυμεταφορές,
τις τηλεπικοινωνίες κλπ. 

Σε ανάλογη τροχιά βρίσκον-
ται και οι εργαζόμενοι που συ-
σπειρώνονται γύρω από τα αν-
τικαπιταλιστικά εργασιακά έν-
τυπα σε μια σειρά χώρους. Τις
μέρες που προηγήθηκαν πραγ-
ματοποιήθηκαν συσκέψεις που
βάζουν μπροστά την έκδοση
νέων τευχών – εργαλίων στην
οργάνωση των αντιμνημονια-
κών κι αντιρατσιστικών μάχων.
Τις επόμενες ημέρες θα κυκλο-
φορήσουν νέα τεύχη για “Το
Νυστέρι” στα νοσοκομεία, την
“Τάξη μας” στα σχολεία, την
“Σκουπιδιάρα” στους δήμους,
ενώ για πρώτη φορά αναμένε-
ται να κυκλοφορήσουν ο “Γκι-
σές” των τραπεζοϋπαλλήλων
και η “Κόκκινη Γραμμή” των ερ-
γαζομένων στις συγκοινωνίες.

ΑΔΕΔΥ
Σε απεργιακή
τροχιά
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Α
ντιφασιστική εξόρμηση θα πραγματοποι-
ηθεί την Τρίτη, 6/10, στις 6μμ στο Σταθμό
ΗΣΑΠ Ταύρου, μετά την φασιστική επίθε-

ση τάγματος εφόδου στην Καλλιθέα, κοντά στο
σταθμό του τραίνου. Όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ:

«Σε οργανωμένες προκλήσεις που έφτασαν μέχρι τον ξυλο-
δαρμό δυο αντιφασιστών προχώρησε ομάδα νεοναζί κοντά στο
σταθμό του Ταύρου του ΗΣΑΠ την Κυριακή 4 Οκτώβρη.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις τέσσερις το απόγευμα μια ομάδα
γύρω στους 15 με 20 νεοναζί όλοι μαυροφορεμένοι και με κρά-
νη στα χέρια, εμφανίστηκε να βαδίζει με το γνωστό στρατιωτικό
τρόπο των ταγμάτων εφόδου στην οδό Π. Τσαλδάρη στο ύψος
της Χαροκόπου. Βλέποντας τους, και καταλαβαίνοντας ότι πρό-
κειται για φασίστες, κάποιοι από τους θαμώνες παραπλήσιου
καφενείου σηκώθηκαν και τους ρώτησαν ποιοι είναι και πού πη-

γαίνουν. Μετά τις πρώτες προκλητικές απαντήσεις, του τύπου
«τι σε νοιάζει μωρή, άντε και γαμήσου, ότι θέλουμε κάνουμε»,
οι μισοί από τους τραμπούκους στράφηκαν ξαφνικά και επιτέ-
θηκαν σε δυο από τους αντιφασίστες. Έριξαν κάτω τον Μ.Μ.
και τον κλωτσούσαν στην κοιλιά και στο κεφάλι, ενώ όταν μπό-
ρεσε να σηκωθεί τον στρίμωξαν στο καπό ενός αυτοκινήτου και
τον βαρούσαν με τα κράνη. Επίθεση και ξυλοδαρμό δέχθηκε
και ο Ν.Χ. (Και οι δυο τους, μαζί με τον αυτόπτη μάρτυρα Κ.Π.
κατάγγειλαν το γεγονός και έδωσαν καταθέσεις στο αστυνομι-
κό τμήμα της Καλλιθέας).

Οι νεοναζί αποχώρησαν προς το σταθμό ΗΣΑΠ του Ταύρου,
όταν μετά από τα καλέσματα και τις φωνές των αντιφασιστών
βγήκε κόσμος στα μπαλκόνια και κατέβηκε στο δρόμο αποδοκι-

μάζοντάς τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ένας από τους φασίστες, προφανώς ο αρ-
χηγός του τάγματος, κάποια στιγμή έδωσε
εντολή «προχωράμε, έχουμε άλλα να κά-

νουμε». Σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόμενων στον ΗΣΑΠ, η
ομάδα των νεοναζί είχε επιβιβαστεί στο τρένο στα Πετράλωνα,
κατέβηκε στο σταθμό του Ταύρου και αφού βάδισε στους γύρω
δρόμους ψάχνοντας στόχους, επέστρεφε πάλι στον σταθμό.

Οι νεοναζί είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι μπορούν να ξανα-
στήσουν τα τάγματα εφόδου τους, οργανώνοντας επιθέσεις και
τρομοκρατώντας τους μετανάστες που ζουν στις εργατογειτο-
νιές. Ο λαός της Καλλιθέας έχει μακριά παράδοση αντιφασιστι-
κών και αντιρατσιστικών κινητοποιήσεων με τη στήριξη των το-
πικών εργατικών σωματείων. Δεν πρόκειται να αφήσει τους δο-
λοφόνους του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάντ Λουκμάν να ση-
κώσουν ξανά κεφάλι. Θα πάρουν άμεσα μαζική απάντηση».

Έ
να νεκρό βρέφος, ηλικίας περίπου έξι
μηνών, έως ενός έτους, μία νεκρή γυ-
ναίκα και ένας άντρας βρέθηκαν το

Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σε παραλίες
της Κω. Και οι τρεις, όπως και χιλιάδες άλλοι,
δολοφονήθηκαν από την πολιτική των κλει-
στών συνόρων της ΕΕ με την οποία συμπλέει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.  

Την επόμενη εβδομάδα, συνεδριάζουν ξανά οι
ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις
Βρυξέλλες, όπου θα καταληχθούν τα επόμενα
βήματα των χωρών της ΕΕ για τους πρόσφυγες.
Σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης
συνόδου που έγινε στα μέσα Σεπτέμβρη, θα
πρέπει μέχρι το τέλος Νοέμβρη να έχουν ολο-
κληρωθεί τα νέα κέντρα καταγραφής και διαλο-
γής προσφύγων και μεταναστών (hot spot) και
μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουν
μπει σε λειτουργία. Στην Ελλάδα ο σχεδιασμός
προβλέπει πέντε κέντρα καταγραφής προσφύ-
γων σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω. 

Η κυβέρνηση Τσίπρα είναι χωμένη για τα κα-
λά σε αυτούς τους δολοφονικούς σχεδια-
σμούς σε βάρος των προσφύγων και των με-
ταναστών. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα
πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ελλάδα ο
Βέρνερ Φάιμαν, ο ομοσπονδιακός καγκελά-
ριος της Αυστρίας, ο οποίος μαζί με τον Αλέξη
Τσίπρα θα επισκεφτεί τη Λέσβο, όπου σχεδιά-
ζεται η εγκατάσταση ενός από τα "Hot spots".
Ο καγκελάριος έχει υποσχεθεί την αποστολή
100 αυστριακών ειδικών οι οποίοι θα συνδρά-
μουν στην κατασκευή και στη λειτουργία τους.
«Εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτή την πιθανότητα
(σ.σ. χορήγησης ασύλου), θα πρέπει και να
την αποκτούν και να κατανέμονται δίκαια στην
ΕΕ, ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτό
το δικαίωμα, πρέπει να στέλνονται πίσω», έχει
δηλώσει ο Βέρνερ Φάιμαν.

Η ΕΕ που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει τη με-
τανάστευση με ευαισθησία, πρόκειται να δαπα-
νήσει δισεκατομμύρια για την αύξηση της κατα-
στολής που θα κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη την
μετακίνηση των προσφύγων είτε θα λειτουργή-
σει αποτρεπτικά εξαναγκάζοντάς τους να βιώ-
νουν τις συνέπειες των βομβαρδισμών και της
ακραίας φτώχειας στις χώρες καταγωγής τους. 

Σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε ο επικε-
φαλής της Frontex, Φαμπρίς Λεγκερί σε γαλλι-
κό πρακτορείο, η μεταναστευτική πολιτική της
ΕΕ περιλαμβάνει στρατόπεδα συγκέντρωσης,
αύξηση της δύναμης της Frontex και διπλασια-
σμό των απελάσεων, μία πολιτική με την οποία
η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεργαστεί. Ο επικε-
φαλής της Frontex αναφέρει: «τα κράτη-μέλη

πρέπει να κατανοήσουν ότι αντί της ανάπτυξης
εκατοντάδων αστυνομικών στα εθνικά τους σύ-
νορα, θα ήταν πιο χρήσιμο να τους στείλουν
στα εξωτερικά σύνορα. Τα πραγματικά σύνορα
της Γαλλίας είναι στο Βιντιμίλε, αλλά επίσης
στην Λαμπεντούζα, τη Λέσβο και τη Μελίγια...».

«Εάν κάθε κράτος διαχειριστεί την κρίση
από τη γωνίτσα του, χωρίς συντονισμό με
τους γείτονές του, η ροή δεν θα σταματήσει
να περνά από τη μία χώρα στην άλλη, εις βά-
ρος όλων», προειδοποιεί. 

“Εάν είχαμε χίλιους ή δύο χιλιάδες ευρωπαί-
ους συνοριακούς φρουρούς για να βοηθήσουν
τις ελληνικές αρχές, αυτό θα είχε θεαματικά
αποτελέσματα στην κρίση σε αυτά τα σύνορα”.
Και συμπληρώνει ότι: «κατά μέσον όρο, μόνο
το 39% των αποφάσεων επαναπροώθησης
εκτελείται», κυρίως εξαιτίας της άρνησης των
χωρών καταγωγής να δεχθούν πίσω τους πολί-
τες τους. «Ας είμαστε ρεαλιστές: εάν θέλουμε
να επαναπροωθήσουμε τους παράτυπους με-
τανάστες προς τις χώρες καταγωγής τους,
χρειάζονται κέντρα κράτησης, κυρίως εντός
των hot spots». 

Αν και η Frontex ναύλωσε τον περασμένο
χρόνο 39 αεροσκάφη για την επιστροφή μετα-
ναστών στις χώρες τους, ο επικεφαλής της θέ-
τει για το 2015 σαν στόχο: «να φθάσουμε τον

αριθμό των 60 αεροσκαφών για την επιστροφή
των παράνομων μεταναστών μέχρι το τέλος
του έτους». Ταυτόχρονα προτείνει να υπάρχει
πρόβλεψη ούτως ώστε η Frontex να έχει “ικα-
νότητα για αυτονομία κινήσεων σε ορισμένες
περιπτώσεις: για παράδειγμα, η Frontex να έχει
τη δυνατότητα να επέμβει σε μία κρίση, χωρίς
να περιμένει να διατυπωθεί το αίτημα από το
ενδιαφερόμενο κράτος».

Περισσότερα εμπόδια 
Στο παιχνίδι των σχεδιασμών ακόμα περισ-

σότερων εμποδίων απέναντι στους πρόσφυγες
και στους μετανάστες που ενορχηστρώνει η
ΕΕ μπαίνει και η Τουρκία. Σύμφωνα με την εφη-
μερίδα Frankfurter Allgemeine, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και εκπρόσωποι της τουρκικής κυ-
βέρνησης κατέληξαν σε συμφωνία την περα-
σμένη εβδομάδα που αναμένεται να εγκριθεί
τη Δευτέρα 5/10 κατά τις συναντήσεις που θα
έχει στις Βρυξέλλες ο Τούρκος πρόεδρος Ερν-
τογάν με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. 

“Βάσει του σχεδίου αυτού, η Τουρκία θα
πρέπει να δεχθεί να εντείνει τις προσπάθειές
της προκειμένου να ασφαλίσει τα σύνορά της
με την ΕΕ συμμετέχοντας σε κοινές περιπο-
λίες με την ελληνική ακτοφυλακή στο ανατολι-
κό τμήμα του Αιγαίου, οι οποίες (περιπολίες)

θα συντονίζονται από την ευρωπαϊκή υπηρεσία
εποπτείας των συνόρων Frontex”. “Οι μετανά-
στες οι οποίοι θα συλλαμβάνονται θα οδη-
γούνται πίσω στην Τουρκία, όπου θα κατα-
σκευαστούν και θα συγχρηματοδοτηθούν από
την ΕΕ έξι νέοι καταυλισμοί που θα μπορούν
να στεγάσουν έως και δύο εκατομμύρια αν-
θρώπους”, σύμφωνα με την εφημερίδα. 

“Αν η ΕΕ καταλήξει σε συμφωνία με την Τουρ-
κία, το σχέδιο θα υποβληθεί προς έγκριση στους
Ευρωπαίους ηγέτες κατά την προσεχή σύνοδο
κορυφής που θα διεξαχθεί στα μέσα Οκτωβρί-
ου”. Ο Ερντογάν με τη σειρά του διεκδικεί μερι-
κά δις ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του. 

“Το μέλλον του κόσμου δεν μπορεί να δο-
μηθεί με νήπια να πεθαίνουν στην πόρτα μας",
είχε δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Σύνοδο
των ΟΗΕ. “Δε νοείται μία Ευρώπη γεμάτη
φράχτες”, είχε δηλώσει ο Σόιμπλε. Και όμως η
ΕΕ έχει τα χέρια της βαμμενα με το αίμα των
προσφύγων που υποτίθεται ότι θέλει να δια-
σώσει. Τη στιγμή που συνεχίζονται οι βομβαρ-
δισμοί στη Συρία από ΝΑΤΟ, Γαλλία και Ρω-
σία, τα γεράκια της ΕΕ ετοιμάζουν νέα κατα-
σταλτικά μέτρα σε βάρος των απλών ανθρώ-
πων που τρέχουν να γλυτώσουν από τις συνέ-
πειες του πολέμου και της φτώχειας. 

Το τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης, που υπο-
δέχτηκε στους σταθμούς των τρένου τους
πρόσφυγες σε Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, οι
χιλιάδες αλληλέγγυοι στην Ελλάδα που προ-
σπαθούν να προσφέρουν στους πρόσφυγες
τα αυτονόητα που θα έπρεπε να προσφέρει ο
ίδιος ο κρατικός μηχανισμός, έχουν τη δύναμη
να μπουν φραγμός στα νέα ρατσιστικά μέτρα.
Σαν εργατικό και αντιρατσιστικό κίνημα στην
Ελλάδα χρειάζεται να παλέψουμε για άμεσα
μέτρα ανακούφισης των προσφύγων και των
μεταναστών, γκρέμισμα του φράχτη στον
Έβρο, όχι στα νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης
και στη Frontex, σύνορα ανοιχτά για την προ-
σφυγιά. Αυτό δεν είναι πλέον σύνθημα. Είναι
ζήτημα ζωής και θανάτου για όλα τα εκατομ-
μύρια των ανθρώπων που καταδικάζονται στο
θάνατο μόνο και μόνο γιατί γεννήθηκαν, στη
“λάθος” μεριά αυτού του πλανήτη.

Κατερινά Θωίδου

Φασιστική επίθεση στην Καλλιθέα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ

“Hot spots επαναπροώθησης”
στον πόλεμο και στη δυστυχία

Οπαδοί και ποδοσφαιριστές της Α.Ο. Νέας Ιωνίας στο πλευρό των προσφύγων.



Σ
υγκέντρωση αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες που βρίσκονταν
στην πλατεία Βικτωρίας έγινε το

πρωί της Πέμπτης 1η Οκτώβρη. 

Tο κάλεσμα έγινε από τη Συνέλευ-
ση της πλατείας Βικτωρίας και την
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.
Στη συγκέντρωση, στην οποία ήταν
επίσης παρούσες η ΚΕΕΡΦΑ και η Ρο-
σινάντε, τα αντιρατσιστικά και αντιφα-
σιστικά συνθήματα έδιναν τον τόνο. 

Οι διαδηλωτές απαίτησαν να ανοί-
ξουν άμεσα κτίρια του Δήμου της
Αθήνας για να στεγαστούν οι πρό-
σφυγες. Την ίδια ώρα, στη σύναξη σε
βάρος των προσφύγων που επιχείρη-
σε να στήσει η λεγόμενη «επιτροπή
κατοίκων», εμφανής ήταν η παρουσία
γνωστών φασιστών της περιοχής.  

Η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, καλούσε τους καταστημα-
τάρχες να κλείσουν τα αυτιά τους
στα κηρύγματα των επίδοξων νεονα-
ζί σωτήρων. 

Στη διάρκεια της κινητοποίησης
λεωφορεία του ΟΑΣΑ άρχισαν να με-
ταφέρουν τους πρόσφυγες στο κλει-
στό γήπεδο Παλαί στο Γαλάτσι. Η
εργατική αλληλεγγύη βρέθηκε στο
χώρο, όπου ήδη είχε αρχίσει να μα-
ζεύεται αλληλέγγυος κόσμος. Οι με-
μονωμένες προβοκάτσιες που πήγαν
να δημιουργήσουν ελάχιστοι «αγανα-
κτισμένοι» που έκαναν την εμφάνισή
τους απομονώθηκαν. Όπως μεταφέ-
ρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ από
τον ιστότοπο egalatsi: «Συγκινητική
ήταν η άφιξη αρκετών πολιτών, που
μόλις πληροφορήθηκαν αυτό που
συνέβη, έσπευσαν αμέσως στο Πα-
λαί να προσφέρουν είδη ρουχισμού,
κουβέρτες και τρόφιμα».

Από την Πέμπτη καθημερινά εκα-
τοντάδες άνθρωποι, είτε μεμονωμέ-
να, είτε σαν σωματεία, σύλλογοι,
συλλογικότητες, δημοτικές κινήσεις
άρχισαν να επισκέπτονται το Παλαί
σε καθημερινή βάση, φέρνοντας
ρουχισμό, κουβέρτες, τρόφιμα, είδη
υγιεινής και παιχνίδια. Ταυτόχρονα
αλληλέγγυοι κάτοικοι του Γαλατσίου
και από τις γύρω περιοχές, βρίσκον-
ται σε καθημερινή βάση στο χώρο
προσπαθώντας να βελτιώσουν τις
συνθήκες διαβίωσης των προσφύ-
γων και των οικογενειών τους.

Το Σάββατο 3 Οκτώβρη το πρωί, η
ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γαλατσί-
ου πραγματοποίησαν την πρώτη
εξόρμηση αλληλεγγύης στη Βεϊκου
όπου μοιράστηκε υλικό και άνοιξε τη
συζήτηση με τον κόσμο και κατέλη-
ξε στο Παλαί. Την ίδια ώρα στην
πλατεία Σημηριώτη στη Νέα Ιωνία γι-
νόταν μια μαζική εξόρμηση της
ΚΕΕΡΦΑ με σύνθημα "Καλοδεχούμε-
νοι οι πρόσφυγες - ανεπιθύμητοι οι
φασίστες", όπου αρκετοί έφεραν
πράγματα πρώτης ανάγκης για τους
πρόσφυγες του Παλαί. 

Στη συνέχεια αντιπροσωπείες της
ΚΕΕΡΦΑ Νέας Ιωνίας, του συνδέ-
σμου των φιλάθλων της Νέας Ιωνίας
"Refugees", της δημοτικής κίνησης
Νέα Ιωνία - Εκτός Σχεδίου και άλλων

αντικαπιταλιστικών κινήσεων πόλης,
έδωσαν τα πράγματα που είχαν συγ-
κεντρώσει. Συγκινητική ήταν η αντα-
πόκριση των προσφύγων στη συζή-
τηση με το κλιμάκιο των αντικαπιτα-
λιστικών σχημάτων που επισκέφθη-
κε ένα από τους δύο μεγάλους χώ-
ρους που έχουν διατεθεί στο Παλαί.
Οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν
κατήγγειλαν τα εμπόδια που αντιμε-
τωπίζουν, όπως η αδυναμία είσπρα-
ξης των εμβασμάτων από συγγενείς
στις χώρες προορισμού λόγω της
μη κατοχής διαβατηρίων.

Εμπόδια

Εμπόδια αντιμετώπισαν το Σάββα-
το 5/10, οι συλλογικότητες που έρ-
χονταν να συμπαρασταθούν στους
πρόσφυγες, εμπόδια που έβαλαν
συγκεκριμένα η Περιφέρεια και το
Υπουργείο. Αρχικά υπήρχε άρνηση
οι αντιπροσωπείες να έρθουν σε
άμεση επαφή με τους πρόσφυγες
(που τελικά κάμφθηκε), υπήρχαν συ-
νεχείς εντάσεις και πιέσεις να «κρυ-
φτούν» γενικώς σημαίες, πλακάτ,
πανό, προκηρύξεις – κάποιους ενό-
χλησε ακόμα και το πανό που έφε-
ραν οι παίκτες και οι φίλαθλοι του
Α.Ο Νέας Ιωνίας! Λίγο μετά, εμφανί-
στηκε και περιπολικό και ομάδες
ΔΙΑΣ στο χώρο… 

Την επόμενη μέρα, Κυριακή 4/10,
άρχισε να γίνεται «έλεγχος» στις
πόρτες, να ζητάνε από τον κόσμο να
αφήνει τα πράγματα στην είσοδο
του Παλαί, δηλαδή 300 μέτρα μα-
κριά από το χώρο που συλλογής.

Είναι γελασμένοι η κυβέρνηση και
ο υπουργός Μετανάστευσης αν νομί-
ζουν ότι θα περάσουν τέτοιες απαρά-
δεκτες μεθοδεύσεις στις πλάτες του
κόσμου που στηρίζει τους πρόσφυ-
γες. Αυτό που με σιγουριά μπορεί να
διακρίνει κανείς στο Παλαί είναι η
ανυπαρξία μιας σοβαρής δημόσιας

μέριμνας για τους πρόσφυγες, για
την οποία την κύρια πολιτική ευθύνη
φέρει η κυβέρνηση και ο υπουργός
Μετανάστευσης Μουζάλας.

Είναι πραγματικά αδιανόητο για πά-
νω από πάνω 1000 πρόσφυγες, που
παρά την κινητικότητα, φιλοξενούνται
κάθε μέρα στο Παλαί, το υπουργείο
και η Περιφέρεια να διαθέτουν εργα-
ζόμενους που μετριούνται στα δάχτυ-
λα του ενός χεριού. Είναι αδιανόητο,
η στήριξη του Δήμου Γαλατσίου να
περιορίζεται στο μάζεμα των σκουπι-
διών στον έξω χώρο και στην εθελον-
τική προσφορά κάποιων άλλων εργα-
ζομένων του δήμου. 

«Το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων
στη πόλη μας χωρίς την εθελοντική
προσφορά συμπολιτών μας θα ήταν
κυριολεκτικά μια ‘αποθήκη ψυχών’…
γράφει σχετικά, σε άρθρο του, ο Μα-
νώλης Πίκουλας, που βρίσκεται από
την πρώτη μέρα στο χώρο του Παλαί.
«Γιατί φιλοξενία δεν είναι να στοιβά-
ξεις 1200 ανθρώπους σε δυο αίθου-

σες και να τους προσφέρεις ένα πιά-
το φαί. Η φιλοξενία απαιτεί να υπάρ-
χουν οι κατάλληλες συνθήκες υγιει-
νής  και ασφάλειας, υγειονομική πε-
ρίθαλψη και μια υποτυπώδης οργά-
νωση. Είναι αδύνατον τη νύχτα να
μην υπάρχουν γιατροί (υπάρχουν την
ημέρα, εθελοντές βέβαια) σε έναν
χώρο, που "φιλοξενεί" 300 παιδιά και
μωρά. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να
αποφασίσει ένας "αναρμόδιος" εθε-
λοντής, πότε και αν θα πρέπει να κα-
λέσει ασθενοφόρο... Χωρίς τον απα-
ραίτητο διερμηνέα πως θα γίνει η
απαραίτητη ενημέρωση γιατρού και
ασθενούς; Πότε και πως θα επιστρέ-
ψει ο μπαμπάς και το παιδί - μωρό
στις εγκαταστάσεις του Παλαί;».

Ενδεικτικό της κατάστασης, είναι
αυτό που αποκάλυψε ο εκπρόσωπος
του Δήμου Γαλατσίου, στη σύσκεψη
για τη συγκρότηση Επιτροπής Αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες του Πα-
λαί, ότι μετά από παρέμβαση του
Δήμου πετάχτηκε στα σκουπίδια

ολόκληρο το συσσίτιο κοτόπουλο με
ρύζι που είχε ετοιμάσει το Πολεμικό
Ναυτικό γιατί μύριζε και ήταν εμφα-
νώς χαλασμένο!

Εδώ να αναφέρουμε ότι σύμφωνα
με το σχεδιασμό, πρωινό και μεση-
μεριανό προσφέρονται από την πο-
λεμική αεροπορία και το πολεμικό
ναυτικό, ενώ το βραδινό το καλύ-
πτουν, όπως μπορούν διάφορες κοι-
νωνικές κουζίνες. Μια προσφορά
του ελληνικού κράτους «γενναιόδω-
ρη» σε βαθμό μαζικής δηλητηρία-
σης. 

Στην ίδια σύσκεψη, ο δήμαρχος
Γαλατσίου Μαρκόπουλος μετέφερε
επίσης τη δέσμευση του υπουργού
ότι οι πρόσφυγες θα φύγουν σε 20-
30 μέρες. Αλήθεια, τι ακριβώς ετοι-
μάζεται να κάνει ο υπουργός με τό-
σες εκατοντάδες ανθρώπους, και το
χειμώνα να μπαίνει, οφείλει να μας
το εξηγήσει.

Γιώργος Πίττας
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πιτροπή Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
του Παλαί συγκροτήθηκε τη Δευτέρα 5
Οκτώβρη το απόγευμα στο Δημαρχείο

του Γαλατσίου, μετά από σύσκεψη στην κατάμε-
στη από κόσμο αίθουσα του Πνευματικού κέν-
τρου.

Μετά από πλούσια συζήτηση (το λόγο πήραν
συνολικά είκοσι άτομα), αποφασίστηκε η πραγ-
ματοποίηση συλλαλητηρίου το Σάββατο 17
Οκτώβρη που από το Παλιό Τέρμα Γαλατσίου
θα βαδίσει προς το Παλαί για να διαδηλώσει την
αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες, η πραγμα-
τοποίηση μαζικής εξόρμησης (Γαλατσίου και
Βεϊκου) το Σάββατο 10 Οκτώβρη στις 11πμ, η
έκδοση ενημερωτικού υλικού, η δημιουργία
ανοιχτής συντονιστικής επιτροπής για την ανά-
ληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, με επόμε-
νο ραντεβού την Τετάρτη 7 Οκτώβρη στις 7μμ
μέσα στο χώρο του Παλαί.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν σωματεία, συλλογι-
κότητες και φορείς, ανάμεσά τους η: Γ’ ΕΛΜΕ
Αθήνας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αθηνά, ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος Δράση, οι τοπικές επιτροπές ΚΕΕΡΦΑ Γαλα-
τσίου και Νέας Ιωνίας, δημοτικές κινήσεις, όπως
ο Άλλος Δρόμος Γαλατσίου, το Εκτός Σχεδίου
Νέας Ιωνίας, μέλη Συλλόγων Γονέων και τοπι-
κών συλλογικοτήτων. Στην αίθουσα μπορούσε
να διακρίνει κανείς αγωνιστές από το ΣΥΡΙΖΑ, τη
ΛΑΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΚΚΕ, την ΟΚΔΕ, τον αυ-
τόνομο χώρο, ανένταχτους και άλλους.

Συγκινητική ήταν η παρέμβαση του 18χρονου
Ουαχίντ, του νεαρού πρόσφυγα που βρίσκεται
στο Παλαί και περιέγραψε την οδύσσεια του, να
περνάει «παράνομος» τρεις χώρες, προκειμένου
να φτάσει να περάσει τα σύνορα της ΕΕ. 

Κοινός τόπος στις περισσότερες τοποθετή-
σεις ήταν η απαίτηση να σταματήσουν οι ιμπε-
ριαλιστικοί πόλεμοι που σπέρνουν δυστυχία, θά-
νατο, προσφυγιά και η συμμετοχή της Ελλάδας
σε αυτούς, να πέσουν οι φράχτες στον Έβρο
και να ανοίξουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες,
να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να
παρασχεθεί άσυλο, σίτιση, αξιοπρεπής διαβίω-
ση στους πρόσφυγες και να καταβληθούν άμε-
σα τα απαραίτητα κονδύλια από την κυβέρνηση
για προσωπικό και υποδομή.

Σε σειρά ερωτήσεων κλήθηκε, μετά από ενη-
μέρωση εκπροσώπου του δήμου, να απαντήσει
ο δήμαρχος Γαλατσίου Μαρκόπουλος σχετικά
με τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.
Στην ερώτηση σχετικά με τον απαράδεκτο έλεγ-
χο που επιχειρείται σε αλληλέγγυους στην είσο-
δο του Παλαί από το Σάββατο και μετά, είπε ότι
είναι εντολή υπουργού.

