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«Π
ολλοί πίστεψαν μετά το
Brexit ότι η Ευρώπη τε-
λείωσε. Αυτό δεν ισχύει»,

δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός
Ρέντσι λίγο πριν την τριμερή συνάν-
τηση κορυφής με τον πρόεδρο της
Γαλλίας Ολάντ και την καγκελάριο
της Γερμανίας Μέρκελ στην Ιταλία
την περασμένη Δευτέρα 22 Αυγού-
στου.

Από μόνη της αυτή η διάψευση
του Iταλού πρωθυπουργού δείχνει
πόσο ζοφερή είναι η κατάσταση
όσον αφορά το μέλλον της ΕΕ. Οι
αρχικές καθησυχαστικές δηλώσεις,
ότι λίγο-πολύ δεν τρέχει τίποτα με
το Brexit, έχουν δώσει τη θέση τους
στις ανησυχίες για τον τρόπο αντι-
μετώπισης μιας κρίσης που ήδη βρί-
σκεται σε εξέλιξη. 

Ενδεικτικές αυτής της κρίσης εί-
ναι οι πρωτοβουλίες που παίρνονται
και οι συναντήσεις που οργανώνον-
ται, όχι μόνο για να καταλήξουν οι
εκκρεμότητες (πώς, πότε και με τι
βηματισμό) του Brexit αλλά συμβαί-
νουν στα πλαίσια των γενικότερων
ανακατατάξεων, της διαμόρφωσης
νέων πολιτικών ισορροπιών και της
διαμόρφωσης μπλοκ μέσα στην ΕΕ
στη μετά-Βrexit εποχή. Η συνάντηση
κορυφής των τριών ηγετών πραγμα-
τοποιήθηκε με πρωτοβουλία του
Ολάντ, με αναβαθμισμένο «οικοδε-
σπότη» τον Ρέντσι, ενόψει της έκτα-
κτης Συνόδου Κορυφής των 27 πλέ-
ον χωρών της ΕΕ που έχει προγραμ-
ματιστεί για τις 16 Σεπτέμβρη στην
Μπρατισλάβα. 

Πρωτοβουλία όμως πήρε και ο
Τσίπρας προσκαλώντας από τις αρ-
χές του Αυγούστου τη λεγόμενη
«Σύνοδο των χωρών του Νότου»,
στις 9 Σεπτέμβρη, στην οποία έχουν
ήδη ανακοινώσει ότι θα συμμετέ-
χουν οι Ολάντ, Ρέντσι, Ντα Κόστα
και Ραχόι. 

Προσγειωμένα

Στελέχη της κυβέρνησης και ΜΜΕ
παρουσιάζουν προς τα έξω αυτήν τη
Σύνοδο σαν μια «πρωτοβουλία ενάν-
τια στη λιτότητα». Κυριολεκτικά -και
ουσιαστικά- η λέξη λιτότητα δεν
υπάρχει πουθενά. «Η συνάντηση των
ηγετών των χωρών του Ευρωπαϊκού
Νότου στις 9 Σεπτεμβρίου στην Αθή-
να μπορεί να αποτελέσει σταθμό για
την αλλαγή των συσχετισμών δύνα-
μης στην Ευρώπη, αποτελώντας έν-
δειξη της αναβάθμισης του ρόλου
της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πολιτι-
κή και κυρίως μετά το Brexit και την
ενίσχυση των αντιδραστικών και λαϊ-
κιστικών δυνάμεων» γράφει πιο
προσγειωμένα στην Αυγή ο Αργύ-
ρης Παναγόπουλος στο άρθρο με
τον κραυγαλέο τίτλο «Η ‘επανάστα-
ση’ του Νότου».  

Τι θα προτείνει ο Τσίπρας στη Σύ-
νοδο του Νότου, φάνηκε με τη δεύ-
τερη συμμετοχή του από θέση πα-
ρατηρητή στην επίσημη συνάντηση
των Ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών

ηγετών, που έγινε στο Παρίσι στις
25 Αυγούστου. Εκεί, πέρα από τη
«σύσταση ενός κοινού φόρουμ δια-
λόγου σοσιαλδημοκρατικών και αρι-
στερών δυνάμεων στην Ευρώπη»,
πρότεινε: Την αύξηση του «αναπτυ-
ξιακού πακέτου Γιούνκερ» (ο Ολάντ
έχει ήδη ζητήσει διπλασιασμό) που
όλο ξερογλείφεται ο ΣΕΒ αλλά στην
πράξη μεταφράζεται στο απόλυτο
τίποτα. Τον μη υπολογισμό στα ελ-
λείμματα των «πόρων» (δηλαδή των
ψίχουλων) «που διατίθενται για την
αντιμετώπιση της κρίσης και για την
ανεργία». Καθώς και τη μεταφορά
πόρων από το κέντρο της Ευρώπης
στην περιφέρεια.

«Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις
μέχρι και τον Αλέξη Τσίπρα είμαστε
εδώ για να υπερασπισθούμε το ευ-
ρωπαϊκό εγχείρημα» ήταν το συμπέ-
ρασμα στο οποίο κατέληξε ο Ολάντ
στο τέλος της συνάντησης, ακούγον-
τας αυτά που ήθελε από τον Τσίπρα.

Μήπως όλα αυτές οι «πρωτοβου-
λίες» πρόκειται να καλυτερέψουν τα
πράγματα για τους εργαζόμενους
και το λαό, όπως υποστηρίζει η κυ-
βέρνηση; Μας πουλάνε φύκια για
μεταξωτές κορδέλες. Και όχι για
πρώτη φορά. 

Ήταν μόλις Νοέμβρης του 2014
όταν ο Τσίπρας, ακόμα στην αντιπο-
λίτευση, δήλωνε στο συνέδριο του
Podemos: «Το 2015 ο Νότος θα ξα-

ναγράψει την Ιστορία της Ευρώπης.
Ο ευρωπαϊκός Νότος θα αλλάξει
τους συσχετισμούς, θα δημιουργή-
σει νέες συμμαχίες…θα σταθεί αντι-
μέτωπος με την καταστροφική πολι-
τική της λιτότητας και των δημοσιο-
νομικών περιορισμών». Το πόσο άλ-
λαξαν οι συσχετισμοί στην ΕΕ το
2015 το είδαμε στην φάση της «δια-
πραγμάτευσης», των «γιούρογ-
κρουπ» και του δημοψηφίσματος.
Μήπως, όμως, άλλαξε άραγε τίποτα
σε όλα αυτά μετά το Βrexit;

Μερίδα του λέοντος

Όσον αφορά το «κέντρο της Ευ-
ρώπης», η Μέρκελ, το ξεκαθάρισε
λίγες μέρες μετά το βρετανικό δη-
μοψήφισμα ότι το αποτέλεσμά του
δεν έχει να κάνει με τη λιτότητα
στην ΕΕ: «Ασφαλώς και χρειαζόμα-
στε δημοσιονομική σταθερότητα»
επέμεινε. Ενώ όσον αφορά στη λε-
γόμενη «ανάπτυξη» και το πρόγραμ-
μα Γιούνκερ, από το οποίο η Γερμα-
νία διεκδικεί τη μερίδα του λέοντος,
περιορίστηκε να δηλώσει (αμέσως
μετά την τριμερή) ότι γενικώς «βρί-
σκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι
αφορά το πρόγραμμα Γιούνκερ» και
πως «όλοι επιθυμούν την γενικότερη
οικονομική ανάπτυξη των χωρών με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αλλά ας πάμε στις χώρες του «Νό-

του». Είναι δυνατόν να πιστέψει κα-
νείς ότι ο Ραχόι, που στοιχημάτισε
όλη του την πολιτική πορεία πάνω
στη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και της Αρι-
στεράς στην Ελλάδα (και όπως και η
Μέρκελ ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα) θα είναι κομμάτι οποιουδήπο-
τε άξονα ενάντια στη λιτότητα; 

Και αν φύγουμε από το στρατόπε-
δο της παραδοσιακής δεξιάς και πά-
με στο «κέντρο» και τη σοσιαλδημο-
κρατία, υπάρχει αλήθεια η οποιαδή-
ποτε «βελτίωση»; Στη Γαλλία, ο «σο-
σιαλιστής» Ολάντ ξεκίνησε το καλο-
καίρι προσπαθώντας να επιβάλει την
ψήφιση των χειρότερων αντεργατι-
κών και αντιασφαλιστικών νόμων,
χρησιμοποιώντας την πιο ωμή βία
που έχει γνωρίσει η εργατική τάξη
από το Μάη του ’68 και κηρύσσον-
τας τη χώρα σε μόνιμη κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Και το τελείωσε
κερδίζοντας την κατακραυγή μέσα
στη Γαλλία και σε όλη την υφήλιο για
τα ρατσιστικά πογκρόμ και τις αθλιό-
τητες που υπέθαλψε ενάντια στις
μουσουλμάνες γυναίκες που έκαναν
το μπάνιο τους στις παραλίες. 

Ενώ ο Ρέντσι, ο άλλος «πυλώνας»
του προοδευτικών δυνάμεων του Νό-
του… Την ίδια ώρα που η θάλασσα
ανάμεσα στην Ιταλία και την Αφρική
γεμίζει καθημερινά από πτώματα
προσφύγων (καθώς μετά τη συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας δεν μπορούν να πε-

ράσουν από τη δίοδο του Αιγαίου)
υποδέχτηκε τον Ολάντ και τη Μέρ-
κελ πάνω στο αεροπλανοφόρο Γκα-
ριμπάλντι, προκειμένου να κάνει σα-
φές το πολεμοκάπηλο στίγμα της
πολιτικής του με στόχο την μεγαλύ-
τερη στρατιωτική εμπλοκή της Ιτα-
λίας στις επεμβάσεις στη Λιβύη.  

Σεισμός

Δύο μόλις μέρες αργότερα ο σει-
σμός συγκλόνιζε την Ιταλία αφήνον-
τας πίσω του εκατοντάδες νεκρούς,
εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες
άστεγους, στην ίδια ακριβώς περιο-
χή που του 2009 είχε χτυπήσει την Λ’
Ακουΐλα. Η Ιταλία μπορεί να έχει εδώ
και δεκαετίες αεροπλανοφόρο, αλλά
δεν μπορεί να κάνει τίποτε για να αν-
τιμετωπίσει τους καταστροφικούς
σεισμούς, καθώς λόγω περικοπών
έχουν εγκαταλειφθεί οι οποιεσδήπο-
τε προσπάθειες συντήρησης των πα-
λιών κτιρίων εδώ και δεκαετίες. 

Υπό την προεδρία του Μάριο Μόν-
τι, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε
καταλήξει ότι ο μόνος τρόπος για οι-
κονομική ενίσχυση των πληγέντων
περιοχών από τους σεισμούς του
2012 στην περιοχή της Αιμίλια Ρομά-
να ήταν η περικοπή 4,5 δις ευρώ
από τις δημόσιες δαπάνες, με μεί-
ωση νοσοκομειακών δαπανών, περι-
κοπή στο μισό του αριθμού των το-
πικών κυβερνήσεων, σταδιακή μεί-
ωση των δημοσίων υπαλλήλων κατά
10% και των στελεχών του δημοσίου
κατά 20%!

Την Άνοιξη του 2014 στην επέτειο
των πέντε χρόνων από τον προηγού-
μενο φονικό σεισμό της Λ’ Ακουϊλα
το 2009, δώδεκα χιλιάδες κάτοικοί
της κατέβηκαν μαζικά στο δρόμο για
να τιμήσουν τους 300 νεκρούς εκεί-
νης της καταστροφής και να καταγ-
γείλουν ότι τα έργα αποκατάστασης
δεν είχαν προχωρήσει στο ελάχιστο.
Τότε ο υπουργός Πολιτισμού, Φραν-
τσεσκίνι, που μόλις είχε αναλάβει με
την φρεσκοεκλεγμένη κυβέρνηση
του Ρέντσι, διαβεβαίωνε ότι μέχρι το
2019 η λαβωμένη αυτή πόλη θα έχει
καταφέρει να επανέλθει…Και επα-
νήλθε, η καταστροφή. 

Αυτοί είναι οι σταθεροί «πυλώνες»
με τους οποίους ο Τσίπρας θέλει να
στηρίξει τον «Άξονα του Νότου», αυ-
τό είναι το στέρεο έδαφος της ΕΕ
πάνω στο οποίο ακροβατεί ο ίδιος
και η κυβέρνηση. Ας ευχηθούμε να
μη γίνει κανένας σεισμός. 

Γιώργος Πίττας  

Τρέχουν για να συνεχίσουν 
την Ευρώπη-Φρούριο της
λιτότητας και του ρατσισμού

Επτά χρόνια μετά τον προηγούμενο σεισμό η ΕΕ
άφησε την Ιταλία αθωράκιστη
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Η ελπίδα είναι στους αγώνες μας
29/8, η πορεία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες περνάει από το Δημαρχείο της Αθήνας

«Ε
πιχείρηση προοδευτικό προσωπείο»
θα μπορούσε να ονομαστεί η προ-
σπάθεια που κάνει η κυβέρνηση του

Αλέξη Τσίπρα για να μπει σε ένα δύσκολο φθι-
νόπωρο συγκαλύπτοντας τις αντεργατικές επι-
θέσεις που προωθεί.

Διαφημίζει τη νομιμοποίηση της ιδιωτικοποί-
ησης των καναλιών σαν «πόλεμο κατά της δια-
πλοκής», λέει ότι στα σχολεία είναι «όλα έτοι-
μα» για να ανοίξουν την ώρα που οι περικοπές
θερίζουν, υπόσχεται νομοσχέδιο «κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονομίας» για να μπαλώσει
συμβολικά τις τρύπες στις κοινωνικές υπηρε-
σίες που ανοίγει και το τρίτο μνημόνιο.

Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν μπορεί να συγκαλύ-
ψει την ουσία της πολιτικής που εφαρμόζει. Ο
Σεπτέμβρης μπαίνει με μαζικό κύμα περικοπών
στις επικουρικές συντάξεις καθώς αρχίζει να
εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου. Ο ΟΛΠ
ξεπουλήθηκε στην COSCO και οι βασικοί «παί-
κτες» για τις νέες άδειες στα κανάλια είναι οι
γνωστοί μεγαλομέτοχοι: Βαρδινογιάννης, Κυ-
ριακού,  Κοντομηνάς, Μαρινάκης. Ακολουθεί η
παραχώρηση του Ελληνικού στον Λάτση από
τη μια μεριά και η «μεταρρύθμιση» των συνδι-
καλιστικών δικαιωμάτων και των εργασιακών
σχέσεων από την άλλη.

Ομολογία

Ίδια τακτική και στην αντιμετώπιση των προ-
σφύγων. Παχιά λόγια για το πόσο περήφανοι
είμαστε για την αλληλεγγύη που έδειξε ο ελλη-
νικός λαός πέρσι τέτοιον καιρό, αλλά τώρα
σκληρή εφαρμογή της συμφωνίας Μέρκελ-Ερν-
τογάν για να μην μπαίνει κανένας.

Κυριολεκτικά φαγοπότι γι’ αυτούς και θάψιμο

«μετά πολλών επαίνων» για μας. Ωστόσο, η τα-
κτική του «προοδευτικού προσωπείου» περιέχει
και την ομολογία ότι η κυβέρνηση φοβάται τις
αντιδράσεις του απλού κόσμου που δεν το βά-
ζει κάτω. Δείτε πώς έτρεξαν οι υπουργοί να
βρουν φόρμουλα για να πληρωθούν οι εργαζό-
μενοι του ΟΑΣΘ μόλις η επίσχεση άφησε τη
Θεσσαλονίκη χωρίς συγκοινωνία. Δείτε πώς κυ-
βέρνηση και τραπεζίτες βρήκαν λεφτά να χρη-
ματοδοτήσουν τον Σκλαβενίτη για να κρατήσει
τον Μαρινόπουλο μόλις οι εργαζόμενοι προχώ-
ρησαν σε απεργία. Δείτε τις υποσχέσεις Φίλη
ότι κάτι θα κάνει για τα προσφυγόπουλα καθώς
πλησιάζει η απεργία των εκπαιδευτικών.

Καμιά από αυτές τις μάχες δεν έχει τελει-
ώσει. Οι φόρμουλες του Σπίρτζη, του Φίλη, των
Σκλαβενίτηδων και των τραπεζιτών προσπα-
θούν να κερδίσουν χρόνο αποφεύγοντας τη
σύγκρουση προς το παρόν. Αλλά το μήνυμα ότι
φοβούνται τους αγώνες μας είναι ξεκάθαρο. 

Έχουμε κάθε λόγο να οργανώσουμε, να συ-
νεχίσουμε και να κλιμακώσουμε αυτούς τους
αγώνες. Τα άμεσα βήματα είναι ήδη γνωστά:
πανεργατικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη
στις 10 Σεπτέμβρη, απεργία στα Νοσοκομεία
και στα Σχολεία, αντιφασιστικό τριήμερο στην
επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.
Εκεί βρίσκεται η ελπίδα ότι θα σώσουμε μι-
σθούς και συντάξεις, δουλειές και ελευθερίες.

Αλλά και κάτι παραπάνω: η ελπίδα για τη με-
γάλη αλλαγή, για την ανατροπή αυτού του συ-
στήματος, η ελπίδα που την ποδοπατάει η ρε-
φορμιστική πολιτική του «ψηφίστε μας και αφή-
στε μας», μόνο μέσα από αυτό το δρόμο των
αγώνων μπορεί να μείνει ζωντανή.

“Η αλληλεγγύη δεν τρομοκρατεί-
ται”, “Κάτω τα χέρια από τις καταλή-
ψεις”, “Αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες”, βροντοφώναξαν πάνω από
2.000 κόσμος, πρόσφυγες και αλλη-
λέγγυοι, που διαδήλωσαν τη Δευτέ-
ρα 29/8 στο κέντρο της Αθήνας δί-
νοντας μαζική και δυναμική απάντη-
ση στην εμπρηστική επίθεση που δέ-
χτηκε η κατάληψη στέγης προσφύ-
γων στη Νοταρά 26 τα ξημερώματα
της Τετάρτης 24 Αυγούστου. 

Η πορεία που ξεκίνησε από τα
Προπύλαια άνοιγε με το μπλοκ των
προσφύγων και των αλληλέγγυων
της κατάληψης στη Νοταρά, ενώ
ακολουθούσε το κοινό πανό “Με αλ-
ληλεγγύη και αυτοργάνωση νικάμε
το φασισμό” με τις υπογραφές των
καταλήψεων στέγης της Νοταρά, του
5ου Λυκείου, του Νοσοκομείου Πατη-
σίων, του 2ου Φιλοξενείου, του City
Plaza, και της νέας κατάληψης του
Ξενοδοχείου Όνειρο.

Καταλήψεις

“Στο Ξενοδοχείο Όνειρο μένουν
αυτή την στιγμή γύρω στα 200 άτο-
μα, όλοι από τον κόσμο που ζούσε
μέχρι πρότινος στον Πειραιά, μεταξύ
αυτών και 50 παιδιά. Έχουμε πολύ
μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και σε
είδη πρώτης ανάγκης. Έχουμε συν-
δεθεί με τις άλλες καταλήψεις και
προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να
καλύψουμε τις ανάγκες αυτές, αλλά
ζητάμε και από τον κόσμο να έρθει
να συνδράμει και να μας βοηθήσει”,
εξηγεί ο Μαχμούτ που βρίσκεται
στην ομάδα συντονισμού και διαχεί-
ρισης του Ξενοδοχείου Όνειρο.

Η πορεία συνέχισε προς την Ομό-
νοια και αφού ανέβηκε την Σωκρά-
τους κατευθύνθηκε προς το Δημαρ-
χείο της Αθήνας και στη συνέχεια
προς το Μοναστηράκι. Οι εκατοντά-
δες πρόσφυγες που διαδήλωναν στο
κεφάλι της πορείας έδιναν τον τόνο
ζητώντας να ανοίξουν τα σύνορα
ενώ από πίσω έρχονταν τα πανό των
αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών και
πολιτικών οργανώσεων. Το πανό της
ΚΕΕΡΦΑ ακολουθούσε τις καταλή-
ψεις και πιο πίσω έρχονταν τα πανό
του ΕΕΚ, της Ροσινάντε, και της
Αναρχική Πολιτικής Οργάνωσης, ενώ
στην πορεία συμμετείχαν και μέλη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τις σημαίες τους. 

Η πορεία κατευθύνθηκε προς τα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν περι-
κυκλωμένα από ισχυρές δυνάμεις
των ΜΑΤ και λίγο αργότερα ολοκλη-
ρώθηκε στην Ομόνοια.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

Κάτω 
τα χέρια
από τους
πρόσφυγες

Την επόμενη βδομάδα
κυκλοφορεί νέο τεύχος
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Στο απόγειο έχουν φτάσει οι προσπά-
θειες του υπουργού Παιδείας, Φίλη να ρί-
ξει στάχτη στα μάτια της εκπαιδευτικής
κοινότητας και των εργαζόμενων γονιών
με απανωτές υποσχέσεις για «προοδευτι-
κές» μεταρρυθμίσεις στο σχολείο. Ο
υπουργός προσπαθεί με κάθε τρόπο να
κρύψει την αντιεκπαιδευτική επίθεση που
δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει σε αντίστοι-
χες επιθέσεις των προκατόχων του και
επιδιώκει να σταματήσει τις απεργιακές
κινητοποιήσεις που σχεδιάζονται.  

Όπως μπορείτε να διαβάσετε στις δι-
πλανές στήλες, παρά τις συνεχείς δηλώ-
σεις του στα ΜΜΕ ότι τα σχολεία θα ανοί-
ξουν με όλους τους εκπαιδευτικούς στις
θέσεις τους, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ προειδοποι-
ούν για μια σκληρή χρονιά. Τα σχολεία
ανοίγουν με μεγάλα κενά, στον αέρα βρί-
σκονται πάνω από 8 χιλιάδες εκπαιδευτι-
κοί, τμήματα συνενώνονται, νηπιαγωγεία
καταργούνται. 

Για να αποκρύψει αυτή την εικόνα, ο Φί-
λης φέρνει ξανά στο προσκήνιο την είδη-
ση ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα κα-
ταργήσει τις Πανελλαδικές για την είσοδο
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πράγματι,
αυτή η πρόταση είναι ένα αίτημα που δια-
χρονικά στηρίζει η ριζοσπαστική αριστερά
μέσα στο εκπαιδευτικό κίνημα με στόχο να
πέσουν οι ταξικοί φραγμοί που μπαίνουν
ανάμεσα στο Λύκειο και το Πανεπιστήμιο. 

Κόσκινο

Οι εκπαιδευτικοί όμως τονίζουν ότι ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος να πολλαπλασιαστούν
οι εξεταστικές διαδικασίες, να υπάρχουν
περισσότεροι φραγμοί για να περάσεις
από τη μία τάξη στην άλλη. Να φτάνουν
δηλαδή στην τελευταία τάξη του Λυκείου
λιγότερα παιδιά αφού θα έχουν περάσει
από το «κόσκινο» περιφερειακών ή μετα-
βατικών εξετάσεων. 

Καθηγητής στη σύσκεψη των Παρεμβά-
σεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σωστά τόνισε ότι δίπλα στην αλλαγή του
τρόπου πρόσβασης στα πανεπιστήμια με
τον βαθμό απολυτηρίου, πάει και η αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών. Σαν παρά-
δειγμα έφερε την παρακάτω περίπτωση:
τι θα γίνει αν ένας καθηγητής βαθμολογή-
σει το μαθητή με 18-19 και αυτός γράψει
σε εξετάσεις χαμηλό βαθμό. 

Πλάι στις υποσχέσεις για την κατάργη-
ση των Πανελλαδικών, ήρθε και η δήλωση
του Φίλη «να μπει ο εμφύλιος στα βιβλία
της ιστορίας» για να μην υπάρχουν «λευ-
κές σελίδες». Βέβαια, αναφορά στον εμ-
φύλιο υπάρχει και στο τωρινό βιβλίο, αλ-
λά βρίσκεται εκτός ύλης.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές δεν
έχουν κανένα λόγο να κάνουν πίσω στις
κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν. Οι «προ-
οδευτικές» υποσχέσεις δεν αξίζουν ούτε
το χαρτί πάνω στο οποίο τυπώνονται,
όπως έχει αποδείξει ο κατήφορος της κυ-
βέρνησης σε όλα τα επίπεδα.    

Yποσχέσεις
χωρίς
αντίκρυσμαΚ

ινητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας
την Τετάρτη 31 Αυγούστου, στις
12.30μμ, καλούν η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ. Το

ίδιο πρωί (στις 9πμ) θα συνεδριάσει η ΔΟΕ για
να συγκεκριμενοποιήσει την ημερομηνία της
24ωρης απεργίας που είχε αποφασιστεί στις
αρχές του καλοκαιριού. Μετά την κινητοποί-
ηση θα συνεδριάσει και το ΔΣ της ΟΛΜΕ για
να συντονιστεί με την απεργιακή απόφαση
των δασκάλων. 

Θυμίζουμε ότι η ΔΟΕ έχει αποφασίσει από
το συνέδριο του Ιούνη ότι μετά την 24ωρη θα
ακολουθήσει κύκλος Γενικών Συνελεύσεων
για να προγραμματιστεί η κλιμάκωση των κι-
νητοποιήσεων με 3ημερες ή 5ημερες απερ-
γίες. 

Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου οργανώθηκε σύ-
σκεψη των Παρεμβάσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ενώ την Τρίτη 30 Αυγούστου το
απόγευμα ήταν προγραμματισμένη η σύσκε-
ψη των Παρεμβάσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης (την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπο-
γραφείο). Τη Δευτέρα 29/8 οργανώθηκε επί-
σης παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας
με πρωτοβουλία διδασκαλικών συλλόγων.  

Στη σύσκεψη των εκπαιδευτικών κοινή εκτί-
μηση ήταν ότι παρά τις φανφάρες του Υπουρ-
γείου Παιδείας, η χρονιά θα ξεκινήσει με 7-8
χιλιάδες λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με
πέρσι. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί καταγ-
γέλλουν ότι με λογιστικά τρικ το υπουργείο
έχει κατορθώσει να παρουσιάζει στα στοιχεία
του…υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. 

Στα δημοτικά η ΔΟΕ με ανακοίνωσή της
εξηγεί ότι το Υπουργείο Παιδείας θα κόψει
τρεις χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών από την
κατάργηση του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκ-
παιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) στα
ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Αντίστοιχα, η
ΟΛΜΕ καταγγέλλει ότι η απόφαση του υπουρ-
γείου να προχωρήσει στη μείωση των ωρών
διδασκαλίας στα Γυμνάσια θα επιφέρει πάνω
από δύο χιλιάδες υπεραριθμίες καθηγητών
βασικών ειδικοτήτων (φιλόλογων, μαθηματι-
κών κ.ά). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι κα-
θηγητές να τρέχουν από το ένα σχολείο στο
άλλο για να καλύψουν το ωράριό τους. 