Οι επικλήσεις στον εθελοντισμό δεν πρόκειται
να λύσουν ούτε το συγκεκριμένο ούτε τα προ-
βλήματα των ΟΤΑ συνολικότερα. Περιφέρεια και
δήμος, αντί να νίπτουν τας χείρας τους επικα-
λούμενοι την έλλειψη πόρων και χρηματοδότη-
σης, χρειάζεται να τους διεκδικήσουν και μάλι-
στα άμεσα.

Άσυλο και στέγη  στους πρόσφυγες

Επιτροπή Αλληλεγγύης στο Γαλάτσι

Κοινή συγκέντρωση αλληλέγγυων και προσφύγων στην Πλατεία Βικτωρίας την 1η Οκτώβρη



Ο
ι πρώτες ώρες στο Παλαί
ήταν πάρα πολύ δύσκολες
γιατί οι πρόσφυγες ήρθαν

σε ένα χώρο που δεν υπήρχε τίπο-
τα. Ήταν κόσμος βρεγμένος και
ταλαιπωρημένος και δεν είχαμε
ούτε κουβέρτα να τους δώσουμε.
Πολλοί από αυτούς είχαν υποστεί
βία κι εμείς, όσοι πήγαμε να βοη-
θήσουμε έπρεπε να πείσουμε αυ-
τόν τον κόσμο ότι ήμασταν εκεί για
να προσφέρουμε βοήθεια κι όχι
για να τους δείρουμε. 

Έπρεπε άμεσα να βρούμε κου-
βέρτες να τους ζεστάνουμε και να
καλύψουμε τα πρώτα προβλήματα
υγείας, που ήταν κυρίως διάρροι-
ες κι εμετοί από την κακουχία.
Έπρεπε να περιθάλψουμε άμεσα
τα παιδάκια που είτε είχαν κρυώ-
σει, είτε είχαν αφυδατωθεί. Όλα
αυτά ήταν δύσκολα γιατί δεν
υπήρχε καμία κάλυψη από κρατι-
κές δομές ή ΜΚΟ. Ουσιαστικά ότι
έγινε, έγινε από το Κοινωνικό Ια-
τρείο Ν.Ιωνίας – Ν.Φιλαδέλφειας. 

Η πρώτη νύχτα ήταν θεαματική
γιατί ζεσταθήκανε, ντυθήκανε και
φάγανε με τη δουλειά πολλών αλ-
ληλέγγυων, όλη νύχτα ήταν εκεί
αλληλέγγυοι και μαγείρευαν. Ο κό-
σμος ερχόταν κατά κύματα. Μόλις
τακτοποιούσαμε τους πρώτους
ακολουθούσαν κι άλλοι κι άρα
έπρεπε να μείνουμε μέχρι αργά τη
νύχτα – μερικοί κι όλη νύχτα. Αρ-
κετοί συνεχίζουν να δουλεύουν
εθελοντικά στο Παλαί νυχθημερόν.

Είναι τεράστια η συμπαράσταση
του κόσμου. Τα φάρμακα που κα-
τέφτασαν μετά τις εκκλήσεις μας,
είναι πάρα πολλά. Έτρεξε κόσμος
που δεν ήξερε μέχρι πριν τι θα πει
αλληλεγγύη. Γυναίκες που ουδέ-
ποτε είχαν σκεφτεί ότι μπορούν να
βοηθήσουν σε τέτοιες δομές και
είναι εκεί και βοηθάνε. Να μοιρά-
ζονται τα τρόφιμα, τα ρούχα, να
καθαρίζεται ο χώρος, να παίζουν
με τα παιδιά. Ακόμα όμως έχουμε
μεγάλη ανάγκη κι από γιατρούς
και γενικότερα κόσμο. 

Ουσιαστικά έχουμε ανάγκη από
μεγαλύτερη κρατική μέριμνα. Είναι

πολύτιμη η εθελοντική βοήθεια αλ-
ληλέγγυου κόσμου, αλλά χρει-
άζονται προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού που θα παλέψει και θα τα
οργανώσει καλύτερα όλα αυτά.
Νοσηλευτές, γιατρούς, τραπεζο-
κόμους, κοινωνικούς λειτουργούς
κλπ. Δεν αρκεί η βοήθεια των αλ-
ληλέγγυων, αν μιλάμε ότι έχουμε
μια καθημερινή εναλλαγή χιλίων –
δύο χιλιάδων προσφύγων. 

Χρειάζονται εργαζόμενοι που να
ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, με τα-
κτοποιημένες βάρδιες κι όχι να εί-
ναι εθελοντικά κάποιος 24 ώρες,
να πέσει ηρωικά κάποια στιγμή και
να ξαναγυρίσουμε στο μηδέν.
Χρειαζόμαστε περισσότερους χώ-
ρους επίσης. Και για τον κόσμο
όσο και για να οργανώνονται καλύ-
τερα τα πράγματα που έρχονται, η
διαλογή τους, η μοιρασιά κλπ.
Όλα αυτά μπαίνουμε στη διαδικα-
σία να τα διεκδικήσουμε σε συνερ-
γασία με συλλογικότητες και απλό
κόσμο που θέλει να βοηθήσει.

Μάρια Ντάσιου, 
γιατρός, μέλος του Κοινωνικού 

Ιατρείου Νέας Ιωνίας-Φιλαδέλφειας
και της ΚΕΕΡΦΑ
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σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, αντιρατσιστι-
κές κινήσεις και φορείς ανταποκρίθηκαν στην
πρωτοβουλία του Συλλόγου Δασκάλων «Αρι-

στοτέλης» να συγκαλέσει τη Δευτέρα 5 Οκτώβρη στα
γραφεία της ΔΟΕ σύσκεψη συντονισμού, με στόχο την
κοινή δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
των προσφύγων και μεταναστών και την αντιρατσιστική-
αντιφασιστική και αντιπολεμική-αντιιμπεριαλιστική πάλη. 

Όπως ανέφερε το κάλεσμα της σύσκεψης και τόνισε
η πρόεδρος του Συλλόγου Ντίνα Ρέππα στο άνοιγμα
της σύσκεψης: “Οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν χώρες
γιατί δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτές, χώρες διαλυμέ-
νες από τον πόλεμο και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
του «πολιτισμένου» κόσμου και των οργανισμών του,
της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ αλλά και περιοχές του
πλανήτη που τις έχει συντρίψει η καπιταλιστική βαρβα-
ρότητα και οι αποικιοκρατικού τύπου πολιτικές. Οι φρά-
κτες, η συνθήκη του Δουβλίνου -που εγκλωβίζει τους
πρόσφυγες στις χώρες πρώτης υποδοχής-  η FRON-
TEX, το σύστημα ασύλου, οι επαναπροωθήσεις, η σκλή-

ρυνση των συνοριακών ελέγχων, η καταστολή στα ση-
μεία διέλευσης, είναι το σκληρό κατασταλτικό πλαίσιο
της ευρωπαϊκής πολιτικής”.

Η σύσκεψη καλεί σε διαδήλωση την Πέμπτη 15/10
από τα Προπύλαια στα γραφεία της ΕΕ. Εκείνη την ημέ-
ρα γίνεται η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για το “προσφυ-
γικό”.  Η σύσκεψη κατέληξε σε μία σειρά δράσεις όπως
πλατιά εξόρμηση ενημέρωσης στο Σύνταγμα, την Δευ-
τερα 12/10 (επέτειο της απελευθερωσης της Αθήνας),
τη διεκδίκηση από την τοπική αυτοδιοίκηση να ανοίξει
χώρους για τη φιλοξενία των προσφυγων καθώς και την
διεκδίκηση της ελευθερης πρόσβασης των αλληλέγ-
γυων ομάδων στον Ελαιώνα, το Γαλάτσι και το Ελληνι-
κό, τη συγκρότηση κοινής επιτροπής που θα συντονίσει
αυτές τις δράσεις και σε συντονισμό με το διεθνές αντι-
ρατσιστικό - αντιφασιστικό κίνημα. Την τελευταία πρό-
ταση έκανε με παρέμβασή της, αντιπροσωπεία της η
ΚΕΕΡΦΑ, που χαιρέτησε την πρωτοβουλία, καλώντας
ταυτόχρονα στη Διεθνή Συνάντηση κατά του ρατσισμού
και του φασισμού στις 10-11 Οκτώβρη στην Αθήνα. 

Η Ν.Ιωνία ξέρει απο προ-
σφυγιά. Με το να στηρίξουμε
τους πρόσφυγες δώσαμε χα-
ρά και βοήθεια σε ανθρώ-
πους που το έχουν ανάγκη
και κάνουμε περήφανη την
πόλης και την ομάδα μας. 

Ήταν πολύ θετικό ότι
εκτός από τους φιλάθλους
της Ν. Ιωνίας, παρών και
πρωτεργάτης σε αυτή την
προσπάθεια ήταν ποδοσφαι-
ριστής της ομάδας μας ενώ
όπως έχουν δείξει ανάλογες
αντιρατσιστικές ευαισθησίες
έχουν και άλλοι ποδοσφαιρι-
στές, μέλη της διοίκησης,
αθλητές κι αθλήτριες του
Χάντμπολ κλπ. 

Σωτήρης, Refugees 
Νέα Ιωνία Fans

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Εκδήλωση-συζήτηση με θέ-

μα το προσφυγικό και το μετα-
ναστευτικό ζήτημα, καλεί Συν-
τονισμός φορέων και συλλογι-
κοτήτων που συγκροτήθηκε
στα Βριλήσσια, την Τρίτη 6/10,
με ομιλητές τον Γ. Λιερό συγ-
γραφέα, τον Χαλάφ Σύριο πρό-
σφυγα, τον Θανάση Καμπα-
γιάννη από την πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής
και ομιλητή από το Στέκι μετα-
ναστών. Ταυτόχρονα με την
εκδήλωση θα γίνεται συλλογή
ειδών πρώτης ανάγκης για
πρόσφυγες και μετανάστες.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σύσκεψη την Τρίτη 6/10 το απόγευμα

στον  Πειραιά, καλούσε η Παμπειραϊκή
Πρωτοβουλία Υποστήριξης Προσφύγων &
Μεταναστών, που συγκροτήθηκε πρόσφα-
τα με πρωτοβουλία δημοτικών κινήσεων και
κινήσεων αλληλεγγύης.

Η Πρωτοβουλία ζητά στήριξη του κόσμου
του Πειραιά για το στήσιμο μέσα στον Επι-
βατικό Σταθμό Περικλέους (Ακτή Βασιλει-
άδη, Πύλη Ε1), βάσης υποδοχής και περί-
θαλψης των προσφύγων που φθάνουν από
τα νησιά, με στόχο όπως δηλώνει το κάλε-
σμα την έκφραση αλληλεγγύης του λαού
του Πειραιά και την παροχή, πληροφοριών,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών
πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. 

Πρωτοβουλίες στις γειτονιές
απαιτώντας από τα Περιφερει-

ακά Συμβούλια και τους δήμους να
πάρουν επαρκή μέτρα για εύρεση
και αξιοποίηση κτιρίων και χώρων
για ανοικτή φιλοξενία των προσφύ-
γων, παλεύοντας ταυτόχρονα ενάν-
τια στις πολιτικές της ΕΕ και της κυ-
βέρνησης που επιβάλουν νέα ρατσι-
στικά μέτρα για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες, αποφάσισαν
να αναλάβουν Αντικαπιταλιστικές
Κινήσεις πόλης που συναντήθηκαν
την Τρίτη 29/9. 

Το Σάββατο αντιπροσωπεία της
σύσκεψης επισκέφτηκε το Ελληνι-
κό. Οι κινήσεις καλούν σε «αγώνα
και ταξική-διεθνιστική αλληλεγγύη
για να καλυφτούν οι ανάγκες και τα
δικαιώματα των προσφύγων και με-
ταναστών, στηρίζουν τις δράσεις
αλληλεγγύης και διεκδικούν ανάμε-

σα σε άλλα: «Διευκόλυνση της με-
τακίνησης των προσφύγων στις χώ-
ρες προορισμού τους, χωρίς οικο-
νομική επιβάρυνση.Να εξασφαλι-
στούν επαρκείς χώροι για τη στέγα-
ση όλων των προσφύγων, είτε για
την προσωρινή είτε για τη μόνιμη
παραμονή τους. Να διατεθούν ξενο-
δοχεία και να αξιοποιηθούν κατάλ-
ληλες κλειστές ή εγκαταλελειμμέ-
νες δομές με άμεση ανακαίνιση για
την ανοικτή φιλοξενία προσφύγων
που θέλουν να παραμείνουν. 

Μέριμνα

Να στηριχτούν στις ανάγκες σίτι-
σης και περίθαλψης όλοι οι πρό-
σφυγες και μετανάστες. Να δοθεί
οικονομική ενίσχυση σε κάθε πρό-
σφυγα. Μέριμνα για την επανένωση

οικογενειών, για την παροχή ασύ-
λου και την ένταξη των παιδιών στα
σχολεία και τους παιδικούς σταθ-
μούς. Χαρτιά για νομιμοποίηση των
προσφύγων και μεταναστών. 

Να διατεθούν επαρκή κονδύλια
για να καλυφθούν οι ανάγκες από
κυβέρνηση και Ε.Ε.. Επαρκής χρη-
ματοδότηση, ενίσχυση των δημό-
σιων κοινωνικών δομών πρόνοιας
και αλληλεγγύης. Απρόσκοπτη εί-
σοδος των προσφύγων και μετανα-
στών από τα σύνορα... Όχι βία και
καταστολή στα σύνορα. Να γκρεμι-
στεί ο φράκτης στον Έβρο και κάθε
φράκτης.Έξοδος από το ΝΑΤΟ, κα-
μιά νέα βάση, κλείσιμο όλων των
βάσεων, όχι επεκτάσεις, μη συμμε-
τοχή του ελληνικού στρατού σε
αποστολές στο εξωτερικό...»

Κ.Θ.

Άσυλο και στέγη  στους πρόσφυγες
Διαδήλωση στις 15 Οκτώβρη

“Πολύτιμη η εθελοντική βοήθεια,
χρειάζονται προσλήψεις προσωπικού”

Παλαί, Σάββατο 3 Οκτώβρη

Κινήσεις Πόλης
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Οι Αφγανοί πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πολύ
δύσκολες συνθήκες. Βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να περάσουν τα

σύνορα, να φτάσουν σε κάποιο νησί αλλά και όταν φτάσουν πάλι ζουν πολύ
άσχημα. 

Οι πρόσφυγες που βρίσκονταν στην πλατεία Βικτωρίας την περασμένη
εβδομάδα ζούσαν πεταμένοι στο δρόμο σαν σκουπίδια και όχι σαν άνθρωποι.
Τα παιδιά ήταν όλα άρρωστα από το κρύο. Ζητάμε πρώτα απ’ όλα να μπορούν
να έρχονται εδώ χωρίς κίνδυνο. Μετά ζητάμε χαρτιά για να μπορούν να ταξι-
δέψουν στην Ευρώπη. Υπαλλήλους για να κάνουν γρήγορη καταγραφή και να
τους δίνουν χαρτιά. Όσο ζουν εδώ ζητάμε καλύτερες συνθήκες. Στέγη και χώ-
ρους για να μένουν. Φαγητό και υπηρεσίες για τους μετανάστες από το κρά-
τος, γιατρούς για να γίνονται καλά όσοι αρρωσταίνουν. Χρειάζεται να παλέ-
ψουμε και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη μαζί με τους ντόπιους εργαζό-
μενους για μία καλύτερη ζωή για τους πρόσφυγες. Έχουμε πολλούς αγώνες
μπροστά μας και είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε για αυτούς στη Διεθνή
Συνάντηση κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού που διοργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ
στην Αθήνα.

Νασραντίν Μανφούρι, διερμηνέας Αφγανική Κοινότητα  

Ηκίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο
Φασισμό (UAF) της Σκωτίας έχει

εθνική επιτροπή, η οποία εκλέγεται
στο ετήσιο συνέδριο της και της
οποίας τα μέλη είναι από όλα τα μέ-
ρη της Σκωτίας. 

Συμμετέχουν πλήθος διακεκριμέ-
νων συνδικαλιστών καθώς και ακτιβι-
στών του αντιφασιστικού και αντιρα-
τσιστικού κινήματος. Στην επιτροπή
συμμετέχουν και τρείς πολιτικοί. Η
Σάντρα Γουάιτ, βουλευτίνα του Σκω-
τσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP), o
Ντρου Σμιθ, βουλευτής του κόμμα-
τος των Εργατικών και ο Πάτρικ Χάρ-
βι, βουλευτής των Πρασίνων. Και οι
τρείς τους είναι γνωστοί για την προ-
σωπική τους υποστήριξη σε αντιρα-
τσιστικές και αντιφασιστικές καμπά-
νιες και έχουν δώσει πολλές φορές
ομιλίες σε συγκεντρώσεις και συλλα-
λητήρια για το UAF.

Υπάρχουν ακόμη τοπικές επιτρο-
πές του UAF σε πολλές πόλεις και
γειτονιές σε όλη τη χώρα που συν-
δράμουν στην οργάνωση συγκεντρώ-
σεων και συλλαλητηρίων εξασφαλί-
ζοντας ότι οι Ναζί δεν μπορούν να

κάνουν ανεμπόδιστοι πορείες και
συγκεντρώσεις.  

Η οργάνωση στήθηκε στη Σκωτία
όταν το Βρετανικό Εθνικό Κόμμα
(BNP) υπό την ηγεσία του Νικ Γκρί-
φιν ήταν δυνατό και συμμετείχε στις
εκλογές σε πάρα πολλές εκλογικές
περιφέρειες. Συνέχισε (η οργάνωση)
και εναντιώθηκε στις προσπάθειες
του Συνδέσμου για τη Σκωτσέζικη
Άμυνα (SDL) να διαδηλώνει σε σειρά
γειτονιών. Το SNP στοχοποιούσε ιδι-
αίτερα τις γειτονιές εκείνες της Γλα-
σκόβης που είναι οι πιο πολυπολιτι-
σμικές περιοχές της Σκωτίας. Μέχρι
τώρα όλες οι προσπάθειες των Ναζί
να βαδίσουν σε αυτές τις γειτονιές
έχουν πέσει στο κενό ενώ μέχρι τώρα
η Σκωτία δεν έχει εκλέξει ούτε έναν
Ναζί βουλευτή.

Το UAF χρηματοδοτείται από δωρε-
ές εργατικών σωματείων, μηνιαίες συν-
δρομές από απλούς ανθρώπους αλλά
και από γεγονότα οργανωμένα με σκο-
πό την οικονομική του ενίσχυση.

Μάργκαρετ Γούντς, Μέλος της
εθνικής επιτροπής του UAF Σκωτίας

και ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης

Εδώ και πεντέμισι μήνες έχει αρχίσει η δίκη της Χρυσής Αυγής και μόλις την
προηγούμενη εβδομάδα μπήκαμε στις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγο-

ρίας καθώς οι συνήγοροι της ΧΑ χρησιμοποίησαν κάθε δικονομικό μέσο για να
αποφύγουν τις καταθέσεις κυρίως των μελών της οικογένειας Φύσσα, πριν τις
εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις πρώτες 16 δικάσιμους που αναλώθηκαν
σε διαδικαστικά θέματα, ασχολήθηκαν με τη δίκη ελάχιστα, εκτός από συγκε-
κριμένα media που σταθερά βρίσκονται εντός της αίθουσας του δικαστηρίου.
Το Golden Dawn Watch, είναι μια πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της
δίκης της Χρυσής Αυγής που συγκροτήθηκε από την Ελληνική Ένωση για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Παρατηρητήριο για τον Φασιστικό και Ρατσιστι-
κό λόγο στα ΜΜΕ που λειτουργεί υπό το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, τον
Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνας-Πειραιά και το Συμβούλιο Ένταξης Μετανα-
στών του Δήμου Αθηναίων. 

Το GDW βρίσκεται σε κάθε δικάσιμο μέσα στην αίθουσα και με έμπειρους
νομικούς καταγράφει τα τεκταινόμενα στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.
Στόχος του είναι να δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν τη δράση
της Χρυσής Αυγής και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της δίκης ώστε να έχει κά-
θε πολίτης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαρκή και αξιόπιστη πληροφόρη-
ση για όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας, σε όλη
τη διάρκεια της δίκης. Επίσης να παρέχονται αναλύσεις από ειδικούς, νομικούς
και παρατηρητές, και κυρίως να μείνει η Χρυσή Αυγή και η δράση της στο φως.
Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε στη Διεθνή Συνάντηση κατά του Ρατσισμού
και του Φασισμού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Γήπεδο του Ρουφ.

Ελευθερία Κουμάντου, δημοσιογράφος, Golden Dawn Watch

Θέλω να χαιρετίσω θερμά τη διεθνή αντιρατσιστι-
κή συνάντηση στην Αθήνα, που οργανώνει η

ΚΕΕΡΦΑ. Είναι αδύνατο να είμαι εκεί με τη φυσική
μου παρουσία, αλλά θα είμαι με μήνυμα στήριξης
της πρωτοβουλίας. Όπως και κάθε πρωτοβουλίας
που λέει το αυτονόητο: ότι όσους φράχτες κι αν
υψώσει η Ευρώπη, όσα χρήματα και όπλα κι αν δώ-
σει στη FRONTEX, είναι αδύνατο να ανακόψει το τε-
ράστιο κύμα φυγής των ανθρώπων από τον πόλεμο
και την καταστροφή που έχει προκαλέσει και η δική
της πολιτική. 

Όσο πιο γρήγορα η Ευρώπη συμφιλιωθεί μ’ αυτή
την πραγματικότητα, τόσο λιγότερα θύματα θα θρη-
νήσουμε και τόσο περισσότερο θα ωφεληθεί κι η

ίδια. Η δειλή στροφή που βλέπουμε στην πολιτική
της, έστω και στα λόγια, είναι μια νίκη των ίδιων των
προσφύγων, αλλά και της αγκαλιάς αλληλεγγύης
που άνοιξαν γι’ αυτούς οι Ευρωπαίοι πολίτες. 

Η πολιτική της «Ευρώπης Φρούριο» χρεοκόπησε
μέσα σε λίγους μήνες. Τώρα, τα κινήματα αλληλεγ-
γύης όλης της Ευρώπης πρέπει να συντονιστούν για
να πετύχουμε τον επόμενο στόχο: να γίνει η «Ευρώ-
πη Φρούριο» μια «Ευρώπη αγκαλιά» για τους κατα-
τρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Έτσι αλλά-
ζει ο κόσμος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ας φροντί-
σουμε αυτή τη φορά να γίνει ειρηνικά και δημιουργι-
κά.

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Θα ήθελα να συγχαρώ την
ΚΕΕΡΦΑ για την διοργάνωση

του πολύ σημαντικού διημέρου
ενάντια στον φασισμό στην Ευ-
ρώπη αλλά και υπέρ των προ-
σφύγων. Όπως και στην εποχή
του μεσοπολέμου, πριν από 80
χρόνια, έτσι και τώρα, η Ευρώπη
γίνεται το σπίτι για μεγάλο αριθ-
μό ανθρώπων που σε κατάσταση
απελπισίας εγκαταλείπουν τις
εστίες τους. 

Όταν φτάνουν σε ευρωπαϊκό
έδαφος τους μαντρώνουν σε
κλουβιά, στρατόπεδα και τρένα,
τους ψεκάζουν με δακρυγόνα,
τους χτυπάνε με γκλοπ, τους επι-
τίθενται με αντλίες νερού και όλα
αυτά κάτω από την πλήρη ασυλία
των δυνάμεων καταστολής.  

Η ανικανότητα της πολιτικής
και πολιτιστικής ελίτ να προσφέ-
ρουν μια έστω συνεκτική αντιμε-
τώπιση (ούτε καν αξιοπρεπή) στις
μάζες των ανθρώπων που δια-
νύουν με τα πόδια μια ολόκληρη
ήπειρο είναι εντυπωσιακή αλλά
δεν μας ξαφνιάζει. Όλα αυτά ενώ
δεκάδες πεθαίνουν από ασφυξία
στις καρότσες φορτηγών και
πτώματα παιδιών ξεβράζονται
στις ακτές της Μεσογείου.

Η ανικανότητα αυτή αποτελεί
σύμπτωμα των αντιφάσεων της
«κουβεντούλας» περί νεοφιλελεύ-
θερης ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Τώρα οι πρόσφυγες από την υπό
κατάρρευση Μέση Ανατολή γκρε-
μίζουν τα σύνορα της Ευρώπης-
φρούριο, κυριολεκτικά με τα χέ-

ρια τους και τα κορμιά τους. Θέ-
τουν έτσι σε αμφισβήτηση ένα
ολόκληρο πακέτο από διεθνείς
συνθήκες που καθορίζουν τις
διασυνοριακές μετακινήσεις, τις
συμφωνίες του Δουβλίνου, ακόμα
και την συμφωνία του Σένγκεν.
Αυτή τη στιγμή, ένα μαζικό κίνη-
μα ενάντια στον ρατσισμό και το
φασισμό στην Ευρώπη είναι πιο
απαραίτητο από ποτέ. Εύχομαι
τα καλύτερα σε όσους και όσες
συμμετέχουν στο διήμερο και
στέλνω την αλληλεγγύη μου από
το Λος Άντζελες.  

Ααμίρ Ρ. Μούφτι, Καθηγητής
Συγκριτικής Λογοτεχνίας, 

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, 
Λος Άντζελες 

Θα είμαστε όλοι εκεί!

Χαιρετίζει η Κωνσταντίνα Κούνεβα

Μήνυμα από το Λος Άντζελες

Από την περσινή διεθνή συνάντηση
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Σαν σύλλογος στηρίζουμε και συμμετέχουμε στη Διεθνή Συνάντηση κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού που θα γίνει στις 10-11 Οκτώβρη στην Αθήνα.

Είμαστε ένα από τα σωματεία που έχουμε βρεθεί όλα αυτά τα χρόνια στην πρώτη
γραμμή του αγώνα για να απομονώσουμε τη Χρυσή Αυγή, για να είναι καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες, να έχουν άσυλο, στέγη, νομιμοποίηση και δικαιώματα. Πα-
λεύουμε ενάντια στα μνημόνια, τις απολύσεις, τη λιτότητα ενωμένοι και διεκδικούμε σύνο-
ρα ανοιχτά για όλους τους εργάτες. 

Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, μέλος Δ.Σ Πανελλήνιου 
Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού   

Ετοιμαζόμαστε για την Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 10-11 Οκτώβρη. Αυτή την
εβδομάδα έχουμε σύσκεψη με όλο τον κόσμο που έχουμε γνωρίσει στις εξορμή-

σεις μας. Είναι πάνω από δέκα νέα άτομα. 
Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση αφού βγαίνουμε με το σύνθημα, «Οι πρόσφυγες εί-

ναι καλοδεχούμενοι». Στο μάζεμα που θα κάνουμε θέλουμε να συζητήσουμε για την
παρουσία μας στη Συνάντηση, αλλά και τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε στη συ-
νέχεια. Έχουμε ήδη φτιάξει πανό που θα το κρεμάσουμε στη σχολή για να καλεί στο
γήπεδο του Ρουφ.

Επίσης, το σχήμα της ΕΑΑΚ έχει αποφασίσει ότι θα κάνει ανοιχτό κάλεσμα προς
όλους τους φοιτητές για να φτιαχτεί μια κοινή πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες. 

Μάνια Καρτελιά, σπουδάστρια στο ΤΕΙ Αθήνας

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου στο αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη το απόγευμα της Τρίτης

στις  29 Σεπτεμβρίου στην συμπλήρωση δύο χρόνων από την δολοφονία
του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου των νεοναζί δολοφόνων της Χ.Α.  

Η πρωτοβουλία της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ να καλέσει σύσκεψη σωματίων για την οργάνωση της διαδήλω-
σης αποδείχθηκε σωστή. Το συλλαλητήριο αγκάλιασαν τα εκπαιδευτικά σωματεία της πόλης, ενώ πλή-
θος κόσμου κατέβηκε να διαδηλώσει και να βροντοφωνάξει: «βαθιά μέσα στη φυλακή οι δολοφόνοι του
Παύλου, ανοίξτε τα σύνορα, γκρεμίστε τον φράχτη στον Έβρο και καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες». Μερι-
κά ακόμη από τα συνθήματα που ακούστηκαν είναι, «ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί», «ποτέ ξανά φασι-
σμός», «πες το δυνατά-πες το καθαρά, σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά», «εργάτες ενωμένοι ποτέ νι-
κημένοι». 

Η συνέχεια του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος περνάει από τη Διεθνή αντιφασιστική –
αντιρατσιστική Συνάντηση και την πανελλαδική συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ. Είναι ένα διήμερο που θα πά-
ρουμε έμπνευση και ιδέες από ακτιβιστές του αντιφασιστικού κινήματος της Αυστρίας, της Βρετανίας,
της Γερμανίας, της Δανίας, της Τουρκίας και άλλων χωρών που οργάνωσαν το κίνημα αλληλεγγύης για
τους πρόσφυγες. Η 10 -11 Οκτώβρη είναι ένα ακόμη βήμα για να συνεχίσουμε την μάχη ενάντια στους
νεοναζί της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα και να δυναμώσουμε το κίνημα που δίνει τη μάχη ενάντια στο
ρατσισμό, την ισλαμοφοβία, την Ευρώπη-Φρούριο και να φράξουμε το δρόμο στους Μιχαλολιάκους όλης
της Ευρώπης. 

Τζεμαλή Μηλιαζήμ 

Όταν έφτασαν στα τέλη του
Αυγούστου οι πρώτες δέκα

χιλιάδες πρόσφυγες στη Γερμα-
νία, ξεπήδησε ένα αυθόρμητο κύμα αλληλεγγύης
στον πληθυσμό. 

Σε εκατοντάδες μικρές και μεγάλες πόλεις
έχουν μέχρι σήμερα δημιουργηθεί πρωτοβουλίες
“καλωσορίσματος”. Ακόμα και η καγκελάριος Άνγ-
κελα Μέρκελ αναγκάστηκε να υποχωρήσει σε αυ-
τή τη διάθεση όταν δήλωνε: “Το δικαίωμα στο
άσυλο δεν γνωρίζει σύνορα” και “Wir schaffen
das!” (“Θα τα καταφέρουμε”), η γερμανική εκδοχή
του “Yes we can!” του Μπαράκ Ομπάμα. 

Η ίδια η δεξιά πτέρυγα του κόμματός της, κάτω
από την ηγεσία του Χορστ Ζέεχοφερ, την κατηγο-
ρεί ότι με την πολιτική της προσκαλεί τους πρό-
σφυγες στη Γερμανία. Αυτή η δεξιά “επίθεση” χα-
ρίζει αυτοπεποίθηση και δύναμη στους ρατσιστές
και τους φασίστες. Μέσα στους δυο τελευταίους
μήνες σημειώθηκαν πάνω από 200 επιθέσεις και

εμπρησμοί σε βάρος προ-
σφύγων και των εστιών
τους. Στην Ερφούρτη, τη

Δρέσδη και το Πλάουεν οι ρατσιστές οργάνωσαν
μαζικές “διαδηλώσεις” μέσα στις τελευταίες ημέ-
ρες - η συμμετοχή άγγιξε τις 10.000 σε κάποιες
από αυτές. 

Η κυβέρνηση θέλει να περάσει στις 15 Οκτώβρη
ένα νέο νόμο για το άσυλο, ο οποίος θα συρρικνώ-
νει ακόμα περισσότερο τα έτσι και αλλιώς μηδαμι-
νά δικαιώματα των προσφύγων. Η Die Linke καλεί
εκείνη την ημέρα σε συλλαλητήριο μπροστά από
το κοινοβούλιο στο Βερολίνο. Οι εκατοντάδες αν-
τιρατσιστικές πρωτοβουλίες πρέπει τώρα να ενώ-
σουν τις φωνές τους και να μετατρέψουν την αντι-
ρατσιστική διάθεση της πλειοψηφίας σε δύναμη
κρούσης.

Φόλκχαρντ Μόσλερ, 
μέλος της Die Linke  και της αντιρατσιστικής 

πρωτοβουλίας της Φρανκφούρτης No Fragida

Θα είμαστε όλοι εκεί!

Χαιρετίζει η Κωνσταντίνα Κούνεβα

ΞΑΝΘΗ

Σάββατο 10 Οκτώβρη

3.00-3.30μμ Προσέλευση

3.30μμ-5.30μμ Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, Γουέιμαν Μπένετ,
United Against Fascism - Βρετανία, Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος, Ασράφ Χάσνο, Σύλλογος
Αποδήμων Σύρων στην Ελλάδα, Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός, Ανν Λάγκερ, Πόλεις
χωρίς ρατσισμό - Δανία. 
Παρεμβαίνουν: Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτίνα, Ανδρέας Μπάλλας, περιφερειακός
σύμβουλος Ανταρσία στο Αιγαίο - Λέσβος, Τάχερ Αλιζαντά, Αφγανική Κοινότητα, Λαμίν Καμπά,
Κοινότητα Γουϊνέας. 

5.30-6.00μμ Διάλειμμα

6.00μμ-7.00μμ. Ρίξτε τους φράχτες.
Προβολή βίντεο για το πέρασμα από τα σύνορα. Χρόνης Πεχλιβανίδης, σκηνοθέτης, Τζεμαλί
Μηλιαζήμ, δάσκαλος - ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης, Aττίλα Ντιρίμ, Τουρκία, Μάργκαρετ Γούντς, UAF Σκωτία

7.15 μμ-9.15μμ Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες
Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 
Αλέν Μποζολά, Γαλλία, Φόλκαρτ Μόσλερ, Γερμανία, Ντάβιντ Αλμπεϊχ, Πλατφόρμα για Άσυλο
στους πρόσφυγες - Αυστρία, Γιουσούφ Οζντεμίρ, Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν, 
Γρηγόρης Καλομοίρης, ΕΕ ΑΔΕΔΥ 
Παρεμβαίνουν: Παναγιώτης Καλφαγιάννης, πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ, Μάνια Παπαδημητρίου, ηθο-
ποιός - σκηνοθέτης, Ελόνα Γέρκο, Ομοσπονδία Αλβανικών Οργανώσεων Ελλάδος, Αλεξάνδρα
Πολιτάκη, δημοσιογράφος, Δημήτρης Ταβουλάρης, δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου Αττικής

Κυριακή 11 Οκτώβρη

11πμ-2μμ. Στη φυλακή οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Νίκη Αργύρη, συν-
τονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, Δημήτρης Ψαρράς, δημοσιογράφος, Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής Πακιστα-
νική Κοινότητα Ελλάδος, Nτίνος Αγιομαμίτης, Κύπρος, Ντεϊβιντ Καρβάλα, Ενωμένοι Ενάντια στο
Φασισμό και το Ρατσισμό Βαρκελώνης, Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαια-Ρέντη
Παρεμβαίνουν: Αντώνης Ρέλλας, Μηδενική Ανοχή, Κίνηση για τη Χειραφέτηση των ΑμεΑ, 
Ελισάβετ Παπαδοπούλου, δασκάλα, προέδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Μολάων Γιάν-
νης Ρίτσος, Μιχάλης Ζερβός, πρόεδρος Συλλόγου εκτάκτων ΥΠΠΟ, Ελευθερία Κουμάντου, Gol-
dendawnwatch, Ανδρέας Τζέλλης, δικηγόρος οικογένειας Παύλου Φύσσα, Χαντίμ Σέκ, Κοινότητα
Σενεγάλης

2.15μμ-3.00μμ. Κλείσιμο-αποφάσεις
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, Δημήτρης Ζώτος, δι-
κηγόρος πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Γουέιμαν Μπένετ, United Against Fascism -
Βρετανία, Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος ΠΕΝΕΝ, Θανάσης Διαβολάκης, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ

Πρόγραμμα 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ξάνθη, Τρίτη 29/9 



άτομα που στη συνέχεια έγιναν εννιά. “Παύλου
Μελά και Κεφαλληνίας, βλέπουνε να έχουνε
μαζευτεί περίπου 20 άτομα”, ξεκίνησε, “Φανε-
ροί τι είναι, Χρυσή Αυγή, μαύρη μπλούζα, άρ-
βυλα, παντελόνι παραλλαγής. Κρατάνε ρόπα-
λα, λοστούς και διάφορα άλλα. Στην άλλη γω-
νία, πολύ κοντά, Κεφαλληνίας και Τσαλδάρη,
υπάρχει αστυνομία, δύο μηχανές ΔΙΑΣ.

Τα παιδιά είναι στην πόρτα, βλέπουν από τη
μία τους χρυσαυγίτες και από την άλλη την
αστυνομία. Υπάρχει ένας τύπος, μεσάζοντας,
δήλωσε ειδικός φρουρός, που έδινε στα παιδιά
οδηγίες τι να κάνουνε. «Μη φοβάστε, εγώ είμαι
εδώ», τους έλεγε, «δεν θα γίνει τίποτα, θα τα
κανονίσω όλα». Ο Παύλος του είπε: «Δε φοβά-
μαι, στη γειτονιά μου περπατάω ελεύθερος». Ο
μεσάζοντας συνέχισε να πηγαινοέρχεται μία
στη Χρυσή Αυγή και μία στην αστυνομία”.

Περιγράφοντας στη συνέχεια πως η παρέα
του Παύλου βγαίνει στη Τσαλδάρη και συζητά-

ει πώς να αποχωρήσει από το σημείο, τότε
“άρχισε να έρχεται το τάγμα εφόδου από τη
Νίκαια... Ένα αυτοκίνητο σταματά και ο ένας
ρωτάει τα παιδιά που είναι η Κεφαλληνίας. Εκ
των υστέρων μάθαμε ότι αυτός ήταν ο δολο-
φόνος... Αρχίζει να κινείται το τσούρμο, σύνο-
λο 50 άτoμα... Ο πυρηνάρχης ο Πατέλης ήταν
εκεί, χτύπαγαν τα πόδια για ένταση και φόβο...
Στο αυτοκίνητο του δολοφόνου είναι τέσσερα
άτομα. Κάπου τους άφησε, προτού φθάσει
στον Παύλο...”

“Ο Παύλος φώναξε «τώρα τρέχουμε». Ο
Παύλος δεν έτρεξε, σταμάτησε, τον πρόλαβαν
και ανά ομάδες, δύο τρεις, έβγαιναν και τον
χτύπαγαν. Το έκαναν για να τον εμποδίσουν να
φύγει και να έρθει ο δολοφόνος να τον μαχαι-
ρώσει. Χτύπησαν και άλλα δύο παιδιά. Ο ένας
δεν πρόλαβε να φύγει, τον χτύπησαν και τον
έριξαν κάτω. Ο άλλος γύρισε να σώσει τον φί-
λο του. Τον έριξαν και αυτόν”.

“Η Χρύσα πήγε στους αστυνομικούς που βρί-
σκονταν εκεί και τους παρακαλούσε να κάνουν
κάτι. Η απάντησή τους ήταν «δε μπορούμε να
επέμβουμε». Η Χρύσα τους παρακαλούσε, τους
τράβαγε. Αλλά εκείνοι έλεγαν «εντάξει, δε θα
γίνει και τίποτα». Όταν δυο από αυτούς αποφά-
σισαν να πλησιάσουν, το κακό είχε γίνει... 

“Αστυνομία - Χρυσή Αυγή είναι ένα”

Ο Παύλος κατέληξε σε τέσσερα λεπτά, τόσο
άντεξε, πολύ σημαντικά για μας όλους που μεί-
ναμε πίσω, γιατί ο ίδιος υπέδειξε τον δολοφό-
νο του. «Που πάς, με μαχαίρωσες και φεύ-
γεις;», φώναξε, σηκώνοντας τη μπλούζα του”.
Σχολιάζοντας την εκ των υστέρων επέμβαση
της αστυνομίας, η Μάγδα Φύσσα είπε: “Αστυ-
νομία και Χρυσή Αυγή είναι ένα”.

Αμέσως μετά την περιγραφή της δολοφο-
νίας, η μητέρα του Παύλου Φύσσα μίλησε για
το πώς αυτή οργανώθηκε: “Μιχάλαρος, Αγγος,

Τσαλίκης, ήταν μέσα στο Κοράλλι... Ο Αγγος
κάνει το πρώτο τηλεφώνημα στον Καζαντζό-
γλου, ο Καζαντζόγλου ενημερώνει Πατέλη, πυ-
ρηνάρχη της Νίκαιας. Ο Πατέλης ενημερώνει
τον Λαγό, και με sms ενημερώνει τα μέλη της
τοπικής να μαζευτούν. Ο Λαγός ελέγχει όλη
την περιφέρεια, τη Β’ Πειραιά. Αν δεν πάρουν
το οκέι από τον Λαγό δεν υπάρχει περίπτωση
να κάνουν τίποτα απολύτως. Είναι φανερό πια
πώς δρουν. Δεν θα έκαναν τίποτα εκείνο το
βράδυ, αν δεν ήταν μέλη της οργάνωσης και
δεν είχαν εντολές”. 

“Είναι εγκληματική οργάνωση”

Σαφέστατη ήταν και στην ερώτηση της προ-
έδρου για το κίνητρο της δολοφονίας: “Θέλουν
να επιβάλουν την ισχύ τους σε οτιδήποτε είναι
αντίθετο. Είναι αυτό που άκουσα σε βίντεο να
λέει ο Πατέλης: «ό,τι κινείται (σ.σ. εναντίον της
Χρυσής Αυγής) σφάζεται». Το ίδιο δεν έγινε
και με τον Λουκμάν; Με μαχαίρι. Εκπαιδεύουν
δολοφόνους. Αυτό είναι το κίνητρο, είναι εγ-
κληματική οργάνωση. Εκείνο το βράδυ θέλαν
να σκοτώσουν και σκοτώσανε”. 

Και συνέχισε: “Αυτοί δεν κουνιούνται από τη
θέση τους αν δεν πάρουν εντολή. Ενημερώθη-
καν μέσω sms από τον Πατέλη. Όταν ο Πατέλης
πήρε το οκέι από το Λαγό, μαζεύτηκε το τάγμα.
Όλοι είχαν πάρει μήνυμα από τον Πατέλη. Έλε-
γε: «Όλοι τώρα στην τοπική». Εκεί δόθηκαν εν-
τολές και από εκεί πήγαν στη Τσαλδάρη”.

Συγκεκριμένη ήταν και στην ερώτηση αν
γνωρίζει άλλα παρόμοια περιστατικά. “Τον
Λουκμάν, τον μικρό Φοίβο από το Φάληρο, ξυ-
λοδαρμούς σε Μελιγαλά, Μεσολόγγι. Και βέ-
βαια τα χαστούκια του Κασιδιάρη στην κυρία
Κανέλλη. Όλοι τα είδαμε”. 

Στην ερώτηση της εισαγγελέως, τι έντολες
δόθηκαν και αν δόθηκε συγκεκριμένα η εντολή
να σκοτώσουν το Παύλο, η Μάγδα Φύσσα
απάντησε κατηγορηματικά “Ναι. Είναι το μίσος
που καλλιεργεί στα μέλη της η οργάνωση για
το διαφορετικό. Προφανώς είδαν στην καφετέ-
ρια άτομα αντίθετα από αυτούς και μάλλον
σκέφτηκαν «πώς τολμήσατε και ήρθατε εδώ;».
Γι’ αυτό μετά τους φώναζαν «Κότες, τι τρέχετε;
Θα σας γαμήσουμε»”. Ενώ στο ερώτημα ποιος
τους κατεύθυνε, απάντησε “ο Πατέλης με εν-
τολή Λαγού” και κατέληξε “στις 12.37 ενημε-
ρώνεται και ο Μιχαλολιάκος”.

Λένα Βερδέ

Η
κατάθεση της Μάγδας Φύσσα είχε ξεκινήσει
την Παρασκευή 2 Οκτώβρη. Επί μιάμιση ώρα,
πριν η δίκη διακοπεί για τις 6/10, η μητέρα του

Παύλου Φύσσα περιέγραφε τη “στυγερή δολοφονία”
του γιου της από τη Χρυσή Αυγή, “μια εγκληματική”,
όπως είπε, “οργάνωση”, που “καλλιεργεί το μίσος για
το διαφορετικό” και “επιβάλει την ισχύ της σε ό,τι εί-
ναι αντίθετο”. Ενώ δεν ξεχνούσε τις ευθύνες της
αστυνομίας, με τις πλάτες της οποίας έγινε η δολο-
φονία. “Αστυνομία και Χρυσή Αυγή είναι ένα”, είπε
χαρακτηριστικά.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πατέρα του Παύ-
λου, Παναγιώτη Φύσσα, που στη προηγούμενη συνε-
δρίαση του δικαστηρίου είχε συγκλονίσει με την κα-
τάθεσή του αναφέροντας ότι η δολοφονία του γιου
του “ήταν σχεδιασμένη από τη Χρυσή Αυγή” και κα-
ταλήγοντας στο ότι “τα χέρια του Μιχαλολιάκου είναι
βαμμένα με το αίμα του Παύλου”, η Μάγδα Φύσσα
συμπλήρωσε το παζλ της εγκληματικής οργάνωσης.
Χαρακτήρισε την ομάδα των χρυσαυγιτών εκείνο το
βράδυ ως “τάγμα εφόδου” που ως τέτοιο κινητοποι-
ήθηκε και έδρασε υπό τον πυρηνάρχη της τοπικής
της Νίκαιας Γιώργο Πατέλη, κατονόμασε τον Ιωάννη
Λαγό ως αυτόν που έδωσε την εντολή της δολοφονι-
κής επίθεσης, ενώ τόνισε ότι η τηλεφωνική επικοινω-
νία έφτασε μέχρι τον αρχηγό, Νίκο Μιχαλολιάκο.

Η στάση της στο δικαστήριο θύμισε τον Παύλο Φύσ-
σα. Με το ίδιο θάρρος που εκείνος το μοιραίο βράδυ
δεν έτρεξε έχοντας στο μυαλό του να προστατέψει
τους φίλους του, με την ίδια αποφασιστικότητα που
εκείνος στα τέσσερα λεπτά που άντεξε μετά τις μαχαι-
ριές υπέδειξε το δολοφόνο του, η Μάγδα Φύσσα απάν-
τησε σε όλες τις ερωτήσεις της έδρας. Πνίγοντας τον
πόνο της, εκτός από τη στιγμή που περιέγραψε πώς εί-
δε το παιδί της στο νεκροθάλαμο του Γενικού Κρατι-
κού Νίκαιας, έδειξε μια απαράμιλλη, άξια θαυμασμού,
προσήλωση στο να τονίσει ότι η δολοφονία του Παύ-
λου δεν έγινε τυχαία ή αυτοβούλως από το Ρουπακιά
(“δολοφόνο” τον αποκαλούσε σε όλη τη διάρκεια της
κατάθεσης) αλλά με καθοδήγηση από την ηγεσία στα
πλαίσια μιας εγκληματικής οργάνωσης.

“Στις πεντέμιση το απόγευμα είπαμε θα τα πούμε
το πρωί και στις τρεις το πρωί είδα το παιδί μου στο
νεκροθάλαμο”, είπε προκαλώντας δάκρυα στα μάτια
όσων βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην αίθουσα του

δικαστηρίου. “Σε αυτούς που νομίζουν ότι τον τρομά-
ξανε, τους λέω ότι δεν τρόμαξε, το παιδί μου κοιμό-
τανε, ήταν ένας άγγελος. Προσπάθησα να τον ζεστά-
νω. Να σηκωθεί να φύγουμε...”.

“Τα τραγούδια του 
απευθύνονταν στο σύνολο”

“Σε κανένα κόμμα δεν είχε ενταχθεί”, είπε στη συ-
νέχεια απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις της προ-
έδρου. “Όποιο προβληματισμό είχε, στο χαρτί τα
αποτύπωνε. Στα 16 του άρχισε να ασχολείται με τη
μουσική. Απευθυνόταν στο σύνολο. Ήταν αντιφασι-
στικά-αντιρατσιστικά τα τραγούδια του. Έκφραζε
ανησυχίες για όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε”. 

Αμέσως μετά περιέγραψε, κύρια μέσα από τις μαρ-
τυρίες της φίλης του Παύλου, Χρύσας, τα γεγονότα
από τη στιγμή που ο γιος της και η παρέα του κατέ-
ληξαν στη καφετέρια Κοράλι στην οδό Κεφαλληνίας,
για να δουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, τρία αρχικά
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στα με τα περιστατικά”, είπε ο Κώστας Παπαδάκης, “Αρα η το-

ποθέτηση ότι ο μάρτυς δεν μπορεί να καταθέτει κρίσεις είναι

εκτός ορίων του άρθρου. Το αίτημα της πολιτικής αγωγής είναι

να υπάρξει τώρα η δυνατότητα προβολής οπτικοακουστικών μέ-

σων. Δεν υπάρχει εκκρεμής υπόσχεση από το δικαστήριο όσο

συνεχίζεται η κατάθεση του μάρτυρα. Αν συνεχιστεί χωρίς από-

φαση, σημαίνει ότι το αίτημα έχει απορριφθεί. Αν θέλετε να το

απορρίψετε ρητά, εκδόστε μια απόφαση. Η σιωπηρή απόρριψη

διά της εκκρεμότητας, είναι εμπαιγμός”.

Τελικά η έδρα διέκοψε τη συνεδρίαση χωρίς να πάρει απόφα-

ση. “Σήμερα διακόπηκε η δίκη γιατί πολύ απλά ζητάμε να υπάρ-

χουν τα μέσα στο δικαστήριο ώστε να μπορούμε να δείξουμε

οπτικό και ηχητικό υλικό, φωτογραφίες κλπ για να μάθουμε όλοι

και να ακούσουμε και να δούμε τι ακριβώς έγινε”, δήλωσε στα

ΜΜΕ την ίδια μέρα, βγαίνοντας από το δικαστήριο, η Μάγδα

Φύσσα, “Είναι στοιχεία της δικογραφίας και δε μπορεί να μη

μπορούμε να τα δούμε”.

Εμπόδια

Το θέμα των οπτικοακουστικών μέσων είναι ένα από τα πολλά

ζητήματα τα οποία όχι μόνο προκαλούν καθυστερήσεις στη δίκη

αλλά και βάζουν εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύ-

ματα. Το δικαστήριο έχει αρνηθεί για παράδειγμα το αίτημα που

επανειλημμένως έχει καταθέσει η πολιτική αγωγή για ηχογρά-

φηση των πρακτικών της δίκης. Το ίδιο και με την ραδιοτηλεπτι-

κή της κάλυψη.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Η δίκη της Χρυσής Αυγής έχει ξεκι-

νήσει από τις 20 του περασμένου Απρίλη, πέντε μήνες τώρα δη-

λαδή. Σε αυτό το διάστημα, έχουν γίνει συνολικά -μαζί με αυτή

της Τρίτης 6 Οκτώβρη- δεκαεννιά μονάχα συνεδριάσεις. Δύο

συνεδριάσεις έχουν αναβληθεί ενώ κάποιες από τις δεκαεννιά -

ειδικά οι πρώτες- ολοκληρώνονταν λίγη ώρα μετά την έναρξής

τους λόγω δικαιολογιών των χρυσαυγιτών και των συνηγόρων

τους.

Αρχικά, ο ίδιος ο ρυθμός της δίκης ήταν πολύ αργός ενώ όταν
αυτός κάπως επισπεύτηκε στα μέσα Μάη - αρχές Ιούνη, ξεκίνη-
σαν οι ενστάσεις των χρυσαυγιτών κατά της ποινικής τους δίω-
ξης που κράτησαν, μέχρι την απόρριψή τους από το δικαστήριο,
ως και τις πρώτες συνεδριάσεις του Σεπτέμβρη. 

Νέα καθυστέρηση σήμαινε και η προσπάθειά τους να μην ξε-
κινήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας πριν τις εκλογές,
με αποτέλεσμα ο Παναγιώτης Φύσσας να μιλήσει στις 29 Σε-
πτέμβρη, στη δέκατη έβδομη συνεδρίαση του δικαστηρίου. 

Όχι τυχαία τα πρώτα λόγια της Μάγδας Φύσσα την Παρα-
σκευή 2 Οκτώβρη, όταν κλήθηκε από την έδρα του δικαστηρίου
για να καταθέσει ήταν: “Όσες προσπάθειες και να κάνει η απέ-
ναντι πλευρά για να μην καταθέσω σήμερα, τους λέω ότι δεν
υπάρχει περίπτωση”. Ήταν μια απολύτως λογική αντίδραση,
αφού η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει με καταγγελίες από συνήγο-
ρο των χρυσαυγιτών σχετικά με τα δημοσιεύματα στο τύπο που
γράφουν τι διεξάγεται μέσα στην αίθουσα (!).

Με αυτή την εμπειρία, δικαιολογημένη ήταν και η δήλωση του
Παναγιώτη Φύσσα αμέσως μετά την κατάθεσή του: “Εκεί μέσα
δεν υπάρχουν εξήντα, αλλά εκατόν είκοσι δολοφόνοι”.

Η
συνεδρίαση της 2 Οκτώβρη διεκόπη όταν ο συνήγορος
της οικογένειας Φύσσα, Ανδρέας Τζέλλης, ξεκίνησε τις
ερωτήσεις του προς τη Μάγδα Φύσσα προσπαθώντας να

προβάλει ένα βίντεο του 2012, το οποίο βρέθηκε στο σκληρό δί-
σκο του πυρηνάρχη της Νίκαιας και κατηγορούμενου, Γιώργου
Πατέλη που κατασχέθηκε και το οποίο ανήκει στο υλικό της δι-
κογραφίας.

Η προβολή του βίντεο προκάλεσε την αντίδραση των συνηγό-
ρων υπεράσπισης των χρυσαυγιτών που, πίσω από τις δικαιολο-
γίες που ψέλιζαν δημοσίως, δεν θέλουν σε αυτή τη φάση της κα-
τάθεσης των μαρτύρων κατηγορίας -αλλά και ποτέ αν είναι είναι
δυνατόν- την προβολή του πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού
της δικογραφίας που αποδεικνύει την ενοχή των κατηγορουμέ-
νων για όλες τις κατηγορίες. Για παράδειγμα,  στο επίμαχο βίν-
τεο του 2012, ο πυρηνάρχης Πατέλης μιλάει σε μέλη της Χρυσής
Αυγής για την παρουσία τους στο “παζάρι της Παναγίτσας”.
Τους λέει ότι θα περιφέρονται και θα ψωνίζουν στο παζάρι και
ότι θα βρίσκονται σε ετοιμότητα περίπου 20 άλλα μέλη, οπλισμέ-
να, “τούμπανο” συγκεκριμένα, τα οποία θα περιμένουν “εντολή
Λαγού”. Και καταλήγει “Ό,τι κινείται, σφάζεται”.

Οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής απάντησαν στις αντιδρά-
σεις και έδωσαν μάχη για να γίνει επιτέλους δεκτό από το δικα-
στήριο το αίτημά τους για εγκατάσταση τεχνικών μέσων που να
επιτρέπουν τώρα, κατά την κατάθεση των μαρτύρων και όχι με-
τά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, την αναπαραγωγή
βίντεο, φωτογραφιών και ηχητικών ντοκουμέντων της δικογρα-
φίας. Είναι ένα αίτημα που κατέθεσαν σε παλαιότερη συνεδρία-
ση του δικαστηρίου, αμέσως μετά τη νομιμοποίησή τους ως πο-
λιτική αγωγή και έχουν επαναλάβει από τότε σε αρκετές συνε-
δριάσεις. Όμως το δικαστήριο κάθε φορά είχε επιφυλαχτεί.

Ντοκουμέντα

“Χρειαζόμαστε αυτό που έχουμε πει από την αρχή, τον προ-
τζέκτορα που θα προβάλει το υλικό” είπε ο Τάκης Ζώτος, “Η
μάρτυρας καλείται να αναγνωρίσει κάποιον και όλοι πρέπει να
ξέρουμε ποιον. Για όλους μας είναι απαραίτητο να ξέρουμε που
και τι έγινε. Η κατάλληλη στιγμή για να αποφασίσει το δικαστή-
ριο να προβάλλονται όλα είναι τώρα, για να είναι κτήμα όλων.
Επίσης, υπάρχουν και ηχητικά ντοκουμέντα που πρέπει να ακου-
στούν. Διαφορετικά, η κατάθεση δε θα είναι πραγματική. Όποι-

ος εξετάζει τους μάρτυρες πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί το

υλικό της δικογραφίας”.

“Αυτή τη στιγμή, η πολιτική αγωγή ζητά να προβληθεί ένα βίν-

τεο που αποδεικνύει ότι ο πυρηνάρχης της Νίκαιας οργανώνει

επιθέσεις και αναφέρει ότι ιεραρχικά και δομημένα και μονάχα

με εντολή αρχηγού, εντολή Λαγού, γίνεται επίθεση την οποία

οργανώνει η τοπική οργάνωση της Νίκαιας”, είπε στη συνέχεια

ο Θανάσης Καμπαγιάννης, “Το αίτημά μας είναι ότι δεν μπορεί

να διεξαχθεί δίκαιη δίκη άμα δεν έχει τη δυνατότητα η πολιτική

αγωγή να προσφεύγει στο υλικό της δικογραφίας. Είμαστε στα

όρια της δίκαιης δίκης αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι κάτι τέ-

τοιο δεν είναι δυνατόν. Τώρα το δικαστήριο να αποφασίσει για

τις τεχνικές λεπτομέρειες”.