Μείωση θα υποστεί και ο αριθμός των νη-
πιαγωγών αφού από τη νέα χρονιά ο ελάχι-
στος αριθμός για τη λειτουργία ενός τμήμα-
τος αυξάνεται στο διπλάσιο (από 7 στα 14
παιδιά) με αποτέλεσμα να καταργηθούν πολ-
λά ολοήμερα τμήματα. Σαν να μην έφτανε αυ-
τό, οι προϋποθέσεις για την εγγραφή των παι-
διών δυσκολεύουν, αφού προτεραιότητα θα

έχουν τα παιδιά εργαζόμενων γονιών. 
Η απουσία μαζικών προσλήψεων έρχεται

την ώρα που οποιοσδήποτε θα συμφωνούσε
ότι τα σχολεία χρειάζονται περισσότερους εκ-
παιδευτικούς για να εξυπηρετηθεί η ένταξη
των προσφυγόπουλων στα δημόσια σχολεία.
Αντίθετα, παρά τις επικοινωνιακές τοποθετή-
σεις των εκπροσώπων του υπουργείου, μόνο
αυτό δεν συμβαίνει. 

Κουδούνι

Ανακοίνωση για το συγκεκριμένο ζήτημα
έχει εκδώσει η ΚΕΕΡΦΑ, ενώ έγινε συζήτηση
και στις συσκέψεις των εκπαιδευτικών. Η ανα-
κοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ αναφέρει: «Ξεκινά η
σχολική χρονιά και το Υπουργείο Παιδείας πα-
ριστάνει ότι είναι έτοιμο να εξασφαλίσει την
ισότιμη πρόσβαση των προσφυγόπουλων στη
δημόσια εκπαίδευση και την κατοχύρωση των
δικαιωμάτων τους. Μέσα από διαρροές στον
τύπο μιλά για τη σχεδιαζόμενη -ακόμη στα
χαρτιά- ένταξη των παιδιών των προσφύγων
στα σχολεία ενώ το κουδούνι θα χτυπήσει για
πρώτη μέρα στις 12 Σεπτέμβρη, με ελάχιστα
από αυτά να μπορούν να εμφανιστούν στα
σχολειά, όπως όλα τα άλλα παιδιά». 

Και προσθέτει: «το Υπουργείο αναφέρεται
σε δυνατότητα διακοσίων πενήντα διορισμών
εκπαιδευτικών από τον κατάλογο των ήδη
υπαρχόντων αναπληρωτών. Είναι μια επιλογή
που πάει χέρι-χέρι με το τσεκούρι στους διο-
ρισμούς και την αναζήτηση υπεράριθμων εκ-
παιδευτικών που θα επιτείνουν το πρόβλημα
της στελέχωσης των σχολείων. 

Την ίδια ώρα, εξαγγέλλεται η είσοδος των
ΜΚΟ στην εκπαίδευση λες και μπορεί να αντι-
κατασταθεί η δημόσια εκπαίδευση με άσχε-
τους από την μορφωτική διαδικασία που απαι-
τεί επιστημονική κατάρτιση, πείρα και δομές
δημόσιες, όπως τα σχολεία. 

Το μόνο που θα ανοίξει είναι ξανά ένας χο-
ρός σπατάλης χρήματος για χάρη μερικών
ΜΚΟ με μηδενικά αποτελέσματα, όπως βλέ-
πουμε άλλωστε να συμβαίνει και στα ζητήμα-
τα στέγης και λειτουργίας των καμπ, με απο-
τέλεσμα τις άθλιες συνθήκες για χιλιάδες
πρόσφυγες.

Σχεδιάζει δομές μέσα στα καμπ και λειτουρ-
γία σε απογευματινές ζώνες. Ούτε λόγος δεν
γίνεται για την ένταξη παιδιών μέχρι έξι ετών
στα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθ-
μούς. Η κατηγοριοποίηση των προσφυγόπου-
λων στην πρόσβαση στο σχολείο ανάλογα με
το τόπο διαμονής είναι ανισότιμη μεταχείριση.
Η μεταφορά όλων των προσφυγόπουλων με
ευθύνη του κράτους σε δημόσια σχολεία ση-
μαίνει το σπάσιμο της απομόνωσης των γκέτο-
καμπ και η πραγματική ένταξη σε ένα περιβάλ-
λον δεμένο με τη γειτονιά και την κοινωνία».

Το αίτημα των μαζικών μόνιμων διορισμών
είναι αυτό που ενώνει τις δύο μάχες. Να μην
υπάρξουν απολύσεις αναπληρωτών και να
έχουν θέση όλα τα προσφυγόπουλα στα σχο-
λεία. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστούν
οι διορισμοί είναι μια απεργία αντίστοιχη με
αυτή των δασκάλων του 2006. 

Νεκτάριος Δαργάκης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ   Εμπρός για απεργία

Τουλάχιστον 36.769 παιδιά έχουν μείνει εκτός δημοτικών παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών για την σχολική χρονιά 2016-2017.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΕΔΕ, στους σταθμούς έχουν ενταχθεί
84.800 παιδιά. 

Το πραγματικό νούμερο των παιδιών που κόπηκαν είναι πολύ μεγα-
λύτερο (δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 48 χιλιάδες παιδιά) καθώς δεν

είχαν όλες οι οικογένειες δικαίωμα να κάνουν αίτηση για το ΕΣΠΑ και
έτσι αποκλείστηκαν από τη διαδικασία πριν αυτή ξεκινήσει. 

Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής κάποια πρωτοβουλία
σχετικά με το θέμα. Την Τρίτη 30 Αυγούστου το πρωί σε εξέλιξη
ήταν συνάντηση της ΚΕΔΕ με τον υπουργό Εσωτερικών και την ανα-
πληρώτρια υπουργό Εργασίας, ενώ έξω από το ΥΠΕΣ είχαν συγκεν-
τρωθεί γονείς. 

Φέτος, υπάρχει αλλαγή σε σχέση με την κρατική χρηματοδότηση, με
χρήματα από την ΕΕ. Μέχρι πέρσι η κρατική ενίσχυση πήγαινε στις δο-
μές (δημόσιες ή ιδιωτικές), ενώ φέτος πηγαίνει στον ωφελούμενο. Αυ-
τό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας πολλών από τις δη-
μόσιες δομές που φιλοξενούν τα παιδιά. 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

37.000 παιδιά εκτός

29/8 Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας



31 Aυγούστου 2016, Νο 1238Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Σ
ε 4ωρη στάση εργασίας “ή όποια άλ-
λη μορφή επιλέξουν” καλεί η ΠΟΕ-
ΔΗΝ τα σωματεία των νοσοκομείων

της Μακεδονίας, προκειμένου να συμμετέ-
χουν στο “Καραβάνι Σωτηρίας του ΕΣΥ”.

Έτσι έχει ονομάσει η ομοσπονδία των
υγειονομικών την πορεία που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 9 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλο-
νίκη και η οποία θα ξεκινήσει στις 7πμ έξω
από το Ιπποκράτειο, θα περάσει από τα νο-
σοκομεία Θεαγένειο, ΑΧΕΠΑ, Γεννηματάς
και Αγ.Δημήτριος και θα καταλήξει στο
υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Μετά το
τέλος της κινητοποίησης θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου και συνεδρίαση του γε-
νικού συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. 

Ήδη πρωτοβάθμια σωματεία νοσοκομεί-
ων προσανατολίζονται στην επιλογή της
24ωρης απεργίας για τη συγκεκριμένη μέ-
ρα αντί για την 4ωρη στάση που αρχικά
εξήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ.

Η ομοσπονδία την επόμενη μέρα καλεί
σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο
των συνδικάτων στις 6μμ στο Αγ.Βενιζέλου.
Εκεί οι εργαζόμενοι των δημόσιων νοσοκο-
μείων θα έχουν τη δυνατότητα να ενώσουν
τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους
από άλλους κλάδους και να συνδεθούν οι
διεκδικήσεις για προσλήψεις και χρηματο-
δότηση του ΕΣΥ με τις μάχες ενάντια στα
ξεπουλήματα κι όχι μόνο. 

Στις διήμερες κινητοποιήσεις καλεί και
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων. Σε προ-
κήρυξή του για την οργάνωση των κινητο-
ποιήσεων αναφέρει μεταξύ άλλων:

“Στις 9-10 Σεπτέμβρη ξεσηκώνουμε αγωνι-
στικά τα νοσοκομεία. Μετατρέπουμε την κινη-
τοποίηση στην ΔΕΘ σε ένα αγωνιστικό διήμε-
ρο για την Υγεία, αφετηρία κλιμάκωσης του
αγώνα για να ανατρέψουμε την άθλια κατά-
σταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και στις
συνθήκες που δουλεύουμε. Να κερδίσουμε
μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και
την αναγκαία χρηματοδότηση για πραγματικά
δημόσια δωρεάν υγεία και περίθαλψη και αν-
θρώπινες συνθήκες εργασίας.

Η κατάσταση στο ΕΣΥ δεν πάει άλλο. Τα νο-
σοκομεία μας χτυπιούνται από την έλλειψη
προσωπικού και την υποχρηματοδότηση, φτά-
νοντας την λειτουργία τους σε οριακό επίπε-
δο. Από την ένταση και τις άθλιες συνθήκες

εργασίας, καταρρέουμε πάνω στην δουλειά
όπως έγινε πριν λίγες μέρες στο νοσοκομείο
της Αλεξανδρούπολης με την λιποθυμία συνα-
δέλφου σε ώρα εργασίας. Οι νέοι γιατροί υπε-
ρεντατικοποιούνται, φορτώνονται τις εφημε-
ρίες την μία πάνω στην άλλη για να βγεί το
πρόγραμμα, με κίνδυνο όχι μόνο την δικιά
τους υγεία αλλά και των ασθενών τους. Οι
άδειες βγαίνουνε με απίστευτες δυσκολίες, χι-
λιάδες ρεπό και υπερωρίες συσσωρεύονται
στα χρωστούμενα, κλινικές συγχωνεύονται με
κόστος πάνω στην περίθαλψη των απλών ερ-
γαζόμενων και των οικογενειών τους. Τα νοσο-
κομεία συνεχίζουν να λειτουργούν με ιδιωτι-
κοοικονομικά κριτήρια, οι εταιρείες συνεχίζουν
να αλωνίζουν, το πρώτο ιδιωτικό νοσοκομείο
στην Σαντορίνη είναι πράξη. 

Οι εργολαβικοί εργαζόμε-
νοι είναι σε διαρκή ομηρία
και απληρωσιά. Όλα αυτά θα
αλλάξουν μόνο κλιμακώνον-
τας τους αγώνες μας. Γι αυ-
τό κανένας και καμιά δεν
μπορεί να λείπει από το αγω-
νιστικό διήμερο στην ΔΕΘ.

Η μαζική επιτυχία του αγω-
νιστικού διήμερου να γίνει
αφετηρία απεργιακής κλιμά-
κωσης στην υγεία. Οι ομο-
σπονδίες της Υγείας ΠΟΕ-
ΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ χρειάζεται
να αποφασίσουν στα γενικά
συμβούλια που συνεδριάζουν
στις 9 Σεπτέμβρη απεργιακή
συνέχεια, με νέα πανυγειονο-
μική απεργία μέσα στο τρίτο
δεκαήμερο του Σεπτέμβρη
και να κλιμακώσουμε. Μόνο
έτσι θα αναγκάσουμε σε υπο-
χώρηση την κυβέρνηση, τον
υπ.Υγείας και τις μνημονια-
κές πολιτικές τους και θα
ανοίξουμε το δρόμο για να
ικανοποιηθούν τα αιτήματά
μας, να κερδίσουμε προσλή-
ψεις και χρηματοδότηση των
νοσοκομείων μας, με βάση
τις ανάγκες της κοινωνίας για
δημόσια δωρεάν Υγεία και
περίθαλψη”.

Ευαγγελισμός

Στάση εργασίας την Τετάρτη 31/8 από τις
11πμ έως τις 3μμ και συγκέντρωση στις
11:30μμ στα Επείγοντα, εξήγγειλε το Σωμα-
τείο Εργαζομένων του Ευαγγελισμού, με τρεις
βασικές αιχμές: την απληρωσιά των εργολαβι-
κών εργαζομένων σε καθαριότητα, φύλαξη και
εστίαση, τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού
και την υποχρηματοδότηση.

Όσο αφορά τους εργαζόμενους στα εργο-
λαβικά συνεργεία, το σωματείο καταγγέλει ότι
οι 450 εργαζόμενοι “δουλεύουν ασταμάτητα
και παρέχουν κανονικά υπηρεσίες στο Νοσο-
κομείο. Παρόλα αυτά μένουν απλήρωτοι εδώ
και 3 μήνες. Παλεύουμε αταλάντευτα να πλη-
ρωθούν εδώ και τώρα όλα τα δεδουλευμένα,
να μονιμοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι εργο-

λαβικοί εργάτες”. Σχετικά με το ζήτημα της έλ-
λειψης προσωπικού ενδεικτικά αναφέρεται ότι
“πριν τις συγχωνεύσεις υπήρχαν 1300 περίπου
κενές οργανικές θέσεις. Η προηγούμενη Κυ-
βέρνηση κατάργησε τις μισές. Η τωρινή Κυ-
βέρνηση αντί να αρχίσει να καλύπτει με μόνιμο
προσωπικό τα τεράστια κενά μεγαλώνει περισ-
σότερο την έλλειψη προσωπικού!

Έτσι αυτή τη στιγμή οι αποχωρήσεις ξεπερ-
νάνε κατά 65 τις όποιες προσλήψεις που λένε
ότι θα κάνουν. Ποιος θα λειτουργήσει τα 8 νέα
χειρουργεία όταν απαιτούνται μόνο για αυτά
84 νέες προσλήψεις νοσηλευτών. Με τόσο όγ-
κο δουλειάς ποιος θα λειτουργήσει τις μονά-
δες, τις κλινικές, τα εργαστήρια και τις 2 έτοι-
μες χειρουργικές αίθουσες που δεν λειτούρ-
γησαν ποτέ;”. Σχετικά με την ανάγκη για γεν-
ναία αύξηση της χρηματοδότησης καταγγέλε-
ται ότι “Φτάσαμε στο σημείο στον 8ο μήνα να
έχει σχεδόν εξαντληθεί ο ετήσιος προϋπολογι-
σμός”. 

Πάτρα

Τη σύνδεση των αγώνων ανέδειξαν και οι
εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Πάτρας,
επισημαίνοντας τις συνέπειες της υποβάθμι-
σης του ΟΣΕ – με στόχο την ιδιωτικοποίησή
του – εις βάρος των εργαζομένων. Το νοσοκο-
μείο βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα από το κέν-
τρο της Πάτρας και το σταμάτημα των δρομο-
λογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από και προς το νοσο-
κομείο έχει στοιχίσει στους εργαζόμενους του
νοσοκομείου. “Να διεκδικήσουμε την ακύρωση
της απόφασης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την διατήρη-
ση των δρομολογίων του προαστιακού.

Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε να βρεθεί λύ-
ση από την διοίκηση του νοσοκομείου για την
μετακίνηση των συναδέλφων (π.χ πούλμαν).
Κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη χρειάζεται
να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Να
διεκδικήσουμε γενική συνέλευση που να πά-
ρουμε απόφαση για δυναμικές κινητοποιήσεις
και κλιμάκωση. Να συγκροτήσουμε επιτροπές
αγώνα που να πάρουν στα χέρια τους την ενη-
μέρωση και την οργάνωση των αγώνων. Συνε-
χίζουμε τον αγώνα για να σώσουμε τo νοσοκο-
μείo και τις συνθήκες εργασίας μας”, τονίζουν
σε ανακοίνωσή τους οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες από το “Νυστέρι” στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο της Πάτρας.

Σ.Μ.

Καυτός αναμένεται ο Σεπτέμβρης
για την κυβέρνηση στο χώρο των
τραπεζών. Οι προωθούμενες αλλα-
γές στα εργασιακά, ο διαρκώς αυξα-
νόμενος αριθμός κόκκινων δανείων
και η διαχείρισή τους, καθώς και οι
αλλαγές σε σχέση με τη διοίκηση
των τραπεζών είναι ζητήματα άρρη-
κτα δεμένα με την ολοκλήρωση της
τρίτης αξιολόγησης.

Την τροποποίηση της εργατικής
νομοθεσίας αναμένουν οι τραπεζι-
κές διοικήσεις για να θέσουν σε
πλήρη εφαρμογή το σχέδιό τους για
την αναδιάρθρωση των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών σε πλήρη συ-

νάρτηση με την πορεία των κόκκινων
δανείων. Εφόσον υλοποιηθούν τα
σχέδια αυτά ο αριθμός των εργαζο-
μένων θα πέσει κάτω από τις 35.000,
στο μισό περίπου από τα επίπεδα
που βρίσκονταν πριν το ξέσπασμα
της κρίσης, γεγονός που αντιστοιχεί
σε μείωση του εργατικού κόστους
κατά 40% περίπου. 

Συνυπολογίζοντας τις νέες απαι-
τήσεις για μείωση του προσωπικού
κατά 10.000 άτομα όπως αυτές δια-
τυπώθηκαν στην επιστολή του ESM

(19/7/16), με ταυτόχρονη μείωση
του δικτύου των καταστημάτων
τους, οι τράπεζες θα επιχειρήσουν
για μια ακόμη φορά να φορτώσουν
τις ζημιές τους στους εργαζόμενους
στον τραπεζικό κλάδο.

Εξίσου σημαντικό παραμένει και
το ζήτημα της τοποθέτησης ξένων
στελεχών στις διοικήσεις των τραπε-
ζών. Οι νέες διοικήσεις που θα επι-
χειρήσει να τοποθετήσει το κουαρ-
τέτο των δανειστών δεν έχουν σκο-
πό την εύρυθμη λειτουργία του τρα-

πεζικού συστήματος αλλά τη διαχεί-
ριση με μορφή εκκαθαριστή προκει-
μένου αυτό, μετά την επιχειρούμενη
μείωση του προσωπικού και την μεί-
ωση των κόκκινων δανείων, να οδη-
γηθεί στην κερδοφορία.

Όσο κι αν επιμένουν η κυβέρνηση,
οι τράπεζες και οι δανειστές ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος απολύσεων και ξε-
πουλήματος, οι εργαζόμενοι σε αυ-
τές έχουν καταλάβει τον ρόλο των
παρεμβάσεων αυτών. Αποσπασματι-
κές κινήσεις όπως η υπογραφή ΣΣΕ

στο χώρο και επιμέρους επιχειρη-
σιακές συμβάσεις εργασίας ναι μεν
βοηθούν στην τόνωση του ηθικού
από πλευράς διεκδικήσεων αλλά
αποτελούν ένα πρώτο σκαλί.

Πρέπει να προχωρήσουμε παρα-
πέρα για να μην περάσει καμία από-
λυση συναδέλφου. Η οργάνωση σε
κάθε υποκατάστημα και η απεργιακή
προοπτική είναι μονόδρομος. Και
υπάρχει και λύση στα “αδιέξοδά”
τους. Η κρατικοποίηση των τραπε-
ζών με τον ενεργό έλεγχο των εργα-
ζομένων είναι η καλύτερη απάντηση.

Παναγιώτης Πολύδωρος,
τραπεζοϋπάλληλος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ  Ό χι στις απολύσεις

Αγωνιστικό διήμερο στην Υγεία 9-10/9
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Σε εξέλιξη βρισκόταν το πρωί της
Τρίτης 30/8 η διαδικασία δημοπρά-
τησης των τηλεοπτικών αδειών, στη
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας κι
Ενημέρωσης. 

Τόσο κατά την προσέλευση των
πλούσιων τύπων που εποφθαλμιούν
την είσοδο ή την παραμονή τους
στη βιομηχανία των ΜΜΕ όσο και τις
προηγούμενες ημέρες, ακουγόταν
από τους ίδιους και τα παπαγαλάκια
τους, μιντιακά και πολιτικά, η εκ δε-
ξιών γκρίνια για “μπούλινγκ” της κυ-
βέρνησης, χτύπημα στην πολυφωνία
και τη δημοκρατία κλπ.

Από τη μεριά της κυβέρνησης κυ-
ριαρχεί η προπαγάνδα περί λαοφι-
λούς μεταρρύθμισης που θα χτυπή-
σει τη διαπλοκή, θα βάλει τάξη στο
τηλεοπτικό τοπίο κλπ.

Ισχύει τίποτα από όλα αυτά; 
Από τη μια θέλει θράσος – που οι

πλούσιοι μιντιάρχες διαθέτουν άφθο-
νο – να πιάνουν στο στόμα τους την
πολυφωνία και δημοκρατία. Αυτοί
που πριν ένα χρόνο ενορχήστρωσαν
την προπαγάνδα υπέρ του ΝΑΙ. Όλοι
μαζί, ξεχνώντας τις “ευαισθησίες”
τους για πλουραλισμό στην ενημέρω-
ση, πολυφωνίες κλπ, φτάνοντας στο
σημείο από τις οθόνες να βγαίνει η
ψεύτικη εικόνα ότι “όλες οι κοινωνι-
κές ομάδες στηρίζουν το ΝΑΙ”. Κι αυ-
τό ήταν μόλις πριν ένα χρόνο. Οι
αμαρτίες από κει και πίσω (κι από κει
και δώθε φυσικά) είναι άπειρες. Από
τις συντονισμένες ρατσιστικές εκ-
στρατείες που έρχονταν κατά κύματα
και τα περί “Αλβανών κλεφτών” της
δεκαετίας του '90, έως τα σύγχρονα
ξεπλύματα των νεοναζί της Χρυσής
Αυγής. Από τους τηλε-εισαγγελείς μέ-
χρι τους “σχολιαστές” στα δελτία ει-
δήσεων που μετέφεραν απευθείας τη
γραμμή των αφεντικών τους. Από τα
σκουπίδια τύπου Μπιγκ Μπράδερ, μέ-

χρι τον βομβαρδισμό από τα “μεσημε-
ριανάδικα” αργόσχολων κοσμικών
προτύπων, χιλιόμετρα μακριά από την
καθημερινότητα της πλειοψηφίας. Σε
όλα αυτά και σε άλλα τόσα, οι διαφο-
ροποιήσεις ήταν ελάχιστες. Δεν
υπήρξε καμιά πολυφωνία ούτε κανέ-
νας ιδιαίτερος πλουραλισμός. 

Νομιμοποίηση
Από την άλλη, πίσω από την προπα-

γάνδα της κυβέρνησης η διαδικασία
που ξεκίνησε την Τρίτη δεν κάνει κάτι
άλλο παρά να νομιμοποιήσει την ιδιω-
τικοποίηση της τηλεόρασης που ξεκί-
νησε το 1989 κι έφερε τον προαναφε-
ρόμενο οχετό. Οι γνωστοί μεγιστάνες
παραμένουν. Στη Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης το πρωί της 30/8 αυτοί
που πήγαν για τη δημοπρασία δεν
ήταν άλλοι παρά διάσημοι εκατομμυ-
ριούχοι γνωστοι για τις μπίζνες τους
είτε στα ΜΜΕ, είτε στο ποδόσφαιρο,
είτε στα καράβια, είτε σε πιο... σκοτει-
νά μονοπάτια. Κυριακού, Μαρινάκης,
Σαββίδης, Κοντομηνάς, Αλαφούζος,
Βαρδινογιάννης, Καλογρίτσας. Όποι-
ος δώσει τα περισσότερα παίρνει
άδεια. Το περιβόητο “χτύπημα στη
διαπλοκή” αναζητείται.   

Πραγματικός κίνδυνος υπάρχει
για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοί-
νωσε η ίδια η κυβέρνηση, οι θέσεις
εργασίας, με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας, στα οκτώ κανάλια (από τα
οποία θα αδειοδοτηθούν τα τέσσε-
ρα), είναι 2.639. Όπως αναφέρουν
τα σωματεία των τεχνικών τηλεόρα-
σης, είναι ορατός και άμεσος ο κίν-

δυνος για 1.000 απολύσεις. Και
γι'αυτό χύθηκαν κροκοδίλεια δά-
κρυα από τους μιντιάρχες. Το ίδιο
θράσος με τα περί δημοκρατίας
απαιτεί το να μιλούν στο όνομα των
εργαζομένων τους, αυτοί που απο-
λύουν σε βαθμό πογκρόμ και διεκδι-
κούν πρωτάθλημα απληρωσιάς.
“Τους προστατεύουμε θεσπίζοντας
πλαφόν στον αριθμό των εργαζομέ-
νων” λένε οι κυβερνητικοί χωρίς να
δίνουν ουσιαστική απάντηση στους
κινδύνους που επισημαίνουν τα σω-
ματεία του κλάδου.

Αν λείπει κάτι δεν είναι οι άδειες,
αλλά ο εργατικός έλεγχος. Ειδικά ο
κλάδος των ΜΜΕ έχει παραδείγματα
που, όταν τα πήραν στα χέρια τους
οι εργαζόμενοι, αγωνιζόμενοι ενάν-
τια σε κλεισίματα κι απολύσεις, έγι-
ναν η φωνή της πλειοψηφίας. Και
χωρίς τα αφεντικά λειτούργησαν κα-
λύτερα από πριν. Κι επειδή υπήρχε η
δυνατότητα – και η επιλογή – να
ανοίγουν τα μικρόφωνα στους πολ-
λούς, στους εργάτες, στα συνδικά-
τα, στη νεολαία, στα κινήματα, υπήρ-
χε πραγματική πολυφωνία κι όχι η
πολυφωνία των Πρετεντέρηδων. Αυ-
τές ήταν οι εφημερίδες και τα κανά-
λια που το έκαναν λίγα χρόνια πριν
όταν τα αφεντικά τους βάραγαν κα-
νόνι (Απογευματινή, Ελευθεροτυπία,
Ελεύθερος Τύπος, Άλτερ κλπ), αυτή
ήταν σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα
η ΕΡΤ τη διετία του αγώνα. Σε αυτό
το δρόμο πρέπει να βαδίσουν οι ερ-
γαζόμενοι όποιοι κι αν πλειοδοτή-
σουν τελικά στη δημοπρασία.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Π
λούσια ήταν η συζήτηση στη σύσκεψη των επιτροπών αγώνα
των εργαζομένων στα σουπερμάρκετ του Μαρινόπουλου που
συνεδρίασαν στις 24 Αυγούστου.  “Μαζευτήκαμε για να συζη-

τήσουμε τα επόμενα βήματα του αγώνα. Όλοι οι συνάδελφοι εκτιμήσα-
με ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν δημιουργήσει μια δυνατή
συλλογικότητα μέσα στους εργαζόμενους που φαίνεται ότι μπορεί να
συνεχίσει δίνοντας τη μάχη για την υπεράσπιση των μισθών και των θέ-
σεων εργασίας απέναντι στον καινούριο εργοδότη” μας μετέφερε ο
Μιχάλης Βερβέρης, από την επιτροπή του Καρφούρ Νέας Ιωνίας και
μέλος της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στα Καρφουρ - Μαρινόπου-
λος και του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια.

“Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι ο Σκλαβενίτης μαζί με τις τρά-
πεζες θα είναι τα νέα αφεντικά της επιχείρησης. Είναι σίγουρο ότι αργά ή
γρήγορα θα προβούν σε μειώσεις μισθών και απολύσεις, κάτι που είναι
κοινός τόπος στους εργαζόμενους που συμμετέχουν στις επιτροπές.

Γι αυτό το λόγο αποφασίσαμε ότι οι επιτροπές πρέπει να πάρουν την
πρωτοβουλία να καλέσουν γενική συνέλευση εργαζομένων για να συ-
ζητήσουμε τις εμπειρίες μας και σε τι αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα
προχωρήσουμε. Υπήρχαν δυο προτάσεις, η μια από την επιτροπή του
Καρφούρ της Νέας Ιωνίας η οποία έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει συνέ-
λευση στις 4 Σεπτεμβρίου, οργανώνοντάς την με εξορμήσεις σε όσο
το δυνατόν περισσότερα μαγαζιά και αυτή η συνέλευση να αποφάσιζε
κλιμάκωση με απεργία άμεσα και ταυτόχρονα αποκλεισμό καταστημά-
των. Αυτό θα δημιουργούσε κλίμα συσπείρωσης και αγωνιστικής διά-
θεσης καθώς θα πηγαίναμε προς την εκδίκαση της υπαγωγής της εται-
ρίας στο άρθρο 99 και ταυτόχρονα θα έστελνε μήνυμα στον φημολο-
γούμενο νέο εργοδότη ότι θα έχει να αντιμετωπίσει έναν κόσμο απο-
φασισμένο να αντισταθεί στις πιθανές επιθέσεις στα εργασιακά μας δι-
καιώματα. Η άλλη πρόταση, η οποία και υπερίσχυσε, είναι να μπει πίε-
ση στο επιχειρησιακό σωματείο (το οποίο είναι ακόμα απών από τις κι-
νητοποιήσεις) να καλέσει γενική συνέλευση στις 4 Σεπτεμβρίου κι αν
αυτό δεν γίνει να υπάρξει κάλεσμα από τις επιτροπές για γενική συνέ-
λευση των εργαζομένων στις 11 Σεπτεμβρίου. 

Διαμαρτυρία
Επιπλέον συμφωνήσαμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 31 Αυγού-

στου στα κεντρικά της ΔΕΗ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις 2 Σε-
πτεμβρίου στον ΟΑΣΑ με στόχο να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος
σε σπίτια απλήρωτων εργαζόμενων της εταιρίας Μαρινόπουλος και την
ελεύθερη μετακίνηση αυτών και των οικογενειών τους στα ΜΜΕ. 

Όλες οι μάχες είναι ανοιχτές μπροστά μας. Έχουμε δώσει έναν αγώνα
οργανωμένο από τα κάτω και χρειάζεται να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρό-
πο κι ακόμα πιο αναβαθμισμένα. Να συνεχίσουμε με τις επιτροπές αγώνα
μπροστά. Πρέπει να τις διευρύνουμε συγκροτώντας επιτροπές σε κάθε
κατάστημα, τόσο στην Αθήνα όσο και πανελλαδικά, που θα συντονίζονται
μεταξύ τους και θα προχωρήσουν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ήδη η επιτροπή της Νέας Ιωνίας οργανώνει εξόρμηση στο Καρφούρ
του Ιλίου και νέα γενική συνέλευση στο υπερμάρκετ Ν.Ιωνίας. Ταυτό-
χρονα, μέλη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια έκαναν περιοδεία
την περασμένη Παρασκευή συζητώντας με τους εργαζόμενους τις νέ-
ες εξελίξεις. Το κλίμα και η ανταπόκριση των συναδέλφων ήταν θετική
και υπήρξε πλούσια συζήτηση”. 

Αντίστοιχες εξορμήσεις πραγματοποιηθηκαν από το Συντονισμό σε
καταστήματα της δυτικής Αττικής την Παρασκευή και το Σάββατο και
είναι ήδη προγραμματισμένες κι άλλες τις επόμενες ημέρες. Εκτός
από τα καταστήματα συνεχίστηκαν οι εξορμήσεις σε πολλές γειτονιές
της Αθήνας κι όχι μόνο, όπου μοιράστηκε μαζικά η προκήρυξη του
Συντονισμού που μιλάει για κρατικοποίηση της επιχείρησης χωρίς απο-
ζημίωση στον Μαρινόπουλο και μετατροπή της σε 'κοινωνικά παντοπω-
λεία' με εργατικό έλεγχο. Ανάλογες κινήσεις στήριξης γίνονται κι από
σωματεία εργαζομένων όπως αυτή του Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου Αγ.Παρασκευής που μαζί με μέλη του Συντονισμού θα πραγμα-
τοποιήσουν εξόρμηση το μεσημέρι της Πέμπτης 1/9 στους εργαζόμε-
νους των τοπικών σουπερμάρκετ του Μαρινόπουλου.

Νέα σύσκεψη για την οργάνωση των επόμενων βημάτων θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή 4/9, στις 6:30μμ, με πρωτοβουλία μελών της
Επιτροπής Αγώνα Καρφουρ Ν.Ιωνίας. Η σύσκεψη θα φιλοξενηθεί στα
γραφεία της ΚΕΕΡΦΑ (Αιόλου 47).

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επιτροπές παντού

MME Δεν λείπουν 
οι άδειες, λείπει 
ο εργατικός έλεγχος

25/1/15 εργαζόμενοι της ΕΡΤ στα γραφεία
της ΠΟΣΠΕΡΤ το βράδυ των εκλογών 
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“Σ
τις 10 Σεπτέμβρη όλοι οι δρόμοι
οδηγούν στη Θεσσαλονίκη – Να ξη-
λώσουμε παλιά και νέα μνημόνια”.

Με αυτό το σύνθημα οργανώνει τη συμμετοχή
του στη διαδήλωση στη φετινή ΔΕΘ ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια, συμπληρώνοντάς
το με τις διεκδικήσεις που βρίσκονται αυτή τη
στιγμή στην προμετωπίδα των εργατικών αγώ-
νων: “κρατικοποιήσεις, όχι ιδιωτικοποιήσεις -
μαζικές προσλήψεις, όχι απολύσεις - κάτω τα
χέρια από τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δι-
καιώματα - αυξήσεις σε μισθούς και συντά-
ξεις”. 

Το κάλεσμα των εργατικών συνδικάτων είναι
στις 6μμ στο Αγ.Βενιζέλου. Ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια καλεί σε μαζικό παρών
για να γίνει η διαδήλωση της ΔΕΘ ο πρώτος
σταθμός ενός καυτού απεργιακού φθινοπώ-
ρου και για να εξασφαλιστεί ότι στη συγκέν-
τρωση των συνδικάτων θα επικρατήσουν οι
πραγματικές διεκδικήσεις των εργαζομένων κι
όχι τα παιχνίδια του Παναγόπουλου και των
γραφειοκρατών.

Τα συλλαλητήρια των συνδικάτων στη ΔΕΘ
έχουν βαριά ιστορία πίσω τους που ξεκινάει
από τον ηρωικό αγώνα των απεργών της ΕΑΣ
στις αρχές της δεκαετίας του '90. Μέχρι σήμε-
ρα, κάθε χρόνο, χιλιάδες εργαζόμενοι στέλ-
νουν καθαρό αγωνιστικό μήνυμα στην εκάστο-
τε κυβέρνηση που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη
να εξαγγείλει τη διαιώνιση της λιτότητας και
των αντεργατικών μέτρων.

Τα συλλαλητήρια των συνδικάτων στη ΔΕΘ
δεν χαρίζονται σε κανέναν γραφειοκράτη ό,τι
κολπάκι κι αν επιχειρήσει. Κι όπου “κολπάκι”
βλέπε την διαδήλωση της περασμένης χρο-
νιάς που με θράσος η γραφειοκρατική ηγεσία
επιχείρησε να την προβοκάρει με όχημα τους
χρυσωρύχους των Σκουριών και τα προκλητι-
κά σημαιάκια με το ΝΑΙ.

Στη διαδήλωση της ΔΕΘ πρέπει να δώσουν
το παρών όλοι οι εργάτες και οι εργάτριες που
βρίσκονται στην κόντρα με κυβέρνηση κι
αφεντικά. Από τους εργαζόμενους στα λεωφο-
ρεία του ΟΑΣΘ που παλεύουν για να πληρω-

θούν τα δεδουλευμένα και τους λι-
μενέργατες του ΟΛΘ που αγωνί-
ζονται ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση. Τους εργαζόμενους του Μα-
ρινόπουλου και των Λιπασμάτων
Καβάλας που παλεύουν ενάντια
στις απολύσεις. Τους εργάτες της
ΔΕΗ, του ΟΣΕ, των συγκοινωνιών
και του νερού, που παλεύουν ενάν-
τια στα ξεπουλήματα. Μαζί με
τους αγωνιστές και τις αγωνί-
στριες που παλεύουν στις Σκου-
ριές και τους χιλιάδες αντιρατσι-
στές και αντιρατσίστριες που πα-
λεύουν μαζί με τους πρόσφυγες
για ανοιχτά σύνορα κι ανοιχτές πό-
λεις. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς
που θα ετοιμάζονται για τη μεγάλη
απεργιακή σύγκρουση και τους
υγειονομικούς που θα διαδηλώ-
νουν για δεύτερη μέρα στη Θεσ-
σαλονίκη για τη σωτηρία των δη-
μόσιων νοσοκομείων.

“Σύνοδος του Νότου”
Ο Τσίπρας θα έρχεται από τη

“Σύνοδο του Νότου” την προηγού-
μενη μέρα για να μας πείσει ότι με
τον Ολάντ, τον Ραχόι, τον Ρέντσι
και τον Αναστασιάδη συμμαχούν
ενάντια στη λιτότητα. Ο Τσίπρας
του τρίτου μνημονίου, με τον
Ολάντ των αντεργατικών μέτρων,
της άγριας καταστολής και της μό-
νιμης κατάστασης έκτακτης ανάγ-
κης και με τον Ραχόι που άφησε χιλιάδες οικο-
γένειες χωρίς σπίτι για χάρη των τραπεζιτών.

Και θα επιχειρήσει να προβάλει το δικό του
success story την ίδια στιγμή που η οικονομική
κρίση χειροτερεύει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ετοιμάζει νέα μέτρα στο όνομα της “αξιολόγη-
σης” που έρχεται. Νέο συνδικαλιστικό νόμο
που περιορίζει τα δημοκρατικά δικαιώματα
των εργαζομένων, αλλαγές στις εργασιακές
σχέσεις, συνέχιση και κλιμάκωση των ιδιωτικο-

ποιήσεων κλπ. Την ίδια στιγμή που τα κανόνια
σκάνε παντού όπως στον Μαρινόπουλο, την
Ηλεκτρονική Αθηνών, το Άθενς Λήδρα, με κίν-
δυνο για τις δουλειές χιλιάδες εργαζομένων,
τα νοσοκομεία ρημάζουν από τις ελλείψεις και
τα σχολεία ανοίγουν τον Σεπτέμβρη με χιλιά-
δες κενά. 

Η επιτυχία της διαδήλωσης στην ΔΕΘ θα
δώσει ώθηση στους αγώνες που ανοίγονται
μέσα στο Σεπτέμβρη. Όλοι μαζί στους δρό-

μους της Θεσσαλονίκης και πανερ-
γατική απεργιακή κλιμάκωση αμέ-
σως μετά.

Ήδη η ΑΔΕΔΥ σε συνεδρίαση
του γενικού της συμβουλίου την
Δευτέρα 29/8, αποφάσισε να εξου-
σιοδοτήσει την εκτελεστική της
επιτροπή για προκήρυξη 24ωρης
απεργίας τον Οκτώβρη. Για τον
συντονισμό των δράσεων της επό-
μενης περιόδου, η ΑΔΕΔΥ καλέι
σύσκεψη Ομοσπονδιών την Τετάρ-
τη 31/8 (12μεσ.) στα γραφεία της.

Η μαζική συμμετοχή στη διαδή-
λωση της ΔΕΘ όμως θα δώσει και
μια πρώτης τάξης ευκαιρία να
βρωντοφωναχτεί η εργατική προ-
οπτική για έξοδο από την κρίση. 

“Απέναντι στα ψέματα της κυ-
βέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλη
διέξοδος οι εργαζόμενοι έχουμε το
δικό μας δρόμο. Και αυτό σημαίνει
στην προμετωπίδα των εργατικών
διεκδικήσεων να βάλουμε τη δια-
γραφή του χρέους. Να πάψουμε να
αποπληρώνουμε δις. ευρώ κάθε
χρόνο για να γεμίζουν τα σεντούκια
των τραπεζιτών ντόπιων και Ευρω-
παίων. Να συγκρουστούμε με το
Ευρώ και την Ε.Ε. Να κρατικοποι-
ηθούν οι τράπεζες και όλες οι με-
γάλες επιχειρήσεις κάτω από τον
έλεγχο των εργαζόμενων. Σε κάθε
χώρο δουλειάς, σε κάθε σωματείο
οργανώνουμε τη μαζική συμμετοχή

στη διαδήλωση στις 10 Σεπτέμβρη στη Θεσσα-
λονίκη. Δηλώστε συμμετοχή” καταλήγει η προ-
κήρυξη που εξέδωσε ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια για τη διαδήλωση της ΔΕΘ. 

Από την Αθήνα θα αναχωρήσουν λεωφορεία
από το Μουσείο, στις 8πμ το πρωί του Σαββά-
του 10 Σεπτέμβρη. Για να δηλώσετε συμμετο-
χή καλέστε στα 6984624069, 6975885649 και
6972724130.

Σ. Μ.

Σε υποσχέσεις για την καταβολή των χρωστούμενων στους
εργαζόμενους του ΟΑΣΘ κατέληξε η τριμερής συνάντηση με-
ταξύ σωματείου εργαζομένων, διοίκησης και υπουργείου Ερ-
γασίας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25/8 στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει
τουλάχιστον το 18% των μηνιαίων εσόδων από τα εισητήρια
για την εξόφληση των οφειλών προς τους εργαζόμενους και
για τον ίδιο λόγο το υπουργείο Μεταφορών μαζί με την επι-
δότηση του Σεπτέμβρη θα προκαταβάλει και τις επιδοτήσεις
Οκτώβρη και Νοέμβρη. 

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας θα καταβάλλει το πο-
σό των 2.400.000 ευρώ για την κάλυψη της μετακίνησης πο-
λυτέκνων και άλλων κοινωνικών κατηγοριών για το 2016, ενώ
όπως ανακοινώθηκε το υπουργείο Μεταφορών θα οργανώσει
άμεσα διαδικασίες διαλόγου για το μέλλον του ΟΑΣΘ, ο οποί-
ος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτώβρη.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια εξέλιξη που συνιστά μια
πρώτη νίκη από την πλευρά των εργαζομένων και μια πρώτη

υποχώρηση από τη μεριά κυβέρνησης κι εργοδοσίας. Μια
εξέλιξη που δεν θα είχε έρθει αν δεν είχε προηγηθεί ένας
απεργιακός αγώνας που ξεκίνησε από τον Ιούλιο και κράτησε
όλο το καλοκαίρι. Με στάσεις εργασίας και 24ωρες απεργίες
και με κορύφωση την εξαγγελία επ'αόριστον ακινητοποίησης
των λεωφορείων, λόγω της επίσχεσης διαρκείας που ξεκίνη-
σαν οι εργαζόμενοι την περασμένη Δευτέρα και η οποία ανε-
στάλη μετά την ανακοίνωση της τριμερούς. 

Πράξη

Ανοιχτά παραμένουν όμως όλα τα ζητήματα που ήρθαν
στην επιφάνεια με την έναρξη αυτής της μάχης. Αρχικά η ίδια
η εφαρμογή των συμφωνηθέντων και η αποπληρωμή των δε-
δουλευμένων στους εργαζόμενους μένει να γίνει πράξη. 

Το μεγαλύτερο όμως ζήτημα που μένει ανοιχτό είναι το αν
ο ΟΑΣΘ θα παραμείνει στα χέρια ιδιωτών ή θα περάσει στα
χέρια του δημοσίου. Όσο παραμένει ιδιωτικός θα αποτελεί
διαρκές ενδεχόμενο η επανάληψη των όσων διαδραματίστη-

καν το καλοκαίρι με τους εργαζόμενους να μένουν απλήρω-
τοι τη στιγμή που οι μέτοχοι έχουν εξασφαλισμένα τα κέρδη
τους με κρατική εγγύηση. 

Ακόμα και το ίδιο το αποτέλεσμα της τριμερούς μπορεί να
υπόσχεται την εξόφληση των δεδουλευμένων για τους εργα-
ζόμενους, δεν παύει όμως να είναι προκλητικά επωφελές για
τους ιδιώτες οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν ένα – όχι
μεγάλο - ποσοστό επί των εισητηρίων που πληρώνουν οι επι-
βάτες τη στιγμή που οι ίδιοι θα έχουν εγγυημένα κέρδη μέχρι
το 2017 περίπου 16.5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Η μάχη που ξεκίνησε παραμένει ανοιχτή. Είναι μάχη για δη-
μόσιες συγκοινωνίες, προσβάσιμες για όλη την εργατική τάξη,
τους άνεργους, τη νεολαία, τους συνταξιούχους. Η μάχη να γί-
νει δημόσιος ο ΟΑΣΘ είναι δεμένη με τη μάχη να μείνουν δη-
μόσιες οι συγκοινωνίες της Αττικής που μπήκαν στο υπερτα-
μείο, αλλά και με τη μάχη να μην ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΛΘ, να
φύγει η Κόσκο από τον ΟΛΠ, να παραμείνει δημόσιο το νερό, η
ΔΕΗ κλπ. Ο απεργιακός αγώνας κι ο συντονισμός είναι ο δρό-
μος για να βγουν νικητές από αυτή τη μάχη οι εργαζόμενοι.

Μαζικά στο συλλαλητήριο στις 10 Σ

ΟΑΣΘ Ώρα για δημόσια συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη
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ΑΝΩ ΛΙΟΣΑΑΝΩ ΛΙΟΣΑ

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΝΕΑ
ΣΜΥΡΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΝΕΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΙΛΙΟΝ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Έξοδος Πειραιώς, 4.30μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

πλ Γαρδένιας, 4μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΒΥΡΩΝΑΣ

Μετρό 
Ευαγγελισμού, 4.30μμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Τραμ Αγίας 
Φωτεινής, 4μμ

Συναγερμός για την επέτειο Φύσσα

Με προσυγκεντρώσεις στο Κερατσίνι 17 Σεπτέμβρη
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Μετρό 
Ελληνικού, 4μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Σταθμός 
Δουκίσσης 
Πλακεντίας, 4.30μμ

ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μετρό, 4.30μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΗΣΑΠ, 4.30μμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΣΑΠ, 4.30μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΗΣΑΠ, 4.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

πλατεία 
Δημαρχείου, 
4.30μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

κεντρική 
πλατεία, 4.30μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΤΡΟ, 4.30μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

πλατεία Τζάντε, 4.30μμ
(Πετρουπολέως)

ΙΛΙΟΝ

κεντρική πλατεία, 4.30μμ

Τ
ο μεγάλο αντιφασιστικό τριήμερο για τα
τρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα από τους νεοναζί της Χρυσής

Αυγής στηρίζουν και οργανώνουν μια σειρά από
εργατικοί χώροι, οργανώσεις και κοινότητες με-
ταναστών. Την ανοιχτή σύσκεψη που κάλεσε η
ΚΕΕΡΦΑ στις 22 Αυγούστου είχαν στηρίξει με
την παρουσία εκπροσώπων το Πολιτιστικό Κέν-
τρο Κουρδιστάν, η Πακιστανική Κοινότητα, η
Ένωση Μεταναστών Εργατών, η Ένωση Αφρι-
κανών Γυναικών, η Κοινότητα Μπαγκλαντές, η
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο
Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων
Αντίστασης 1967-1974, η ΠΕΝΕΝ, η ΠΟΣΠΕΡΤ,
αλληλέγγυοι από το Ελληνικό, η ΟΡΜΑ, η Εργα-
τική Λέσχη Κερατσινίου, καλλιτέχνες, εργαζόμε-
νοι από το νοσοκομείο Αγ. Σάββας και το
Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Γίνεται η προσπάθεια αυτό το άνοιγμα να συ-
νεχιστεί και να γενικευθεί όσο το δυνατόν περισ-
σότερο. Το τριήμερο της επετείου της δολοφο-
νίας του Φύσσα, σε μια χρονική περίοδο που η
δίκη της εγκληματικής οργάνωσης γίνεται πλέον
στο κέντρο της Αθήνας, στο Εφετείο, και με εν-
τονότερους ρυθμούς απ’ ό,τι όταν ξεκίνησε, θα
αποτελέσει κυριολεκτικά έναν αντιφασιστικό συ-
ναγερμό, ένα γεγονός για όλο το λεκανοπέδιο
και τον αντιφασιστικό κόσμο παντού.

Η ΚΕΕΡΦΑ θα προετοιμάσει τη συμμετοχή
όλου του αντιφασιστικού κόσμου προπαγανδί-
ζοντας το υλικό του τριημέρου σε κεντρικό περί-
πτερο στα Προπύλαια, καθώς και με εξορμήσεις
στις γειτονιές. Επίσης, σε συνεργασία με τις
κοινότητες μεταναστών θα κυκλοφορήσει ξενό-
γλωσσο υλικό. 

Συσκέψεις

Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου έγινε σύσκεψη με
πρωτοβουλία του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής
και Ναυπηγικής βιομηχανίας Ελλάδας, στο ΕΚ
Πειραιά στην οποία συμμετείχαν το Σωματείο
Ξυλουργών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης και
άλλοι φορείς του Πειραιά και εκπρόσωποι από
την Ιντρακόμ, την ΟΙΕΛΕ και την ΠΕΝΕΝ. Η σύ-
σκεψη πήρε απόφαση για κινητοποίηση στην
Αμφιάλη στο Κερατσίνι. Τονίστηκε επίσης η ση-
μασία του να γίνει δουλειά σε κάθε εργατικό χώ-
ρο ώστε να μπει στην αντιφασιστική δράση.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε σύσκεψη στα γραφεία της
την Πέμπτη 1/9 στις 2.30μμ, ενώ στη Θεσσαλο-
νίκη η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε σύσκεψη την Παρα-
σκευή 2/9 στις 7μμ στο Εργατικό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης. Στην Πάτρα η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε σύ-
σκεψη την Τρίτη 6/9 στο Εργατικό Κέντρο Πά-
τρας στις 6μμ.

Πρώτος σταθμός ενός φθινοπώρου με μεγά-
λες μάχες, είναι η επανέναρξη της δίκης της Χρυ-
σής Αυγής, 5 Σεπτέμβρη, με συγκέντρωση στο
Εφετείο στις 8.30πμ και συμμετοχή στο ακροατή-
ριο από τις 9πμ. Η μαζική συμμετοχή του αντιφα-
σιστικού κινήματος στην πρώτη δικάσιμο της
χρονιάς θα υπενθυμίσει με τον καλύτερο τρόπο
ότι μια ολόκληρη κοινωνία απαιτεί την καταδίκη
των φασιστών, και θα βάλει την αφετηρία για ένα
τριήμερο – σεισμό στις 17, 18 και 19 Σεπτέμβρη.

Το τριήμερο ξεκινάει με τα αντιφασιστικά συλ-
λαλητήρια στις 17/9, συνεχίζεται στις 18/9 με το
Rap Monsters Fest στον ΟΛΠ και ολοκληρώνεται
με διαδήλωση στο εφετείο 19/9.

Λεωφορεία για την 
Οδό Παύλου Φύσσα 
στην Αμφιάλη
Κερατσινίου:
Από Ομόνοια
(Μενάνδρου) 

Β18 στάση Ρομάντζο και

Γ18 στάση Μακρυγιάννη. 

Από Σταθμό 

ΗΣΑΠ Πειραιά: 
Νο 824, 825, 826

-στάση Ρομάντζο. 
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Τ
ην απαγόρευση του μπουρκί-
νι στις παραλίες 18 θερέ-
τρων στη Γαλλία στο όνομα

της «κοσμικότητας», καθώς και τις
εξοργιστικές εικόνες ένοπλων
αστυνομικών να αναγκάζουν μια
γυναίκα να βγάλει το μπουρκίνι σε
παραλία στις Κάννες, ακολούθησε
διεθνής κατακραυγή. Το ανώτατο
δικαστήριο της Γαλλίας αποφάνθη-
κε ότι η απαγόρευση είναι «ξεκά-
θαρα παράνομη», δείγμα της πίε-
σης που ασκήθηκε από τον κόσμο
ενάντια στην εξόφθαλμη υποκρισία
και τις ρατσιστικές πρακτικές.

Στη Γαλλία, το ΝΡΑ έκανε συγ-
κέντρωση ενάντια στην απαγόρευ-
ση στην παραλία του Πορ-Λεκάτ
(θέρετρο της νοτιοδυτικής Γαλ-
λίας), και στη συνέχεια περίπου
300 άτομα διαδήλωσαν προς το
δημαρχείο της πόλης. Ο δήμαρ-
χος του Λεκάτ είναι ένας από τους
τουλάχιστον 4 που αψήφησαν την
απόφαση του δικαστηρίου, ορίζον-
τας ομάδα της αστυνομίας που
εφαρμόζει την απαγόρευση. 

Στη Βρετανία το Stand Up To
Racism μαζί με το Muslim Enga-
gement and Development κάλε-
σαν σε συγκέντρωση έξω από τη
γαλλική πρεσβεία στο Λονδίνο,
στην οποία διαμαρτυρήθηκαν
εκατοντάδες, μεταξύ των οποίων
και πολλές νέες μουσουλμάνες.
«Με εξοργίζει το να με κοιτούν με
λύπηση για την μαντίλα, υποθέ-
τοντας ότι αναγκάζομαι να τη φο-
ρέσω. Στην πραγματικότητα ο νό-
μος είναι που επιβάλλει στις γυ-
ναίκες πώς θα ντύνονται», δήλω-
σε διαδηλώτρια στο Λονδίνο. Συγ-
κεντρώσεις έγιναν επίσης στο
Μάντσεστερ και στο Μπέρμινχαμ.

Την Τρίτη 30/8, την ώρα που η
Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε
προς το τυπογραφείο, γινόταν

διαδήλωση στη γαλλική πρεσβεία
στο Σύνταγμα, με κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ, της Ενωσης Μουσουλά-
νων Ελλάδος, της Πακιστανικής,
της Αιγυπτιακής και της Σενεγα-
λέζικης Κοινότητας και τη στήρι-
ξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Καταπίεση

Η απαγόρευση του μπουρκίνι
κάθε άλλο παρά «απελευθερώνει»
τις γυναίκες. Αντιθέτως, εξυπηρε-
τεί στο να συνδεθεί το Ισλάμ με
την τρομοκρατία, να στοχοποι-
ηθούν οι μουσουλμάνες γυναίκες
ως «προκλητικά» θρησκόληπτες
και οι μουσουλμάνοι άνδρες ως
«φανατικοί» και «καταπιεστές»,
οδηγώντας σε ακόμη περισσότε-
ρη καταπίεση.

Πολύς κόσμος σε Γαλλία και
διεθνώς, το αντιλαμβάνεται αυτό
και με τις άμεσες αντιδράσεις του
έχει ξεμπροστιάσει αυτήν την
προσπάθεια: πέρα από την από-
φαση του Δικαστηρίου, τέσσερις
υπουργοί του Βαλς έχουν αναγκα-
στεί να αποστασιοποιηθούν από
τις ρατσιστικές του δηλώσεις. Το
γαλλικό κράτος και οι αρχές
έχουν προσπαθήσει και στο πα-
ρελθόν να απομονώσουν τους
μουσουλμάνους με τον ίδιο τρόπο
(απαγόρευση μαντίλας στα σχο-
λεία το 2004, σταμάτημα του χα-
λάλ στα σχολεία των δήμων που
κέρδισε η Λεπέν το 2014, κλπ). 