“Το άρθρο του 223 του ΚΠΔ επιβάλει ο μάρτυρας να καταθέ-

τει περιστατικά αλλά και κρίσεις εφόσον συνδέονται αναπόσπα-

σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Η δίκη της Χρυσής Αυγής

Στο φως οι εντολές των “Φύρερ”

Ο λόγος στη μητέρα του ΠαύλουΑ
ποφασιστική και θαρραλέα ήταν  για δεύτερη φορά, την Τρίτη 6 Οκτώβρη,
η μητέρα του Παύλου Φύσσα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Παρά την ψυχο-
λογική πίεση, που εντεινόταν από τις συνεχείς προκλητικές παρεμβάσεις,

διακοπές και σχολιασμούς των συνηγόρων των χρυσαυγιτών, η Μάγδα Φύσσα
ολοκλήρωσε την κατάθεση που είχε ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή 2/10,
επιμένοντας ότι η δολοφονία του γιου της εκτελέστηκε από “οπλισμένο τάγμα
εφόδου της Χρυσής Αυγής με στρατιωτική εκπαίδευση και πειθαρχία”, ύστερα
από “εντολή Λαγού” αλλά και “με την ανοχή της αστυνομίας”.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την πρόεδρο του δικαστηρίου να απορρίπτει το αίτημα
των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής για εγκατάσταση τεχνικών μέσων προκειμέ-
νου να χρησιμοποιούν το οπτικοακουστικό υλικό της δικογραφίας κατά την εξέταση
των μαρτύρων, αποφασίζοντας ότι αυτό θα γίνει “κατά το χρόνο ανάγνωσης των εγ-
γράφων”, δηλαδή μετά τις καταθέσεις. Πρόκειται για μία απόφαση που βάζει σημαν-
τικά εμπόδια σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας της δίκης (βλέπε κείμενο κάτω).

Η κατάθεση της Μάγδας Φύσσα συνεχίστηκε με ερωτήσεις από τους δικηγόρους
της πολιτικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτών, μίλησε για την ιεραρχία της οργά-
νωσης που φτάνει ως τον αρχηγό χωρίς την έγκριση του οποίου δεν προχωρά σε
καμία δράση. Τόνισε ότι η μεθοδολογία και ο τρόπος δράσης της οργάνωσης είναι
πανομοιότυπος σε όλες τις επιθέσεις (δολοφονία Παύλου, επιθέσεις σε συνδικαλι-
στές ΠΑΜΕ, Αιγύπτιους αλιεργάτες, Συνεργείο, Αντίπνοια κλπ). Ενώ στάθηκε στην
ανοχή της αστυνομίας όχι μόνο στη δολοφονία του Παύλου (εκτός του Ρουπακιά
δε συνέλαβε κανέναν άλλον από το τάγμα εφόδου παρά μόνο τους φίλους του
Παύλου) αλλά και στις άλλες εμφανίσεις τους με οπλισμό (όπως στο Μελιγαλά).

“Ήρθαν στο σπίτι μου και δολοφόνησαν το παιδί μου”, ξέσπασε κάποια στιγμή,
“Έτσι απλά, η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή που είναι και στο κοινοβούλιο”
για να τονίσει λίγο μετά ότι στόχος των χρυσαυγιτών είναι “οι αντιφασίστες, οι κομ-
μουνιστές, οι μετανάστες”. Ενώ ερωτώμενη για την ιδεολογία την Χρυσής Αυγής,
που σύμφωνα με το κατηγορητήριο συνδέεται άμεσα με τις εγκληματικές πράξεις,
απάντησε: “Είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο αρχηγός, ο Μιχαλολιάκος, σε βίντεο που
έχω δει, ότι είναι «η σπορά των ηττημένων του ’45». Είναι ναζιστές, εθνικοσοσιαλι-
στές. Είναι τα απομεινάρια των δοσιλόγων και των ταγματασφαλιτών”.

Αντιφασιστικά

Με γυρισμένη την πλάτη της, όπως και ο Παναγιώτης Φύσσας στη δική του κα-
τάθεση, στους χρυσαυγίτες και τους συνηγόρους τους, η Μάγδα Φύσσα απάντη-
σε με θάρρος και στους πέντε, μόλις, δικηγόρους υπεράσπισης που πήραν το λό-
γο καθώς η συντριπτική τους πλειοψηφία έμεινε σιωπηλή. Ρωτώντας την μάλιστα
ένας εξ αυτών για τρία τραγούδια του Παύλου, τα “Για το καλό μου”, “Σιγά μη
κλάψω” και “Ζόρια”, πού είναι τα αντιφασιστικά μηνύματα στους στίχους τους, η
Μάγδα Φύσσα απάντησε: “Από τα 200 και πάνω τραγούδια του Παύλου, εσείς
ρωτάτε μόνο γι’ αυτά. Αλλά και σε αυτά, αν μπορούσατε να καταλάβετε εσείς, θα
τα βρίσκατε. Αλλά δεν μπορείτε...”.

Η μόνη φορά που η Μάγδα Φύσσα γύρισε να κοιτάξει τους κατηγορούμενους
ήταν κατεβαίνοντας από την έδρα, για να πετάξει ένα μπουκάλι νερό στο Ρουπα-
κιά φωνάζοντάς του “Για να με θυμάσαι”.

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, τη θέση της πήρε η αδερφή του Παύ-
λου Φύσσα, Ειρήνη. Λίγο μετά την έναρξη των ερωτήσεων της προέδρου, όμως,
η Ειρήνη Φύσσα έδειξε αδιαθεσία από την πολύωρη αναμονή μέχρι να έρθει η
σειρά της αλλά και την ψυχολογική ένταση καθώς περιέγραφε πώς είδε τον
αδερφό της στο νεκροτομείο. Η κατάθεσή της θα συνεχιστεί στην επόμενη συνε-
δρίαση, την Πέμπτη 8 Οκτώβρη. Ενώ το πρόγραμμα που έχει μέχρι στιγμής ανα-
κοινωθεί μετά τις 8/10 είναι το εξής: 13/10, 15/10, 21/10 και 22/10.
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Σε απεργία προχωράει ο Σύλλο-
γος Διοικητικού Προσωπικού του
ΕΚΠΑ την Δευτέρα 12 Οκτώβρη και
συγκέντρωση στα Δικαστήρια στις
12 το μεσημέρι για συμπαράσταση
στους δεκατέσσερις εργαζόμενους
του Πανεπιστημίου που διώκονται
άδικα και εκδικητικά. 

Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι (3
μέλη του ΚΣ της Ομοσπονδίας Διοι-
κητικού Προσωπικού, 3 εργαζόμενοι
του ΕΜΠ και 8 εργαζόμενοι του ΕΚ-
ΠΑ) διώκονται για τη συμμετοχή
τους στην  απεργία του Νοέμβρη
του 2013 που κηρύχτηκε «παράνο-
μη».

Όσο πλησιάζει η ημερομηνία της
δίκης, τόσο αυξάνονται οι κινήσεις
αλληλεγγύης. Την Τρίτη 6 Οκτώβρη
την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη έκλεινε την ύλη της, είχε προ-
γραμματιστεί εκδήλωση-σύσκεψη
σωματείων, συλλογικοτήτων και ερ-

γαζόμενων «με θέμα τη δίωξη της
συνδικαλιστικής δράσης και το συν-
τονισμό απέναντι στη δίκη των συνα-
δέλφων μας», όπως αναφέρει η από-
φαση της συνέλευσης των εργαζό-
μενων στο ΕΚΠΑ. 

Επίσης, στη συνέλευση που έγινε
την 1/10 αποφασίστηκε ότι θα προ-

χωρήσουν σε τρεις στάσεις εργα-
σίας την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρα-
σκευή 7-9/10 από τις 12 έως τις 3 το
μεσημέρι «με παρεμβάσεις στα κτι-
ριακά συγκροτήματα του ΕΚΠΑ για
την καλύτερη ενημέρωση της πανε-
πιστημιακής κοινότητας». 

Την Τετάρτη 7/10, κατά τη διάρ-

κεια της στάσης εργασίας, θα γίνει
παράσταση διαμαρτυρίας στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης με αίτημα
την άμεση παύση της δίωξης των
απεργών. Την επόμενη μέρα θα δο-
θεί συνέντευξη Τύπου στο κτίριο
«Κωστής Παλαμάς» στις 11.30πμ.

Ακόμα, συνεχίζεται η συλλογή υπο-

γραφών συμπαράστασης στη διεύ-
θυνση apergoiaei@gmail.com, ενώ
μπορείτε να επισκεφτείτε το σάιτ
ενημέρωσης που έχουν φτιάξει οι ερ-
γαζόμενοι του ΕΚΠΑ
apergoiaei.wordpress.com.

Ψηφίσματα συμπαράστασης
έχουν βγάλει πολλά σωματεία: ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος ΕΔΙΠ-ΑΕΙ, ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού
Προσωπικού ΤΕΙ Αθήνας, η ΕΛΜΕ
Περιστερίου, η ΕΛΜΕ Νότιας Αθή-
νας, η Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, η Β’
ΕΛΜΕ Έβρου, ο Σύλλογος Παρα-
σκευαστών Πανεπιστημίου Αθήνας,
ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Ελλη-
νικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, η
Ομοσπονδία υπαλλήλων του ΟΑΕΔ
κ.ά.. Τέλος, προκήρυξη συμπαρά-
στασης διακινεί ο Συντονισμός ενάν-
τια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσι-
μότητες. 

Με κινητοποιήσεις και δράσεις σε όλα τα μέτω-
πα ξεκίνησε η νέα εκπαιδευτική χρονιά για τους
φοιτητές. Από τη μία συνεχίζονται οι κινητοποι-
ήσεις για τη σίτιση και τη στέγαση που βρίσκονται
στο στόχαστρο του τρίτου Μνημονίου, από την
άλλη πληθαίνουν οι δράσεις αλληλεγγύης για
τους πρόσφυγες και οι αντιφασιστικές δράσεις σε
πολλές σχολές. Οι φοιτητές του ΣΕΚ και της
ΕΑΑΚ είναι στην πρώτη γραμμή αυτών των μαχών. 

Στο Ηράκλειο έγινε ανοιχτό Διοικητικό Συμβού-
λιο στο Βιολογικό. «Πάρθηκε απόφαση να κάνου-
με νέα κινητοποίηση στην Πρυτανεία για δωρεάν
σίτιση και στέγαση την Πέμ-
πτη 8/10 στη 1 το μεσημέρι.
Επίσης, ο Σύλλογος μας κα-
λεί στην Αντιφασιστική-Αντι-
ρατσιστική Συνέλευση της
ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα όπου
πήραμε απόφαση ότι θα
στείλουμε μια αντιπροσω-
πεία. Σε συνεργασία με το
Κοινωνικό Ιατρείο ο Σύλλο-
γος κάνει συλλογή ρούχων
και τροφίμων για να στηρί-
ξουμε τους πρόσφυγες», μας
δήλωσε ο Τάσος Καρασαχινί-
δης. 

Συνελεύσεις για να απο-
φασίσουν νέες κινητοποι-
ήσεις για το ζήτημα της στέ-
γασης και της σίτισης των
φοιτητών που βρίσκεται σε
κίνδυνο έχουν προγραμματι-

στεί και στο Ρέθυμνο. Η Μαριλού Νταούλη μας
είπε: «Συνελεύσεις έχουν προγραμματιστεί για
την Τρίτη 6/10 για την Κοινωνιολογία, την Τετάρ-
τη 7/10 για την Φιλοσοφική και την Πέμπτη 8/10
για το Παιδαγωγικό. Πέφτουν πολλές ιδέες να
πάμε σε περαιτέρω κινητοποιήσεις αφού η ανα-
πληρώτρια πρύτανης δεν έχει απαντήσει στα αι-
τήματα μας. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, το
σχήμα των ΕΑΑΚ έχει κρεμάσει πανό συμπαρά-
στασης, ενώ θα μαζέψουμε υλική βοήθεια από
τις 5 έως τις 8 Οκτώβρη». 

Στο Πάντειο θα γίνουν μέρες δράσης για τους
πρόσφυγες. «Έχουμε αποφασίσει από τη μεριά

του σχήματος της
ΕΑΑΚ ότι θα είμαστε
κάθε μέρα από τις 7
έως τις 17/10 στον πε-
ζόδρομο της σχολής.
Θα μαζεύουμε τρόφιμα
και είδη πρώτης ανάγ-
κης για τη στήριξη των
προσφύγων, ενώ θα
αναρτήσουμε και πανό
για να ανοίγει το ζήτη-
μα και πολιτικά. Προσα-
νατολιζόμαστε να οργα-
νώσουμε και δύο εκδη-
λώσεις-συζητήσεις με
ομιλητές από τους πρό-
σφυγες και από το Σύλ-
λογο Διοικητικών της
σχολής μας», μας είπε
η Μαριλένα Κουντούρη.

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Σύσκεψη ΚΕΕΡΦΑ 
***Θα προηγηθεί μέρα δράσης για τους πρόσφυγες στις 10πμ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΜΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 Πληροφορική 3μμ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Αμφιθέατρο Χατζηνικολάου 1μμ
***Θα προηγηθεί μέρα δράσης για τους πρόσφυγες στις 10πμ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/10 Αίθριο 10πμ 
Μικροφωνική - μάζεμα τροφίμων από το σχήμα ΑΡΚΑΣ - ΕΑΑΚ

Χιλιάδες παραμένουν τα κενά στα σχο-
λεία παρά το γεγονός ότι ήδη βρισκόμαστε
στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Δά-
σκαλοι και καθηγητές οργανώνουν κινητο-
ποιήσεις απαιτώντας να καλυφθούν όλα τα
κενά με μόνιμους διορισμούς. Nέα κινητο-
ποίηση θα γίνει την Τετάρτη 7/10 στο
υπουργείο Παιδείας στις 11πμ.

Το υπουργείο προχώρησε την Πέμπτη
1/10 στην τοποθέτηση μόνο 1574 αναπληρω-
τών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την ώρα
που τα κενά στα σχολεία ξεπερνούν τα 20 χι-
λιάδες σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. 

Συγκεντρώσεις στο χώρο του υπουργεί-
ου έγιναν την αμέσως επόμενη μέρα των
τοποθετήσεων, καθώς και τη Δευτέρα 5
Οκτώβρη. Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν οι
προσλήψεις να γίνουν σε μία φάση έτσι
ώστε να μην υπάρχει κατηγοριοποίηση
τους και αδικίες. 

Ο Νίκος Κουράκης, εικαστικός μας δή-
λωσε: «Έχουμε κάνει δύο συγκεντρώσεις
και συνεχίζουμε την Τετάρτη. Συναντηθή-
καμε με τον γραμματέα του υπουργού
που μας δήλωσε ότι έχουμε δίκιο, αλλά
δεν μπορεί να γίνει τίποτα γιατί δεν υπάρ-
χει χρηματοδότηση. Δεν υπάρχουν λεφτά
ούτε από το ΕΣΠΑ, ούτε από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Αυτά ήταν τα λόγια του.
Μας συμπεριφέρονται σαν σκουπίδια, λες
και είμαστε από λάστιχο. Υπάρχουν άν-
θρωποι που δουλεύουν χρόνια και τώρα
είναι εντελώς εκτός σχολείου. Εγώ είμαι 9
χρόνια αναπληρωτής και ξαφνικά θα πρέ-
πει να πάω στην Ελευσίνα. Άλλοι που μέ-
νουν Ελευσίνα, θα πρέπει να πάνε Θήβα.
Άλλοι από την Ρόδο, θα βρεθούν στον
Έβρο! Όσον αφορά το θέατρο, τη ζωγρα-
φική και τη μουσική θα πάρουν ακόμα 137
άτομα. Τα υπόλοιπα σχολεία θα έχουν κε-
νά. Εμείς ζητάμε την κάλυψη όλων των κε-
νών, να γίνει η διαδικασία σε μια μόνο φά-

ση, για όλους».

Προσλήψεις

Χαρακτηριστική είναι και η ανακοίνωση
του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γ. Σεφέρης»: «Οι προσλήψεις έγιναν μόνο
μέσω ΕΣΠΑ. Αττική, Δυτική Μακεδονία και
Αιγαίο εξαιρούνται από την υλοποίηση του
προγράμματος διορισμών και μάλιστα χω-
ρίς το Υπουργείο να το έχει θέσει εκ των
προτέρων σε γνώση των εκπαιδευτικών.

Χιλιάδες συνάδελφοι, με χρόνια υπηρε-
σίας, θα βρεθούν είτε εκτός προσλήψεων,
άρα άνεργοι, είτε μακριά από τον τόπο
συμφερόντων τους και φυσικά θα συνεχί-
σουν να υπάρχουν σχολεία χωρίς εκπαι-
δευτικούς». Καλεί επίσης μαζί με τον Σύλ-
λογο Ανατολικής Αττικής «O Σωκράτης»
την Τετάρτη 7/10 στις 1.30μμ κινητοποί-
ηση για την άμεση και ομαλή λειτουργία
όλων των σχολικών μονάδων. 

Κινητοποίηση με στάση εργασίας για τα
κενά έκανε και η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου την Τρί-
τη 6 Οκτώβρη με συμμετοχή του Συλλό-
γου Δασκάλων και της Ένωσης Γονέων.
Στην Καλαμάτα μαθητές, με τη στήριξη κα-
θηγητών τους, βγήκαν μαζικά στους δρό-
μους την Παρασκευή 2 Οκτώβρη με κεν-
τρικό σύνθημα «Καθηγητές ΤΩΡΑ». Αφού
διαδήλωσαν στο κέντρο της πόλης, έκαναν
συμβολική κατάληψη στο Δημαρχείο. 

Η «Τάξη μας», το δίκτυο των καθηγητών
που συμμετέχει στις Παρεμβάσεις καλεί
να μπουν μπροστά η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ στο
συντονισμό των κινητοποιήσεων και να
βγάλουν συγκεκριμένο απεργιακό πρό-
γραμμα. Έχει ήδη αποφασιστεί ότι οι ΕΛ-
ΜΕ θα πραγματοποιήσουν κύκλο Γενικών
Συνελεύσεων τις δύο επόμενες εβδομά-
δες, ενώ Γενική Συνέλευση των Προέδρων
θα γίνει στις 24 Οκτώβρη. 

Νέκ. Δ.

Απεργία για να καλυφθούν τα κενά

Η πρώτη απεργία της σχολικής χρονιάς

Φοιτητές σε δράση

Εκδηλώσεις στις σχολές

Απεργιακές κινητοποιήσεις των διοικητικών ενάντια στις διαθεσιμότητες - απολύσεις το φθινόπωρο του 2013
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Πές μας λίγα λόγια για το ντοκιμαντέρ που

θα προβληθεί στο διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ.

Είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με
την άλλη Ευρώπη της μετανάστευσης. Το
ZDF μου ανέθεσε να καταγράψω την κατά-
σταση της διακίνησης μεταναστών στην
Τουρκία και ειδικά στην Κωνσταντινούπολη.
Εγώ το εστίασα στο πορτραίτο ενός διακινη-
τή. Δεν είναι όπως τον φανταζόμαστε με ένα
πούρο να κάθεται πίσω από μία Πόρσε και να
δίνει εντολές. Είναι ένας άνθρωπος που
παίρνει το αυτοκίνητό του οργανώνει τα
πράγματα, είναι ουσιαστικά ένα ταξιδιωτικό
πρακτορείο το οποίο διευκολύνει τους αν-
θρώπους που πηγαίνουν και του ζητάνε τις
υπηρεσίες του. Την παρεξηγημένη ιστορία
ότι υπάρχουν διακινητές που βάζουν το όπλο
στον κρόταφο του μετανάστη, εγώ δεν την
έχω ζήσει. 

Το φίλμ το έκανα πριν αρχίσει το μεγάλο
ρεύμα του μεταναστευτικού. Τέλειωσε γύρω
στο τέλος του φετινού χειμώνα. Αυτοί που
περνούσαν τα σύνορα ήταν άνθρωποι που εί-
χαν δουλέψει στην Τουρκία, είχαν ένα κομ-
πόδεμα και θέλανε να πάνε στη Γερμανία για
να δοκιμάσουν την τύχη τους. Τα κυκλώματα
των διακινητών τότε λόγω του χειμώνα περ-
νάγανε τον κόσμο από τον Έβρο. 

Ο Έβρος σίγουρα είναι πολύ πιο ασφαλής.
Ο φράχτης δεν έκανε τα πράγματα πιο δύ-
σκολα, τα έκανε πιο δύσκολα σε επικοινωνια-
κό επίπεδο. Γιατί ούτως ή άλλως το φυσικό
μας σύνορο με την Τουρκία είναι το ποτάμι
και όχι το χερσαίο. Το χερσαίο το έχουμε
κλείσει για λόγους ευρωπαϊκής πολιτικής πε-
ρισσότερο παρά ελληνικής, για λόγους βιτρί-
νας που δεν παίζουν και κανένα ιδιαίτερο ρό-
λο. Γιατί αυτό το σημείο εκ των πραγμάτων
δεν ήταν αγαπημένο σημείο των διακινητών.
Υπήρχε μεγαλύτερη ευκολία στο να αστυνο-
μεύονται τα χερσαία περάσματα, ειδικά με το
στρατό και από τη μεριά της Τουρκίας και
από τη μεριά της Ελλάδας. 

Το να περάσεις απέναντι κόστιζε 5.000 δο-
λάρια. Η εφαρμογή της βίας και οι άσχημες
συμπεριφορές υπήρχαν και θα υπάρχουν
πάντα σε αυτά τα παράνομα κυκλώματα. Αλ-
λά μην ξεχνάμε ότι πάντα όλα αυτά είναι
αποτελέσματα της μεγάλης ζήτησης. Όσο η
Ευρώπη ανεβάζει τους βαθμούς δυσκολίας
με φράχτες και τα λοιπά αυτό δίνει μεγάλη
χαρά στους διακινητές γιατί ανεβάζουν το
κασέ. 

Μίλησε μας για τη δουλειά 

σου αυτή την περίοδο. 

Από το τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου είχα
μία πρόταση από έναν φορέα που λέγεται
solidarity και ουσιαστικά στηρίζει ΜΚΟ αλλά
περισσότερο στηρίζει τους αλληλέγγυους
που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά στην Κω,
στη Λέσβο, στη Λέρο. Από τον Ιούλιο άρχισα
να ζω όλη αυτή την πραγματικότητα της με-
γάλης προσφυγικής κρίσης από τη Συρία, το
Αφγανιστάν και το Ιράκ. Αυτό το ντοκιμαντέρ
δεν εστιάζει σε έναν χαρακτήρα αλλά προ-
σπαθεί να δώσει τη μεγάλη διάσταση του
προσφυγικού. Οπότε ξεκινάει από τους προ-
σφυγικούς καταυλισμούς που έχει η Τουρκία
στα νότια σύνορά της με τη Συρία. 

Είναι λογικό αυτοί οι άνθρωποι να μην θέ-
λουν να μείνουν εκεί για καιρό και έτσι παίρ-
νουν τα μπογαλάκια τους και φεύγουν προς
την Κωνσταντινούπολη. Μετά από κει προ-
ωθούνται σε άλλες περιοχές. Αυτό το ντοκι-

μαντερ δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει ολο-
κληρωθεί το 80% των γυρισμάτων και προκύ-
πτουν καινούργια θέματα. 

Μετά από την Κωνσταντινούπολη κινηθή-
καμε πρός στα παράλια. Από το Αϊβαλί, μέχρι
και την Αλικαρνασσό που είναι απέναντι
ακριβώς από την Κω. 

Κάποια στιγμή έμαθα για ένα κίνημα που
αναπτύχθηκε στην Αδριανούπολη το Cros-
sing no more, που δημιουργήθηκε από Σύρι-
ους πολίτες οι οποίοι ζουν πολλά χρόνια στην
Κωνσταντινούπολη. Οργανώσανε μέσω φέι-
σμπουκ μία σελίδα και καλέσανε τον κόσμο
να μη δίνει χρήματα στους διακινητές και δια-
λέξανε τον Έβρο και το κομμάτι του φράχτη
για να περάσουν. Πήγανε με λεωφορεία από
την Κωνσταντινούπολη στην Αδριανούπολη.
Στην αρχή ήταν κάποιες εκατοντάδες οι οποί-
οι γίνανε μετά κάποιες χιλιάδες, που είχαν το
αίτημα να περάσουν τα σύνορα ειρηνικά. Από
ένα σημείο και ύστερα οι τουρκικές αρχές
τους απαγόρευσαν να παίρνουν λεωφορεία
οπότε ουσιαστικά βλέπαμε να έρχονται με τα
πόδια από την εθνική οδό. 

Όταν έγινε αυτό το κίνημα εμείς περνάγα-
με την προεκλογική εβδομάδα. Εγώ ήμουν
εκεί. Είχαν βάλει ένα ντεντλάιν να περάσουν
το σαββατοκύριακο των εκλογών και περιμέ-
νανε την τουρκική πλευρά να συνομιλήσει με
την ελληνική για να επιτραπεί το πέρασμα.
Μία άλλου είδους πολιτική από την ελληνική
πλευρά θα μπορούσε να τους επέτρεπε να
περάσουν. 

Εγώ ήμουν εκεί, κοιμόμουν στην άσφαλτο,
δέθηκα πολύ μαζί τους. Τελικά τους πείσανε
πήραν το λεωφορείο και πήγαν στην Κων-
σταντινούπολη, λέγοντάς τους ότι δεν είναι
δικό μας θέμα οι άλλοι απέναντι έχουν κλει-
στά τα σύνορα. Το κακό είναι ότι η πλειοψη-
φία αυτών των ανθρώπων δυστυχώς πήραν
τα μπογαλάκια τους, πληρώσανε για να πε-
ράσουν στα νησιά και κάνανε αυτό που δε
θέλανε να κάνουν. Και πολλοί από αυτούς
που πνίγονται θα μπορούσαν να είναι άνθρω-
ποι που ήθελαν να περάσουν από τον Έβρο. 

Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν όταν φτάνουν

στην Ελλάδα;

Δε θα ξεχάσω πολλούς Σύριους που τους
συνάντησα μόλις έφτασαν στη Συκαμιά στη
Λέσβο, να φυλάνε το χώμα της Ελλάδας και
δυο μέρες αργότερα να τους συναντάω στην
ουρά της Μυτιλήνης στο Λιμάνι και να μου
λένε ότι αυτούς που μισώ πιο πολύ απ’
όλους είναι οι Έλληνες, όχι μόνο τους αστυ-
νομικούς. Υπάρχουν κάποιοι που τους περι-
μένουν στην παραλία για να τους μεταφέ-
ρουν στη Μυτιλήνη με 75 ευρώ και τους
αφήνουν στη μέση της διαδρομής λέγοντάς
τους ψέματα. Και επιπλέον υπάρχουν και οι
αστυνομικοί που τους βαράνε την ώρα που
περιμένουν στην ουρά. 

Υπάρχουν βέβαια και αλληλέγγυοι που
έχουν αφήσει τις δουλειές τους και τους
φροντίζουν γιατί η κρατική μηχανή δεν ξέρει
να τους διαχειριστεί. Έξω από το κέντρο κρά-

τησης στη Μόρια που μένουν κυρίως Αφγα-
νοί, κάθονται κάτω από τις ελιές και ανάβουν
φωτιά για να ζεσταθούν ή να μαγειρέψουν με
αποτέλεσμα να καίγεται το χωράφι και δημι-
ουργείται ένταση με ρατσιστική διάσταση.
Και εκεί δεν μπορώ να ρίξω άδικο σε έναν
φτωχό ντόπιο που θυμώνει γιατί φταίει το γε-
γονός ότι η κρατική μηχανή δεν μπορεί να
ελέγξει την κατάσταση. Και οι δύο έχουν δί-
κιο. Σε ένα γύρισμα που κάναμε πήρα τον
κουβά να σβήσω την φωτιά που είχε ανάψει
ένας Αφγανός. 