Το γεγονός ότι για πρώτη φο-
ρά η κατακραυγή και η αντίστα-
ση οδήγησαν σε οπισθοχώρηση
τις προσπάθειες αυτές, δείχνει
τον τρόπο με τον οποίο το αντι-
ρατσιστικό κίνημα και η Αριστε-
ρά θα τσακίσει την ισλαμοφοβία:
παίρνοντας ξεκάθαρα το μέρος
των καταπιεσμένων σε όλη την
Ευρώπη.

Π
λήθος ρατσιστικών επιθέσε-
ων σε βάρος Πακιστανών ερ-
γατών γης στον Ασπρόπυργο

έχουν γίνει τον τελευταίο μήνα. Η
τελευταία αποτελεί ξεκάθαρα «αντί-
ποινα» στη μήνυση που κατέθεσαν
τα θύματα, μια και έλαβε χώρα μό-
λις μία ώρα μετά την εμφάνισή τους
στο ΑΤ Ασπροπύργου.

Οι επιθέσεις έχουν τουλάχιστον
15 θύματα, τα οποία από φόβο για
την αντιμετώπιση που θα είχαν από
την αστυνομία, δεν προχωρούσαν
σε καταγγελία. Και πραγματικά, οι
δύο μετανάστες που πήραν την από-
φαση να το κάνουν, κρατήθηκαν στο
ΑΤ Ασπροπύργου, λόγω έλλειψης
εγγράφων! Παράλληλα στο σπίτι
τους, λίγο μετά την κατάθεση της
μήνυσης, έγινε ακόμα μία επίθεση,
με θύμα τον συγκάτοικό τους. Όταν
πήγε και αυτός να καταγγείλει την
επίθεση μαζί με έναν αυτόπτη μάρ-
τυρα – διερμηνέα, είχαν την ίδια αν-
τιμετώπιση, με αποτέλεσμα αυτή τη
στιγμή το θύμα να κρατείται στην
Αμυγδαλέζα και ο διερμηνέας στο
τμήμα του Ασπροπύργου.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν
τα θύματα των επιθέσεων με την Πα-
κιστανική Κοινότητα, την Ένωση Με-
ταναστών Εργατών και την ΚΕΕΡΦΑ,
περιέγραψαν τις επιθέσεις και την εχ-
θρική στάση της αστυνομίας. Μια
ομάδα 3-5 ατόμων βρίσκεται στον
πυρήνα αυτών των επιθέσεων και,
σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μοχα-
μέντ Ακμπάρ, κινητοποιούσε άλλα 15
περίπου άτομα (μερικά εκ των οποί-
ων ανήλικα), όταν οι μετανάστες προ-
σπαθούσαν να συγκεντρωθούν και να
οργανωθούν. Οι δράστες ήταν γνω-
στοί στη γειτονιά, καθώς ζουν κοντά

στο σπίτι των θυμάτων και «καθόλου
δε φοβόντουσαν αν κάποιος τους ξέ-
ρει», όπως δήλωσε ο Μ. Ακμπάρ. Οι
δράστες, είπε «διαθέτουν σιδηρο-
γροθιά, μαχαίρια, γκλομπ και περί-
στροφο. Πυροβολούν για εκφοβισμό.
Χτυπάνε με τη σιδηρογροθιά στο
πρόσωπο για να φαίνεται ότι δεχτή-
καμε επίθεση και να τρομοκρατούν-
ται και οι άλλοι. Δεν ξέρουμε πότε θα
έρθει η ώρα που θα χρησιμοποι-
ήσουν και το όπλο». 

Δράστες

Ο Αλί Ναμπάς και ο Μοχαμέντ Ρα-
ούφ, που ήταν οι πρώτοι που κρατή-
θηκαν από την αστυνομία όταν κατέ-
θεσαν μήνυση, περιέγραψαν την επί-
θεση που δέχθηκαν στις 22 Αυγού-
στου, 6.30 το πρωί, ως ξεκάθαρα
ρατσιστική: «Ειδικά όταν βλέπουν
Πακιστανούς, χτυπάνε», δήλωσε ο
Α. Ναμπάς και συμπλήρωσε «κινδυ-
νεύει η ζωή μας». Ο Μ. Ραούφ ζήτη-
σε να απελευθερωθούν οι Αλί Να-
σέρ και Χουσσεϊν Ντιλάβερ (που κα-
τήγγειλαν τη δεύτερη επίθεση της
ίδιας μέρας) και προειδοποίησε ότι
αν οι μετανάστες δε δικαιωθούν, «οι
ρατσιστές θα έχουν μεγαλύτερη ευ-
χέρεια». Ο Νεφίς, θύμα των πρώτων
επιθέσεων πριν περίπου ένα μήνα,
είπε ότι οι δράστες τους ρωτούν
από πού είναι και τους χτυπάνε στο
δρόμο από και προς τα χωράφια
στα οποία δουλεύουν.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας, είπε ότι η
απειλή που δέχτηκαν τα θύματα
ήταν «Δε θα σας αφήσουμε ούτε μέ-
σα στα σπίτια σας, ούτε έξω. Ένας
δρόμος υπάρχει, να φύγετε». Η
αστυνομία, που μέχρι τότε αρνούταν

να ασχοληθεί (έκλειναν το τηλέφωνο
μόλις άκουγαν την προφορά των θυ-
μάτων), αναγκάστηκε να δεχθεί τη
μήνυση, διότι τους εργάτες που
αποφάσισαν να μιλήσουν «στηρίζει η
Πακιστανική Κοινότητα, η Ένωση
Μεταναστών Εργατών και η ΚΕΕΡ-
ΦΑ και θα το μάθει όλη η Ελλάδα».
Παρόλα αυτά, είναι σκανδαλώδες
ότι τα θύματα κρατούνται και το αί-
τημα που εξέφρασε ο Τζ. Ασλάμ εί-
ναι «νομιμοποίηση των θυμάτων και
όλων των μεταναστών, τώρα».

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικη-
γόρος των θυμάτων είπε ότι η κρά-
τηση των μεταναστών, λόγω έλλει-
ψης των νομιμοποιητικών εγγράφων
«παραβιάζει όλες τις δεσμεύσεις
του ελληνικού κράτους για τα δι-
καιώματα των θυμάτων ρατσιστικών
επιθέσεων. Κανονικά τα θύματα
μπορούν να λάβουν μια προσωρινή
άδεια παραμονής».

Σε ανακοινώσεις της η ΚΕΕΡΦΑ,
αναφέρει: «Η ενεργοποίηση των ταγ-
μάτων εφόδου των φασιστοειδών
συμβαίνει σε μια περιοχή όπου είχαν
δραστηριοποιηθεί πριν τις 18 Σε-
πτέμβρη 2013, όταν δολοφόνησαν
τον Παύλο Φύσσα, επιτέθηκαν στους
Αιγυπτίους ψαράδες και στους συν-
δικαλιστές του ΠΑΜΕ. Στην ίδια πε-
ριοχή, η Χρυσή Αυγή είχε προχωρή-
σει σε μαζικό πογκρόμ με δεκάδες
τραυματίες μετανάστες το 2012…
Ζητάμε την απελευθέρωση τόσο του
μηνυτή όσο και του μάρτυρα/διερμη-
νέα, την ταυτοποίηση των δραστών
των επιθέσεων με διερεύνηση του
ρατσιστικού χαρακτήρα των εγκλη-
ματικών πράξεων και την απόδοση
δικαιοσύνης στα θύματα». 

Αφροδίτη Φράγκου

Χιλιάδες συμμετείχαν στα μεγάλα αντιρατσιστικά
συλλαλητήρια της 27ης Αυγούστου στο Σίδνεϊ, τη Μελ-
βούρνη και το Μπρισμπέιν, με κεντρικό σύνθημα «Φέρτε
τους πρόσφυγες εδώ». 

Στη διαδήλωση συμμετείχαν πολλές αντιρατσιστικές
οργανώσεις και πρωτοβουλίες εργαζόμενων, καθώς και
οι φοιτητές της Καλών Τεχνών με πανό «κλείστε τα
στρατόπεδα – όχι την Καλών Τεχνών». Το αντιρατσιστι-
κό κίνημα της Αυστραλίας δίνει μάχη ενάντια στα στρα-
τόπεδα των νησιών Ναουρού και Μάνους. Πρόσφατα
διέρρευσαν αρχεία τα οποία αποκαλύπτουν τις απάν-
θρωπες συνθήκες κράτησης των μεταναστών/τριών και
των προσφύγων, και πάνω από 100 εργάτες του Ναού-
ρου με ανοιχτό γράμμα εξέθεσαν τον υπουργό Μετανά-
στευσης που προσπάθησε να υποτιμήσει τις αποκαλύ-
ψεις ως «υπερβολές». Ταυτόχρονα, οι φοιτητές δίνουν
μάχη για να μην κλείσει η σχολή Καλών Τεχνών, δεί-
χνοντας με τη συμμετοχή τους στο αντιρατσιστικό συλ-
λαλητήριο πως ο αγώνας ενάντια στη λιτότητα είναι αλ-
ληλένδετος με τον αγώνα για τα ανοιχτά σύνορα.

STOP στην
ισλαμοφοβία

Φασιστικές επιθέσεις
σε βάρος μεταναστών

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Συναγερμός για την επέτειο Φύσσα

Kινητοποίηση του NPA ενάντια στην απαγόρευση του μπουρκίνι
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Και σήμερα οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Ένας χρόνος “προσφυγική κρίση”

“Υπάρχει μία συγκινητική φωτογραφία με τρεις
ηλικιωμένες κυρίες σε ένα ελληνικό νησί να ταΐζουν
ένα βρέφος. Αυτή είναι η εικόνα της Ευρώπης που
θέλουμε και όχι η εικόνα των τειχών και της βίαιης
απώθησης ανθρώπων” είχε δηλώσει ο Τσίπρας το
περασμένο καλοκαίρι. 

“Ευτυχώς που υπάρχει η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.
Εάν δεν υπήρχε, θα είχαμε αυτούς τους τρεις μήνες
περίπου 130-180.000 μετανάστες πρόσφυγες στη
χώρα μας. Γιατί, παρότι κλείσανε τα σύνορα η ροή
των προσφύγων παρέμεινε από 800-1000 την ημέ-
ρα” δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας σε συνέντευξή
του την περασμένη εβδομάδα. 

Είναι να τρελαίνεται κανείς αλλά και οι δύο αυτές
δηλώσεις προέρχονται από στελέχη του ίδιου ακρι-
βώς κόμματος. Από τη μία λένε “είμαστε περήφανοι
για την αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων απέναντι
στους πρόσφυγες”, αλλά από την  άλλη ομολογούν
ότι εφαρμόζουν πιστά την πολιτική της ΕΕ “για να
μην ξανάρθουνε άλλοι”.  

Όπως δήλωσε ο Μουζάλας, τώρα που έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί η προκαταγραφή των προσφύγων που
βρίσκονται στη χώρα, η κατάσταση είναι πλέον “δια-
χειρίσιμη” προσθέτοντας ότι υπολογίζεται πως σε
ένα με ενάμιση χρόνο θα γίνει γνωστό ποιοι θα πά-
ρουν άσυλο στην Ελλάδα. 

Πρόκληση

Είναι πρόκληση ενάμιση σχεδόν μήνα μετά το
πραξικόπημα στην Τουρκία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ να κόπτεται μήπως και δεν τηρηθεί η συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας. Ο Μουζάλας αφού φρόντισε με τις
ευλογίες Τσίπρα να αλλάξει μέσα σε μία νύχτα τη
σύνθεση των δευτεροβάθμιων επιτροπών ασύλου
προκειμένου να μην βγάζουν θετικές αποφάσεις για
τους πρόσφυγες. Αφού στα πλαίσια της Συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας έστειλαν στην Τουρκία εκατοντάδες
μετανάστες και πρόσφυγες βαφτίζοντάς την “ασφα-
λή χώρα”. Αφού ανακοίνωσε την ίδρυση νέων στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης σε όλη τη χώρα, αφού ανα-
κοίνωσε το άνοιγμα της Αμυγδαλέζας για τους πρό-
σφυγες που τολμούν να διαμαρτύρονται στα νησιά,
παρουσιάζει όλη αυτή τη ρατσιστική πολιτική ως
“εξορθολογισμό του χάους”.   

Την ίδια στιγμή που η Συρία φλέγεται από νέους
βομβαρδισμούς, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί
να εμφανιστεί ως θεματοφύλακας της Συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας διατηρεί το φράχτη στον Έβρο, συνερ-
γάζεται με τη Φρόντεξ και το ΝΑΤΟ για να διατηρεί
τα σύνορα ερμητικά κλειστά, αρνείται να ανοίξει τα
κλειστά κτίρια για να δώσει στέγη στους πρόσφυγες. 

Σε αντίθεση με τη δολοφονική πολιτική των κλει-
στών συνόρων που υπερασπίζεται η κυβέρνηση, το κί-
νημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που ένα χρόνο
πριν κατάφερε να διασώσει ένα περίπου εκατομμύριο
ανθρώπους που πέρασαν από τα ελληνικά σύνορα εί-
ναι εδώ και συνεχίζεται. Φέτος έχουμε τη δύναμη να
διεκδικήσουμε ανοιχτές πόλεις για να έχουν οι πρό-
σφυγες άσυλο, στέγη, σχολείο, περίθαλψη, δουλειά
και δικαιώματα. Για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης και να ζήσουμε κάτω από ανθρώπινες
συνθήκες πλάι πλάι, χωρίς φτώχεια και ρατσισμό.

Όταν τα τανκς βγήκαν στους δρό-
μους της Κωνσταντινούπολης και
της Άγκυρας την Παρασκευή 15 Ιου-
λίου το βράδυ του πραξικοπήματος,
δεν ήταν μόνο οι ντόπιοι που βγήκαν
στους δρόμους για να υπρασπιστούν
τα δημοκρατικά δικαιώματα. 

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του
ο Χασάν Φεχμί, ένας επαναστάτης
σοσιαλιστής που ήταν μεταξύ των αν-
θρώπων που διαδήλωσαν ενάντια
στην απόπειρα πραξικοπήματος στην
πόλη Τεκιρντάγκ τη νύχτα της 15ης
Ιουλίου (βλέπε ΕΑ Νο 1236),   “Ο
πρώτος που αντέδρασε θετικά στο
κάλεσμά μας στην πόλη της Τεκιρν-
τάκ ήταν τα μέλη της πλατφόρμας
"Suriyeli Mülteciler Kardeşimizdir" (Οι
πρόσφυγες από τη Συρία είναι αδέρ-
φια μας). Αυτό μας έδειξε για άλλη
μια φορά τη σημασία της συνένωσης
των αγώνων”. Λίγο μετά ήταν εκατον-
τάδες οι άνθρωποι που είχαν συγκεν-
τρωθεί στην πλατεία φωνάζοντας “οι
πραξικοπηματίες να τσακιστούν”.

Ανάλογη εικόνα δίνει ρεπορτάζ της
εφημερίδας Γκάρντιαν που περιλαμ-
βάνει συνεντεύξεις από Σύριους πρό-
σφυγες στην Κωνσταντινούπολη που
συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά
του πραξικοπήματος. Όπως δήλωσαν
κάποιοι Σύριοι πρόφυγες πολλοί θυ-
μήθηκαν την καταστολή που είχαν
υποστεί οι Σύριοι πρόσφυγες, που
βρίσκονταν στην Αίγυπτο μετά το
πραξικόπημα του Σίσι κατά της κυβέρ-
νησης των Αδελφών Μουσουλμάνων.  

Για αυτούς τους ανθρώπους η θέ-
ση μας είναι καθαρή. Είναι καλοδε-
χούμενοι, με τους κοινούς μας αγώ-
νες θα γκρεμίσουμε και τη Συμφωνία
της ντροπής ΕΕ-Ερντογάν, τους
φράχτες, τις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις, τα Μνημόνια λιτότητας και ρα-
τσισμού που συνυπογράφουν ο Τσί-
πρας και η ΕΕ. 

Θ
υμάστε τον Τσίπρα και τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου να δίνουν συνέντευ-

ξη τύπου με φόντο μία γιγαντοαφίσσα
με τις γιαγιάδες της Λέσβου; Ήταν
στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτι-
κής του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθούσε να
περάσει το μήνυμα ότι βρίσκεται στο
πλευρό των προσφύγων, προκειμένου
να μην απομονωθεί από τον κόσμο
που έδειξε στην πράξη τι σημαίνει αλ-
ληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, τσακίζοντας την πολιτική
της Ευρώπης Φρούριο. 

Το πρωτοφανές προσφυγικό κύμα
προς την Ευρώπη ξεκίνησε στην ουσία
από τις αρχές του 2015, εντάθηκε μέ-
σα στην άνοιξη και κλιμακώθηκε μέσα
στο περσινό «καλοκαίρι της αλληλεγ-
γύης». Η διαφορά με όλα τα προηγού-
μενα προσφυγικά κύματα ήταν καταρ-
χήν ότι οι αριθμοί ήταν πολύ μεγαλύ-
τεροι.  Η μετακίνησή τους ήταν αποτέ-
λεσμα της κλιμάκωσης των ιμπεριαλι-
στικών πολέμων και γι’αυτό ανάμεσα
στα καραβάνια των προσφύγων βρί-
σκονταν για πρώτη φορά σε τόσο με-
γάλο ποσοστό μικρά παιδιά και ολό-
κληρες οικογένειες. Το γεγονός ότι η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας τη
ρατσιστική κληρονομιά όλων των προ-
ηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων
συνέχιζε να διατηρεί το φράχτη στον
Έβρο, ανάγκασε όλους αυτούς τους
εκατοντάδες χιλιάδες να χρησιμοποι-
ήσουν τη δίοδο των νησιών. Ο φόρος
αίματος (σύμφωνα με τον ορισμό που
έδωσε ο πανεπιστημιακός Γιώργος
Τσιάκαλος) ήταν τεράστιος. Σύμφωνα
με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, τουλάχιστον 900
άτομα έχασαν τη ζωή τους μέσα στο
2015, στα νερά του Αιγαίου, επιχει-
ρώντας να περάσουν από τις τουρκι-
κές ακτές προς τα ελληνικά νησιά με
φουσκωτές βάρκες. 

Εμπειρίες αντίστασης 

Προφανώς ούτε ο Τσίπρας, ούτε η
Μέρκελ, ούτε κανείς πρωθυπουργός
δε δέχτηκε να ανοίξει τα σύνορα για
να υποδεχτεί όλους αυτούς τους αν-
θρώπους που ξεπέρασαν τελικά το
ένα εκατομμύριο. Ο πρωτοφανής
αριθμός των προσφύγων και η στήριξη
από τον κόσμο στην Ελλάδα και σε
όλη την Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα
το άνοιγμα του λεγόμενου βαλκανικού
διαδρόμου. Σε κάθε χώρα που επιχει-
ρήθηκε να εμποδιστεί η διέλευσή τους
όπως στη Μακεδονία, στην Ουγγαρία,
στην Αυστρία, πρόσφυγες και αλλη-
λέγγυοι έσπασαν στην πράξη τους
αποκλεισμούς ανοίγοντας τα σύνορα,
περνώντας με πορείες και συνθήματα.
Όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι κου-
βαλούσαν στις αποσκευές τους τις εμ-
πειρίες της αντίστασης στους ιμπερια-
λιστικούς πολέμους, καθώς και σε κα-

ταπιεστικά και δικτατορικά καθεστώτα.
Γι’ αυτό και αντιμετώπισαν τις απαγο-
ρεύσεις με την αυτοπεποίθηση ότι
έχουν τη δύναμη να τις σπάσουν. 

Αυτό που τους έδωσε τεράστια αυ-
τοπεποίθηση ήταν η υποδοχή και η αλ-
ληλεγγύη που συνάντησαν από τους
ντόπιους σε κάθε χώρα που έφταναν,
με πρώτη χώρα υποδοχής την Ελλά-
δα. «Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελ-
ληνικής Αστυνομίας το πρώτο εννεά-
μηνο του 2015 είχαν εισέλθει στην Ελ-
ληνική επικράτεια (σχεδόν όλοι από τα
νησιά) 422.000 άνθρωποι χωρίς νομι-
μοποιητικά έγγραφα. Από αυτούς οι
277.000 ήταν Σύριοι, 76.000 Αφγανοί
και 21.000 Ιρακινοί». 

Στη Λέσβο, στην Κω, τη Λέρο, τη Σά-
μο ολόκληρες κοινωνίες αυτοοργανώ-

θηκαν προκειμένου να διαμορφώσουν
τις κατάλληλες υποδομές για να δια-
σώσουν, να προσφέρουν πρώτες βοή-
θειες, να θρέψουν και να ντύσουν πε-
ρίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους
που πέρασαν από τα νησιά. Οι γιαγιά-
δες τις Λέσβου που ταΐζουν ένα μωρό
αμέσως μόλις βγήκε από τη βάρκα,
συμβολίζουν τη στήριξη και τη βοή-
θεια που έδωσαν στους πρόσφυγες
ολόκληρες τοπικές κοινωνίες, από τη
Λέσβο μέχρι την Ειδομένη.  

Τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου
η αντιμετώπιση της κυβέρνησης ήταν
η πλήρης αδιαφορία για τόσες χιλιά-
δες ανθρώπινες ψυχές. Δεν έδωσε ού-
τε ένα ευρώ για στέγη, τροφή και πε-
ρίθαλψη. Δε φρόντισε καν τον τρόπο
να μεταφερθούν στον Πειραιά και από

κει να μπορέσουν να συνεχίσουν το
ταξίδι τους. Μάλιστα στην αρχή τα
πρακτορεία δεν τους έβγαζαν καν εισι-
τήρια, εφόσον δεν είχαν χαρτιά. Έτσι,
όταν άρχισαν οι πρόσφυγες να συγ-
κεντρώνονται στα λιμάνια και να οργα-
νώνουν διαμαρτυρίες, αντί να στείλει
βοήθεια για τους πρόσφυγες έστελνε
αστυνομία και ΜΑΤ για να “επιβάλλουν
την τάξη”.  

Διαδηλώσεις

Στην Αυστρία χιλιάδες κόσμος υπο-
δέχτηκε τους πρόσφυγες σε κάθε σιδη-
ροδρομικό σταθμό, με λουλούδια και
είδη πρώτης ανάγκης. 20.000 κόσμος
διαδήλωσε στη Βιέννη τον Αύγουστο
του 2015, μετά την αποκάλυψη του
φριχτού θανάτου από ασφυξία 71 προ-
σφύγων στην καρότσα ενός φορτηγού
στα σύνορα Αυστρίας - Ουγγαρίας.
Εκατοντάδες αυστριακοί μπήκαν στην
Ουγγαρία με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνη-
τα και άρχισαν να μεταφέρουν πρό-
σφυγες στα σύνορα, παρά το γεγονός
ότι σύμφωνα με το νόμο θα κατηγο-
ρούνταν για δουλεμπόριο. Μετά από
όλο αυτό το κίνημα αλληλεγγύης η κυ-
βέρνηση της Αυστρίας αναγκάστηκε να
ανοίξει τα σύνορα. Στις 3 Οκτώβρη στη
Βιέννη 70.000 άνθρωποι διαδήλωσαν
στο πλευρό των προσφύγων σε μία πο-
ρεία που κατέληξε σε μία αντιρατσιστι-
κή συναυλία 150.000 ανθρώπων. 

Διαδηλώσεις αλληλεγγύης άρχισαν
να γίνονται και σε πόλεις της Γερμα-
νίας. Κάτω από αυτή την πίεση στις 24
Αυγούστου 2015, η Μέρκελ αναγκάστη-

κε να δηλώσει ότι η Γερμανία θα εξετά-
σει αιτήσεις ασύλου προσφύγων και
μεταναστών, ανεξάρτητα από το ποια
χώρα είχαν εισέλθει στην ΕΕ, επιβεβαι-
ώνοντας στην ουσία αυτό που είχε ήδη
γίνει, την κατάργηση δηλαδή της συν-
θήκης του Δουβλίνου. Η εικόνα του μι-
κρού Αϊλάν να κείτεται νεκρός στα πα-
ράλια της Αλικαρνασσού ένα περίπου
μήνα μετά, έκανε όλο τον πλανήτη να
παγώσει και μετέτρεψε το κίνημα αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες σε πραγμα-
τική εξέγερση κατά της Ευρώπης
Φρούριο με σύνθημα «Πρόσφυγες κα-
λοδεχούμενοι-Ανοίξτε τα σύνορα». 

Ταυτόχρονα όμως οι ηγέτες της ΕΕ
συνέχιζαν να παίρνουν μέτρα κατά των
προσφύγων και των μεταναστών, προ-
σπαθώντας να τους αποκλείσουν. Η ΕΕ
αποφασίζει “με στόχο την αποτροπή

των μεταναστευτικών ροών” να ενισχύ-
σει την Τουρκία με 3 δις για να εμποδί-
σει τους πρόσφυγες να περάσουν τα
σύνορα, αύξηση των περιπολιών της
Φρόντεξ σε συνεργασία με ελληνικό
και τούρκικο λιμενικό και σε συμφωνία
με την ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει
την ίδρυση πέντε Hot Spot σε Λέσβο,
Κω, Χίο, Λέρο, Σάμο με στόχο να λει-
τουργήσουν ως σημεία διαλογής, προ-
κειμένου να γίνει προώθηση σε χώρες
της ΕΕ ή απέλαση. Δε διστάζουν μάλι-
στα να χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα
τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρί-
σι, συσχετίζοντας τους πρόσφυγες με
τους «τρομοκράτες τζιχαντιστές». 

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Βαλς δή-
λωσε ότι η Γαλλία δεν πρόκειται να δε-
χτεί ούτε έναν πρόσφυγα. Η Σουηδία
ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορά της.
Η Σλοβενία ανακοίνωσε το χτίσιμο
φράχτη, η Μακεδονία ξεκίνησε τη δια-
λογή προσφύγων επιτρέποντας το πέ-
ρασμα μόνο Σύριων, Αφγανών και Ιρα-
κινών. Χιλιάδες άνθρωποι που δεν κα-
τάγονται από αυτές τις χώρες εγκλω-
βίζονται στην Ειδομένη. Λίγο αργότε-
ρα τα σύνορα έκλεισαν για όλους. 

Με το κλείσιμο των συνόρων αποκα-
λύφθηκε το μέγεθος της κυβερνητικής
υποκρισίας στο ζήτημα της φροντίδας
των προσφύγων. Το φθινόπωρο και το
χειμώνα του 2015 οι πρόσφυγες αναγ-
κάστηκαν να μείνουν για μήνες σε
δρόμους πλατείες και χωράφια στην
Αθήνα, τον Πειραιά και σε πολλά άλλα
σημεία, με μοναδικό τους στήριγμα τις
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που άρχι-
σαν πλέον να παίρνουν οργανωμένη
μορφή με τη στήριξη των συνδικάτων,
συλλόγων, αντιρατσιστικών κινήσεων.
Στην αρχή έμειναν στο Πεδίο του Άρε-
ως, στην Ομόνοια, στη Βικτώρια, στο
Λιμάνι του Πειραιά (μέχρι πρόσφατα).
Ακόμα και κάποιοι χώροι φιλοξενίας
που άνοιξαν όπως το Παλέ στο Γαλά-
τσι ή το Τάεκβοντο έκλεισαν μέσα σε
λίγες εβδομάδες.  

Όταν ξεκινούσε η περσινή σχολική
χρονιά, δεν υπήρχε σχολείο σε όλη
την Ελλάδα που να μη βρισκόταν σε
κινητοποίηση –με τους συλλόγους δα-

σκάλων και καθηγητών να πρωτοστα-
τούν -προκειμένου να συλλέξει είδη
πρώτης ανάγκης για τον κοντινότερο
καταυλισμό προσφύγων. Κομμάτι αυ-
τού του τεράστιου κύματος συμπαρά-
στασης ήταν η ανταπόκριση των συν-
δικάτων στην κινητοποίηση που διορ-
γάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στα σύνορα του
Έβρου, το Γενάρη του 2016 απαιτών-
τας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
να ρίξει το δολοφονικό φράχτη. 

Η κυβέρνηση άρχισε να τρομοκρα-
τεί πρόσφυγες και αλληλέγγυους λέ-
γοντας ότι όποιος δεν έχει πιστοποι-
ηθεί από το υπουργείο δεν δικαιούται
να βοηθάει πρόσφυγες, αφήνοντας
έτσι το πεδίο ελεύθερο για να αλωνί-
ζουν οι κάθε λογής ΜΚΟ.

Συμφωνία του αίσχους  

Η υποταγή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
στις πολιτικές των τραπεζιτών και της
ΕΕ δεν αφορούσε μόνο το οικονομικό
σκέλος των μνημονίων αλλά και τη
σύμπλευση με την πολιτική της Ευρώ-
πης Φρούριο. Το Φλεβάρη συμφώνησε
σε ΝΑΤΟικές περιπολίες στο Αιγαίο
για την φρούρηση των ευρωπαϊκών
συνόρων και λίγο αργότερα το Μάρτη
έβαλε την υπογραφή της στη Συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας, τη «Συμφωνία του αί-
σχους» που προβλέπει απελάσεις των
προσφύγων που περνούν στο Αιγαίο
με κίνδυνο της ζωής τους και εγκλει-
σμό σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
όσων πρόλαβαν να περάσουν πριν
από τη Συμφωνία.

Η Ειδομένη που είχε όλο αυτό το
διάστημα μετατραπεί σε έναν αυτο-
σχέδιο καταυλισμό δεκάδων χιλιάδων
ανθρώπων που ζούσαν μέσα στις λά-
σπες και τις άθλιες καιρικές συνθήκες,
εκκενώθηκε βίαια με τα ΜΑΤ, ενώ οι
πρόσφυγες μεταφέρθηκαν σε άθλια
στρατόπεδα γεμάτα ποντίκια και φίδια.   

Για το εργατικό και αντιρατσιστικό
κίνημα στην Ελλάδα, η αντίσταση στη
Συμφωνία της ντροπής παραμένει κεν-
τρική στη μάχη για μία κοινωνία χωρίς
φτώχεια και αποκλεισμούς. Η μάχη για
να ενταχθούν τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία που έδωσαν τα συνδικάτα των
εκπαιδευτικών μαζί με το αντιρατσιστι-
κό κίνημα, αναδεικνύει ότι η πάλη ενάν-
τια στο ρατσισμό και η πάλη ενάντια
στα μνημόνια είναι απόλυτα δεμένη. 

Ένα χρόνο μετά το καλοκαίρι της
αλληλεγγυης, ντόπιοι και πρόσφυγες
είμαστε πιο έμπειροι και πιο δυνατοί
για να  παλέψουμε από κοινού για στέ-
γη, σίτιση, περίθαλψη, δουλειά για
όλους με απεργίες, καταλήψεις, δια-
δηλώσεις σαν και αυτές που γκρέμι-
σαν τα σύνορα και άνοιξαν το δρόμο
στους πρόσφυγες, κάνοντας σήμερα
την εργατική τάξη της Ευρώπης και
της Ελλάδας πιο πλούσια και πιο απο-
φασισμένη να νικήσει.

Κατερίνα Θωίδου

Οι Σύροι 
πρόσφυγες 
στην Τουρκία:
Στο πλευρό 
του κόσμου 
που σταμάτησε
τα τανκς

Τσίπρας και Μουζάλας
“Περήφανοι” 
που τους
υποδεχτήκαμε,
αλλά τώρα...

Οι γιαγιάδες της Λέσβου, φωτο: Guy Smallman

Θεσσαλονίκη 19 Μάρτη 2016, πρόσφυγες
από τα Διαβατά στην Διεθνή Μέρα Δράσης

Πρόσφυγες από τη Συρία συμμετείχαν στις
διαδηλώσεις ενάντια στο πραξικόπημα στη
Τουρκία. Αυτόν τον κόσμο αποκλείει η
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.
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Τ
α ξημερώματα της 12ης Ιούνη του 2012,
τέσσερις Αιγύπτιοι αλιεργάτες που ερ-
γάζονταν στα καϊκια της Ιχθυόσκαλας

δέχτηκαν παρολίγον δολοφονική επίθεση μέ-
σα στο σπίτι τους στο Πέραμα από τάγμα εφό-
δου της Χρυσής Αυγής. Ένας εξ αυτών μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο άγρια χτυπημένος
κύρια στο κεφάλι. Από τους δράστες της επί-
θεσης έξι συνελήφθησαν και αναγνωρίστηκαν
από τα θύματά τους. Αυτή είναι η υπόθεση
που θα εξεταστεί, αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση των καταθέσεων για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, στη δίκη της Χρυσής Αυγής
που ξεκινά και πάλι στις 5 Σεπτέμβρη.

Μέχρι τώρα, οι καταθέσεις των μαρτύρων
κατηγορίας είναι συγκλονιστικές. Κάθε ένας
που ανεβαίνει στο βήμα προσθέτει κι από ένα
κομμάτι για το δολοφονικό τρόπο συγκρότη-
σης και δράσης των ταγμάτων εφόδου της να-
ζιστικής εγκληματικής συμμορίας. Είτε προέρ-
χονται από την παρέα του Παύλου Φύσσα εκεί-
νο το βράδυ, είτε από κατοίκους της γειτονιάς
και περαστικούς πολίτες που έγιναν αυτόπτες
μάρτυρες της δολοφονίας, είτε από αστυνομι-
κούς που κλήθηκαν να επέμβουν στην επίθεση,
όλες οι καταθέσεις περιγράφουν ένα πράγμα:
το τάγμα εφόδου ειδοποιήθηκε από τους χρυ-
σαυγίτες που βρίσκονταν στην ίδια καφετέρια
με τον Παύλο Φύσσα, συγκροτήθηκε, εξοπλί-
στηκε και εκτέλεσε, πολύ γρήγορα, ψύχραιμα
και οργανωμένα, το στόχο του.

Ήταν μια επίθεση που, όπως έχει αρχίσει να
γίνεται φανερό πια μέσα στο δικαστήριο, απαι-
τεί εκπαίδευση για να πραγματοποιηθεί. Η ενι-
αία κίνηση του τάγματος όταν ξεκινάει την επί-
θεση, το ποδοβολητό, οι απειλές και οι βρισιές
που τρομοκρατούν τα θύματα και εμψυχώνουν
το δολοφόνο και τους συνεργούς του, είναι
κάποια από τα στοιχεία που το μαρτυρούν.
Όπως και η γρήγορη εξέλιξή της, με συγκρό-
τηση του τάγματος, εκτέλεση της επίθεσης και
διάλυσή του μέσα σε μερικά λεπτά. Το ίδιο
φανερώνει το χτύπημα, το στρίψιμο του μαχαι-
ριού, “από χέρι δουλεμένο στο μαχαίρι”, όπως
είπε πρόσφατα ένας εκ των μαρτύρων. Η κα-
τηγορία της εγκληματικής οργάνωσης δε θα
μπορούσε να είναι πιο στοιχειοθετημένη.

Ομοιότητες

Όσο προχωράει η δίκη, τόσο περισσότερο
θα επιβεβαιώνεται αυτή η εικόνα. Η επίθεση
σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών έγινε ενά-
μιση χρόνο πριν τη δολοφονία Φύσσα. Αλλά οι
ομοιότητες είναι ανατριχιαστικές. “Στις
12/06/2012 τέσσερις Αιγύπτιοι αλιεργάτες που
εργάζονταν στα καϊκια της Ιχθυόσκαλας και
διέμεναν σε μονοκατοικία στο Ικόνιο Περάμα-
τος – όρια με Κερατσίνι – έγιναν στόχος επίθε-
σης λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα (03.10 πε-
ρίπου) από ομάδα 20-25 ατόμων”, αναφέρει
παλιότερο δημοσίευμα της ιστοσελίδας jailgol-
dendawn.com για το χρονικό της επίθεσης,
“Συγκεκριμένα, 20 άτομα –10 σύμφωνα με την
επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ– επιβαίνοντα
σε 10 μηχανάκια αφού έσπασαν τα παράθυρα
της οικίας πέταξαν καπνογόνα και φωνάζοντας
και βρίζοντας κραδαίνοντας ρόπαλα και ξύλα
επιτέθηκαν στους τέσσερις ψαράδες που βρή-
καν μέσα στο σπίτι.

Οι τρεις που κοιμούνταν στο σπίτι κατάφεραν

να διαφύγουν, ο τέταρτος, όμως, ο οποίος κοι-
μόταν στην ταράτσα της μονοκατοικίας δεν τα
κατάφερε με αποτέλεσμα να δεχτεί το μένος
των Χρυσαυγιτών, οι οποίοι τον χτυπούσαν αλύ-
πητα και τον τραυμάτισαν πολύ σοβαρά. Πρό-
κειται για τον Αμπουζίντ Εμπάρακ, 28 ετών, πα-
τέρα 3 παιδιών, στον οποίο προκάλεσαν βαρύ-
τατο διπλό κάταγμα στην κάτω γνάθο και στα
ρινικά οστά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά
στο Τζάνειο και στη συνέχεια στον Ευαγγελι-
σμό λόγω των βαρύτατων τραυμάτων του.

Λίγο αργότερα η αστυνομία συνέλαβε έξι
άτομα – πέντε άντρες και μια δεκαοχτάχρονη
γυναίκα – στη Λ. Σχιστού που εμπλέκονταν
στην επίθεση. Τους απέδωσαν κατηγορίες για
βαριά απρόκλητη σωματική βλάβη, διατάραξη
οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης περιουσίας –
καθώς εκτός από την μονοκατοικία, έσπασαν
και δύο αυτοκίνητα και ένα τρίκυκλο που ήταν
παρκαρισμένα έξω από την οικία ιδιοκτησίας
των αλιεργατών – και παράβαση του νόμου πε-
ρί όπλων. Οι δράστες της επίθεσης αναγνωρί-
στηκαν από τα θύματά τους. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες που διέρρευσαν στον τύπο, πρόκει-
ται για τους Ε.Μ., Α.Δ., Π.K, Μ.Θ., Ν.Ε. και
Αναστάσιο Πανταζή. Ο τελευταίος – επονομα-
ζόμενος και πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής
στο Πέραμα – είναι ένας εκ των τεσσάρων κα-
τηγορουμένων της επίθεσης στους αφισσο-

κολλητές του ΠΑΜΕ ενώ εμπλέκεται και στη
δολοφονία Π. Φύσσα”.

Από το χρόνο της επίθεσης -αργά το βράδυ-
μέχρι τη διάρκειά της -λίγα μόλις λεπτά- και
από την επιλογή του στόχου -το σπίτι των Αι-
γύπτιων μεταναστών- μέχρι τη συμμετοχή των
ίδιων ανθρώπων -όπως του πυρηνάρχη Περά-
ματος-, όλα αυτά μαζί συνθέτουν τον τρόπο
δράσης της ναζιστικής εγκληματικής συμμο-
ρίας σε όλες τις περιπτώσεις.

Προετοιμασία

Στην πραγματικότητα, σε αυτήν κι άλλες πα-
ρόμοιες επιθέσεις σε βάρος των μεταναστών
είναι που “εκπαιδεύτηκαν” τα τάγματα εφόδου
της Χρυσής Αυγής πριν προχωρήσουν στην
επίθεση εναντίον των συνδικαλιστών του ΠΑ-
ΜΕ και στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Στα κορμιά και τα κεφάλια των μεταναστών εί-
ναι που τα μέλη τους πέρασαν από τη θεωρία
στην πράξη, από τις “ασκήσεις” στα γραφεία
και στις κατασκηνώσεις τους, στην υλοποίηση
των “μαθημάτων” τους στο δρόμο. Ήταν μια
“προετοιμασία” απαραίτητη για την οικοδόμη-
ση της φασιστικής τρομοκρατίας στις γειτο-
νιές. Και αυτή την προσπάθεια συμβολίζει η
υπόθεση των Αιγύπτιων αλιεργατών που τώρα
φτάνει στο δικαστήριο.

Ήταν μάλιστα μια προσπάθεια που απολάμ-

βανε την ανοχή των κρατικών αρχών. Γιατί
όπως η δολοφονία Φύσσα έγινε παρουσία των
αστυνομικών χωρίς αυτοί να επεμβαίνουν, έτσι
και στη συγκεκριμένη επίθεση σε βάρος των
Αιγύπτιων αλιεργατών η βασική κατηγορία που
αποδώθηκε στους χρυσαυγίτες ήταν για “βα-
ριά απρόκλητη σωματική βλάβη”. Έπρεπε να
γίνει η δολοφονία Φύσσα και ο ξεσηκωμός που
ακολούθησε για να αποφασίσουν οι δικαστικές
αρχές να την μετατρέψουν, όπως και στην πε-
ρίπτωση των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, σε
“απόπειρα ανθρωποκτονίας”.

Ακόμα και η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν
το Γενάρη του 2013 στα Πετράλωνα έφτασε
ένα χρόνο αργότερα στο δικαστήριο, κι ενώ εί-
χαν ήδη γίνει οι επιθέσεις στους συνδικαλιστές
του ΠΑΜΕ και στο Φύσσα, ως μια απλή “παρε-
ξήγηση” μεταξύ των δύο χρυσαυγιτών δολοφό-
νων και του θύματος. Ήταν αποκλειστικά το
θάρρος των ίδιων των μεταναστών και η πα-
ρέμβαση του αντιφασιστικού κινήματος μέσα
και έξω από τη δίκη, που εξασφάλισε την ανα-
γνώριση του ρατσιστικού εγκλήματος και την
ισόβια καταδίκη των δολοφόνων. Μια ιστορική
δικαστική απόφαση που έσπασε το “ακαταδίω-
κτο” που απολάμβαναν οι χρυσαυγίτες και
άνοιξε το δρόμο για να ασκηθεί στη συνέχεια η
ποινική δίωξη κατά της Χρυσής Αυγής και να
καθήσει όλη η ναζιστική συμμορία στο εδώλιο.

Το αντιφασιστικό κίνημα είναι που θα εξα-
σφαλίσει ξανά ότι όλα αυτά θα αναδειχτούν
μέσα στο δικαστήριο. Δε θα αφήσουμε τους
ναζί κατηγορούμενους και τους δικηγόρους
τους να προχωρήσουν σε νέα ρατσιστική επί-
θεση κατά των μεταναστών. Δείγματα μόνο
μιας τέτοιας τακτικής είχαμε πάρει στις αρχές
της δίκης πέρσι τέτοιο καιρό, όταν δικηγόρος
κατηγορούμενου για την επίθεση στους Αιγύ-
πτιους αλιεργάτες, υπέβαλε ενστάσεις που
αμφισβητούσαν το σοβαρό τραυματισμό του
Αμπουζίντ Εμπάρακ και έφταναν να υπονοούν
ότι η επίθεση ήταν οργανωμένη από τα θύμα-
τα για να πάρουν νομιμοποιητικά χαρτιά! Με
τη μαζική μας παρουσία μέσα και έξω από το
Εφετείο, δίπλα στα θύματα και τους μάρτυρες
που ετοιμάζονται να καταθέσουν για την υπό-
θεση, θα επιβάλλουμε την καταδίκη των δολο-
φόνων ναζί.

Λ.Β.

Αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τη
δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο της
Αθήνας (Λ.Αλεξάνδρας και Λουκάρεως) κα-
λεί τη Δευτέρα 5 Σεπτέμβρη, στις 8.30πμ, η
ΚΕΕΡΦΑ. Είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά τη
διακοπή του Αυγούστου και θα ανοίξει το
νέο κύκλο των αντιφασιστικών κινητοποιήσε-
ων σε κάθε δικάσιμο.

Οι ημερομηνίες της δίκης που έχουν προ-
γραμματιστεί για αυτό το μήνα είναι οι εξής:
5, 9, 12, 13, 19, 23, 27 Σεπτέμβρη στο Εφε-
τείο Αθηνών και 6 και 8/9 στις γυναικείες φυ-
λακές Κορυδαλού.

Η μέχρι τώρα εμπειρία από τη διαδικασία

στο Εφετείο, όπου μεταφέρθηκε η δίκη τον
περασμένο Ιούνη μετά από ένα χρόνο αγώ-
να των θυμάτων, της πολιτικής αγωγής και
του αντιφασιστικού κινήματος, δείχνει ότι η
μαζική παρουσία των αντιφασιστών τόσο
έξω όσο και μέσα στην αίθουσα είναι απα-
ραίτητη. Είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπι-
σης της προκλητικής συμπεριφοράς, των
απειλών και της τρομοκρατίας, με την ανοχή
της αστυνομίας, από τη μεριά των κατηγο-
ρούμενων, των δικηγόρων τους και των άλ-
λων χρυσαυγιτών που δίνουν το παρών στο
ακροατήριο. Όλοι ξανά στο Εφετείο στις 5
Σεπτέμβρη για μια δυναμική έναρξη των αν-
τιφασιστικών κινητοποιήσεων στη δίκη.

Αρχίζει ξανά η δίκη των νεοναζί δολοφόνων

Όλοι στο Εφετείο 5 Σεπτέμβρη

Ιούνης 2012. Συλλαλητήριο στο Πέραμα μετά την
χρυσαυγίτικη επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣΙΑΝΩΝ

Η Μανωλάδα νίκησε την πρεσβεία
Η κοινότητά σας πραγματοποίησε 

πρόσφατα εκλογές. 

Μπορείτε να μας μιλήσετε γι’ αυτές;

Quddus: Οι εκλογές έγιναν στις 29 Μάη.
Έγιναν σε ένα σχολείο στην πλατεία Βάθης
και στη Μανωλάδα. Συμμετείχαν περίπου
4000 άτομα, άνδρες και γυναίκες. Συγκεκρι-
μένα, περίπου 300 γυναίκες. Παρότι οι
εκλογές έγιναν σε δύσκολη περίοδο, καλο-
καίρι που φεύγει πολύς κόσμος της κοινό-
τητας για δουλειά σε νησιά και άλλα μέρη
της Ελλάδας, ήταν επιτυχία ότι ψήφισαν τό-
σοι πολλοί.

Οι υποψηφιότητες ήταν για τις θέσεις του
προέδρου, του γενικού γραμματέα, του αντι-
προέδρου, του ταμία και δεκαπέντε μελών.
Είχαν να γίνουν εκλογές έξι χρόνια στην κοι-
νότητα. Κανονικά πρέπει να γίνονται κάθε
τρία χρόνια. Αλλά ο προηγούμενος πρό-
εδρος δεν ήθελε να γίνουν εκλογές γιατί
δούλευε για τα συμφέροντα του προηγούμε-
νου πρέσβη. Έτσι, και οι δύο ήθελαν να μεί-
νει ως πρόεδρος όσο περισσότερο γίνεται.
Δώσαμε μάχη να γίνουν οι εκλογές που τις
εμπόδιζαν συνέχεια. Μέχρι και δικαστήριο
πήγαμε. Ο προηγούμενος πρόεδρος δεν ξα-
νακατέβηκε υποψήφιος, έβαλε έναν άλλο
στη θέση του, αλλά έχασε.

Πώς οργανώσατε την προεκλογική καμπάνια;

Quddus: Πήγαμε στη Μανωλάδα, από πα-
ράγκα σε παράγκα. Εδώ στην Αθήνα, από
σπίτι σε σπίτι. Οργανώσαμε συγκεντρώσεις
και συναντήσεις σε καφενεία και ταβέρνες,
στην Ομόνοια, το Μεταξουργείο, την Κου-
μουνδούρου, την Μάρνης. Κάναμε αφισσο-
κολλήσεις και αναρτήσεις στο facebook. Δί-
ναμε ομιλίες που εξηγούσαμε στον κόσμο
γιατί να μας στηρίξει, για τις μάχες που δώ-
σαμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι κερδίσαμε
με μεγάλη διαφορά ψήφων.

Ποιες ήταν αυτές οι μάχες;

Arif: Είναι μάχες έξι χρόνια τώρα. Βοηθή-
σαμε το κόσμο της κοινότητας με τα προ-
βλήματα που έχει στη δουλειά, στην υγεία. Η
πιο μεγάλη όμως ήταν στα χωράφια φράου-
λας στη Μανωλάδα. Όταν μάθαμε για τους
πυροβολισμούς που έγιναν στους εργάτες
γης της Μανωλάδας, πήγαμε αμέσως μαζί με
την ΚΕΕΡΦΑ. Το αφεντικό εκεί, ο Βαγγελά-
τος, χρωστούσε πολλά λεφτά σε διακόσους
περίπου εργάτες γης και κάθε μήνα τους κο-
ρόιδευε ότι θα τους τα δώσει αργότερα.
Όταν του τα ζήτησαν και του είπαν δε δου-
λεύουμε αλλιώς, πρώτα τους απείλησε ότι
θα τους σκοτώσει σαν τα σκυλιά και μετά
τους πυροβόλησε. Και μετά τους απειλούσαν
με την αστυνομία με συλλήψεις και απελά-
σεις γιατί δεν είχαν χαρτιά.

Εμείς κάναμε πολύ μεγάλες διαδηλώσεις
με τέσσερις και πέντε χιλιάδες κόσμο, με
όλο τον κόσμο της περιοχής. Από Πύργο,
Πάτρα, όλοι κατεβήκαμε. Κάναμε τεράστια
προσπάθεια. Τότε η μοναδική εφημερίδα

που μας στήριζε ήταν η Εργατική Αλληλεγ-
γύη που έγραφε συνέχεια κι έτσι έγινε θέμα
και σε άλλους, το Γκάρντιαν, το Αλ Τζαζίρα.
Η Μανωλάδα έφερε πόνο σε όλο τον κόσμο.
Δώσαμε μεγάλη μάχη μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ κι
αυτό δεν θα το ξεχάσει ποτέ κανένας.

Αρχικά, και ο τότε πρέσβης και ο προηγού-
μενος πρόεδρος δεν έκαναν τίποτα. Μετά ο
πρέσβης κατέβαινε από παράγκα σε παράγ-
κα και έλεγε στα παιδιά μη πάτε κανένας
στις διαδηλώσεις. Δεν αναγνώριζε τα προ-
βλήματά μας. Μάθαμε ότι είχαν επικοινωνία
με το δήμαρχο της περιοχής και με τους πα-
ραγωγούς, τον Βαγγελάτο κι άλλους, ότι
δούλευε με την αστυνομία. Και κάθησε και
με τον δικηγόρο του Βαγγελάτου στην πρε-
σβεία μας. Ήθελαν να κλείσουν το θέμα. Πή-
γαν εναντίον μας. Εμένα με είχαν απειλήσει
προσωπικά. Δεν ζητούσαμε κάτι παράνομο,
τα λεφτά της δουλειάς μας κι αυτοί μιλούσαν
με τον Κούγια. Εμείς παλέψαμε για να δι-
καιωθούμε. 

Μετά ήρθε καταγγελία ότι ο πρέσβης πα-
ρενόχλησε σεξουαλικά μια γυναίκα από
ΜΚΟ, που ήταν διερμηνέας. Έγινε θέμα αυ-
τό σε Ελλάδα και Μπαγκλαντές. Μετά τη κα-
ταγγελία ήρθαν τρεις γραμματείς από το

υπουργείο Εξωτερικών και τους μιλήσαμε,
τους είπαμε ότι εμείς είμαστε πολλά χρόνια
στην Ελλάδα, δε θέλουμε κακό όνομα για
τους Μπαγκλαντεσιανούς, ο πρέσβης πρέπει
να φύγει. Τελικά, πριν έξι επτά μήνες, ήρθε
καινούργιος πρέσβης και πιέσαμε όλοι μαζί,
από κάθε πόλη που έχουμε μικρή κοινότητα,
να γίνουν οι εκλογές και να αλλάξουν λίγο τα
πράγματα. Τον ενημερώσαμε για την κατά-
σταση στη Μανωλάδα και για όσους μας
στηρίζουν, για την ΚΕΕΡΦΑ και την Εργατική
Αλληλεγγύη. Λόγω του αγώνα, έχει καταλά-
βει και γενικά μας βοηθά, η κατάσταση έχει
αλλάξει.

Ποια είναι τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζετε;

Quddus: Τα προβλήματα είναι πάρα πολ-
λά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε
χαρτιά. Θέλουμε να κάνουμε πρόταση στο
κράτος και την κυβέρνηση, όλοι να πάρουν
χαρτιά. Και όσοι τα έχασαν τα χαρτιά τους
τα τελευταία χρόνια, να τα πάρουν πίσω.
Έτσι ο καθένας θα μπορεί να δουλεύει, να
έχει ασφάλεια, να πληρώνει φόρους. Για το
κράτος είναι καλύτερο αυτό και για τον κό-
σμο είναι καλύτερο αυτό. Πολλοί πηγαίνουν
φυλακή γιατί δεν έχουν χαρτιά και απειλούν-
ται με απέλαση. Να γίνουν όλοι νόμιμοι πρέ-
πει. Εκτός από τη Μανωλάδα, πολλά παιδιά
δουλεύουν σε εστιατόρια, ράφτες, σε πολ-
λές δουλειές. Δεν πληρώνονται, δεν έχουν
ασφάλεια.

Παιδιά που μένουν εδώ πάνω από δέκα
χρόνια, να μπορούν να πάρουν υπηκοότητα.
Υπάρχει νόμος γι’ αυτό αλλά στην ουσία δεν
λειτουργεί, οι διαδικασίες δεν προχωράνε,
βάζουν εξετάσεις στη γλώσσα κλπ. Τα παιδιά
που γεννιούνται εδώ το ίδιο, να πάρουν ιθα-
γένεια. Τώρα οι προϋποθέσεις είναι τόσες
πολλές. Θέλει σχολείο, οι γονείς να είναι
χρόνια πριν και νόμιμοι κι άλλα. Είναι άδικο.

Arif: Στην ουσία τα παιδιά που γεννιούνται
εδώ δεν έχουν ταυτότητα. Στο Μπαγκλαντές
μας λένε ότι αφού γεννήθηκαν στην Ελλάδα,
εκεί πρέπει να βγάλουν ταυτότητα. Εδώ δεν
γίνεται, έτσι αυτά τα παιδιά είναι σα να μην
υπάρχουν. Αυτό αφήνει πολλά κυκλώματα να
υπόσχονται χαρτιά και να παίρνουν λεφτά.
Τα ξέρει το κράτος αυτά, αλλά δεν κάνει τί-
ποτα. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να είναι νόμι-
μοι.