Έδωσα μεγάλη βαρύτητα στις αλληλέγ-
γυες ομάδες ειδικά της Κω, οι οποίοι αντικα-
θιστούν αυτά που έπρεπε να κάνουν οι τοπι-
κές αρχές, οι δήμοι. Ο Δήμος της Κω, που
ζει από τον τουρισμό ναι μεν ταλαιπωρείται
αλλά με την ακραία του στάση βοήθησε πά-
ρα πολύ στο να αναπτυχθούν αντιδράσεις
ρατσιστικού χαρακτήρα. Αυτό έφτασε στο
σημείο να εξαγριώνει τους ανθρώπους που
θέλανε να βοηθήσουν και έτσι αναπτύχθηκε
η “Κως αλληλεγγύη” που είναι ένα λαμπρό
παράδειγμα προς μίμηση. Και εμένα αυτό
που μου έκανε εντύπωση είναι η συμμετοχή
ακόμα και τουριστών σε αυτή την αλληλεγ-
γύη.

Στη Μυτιλήνη ο Δήμος έκανε το αντίθετο.
Πολλές φορές συμπαραστάθηκε και βοήθη-
σε. Και εκεί οι αλληλέγγυοι παίζουν πολύ με-
γάλο ρόλο. Το πιο λαμπρό παράδειγμα είναι
ο Δήμος της Τήλου, που έζησα μαζί τους και
ένιωσα περήφανος που είμαι Έλληνας. Η
Μαρία Κανά, η Δήμαρχος είναι μία νέα κοπέ-
λα που με τη συμπαράσταση όλων των πολι-
τών διαχειρίστηκε σωστά το θέμα, χωρίς να
κάνει κάτι μαγικό. Έζησα πολύ συγκινητικές
στιγμές. Είδα να πηγαίνει όλο το νησί να μα-
γειρεύει για αυτούς τους ανθρώπους και να
υπάρχουν ακόμη και σκηνές αποχαιρετισμού
με κλάματα και αγκαλιές. Επίσης δεν μπορώ
να ξεχάσω τη Λέρο και την αλληλεγγύη του
κόσμου. 

Δεν θα επικροτήσω την φράση της πρώην
υπουργού ότι πλουτίσανε κάποιοι στα νησιά.
Δε θα συμφωνήσω στη γενίκευση. Ο ρόλος
του κράτους είναι να μην επιτρέπει σε αυτά
τα συστήματα να εκμεταλλεύονται τον πόνο
των ανθρώπων. Ακόμα και η εκμετάλλευση
των ναυτιλιακών εταιρειών είναι πρόβλημα.
Υπάρχει μία άθλια υποκρισία, το σύστημα με
τα πλοία που μεταφέρουν τους πρόσφυγες,
τα οποία είναι επιδοτούμενα με πολλές χιλιά-
δες ευρώ και έπρεπε να είναι δωρεάν. Εγώ
πιστεύω στη συνεργασία των δικών μας φτω-
χών δήμων με τους αντίστοιχους δήμους της
Τουρκίας για να πατάξουνε την εκμετάλλευ-
ση.

Η Τουρκία έχει 4,5 εκατομμύρια πρόσφυ-
γες, παίζει αυτή τη στιγμή το ρόλο του κυμα-
τοθραύστη. Πόσο όμως θα αντέξει να τους
κρατήσει; Πιστεύω ότι το πρώτο μέλημά μας
πρέπει να είναι να σταματήσουμε τους άθλι-
ους πολέμους για να μην αφήνουν αυτοί οι
άνθρωποι τις εστίες τους. 

Αυτός που φεύγει δεν ξαναγυρίζει πίσω.
Το πρώτο πράγμα που ρωτούσα στα γυρί-
σματα είναι αν αύριο σταματήσει ο πόλεμος
θα ξαναγυρίσετε πίσω σπίτι σας; Το 90% λέ-
γανε δεν θα γυρίσουμε ποτέ πίσω γιατί δεν
έχουμε καμία εμπιστοσύνη στα διεφθαρμένα
αυτά συστήματα που μας έδιωξαν. Πιστεύω
ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση
σε όλη την Ευρώπη, με οργανωμένη πολιτική
και στρατηγική. 

Ο 
δρόμος των 
προσφύγων

Ο 
δρόμος των 
προσφύγων

Ο Χρόνης Πεχλιβανίδης, ντοκιμαντερίστας, ασχολείται τα τελευταία χρό-
νια με το θέμα της μετανάστευσης στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Θα συμ-
μετέχει στη Διεθνή Συνάντηση κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού
που διοργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ, προλογίζοντας το τελευταίο του ντοκιμαν-
τέρ για τον Έβρο. Μίλησε στην Κατερίνα Θωίδου.

Κινητοποίηση Σύρων προσφύγων στην Αδριανούπολη πρός τον Έβρο
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Σ
τις εκλογές που έγιναν την Κυριακή 4
Οκτώβρη στη Βουλή για την εκλογή
Προέδρου, Αντιπροέδρων, Κοσμητόρων

και Γραμματέων, η Χρυσή Αυγή πήρε 59 ψή-
φους, ενώ έχει 18 βουλευτές και o Mιχαλολιά-
κος απουσίαζε. Συγκεκριμένα, για τη θέση του
Ε’ Αντιπροέδρου ο υποψήφιος της Χ.Α Γ. Αϊβα-
τίδης παρότι δεν εξελέγη, έλαβε 59 ψήφους
υπέρ, 186 λευκά, 49 άκυρα. 

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι
πώς τριπλασιάστηκαν οι ψήφοι της Χ.Α στην
κάλπη για τον αντιπρόεδρο. Η κυβερνητική εκ-
πρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη δήλωσε ότι
«στην πρώτη ομιλία του Προέδρου της Βου-
λής, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημο-
κρατίας επέλεξαν να λείπουν από την αίθου-
σα. Και υπάρχουν και χειρότερα, ότι πολλοί εξ
αυτών επέλεξαν να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή,
αντί να στηρίξουν το συναινετικό προεδρείο».

Αν έχει συμβεί αυτό, δεν είναι η πρώτη φο-
ρά. Είναι γνωστές οι συνεννοήσεις ανάμεσα
σε βουλευτές της ΝΔ και τη Χ.Α, όπως θυμό-
μαστε από την περίπτωση Μπαλτάκου. Σε μια
σειρά από ψηφοφορίες που αφορούσαν θέμα-

τα όπως π.χ η ασυλία των βουλευτών της Χ.Α,
υπήρξαν λευκά, αποχές, παρών ακόμα και ψή-
φοι υποστήριξης στους νεοναζί βουλευτές
από διαρροές κυρίως της ΝΔ. Στις αντίστοιχες
εκλογές προέδρων της βουλής το Γενάρη του
2015, ο υποψήφιος της Χ.Α είχε πάρει 37 θετι-
κές ψήφους, σχεδόν διπλάσιες από τις ψή-
φους των βουλευτών που είχε και τότε.  

Σύμφωνα, όμως με μια άλλη άποψη που
γράφτηκε στο TVXS, «οι παραπάνω ψήφοι για
τον Αϊβατίδη μάλλον οφείλονται σε χρυσαυγί-
τικα παιχνίδια με τον κανονισμό της Βουλής…
Ουσιαστικά πρόκειται για μία αδυναμία του
Κανονισμού της Βουλής, καθώς κατά παραχώ-
ρηση προσμετρά ψηφοδέλτια που βρίσκονται
και στις άλλες κάλπες.

Στη σημερινή ψηφοφορία στήθηκαν πέντε

κάλπες: μία για τους τρεις Αντιπροέδρους που
προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, μία για τον Αντι-
πρόεδρο που προέρχεται από τη Ν.Δ., μία για
τον Αντιπρόεδρο που προέρχεται από την
Χρυσή Αυγή, μία για τον Αντιπρόεδρο που
προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και μία για τον Αν-
τιπρόεδρο που προέρχεται από το ΚΚΕ.

“Δεν κατάλαβαν τι τους είπανε”

Με βάση τον τρόπο καταμέτρησης που ορί-
ζει ο Κανονισμός μπορεί κάθε βουλευτής να
ψηφίζει μέχρι και πέντες φορές τον ίδιο υπο-
ψήφιο, γιατί τα ψηφοδέλτια που βρίσκονται σε
λάθος κάλπη προσμετρώνται κανονικά! Για πα-
ράδειγμα η Χρυσή Αυγή που έχει 17 βουλευτές
θα μπορούσε να «δώσει» έως και 85 ψήφους
στον ίδιο υποψήφιο Αντιπρόεδρο. Κάπως έτσι

φαίνεται να το είχαν σκεφτεί οι Χρυσαυγίτες,
αλλά από ότι φαίνεται κάποιοι από αυτούς μάλ-
λον δεν κατάλαβαν τι τους είπανε να κάνουν...» 

Αν όντως συνέβη κάτι τέτοιο, δείχνει πόσο
πραγματικά επικίνδυνες είναι οι απόψεις που
«ανησυχούσαν» για την παρουσία ή όχι των
βουλευτών της Χρυσής Αυγής στη Βουλή
(όπως αυτές τις προηγούμενης προέδρου της
Βουλής, που είχε φτάσει στο σημείο να διακό-
πτει τις συνεδριάσεις προκειμένου να παρα-
στούν από τις φυλακές στις οποίες βρίσκον-
ταν), αλλά και του νέου προέδρου της Βουλής
Βούτση που στο παρελθόν έχει κάνει δηλώ-
σεις για τάχα μεθοδεύσεις «να τεθεί εκτός νό-
μου η Χ.Α για την ιδεολογία της και όχι για τις
πράξεις της» που είναι «επικίνδυνες για τη δη-
μοκρατία μας…»

Οι νεοναζί στη Βουλή
- μέχρι πού φτάνουν οι “πλάτες”;

Τ
ελικά υποψήφιοι για την προ-
εδρία της ΝΔ θα είναι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ο Αδωνις Γε-

ωργιάδης,  ο Απ. Τζιζτζικώστας και ο
Β. Μεϊμαράκης.

Πάλι καλά που δεν είχε κόστος σε
ανθρώπινες ζωές η πορεία προς την
ανάδειξη των υποψηφίων. Όπως χα-
ρακτηριστικά δήλωσε ο υποψήφιος
τελικά, Α. Γεωργιάδης αμέσως μετά
την εκπρόθεσμη κατά λίγα λεπτά κα-
τάθεση των υπογραφών υποστήρι-
ξης της υποψηφιότητάς του: «Νομί-
ζω ότι παραβίασα σηματοδότες για
να καταθέσω την υποψηφιότητά
μου».

Μεθόδευση

Η γελοία μεθόδευση του Α. Γεωρ-
γιάδη (λες και δεν είναι αρκετά γε-
λοίος από μόνος του) που κατέγρα-
ψαν οι κάμερες να τρέχει με τον φά-
κελο στα χέρια να προλάβει την
προθεσμία και στη συνέχεια να υπο-
βάλει ένσταση για τον αρχικό απο-
κλεισμό του από την Κεντρική Εφο-
ρευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) είναι εν-
δεικτική της γενικότερης κρίσης  και
σύγχυσης που επικρατεί στη ΝΔ. 

Η εικόνα που προκάλεσε τη γενι-
κότερη θυμηδία, εξόργισε πέρα
από το Γεωργιάδη, και τον Αντώνη
Σαμαρά που έσπευσε να χαρακτη-
ρίσει  την απόφαση «αψυχολόγητη,
λαθεμένη και τραυματική» και απαί-
τησε από την ΚΕΦΕ να την ανακα-
λέσει.

Μπορεί ο Σαμαράς να μην έχει εκ-
φράσει δημόσια υποστήριξη στο Γε-
ωργιάδη, αλλά όταν ο τελευταίος
ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε με τακτ
ότι «πρέπει τους ανθρώπους που
σεβόμαστε, και αναφέρομαι στους
πρώην προέδρους, να τους αφήσου-
με έξω από αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο
Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνησή
του παρήγαν έργο, που δεν έχει

αναγνωριστεί και είμαι περήφανος
που συμμετείχα σε αυτήν».

Ο Γεωργιάδης που μάζεψε κυριο-
λεκτικά την τελευταία στιγμή την
50η υπογραφή προσπαθεί να συ-
σπειρώσει την πτέρυγα της ΝΔ που
όλα τα τελευταία χρόνια ακολούθη-
σε τη σκληρή γραμμή Σαμαρά, που
δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατά-
σταση. 

Αν κρίνει κανείς από τη στάση του
«κολλητού» του από τη θητεία του
στο ΛΑΟΣ Μάκη Βορίδη και των συν
αυτώ που στρέφεται στην υποστήρι-
ξη του Κ. Μητοστάκη ή του Φ. Κρα-
νιδιώτη που στηρίζει Μεϊμαράκη. 

Την αναμενόμενη υποψηφιότητά
του ανακοίνωσε τελευταίος και ο
Μεϊμαράκης ο οποίος επιδιώκει να
εκφράσει τη στροφή προς το «κέν-

τρο» υποσχόμενος και συναίνεση
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλ-
λά και «δημιουργική αντιπολίτευση».
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην
επέτειο για τα 41 χρόνια από την
ίδρυση της ΝΔ: 

«Η Νέα Δημοκρατία δεν λαϊκίζει,
δεν αοριστολογεί, δεν υπόσχεται
τα ανέφικτα, αλλά και δεν χαρίζει
την κοινωνική ευαισθησία σε κανέ-

να.  Αποκρούει τα άκρα και τις
ακρότητες. Απευθύνεται σε όλες
τις Ελληνίδες και όλους τους Έλ-
ληνες». Μιλώντας στην πρώτη συ-
νεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, από την
άλλη, εξήγησε  πως η αξιωματική
αντιπολίτευση δεν θα αφήσει την
κυβέρνηση να ανασάνει,  πως κα-
νείς δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδο-
μένη τη ΝΔ σε μέτρα υφεσιακά που
φέρουν την υπογραφή Τσίπρα –
Καμμένου.

Στο μεταξύ, αλλαγή πλεύσης
υπήρξε και από την Ντόρα Μπακο-
γιάννη η οποία ενώ μέχρι πριν από
λίγο υποστήριζε την υποψηφιότητα
Μεϊμαράκη, τελικά αποφάσισε με
δήλωσή της να στηρίξει την υποψη-
φιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συναίνεση 

Είναι προφανές ότι όσο πλησιάζει
η ημερομηνία των εκλογών οι «δια-
χωριστικές γραμμές» θα είναι όλο
και περισσότερο δυσδιάκριτες, κα-
θώς οι υποψήφιοι θα προσπαθούν
να χωνέψουν όλες τις πολιτικές «πα-
ραδόσεις» της ΝΔ, από τα νεοφιλε-
λεύθερα κηρύγματα της δεκαετίας
του ’90, μέχρι την καραμανλική πα-
ράδοση της δεκαετίας του ’80 αλλά
κυρίως να συμβιβάσουν τη συναίνε-
ση για τα μνημόνια με την αντιπολί-
τευση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ και οι 4 υποψήφιοι δηλώνουν
ότι θα τιμήσουν όποιον εκλεγεί, πως
δεν πρέπει να υπάρξει εσωστρέφεια
κλπ, μέχρι και την τελευταία στιγμή
βρίσκονταν σε σύγκρουση για τη μέ-
ρα και τους τόπους διεξαγωγής των
εκλογών. Αυτό που επίσης φαίνεται
ότι  απασχολεί όλους, είναι η προσέ-
λευση των ψηφοφόρων στις κάλπες,
κάτι που θεωρούν ότι μπορεί να λυ-
θεί βάζοντας πολύ χαμηλό αντίτιμο
συμμετοχής… 

Γ.Π.

Ποιος θα ενώσει 
τη Nέα Δημοκρατία;

Τελικά ο Κυριάκος, με τη βοήθεια και του Βορίδη κατάφερε να ενώσει το Μητσοτακέικο. Όσο για την ΝΔ...
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Το Δεκέμβρη του 2015 θα γίνει η 3η Συνδιάσκεψη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οπως αναφέρεται στην απόφαση της
Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στη συνεδρίαση της στις 4 Οκτωβρίου,  «η ΚΣΕ καλεί
όλα τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ:

Να προχωρήσουν σε γύρο συνελεύσεων για την
αποτίμηση του αποτελέσματος των εκλογών και τα
άμεσα καθήκοντα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το ερχόμενο διά-
στημα, ώστε να τοποθετηθούν πάνω στην απόφαση
της ΚΣΕ για τα συμπεράσματα των εκλογών και στην
τωρινή απόφαση της ΚΣΕ. 

Να οργανώσουν το άνοιγμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με εκ-
δηλώσεις και συζητήσεις για τα μεγάλα ερωτήματα
της αριστεράς και την παρέμβασή τους σε όλα τα μέ-
τωπα. Η συζήτηση για την αποτίμηση των συμπερα-
σμάτων από τη μάχη των εκλογών, για τον προγραμ-
ματισμό δράσης του επόμενου διαστήματος και την
πορεία προς τη Συνδιάσκεψη θα ολοκληρωθεί με τη
σύγκληση του ΠΣΟ την Κυριακή 18/10.  

Συνδιάσκεψη

Η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα γίνει τον Δεκέμ-
βρη του 2015. ΠΣΟ για την ανακοίνωση των Θέσεων
θα γίνει το πρώτο 15νθημερο του Νοέμβρη».

Ταυτόχρονα η ΚΣΕ αποφάσισε κινηματικές πρωτο-
βουλίες σε όλα τα ανοιχτά πολιτικά και κοινωνικά μέ-
τωπα της περιόδου καλώντας σε ενωτική κοινή δράση:  

Θα παρέμβει πολιτικά με προκήρυξη αφίσα, επεξερ-
γασία προγράμματος άμεσων διεκδικήσεων σε σύνδε-
ση με το συνολικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα… 

Θα συμβάλει στην οργάνωση της εργατικής αντί-
στασης – αντεπίθεσης με έμφαση στην προώθηση του
συντονισμού των εργατικών αγώνων, με αποφασιστι-
κές μορφές πάλης...

Θα εντείνει την παρέμβασή της ενάντια στη ρατσι-
στική πολιτική των κλειστών συνόρων της ΕΕ-φρού-
ριο, με την οποία ευθυγραμμίζεται και η νέα κυβέρνη-
ση. Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι, να γκρεμι-
στεί ο φράχτης στον Εβρο, έξω η FRONTEX. Στηρί-
ζουμε τις πρωτοβουλίες εργατικών σωματείων, δημο-
τικών κινήσεων και πρωτοβουλιών αλληλεγγύης. Στη-
ρίζουμε τη Διεθνή Αντιφασιστική Αντιρατσιστική Συ-
νάντηση που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις 10-11/10…

Θα δώσει τη μάχη ενάντια στη φασιστική Χρυσή Αυ-
γή, με αιχμή τη δίκη των νεοναζί διεκδικώντας την ισό-
βια καταδίκη  για τα εγκλήματά τους…»

H
φετινή καλοκαιρινή επιστροφή
στο πατρικό σπίτι ήταν διαφορετι-
κή απ’ όλες τις άλλες. Οι άνθρω-

ποι που του έδιναν ζωή δεν ήταν πια εκεί.
Δεν υπήρχε πια εκείνο το «καλώς τα
μου» που έμενε ίδιο και απαράλλαχτο εί-
τε ήσουν επτά, είτε δεκαεπτά, είτε σα-
ράντα επτά.

Η καρδιά της μητέρας κατάρρευσε
στα μέσα του Ιούνη. Λίγο πριν κλείσει τα
81. Λες και δεν μπόρεσε να χωρέσει άλ-
λη στοργή και αφοσίωση. Επέμενε να
φροντίζει η ίδια τον υπέργηρο πατέρα
παλεύοντας με την άνοια του, αρνούμενη
κάθε βοήθεια. Η σύνταξη έπρεπε να φυ-
λαχτεί για τις δόσεις τις εφορίας που έρ-
χονταν αμείλικτες ροκανίζοντας χρόνο
με το χρόνο ό,τι απέμεινε από το εφά-
παξ. Ο καημός της να στηρίζει τον μισο-
άνεργο γιό, που ακόμη και τώρα λίγο
πριν τα 50 του, γυρνά κάθε χρόνο τα
ορεινά χωριά δουλεύοντας ως αναπλη-
ρωτής καθηγητής. Τη μια χρονιά Ευρυ-
τανία, την άλλη κεντρική Εύβοια, την άλ-
λη πουθενά.

Ακολούθησε η σταδιακή κατάρρευση
του πατέρα. Η άνοια προχώρησε πια με
ραγδαίους ρυθμούς. Αν και ήταν ελάχι-
στες οι φορές που θυμόταν πια το ταίρι
του, η απουσία της, του έγινε αφόρητη.
Πόσο δύσκολο είναι να προσδιορίσεις τα
αισθήματά σου όταν βλέπεις τους γονείς
σου μέσα από τη πόρτα της κρεβατοκά-
μαρας, όπως τότε που ήσουν μικρός, να
κλαίνε σφιχτά δεμένοι ο ένας στην αγκα-
λιά του άλλου νιώθοντας ότι πλησιάζει το
τέλος. 

Μεγάλωσαν στη δεκαετία του ‘40 και
του ‘50 μέσα στην αυστηρότητα της
επαρχίας και δεν μας είχαν συνηθίσει σε
ανάλογες στιγμές τρυφερότητας. Πόσο
δυνατή ήταν, όμως, αυτή η διάσταση στη
ζωή τους! Πόσο οδυνηρά χαραγμένο
καρφώθηκε στη μνήμη εκείνο το τελευ-
ταίο τηλεφωνικό «σ’ αγαπώ» μέσα από
την καρδιολογική κλινική του νοσοκομεί-
ου της Λαμίας!

Είχαμε την αυταπάτη ότι ένα γηροκο-
μείο θα μπορούσε να είναι βοηθητικό
όταν όλοι θα σκορπίσουμε μακριά, ο κα-
θένας στη δουλειά του. Ιδιωτικός τομέ-
ας: χλιδάτες ξενοδοχειακές εγκαταστά-
σεις και κοντά 1300�μηνιάτικα τροφεία.

Σε ένα περίπου μήνα ο πατέρας βρίσκε-
ται ουσιαστικά εγκαταλελειμμένος με
ασιτία και αφυδάτωση. Ολοήμερες βάρ-
διες στο Νοσοκομείο Βόλου. 

Η έλλειψη προσωπικού έχει μετατρέ-
ψει την ύπαρξη των συνοδών συγγενών
σε απαραίτητο στοιχείο της περιποίησης
αλλά και της επιβίωσής τους. Η αποκλει-
στική νοσηλεύτρια πανάκριβη. Το ταβάνι
στάζει, τα στόρια χαλασμένα. Τα σακου-
λάκια από τους καθετήρες αλλάζονται
μόνο λίγο πριν ξεχειλίσουν. Τα φάρμακα
αφήνονται στο κομοδίνο ακόμη και σε
ασθενείς που δεν μπορούν να αυτοεξυ-
πηρετηθούν. 

Ελάχιστες νοσηλεύτριες τρέχουν να
καλύψουν έναν όροφο. Μαθαίνεις να πε-
ριποιείσαι τις πληγές από την κατάκλιση.
Οι συγγενείς στο θάλαμο βοηθούμε ο
ένας τον άλλο. Στιγμές αλληλεγγύης
απέναντι στην απανθρωπιά των περικο-
πών. Τραγικό ο άνθρωπός σου να βιώνει
την αθλιότητα μέσα σε ένα σύστημα
υγείας για το οποίο πάλεψε επί δεκαε-
τίες ως γιατρός. 

Ήταν πρόσφυγας

Τίτλος αδάμαστης θέλησης για ζωή.
Σπούδασε μέσα στη στέρηση των πρώ-
των μεταπολεμικών χρόνων. Εγκατέλειψε
την ακαδημαϊκή καριέρα για να συντηρή-
σει τους γονείς του γυρνώντας στην
επαρχία. Είχε ακραία αίσθηση του καθή-
κοντος. Ο ήχος της μηχανής ενός παλιού
σκαραβαίου που φεύγει μέσα στην ησυ-
χία της νύχτας συνόδευε πάντα την εικό-
να του πατέρα. Πότε στις δέκα, πότε
κοντά στις δώδεκα, πότε αργότερα. Φορ-
τωμένος με το ιατρικό βαλιτσάκι, έφευγε
έπειτα από κάποιο τηλεφώνημα, για κά-
ποιο χωριό της Βόρειας Εύβοιας. Στα πιο
απομακρυσμένα πήγαινε και η μητέρα
για να μην τον αφήσει μόνο, αλλιώς τον
περίμενε ως το πρωί. 

Εκείνο που δεν μπορούσαμε να κατα-
λάβουμε εμείς τα παιδιά ήταν εκείνο το
«τουλάχιστον αυτή τη φορά πληρώθη-
κες;». Υποψιαζόμασταν την απάντηση

όταν μετά από μέρες μας έφερναν στο
σπίτι κοτόπουλα, αβγά ή ζυμωτό ψωμί. Ο
καθένας ό,τι είχε πρόσφερε στον άλλο.
Ο μόχθος όλων αυτών των ανθρώπων
ανόρθωσε αυτή τη χώρα. Αυτούς τους
ανθρώπους πετάνε στα αζήτητα, αφού
τους καταληστεύσουν, οι τραπεζίτες και
οι κάθε λογής μνημονιακοί απατεώνες εί-
τε με «αριστερή» ευαισθησία είτε όχι. 

Έσβησε στα τέλη του Σεπτέμβρη έχον-
τας αναρρώσει αλλά παραμένοντας κα-
τάκοιτος. Στα πράγματά του ανάμεσα σε
ιατρικά περιοδικά βρέθηκε η διακήρυξη
της 3ης του Σεπτέμβρη. Αναμνηστικό της
προηγούμενης ματαίωσης και προδο-
σίας από τότε που στήνανε μαζί με τους
συντρόφους του τη λαϊκή βιβλιοθήκη της
Ιστιαίας και μαζί με χιλιάδες σε όλη την
Ελλάδα, αυτό που ονομάστηκε Μεταπο-
λίτευση. 

Αποχαιρετώντας για μια ακόμη φορά
τη γενέθλια γη, ξεχνώ για λίγο τον υλι-
σμό μου για να τους δω να αγκαλιάζον-
ται ξανά. Γεμάτος ευγνωμοσύνη για όλα.
Για τη στάση που κράτησαν στην ζωή,
για την πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο,
αλλά και για τους καυγάδες μας για το
αν πρέπει να πάμε στη συναυλία των Cla-
sh και αν πρέπει να συνταχθούμε με τη
νεολαία που «τα έσπαγε» για το θάνατο
του Καλτεζά. Για ό,τι μας άφησαν και για
ό,τι καθόρισε το δικό μας αυτοπροσδιο-
ρισμό χαράσσοντας τη δική μας πορεία
προς τις ανατροπές που μέλλονται για
να ‘ρθουν.

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο
προσωπικό των νοσοκομείων της Λαμίας
και του Βόλου που μαζί με τους συνα-
δέλφους τους σε κάθε πόλη, με αυτοθυ-
σία κρατούν όρθιο, για λογαριασμό όλων
μας, ό,τι έχει απομείνει από το σύστημα
υγείας. 

Ευχαριστώ την Εργατική Αλληλεγγύη
που μου έδωσε μια ζεστή γωνιά για να
ακουμπήσω τη θλίψη μου. Πού αλλού να
την αναζητήσεις άλλωστε αν όχι στο σπί-
τι σου;

Σεραφείμ Ρίζος

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Παντελλαδικό
Συντονιστικό
18 Οκτώβρη

Τελευταίο Αντίο

Ιστιαία, βόρεια Εύβοια
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Τ
ην έμπρακτη συστράτευσή τους στην ενίσχυση των
κοινωνικών κινημάτων και του μη εμπορευματοποι-
ημένου αθλητισμού αποδεικνύουν από την Πάτρα ο

συγγραφέας Νάσος Μπράτσος και οι συντελεστές του
βιβλίου «Αθλητισμός και Κοινωνικά Κινήματα». Προσφέ-
ρουν προς το ταμείο  του τραυματιζόμενου ερασιτέχνη
ποδοσφαιριστή Αχαΐας, που λειτουργεί με ευθύνη του
συνδέσμου ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της περιοχής
και της ένωσης ποδοσφαιρικών σωματείων Αχαΐας, τα
εσόδα της εκδήλωσης για την παρουσίαση της έκδοσης. 

Η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου που κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις «Νότιος Άνεμος» θα πραγματοποι-
ηθεί στην Πάτρα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις
6.30μμ στην αίθουσα της ΕΣΗΕΠΗΝ (Μαιζώνος 200).

Στo πάνελ θα βρεθούν, ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυ-
ριάκος Κορτέσης, ο πρόεδρος του συνδέσμου ερασιτε-
χνών ποδοσφαιριστών Αχαΐας Δημήτρης Κόμπλας, ο πρό-
εδρος του Ολυμπιακού Πατρών Κωνσταντίνος Ντάσιος, ο
Τάκης Πετρόπουλος σύμβουλος του Δημάρχου Πατρέων,
υπεύθυνος για τον Αθλητισμό και πρόεδρος της Δ.Ε. του
Παμπελοποννησιακού Σταδίου, ο Νίκος Καραμανλής, πα-
λαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής και
του Παναθηναϊκού και ο συγγραφέας του βιβλίου, δημο-
σιογράφος Νάσος Μπράτσος. Προεδρείο στην εκδήλωση
θα κάνει η δημοσιογράφος της ΕΡΑ Πάτρας Χρυσή Κο-
σμάτου.

Ερασιτεχνικός αθλητισμός

Το βιβλίο του Νάσου Μπράτσου καταγράφει την περίο-
δο του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην Ελλάδα την στά-
ση και την αντίσταση αθλητών σε δύσκολες και κρίσιμες
στιγμές της νεώτερης ιστορίας. 

“Σώζει μνήμες και παραδείγματα. Η προσπάθειά του εί-
ναι στην πρωτοπορία της αναγέννησης της κοινωνίας
μας. Δεν είναι η ιστορία των μεγάλων, των "διάσημων". Εί-
ναι η ιστορία από τα κάτω που δημιουργεί. (...) Οι άνθρω-
ποι, οι εργαζόμενοι, οι διανοούμενοι, η νεολαία αυτής της
κοινωνίας συνεχίζουν αυτή τη δημιουργική δράση. Η κοι-
νωνική ιστορία συνεχίζεται κάθε μέρα. Ακόμη και με αθλη-
τικές φανέλες. Και σήμερα υπάρχουν πραγματικές αθλη-
τικές δραστηριότητες, όπως τότε, αλλά δεν τους δίνουν
μεγάλη δημοσιότητα. Ακόμα και τα μεγάλα μέσα πληρο-
φόρησης αγνοούν αυτές τις τοπικές αγωνιστικές εκδηλώ-
σεις. Αλλά σε αυτές βρίσκεται η επαναφορά του αθλητι-
σμού στην πραγματική του αντίληψη. Ο Νάσος Μπρά-
τσος δίνει μια σπουδαία ώθηση με αυτό το βιβλίο του”,
θα γράψει στον πρόλογο του βιβλίου ο ιστορικός Δημή-
τρης Λιβιεράτος. 

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ο συγ-
γραφέας και οι συντελεστές του βιβλίου: “Αντίστοιχες
πρωτοβουλίες με προσφορά του μεριδίου που αντιστοι-
χεί στο συγγραφέα σε κοινωνικούς σκοπούς (Κοινωνικά
Φαρμακεία και Παντοπωλεία, ερασιτεχνικά αθλητικά σω-
ματεία, κλπ), θα ανακοινωθούν σύντομα, ενώ οι συντελε-
στές της έκδοσης είναι ανοιχτοί και σε νέες προτάσεις
στην κατεύθυνση αυτή.

Το βιβλίο θα βρίσκεται και στη διεθνη αντιφασιστική
συνάντηση της 10-11 Οκτωβρίου στην Αθήνα, όπου τα
έσοδα από τις πωλήσεις θα πάνε για ενίσχυση των Αιγυ-
πτίων ψαράδων που βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με
τη Χρυσή Αυγή”. 

• Οι εκδόσεις ΚΨΜ οργανώνουν παρουσίαση του βιβλί-
ου του Δημήτρη Μαριόλη «Η αδύνατη ταξική ανακωχή»
την Τετάρτη 14 Οκτώβρη στο Polis Art Cafe� (στοά του βι-
βλίου) με ομιλητές τους Προκόπη Παπαστράτη, Μιχάλη
Λυμπεράτο, Πέτρο Παπακωνσταντίνου

Η
νέα κινηματογραφική περίοδος ξεκίνησε με το άνοιγμα
των χειμερινών αιθουσών και μια πλούσια σε αριθμό
έξοδο ταινιών. Εκτός από τα έργα με δράση και σα-

σπένς που κυριαρχούν, ξεχωρίσαμε μερικές λιγότερο φαντα-
χτερές αλλά αξιόλογες ταινίες:  

Το «αρνάκι» έρχεται από την Τουρκία και συγκεκριμένα από
ένα μικρό χωριό της Ανατολίας, όπου μια φτωχή οικογένεια
ετοιμάζεται να γιορτάσει την περιτομή του πεντάχρονου γιου
της, του Μερτ και, προκειμένου να τηρήσει αξιοπρεπώς τις πα-
ραδόσεις, οφείλει να σερβίρει στους καλεσμένους αρνάκι με πι-
λάφι. Το κόστος του αρνιού όμως είναι απαγορευτικό και η μό-
νη που παλεύει την απόκτησή του είναι η νεαρή μάνα του αγο-
ριού, μιας κι ο πατέρας είναι άνεργος και παρατημένος στη μι-
ζέρια. Καθώς οι μέρες πλησιάζουν, ο Μερτ πείθεται από την
αδελφή του ότι τελικά για σφάξιμο θα οδηγηθεί ο ίδιος, μια και
«αρνάκι» είναι το χαϊδευτικό του. «Περηφάνεια και προκατάλη-
ψη» στα βάθη της Ανατολίας, από τον Κουτλούγ Αταμάν, ο
οποίος ανήκει στη γενιά του «Νέου Τούρκικου σινεμά», μια
φουρνιά κινηματογραφιστών που χρησιμοποιώντας απλά θέμα-
τα διεισδύουν στα άδυτα της κοινωνίας της χώρας τους και
αναδεικνύουν ζητήματα τάξης, καταπίεσης,  νοοτροπίας με βα-
θύ και άφοβα επικριτικό τρόπο.

Ενδιαφέρουσα ταινία είναι  το «Life», που μας γυρίζει στην
Αμερική του 1955, για να συναντήσουμε τον Τζέιμς Ντιν στην
αρχή της (σύντομης) καριέρας του να πολιορκείται από έναν φι-

λόδοξο φωτορεπόρτερ που είχε προβλέψει την άνοδό του, προ-
κειμένου να του παραχωρήσει ένα ειδικό φωτορεπορτάζ. Η ται-
νία εστιάζει με επιτυχία στο κλίμα της εποχής, στις διαφορετι-
κές μεθόδους διαφήμισης και δημοσιότητας από τεχνική άπο-
ψη, όταν τα έντυπα ήταν κυριάρχη μορφή επικοινωνίας. Η ου-
σία όμως του star system είναι διαχρονικά απαράλλαχτη στο
πώς επιβάλλεται πάνω στη δημιουργικότητα του καλλιτέχνη για
να τον κάνει διάσημο κερδιζοντας από αυτόν. Αυτό το σύστημα
τσάκισε και τον νεαρό αντισυμβατικό ηθοποιό Τζέιμς Ντιν.

Η κινηματογραφική βδομάδα που έρχεται περιλαμβάνει το
«Θυσιάζοντας ένα πιόνι», μια ταινία που θυμίζει την ατμόσφαιρα
του Ψυχρού Πολέμου μέσα από το σκάκι. Παρακολουθούμε την
άνοδο του Μπόμπι Φίσερ, ενός ιδιοφυούς, εκκεντρικού (στα
όρια της παράνοιας), ταπεινής καταγωγής σκακιστή από το
Μπρούκλιν, που έγινε διάσημος όταν τη δεακετία του 1970 κέρ-
δισε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή από τον Ρώσο Μπό-
ρις Σπάσκι. Η αντιπαράθεση πήρε τη μορφή «ΗΠΑ εναντίον
ΕΣΣΔ» και στη σκιά των γεωπολιτικών ανταγωνισμών μετέτρεψε
τον μεγαλομανή Φίσερ σε ήρωα του Αμερικάνικου τρόπου
ζωής. Η ταινία δεν δείχνει την πτώση του στη δεκαετία του ’90,
όταν ήταν άχρηστος για τις ΗΠΑ και δεν τον προστάτεψε κα-
νείς, με αποτέλεσμα να καταφύγει στην Ισλανδία όπου πέθανε
ξεχασμένος το 2008.

Δήμητρα Κυρίλλου 

Επιλογές της εβδομάδας

Κ
υριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα
18:00, κινηματογράφος «Ιντεάλ».
Τα φώτα σβήνουν, η τεράστια οθό-

νη φωτίζεται με τα σποτάκια των χορη-
γών του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέ-
ρας», να διαδέχονται το ένα το άλλο. Τε-
ωλειώνουν και το «ξύλο» αρχίζει… ντοκι-
μαντέρ με τον τίτλο: «Τσακ Νόρις vs
Κουμμουνισμού», στη Ρουμανία των μέ-
σων της δεκαετίας του ’80.

Ο άσσος των πολεμικών τεχνών (μαθη-
τής του Μπρούς Λι γαρ), γνωστός ηθο-
ποιός σε αναλόγου περιεχομένου b-mo-
vies και τηλεοπτικές σειρές της δεκαε-
τίας του ’80, ο Τσακ Νόρις πρωταγωνι-
στεί και στο ντοκιμαντέρ της Ίλινκα Κα-
λουγκαρεάνου. Ή μήπως όχι;

Όντας κομμάτι ο ίδιος, της εκστρατεί-
ας της κινηματογραφικής βιομηχανίας
του Χόλυγουντ την δεκαετία του ’80 (και
επί βασιλείας Ρόναλντ Ρήγκαν στις ΗΠΑ)
καθάριζε κακούς για τα συμφέροντα των
ΗΠΑ από την Ινδοκίνα ως την Μέση Ανα-
τολή.

Παρόλο όμως το βαρύ του βιογραφικό,
στην πραγματικότητα, αυτή που υπήρξε
πρωταγωνίστρια, ήταν ένας κοινός άν-
θρωπος, η Ιρίνα Νίστορ.

Μεγάλωσε γενιές και γενιές όντας «η
δεύτερη πιο γνωστή φωνή στη Ρουμανία
μετά από εκείνη του Νικολάε Τσαουσέ-
σκου». Κι αυτό γιατί ντουμπλάριζε μόνη
της ολόκληρο το καστ των αμερικάνικων
ταινιών που εισέρχονταν λαθραία σε
μορφή βιντεοκασέτας και στη συνέχεια
προβάλλονταν σε μυστικές βίντεο-μαζώ-

ξεις σε διαμερίσματα την δεκαετία του
’80.

Από τις ταινίες του Τσακ Νόρις μέχρι
των Βαν Νταμ και Σιλβέστερ Σταλόνε και
όλη την σειρά των ταινιών «Ράμπο», «Ρό-
κυ», και «Top Gun», ή το μουσικοχορευτι-
κό «Flashdance», μέχρι τους «Νονούς»,
τον «Ταξιτζή» και το «Κάποτε στην Αμερι-
κή», η Ιρίνα Νίστορ ντουμπλάρισε τα πάν-
τα και τους πάντες, ως κομμάτι του πα-
ράνομου εκείνου μηχανισμού που τροφο-
δοτούσε με χιλιάδες βιντεοκασέτες τους
Ρουμάνους κάθε ηλικίας.

Ντουμπλάρισμα

Όπως άλλωστε εξομολογείται και η ίδια
κάποια στιγμή στην ταινία, δεν το έκανε
για τα χρήματα -που ήταν πολλαπλάσια
και μαύρα από αυτά που έπαιρνε ως
υπάλληλος της κρατικής τηλεόρασης για
την ίδια δουλειά (ντουμπλάρισμα)- αλλά
γιατί ήθελε να βλέπει συνεχώς ταινίες.

Για να καταλάβουμε την ζήτηση, η ίδια
έφτασε να ντουμπλάρει ακόμη και 10 ται-
νίες τη φορά με μέσο όρο τις 7 με 8. Αλ-
λά και οι θεατές δεν πήγαιναν πίσω. Πολ-
λές φορές οι προβολές κρατούσαν μέχρι
τις 5 τα ξημερώματα, με τους ίδιους να
έχουν δει και 4 με 5 ταινίες τη φορά, χω-
ρίς βέβαια να μπορούν στο τέλος να θυ-
μούνται τίποτα συγκεκριμένο…

Κι άλλοι φυσικά επιχείρησαν να ντουμ-
πλάρουν ταινίες, αλλά η προτίμηση του
κόσμου στο πρόσωπό της δεν αμφισβη-
τήθηκε ποτέ. Γιατί με τον τρόπο της, δεν
το έκανε διεκπεραιωτικά. Χρωμάτιζε την
φωνή της ανάλογα, συμπλήρωνε λόγια

σε ατάκες που της φαινόντουσαν μικρές,
ενώ ως προς την μετάφραση ηθικά κολά-
σιμων λέξεων και εκφράσεων, επέβαλλε
την άποψη της. Ό,τι αμερικάνικο μπινελί-
κι και «ευχή» υπήρχε στις ταινίες, η Ιρίνα
Νίστορ το μετέφραζε μόνο σε «ηλίθιε»
και «αϊ στο διάολο». Φανταστείτε για πα-
ράδειγμα τον Αλ Πατσίνο στο «Σημαδε-
μένο» τι κόσμο …διαολόστειλε.

Αντίθετα, όταν ντουμπλάρισε τον «Ιη-
σού τον Ναζωραίο» του Φράνκο Τζεφιρέ-
λι, η λέξη: «Θεός» παρέμεινε ως έχει και
δεν μεταφράστηκε τουλάχιστον σε: «Αυ-
τόν από τα πάνω», όπως της υπέδειξε
προειδοποιητικά και ο υπάλληλος της Σε-
κιουριτάτε στο κρατικό κανάλι. Υπόδειξη
που διέλυε κάθε ψευδαίσθηση, ότι όλο
αυτό το παράνομο κύκλωμα δεν ήταν σε
πλήρη γνώση της κομματικής ιεραρχίας
και του κρατικού μηχανισμού. Και ντου
σε σπίτια γινόντουσαν και συσκευές κα-
τάσχονταν μόνο και μόνο για να κρατάνε
τα μπόσικα σε ένα φαινόμενο την έκταση
του οποίου σίγουρα δεν μπορούσαν να
ελέγξουν απόλυτα.

Άλλωστε το πιο πολύτιμο συστατικό
του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ είναι οι
προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που
έζησαν την συγκεκριμένη εποχή. Ανθρώ-
πων που ξέρανε πολύ καλά τι βλέπανε
και ξεχωρίζανε την προπαγάνδα είτε της
Δύσης είτε της Ανατολής, ακριβώς γιατί
δεν ταυτιζόντουσαν με αυτές. Η γελοι-
ότητα στις υπερβολές του κάθε Τσακ Νό-
ρις προκαλούσε το ίδιο γέλιο σ’ ανατολή
και δύση. 

Πάνος Κατσαχνιάς

“Τσάκ Νόρις εναντίον Κομμουνισμού”
ΒΙΒΛΙΟ

«Αθλητισμός και
κοινωνικά κινήματα»

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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Εκδικάζεται την Πέμπτη
15/10 στις 9πμ στο Β' Μονο-
μελές Πλημμελειοδικείο της
Αθήνας η υπόθεση 22
πρώην εργαζομένων της
Ολυμπιακής Αεροπορίας,
που κατηγορούνται για πα-
ρακώλυση κυκλοφορίας κα-
τά την διάρκεια των μεγά-
λων κινητοποιήσεων ενάντια
στο ξεπούλημα της επιχεί-
ρησης στις 11/3/2010, επει-
δή, όπως τονίζεται στο κα-
τηγορητήριο, στάθμευσαν
τα οχήματα τους στη συμ-
βολή των οδών Πανεπιστη-
μίου και Ρήγα Φεραίου μέ-
χρι και οδό Ιπποκράτους.

Μεταξύ αυτών είναι και ο
Βαγγέλης Καρέλης, μέλος
της Κίνησης Χειραφέτησης
ΑμεΑ “Μηδενική Ανοχή και
του Αντιφασιστικού Φεστι-
βάλ Παραστατικών Τεχνών,
ο οποίος συμμετείχε στις κι-
νητοποιήσεις. Όπως εξηγεί
ο ίδιος μιλώντας στην Ε.Α.:
“Ήμασταν 3-4 χιλιάδες ερ-
γαζόμενοι που είχαμε συγ-
κεντρωθεί μέσα και έξω από
το Γενικό Λογιστήριο στην
Πανεπιστημίου για 8 μέρες
και νύκτες, έχοντας ενημε-
ρώσει την αστυνομία για τις
κινητοποιήσεις μας. Η ίδια η
τροχαία μας είχε υποδείξει
να παρκάρουμε τα αυτοκί-
νητά μας σε συγκεκριμένα
σημεία.

Προσωπικά ως ανάπηρος
δεν έχω την δυνατότητα κί-
νησης χωρίς το αυτοκίνητό
μου και έχω άδεια χρήσης
του, ακόμα και σε περιοχές
που απαγορεύεται η κίνηση
αυτοκινήτων αφού είναι ανα-
πηρικό. Παρόλα αυτά η
αστυνομία κράτησε πινακί-
δες και παρά τις διαβεβαι-
ώσεις έστειλε στα δικαστή-
ρια τους φακέλους και τόσα
χρόνια μετά δικαζόμαστε.
Πρόκειται για εκδικητική
ενέργεια που θέλει να τρο-
μοκρατήσει τον κόσμο που
έδωσε σκληρές μάχες εκείνη
την περίοδο”.

Ανακοινώσεις συμπαρά-
στασης στους διωκόμενους
έχουν βγάλει σωματεία της
Ολυμπιακής, ενώ στο πλευ-
ρό του Βαγγέλη θα βρεθούν
και οι συναγωνιστές του
από την “Μηδενική Ανοχή”
αλλά και από το αντιφασι-
στικό και αντιρατσιστικό κί-
νημα στο οποίο είναι ενεργό
μέλος.

Την 1η του Οκτώβρη άφησε την τελευταία του πνοή μετά από πολύχρονη μά-
χη με τον καρκίνο ο Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονί-
κης, Ζήσης Παπαδημητρίου. Με πλούσιο συγγραφικό έργο (μεταξύ των βιβλίων
του “Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος" Ελληνικά Γράμ-
ματα, Αθήνα -2000), ο Ζ. Παπαδημητρίου υπήρξε επίσης επισκέπτης ερευνητής
στο Πανεπιστήμιο Tohoku της Ιαπωνίας, καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
καθώς και επισκέπτης καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
όπου δίδαξε Γενική Κοινωνιολογία, Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Πολιτική Επι-
στήμη. 

Γεννημένος στους Γόνους των Τεμπών ο Παπαδημητρίου μεταναστεύει στην
Γερμανία για σπουδές όπου  έρχεται σ’ επαφή όχι μόνο με την επιστήμη, αλλά
και με τη φιλοσοφία, την πολιτική και τον πολιτισμό, ενώ λίγο αργότερα κάνο-
ντας το διδακτορικό του συνδέεται με την Κριτική Σχολή της Φρανκφούρτης. 

Ενταγμένος στην ΕΔΑ από τις αρχές της δεκαετίας του 60, την εγκαταλείπει το
1967 για τη μετριοπάθειά της, ενώ γυρίζοντας στο Αμβούργο εντάσσεται στη μα-
χητική αριστερή Σοσιαλιστική Φοιτητική Ένωση Γερμανίας (ΣΦΕΓ), τη γνωστή SDS
που αποσπάστηκε από τη Νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας,
(SPD) και συμμετείχε ενεργά στο κίνημα διαμαρτυρίας της δεκαετίας του 1960.
Μέσα από τις γραμμές της συνέβαλε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά στην υπο-
στήριξη των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων των λαών του Τρίτου Κόσμου,

πράγμα που τον οδήγησε στην Πορτογαλία, στη Χιλή και στην Παλαιστίνη.
Παράλληλα με τη συμμετοχή του στους πολιτικούς αγώνες στη Γερμανία,

ανάπτυξε, μέσα από τις γραμμές του Ελληνικού Αντιδικτατορικού Κινήματος
Γερμανίας και συγκεκριμένα μέσα από τις Επαναστατικές Σοσιαλιστικές Ομάδες
(πρόδρομο της ΟΣΕ από την οποία προήλθε το σημερινό ΣΕΚ), σημαντική δρά-
ση ενάντια στην Χούντα των συνταγματαρχών.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, το 1984, κινείται ως ανένταχτος στο χώρο της
ανένταχτης αριστεράς, ενώ το Δεκέμβρη 1995 προσχωρεί στο ΔΗΚΚΙ και το Σε-
πτέμβρη 1996 κατεβαίνει ως υποψήφιος βουλευτής. Την τετραετία 1998-2002
εκλέγεται Νομαρχιακός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης.

Γράφοντας για αυτόν ο Μπάμπης Κουρουνδής, δικηγόρος από την Θεσσαλο-
νίκη θυμάται: “τον γνώρισα όταν μας δίδασκε Πολιτική Κοινωνιολογία. Πιο πολύ
συνδεθήκαμε στο μεταπτυχιακό με αντιπαραθέσεις εφ' όλης της ύλης για τον
πατριωτισμό, τον Τρότσκι, τη Ρόζα, τον Ντεμπραί, τη σχολή της Φρανκφούρτης.
Εκείνη τη χρονιά είχαμε πάει και στο σπίτι του στους Γόννους όπου κάθε καλο-
καίρι οργάνωνε έκθεση ζωγραφικής και μαζευόταν όλο το χωριό, είχε αγάπη για
τον τόπο του και την έδειχνε με προσφορά και χωρίς ανταλλάγματα. Μου είπε
για την αρρώστια του σε μια συγκέντρωση έξω από την ΕΡΤ-3 ενάντια στο "μαύ-
ρο" στην ΕΡΤ. Αποχαιρετούμε σήμερα λοιπόν ένα σπουδαίο δάσκαλο, με ριζο-
σπαστικές ιδέες και οράματα, που πάντα ήταν περήφανος που δεν κατάντησε
"ντροπή της γενιάς του (του '68) σαν τον Κον-Μπεντίτ"”. 

Τ
ο Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ) με μια σκανδαλώδη από-
φασή του την 1/10 αναστέλλει

την προεκλογική απόφαση Σκουρλέτη
για την διακοπή εργασιών στις Σκου-
ριές μέχρι την έκδοση οριστικής από-
φασης επί της κύριας προσφυγής της
Ελληνικός Χρυσός. Έτσι από τη Δευ-
τέρα 5/10 άρχισαν ξανά οι εργασίες
της εξόρυξης σε ολόκληρη την Χαλκι-
δική. Όπως αναφέρεται στην απόφα-
ση «το Δημόσιο δεν επικαλείται συγκε-
κριμένη περιβαλλοντική ή άλλη βλάβη
από την συνέχιση των εργασιών, η
εκτέλεση των οποίων είχε εγκριθεί». 

Με την προκλητική αυτή απόφαση
το ΣτΕ έρχεται να ακυρώσει αυτό που
είναι προφανές και γνωρίζουν όλοι οι
μεταλλειολόγοι. Ότι δηλαδή η πυρο-
μεταλλουργική μεθόδος ακαριαίας
τήξης (Flash Smelting) η οποία χρησι-
μοποιείται για την αφαίμαξη του χρυ-
σού της Χαλκιδικής είναι η πλέον κα-
ταστροφική για το περιβάλλον, ειδικά
όταν δεν ακολουθείται από συνεχείς
δοκιμές και μετρήσεις.

Επιπλέον το καθεστώς διαθεσιμότη-
τας στο οποίο έχουν υποβληθεί οι ερ-
γαζόμενοι δεν αντιμετωπίζεται από το
ΣτΕ ως εκδικητική πράξη εκ μέρους
της εταιρείας. Να σημειωθεί πως η
απόφαση Σκουρλέτη δεν έκλεισε τις
παραγωγικές δραστηριότητες στα Με-
ταλλεία Κασσάνδρας, δηλαδή τις Μαύ-
ρες Πέτρες και την παραγωγή χρυσο-
φόρου συμπυκνώματος από τον εμ-
πλουτισμό των παλαιών τελμάτων της
Ολυμπιάδας. Ήταν απόφαση της Ελ-
ληνικός Χρυσός να βάλει σε διαθεσι-
μότητα το σύνολο των εργαζομένων
της, με προφανή στόχο να εκβιάσει
την κυβέρνηση και την κοινωνία ολό-
κληρη. 

Οι επιλεκτικές ευαισθησίες των

ανωτάτων δικαστών αποδεικνύουν το
μέγεθος της υποκρισίας αφού όταν το
2012 κάτοικοι της περιοχής προσέφυ-
γαν κατά της απόφασης παραχώρη-
σης του δάσους στις Σκουριές και
ταυτόχρονα κατέθεσαν και αίτηση
αναστολής για να μην καταστρέψει η
εταιρεία το δάσος μέχρι να βγει η
απόφαση, η τριμελής τότε Επιτροπή
Αναστολών δεν δέχτηκε να δώσει ανα-
στολή. Εν συνεχεία, το ΣτΕ έκανε τρία
ολόκληρα χρόνια να δικάσει την υπό-
θεση, μέσα στα οποία το δάσος που
ήταν το αντικείμενο της παραχώρησης
είχε ήδη εκριζωθεί, ανασκαφεί και με-
τατραπεί σε βιομηχανικό εργοτάξιο. 

Δεν το βάζουν κάτω
Ωστόσο οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι και οι

αλληλέγγυοι δείχνουν να μην το βάζουν
κάτω. Παρά την αρνητική απόφαση του
ΣτΕ δεκάδες αγωνιστές που ταξίδεψαν
από την Χαλκιδική για να βρεθούν στην
Αθήνα, έξω από την συνεδρίαση του ΣτΕ,
συνέχισαν την καμπάνια ενημέρωσης του
κόσμου. Έχοντας μαζέψει ρούχα, τρόφι-
μα, παιχνίδια και φάρμακα για τους πρό-
σφυγες συνέχισαν όπως είχαν προαποφα-
σίσει την καμπάνια ενημέρωσης και αλλη-
λεγγύης φτάνοντας νωρίς το απόγευμα
στις πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις
του Ελληνικού, όπου έχουν μεταφερθεί
εκατοντάδες άντρες, γυναίκες και μικρά
παιδιά από την Συρία και το Αφγανιστάν. 

Αργότερα έφτασαν στο Σύνταγμα
που τους περίμεναν μέλη της Επιτρο-
πή Αλληλεγγύης για την σωτηρία της
Χαλκιδικής από την Αθήνα έχοντας
προγραμματίσει συγκέντρωση και
προβολή ντοκυμανταίρ για την εξόρυ-
ξη στην Χαλκιδική.

“Η πραγματικότητα είναι πως περι-
μέναμε την αρνητική απόφαση του
ΣτΕ. Από την αρχή του αγώνα μας οι

δικαστές είχαν πάρει θέση με την με-
ριά της Ελ Ντοράντο Γκολντ. Δεν
υπήρξε καμία στιγμή που να στήριξαν
την σωτηρία του περιβάλλοντος της
Χαλκιδικής και βρέθηκαν με την μεριά
των ιδιωτικών συμφερόντων. 

Το πρόβλημα είναι ότι στην αρχή εί-
χαμε κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και πι-
στεύαμε πως αν άλλαζαν τα πράγματα
θα είχαμε πιο θετικές εξελίξεις. Οι ελ-
πίδες μας αποδείχτηκαν ψεύτικες. Η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άργησε πάρα
πολύ να ασχοληθεί με το ζήτημα, παρά
την υποστήριξη στα λόγια, και όταν
προεκλογικά αποφάσισαν να ασχολη-
θούν, στην ουσία δεν σταμάτησαν
όπως όφειλαν την εξόρυξη. Αποδει-
κνύεται στην πράξη πως η απόφαση
Σκουρλέτη ήταν ένα προεκλογικό πυ-
ροτέχνημα για να μας κλείσουν το στό-
μα για λίγο. Η κυβέρνηση είχε την δύ-
ναμη να σταματήσει την εξόρυξη και
να βάλει τέρμα στην τεράστια κατα-
στροφή, όμως επέλεξε τον πιο ανώδυ-
νο τρόπο προσωρινής διακοπής πε-
τώντας την μπάλα στην κερκίδα, βά-
ζοντας δηλαδή ξανά στο παιχνίδι το

ΣτΕ”, τόνισε μιλώντας στην Ε.Α. ο
Γιώργος, κάτοικος Ιερισσού.

“Ήρθαμε σήμερα εδώ για να απο-
δείξουμε πως ο αγώνας αυτός, όσο
και αν θέλουν να τον σταματήσουν,
δεν τελειώνει. Δεν πρόκειται να αφή-
σουμε να καταστρέψουν τον τόπο
μας. Αυτό που συμβαίνει στην Χαλκιδι-
κή είναι μια εισβολή των πολυεθνικών. 