Στη Μανωλάδα ακόμα υπάρχουν προβλή-
ματα. Μας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα τα
παιδιά, τα αφεντικά ακόμα δεν δίνουν αμέ-
σως τα λεφτά. Ακόμα ζουν και εργάζονται σε
πολύ άσχημες συνθήκες. Δουλεύουν δεκαέξι
ώρες για είκοσι ευρώ. Ρίχνουν φάρμακα για
μικρόβια κλπ χωρίς γάντια, μάσκες κλπ. Μέ-
νουν σε παράγκες από πλαστικό με 50 βαθ-
μούς μέσα. Δεν έχουν τουαλέτα. Δεν έχουν
καθαρό νερό για μπάνιο. Κάνουν μπάνιο σε
ένα ποτάμι που πέφτουν τα φάρμακα. Δεν εί-
ναι συνθήκες για ανθρώπους αυτές. Μιλάμε
για άγριες καταστάσεις. Ποτέ δεν πήγε υγει-
ονομικό εκεί να ελέγξει. Όλα αυτά φέρνουν
σίγουρα καρκίνο, ήδη κάποιοι εργάτες
έχουν.

Επίσης, δεν έχουμε θρησκευτικό χώρο και
είμαστε 15.000 άτομα μόνο στη Μπαγκλαντε-
σιανή Κοινότητα. Ψήφισαν νόμο για τζαμί αλ-
λά ακόμα κι αυτό, που δεν θα χωράει πάνω
από 300 με 350 άτομα και δε ξέρουμε όλοι οι
υπόλοιποι που θα πηγαίνουν, δεν το έχουν
φτιάξει.

Ahmed: Οι νόμοι πρέπει να βοηθάνε τους
ανθρώπους για να έχουν καλύτερη ζωή, όχι
το ανάποδο, να την κάνουν πιο δύσκολη. Το
κράτος θα έπρεπε να ευχαριστεί όλο αυτό
κόσμο που ζει και δουλεύει εδώ, να μας βοη-
θάει να ζήσουμε καλύτερα, με σεβασμό. Η
κυβέρνηση θα κερδίσει από αυτό, φόρους,
ΙΚΑ, ένσημα. Συμφέρει την κάθε χώρα οι με-
τανάστες να είναι νόμιμοι.

Πώς τα παλεύετε όλα αυτά;

Arif: Τα προβλήματα των Μπαγκλαντεσια-
νών δε θα τα λύσουν μόνοι τους οι Μπαγκλαν-
τεσιανοί. Είναι μια αλυσίδα. Χρειάζεται συνερ-
γασία με όλες τις κοινότητες, όπως για παρά-
δειγμα την Πακιστανική. Παλεύουμε να δι-
καιωθούν τα παιδιά στη Μανωλάδα, που ακό-
μα δεν έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα. Κι
αυτοί που έπρεπε να τιμωρηθούν να τιμωρη-
θούν, όχι να περάσει το εικονικό που δώσανε
στους συνεργούς του Βαγγελάτου κάποια
χρόνια. Θέλουμε δικαιοσύνη. Το κράτος και οι
παραγωγοί προτιμάνε να είμαστε παράνομοι.
Θέλουμε υγεία και χαρτιά. Παλεύουμε ενάντια
στο ρατσισμό και το φασισμό.

Ακολουθούμε την ΚΕΕΡΦΑ. Πήγαμε μέχρι
την Αλεξανδρούπουλη με την ΚΕΕΡΦΑ, στα
σύνορα με την Τουρκία στον Έβρο για να πέ-
σει ο φράχτης. Αυτή η κινητοποίηση έπαιξε
λάιβ στο Μπαγκλαντές. Τόσο σπουδαίες δια-
δηλώσεις δεν έχουμε κάνει ποτέ, είναι ακόμα
στην καρδιά μας. Αυτό είναι που μπορεί να
λύσει όλα τα προβλήματα.

Μιλούν στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Quddus Md Abdul, 
νέος πρόεδρος της Κοινότητας
Μπαγκλαντεσιανών Ελλάδας,
ο Ahmed Farid, μέλoς της 
Κοινότητας και ο Arif Md 

Arifur Rahman, πρόεδρος του 
Ελληνομπαγκλαντεσιανού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου
Αθηνών. Τη συνέντευξη πήρε 
η Λένα Βερδέ

Μανωλάδα, Απρίλης 2013
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Σε τρίωρες στάσεις εργα-
σίας προχωρούν οι εργαζόμε-
νοι της οινοποιείας Μπουτά-
ρης στη Νάουσα, διεκδικών-
τας την αποπληρωμή των δε-
δουλευμένων τους.

Συγκεκριμένα σε γενική συ-
νέλευση των εργαζομένων
στις 25/8, αποφασίστηκε η
πραγματοποίηση στάσεων ερ-
γασίας την Τρίτη 30/8, την Τε-
τάρτη 31/8 και την Πέμπτη
1/9. Όπως καταγγέλλουν οι
εργαζόμενοι, η εργοδοσία
τους χρωστάει δεδουλευμένα
από τον φετινό Γενάρη έως
και τον Ιούλιο.

Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώ-
τες απογευματινές ώρες του
Σαββάτου 27 Αυγούστου στον
ακάλυπτο χώρο ανάμεσα στο
κτίριο που στεγάζει τα γρα-
φεία του Σοσιαλιστικού Εργα-
τικού Κόμματος (συμμετέχει
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και της εφη-
μερίδας Εργατική Αλληλεγγύη
και στα κτίρια που βρίσκονται
επί της οδού Πειραιώς. Η έγ-
καιρη επέμβαση της Πυροσβε-
στικής εμπόδισε την επέκταση
της φωτιάς.

Ευχαριστούμε τους γείτο-
νες που ειδοποίησαν την Πυ-
ροσβεστική αμέσως μόλις εί-
δαν τους καπνούς καθώς και
τους άνδρες της Πυροσβεστι-
κής για την άμεση ανταπόκρι-
σή τους. Το ανακριτικό της
Πυροσβεστικής διεξάγει έρευ-
να για τον εντοπισμό των αι-
τίων που προκάλεσαν τη φω-
τιά.

Με δοσμένη τη συγκυρία
όπου εκδηλώθηκαν φασιστι-
κές επιθέσεις σε κτίριο που
στεγάζει πρόσφυγες στα
Εξάρχεια και σε μετανάστες
εργάτες στον Ασπρόπυργο,
πιστεύουμε ότι η έρευνα θα
εξετάσει εξονυχιστικά κάθε
ενδεχόμενο.

Τ
ην τελευταία της πνοή άφησε

στις 26 Αυγούστου η Δήμητρα
Σκουρογιαννάκη, εργαζόμενη

στην καθαριότητα του δήμου Ηρα-

κλείου που νοσηλεύονταν  στην Μο-
νάδα Εντατικής θεραπείας του Βενι-

ζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου,
μετά τον τραυματισμό της από
απορριμματοφόρο εν ώρα εργα-

σίας, στις 20 Ιούνη. Η 48χρονη Δή-
μητρα, μητέρα τεσσάρων παιδιών,
παρασύρθηκε και τραυματίστηκε

σοβαρά από το απορριμματοφόρο
στο οποίο αποτελούσε πλήρωμα.

Το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα
της Δήμητρας Σκουρογιαννάκη είναι
ένα από τα δεκάδες που έχουν γίνει
τα τελευταία χρόνια στο χώρο των
ΟΤΑ και ιδιαίτερα στον τομέα της
καθαριότητας. Μάλιστα το Μάρτη
του 2016 είχε γίνει σοβαρό εργατικό
ατύχημα  στον ίδιο Δήμο με θύμα

έναν εργαζόμενο που δούλευε, με
οκτάμηνο πρόγραμμα απασχόλησης
στην υπηρεσία καθαριότητας, ο
οποίος έπεσε από το απορριμματο-
φόρο. 

Όπως ανακοίνωσε το  Εργατικό
Κέντρο Ηρακλείου: «Ήδη από τις
28.07.2016 με επιστολή του το ΕΚΗ
προς την Δημοτική Αρχή έχει επιση-
μάνει σε συνεργασία με το Οικείο
Σωματείο και την Επιθεώρηση εργα-
σίας τις τραγικές ελλείψεις Υγιεινής
και Ασφάλειας στο χώρο της καθα-
ριότητας». 

Οι υπηρεσίες καθαριότητας έχουν
αποστραγγιστεί από μόνιμο προσω-
πικό με αποτέλεσμα να υπάρχει τε-
ράστια εντατικοποίηση της εργα-
σίας από τις ελλείψεις. Η κυβέρνηση
προσπαθεί να καλύψει της τρύπες
με συμβασιούχους και ωφελούμε-
νους 5μηνων σε τομείς τεχνικών
υπηρεσιών και καθαριότητας που

απαιτούν εμπειρία και εξειδίκευση,
παίζοντας στην ουσία με τις ζωές χι-
λιάδων εργαζομένων των 500 ευρώ. 

Τα μνημόνια, η λιτότητα, οι περι-
κοπές, που επέβαλε ο Καλλικράτης
(με την πολιτική των ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών) πάνε χέρι χέρι με
τα εργατικά ατυχήματα στους ΟΤΑ.
Σύμφωνα με στοιχεία του  Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας το 2011
τρεις εργαζόμενοι στον τομέα καθα-
ριότητας των δήμων  έχασαν τη ζωή
τους και άλλοι 55 εργαζόμενοι
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης τραυματίστηκαν σε ώρα ερ-
γασίας. Το 2010 σκοτώθηκε ένας
εργαζόμενος σε ΟΤΑ και τραυματί-
στηκαν 143, ενώ το 2009 δύο εργα-
ζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και 167
τραυματίστηκαν. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντί
να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού στους ΟΤΑ συνεχί-

ζει την ίδια εγκληματική πολιτική.

Μέσα στον Ιούλη το Γενικό Λογιστή-

ριο του Κράτους έστειλε νέα εγκύ-

κλιο στους ΟΤΑ ζητώντας τους να

καταρτίσουν ισοσκελισμένους ή

πλεονασματικούς προϋπολογισμούς

στο πλαίσιο των διαδικασιών κατάρ-

τισης του κρατικού προϋπολογισμού

του 2017. Ανάμεσα στις δαπάνες

που ζητά το Υπουργείο να περικο-

πούν είναι οι δαπάνες υπερωριακής

απασχόλησης, υπηρεσιακών μετακι-

νήσεων, προμηθειών. 

Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτά τα

εγκλήματα να συνεχιστούν. Η ΠΟΕ

ΟΤΑ, οι τοπικοί Σύλλογοι Εργαζομέ-

νων σε κάθε Δήμο μαζί με τους κα-

τοίκους πρέπει να ξαναπιάσουν το

νήμα των απεργιών διαρκείας απαι-

τώντας προσλήψεις μόνιμου προσω-

πικού και αύξηση της χρηματοδότη-

σης στους ΟΤΑ.

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Το τε-
λευταίο διάστημα, κατόπιν γνωστο-
ποίησης της πρόθεσης της Διοίκη-
σης του Εθνικού Θεάτρου να συνά-
ψει συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου - με διάρκεια, καταφανώς μι-
κρότερη από τη μέχρι σήμερα συνη-
θισμένη - πραγματοποιήθηκαν συ-
ναντήσεις, μεταξύ του σωματείου
μας και της Διοίκησης με σκοπό την
εξεύρεση μίας από κοινού συμφέ-
ρουσας επιλογής, οι οποίες όμως
απέβησαν άκαρπες. 

Η θέση μας είναι ότι, δεδομένου
του ίδιου του προγράμματος της επι-
κείμενης χειμερινής περιόδου και των
αναγκών αυτού, είναι απαραίτητη η
υπογραφή συμβάσεων εργασίας ετή-

σιας διάρκειας προς διεκπεραίωση
των εργασιών του προγράμματος. Το
τελευταίο διάστημα η Διοίκηση του
Εθνικού Θεάτρου έχει προβεί σε μία
όλως πιεστική, σχεδόν «εκβιαστική»
συμπεριφορά έναντι των συμβασιού-
χων εργαζομένων του, οι συμβάσεις
εργασίας των οποίων έχουν λήξει
ήδη από τις 31/5/2016, πλην όμως οι
τελευταίοι εξακολουθούν να εργά-
ζονται μέχρι σήμερα. 

Η Διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου
επιθυμεί και προσπαθεί με κάθε τρό-
πο, ακόμη και αθέμιτο, την υπογραφή
νέων συμβάσεων εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου με διαφορετική διάρκεια
για καθέναν από τους εργαζομένους
(ενδεικτικά 90 ημέρες 80 ημέρες ή

και 50 ημέρες), τη στιγμή που είναι
γνωστό ότι για τη διεκπεραίωση του
προγράμματος της επικείμενης χει-
μερινής περιόδου απαιτείται η υπο-
γραφή συμβάσεων εργασίας ετήσιας
διάρκειας ή τουλάχιστον σεζόν. 

Παρά τις διαμαρτυρίες μας και τη
δυσαρέσκεια των εργαζομένων, η
Διοίκηση ασκεί πρωτοφανή πίεση
στους συμβασιούχους εργαζομέ-
νους του Εθνικού Θεάτρου, διαδί-
δοντας ότι δεν θα καταβληθούν οι
μισθοί για την παρασχεθείσα εργα-
σία του Αυγούστου 2016, και στη
συνέχεια θα απολυθούν, αν δεν υπο-
γραφούν οι προτεινόμενες συμβά-
σεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
Λειτουργούμε πάντα με ευθύνη

επαγγελματισμό και σεβασμό.
Όμως, δεν σκοπεύουμε να γίνουμε
όμηροι των συνεπειών και επιλογών
της προβληματικής εκ μέρους της
Διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου δια-
χείρισης, και δεν θα δώσουμε τη
συγκατάθεσή μας σε νεοφιλελεύθε-
ρα σχέδια που διευρύνουν την ανα-
σφάλεια και την ευελιξία της εργα-
σίας, καταστρατηγώντας τις διατά-
ξεις του εργατικού δικαίου. 

Ζητούμε: διαφάνεια στις οικονομι-
κές και διοικητικές αποφάσεις, αξιό-
πιστο προγραμματισμό εργασιών,
σεβασμό και όχι ταπεινωτικές συμ-
περιφορές στους εργαζόμενους που
βρίσκονται σε επισφαλή σχέση ερ-
γασίας». 

Ξ
επέρασε κάθε έννοια αντεπιστημονικότητας
το ρατσιστικό ντελίριο του Δημάρχου Αμα-

ρουσίου  και προέδρου του Ιατρικού Συλλό-

γου Αθήνας Γιώργου Πατούλη στην πρωινή ζώνη

του Βήμα FM. Χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν

τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με την Ελονο-

σία έφτασε στο σημείο να μιλήσει για αυξημένο
κίνδυνο επιδημίας λόγω των προσφυγικών και με-

ταναστευτικών ροών ψευδόμενος μάλιστα ότι το

2014 «είχε εκριζωθεί εντελώς, δεν υπήρχε κανένα

κρούσμα ελονοσίας» και πως επανεμφανίστηκε το

2015 με τους πρόσφυγες.

Μάλιστα οι δηλώσεις του πήραν έκταση αφού
αναδημοσιεύτηκαν από “έγκυρες” δεξιοφυλλάδες
όπως η Καθημερινή.

Φυσικά δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πάρα πο-
λύ για να μάθει πως η ελονοσία δεν μεταδίδεται
από άνθρωπο σε άνθρωπο και ο μόνος τρόπος
μετάδοσής της είναι από μολυσμένα ανωφελή

κουνούπια όπως αναφέρει και το ίδιο το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ στην Εκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης
για το μισό 2016, ενώ τονίζεται ξεκάθαρα πως
“κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας με-
τάδοσης, δηλαδή ασθενείς που τεκμαίρεται ότι
μολύνθηκαν εντός Ελλάδος, εμφανίζονται συστη-
ματικά στη χώρα από το 2009. Εχουν καταγραφεί
7 (2009), 4 (2010), 42 (2011), 20 (2012), 3 (2013),
0 (2014), 6 (2015) περιστατικά. (...) Κανένα από τα
περιστατικά ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας με-
τάδοσης που εμφανίστηκαν τόσο το 2015 όσο και
το 2016 (έως σήμερα) δεν συνδέεται με Κέντρο
Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών”. 

Όπως εξηγείται στην Παγκόσμια Έκθεση για
την ελονοσία (2015) πρόκειται για μια ασθένεια
που ενδημεί κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική και
στην Λατινική Αμερική. Η ελονοσία είναι μια ακό-
μα ασθένεια των φτωχών, όπως είναι και η φυμα-
τίωση, και η επανεμφάνισή της σε διάφορα ση-
μεία του πλανήτη έχει να κάνει τόσο με την φτώ-

χεια και την οικονομική αδυναμία ολόκληρων πλη-
θυσμών να αντιμετωπίσουν τα κουνούπια ενώ πε-
ραιτέρω κίνδυνος παρουσιάζεται σε νοσούντα
άτομα που δεν έχουν πλήρως θεραπευτεί, όσο και
με τις κλιματικές αλλαγές που ευνοούν την αύξη-
ση των κουνουπιών. Αποστραγγίσεις, ψεκασμοί,
αλλά και ανθελονοσιακά φάρμακα για όσους
έχουν κολλήσει τη νόσο, είναι οι τρόποι αντιμετώ-
πισής της. 

Τα ψεύδη και ο ρατσισμός του Πατούλη είναι το
ένα μέρος της αντεπιστημονικής του υπόστασης,
το άλλο είναι πως στοχοποιώντας τους πρόσφυ-
γες ο Πατούλης κρύβει τα πραγματικά αίτια της
επανεμφάνισης της ελονοσίας. Είναι η διάλυση
της δημόσιας υγείας αλλά και της πολιτικής προ-
στασίας που έχουν κάνει ολόκληρο τον πληθυσμό
της χώρας πιο ευάλωτο. Χωρίς κονδύλια για αε-
ροψεκασμούς και χωρίς φάρμακα στα νοσοκο-
μεία είναι δεδομένο πως οι κίνδυνοι για την δημό-
σια υγεία θα αυξάνονται. 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Στάσεις
εργασίας
ενάντια στην
απληρωσιά

Φωτιά 
στα γραφεία
του ΣΕΚ

Όχι άλλα εργατικά “ατυχήματα”

ΕΛΟΝΟΣΙΑ Φταίνε οι περικοπές όχι οι πρόσφυγες

Επιστολή εργαζόμενων στο Εθνικό Θέατρο στον Υπουργό Πολιτισμού
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Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τις συ-
ναυλίες των Dead Κennedys με την ίδια
ενέργεια, ζωντάνια άλλα και αιχμηρή πολι-
τική άποψη ο Jello Biafra και οι Guantana-
mo School of Medicine για περίπου 3 ώρες
ξεσήκωσαν το αθηναϊκό κοινό. Ήδη, από
την αρχή της συναυλίας, ξεκίνησε παρο-
μοιάζοντας τον Τραμπ με τη Χρυσή Αυγή
φορώντας μπλουζάκι, που παραφράζον-
τας το γνωστό τραγούδι των Dead Kenne-
dys έγραφε “Nazi Trumps fuck off”. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας του
ανάμεσα από παλιά και νέα κομμάτια του
δεν σταμάτησε να σχολιάζει πολιτικά την
επικαιρότητα κατηγορώντας τις κυβερνή-
σεις για το ζήτημα των προσφύγων και το
ρόλο της Αμερικής για τους πολέμους, για
τα μέτρα λιτότητας και τις απολύσεις την
ίδια στιγμή που οι τραπεζίτες και τα αφεν-
τικά δεν χάνουν τίποτα. Ιδιαίτερη αναφορά
έκανε για τους φασίστες της Χρυσής Αυ-
γής. Όπως είπε χαρακτηριστικά “οι φασί-
στες όπως εδώ η Χρυσή Αυγή προσπα-
θούν να εκμεταλλευτούν το πόνο των φτω-
χών και να τους πουλήσουν τις ρατσιστι-
κές τους ιδέες. Βγείτε έξω μιλήστε τους
πρόσωπο με πρόσωπο και έτσι θα τους
πείσετε γιατί οι ρατσιστικές και φασιστικές
ιδέες δεν πρόκειται να τους βοηθήσουν”. 

Πολλοί θα θυμούνται ότι την προηγού-
μενη φορά που είχε επισκεφτεί την Αθήνα
για συναυλία, τον Οκτώβρη του 2012, δεν
είχε παραλείψει να συμμετέχει στην πα-
νεργατική απεργία που γινόταν εκείνη τη
βδομάδα. Για καλλιτέχνες όπως ο Jello
Biafra όσα χρόνια και αν περάσουν φαίνε-
ται ότι δεν επηρεάζεται ούτε το ταλέντο
τους ούτε η πολιτική τους άποψη! 

Μιχάλης Πέππας

Έ
να ειδικό αφιέρωμα στην άγνωστη
ιστορία των χιλιάδων Ελλήνων προ-
σφύγων του Β'ΠΠ και της κατοχής

προσφέρει από την Παρασκευή 2/9 μέχρι την
Τρίτη 6/9 το ψηφιακό τμήμα της ΕΡΤ στον
ιστότοπο www.ert.gr .  

Η προσφυγιά των Ελλήνων κατά το Β’ Παγ-
κόσμιο πόλεμο, είναι μία σχετικά άγνωστη πτυ-
χή της σύγχρονης ιστορίας. Στις μαύρες μέ-
ρες της κατοχής ειδικά από το 1942 και μετά
χιλιάδες αντιστασιακοί αλλά και οικογένειες
ολόκληρες κάτω από το φάσμα της πείνας και
του κατατρεγμού πήραν το δρόμο της προ-
σφυγιάς προς την Τουρκία και από εκεί στη Μ.
Ανατολή.

Χιλιάδες μπήκαν σε βάρκες-καρυδότσουφλα
και με κίνδυνο της ζωής τους ακολουθώντας
τη διαδρομή από τα παράλια της Ανατολικής
Ελλάδας, τη Ραφήνα, την Εύβοια, την Κατερί-
νη και την Πελοπόννησο έφταναν στην Σάμο,
τη Χίο, την Ικαρία, τη Λέσβο, τη Λήμνο, την Κά-
λυμνο ή την Κω και από εκεί πέρναγαν στα πα-
ράλια της Τουρκίας. 

Συγκλονιστικές ήταν οι διηγήσεις επιζώντων
εκείνης της περιόδου όπως παρουσιάστηκαν
στην σημαντική εκδήλωση τιμής και μνήμης
που οργανώθηκε στις 17 Αυγούστου στο πολι-
τιστικό κέντρο του Μαράθου της Ικαρίας με
θέμα “Η προσφυγιά των Ικάριων στη Μέση
Ανατολή 1942-1946” με αφορμή τα 70 χρόνια
από την επιστροφή όσων από τους πρόσφυ-
γες κατάφεραν να επιβιώσουν. 

“Η πρώτη ταυτότητα στη ζωή μου ήταν η
ταυτότητα του πολιτικού πρόσφυγα σε ηλικία
4 ετών”, διηγήθηκε ο πανεπιστημιακός Μάκης
Καβουριάρης, ο οποίος θύμισε τα διάσπαρτα
στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Χαλέπι, στην
Ιερουσαλήμ και σε όλη την Παλαιστίνη ακόμα
και στην μακρινή Αντίς Αμπέμπα, τις άθλιες
συνθήκες διαβίωσης, την πείνα, τη ζέστη, τις

αρρώστιες και το θάνατο, δηλαδή όλα όσα μα-
στίζουν τους πρόσφυγες διαχρονικά. “Δεν
πρέπει να επιτρέψουμε να ξεχαστεί μια από
τις σημαντικότερες σελίδες της νεώτερης
ιστορίας της χώρας. Οι μνήμες αυτές είναι φά-
ρος για εμάς και τις νεώτερες γενιές για το
ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των
προσφύγων και σήμερα”, τόνισε ο Μ. Καβου-
ριάρης θυμίζοντας την άθλια αντιμετώπιση
που επιφύλασσαν οι “σύμμαχοι” Άγγλοι αλλά
και την σημαντική αυτοοργάνωση που κατάφε-
ραν να δημιουργήσουν οι Έλληνες πρόσφυ-
γες με μαγειρεία, σχολεία και ιατρεία.

Στην εκδήλωση μίλησαν δίνοντας το παρών
και ο γιατρός Χρήστος Σταυρινάδης θυμίζον-
τας τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης της Παλαιστίνης αλλά
και η Σώσα Πλακίδα που κατασυγκινημένη μί-

λησε για το μικρό αδερφό της που δεν κατά-
φερε να αντεπεξέλθει στις κακουχίες του ταξι-
διού ενώ τόνισε πως σήμερα είμαστε υποχρε-
ωμένοι να στηρίξουμε τους ανθρώπους που
φεύγουν ως πρόσφυγες για τους ίδιους ακρι-
βώς λόγους, τον πόλεμο και την φτώχεια.

Στην εκδήλωση, που είχε έντονο αντιρατσι-
στικό χαρακτήρα και οργανώθηκε από τον Κύ-
κλο Τέχνης και Πολιτισμού της Ικαρίας και την
εκκλησιαστική επιτροπή Μαράθου, προβλήθη-
καν αποσπάσματα από βιντεοσκοπημένες
μαρτυρίες Ικαριωτών προσφύγων ενώ παρου-
σιάστηκε ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από το
αρχείο του δημοσιογράφου Νάσου Μπράτσου
ο οποίος επιμελείται και το αφιέρωμα της ιν-
τερνετικής ΕΡΤ. 

Κυριάκος Μπάνος

Η τελευταία ταινία του Βέρνερ Χέρτζογκ έχει φιλόδοξο
στόχο: Να παρουσιάσει την εξέλιξη της Μέσης Ανατολής
του Α’ Παγκόσμιου πολέμου μέσα από τη βιογραφία της
Γερτρούδης Μπελ. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνει.

Η Μπελ υπήρξε Βρετανίδα αρχαιολόγος και χαρτογρά-
φος, ουσιαστικά όμως δούλευε για τις Βρετανικές μυστι-
κές υπηρεσίες και τους διπλωμάτες που χάραξαν τα σύνο-
ρα στην περιοχή καθώς η Οθωμανική αυτοκρατορία κα-
τέρρεε. Προερχόταν από πλούσια οικογένεια που υποστή-
ριξε το πάθος της για ταξίδια και εξερευνήσεις. Έχοντας
επισκεφθεί και ζήσει στις περισσότερες περιοχές της Μέ-
σης Ανατολής, είχε χαρτογραφήσει (κυριολεκτικά) τα εδά-
φη και τους λαούς της, δημοσίευσε κείμενα και φωτογρα-
φίες και απέκτησε πολλές γνώσεις και στοιχεία για το πο-
λύπλοκο μωσαϊκό που απάρτιζε την τότε Οθωμανική αυτο-
κρατορία. Αυτές τις πολύτιμες γνώσεις χρειαζόταν η Βρε-
τανική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ελέγξει την κα-
τάσταση που διαμορφωνόταν με το ξέσπασμα του Α’�Παγ-
κόσμιου Πολέμου. Η Βρετανία ήθελε να διατηρήσει τον
έλεγχο πάνω στα πλούσια σε πετρέλαιο εδάφη της περιο-
χής ξεσηκώνοντας τις φυλές και εθνότητες εναντίον των

Οθωμανών. Την ίδια στιγμή, στήνονταν μυστικές συμφω-
νίες με τη Γαλλία και την τσαρική Ρωσία για το μοίρασμα
της Μέσης Ανατολής σε ζώνες επιρροής. Αποτέλεσμα των
διαβουλεύσεών τους είναι η διαβόητη γραμμή «Σάικς- Πι-
κό». Η Μπελ και ο Τ.Ε. Λώρενς ήταν κομβικές φυσιογνω-
μίες σ’αυτό το έργο. Μαζί με τον Βρετανό διοικητή της πε-
ριοχής Πέρσι Κοξ και τον Τσόρτσιλ συντόνισαν και υλοποί-
ησαν τη Βρετανική «γραμμή». Η δημιουργία  του Ιράκ, σαν
Βρετανικό προτεκτοράτο με βασιλιά τον χασεμίτη πρίγκη-
πα Φεϊζάλ υπήρξε δικό της έργο. Με την τακτική «διαίρει
και βασίλευε» έγινε εφικτός ο διορισμός σουνίτη ηγέτη σε
μια χώρα με Σιίτικη πλειοψηφία και σημαντικό Κούρδικο
πληθυσμό. 

Από όλη αυτή την πλούσια ιστορία, πολύ λίγα παρουσιά-
ζονται στην «Βασίλισσα της ερήμου». Όταν δεν φλυαρεί
πάνω στις ερωτικές περιπέτειες της Μπελ, πλατειάζει στις
διπλωματικές συνωμοσίες των πλούσιων και ισχυρών που
δρουν ανενόχλητοι με φόντο εξωτικά τοπία και φολκλόρ.
Οι άνθρωποι και οι αγώνες τους για χειραφέτηση έχουν
σχεδόν εξαφανιστεί και η Μέση Ανατολή εμφανίζεται σαν
καρτ ποστάλ όπου οι ιμπεριαλιστές γράφουν την ιστορία
τους. Ο κλασσικός «Λώρενς της Αραβίας» του 1962 αλλά
και το περυσινό «Τεεμπ» αποτελούν πολύ πιο άρτιες ται-
νίες και ειλικρινείς απόπειρες να περιγραφούν οι ρίζες των
πολέμων που ακόμα σαρώνουν την περιοχή.

Δήμητρα Κυρίλλου

Εξαιρετική Ιταλική ταινία με θέμα τη «Ντραγκέτα», την τοπική μαφία
της περιοχής της Καλαβρίας. 

Στο μικρό απομονωμένο χωριό του Ασπρομόντε μια εν θερμώ κίνηση
του νεαρού Λέο αναζωπυρώνει την έχθρα που χωρίζει δυο φαμίλιες. Ο
παππούς του Λέο είχε δολοφονηθεί από την αντίπαλη οικογένεια και «δεν
τον χωρεί ο τόπος» στη μικρή κοινωνία, να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα
του, ο οποίος προσπαθεί να ξεκόψει από τα κυκλώματα. Έτσι ο Λέο κατα-
φεύγει στους δυο θείους του στο Μιλάνο, τους οποίους θαυμάζει για τη
μεγάλη ζωή που διάγουν με δραστηριότητες σε ναρκωτικά, οικοδομικές
επιχειρήσεις και εμπόριο σάρκας. Όμως μια αποστολή «εμπορεύματος»
στη γενέτειρα γίνεται αφορμή για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με
απρόβλεπτες συνέπειες. 

Ο Μούντσι έφτιαξε μια διαφορετική ταινία για τη μαφία. Δεν θυμίζει
«Νονό», ούτε γκαγκστερικό είδος, ούτε γουέστερν, αλλά αρχαία τρα-
γωδία. Οι ήρωες είναι παγιδευμένοι σε μια μαφιόζικη οικογενειακή πα-
ράδοση από την οποία δεν μπορούν να διαφύγουν, ενώ κράτος και
αστυνομία λειτουργούν διεκπεραιωτικά. Η ζωή τους, η δουλειά τους, οι
σχέσεις τους έχουν διαποτιστεί πλήρως από τον νόμο της Ντραγκέτα
που βασιλεύει από τα πετρόσπιτα της «καθυστερημένης» Καλαβρίας
μέχρι τους ουρανοξύστες του «αναπτυγμένου» Μιλάνο. Είναι οι δυο
όψεις του ίδιου νομίσματος: της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που
περνάει η Ιταλία σήμερα.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Jello Biafra:
Νazi Trumps
fuck off

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΡΤ Έλληνες πρόσφυγες στη Μ. Ανατολή

Η βασίλισσα της ερήμου
Του Βέρνερ Χέρτζογκ

Σκοτεινές ψυχές
Του Φραντσέσκο Μούντσι 
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η αποτυχία 
του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Λένιν, Λούκας, Γκράμσι: 
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Οι επόμενες μάχες και 
η οργάνωση τους
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Λένιν, Λούκας, Γκράμσι: 
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
Οι επόμενες μάχες και 
η οργάνωση τους
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Οι δίκες της Μόσχας

Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Όαση 7μμ
Πώς οργανώνουμε 
το απεργιακό φθινόπωρο
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ Άνεμος 7.30μμ
Λένιν, Λούκας, Γκράμσι: 
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ Γιώτης 8μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ Γαρδένια (Βασ. Σοφίας 75) 8μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οι απαγορεύσεις δεν είναι απελευ-
θέρωση - Η ισλαμοφοβία 
και η αριστερά
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
πλατεία Μερκούρη 7μμ
10/9 ΔΕΘ – Η μάχη ενάντια σε νέα 
και παλιά μνημόνια κλιμακώνεται

Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ 1968 (στοά
Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Λένιν, Λούκας, Γκράμσι: 
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Μαρία Μαλέσκου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 στοά Σάρκα, 
Α’ κτίριο, 2ος�όροφος, 7μμ
Οι επόμενες μάχες 
και η οργάνωση τους
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 Θόλος 7μμ
Η αποτυχία 
του νεοφιλελευθερισμoύ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ κικιρίκο (Γαλήνης) 7μμ
Οι επόμενες μάχες 
και η οργάνωση τους
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Οι επόμενες μάχες 
και η οργάνωση τους
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Η αποτυχία 
του νεοφιλευθερισμού
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
καφέ Νότος 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ

•ΠΕΜΠΤΗ 1/9 
κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Λένιν, Λούκας, Γκράμσι: 
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/9 δημαρχείο 7μμ
Λένιν, Λούκας, Γκράμσι: 
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Αναστασία Παπαδάκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/9 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Οι απαγορεύσεις δεν είναι απελευ-
θέρωση - Η ισλαμοφοβία 
και η αριστερά
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/9 
πεζόδρ. Γ. Ολυμπίου 7.30μμ
Οι επόμενες μάχες 
και η οργάνωση τους
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/9 καφέ Σαμπίρ 7μμ
Οι επόμενες μάχες 
και η οργάνωση τους
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/9 Sweet Home 7.30μμ
Οι πρόσφυγες της 
Αραβικής Άνοιξης
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 1/9 
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Λένιν, Λούκας, Γκράμσι: 
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας
• ΠΕΜΠΤΗ 8/9 
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 1/9 καφέ Quiz 7μμ
Οι επόμενες μάχες 
και η οργάνωση τους
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΠΑΤΡΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 1/9 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
•ΠΕΜΠΤΗ 8/9 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Δουκ. Πλακεντίας 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 1/9

ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη7μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλατεία Αγ.Βλάσση 7μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Οσία Ξένη 7μμ

ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 7μμ

ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΤΡΟ Πανόρμου 7μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 6.30μμ

ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 7μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας 7.30μμ

ΚΟΥΚΑΚΙ μετρό Φιξ 6μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ πεζ. Μικρά Ασίας 6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 7μμ

ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 7μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/9

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 11πμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ οδός Παύλου Φύσσα 11πμ

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11πμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Αγ.Ιερόθεου 12μ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 12μ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά ξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια
νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την εκ-
με 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 ερ-
γα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου -
λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια
αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι -
κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα -
τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας

τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί
το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο στην
άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αν-
τι 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 σο-
σια 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 κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ -
θε ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται
στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύ-
να 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 μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα -
τι κό κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί

να πεί θει τους εργά τες για την επα να -
στα τι κή προ ο πτι κή 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. 

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

...................................................................................................................................

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

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

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

...................................................................................................................................
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Σ
τις 28 Αυγούστου 1949 τα τμήματα του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)
στο Γράμμο άρχισαν να συμπτύσσονται

και να ετοιμάζουν την υποχώρησή τους στην
Αλβανία. Την επόμενη μέρα όλα είχαν τελει-
ώσει. Ο ΔΣΕ δεν μπορούσε να συνεχίσει τον
πόλεμο μπροστά στην συντριπτική υπεροπλία
του εχθρού. Στις 30 Αυγούστου οι κυβερνητι-
κές εφημερίδες πανηγύριζαν για την «συντρι-
βή της ανταρσίας» και του «συμμοριτισμού». 

Η επιχείρηση «Πυρσός» του κυβερνητικού
στρατού στο Γράμμο και το Βίτσι είχε ξεκινή-
σει στις 2 Αυγούστου. Μπορεί η 5η Ολομέλεια
της ΚΕ του ΚΚΕ να διακήρυττε στα τέλη Γενά-
ρη του 1949 ότι ο στόχος πρέπει να είναι «να
κερδίσουμε μέσα στα 1949 εμείς την καμπή
στην εσωτερική μας εξέλιξη», αλλά η πραγμα-
τικότητα ήταν ότι οι συσχετισμοί ήταν συντρι-
πτικοί εις βάρος του «δεύτερου αντάρτικου». 

Για παράδειγμα, όταν ο Ζαχαριάδης έκανε
αυτές τις προβλέψεις στην 5η Oλομέλεια, ξεκι-
νούσε η επιχείρηση Περιστερά στην Πελοπόν-
νησο. Οι 3.500 περίπου μαχητές και μαχήτριες
της 3ης μεραρχίας του ΔΣΕ βρέθηκαν αντιμέ-
τωποι με 22.000 στρατιώτες, καταδρομείς, χω-
ροφύλακες και παρακρατικούς. Είχαν προηγη-
θεί μαζικές συλλήψεις «ενισχυτών» των ανταρ-
τών, ολόκληρα χωριά σε πολλές περιπτώσεις. 

Τον Μάρτη οι μονάδες των ανταρτών που το
προηγούμενο καλοκαίρι μπορούσαν να οργα-
νώνουν μέχρι και παιδικές κατασκηνώσεις στις
περιοχές που έλεγχαν, είχαν μετατραπεί σε
ομάδες κυνηγημένων ανθρώπων που εξοντώ-
νονταν μεθοδικά. Το ίδιο περίπου σενάριο
επαναλήφθηκε στη Στερεά Ελλάδα και τη
Θεσσαλία.  

Στο Βίτσι και τον Γράμμο τον Αύγουστο οι
15.000 περίπου μαχητές και μαχήτριες του
ΔΣΕ βρέθηκαν αντιμέτωποι με περισσότερους
από 100.000 του «εθνικού στρατού» που διέθε-
τε 150 πυροβόλα, τανκς, αεροπλάνα και τα
ανεξάντλητα εφόδια που εξασφάλιζε η αμερι-
κάνικη στρατιωτική βοήθεια. 

Στο αίμα

Η άρχουσα τάξη με την ολόπλευρη στήριξη
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού έπνιξε στο αίμα
το κίνημα της Αντίστασης και την Αριστερά. Από
τον Ιούλη του 1946 μέχρι το 1951 εκδόθηκαν
7.500 θανατικές καταδίκες από τις οποίες εκτε-
λέστηκαν οι 4.000 με 5.000. Στα τέλη του 1951
τα επίσημα στοιχεία μιλούσαν για 14.500 πολιτι-
κούς κρατούμενους σε φυλακές και εξορίες
(χωρίς να υπολογίζεται το κολαστήριο της Μα-
κρονήσου όπου «αναμορφώνονταν» οι αριστε-
ροί φαντάροι). Χιλιάδες ήταν οι δολοφονημένοι
«ανεπίσημα», οι βασανισμένοι και οι διωγμένοι. 

Ο εμφύλιος δεν ήταν ένα ατύχημα που έφε-
ρε τους «έλληνες να τουφεκάνε έλληνες» λό-
γω της στενοκεφαλιάς κάποιων ηγεσιών από
τις δυο πλευρές. Ήταν η τελευταία πράξη του
κύκλου της επανάστασης και της αντεπανά-
στασης που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία
στη δεκαετία του ’40. Η δικιά μας πλευρά έχα-
σε, η εργατική τάξη, οι φτωχοί, οι εκμεταλ-
λευόμενοι. Το ζήτημα είναι γιατί. 

Οι κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης
στη δεκαετία του ’40 είχαν έρθει πιο νωρίς.
Τέτοια ήταν η Γενική Απεργία του Μάρτη του
1943 που ακύρωσε την προσπάθεια των ναζί
να επιβάλλουν την πολιτική επιστράτευση.
Ήταν το αποκορύφωμα εργατικών αγώνων
που είχαν ξεσπάσει από το 1942. Αυτή η νικη-
φόρα μάχη της οργανωμένης εργατικής τάξης

καθόρισε τις πολιτικές εξελίξεις για τον επόμε-
νο ενάμιση χρόνο μέχρι την απελευθέρωση. 

Η δεύτερη ήταν ο Δεκέμβρης του 1944. Η
ηγεσία του ΚΚΕ που ηγεμόνευε στο κίνημα,
ήθελε να ακολουθήσει το δρόμο της ταξικής
συνεργασίας και της «εθνικής ενότητας» που
ακολουθούσαν όλα τα ΚΚ εκείνη την εποχή
του «μεγάλου αντιφασιστικού πολέμου». Συμ-
μετείχε στην κυβέρνηση της «εθνικής ενώσε-
ως» παίρνοντας στους ώμους της ακόμα και
την εφαρμογή αντεργατικών μέτρων όπως της
νομισματικής σταθεροποίησης. 

Το ξέσπασμα του «κόκκινου Δεκέμβρη» ήταν
η προσωρινή απώλεια του ελέγχου αυτού του
κινήματος, και μέσα από αυτή τη ρωγμή ξετυ-
λίχτηκε μια μάχη που κράτησε 33 μέρες· η μο-
ναδική περίπτωση στην Ευρώπη που το κίνημα
της Αντίστασης συγκρούστηκε ένοπλα με τους
Συμμάχους «απελευθερωτές». 

Ο ΕΛΑΣ έχασε τη μάχη της Αθήνας, και η
συνέχεια ήταν η υπογραφή της Συμφωνίας της
Βάρκιζας τον Φλεβάρη του 1945 με βάση την
οποία παρέδωσε τον οπλισμό του και διαλύθη-
κε. Οι διατάξεις της έδωσαν την ευκαιρία στην
αστική τάξη να ανασυγκροτήσει το κράτος της
και να εξαπολύσει ένα όργιο διωγμών ενάντια
στο κίνημα της Αντίστασης, που σωστά το
ΕΑΜ χαρακτήρισε «μονόπλευρο εμφύλιο πόλε-
μο». Οι χιλιάδες κατατρεγμένοι αγωνιστές
στην ύπαιθρο που ανέβηκαν στα βουνά για να
γλυτώσουν θα γίνονταν μερικούς μήνες αργό-
τερα οι πρώτες μονάδες του ΔΣΕ. 

Για την ηγεσία του ΚΚΕ η Συμφωνία της
Βάρκιζας δεν ήταν απλά μια αναγνώριση των
αρνητικών συσχετισμών που έφερε η ήττα
στην Αθήνα. Ήταν το σκαλοπάτι για να μπει
ξανά στη ρότα της διεκδίκησης της συμμετο-
χής της σε μια κυβέρνηση με αστικά κόμματα.
Ο Δεκέμβρης και η επέμβαση των ξένων διέκο-
ψε την «ομαλή δημοκρατική εξέλιξη» εκτιμού-
σε η 12η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ τον Ιούνη
του 1945. Το ζήτημα ήταν να ξεκινήσει ξανά
αυτή η ομαλότητα. 

Στο όνομα αυτής της «δημοκρατικής παν-
στρατιάς», η Βάρκιζα έπρεπε να τηρηθεί μέχρι
κεραίας (και να αποκηρυχτεί ο Άρης Βελου-
χιώτης). Στην ίδια Ολομέλεια ο «μεγάλος αρ-

χηγός» Ζαχαριάδης ξιφουλκούσε ενάντια σε
όσους «δεν καταλαβαίνουν την υποχωρητικό-
τητά μας. Όπως είχαν άδικο και εκείνοι που
κατέκριναν την ‘υποχωρητικότητά μας’ όπως
τη λένε στο Λίβανο. Γιατί και τότε όπως και
ΤΩΡΑ εμείς αποβλέπουμε σε ένα σκοπό: στο
να αυξήσουμε τις δυνάμεις της αντίστασης τό-
τε, της Δημοκρατίας σήμερα». 

Η ηγεσία στήριζε αυτές τις ελπίδες της στη
ζωτικότητα που έδειχνε το μαζικό κίνημα παρά
τα χτυπήματα της τρομοκρατίας. Για παρά-
δειγμα τον Σεπτέμβρη του 1945 το ΕΑΜ γιόρ-
τασε τα 4 χρόνια από την ίδρυσή του με μια γι-
γάντια συγκέντρωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο. 

Τον Γενάρη του 1946 ξεσπά ένα απεργιακό
κίνημα όπως αναφέρει μια μελέτη: «θα μπο-
ρούσε να πει κανείς ότι τον Ιανουάριο του
1946 όλοι οι Έλληνες απέργησαν αλλά όχι
ταυτόχρονα». Στα συνδικάτα σάρωνε ο ΕΡ-
ΓΑΣ, η συνδικαλιστική παράταξη της Αριστε-
ράς. Στο 8ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ οι 1.100 από
τους 1.436 συνέδρους ανήκανε σε αυτή την
παράταξη. 

Η ηγεσία του ΚΚΕ αντιμετώπιζε ένα δίλημμα.
Αποζητούσε ένα έντιμο συμβιβασμό με έναν
αντίπαλο που δεν είχε καμιά διάθεση για κάτι
τέτοιο. Για να πετύχει αυτό το συμβιβασμό
έπρεπε να αποδείχνει σε εχθρούς και φίλους
ότι διατηρούσε τη μαζική της βάση και για να
το κάνει αυτό έπρεπε να
αποδείχνει σε αυτή τη βά-
ση ότι μπορούσε να απαν-
τάει σε είδος στα πλήγμα-
τα της απέναντι πλευράς. 

Έτσι ο Ζαχαριάδης έλε-
γε στη συγκέντρωση της
Τούμπας τον Αύγουστο
του ’45 ότι αν δεν προχω-
ρήσει η «ομαλή εξέλιξη»
τότε θα ξανακουστεί στα
«βουνά και τα λαγκάδια»
το «εμπρός ΕΛΑΣ για την
Ελλάδα…». Όταν ο ιδιωτι-
κός στρατός του Μαγγανά
καταλάμβανε την Καλαμά-
τα τον Γενάρη του 1946
και δολοφονούσε αριστε-

ρούς κρατούμενους, η ηγεσία του ΚΚΕ δεν
μπορούσε να μείνει άπραγη -συντόνισε και
εξόπλισε τις ομάδες των αγωνιστών που ήταν
στα βουνά. 

Μπερδεμένα βήματα

Όμως κάθε τέτοια χειρονομία και κίνηση
προκαλούσε ρίγη τρόμου στο αστικό στρατό-
πεδο. Ήταν αντιφατική η προσπάθεια της ηγε-
σίας να κρατήσει το κίνημα σε «λογικά πλαί-
σια» και ακόμα και τις ένοπλες απαντήσεις να
τις βλέπει σαν «μέσο πίεσης για ομαλές δημο-
κρατικές εξελίξεις». Γι’ αυτό η πολιτική του
ΚΚΕ από το 1945 μέχρι το 1947 μοιάζει με τα
μπερδεμένα βήματα ενός μεθυσμένου που πα-
ραπατάει πότε από εδώ και πότε από κει.
Έχουμε μια «διολίσθηση προς τον Εμφύλιο»
που την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει
πάντα η αντίπαλη πλευρά. 

Τον Νοέμβρη του 1945 το ΚΚΕ δίνει «ανοχή»
στην κυβέρνηση Σοφούλη και τον Μάρτη του
1946 απέχει από τις εκλογές (για να τραβήξει
το «δημοκρατικό κέντρο»). Τον Οκτώβρη του
1946 ανακοινώνεται η ίδρυση του Δημοκρατι-
κού Στρατού αλλά λίγες μέρες πριν είχε συμ-
μετάσχει στο νόθο δημοψήφισμα για την επι-
στροφή του βασιλιά Γεώργιου Β’. 

Τον Φλεβάρη του 1947 το ΠΓ της ΚΕ αποφα-
σίζει ότι θα ρίξει το βάρος στον ένοπλο αγώ-
να, και τον Ιούνη ένα μέλος του, ο Μ. Πορφυ-
ρογένης, θα δηλώσει στο συνέδριο του Γαλλι-
κού ΚΚ στο Στρασβούργο ότι ο αγώνας του
ΔΣΕ «αποκρυσταλλώνεται προς τη δημιουργία
μιας λεύτερης Ελλάδας με δικιά της κυβέρνη-
ση και κρατική υπόσταση». Αλλά ο Κ. Καρα-
γιώργης επισήμαινε στο Ριζοσπάστη ότι: «Τό-
σο στο Στρασβούργο όσο και δω υπάρχει ένα
χέρι προτεταμένο ειλικρινώς για συμφιλίωση,
για κατευνασμό, για συμβιβασμό». 

Η αντίληψη ότι το κίνημα είναι μια μηχανή
που ανάβει και σβήνει με το πάτημα ενός
κουμπιού είναι το σήμα κατατεθέν όλων των
ρεφορμιστικών και γραφειοκρατικών ηγεσιών.
Το ΚΚΕ κυριαρχούσε στα συνδικάτα αλλά επέ-
μενε ότι οι απεργίες έπρεπε να γίνονται με το
σταγονόμετρο. Τον Ιούλη του 1946 η κυβέρνη-
ση πέρασε από τη βουλή το περιβόητο Γ’ Ψή-
φισμα «Περί εκτάκτων μέτρων κατά των επι-
βουλευομένων την δημοσίαν τάξιν και την ακε-
ραιότητα του κράτους» που φίμωσε τα συνδι-
κάτα και με βάση τις διατάξεις του ξεκίνησαν
οι πρώτες εκτελέσεις από έκτακτα στρατοδι-
κεία. Η απάντηση της ηγεσίας ήταν μια αναιμι-
κή 24ωρη απεργία. 

Με αυτό το τρόπο, όμως, το κίνημα του
1945-46 εξαντλήθηκε και έχασε τη δυναμική

του. Σε αντίθεση με την Αν-
τίσταση όπου το αντάρτικο
φούντωσε όταν η εργατική
τάξη είχε μπει ορμητικά
στο προσκήνιο, ο ΔΣΕ γνώ-
ρισε την ανάπτυξή του
όταν η δυναμική της εργα-
τικής τάξης είχε δει τις ευ-
καιρίες της να χάνονται.  

Ο Γράμμος το 1949 ήταν
ο επίλογος μιας νικηφόρας
επανάστασης που είχε χα-
θεί πιο πριν- όχι γιατί η ερ-
γατική τάξη δεν ήθελε να
νικήσει, αλλά γιατί η ηγε-
σία της είχε μια στρατηγι-
κή συμβιβασμού. 

Λέανδρος Μπόλαρης

31 Aυγούστου 2016, Νο 1238Ιστορία

Γιατί ηττήθηκε ο
Δημοκρατικός Στρατός;
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Κ
υκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι από τις εκδόσεις Εργατική
Πάλη το αυτοβιογραφικό «πόνημα» του Χρήστου Τζούρντού
«Το Παραστράτευμα». �

Ο Χρήστος γεννήθηκε το 1938, μεγάλωσε μέσα στην περίοδο της
κατοχής όπου τόσο από την πείνα όσο και από τις βόμβες έχασε
δύο αδέρφια και ο πατέρας του σακατεύτηκε. Βγήκε στο μεροκά-
ματο από τα 12 και στη συνέχεια υπηρέτησε στο ναυτικό, στο αντι-
τορπιλικό ΒΕΛΟΣ. Το 1965 πήρε μέρος στα Ιουλιανά και στη συνέ-
χεια στον αντιδικτατορικό αγώνα. Ζήτησε άσυλο στο Λονδίνο όπου
συνέχισε την αντιφασιστική του δράση και συνδέθηκε με το επανα-
στατικό κίνημα. Είναι μέλος της ΣΦΕΑ (Σύνδεσμος Φυλακισθέντων
Εξορισθέντων Αγωνιστών 1967-1974) και ενεργό μέλος της ΚΕΕΡ-
ΦΑ,  συνεχίζοντας μέχρι σήμερα να παλεύει το φασισμό.  

Το βιβλίο αναφέρεται στις εμπειρίες του Χρήστου από τη στρα-
τιωτική του θητεία στο Ναυτικό την περίοδο του 1958. Περιγράφει
το κλίμα ανυπακοής που υπήρχε μέσα στις γραμμές του στρατού,
από μία νεολαία που είχε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της καθη-
μερινής ζωής, τη φτώχεια, το κυνήγι του μεροκάματου και ταυτό-
χρονα τη σχιζοφρένεια των στρατοκρατών, που προσπαθούσαν να
σπάσουν τον τσαμπουκά των νέων προκειμένου να υπηρετήσουν
ένα παράλογο σύστημα στο όνομα της πατρίδας.  

Όπως γράφει: Ήταν «μία
περίοδος παρακρατικής και
κρατικής εξουσίας σε όλους
τους τομείς της καθημερινό-
τητας. Μπορεί να είχαν ανα-
κάμψει οι αριστεροί δια μέ-
σου του ΠΑΜΕ και ΕΔΑ και σε
κάποια φάση του 1958 να

ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμα και να είχε κλείσει το νησί-
κολαστήριο της Μακρονήσου, αλλά όμως υπήρχαν όλες οι δομές
ενός καραδεξιού κράτους στα τελευταία του, της ματωμένης Καρα-
μανλικής οκταετίας, όπως καθιερώθηκε να λέγεται σήμερα ακόμα
από τους ασυμβίβαστους αριστερούς. Ένα κράτος άκρως καταπιε-
στικό και σκληρό στα κρυφά και προ πάντων φανερά πολιτικά δρώ-
μενα».

Ο Χρήστος περιγράφει με απολαυστικό τρόπο την τεράστια αντί-
φαση που υπήρχε μέσα στις γραμμές του στρατού. Από τη μία «οι
αλανιάριδες, οι μαγκίτες, οι τσαμπουκάδες, οι δε γουστάρω να πάω
φαντάρος, οι αντιμιλιταριστές, οι αντικαραβανάδες και οι όποιοι άλ-
λοι από κάθε άποψη αντιρρησίες στράτευσης» και από την άλλη οι
«οι σκοτεινές δυνάμεις του παρακράτους, οι συμμορίες της καρφί-
τσας, των σαμποτέρ στα αεροπλάνα της αεροπορίας από τον ΙΔΕΑ,
των Κοτζαμάνηδων, των δολοφόνων του αριστερού συνεργαζόμε-
νου με την ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, των ΤΕΑ και
των εκκολαπτόμενων τυράννων της στρατιωτικής καπιταλιστικής δι-
κτατορίας από το 1967 εώς το 1974».  

Ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος της τάξης μας και μέσα από τις
εμπειρίες που περιγράφει στο βιβλίο, μπορεί κανείς να πάρει μία
γεύση από τα χαρακτηριστικά μιας γενιάς που έδωσε μικρές και με-

γάλες μάχες γκρεμίζοντας  τη δε-
ξιά, το παρακράτος, τις χούντες,
κατέκτησε μια σειρά δημοκρατικά
δικαιώματα την περίοδο της Με-
ταπολίτευσης και άφησε πίσω της
πολύτιμες παρακαταθήκες για
τους σημερινούς αγώνες. 

Κ.Θ.

Νο 1238, 31 Αυγούστου 2016 Ιδέες

Εκδηλώσεις για τον Τρότσκι
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ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ομιλητής: 
Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 
καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8 στέκι Ρήξης
και Ανατροπής 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 1/9 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 στέκι 
Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
πλατεία Γαρδένιας 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
σαλόνι εστιών ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ 
Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
καφέ Νότος 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Βαβέλ
(Βασ.Σοφίας 87) 8μμ
Ομιλητής: 
Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: 
Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
καφέ Big Mouth
(Γυφτοπούλου 8)  8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
καφέ White Rabbit 7.30μμ
Ομιλητής: 
Παντελής 
Παναγιωτακόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ –
ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69)
Ομιλητής: 
Πέτρος Κωνσταντίνου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
καφέ Ξενομπάτης 7μμ
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 Δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 
στέκι Δράση για 
μια άλλη Πόλη 7μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 δημαρχείο 8μμ
Ομιλητής: 
Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 
στέκι (Ρήγα φερραίου) 6μμ
Ομιλητής: 
Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 
πολιτιστικό κέντρο δήμου 
Αθήνας (Καλογερά 6) 7μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ 1968, 7μμ
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων)
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
Γ�ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
πολιτιστικό κέντρο 
Αγ. Ελευθέριου 
(Αναβρύτης 5) 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
πλατεία Αγ. Λαζάρου 7.30μμ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
καφέ Quiz 7μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ομιλητής: 
Γιάννης Μαραβελάκης

Το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει τις πύλες του στο Ζάππειο από

τις 2 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016. Το Μαρξιστικό 

Βιβλιοπωλείο θα βρίσκεται στο περίπτερο Νο 25. 

Οι ώρες  λειτουργίας της Έκθεσης είναι: 

Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00 – 22:30, Παρασκευή και 

Σαββάτο: 18:00 – 23:00 και Κυριακή: 11:00 – 22:30

ΒΙΒΛΙΟ Χρήστος Τζουρντός “Το Παραστράτευμα”

“Επίκαιρος και 
τότε και τώρα”

Θα τα 
βρείτε στο

μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Αθήνα - Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr
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"Τ
ι θα πρέπει να κάνουν τα οι-
κονομικά επιτελεία αν η
επόμενη ύφεση έρθει πριν

προλάβουν οι κεντρικές τράπεζες να
ξετρυπώσουν από τα υπόγεια των
χαμηλών επιτοκίων;". Με αυτά τα λό-
για περιγράφει το πρακτορείο Blo-
omberg την αγωνία που κυριάρχησε
στο φετινό ετήσιο συνέδριο της
FED, της κεντρικής τράπεζας των
ΗΠΑ που έγινε, όπως κάθε χρόνο,
στο Τζάκσον Χόουλ της ορεινής, βο-
ρειοδυτικής πολιτείας του Ουαϊό-
μινγκ. Το ερώτημα δεν ήταν καθό-
λου, μα καθόλου ακαδημαϊκό. Για
δυο κύρια λόγους. 

Πρώτον, οι κεντρικές τράπεζες
έχουν ήδη δοκιμάσει τα πιο ισχυρά
τους φάρμακα -αλλά ο ασθενής δεν
λέει να αναρρώσει. Παρά τα ιστορι-
κά χαμηλά επιτόκια, τη μαζική "εκτύ-
πωση" χρήματος, τις γιγαντιαίων
διαστάσεων αγορές χρεωγράφων
κλπ η αμερικανική οικονομία συνεχί-
ζει να βρίσκεται "διασωληνωμένη,
στην εντατική". Ο Τζέρεμι Στάιν, κα-
θηγητής οικονομικών στο πανεπι-
στήμιο του Χάρβαρντ και πρώην μέ-
λος του διοικητικού συμβουλίου της
FED, το παραδέχτηκε ανοιχτά στην
ομιλία του στο Τζάκσον Χόουλ: "το
οπλοστάσιό μας έχει σχεδόν εξαντ-
ληθεί".

Ο Στάιν πρότεινε μια ακόμα πιο
"επιθετική διεύρυνση του ισολογι-
σμού" της κεντρικής τράπεζας. Το
2007, στις παραμονές της κατάρ-
ρευσης της Λήμαν Μπράδερς το
ενεργητικό της FED (η αξία των ομο-
λόγων, του χρυσού, του συναλλάγ-

ματος κλπ) που είχε στα "θησαυρο-
φυλάκια" της ήταν όλο και όλο 850
δις δολάρια. Σήμερα έχει φτάσει
στα 4.5 τρισεκατομμύρια. Η FED,
για να το πούμε με άλλα λόγια, αγό-
ρασε μέσα σε αυτά τα εννέα χρόνια
τέσσερις φορές περισσότερα χρεό-
γραφα από όσα είχε αγοράσει μέσα
στα ενενήντα περίπου προηγούμενα
χρόνια της ύπαρξής της (ιδρύθηκε
το 1913). Τα αποτελέσματα αυτής
της "θεραπείας" ήταν, στην καλύτε-
ρη περίπτωση, απογοητευτικά. Στην
χειρότερη, καταστροφικά.

Η πρώτη προτεραιότητα της FED
(όπως και των περισσότερων κεντρι-
κών τραπεζών) είναι να συγκρατεί
τον πληθωρισμό σε "χαμηλά αλλά
θετικά επίπεδα" -δηλαδή κάτω αλλά
κοντά στο 2%. H FED έχει αποτύχει -
παταγωδώς. Το 2014 ο πληθωρι-

σμός ήταν μόλις 0.8%. Το 2015 έπε-
σε στο 0.7%. Και τα πρώτα στοιχεία
από τη φετινή χρονιά δεν δείχνουν
καμιά απολύτως βελτίωση. 

Διάγνωση

Τι πρέπει να γίνει; Κάποιοι, όπως ο
Στάιν, πρότειναν ουσιαστικά ένα
ακόμα μεγαλύτερο πρόγραμμα
"εκτύπωσης" χρήματος. Άλλοι, πρό-
τειναν αρνητικά επιτόκια -κάτι που
έχουν ήδη κάνει η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ια-
πωνίας. Υπήρχαν και άλλες ιδέες: η
κατάργηση του "χάρτινου" χρήματος
(μόνο ηλεκτρονικό), αλλαγή των
στόχων για τον πληθωρισμό (αύξη-
ση από το 2% στο 3% ή και ακόμα
ψηλότερα) και ό,τι άλλο μπορεί να
φανταστεί κανείς. Αυτό που έλειπε
ήταν η συμφωνία: αν οι γιατροί σε

ένα ιατρικό συμβούλιο διαφωνούσαν
τόσο πολύ μεταξύ τους γύρω από
τη διάγνωση και τη θεραπεία όσο
διαφωνούσαν οι τραπεζίτες στο
Τζάκσον Χοουλ, ο ασθενής θα είχε
πολύ σοβαρούς λόγους για να ανη-
συχεί.  

Ο δεύτερος λόγος που κάνει το
ερώτημα "τι θα πρέπει να κάνουν οι
κεντρικές τράπεζες αν έρθει μια νέα
ύφεση" τόσο επιτακτικό είναι απλός:
η νέα ύφεση βρίσκεται ήδη προ των
πυλών. Τυπικά, σύμφωνα με τις επί-
σημες εκτιμήσεις η οικονομία των
ΗΠΑ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται
με έναν ρυθμό γύρω στο 2% τα επό-
μενα χρόνια. Το πρόβλημα δεν είναι
απλά ότι το νούμερο αυτό είναι πο-
λύ χαμηλό. Το χειρότερο είναι ότι
αμφισβητείται -όχι μόνο από πολ-
λούς οικονομολόγους αλλά και από

τα ίδια τα στοιχεία: η αμερικανική οι-
κονομία ανέκαμψε, αρχικά, αργά αλ-
λά σταθερά από το "κραχ" του 2008.
Την άνοιξη του 2014 οι ρυθμός ανά-
πτυξης ήταν 4%. Το καλοκαίρι έφτα-
σε στο 5%. Ύστερα, όμως, άρχισε
να υποχωρεί.  Τον Ιούλη του 2015 εί-
χε πέσει στο 2.6%. Τον Ιούλη του
2016 στο 1.1%. Αν συνεχιστεί αυτός
ο κατήφορος σε λιγότερο από ένα
χρόνο θα βρίσκεται σε αρνητικά επί-
πεδα.

Οι επενδύσεις και ο ρυθμός ανά-
πτυξης της παραγωγικότητας βρί-
σκονται στο ναδίρ, γράφει το Blo-
omberg. Στο Τζάκσον Χόουλ η Τζά-
νετ Γιέλεν, η διοικητής της FED,
προσπάθησε να διασκεδάσει τους
φόβους των τραπεζιτών λέγοντας
ότι τα στοιχεία που συνηγορούν για
μια αύξηση των επιτοκίων είναι "πλέ-
ον ισχυρά".

Μπούρδες. Η Γιέλεν στήριξε τον
ισχυρισμό της αυτό στα στοιχεία της
ανεργίας -που βρίσκονται επίσημα
σε πολύ χαμηλά επίπεδα σήμερα
στις ΗΠΑ. Αλλά τα στοιχεία αυτά εί-
ναι παραπλανητικά: οι στατιστικές
της ανεργίας αγνοούν αυτούς που,
ύστερα από μάταιες απόπειρες πολ-
λών χρόνων, έχουν απελπιστεί και
έχουν σταματήσει πια να ψάχνουν
για δουλειά. Και είναι πολλοί. Πάρα
πολλοί: τα ποσοστά απασχόλησης
έχουν πέσει μέσα στα εννιά χρόνια
της κρίσης τουλάχιστον 4 ποσοστι-
αίες μονάδες κάτω - ένα νούμερο
που αντιστοιχεί σε 13 σχεδόν εκα-
τομμύρια... 

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΗΠΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η αγωνία του τραπεζίτη μπροστά στην ύφεση

Μ
εγάλη αντιφασιστική-αντιρατσιστική
συγκέντρωση, διαδήλωση και συναυ-
λία οργανώνεται στις 3 του Σεπτέμ-

βρη στο Βερολίνο με τη στήριξη οργανώσεων
και συνδικάτων και τη συμμετοχή διαδηλωτών
και από άλλες πόλεις της Γερμανίας. Όπως
αναφέρει το κάλεσμα του Aufstehen Gegen
Rassismus, το μέτωπο «Αντισταθείτε ενάντια
στο ρατσισμό» που πήρε την πρωτοβουλία για
τη διαδήλωση: 

«Στις 3 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από τις τοπι-
κές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομε-
ρανία και το Βερολίνο, θέλουμε να στείλουμε
ένα σαφές μήνυμα κατά του ρατσισμού με μια
συναυλία και μια διαδήλωση στο Βερολίνο. Τα
αποτελέσματα των εκλογών στο Βερολίνο θα
έχουν επιπτώσεις στην περαιτέρω ανάπτυξη
του AfD, (το ακροδεξιό ρατσιστικό κόμμα
«Εναλλακτική για την Γερμανία») αλλά και την
αντίσταση εναντίον του. Γι’ αυτό οργανώνου-
με την συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο στο συλ-
λαλητήριο και στη συναυλία στο Βερολίνο.

Καλούμε όλες τις οργανώσεις, τα πολιτικά
κόμματα και τα συνδικάτα να υπογράψουν το
κάλεσμα για το συλλαλητήριο.

Ταυτόχρονα καλωσορίζουμε τους πρόσφυ-
γες - το άσυλο είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα!
Στεκόμαστε στο πλευρό των μουσουλμάνων
και όλων όσων απειλούνται από τις φυλετικές
διακρίσεις. Στεκόμαστε ενάντια στον αντισημι-
τισμό, την ισλαμοφοβία, τις διακρίσεις ενάντια
στους Ρομά και σε κάθε μορφή ρατσισμού,
ενάντια στην ομοφοβία και το μισογυνισμό. Η
εναλλακτική μας λύση είναι η αλληλεγγύη».

Το συλλαλητήριο υποστηρίζουν η κίνηση
Blockupy, συνδικάτα όπως η Ver.di και η IG Me-
tall, το Die Linke, οργανώσεις και συλλογικότη-
τες όπως οι Naturfreundejugend, Attac, Νέοι
Σοσιαλιστές, το Κεντρικό Συμβούλιο των Μου-
σουλμάνων κ.α. Θα ξεκινήσει με διαδήλωση
στις 2μμ από την Adenauerplatz και θα καταλή-
ξει με συναυλία στις 5μμ στην Lutzowplatz. 

Επιπλέον, μέσα στο Σαββατοκύριακο οργα-
νώνονται και περαιτέρω δράσεις με στόχο το

AfD, ενώ το μέτωπο Aufstehen Gegen Rassi-
smus οργανώνει ήδη περιοδείες για το επόμε-
νο Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου σε  μια σειρά από
γειτονιές του Βερολίνου: «Ομάδες αντιφασι-
στών θα πάνε εξορμήσεις πόρτα-πόρτα για να
συζητήσουν με τον κόσμο που προσπαθεί να
επηρεάσει το AfD, θα μοιράσουν φυλλάδια
στον κόσμο και στα γραμματοκιβώτια, θα ζη-
τήσουν να κρεμαστούν οι αφίσες κατά του
AfD σε καταστήματα και εστιατόρια». 

Tο Aufstehen gegen Rassismus ιδρύθηκε
νωρίτερα φέτος στην πανεθνική Συνδιάσκεψη
που έγινε στην Φρανκφούρτη στις 23-24 Απρί-
λη, μετά και τη συλλογή χιλιάδων υπογραφών
υποστήριξης από φοιτητές, συνδικαλιστές,
διανοούμενους, αγωνιστές της Αριστεράς κ.α.
Στη συνδιάσκεψη αποφασίστηκε το ξεκίνημα
της πανεθνικής καμπάνιας ενάντια στο ρατσι-
σμό και το ΑfD, με πρώτο βήμα τη διαδήλωση
που έγινε στη Στουτγάρδη στη διάρκεια του
συνεδρίου του AfD. 

Γ.Π.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ   Διαδήλωση κατά του ΑfD

Δείκτης ανάπτυξης ΗΠΑ



ΣΥΡΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Σ
ε ένα ματωμένο κουβάρι μετα-
τρέπουν τη Συρία μέρα με τη
μέρα μικρές και μεγάλες δυ-

νάμεις που σφυροκοπάνε από όλες
τις πλευρές. Λες και έλειπε στους
λαούς της Συρίας μια ακόμη επέμ-
βαση, την περασμένη βδομάδα η
Τουρκία εισέβαλε με τανκς, αερο-
πλάνα και ειδικές δυνάμεις. 

Στην επιχείρηση “Ασπίδα του Ευ-
φράτη” όπως την αποκαλεί η Τουρ-
κία συμπυκνώνονται όλα τα αδιέξο-
δα και οι αντιπαραθέσεις που έχουν
διαλύσει τις ζωές εκατομμυρίων Σύ-
ριων τα τελευταία χρόνια. Την περα-
σμένη Τετάρτη 24 Αυγούστου αντι-
καθεστωτικές δυνάμεις κατέλαβαν
την περιοχή της Τζαράμπλους στα
συροτουρκικά σύνορα, η οποία βρι-
σκόταν από το 2013 σχεδόν αστα-
μάτητα στα χέρια του Ισλαμικού
κράτους. Η περιοχή καταλήφθηκε
με ένα συνδυασμό δράσεων μεταξύ
Τουρκίας, ΗΠΑ, δυνάμεων του
Ελεύθερου Συριακού Στρατού (που
έχουν τη στήριξη της Τουρκίας) και
των Συριακών Δημοκρατικών Δυνά-
μεων (του μετώπου των Κούρδων
που έχουν τη στήριξη των ΗΠΑ).

Όμως με το τέλος της επιχείρη-
σης, οι τούρκικες δυνάμεις άρχισαν
να σφυροκοπάνε τους Κούρδους,
επιδιώκοντας να τους πετάξουν
ανατολικά του ποταμού Ευφράτη. Η
Τουρκία δέχτηκε τη στήριξη των
ΗΠΑ, με τον Τζο Μπάιντεν να κουνά-
ει κι αυτός το δάχτυλο στους Κούρ-
δους, λέγοντάς τους ότι δεν έχουν
δικαίωμα να διασχίσουν τον Ευφρά-
τη, ακόμη κι αν χρειάστηκε να το κά-
νουν στη διάρκεια της επιχείρησης.

Όμως η επέμβαση της Τουρκίας
δεν ήταν ένα σύντομο επεισόδιο.
Ανοιχτά, διά στόματος Ερντογάν,
δηλώνεται ότι ο τουρκικός στρατός
μπήκε στη Συρία για να μείνει. Ήδη
υπάρχουν αναφορές για περισσότε-
ρους από 40 άμαχους νεκρούς σε
αυτές τις επιχειρήσεις. Ο τουρκικός
στρατός μπαίνει σφήνα ανάμεσα σε
δυο περιοχές που ελέγχονται από
τις κουρδικές δυνάμεις. Μέχρι τώρα
το ρόλο σφήνας τον έπαιζε το Ισλα-
μικό Κράτος, το οποίο όμως το
έχουν στο στόχαστρο όλοι. Οι ΗΠΑ
από τη μεριά τους στέλνουν κι αυ-
τές μήνυμα στους Κούρδους ότι
μπορεί να είναι χρήσιμοι όταν κά-
νουν ό,τι τους ζητάνε οι Αμερικάνοι
στρατηγοί, αλλά θα πρέπει να απο-
δέχονται τους όρους που υπαγο-
ρεύουν οι μεγάλες δυνάμεις.

Αλλά, με τον τρόπο του, το ΟΚ το
έδωσε και ο Πούτιν. Η τουρκική
επέμβαση στη Συρία ήταν προετοι-
μασμένη από καιρό, όμως η κατάρ-
ριψη ενός ρωσικού αεροσκάφους
από τουρκικά πυρά πέρσι το Νοέμ-
βρη έμπλεξε τα πράγματα. Τα τουρ-
κικά τανκς σε αντίποινα θα γίνονταν

εύκολος στόχος για τη ρωσική αε-
ροπορία. Η συνάντηση Πούτιν - Ερν-
τογάν στις 9 Αυγούστου έδωσε
πράσινο φως για την είσοδο του
τουρκικού στρατού. Το φρενάρισμα
της συνεργασίας ΗΠΑ - Κούρδων
ενδιαφέρει τον Πούτιν, ενώ και το
καθεστώς Άσαντ που έχει σύμμαχο
τη Ρωσία δεν θέλει να εδραιωθεί το
εν δυνάμει κουρδικό κράτος που
απλώνεται κατά μήκος των βορείων
συνόρων. 

Σφαγή

Η Τουρκία είναι από τις δυνάμεις
που παρεμβαίνουν στη Συρία από
την αρχή του εμφύλιου πόλεμου,
αλλά πρώτη φορά η επέμβαση παίρ-
νει χαρακτήρα εισβολής. Μια πρό-
γευση των επιπτώσεων στην ίδια
την Τουρκία την έχουμε δει ήδη,
ακόμη κι ο ίδιος ο Ερντογάν. Την πε-
ρασμένη βδομάδα είχαμε άλλη μια
σφαγή στο Γκαζιαντέπ, με πάνω από
50 νεκρούς από τη βόμβα που έσκα-
σε σε κουρδικό γάμο. 

Όλα αυτά λίγες βδομάδες μετά
το αποτυχημένο πραξικόπημα αλλά
και τον αναβαθμισμένο ρόλο που
αποκτά ο τουρκικός στρατός, λόγω
της εμπλοκής στη Συρία αλλά και
λόγω της αναζωπύρωσης του Κουρ-
δικού μέσα στην Τουρκία. Με τους
Τούρκους στρατιώτες τώρα να χτυ-
πάνε κούρδικα χωριά μέσα σε συ-

ριακό έδαφος, όλες αυτές οι συγ-
κρούσεις θα ενταθούν. Στο μεταξύ,
μέσα στη Συρία τα ξεκαθαρίσματα
παίρνουν όλο και περισσότερο
εθνοτικό χαρακτήρα. Στον “Ελεύθε-
ρο Συριακό Στρατό” οι Τουρκομάνοι
και οι Άραβες πολεμάνε με διαφο-
ρετικά διακριτικά, και μετά την κα-
τάληψη της Τζαράμπλους στράφη-
καν κατά των Κούρδων των “Δημο-
κρατικών Δυνάμεων”. 

Η Τουρκία δεν είναι η μόνη περι-
φερειακή δύναμη που εμπλέκεται
όλο και περισσότερο μέσα στο λα-
βύρινθο της Συρίας. Μια από τις
εξελίξεις των τελευταίων βδομάδων
ήταν η μετακίνηση ρώσικων αερο-
σκαφών στο Ιράν, τα οποία για πρώ-
τη φορά χρησιμοποίησαν την ιρανι-
κή βάση του Χαμαντάν για να κά-
νουν βομβαρδισμούς στη Συρία. Τα
μεγαλύτερα αεροσκάφη που ως τώ-
ρα απογειώνονταν από ρωσικές βά-
σεις, χρησιμοποιώντας το Χαμαντάν
εξοικονομούν χώρο από τη δεξαμε-
νή καυσίμων για να φορτώσουν με
ακόμη περισσότερες βόμβες. 

Έγινε φανερό ωστόσο πως οι λό-
γοι δεν είναι αμιγώς στρατιωτικοί.
Τα μικρότερα ρώσικα αεροσκάφη
μπορούν να απογειώνονται από βά-
σεις και εντός Συρίας. Η χρήση της
ιρανικής βάσης ήταν μια επίδειξη
δύναμης - ο καθένας σε αυτόν τον
βρόμικο πόλεμο θέλει να διαφημίσει

τους συμμάχους του, τα όπλα του. 
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το γε-

γονός δημιούργησε μια μίνι κρίση
μέσα στο Ιράν, με την ιρανική πολι-
τική ηγεσία να προσπαθεί να πάρει
αποστάσεις από το ρώσικο “σόου”
όπως σχολιάστηκε στα ιρανικά μέσα
ενημέρωσης. Όλες οι μεσαίες δυνά-
μεις της περιοχής έχουν ένα πόδι
στη Συρία, εξυπηρετώντας τα δικά
τους συμφέροντα. 

Πιόνια

Όμως οι μεγαλύτεροι ιμπεριαλι-
στές επιχειρούν να τις χρησιμοποι-
ούν και αυτές σαν πιόνια όταν το
χρειάζονται. Μεγαλύτερη εμπλοκή
του Ιράν στη Συρία σημαίνει μεγα-
λύτερη πίεση στις ΗΠΑ να αποδε-
χτούν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο, το καθεστώς Άσαντ θα μείνει
στην εξουσία όταν και αν τελειώσει
ο πόλεμος.

Το τίμημα όλου αυτού του παζαρι-
ού το πληρώνει ο απλός κόσμος. Οι
νεκροί έχουν ξεπεράσει πλέον το μι-
σό εκατομμύριο. Οι πρόσφυγες,
εσωτερικοί και εξωτερικοί, ως γνω-
στόν είναι πολλά εκατομμύρια. Η
πολιορκία του Χαλεπίου, που συνε-
χίζεται, είναι το πιο πρόσφατο επει-
σόδιο αυτής της πικρής ιστορίας.
Το Χαλέπι ήταν στο κέντρο της επα-
νάστασης που ξέσπασε κατά του
καθεστώτος Άσαντ το 2011, με τον

κόσμο όχι μόνο να βγαίνει στο δρό-
μο αλλά και να οργανώνεται σε λαϊ-
κές επιτροπές. 

Τώρα, όσοι έχουν απομείνει στην
πόλη βρίσκονται αποκλεισμένοι,
εξωτερικά από το καθεστώς που
διατηρεί την πολιορκία, και εσωτερι-
κά κάτω από την πίεση των πιο αντι-
δραστικών δυνάμεων που έχουν κα-
ταλάβει το χώρο που δημιούργησε
η διάλυση, η φτώχεια και ο θάνατος.

Το ανατολικό Χαλέπι δεν έχει πρό-
σβαση στα στοιχειώδη: αλεύρι, τρό-
φιμα, νερό, φάρμακα. Οι πολιτοφυ-
λακές που συγκρούονται με τον συ-
ριακό στρατό για να ανοίξουν δια-
δρόμους είναι σχεδόν στο σύνολό
τους μισαλλόδοξες ομάδες πολέ-
μαρχων που στηρίζονται από τη Σα-
ουδική Αραβία και άλλα καταπιεστι-
κά καθεστώτα του Κόλπου. Είναι οι
δυνάμεις που επέβαλαν τον έλεγχό
τους τσακίζοντας όποιες από τις
ζωντανές δυνάμεις της επανάστα-
σης είχαν επιβιώσει. 

Τα καθεστώτα του Κόλπου μπο-
ρούν να εκβιάζουν παίζοντας με την
παροχή εξοπλισμού είτε προς τη
μία ή την άλλη ομάδα. Οι διάδρομοι
που ανοίγουν για την τροφοδοσία
βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια
της Τουρκίας, που μπορεί να τους
χρησιμοποιεί επίσης από τη μεριά
της για εκβιασμούς. Και στην περί-
πτωση του Χαλεπίου, οι εκκενώσεις
περιοχών για τη διάσωση των αμά-
χων γίνονται στη βάση των θρη-
σκευτικών διαχωρισμών. 

Οι “διασώσεις” μετατρέπονται σε
ευκαιρία να μετακινηθούν πληθυ-
σμοί, οι Σουνίτες σε περιοχές Σουνι-
τών, οι Αλεβίτες με τους Αλεβίτες
και ούτω καθεξής. Όλα με τις ευλο-
γίες τόσο του καθεστώτος, όσο και
των μεγάλων δυνάμεων. Ας θυμη-
θούμε ότι όλα ξεκίνησαν από την
αποτυχία της εισβολής και της κα-
τοχής του Ιράκ, την οποία οι ΗΠΑ
επιχείρησαν να διαχειριστούν με τέ-
τοιου τύπου μετακινήσεις πληθυ-
σμών και διαχωρισμούς πόλεων.

Κάθε νέα επέμβαση παρουσιάζε-
ται από τους ιμπεριαλιστές ως μια
ευκαιρία για διαπραγμάτευση και ει-
ρήνη. Πριν από λίγους μήνες η Ρω-
σία ισχυριζόταν ότι η επέμβασή της
θα ανάγκαζε τις ΗΠΑ να διαπραγμα-
τευτούν και να μπει τέλος στη σφα-
γή. Οι ΗΠΑ το ίδιο έλεγαν όταν ξεκι-
νούσαν τη δική τους μακρόσυρτη
εμπλοκή. Ελπίδα για τους λαούς
της Συρίας δεν υπάρχει στηρίζον-
τας κανέναν από όλους αυτούς. Η
δυνατότητα να ξαναπιαστεί το νήμα
της επανάστασης του 2011 θα δοθεί
στην περιοχή μόνο μέσα από τη
συντριβή όλων των αντιδραστικών
δυνάμεων που έχουν βάλει χέρι. 

Νίκος Λούντος

Τουρκική εισβολή με πλάτες ΗΠΑ και Ρωσίας