Η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους
πρόσφυγες έχει διπλό νόημα. Από τη μία
είναι το προφανές ζήτημα της αντιμετώ-
πισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Ωστό-
σο υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο.
Όλος αυτός ο κόσμος βρίσκεται στους
δρόμους ακριβώς γιατί στις πλάτες τους
παίζονται για δεκαετίες παιχνίδια πολιτι-
κών συμφερόντων. Εμείς βλέπουμε ομοι-
ότητες με τα παιχνίδια που παίζονται και
στις πλάτες των κατοίκων της Χαλκιδι-
κής. Για τα συμφέροντα των πολυεθνι-
κών και των συνεργατών τους στην Ελλά-
δα καταστρέφονται οι ζωές χιλιάδων αν-
θρώπων που γίνονται θύματα της σκλη-
ρής εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος”,
ανέφερε η Ευανθία μιλώντας στην Ε.Α.

Κυριάκος Μπάνος

Δικάζονται 
απεργοί ΟΑ
του 2010!

ΣΚΟΥΡΙΕΣ Ο αγώνας συνεχίζεται

Έφυγε ο Ζήσης Παπαδημητρίου

Κάτοικοι της Χαλκιδικής προσφέρουν
τρόφιμα στους πρόσφυγες στο Ελληνικό 
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Ο
ι νέες εξελίξεις στη Συρία
ανοίγουν ξανά μια συζήτη-
ση που είχε πάρει μεγάλες

διαστάσεις στην Αριστερά με επί-
κεντρο την Ουκρανία. Τι είχε συμ-
βεί εκεί; Φασιστικό πραξικόπημα
στο Κίεβο και αντιφασιστικός αγώ-
νας στην ανατολική Ουκρανία;
Υπάρχουν καλοί και κακοί σε αυτό
τον πόλεμο; Το κοινό υπόβαθρο
των διαφόρων λανθασμένων απαν-
τήσεων που δίνονται για την Ου-
κρανία και επαναλαμβάνονται για
τη Συρία σήμερα είναι μια βαθιά
προβληματική αντίληψη για το τι εί-
ναι ιμπεριαλισμός. 

Η επιβεβαίωση αυτής της εκτίμη-
σης ήρθε πρόσφατα από μια ανα-
πάντεχη κατεύθυνση. Την αντιπα-
ράθεση ανάμεσα στο ΚΚΕ και το
Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα
Ρωσίας (ΚΕΚΡ) στις σελίδες της
Διεθνούς Κομμουνιστικής Επιθεώ-
ρησης (ΔΚΕ). Στο τελευταίο τεύχος
της, δημοσιεύεται κείμενο του
ΚΕΚΡ με τίτλο «Η πάλη των κομ-
μουνιστών ενάντια στον ιμπεριαλι-
σμό ως πηγή πολέμων» που συνο-
δεύεται από σχόλιο των μελών του
ΚΚΕ στην συντακτική επιτροπή της
ΔΚΕ (http://www.iccr.gr/el/news/--
00109/). Ο διάλογος είχε γίνει πέρ-
σι, αλλά έγινε ευρύτερα γνωστός
με ένα ολοσέλιδο άρθρο στην Εφη-
μερίδα των Συντακτών την περα-
σμένη βδομάδα.

Το αντικείμενο της διαφωνίας εί-
ναι η θέση του ΚΕΚΡ ότι οι ΗΠΑ και
η ΕΕ είναι ιμπεριαλισμοί που «εξά-
γουν φασισμό». Άρα το διεθνές
κομμουνιστικό κίνημα χωρίς να
«τάσσεται υπέρ της μιας ή της άλ-
λης ιμπεριαλιστικής ομάδας» θα
πρέπει παρόλα αυτά να κατευθύνει
το κύριο χτύπημά του ενάντια σε
αυτόν τον «εξαγώγιμο φασισμό». Η
δικαιολόγηση βασίζεται στον ορι-
σμό του φασισμού από την Κομιν-
τέρν το 1935 και στην πολιτική της
ΕΣΣΔ και του Στάλιν στο Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο: «το κομμουνι-
στικό κίνημα… να είναι ενάντιο στις
φασιστικές εκφάνσεις του ιμπερια-
λισμού, όπως έκαναν τα κόμματα
που συμμετείχαν στην Κομμουνιστι-
κή Διεθνή και η Σοβιετική Ένωση,
που προχώρησε σε προσωρινή
συμμαχία με τις αντιφασιστικές δυ-
νάμεις για την ταχύτερη συντριβή
του φασισμού».

Το ΚΕΚΡ ισχυρίζεται ότι δεν χω-
ρίζει τους ιμπεριαλιστές σε καλούς
και κακούς. Στην απάντησή του

στις κριτικές του ΚΚΕ  (ΕφΣυν 29/9)
οι μόνοι ιμπεριαλιστές είναι αυτοί
που «εξάγουν φασισμό». Όπως
γράφει «Όλα τα υπόλοιπα αστικά
κράτη αποτελούν αντικείμενο πίε-
σης και ληστείας». Και φυσικά η
«ταμπακιέρα» στην συγκεκριμένη
περίπτωση δεν είναι η θέση του Κα-
ναδά ή της Ινδίας, αλλά της Ρω-
σίας. Ο ισχυρισμός ότι: «μόνο στη
Συρία, στη Ρωσία και στη Νοτιο-
Ανατολική Ουκρανία αυτή η πολιτι-
κή του εξαγώγιμου φασισμού συ-
νάντησε σοβαρή αντίσταση και αν-
τίδραση», το επιβεβαιώνει. Και πιο
κάτω ρητά δηλώνεται ότι: "Ο πόλε-
μος στη ΝΑ Ουκρανία γίνεται, πρώ-
τα απ’ όλα, εναντίον του αμερικανι-
κού και δυτικού εξαγώγιμου φασι-
σμού και των Ουκρανών πρωτοπα-
λίκαρών του. Και το να μη βλέπει
κανείς αυτό σήμερα, σημαίνει ότι
είναι θεωρητικά και πολιτικά «άο-
πλος»." 

Επίπεδο

Το ΚΕΚΡ είναι μια σχετικά μικρή
οργάνωση στην Ρωσία, νοσταλγοί
του Στάλιν που από τις γραμμές του
έχουν ξεπηδήσει (για να αποχωρή-
σουν κάποια στιγμή) αντισημίτες
όπως ο Ανπίλοφ. Η ποιότητα της κρι-
τικής του στον «οπορτουνισμό» απο-
δεικνύεται από τους μύδρους που
εξαπολύει σε ΚΚ της Δύσης επειδή
υπερασπίζονται τα δικαιώματα των
ομοφυλόφιλων και άλλων «σεξουαλι-
κών μειονοτήτων». Το επίπεδο του
«μαρξισμού» του το δείχνουν γελοι-
ότητες όπως: «Εάν οι γερμανοί εθνι-
κοσοσιαλιστές δεν ασκούσαν εσωτε-
ρική τρομοκρατική πολιτική και κα-
τεύθυναν όλη τους την επιθετικότη-
τα προς την εξωτερική πλευρά δεν
θα έπαυαν να είναι φασίστες». 

Είναι κρίμα λοιπόν που σχολια-
στές και ρεύματα της Αριστεράς
σπεύδουν να καλωσορίσουν τις θέ-
σεις του, επειδή θεωρούν ότι τους
προσφέρει πυρομαχικά ενάντια
στους «ισαποστασάδηκες» που δεν
μοιράζονται την ανάλυσή τους για
την Ουκρανία για παράδειγμα. Η
άποψη ότι ιμπεριαλισμός ταυτίζεται
με τα μονοπώλια των ΗΠΑ και «μιας
χούφτας χωρών», ότι είναι το άλλο
όνομα της «αμερικάνικης επιθετικό-
τητας», έχει μια μακρά παράδοση
στην Αριστερά. Όμως, δεν παύει να
είναι λάθος. 

Η κριτική του ΚΚΕ σε αυτές τις
θέσεις ξεκινάει από την σωστή αφε-
τηρία ότι δεν υπάρχει καλός και κα-

κός  ιμπεριαλισμός, ότι δεν υπάρ-
χουν ιμπεριαλιστές που «εξάγουν
φασισμό» και άλλοι που τον αντιπα-
λεύουν. Σωστά επίσης, επισημαίνει
ότι η πολιτική των «αντιφασιστικών
μετώπων» της Κομιντέρν οδήγησε
στην ταξική συνεργασία. 

Όμως, δεν είναι απαλλαγμένη
από προβλήματα. Τείνει, να ανάγει
τους «ενδοϊμπεριαλιστικούς αντα-
γωνισμούς» σε κόντρες για τον
έλεγχο των πρώτων υλών και των
αγορών από διάφορες ομάδες του
«χρηματιστικού κεφαλαίου». Στην
Αφρική θέλουν τα μεταλλεύματα,
στη Μέση Ανατολή το πετρέλαιο,
στα Βαλκάνια εμπορικές οδούς. Οι
ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί,
όμως, δεν αφορούσαν ποτέ, ούτε
στην εποχή του Λένιν ούτε σήμερα
στην εποχή της καπιταλιστικής
παγκοσμιοποίησης μόνο τη λεηλα-
σία πρώτων υλών. Αφορούσαν αυ-
τό που οι αστοί αναλυτές ονομά-
ζουν «γεωπολιτική» θέση της κάθε
χώρας. Η ισχύ των όπλων της κρί-
νει τη δυνατότητά της να κρατήσει
ή να αναβαθμίσει τη θέση της στην
ιμπεριαλιστική αλυσίδα. 

Οι ΗΠΑ δεν εισέβαλαν στο Ιράκ
για να πάρουν τα πετρέλαιά του για
τον εαυτό τους, αλλά για να απο-
κτήσουν τη δυνατότητα να τα ελέγ-
χουν σαν «χαρτί» στα παζάρια τους
με τους άλλους ιμπεριαλιστές. Η
σύγκρουση στην Ουκρανία δεν έχει
ως αιτία των έλεγχο της βιομηχα-
νίας του Ντονμπάς, αλλά το που θα
γείρει μια χώρα που σε όλο τον 20ο
αιώνα ήταν η «παραμεθόριος» των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. 

Ένα βασικό μειονέκτημα της αντί-
ληψης του ΚΚΕ για τον ιμπεριαλι-
σμό (που το μοιράζονται, είναι αλή-
θεια, και πολλοί από τους επικριτές
του) είναι η άποψη ότι η Ρωσία έγι-
νε ιμπεριαλιστική από τη δεκαετία
του ’90 και μετά. Η αλήθεια είναι ότι
η Ρωσία του Στάλιν και του Χρου-
τσόφ ήταν ένας κρατικός καπιταλι-
σμός και μια πυρηνική υπερδύναμη.
Ήταν στην κορυφή της ιμπεριαλι-
στικής πυραμίδας μαζί με τις ΗΠΑ. 

Χωρίς τέτοια ξεκαθαρίσματα, δεν
μπορούμε να παρακολουθήσουμε
την πορεία του ιμπεριαλισμού στον
20ο αιώνα και στις μέρες μας. Κι
έτσι ανοίγει η πόρτα για κάθε λο-
γής αυταπάτες για το που βρίσκε-
ται η δύναμη που θα συγκρουστεί
με τους ιμπεριαλιστές. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Η Αριστερά και 
ο ιμπεριαλισμός

Θα τα βρείτε στο

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

www.marxistiko.gr

Διαβάστε επίσης
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ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες –
Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλητής : Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Πικάπ 7μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Πλάτων 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες –
Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ.Πάντων) 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες –
Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε 
το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 Στοά Σάρκα, 
Α’ κτίριο, Β’ ορ, 7μμ
Δύο χρόνια από τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 κυλικείο ΨΝΘ 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη – Έξω η
Ρωσία και οι ΗΠΑ από τη Συρία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Άνεμος 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη  – Έξω η
Ρωσία και οι ΗΠΑ από τη Συρία
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Ξενομπάτης 7.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη  –
Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από τη Συρία
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση 
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Σέλτερ 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη –
Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από τη Συρία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Ιάσωνας Κατριμουστάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Ο άξονας ντροπής Ελλάδας – Ισραήλ
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η μάχη ενάντια 
στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 Στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακαλή

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε 
το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Βαβέλ 7μμ
Χιλή ’73 – Η τραγωδία του 
κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση 
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/10 κυλικείο δημαρχείου 
Κερατσινίου 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Goody’s 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε 
το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λυσικάτου

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ 
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 Στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Arditti del popolo
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Τσίου 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Οι επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 στης Μηλιάς το Λάζο 7μμ
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Χρώματα 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Τριώτα 
(μετρό Αγ. Αντώνιος) 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε 
το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ L.B. 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες –
Ανοίξτε τα σύνορα 
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ποιος μπορεί να ανατρέψει τη λιτότητα
στην Ευρώπη;
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Munches 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Πινέζα 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Ευγενία Κουνιάκη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφενείον 
(Θεσσαλονίκης) 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες –
Ανοίξτε τα σύνορα 
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Ποέτα 7μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 πλ. Καρπάθου 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Δημαρχείο 7.30μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση 
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΠΕΜΠΤΗ 8/10
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ έξοδος Σιβιτανίδειος
7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/10
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 6μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντώνιος 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 6.30μμ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Βασιλόπουλος 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 7μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 10.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ πλ. Τερζάκη 10πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Συντριβάνι 10.30πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 10πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου κ Γαλατσίου 10.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης
12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 10πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σιμηριώτη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 10.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ 
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Όλγας 12μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ δημαρχείο 11.30πμ
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ σα
στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη
από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να
δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πάρουν συλ -
λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι -
νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν την παρα -
γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες
ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει
να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει
κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα -
γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η 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 εργα τι κή σοσια λι στι κή επα νά στα ση
όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ -
σει σε απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα της EΣΣΔ με τά
την επι κρά τη ση του στα λι νι σμού, της Kί νας και
των άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι -
τα λι σμοί. 

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

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

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρατσι -

σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί να δια -
σπά σει τους εργά τες. 

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

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

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

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 Πνευματικό Κέντρο Χαλκηδόνας 7.30μμ

Τ.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΠΑΠΑ-

ΓΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10 Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7.30μμ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 13/10 Στέκι (Πολυτεχνείου 29) 8μμ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ – ΓΟΥΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Πνευματικό Κέντρο (Ανακρέοντος 60) 7μμ

Συνελεύσεις–εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Στέκι Αριστερίς Κίνησης
Περιστερίου 7μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10 Εκδήλωση

Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 πολιτιστικό κέντρο 
(Αγ. Φανουρίου) 7.30μμ
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300
χιλιάδες νεκροί, 12 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι έχουν εγκατα-
λείψει τα σπίτια τους, το ένα

τρίτο από αυτούς έχει περάσει τα σύνορα. Μια
χώρα κατασπαραγμένη, κομμένη σε κομματά-
κια και με την “οικονομία” να επιστρέφει σε
άλλες εποχές. Ένας πόλεμος στον οποίο οι
εμπλεκόμενοι είναι τόσοι πολλοί ώστε οι εφη-
μερίδες προσθέτουν κάθε τόσο κι άλλο ένα
χρώμα στους χάρτες που περιγράφουν ποιος
ελέγχει τι.

Κι όμως, όλο αυτό φαίνεται ότι δεν είναι αρ-
κετό. Από την περασμένη βδομάδα, η Ρωσία
μπήκε ακόμη πιο ενεργά στο σκηνικό, αρχίζον-
τας τους βομβαρδισμούς. Περίπου 1000 Ρώ-
σοι στρατιωτικοί βρίσκονται στη Συρία, το κα-
ταδρομικό Μόσχα και άλλα πλοία του Στόλου
της Μαύρης Θάλασσας κάνουν “ασκήσεις”
στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα πρώτα ρώσικα
χτυπήματα “χειρουργικής ακρίβειας” όπως
πάντα, σύμφωνα με το βρετανικό στρατό, εί-
χαν θύματα 39 αμάχους.

Στην επιφάνεια, παρά τον ατελείωτο πόνο
που έχει σκορπιστεί στη Συρία, η κατάσταση
σε στρατιωτικό επίπεδο έμοιαζε να οδηγείται
σε ύφεση, τουλάχιστον λόγω εξάντλησης. Η
παρέμβαση της Ρωσίας δείχνει ότι τα πράγμα-
τα μπορεί να βρίσκονται ακόμη στη φάση της
κλιμάκωσης.

Φυσικά η υποκρισία περισσεύει. Το ΝΑΤΟ
έσπευσε να καταδικάσει την… παραβίαση του
εναέριου χώρου της Τουρκίας από τη Ρωσία.
Οι δυτικές δυνάμεις καταδίκασαν τους θανά-
τους των αμάχων, την ίδια μέρα που οι ΗΠΑ
βομβάρδιζαν ένα νοσοκομείο στο Αφγανιστάν,
σκοτώνοντας ασθενείς, προσωπικό και μέλη
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Οι ξένες επεμβά-
σεις στον πόλεμο της Συρίας δεν ξεκίνησαν
την περασμένη βδομάδα. Η χώρα έχει μετα-
τραπεί σε ξέφραγο αμπέλι για όλων των ειδών
τα όρνεα, είτε προέρχονται από την περιοχή,
είτε όχι. Τα συμφέροντα ΗΠΑ, ΕΕ και Ρωσίας
συγκρούονταν στο συριακό εμφύλιο δι’ αντι-
προσώπων, τώρα οι ανάσες των μεγάλων δυ-
νάμεων πλησιάζουν η μία την άλλη πιο επικίν-
δυνα.

Ρίσκο

Ο Γκίντεον Ράχμαν στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς
υπογραμμίζει αυτούς τους φόβους: “Οι πόλε-
μοι δι’ αντιπροσώπων είναι καταστροφικοί για
τις χώρες στων οποίων το έδαφος διεξάγον-
ται. Αλλά μπορεί να γίνουν επίσης πολύ επικίν-
δυνοι για τις δυνάμεις που τους τροφοδοτούν.
Το πιο προφανές ρίσκο είναι από πόλεμος αν-
τιπροσώπων να μετατραπεί σε άμεση σύγ-
κρουση. Οι χώρες που υποστήριζαν αντιμαχό-
μενες πλευρές στην Ισπανία της δεκαετίας του
‘30 βρέθηκαν να πολεμάνε μεταξύ τους τη δε-
καετία του ‘40. Το ρίσκο η συριακή διαμάχη να
μετατραπεί σε άμεση σύγκρουση μεταξύ των
Ιρανών και των Σαουδαράβων, ή ακόμη και με-
ταξύ των Ρώσων και των Αμερικάνων, δεν πρέ-
πει να υποτιμηθεί - ιδίως όταν εχθρικές αερο-
πορικές δυνάμεις ενεργούν τόσο κοντά η μία
στην άλλη”.

Εξάλλου, η απάντηση των ΗΠΑ απέναντι στη
ρωσική εμπλοκή είναι ακόμη μεγαλύτερη πα-
ρέμβαση από τη δική τους μεριά. Η ρωσική
επέμβαση προετοιμαζόταν τουλάχιστον από
το καλοκαίρι. Ήρθε τη στιγμή που οι Δυτικοί
οργάνωναν την επιβολή ζώνης απαγόρευσης
πτήσεων, ώστε να προκαλέσουν ένα -πιθανώς
τελικό- στρίμωγμα στο καθεστώς του Άσαντ.
Οι ρώσικοι βομβαρδισμοί έχουν τον αντίθετο

στόχο, να δώσουν χρόνο στις χερσαίες δυνά-
μεις (του καθεστώτος και των συμμάχων του)
να ανακαταλάβουν περιοχές που έχασαν τους
τελευταίους μήνες. Το καθεστώς είναι εξαντ-
λημένο, κυρίως από άποψη ανθρώπινου δυνα-
μικού. Μετά από ένα κύμα λιποταξιών και χα-
μηλού ηθικού στο στρατό, έδωσε αμνηστία
στους λιποτάκτες, αλλά δεν φαίνεται να έχει
πετύχει αποτελέσματα. Αναγνωρίζοντας αυτήν
την κατάσταση εγκατέλειψε την προσπάθεια
να ελέγξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
και συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις του στη
μάχη για τα μεγάλα αστικά κέντρα στα δυτικά,
όμως ακόμη και εκεί υπέστη ήττες τους τελευ-
ταίους μήνες.

Επισήμως βέβαια, η ρώσικη επέμβαση γίνε-
ται για να χτυπηθούν οι “τρομοκράτες” του
“Ισλαμικού Κράτους”. Πάνω κάτω η ίδια δι-
καιολογία που χρησιμοποιούν όλοι όσοι πα-
ρεμβαίνουν σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι σίγου-
ρο ότι το “Ισλαμικό Κράτος” κερδίζει τεράστιο
κύρος με ό,τι συμβαίνει. ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία,
Άσαντ, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ευρωπαϊκή
Ένωση, και όλοι τους οι σύμμαχοι δίνουν όλες
τους τις δυνάμεις κατά του Ισλαμικού Κρά-
τους, και αυτό, που στο κάτω κάτω δεν είναι
τίποτα άλλο παρά μια ισλαμιστική ένοπλη ορ-
γάνωση ανάμεσα σε άλλες, επιβιώνει και δυνα-
μώνει.

Από τις σελίδες της Εργατικής Αλληλεγγύης
προειδοποιούσαμε εδώ και καιρό απέναντι σε

αυτούς που είχαν αποδεχθεί την προπαγάνδα
ότι το Ισλαμικό Κράτος είναι το “απόλυτο κα-
κό”. Η θεωρία αυτή ερχόταν σε δύο εκδοχές,
είτε με την κλασική ισλαμοφοβία, είτε με το
σκεπτικό ότι το Ισλαμικό Κράτος είναι το τερα-
τώδες δημιούργημα της σαουδικής επέμβα-
σης και του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Με
αυτή τη λογική τώρα, θα πρέπει να υποστηρί-
ξει κανείς και τους Αμερικάνους και τους Ρώ-
σους και τον Άσαντ. Στην πραγματικότητα,
αφενός το Ισλαμικό Κράτος είναι μια από τις
δικαιολογίες για επεμβάσεις. Αλλά, πιο σημαν-
τικά, το Ισλαμικό Κράτος είναι ένα από τα βάρ-
βαρα αποτελέσματα των ξένων επεμβάσεων
και των αποτυχιών τους -κυρίως στο Ιράκ από
το 2003 και έπειτα- αλλά και στη Συρία. Το Ισ-
λαμικό Κράτος είναι ένα από τα πιο ισχυρά
επιχειρήματα ότι οι βομβαρδισμοί δεν είναι λύ-
ση, δεν είναι επιχείρημα για καινούργιους βομ-
βαρδισμούς.

Ισορροπία

Ωστόσο, υπάρχει ένας κόκκος αλήθειας στις
δικαιολογίες των μεγάλων δυνάμεων. Και οι
ΗΠΑ και η Ρωσία δεν θέλουν να μετατραπεί η
Συρία σε μήτρα ριζοσπαστικοποίησης και απο-
σταθεροποίησης της περιοχής για τις επόμε-
νες δεκαετίες. Και οι δυο πλευρές θέλουν να
εξασφαλίσουν ότι το καθεστώς που θα διαδεχ-
θεί τον Άσαντ θα είναι ελεγχόμενο. 

Ο Πούτιν λέει ότι μια τέτοια λύση αναγκαστι-

κά πρέπει να περάσει από τα χέρια του Άσαντ.
Δυο μέρες πριν τους βομβαρδισμούς δήλωσε
ότι “Δεν υπάρχει άλλος τρόπο για την επίλυση
της συριακής σύγκρουσης από την ενδυνάμω-
ση των υπαρχουσών νόμιμων κρατικών αρχών,
και από την υποστήριξή τους στον αγώνα
ενάντια στην τρομοκρατία”. Υπάρχει κομμάτι
του αμερικάνικου κατεστημένου που είναι
ανοιχτό, ή και προτείνει, μια συνεργασία των
δυο υπερδυνάμεων. Πρόσφατα κάτω από τη
σκιά και των δύο υπογράφτηκε η συμφωνία
για τα πυρηνικά του Ιράν, δίνοντας πολιτικό
χώρο στην Τεχεράνη να συνεχίσει τη δράση
της σε Ιράκ και Συρία. Την ίδια στιγμή όλοι κά-
νουν τα στραβά μάτια στις σφαγές της Σαου-
δικής Αραβίας στην Υεμένη. 

Υπάρχουν φωνές στο αμερικανικό κατεστη-
μένο που ζητάνε συνέχιση της συνεργασίας με
τη Ρωσία, χτυπώντας από κοινού τη Συρία. Ο
Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι λέει πως σε αντίθετη
περίπτωση υπάρχουν αντίστοιχοι κίνδυνοι
όπως με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και γι’ αυτό
χτυπάει το καμπανάκι προς τον Πούτιν: “Το
ρωσικό ναυτικό και αεροπορική παρουσία στη
Συρία είναι ευάλωτα, γεωγραφικά απομονωμέ-
να από τη πατρίδα τους. Μπορούν να “παρο-
πλιστούν” αν επιμείνουν να προκαλούν τις
ΗΠΑ. Όμως, το καλύτερο θα ήταν η Ρωσία να
πειστεί να δράσει μαζί με τις ΗΠΑ προς την
κατεύθυνση μιας ευρύτερης διευθέτησης ενός
περιφερειακού προβλήματος που υπερβαίνει
τα συμφέροντα ενός και μόνο κράτους”.

Παράδοξο ζευγάρι

Προς το παρόν, αυτή η λογική εφαρμόζεται
εν μέρει μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ. Παράδοξο
ζευγάρι για όσους νομίζουν ότι ο Πούτιν κάνει
“αντιιμπεριαλιστικό” πόλεμο. Εξελίσσονται αλ-
λεπάλληλες συναντήσεις και έχει σχηματιστεί
κοινή ρωσο-ισραηλινή στρατιωτική ομάδα για
να αποφευχθούν οι κατά λάθος συγκρούσεις.
Με λίγα λόγια, ο καθένας να σκοτώνει τους δι-
κούς του, χωρίς να ενοχλεί τον άλλον. Ο Νετα-
νιάχου λέει: “Στη Συρία, έχω καθορίσει τους
στόχους μου. Είναι να προστατεύσω το λαό
μου και τη χώρα μου. Η Ρωσία έχει διαφορετι-
κούς στόχους. Αλλά δεν πρέπει να έρθουν σε
σύγκρουση”.

Κάποιοι αναλυτές κάνουν ένα βήμα πιο πέ-
ρα. Ο Νίκολας Νόου στο περιοδικό Φόρειν
Αφέαρς λέει ότι “η ρωσική επέμβαση θα μπο-
ρούσε να βάλει όρια στο Ιράν και τη Χεζμπο-
λάχ -κι έτσι να βοηθήσει το Ισραήλ”. Αν είναι
κάτι το οποίο ένωνε από την αρχή το Ισραήλ
και τη Ρωσία ήταν το κοινό τους μίσος απέναν-
τι στις εξεγέρσεις του αραβικού κόσμου και το
παράδειγμα που έδιναν.

Το πού βρίσκεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε
σχέση με όλα αυτά είναι μια ντροπιαστική
ιστορία. Οι κοινές ελληνο-ισραηλινές ασκήσεις
έχουν καταντήσει συνηθισμένη είδηση, με τις
πιο πρόσφατες στα μέσα Σεπτέμβρη να περι-
λαμβάνουν βομβαρδισμούς στην έρημο Νεγ-
κέβ. Και από κοντά η σύσφιξη σχέσεων με τον
δικτάτορα Σίσι, τον πρωτεργάτη της καταστο-
λής των εξεγέρσεων.

Αυτός ο μπερδεμένος κύκλος άσπονδων εχ-
θρών και φίλων μπορεί να σπάσει μόνο από τα
κάτω. Με κίνημα αντιρατσιστικό και αντιπολε-
μικό, που υποδέχεται τους πρόσφυγες του πο-
λέμου, την ώρα που παλεύει ενάντια σε αυ-
τούς που προκαλούν την προσφυγιά, ενάντια
σε όλες τις επεμβάσεις και σε όλους τους
“σωτήρες” του συριακού λαού.

Νίκος Λούντος

ΣΥΡΙΑ Ο πόλεμος 
των “ειρηνοποιών”
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Η
ρωσική στρατιωτική παρέμ-
βαση στη Συρία ήρθε να επι-
βεβαιώσει την πιο θεμελιακή

αλήθεια για τον πόλεμο αυτό: το
μέλλον της Συρίας καθορίζεται ολο-
ένα και περισσότερο από εξωτερι-
κές δυνάμεις.

Ο πόλεμος στη Συρία προέκυψε
από μια γνήσια λαϊκή επανάσταση
το 2011. Για την ακρίβεια,  προήλθε
από τη  προσπάθεια του καθεστώ-
τος του Μπασάρ αλ-Άσαντ να σωθεί
από τη λαϊκή εξέγερση, που σάρωνε
-στον απόηχο των επαναστάσεων
στην Τυνησία και την Αίγυπτο-  τη
Συρία,  πυροδοτώντας ένα σεχταρι-
στικό εμφύλιο πόλεμο.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Η στρατηγική αυτή πέτυχε -με τε-
ράστιο, όμως, κόστος. Ο Άσαντ έχει
κατορθώσει (μέχρι σήμερα) να σώ-
σει το τομάρι του και να διατηρήσει
το καθεστώς του, χάνοντας όμως
τον έλεγχο πάνω σε ένα μεγάλο τμή-
μα της χώρας. 

Ο πατέρας του, ο Χάφεζ Άσαντ
(1971-2000) είχε θέσει σαν στόχο να
διατηρήσει την ανεξαρτησία της Συ-
ρίας από τις ξένες χώρες, από τις
Μεγάλες Δυνάμεις μέχρι το Ισραήλ.
Και τον πάλεψε αυτό τον στόχο με
την πιο αδίστακτη και βάρβαρη απο-
φασιστικότητα. Τώρα οι Μεγάλες
Δυνάμεις είναι εκεί -οι ΗΠΑ βομβαρ-
δίζουν το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), η
Ρωσία βάζοντας, από ότι φαίνεται,
στο στόχαστρο της μια σειρά από
αντικαθεστωτικές ομάδες. Η Τουρ-

κία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ
στηρίζουν η καθεμιά και τη δική της
Τζιχαντιστική οργάνωση ενώ το Ιράν
και η Χεζμπολά, το συμμαχικό του
σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, στηρί-
ζουν το καθεστώς του Άσαντ. Ακόμα
και το ίδιο το ISIS, που ελέγχει το
μεγαλύτερο κομμάτι της ανατολικής
Συρίας είναι στην ουσία μια Ιρακινή
οργάνωση.

Αποσύνθεση

Η αποσύνθεση της Συρίας είναι
ένας από τους βασικούς λόγους που
επιτρέπουν στον πόλεμο να συνεχί-
ζεται. Οι ανταγωνιστικές μεταξύ
τους εξωτερικές δυνάμεις ενδιαφέ-
ρονται μόνο για τις δικές τους πολι-
τικές σκοπιμότητες - με πρώτη και
κύρια με την διατήρηση ή την απο-
μάκρυνση του καθεστώτος του
Άσαντ. Όσο δεν τις πετυχαίνουν,
δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον να
σταματήσουν τον πόλεμο.

Κάποια τμήματα της αριστεράς
βλέπουν με συμπάθεια την επέμβα-
ση της Ρωσίας. Πίσω από αυτή τη
στάση κρύβεται μια ιδιαίτερη μορφή
πολιτικής τύφλωσης, η οποία αντι-
λαμβάνεται τον ιμπεριαλισμό σαν
ένα δυτικό φαινόμενο και αρνείται
να καταλάβει ότι και η Ρωσία είναι
μια ιμπεριαλιστική δύναμη με τα δι-

κά της οικονομικά και γεωπολιτικά
συμφέροντα.

Από ότι φαίνεται ο Βλαντιμίρ Πού-
τιν αποφάσισε να επέμβει στη Συρία
λόγω της στρατιωτικής αποδυνάμω-
σης του Άσαντ. Αν πέσει ο Άσαντ η
Μόσχα χάνει το βασικό της σύμμαχό
στη Μέση Ανατολή. Χάνει επίσης
ένα πολύτιμο διαπραγματευτικό
ατού στην προσπάθειά της να πιέσει
τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση
να σταματήσουν τις κυρώσεις που
έχουν επιβάλλει στη Ρωσία λόγω
της Ουκρανικής κρίσης.

Η αποστολή των ρωσικών πολεμι-
κών αεροπλάνων και του καταδρομι-
κού Μόσκβα -που είναι εξοπλισμένο
με 64 πανίσχυρους αντιαεροπορι-
κούς πυραύλους S-300- απέτρεψε
τα σχέδια της Δύσης να επιβάλλουν
μια “ζώνη απαγόρευσης πτήσεων”
σε βάρος του Άσαντ. Ο Πούτιν έχει
μετανοιώσει πικρά για το γεγονός
ότι επέτρεψε την επιβολή μιας πα-
ρόμοιας ζώνης στη Λιβύη από το
ΝΑΤΟ το 2011, που έγειρε την πλά-
στιγγα σε βάρος του Μουαμάρ Καν-
τάφι.

Ο Πάτρικ Κόκμπερν προσπάθησε,
με ένα άρθρο του στην εφημερίδα
The Independent να προσφέρει μια
περίτεχνη υπεράσπιση της Ρωσικής
επέμβασης: “Συνολικά, μια πλήρης

εμπλοκή της Ρωσίας στη Συρία είναι
καλύτερη από πλάγιες παρεμβά-
σεις... Μπορεί να διατηρήσει τον
Άσαντ στην εξουσία στη Δαμασκό,
αλλά η δυνατότητα που έχει (η Μό-
σχα) να το κάνει αυτό σημαίνει ότι
μπορεί επίσης να (τον αναγκάσει να)
αλλάξει τη συμπεριφορά του και να
σπρώξει προς μια μετατόπιση της
πολιτικής του, με  λιγότερη βία, το-
πικές ανακωχές και μοίρασμα της
εξουσίας με τις επαρχίες”.

Σημάδι

Η λογική αυτού του επιχειρήματος
είναι ότι η ενίσχυση του Άσαντ ενδέ-
χεται να αναγκάσει τις ΗΠΑ και τους
συμμάχους τους να συμφωνήσουν
στο διαμελισμό της Συρίας. Όμως
δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι ο
Μπάρακ Ομπάμα ενδιαφέρεται για
κάτι τέτοιο.

Ο Ομπάμα έκανε ένα παράδοξο
σχόλιο μετά την αρχή των ρωσικών
βομβαρδισμών: “δεν πρόκειται να
μετατρέψουμε τη Συρία σε έναν
υπόγειο πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ
και τη Ρωσία. Κάτι τέτοια θα ήταν
μια λανθασμένη στρατηγική από τη
μεριά μας”. Λανθασμένη στρατηγι-
κή; Αλήθεια, μήπως υπάρχει κάτι,
θεμελιακά πολύ πιο επικίνδυνο, όταν
οι στρατιωτικές μηχανές των δυο

ισχυρότερων (ακόμα) πυρηνικών δυ-
νάμεων του πλανήτη έρχονται σε
προστριβή στη Συρία;

Πέρσι ο Ομπάμα, σε μια διάσημη
δήλωσή του, παραδέχτηκε ότι δεν
είχε κάποια στρατηγική για την αντι-
μετώπιση του Ισλαμικού Κράτους.
Και εξακολουθεί να μην έχει. Όλοι
ξέρουν ότι οι βόμβες δεν πρόκειται
να νικήσουν το ISIS. Το Πεντάγωνο
τρέχει ένα πρόγραμμα “εκπαίδευ-
σης και εξοπλισμού” που έχει σαν
στόχο να μετατρέψει τους “μετριο-
παθείς” Σύριους αντάρτες σε μια
αποτελεσματική, πολεμική δύναμη.
Την περασμένη εβδομάδα, όμως, οι
ΗΠΑ αναγκάστηκαν εν μέρει να το
αναστείλουν όταν κάποιοι από τους
πρόσφατα “εκπαιδευμένους” έδω-
σαν όπλα και φορτηγά στην Τζαμπ-
χάτ αλ Νούσρα,  το τμήμα της αλ-
Κάιντα της Συρίας. 

Το πιο θεμελιακό πρόβλημα στην
ιδέα του διαμελισμού της Συρίας
είναι το γεγονός ότι στρατιωτικά ο
μεγαλύτερος νικητής στη μάχη του
γεωγραφικού ελέγχου είναι το ISIS.
Ακόμα και αν οι ΗΠΑ και οι άλλες
δυνάμεις είχαν τη διάθεση να έρ-
θουν σε οποιαδήποτε διαπραγμά-
τευση μαζί του, δεν υπάρχει απο-
λύτως κανένας λόγος να πιστέψει
κανείς ότι το ISIS θα ανταποκρινό-
ταν. 

Ούτε υπάρχουν κάποιες σοβαρές
πιθανότητες να καταφέρουν οι ΗΠΑ
ή η Ρωσία (που στηρίζεται και αυτή
στην αεροπορία) να νικήσουν στρα-
τιωτικά το ISIS. Η φρικιαστική κιμα-
δομηχανή, δυστυχώς, θα συνεχίσει
το έργο της.

Στο στόχαστρο 
των ανταγωνισμών

“Ο
βομβαρδισμός του Ισλαμικού
Κράτους δεν πρόκειται να σταμα-

τήσει το κύμα των προσφύγων”,
γράφουν σε ένα πρόσφατο κείμενο-θέσεων

για τον ρατσισμό, τους πρόσφυγες και τον
πόλεμο στη Συρία η Κριστίνε Μπούχολτς
(βουλευτίνα του κόμματος της αριστεράς Die

Linke) και ο Φρανκ Ρένκεν από το δίκτυο
Marx21 της Γερμανίας. 

“Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ρω-
σίας”, γράφουν, “αξιοποιούν τώρα την κατά-
σταση για να εμπλακούν ενεργά στρατιωτικά
στη Συρία. Υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή
τους στον πόλεμο ενάντια στο Ισλαμικό Κρά-
τος θα βοηθούσε στην καταπολέμηση των αι-
τίων που οδηγούν στην προσφυγοποίηση.
Στην πραγματικότητα, όμως, το Ισλαμικό Κρά-
τος δεν είναι η βασική αιτία πίσω από το σημε-
ρινό κύμα φυγής από τη Συρία προς την Ευ-
ρώπη... “. 

Η βασική αιτία είναι η απελπισία που κυ-
ριαρχεί στα στρατόπεδα των προσφύγων της
Συρίας και των γειτονικών της χωρών. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της UNICEF 12 εκατομ-
μύρια Σύριοι έχουν αναγκαστεί μέχρι τώρα

να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Από αυ-
τούς ένα μικρό κομμάτι έχει φτάσει στη Δύ-
ση. Πέντε εκατομμύρια έχουν βρει καταφύ-
γιο στην Τουρκία και τις χώρες της Μέσης
Ανατολής. Ένα μεγάλο κομμάτι έχει μετανα-
στεύσει εσωτερικά -από τις περιοχές που
ελέγχονται από το καθεστώς του Άσαντ στις
απελευθερωμένες περιοχές. Ο κύριος όγκος
των προσφύγων, με άλλα λόγια, τρέχει να
σωθεί από τις βόμβες και τις διώξεις του
Άσαντ και όχι από τη βαρβαρότητα του Ισλα-
μικού Κράτους.

Κομμάτι του προβλήματος

“Το καθεστώς του Άσαντ είναι κομμάτι του
προβλήματος και όχι της λύσης”, γράφουν οι
Μπούχολτζ/Ρένκεν στο κείμενό τους. Και το
ίδιο και η Ρωσία που επεμβαίνει τώρα στη
Συρία στο πλευρό του Άσαντ. “Η Ρωσία δεν
είναι σύμμαχος της ειρήνης”. Η πολιτική του
Πούτιν, γράφουν, είναι εξίσου κυνική με την
πολιτική των ΗΠΑ. 

“Ο Χάφεζ και ο Μπασάρ Άσαντ, που κυβερ-
νούν τη Συρία σαν οικογενειακή επιχείρηση
από τη δεκαετία του 1970, διατηρούν παρα-
δοσιακά στενές σχέσεις με τη Μόσχα. Η κα-

τάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δεν επηρέ-
ασε σε τίποτα αυτή τη σχέση... Η Ρωσία δια-
τηρεί μια ναυτική βάση στην πόλη Ταρτούς.
Μετά τις εδαφικές απώλειες που υπέστη το
συριακό καθεστώς στο βορειοδυτικό της τμή-
μα, κοντά στην Ταρτούς, αποφάσισε ο Πούτιν
να στείλει όχι μόνο περισσότερα όπλα στη
χώρα αλλά και Ρώσους στρατιώτες. Πρόκει-
ται για μια στρατιωτική επέμβαση που θα φέ-
ρει ακριβώς τόση ειρήνη όση έχουν φέρει και
οι αμερικανικές επεμβάσεις...”

Η καταγγελία του ρόλου της Ρωσίας αλλά
και του καθεστώτος του Άσαντ ενόχλησε,
ένα κομμάτι της αριστεράς που, παρά την
ανατροπή του “Σοβιετικού” καθεστώτος συ-
νεχίζει να θεωρεί ότι υπάρχει κάτι το “προ-
οδευτικό” στη δράση της Ρωσίας και των φί-
λων της -είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή εί-
τε για την Ουκρανία είτε για οποιοδήποτε άλ-
λο σημείο του πλανήτη. Τυπικό παράδειγμα
ο Άρνολντ Σέλτσερ, ο εκδότης της νεοσταλι-
νικής αριστερής  εφημερίδας Junge Welt. Ο
Σέλτσερ έγραψε ένα υβριστικό σημείωμα με
το οποίο κατηγορούσε άμεσα τους συντά-
κτες της διακήρυξης σαν απολογητές των
δυτικών επεμβάσεων. Ο τίτλος είναι χαρα-

κτηριστικός: Marshbefehle von links, διατα-
γές προέλασης από τα αριστερά. Το σημεί-
ωμα χρησιμοποιεί μια μοναδική πρόταση από
το αρχικό κείμενο (“Η Ρωσία δεν είναι σύμμα-
χος της ειρήνης”) την οποία διανθίζει στη συ-
νέχεια με μια σειρά από εξωφρενικά ψέμμα-
τα. Αν δεν είναι η Ρωσία, τότε ποιος είναι ο
σύμμαχος της ειρήνης; Η Δύση, προφανώς.
Όπερ έδει δείξαι...

Η αριστερά είναι διαιρεμένη στο ζήτημα
του πολέμου στη Συρία -όπως άλλωστε και
σε πολλά άλλα ζητήματα. Κάποιοι υποστηρί-
ζουν ότι η ειρήνευση θα πρέπει να αναζητη-
θεί μέσα από τον διάλογο με το καθεστώς
του Άσαντ. Άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν μπο-
ρεί να υπάρξει καμιά λύση όσο ο Άσαντ πα-
ραμένει στην εξουσία. Σε αυτή τη συζήτηση
προσπαθεί να παρέμβει το κείμενο-θέσεων
των Μπούχολτς/Ρένκεν. 

“Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη”, γράφει η
Κριστίνε στην απάντησή της στο σημείωμα
της Junge Welt. Η συκοφαντία, όμως, δεν
έχει καμιά σχέση με την πολιτική αντιπαρά-
θεση.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Oι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη
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Φ
ρίκη πέρα από τα όρια της λογικής
στην Κουντούζ του Βορειοανατολικού
Αφγανιστάν. Η αφγανική κυβέρνηση,

με τη συνδρομή της Αμερικάνικης Πολεμικής
Αεροπορίας προσπαθεί εδώ και κάποιες μέ-
ρες να ανακαταλάβει την πόλη από τις δυνά-
μεις των Ταλιμπάν. Τα βράδυ του Σαββάτου
3/10, χωρίς προειδοποίηση βομβαρδίστηκε
ανελέητα και επανειλημμένα το νοσοκομείο
που διατηρούν εκεί οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
Δώδεκα μέλη του προσωπικού και δέκα
ασθενείς είναι πλέον νεκροί, οι τραυματίες εί-
ναι δεκάδες.

Η οργάνωση φρόντιζε σε τακτά χρονικά
διαστήματα (τελευταία φορά στις 29/9) να
δίνει στις αντιμαχόμενες πλευρές το στίγμα
του νοσοκομείου ώστε να μην γίνει στόχος
κατά  λάθος. Αυτό που συνέβη όμως, μόνο
«κατά λάθος» δεν έγινε, επί τουλάχιστον μι-
σή ώρα αεροσκάφος έκανε κύκλους πάνω
από το νοσοκομείο, και σε κάθε κύκλο εξα-
πέλυε βόμβες με «χειρουργική ακρίβεια»
αποκλειστικά πάνω στο κεντρικό κτίριο που
στεγάζονται και τα χειρουργεία. Η οργάνωση
μιλάει καθαρά για έγκλημα πολέμου, ενώ ζη-
τάει να γίνει έρευνα από ανεξάρτητη αρχή.

Το ΝΑΤΟ ανέφερε γεμάτο κυνισμό ότι για
την επίθεση «ίσως» να ευθύνονται οι αμερικα-
νικές δυνάμεις, ενώ επίσημα ο αμερικάνικος
στρατός παραδέχθηκε ότι πραγματοποίησαν

αεροπορική επιδρομή στην Κουντούζ και ότι
«εξαιτίας αυτής ίσως να έχουν προκληθεί πα-
ράπλευρες απώλειες σε ιατρικές εγκαταστά-
σεις που βρίσκονται στην περιοχή». Ο Ομπάμα
δηλώνει ότι περιμένει το επίσημο πόρισμα…

Σοκ

Οι περιγραφές των επιζώντων είναι ανατρι-
χιαστικές, μετά την πρώτη έκρηξη ο υπεύθυ-
νος της εγκατάστασης επικοινώνησε μέσα
στο χάος και με τις δύο πλευρές και τις ενη-
μέρωσε, μάταια όμως. Ο βομβαρδισμός συ-
νεχίστηκε ασταμάτητα. Ο νοσηλευτής Λά-
γιος Ζόλταν Ζεξ σοκάρει: «Δεν ξέρω ακριβώς
πόσο κράτησε, αλλά μάλλον μισή ώρα αργό-
τερα σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί. Αυτό που
αντικρίσαμε ήταν το νοσοκομείο κατεστραμ-

μένο, να καίγεται. Δεν ξέρω καν τι ένιωσα,
βρισκόμουν σε  κατάσταση σοκ. Αναζητούσα-
με επιζώντες. Λίγοι είχαν καταφέρει να
μπουν σε ένα από τα δωμάτια ασφαλείας. 

Ένας-ένας, άνθρωποι άρχισαν να εμφανί-
ζονται τραυματισμένοι. Μεταξύ τους ήταν και
ορισμένοι συνάδελφοι και φροντιστές των
ασθενών μας. Προσπαθήσαμε να μπούμε σε
ένα από τα πυρπολημένα κτίρια για να δούμε
τι συνέβαινε. Δεν μπορώ καν να το περιγρά-
ψω. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο απαίσιο
ήταν αυτό που αντικρίσαμε. Στη Μονάδα Εν-
τατικής Θεραπείας έξι ασθενείς καίγονταν
στα κρεβάτια τους. Αρχίσαμε να ψάχνουμε τα
μέλη του προσωπικού μας στο χειρουρ-
γείο. Ήταν τρομακτικό. Ένας ασθενής κείτον-
ταν πάνω στο χειρουργικό τραπέζι, νεκρός,

στη μέση της καταστροφής. Στη συνέχεια κα-
τευθυνθήκαμε και πάλι πίσω στο γραφείο.
Ήταν γεμάτο ασθενείς και τραυματίες που
ούρλιαζαν. Επικρατούσε απόλυτη τρέλα. 

Έπρεπε όμως να οργανώσουμε ένα σχέδιο
έκτακτης ανάγκης για τους τραυματίες. Το
πρώτο που έπρεπε να διαπιστώσουμε ήταν να
δούμε ποιοι γιατροί ήταν ζωντανοί και σε θέση
να βοηθήσουν. Πραγματοποιήσαμε μια επεί-
γουσα χειρουργική επέμβαση για έναν από
τους γιατρούς μας. Δυστυχώς όμως δεν τα
κατάφερε και πέθανε εκεί πάνω στο γρα-
φείο. Κάναμε το καλύτερο δυνατόν, αλλά δεν
ήταν αρκετό. Η όλη κατάσταση ήταν εξαιρετι-
κά δύσκολη. Βλέπαμε τους συναδέλφους μας
να πεθαίνουν. Ο φαρμακοποιός μας, με τον
οποίο μιλούσαμε το προηγούμενο βράδυ για
τα αποθέματα του νοσοκομείου, ξεψυχούσε
στο γραφείο μας».

Το «επίσημο» πόρισμα δεν ξέρουμε ούτε
πότε θα βγει ούτε τι θα λέει, δεν το έχουμε
πραγματικά ανάγκη για να αναγνωρίσουμε
τον υπαίτιο. Μιας και οι Ταλιμπάν δεν διαθέ-
τουν βομβαρδιστικά αεροσκάφη ένοχη μπο-
ρεί να είναι μόνο η Αμερικάνικη Πολεμική Αε-
ροπορία και ο ιμπεριαλισμός. Πρόκειται για
το πιο ατόφιο δείγμα της δημοκρατίας, των
ελευθεριών και των δικαιωμάτων που οι ιμπε-
ριαλιστικές χώρες ανταγωνίζονται για να
“εξάγουν” στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Κουντούζ σήμερα είναι κλειστό, ενώ εί-
χε ξεκινήσει τη λειτουργία του από το 2011. Μόνο μέσα στο 2014 υποβλήθηκαν σε θερα-
πεία 22.000 ασθενείς, ενώ πραγματοποιήθηκαν 5.900 χειρουργικές επεμβάσεις. Περισσό-
τερες πληροφορίες για το συμβάν αλλά και ολόκληρη η μαρτυρία του νοσηλευτή υπάρχει
στη σελίδα της οργάνωσης www.msf.gr.

Αμερικάνικη φρίκη
στην Κουντούζ

Π
ριν από μερικούς μόνο μήνες
οι Συντηρητικοί στη Βρετα-
νία θριάμβευσαν στις εκλο-

γές και ετοιμάζονταν για την εφαρ-
μογή της σκληρότερης λιτότητας
από την εποχή της Θάτσερ, λιτότη-
τα μνημονιακού επιπέδου.

Ο πρωθυπουργός Κάμερον είχε
από μήνες προγραμματίσει την
διοργάνωση συνεδρίου του κόμμα-
τος στο Μάντσεστερ για αυτή την
εβδομάδα. Ήλπιζε με αυτόν τον
τρόπο να δώσει και ένα συμβολικό
χτύπημα στην εργατική τάξη μιας
και η συγκεκριμένη πόλη ήταν προ-
πύργιο του αντι-θατσερισμού. Η ερ-
γατική τάξη και η νεολαία όμως
έχουν άλλα σχέδια και φάνηκε. 

Τα προεόρτια ήρθαν από την πε-
ρασμένη Παρασκευή όταν οι απερ-
γοί της (ιδιωτικοποιημένης) Εθνικής
Πινακοθήκης ανέστειλαν την 109
ημερών απεργία τους (!) σε πανηγυ-
ρικό κλίμα αφού επέβαλαν σχεδόν
όλα τους τα αιτήματα στο αφεντικό. 

Στον απόηχο αυτής της εξέλιξης
αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο με-
τά την εκλογή του Κόρμπιν και τον
εξευτελισμό του πρωθυπουργού με
το γουρουνο-σκάνδαλο το κλίμα
ήταν βαρύ για τους Τόρηδες. Ήδη
από το Σάββατο όταν οι πρώτοι Συν-
τηρητικοί σύνεδροι έφταναν στον
σταθμό του τρένου τους υποδέχτη-
καν ακτιβιστές με «στιγμιαίο όχλο».
Πρόκειται για μια μορφή δράσης
όπου οι συμμετέχοντες εμφανίζονται
ξαφνικά σε καθορισμένο χρόνο και
αιφνιδιάζουν τον «αντίπαλο». Τους
περικύκλωσαν και άνοιξαν πανό που
έγραφε «Οι Τόρηδες δεν είναι καλο-
δεχούμενοι – πηγαίντε σπίτια σας».

Ταυτόχρονα, σε άλλα σημεία της
πόλης τα τοπικά συνδικάτα οργάνω-
ναν διαδηλώσεις για να προετοιμά-
σουν το κλίμα για την Κυριακάτικη
κεντρική κινητοποίηση, κάποιες
ομάδες ακτιβιστών μοίραζαν καλέ-
σματα ενώ άλλες είχαν οργανώσει
πάρτι στους δρόμους ενάντια στη
λιτότητα, δίνοντας πανηγυρικό χα-
ρακτήρα στην πόλη. Ολόκληρο το
Μάντσεστερ δονούνταν ήδη από
την προηγούμενη μέρα στους ρυθ-
μούς της αντίστασης. 

Η Κυριακή ξημέρωσε και από νω-
ρίς οι δρόμοι κυριολεκτικά κατακλύ-
στηκαν από την εργατική αντίσταση.
Το κλίμα ήταν τόσο εκρηκτικό που
το κόμμα των Συντηρητικών έδωσε
οδηγίες στους συνέδρους του να
μην κυκλοφορούν με κουστούμι και

διακριτικά του κόμματος για να μην
δίνουν στόχο. 

Στο κυνήγι

Ένας δεξιός φελλός όμως δεν
ακολούθησε την οδηγία και εμφανί-
στηκε με πλήρη περιβολή κοντά σε
διαδηλωτές και με πολύ θράσος
κουνούσε μια φωτογραφία της Θά-
τσερ προς τον κόσμο, ήταν αναμε-
νόμενο να εισπράξει κάποια «γαλλι-
κά» αλλά το αυγό που προσγειώθη-
κε στην χωρίστρα του σκόρπισε χα-
ρά και γέλια στους διαδηλωτές. Λί-
γο παραπέρα άλλοι διαδηλωτές
έπαιρναν στο κυνήγι τον μισητό
υπουργό Ντάνκαν Σμιθ.

Συνεχώς έφταναν λεωφορεία, κυ-
ρίως από το Λονδίνο, ενώ κατέφτανε
και η μαζικότατη προσυγκέντρωση

που είχαν οργανώσει από κοινού οι
ειδικευόμενοι γιατροί με τους φοιτη-
τές ιατρικής φωνάζοντας ένα μόνο
πράγμα «Απεργία – Απεργία». Οι εκτι-
μήσεις μιλάνε για διαδήλωση που
προσέγγιζε τις 100.000, πολλαπλάσια
από την αντίστοιχη πριν από δύο
χρόνια. Στην κεφαλή της πορείας
μπήκαν οι εργαζόμενοι της Εθνικής
Πινακοθήκης, ενώ τα τεράστια μπλόκ
των συνδικάτων σε συνδυασμό με τα
αιτήματα ενάντια στο νέο συνδικαλι-
στικό νόμο και υπέρ των εργατικών
δικαιωμάτων έδειχναν το καθαρά τα-
ξικό πρόσημο της κινητοποίησης. Το
πλήθος ήταν πολύχρωμο και ενθου-
σιώδες με πολλούς από τους διαδη-
λωτές να φοράνε μάσκες γουρουνιών
για να ειρωνευτούν τον Κάμερον.

Φυσικά κεντρικό ήταν και το αίτη-

μα για αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες με συνθήματα για το άνοιγμα
του υποθαλάσσιου περάσματος από
το Καλέ της Γαλλίας. Ακόμη υπήρ-
χαν και συνθήματα κατά του πολέ-
μου και υπέρ του πυρηνικού αφο-
πλισμού, που στην Βρετανία αφορά
ειδικότερα στο πρόγραμμα «Τρίαι-
να», ένα πανάκριβο πακέτο εκσυγ-
χρονισμού των πυρηνικών κεφαλών
των υποβρυχίων, αλλά και κατά της
καταστροφής του περιβάλλοντος.

Η κυβέρνηση αισιοδοξούσε ότι
μέχρι το τέλος του χρόνου θα είχε
ξεμπερδέψει με τον συνδικαλιστικό
νόμο αποδυναμώνοντας τα συνδικά-
τα έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει
τις περικοπές της ανεμπόδιστα όλο
το 2016. Η εβδομάδα αυτή άλλαξε
άρδην όμως το κλίμα και τη δυναμι-
κή στην βρετανική κοινωνία. Είναι
βέβαιο ότι στο κυβερνητικό επιτε-
λείο υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Η
πολιτική εισβάλλει στην ημερήσια
διάταξη ενώ το μαζικό κίνημα μπαί-
νει στο προσκήνιο. Ταυτόχρονα οι
ελπίδες του κόσμου μετατοπίζονται
γρήγορα από το να «μαλακώσει» η
κυβέρνηση στο να ανατραπεί, ψά-
χνοντας για αριστερότερη εναλλα-
κτική. Ποιος άραγε μπορεί να πιστέ-
ψει σήμερα τις πολύ πρόσφατες βα-
θυστόχαστες «κοινωνιολογικές»
αναλύσεις που εξηγούσαν ότι η
βρετανική κοινωνία συντηρητικοποι-
ήθηκε και έχει θριαμβεύσει ο νεοφι-
λελευθερισμός; 

Μανώλης Σπαθής

Χιλιάδες στους δρόμους του Μάντσεστερ


