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Α
ισιόδοξος εμφανίστηκε ο Τσίπρας
στη φετινή ΔΕΘ υποσχόμενος πέν-
τε βήματα που, υποτίθεται, σε βά-

θος πενταετίας θα οδηγήσουν σε μια
«βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη». Το πρώ-
το βήμα, όπως το έθεσε ο ίδιος, είναι να
«κλείσει σύντομα και με θετικό πρόσημο
η δεύτερη αξιολόγηση». 

Να κλείσει δηλαδή σύντομα τη δεύτε-
ρη αξιολόγηση ενώ δεν έχει ακόμα κλεί-
σει την πρώτη. Δεν είναι βέβαια όλοι τό-
σο αισιόδοξοι. Λίγες μέρες πριν στο Γι-
ούρογκρουπ που έγινε στην Μπρατισλά-
βα, στο γνωστό του στυλ, ο Ντάισελμ-
πλουμ δήλωνε: «Το καλοκαίρι τελείωσε.
Εξετάσαμε την πρόοδο που έχει επιτευχ-
θεί. Υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα
τα οποία εκκρεμούν για να ολοκληρωθεί
πλήρως η πρώτη αξιολόγηση και να προ-
χωρήσουν οι περαιτέρω εκταμιεύσεις»
προσθέτοντας ότι «δεν εξετάσαμε το θέ-
μα του ελληνικού χρέους σήμερα».

Για ακόμη μια φορά οι «θεσμοί» εκβιά-
ζουν ανοιχτά ότι δεν πρόκειται να εκταμι-
εύσουν τα τελευταία 2,8 δις ευρώ της
πρώτης αξιολόγησης αν δεν υλοποι-
ηθούν όλα τα προαπαιτούμενα της πρώ-
της αξιολόγησης. Γι’ αυτό μόνο σαν
ανέκδοτο μπορεί να ειπωθεί αυτό που εί-
πε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη ότι «μετά
από σκληρή διαπραγμάτευση καταφέρα-
με να βγάλουμε αυτή τη θηλιά από το
λαιμό της χώρας».

Πακέτο

Στην πραγματικότητα, έχοντας βγάλει
τη θηλιά από το δικό του λαιμό, ο πρω-
θυπουργός βιάζεται να την περάσει στο
λαιμό των εργαζόμενων, των συνταξιού-
χων, των ανέργων. Η κυβέρνηση υπόσχε-
ται στους «θεσμούς» ότι μέχρι τις 29 Σε-
πτέμβρη θα έχει προχωρήσει στην υλο-
ποίηση και των 15 προαπαιτούμενων (για
την ακρίβεια 13 καθώς οι «θεσμοί» απο-
δέχονται ως υλοποιημένα ήδη δύο από
αυτά). Τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο; 

Ανάμεσα σε άλλα, τη μεταφορά στο
νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων όλων
των ΔΕΚΟ, την μακροπρόθεσμη παραχώ-
ρηση της Εγνατίας Οδού ΑΕ, τη μεταφο-
ρά στην εθνική νομοθεσία του πλαισίου
της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργει-
ας, την εκκίνηση του διαγωνισμού για την
πώληση του 20% του ΑΔΜΗΕ σε στρατη-
γικό επενδυτή, την επικύρωση της συμ-
φωνίας για το Ελληνικό από το κοινοβού-
λιο, την προώθηση μέτρων για την απε-
λευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.

Ακολούθως, μέσα στο τρίμηνο Οκτω-
βρίου-Δεκεμβρίου η κυβέρνηση θα επι-
διώξει να προχωρήσει στην υλοποίηση
των δεκάδων προαπαιτούμενων της δεύ-
τερης αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει
νέες ιδιωτικοποιήσεις και περικοπές, νέα
φορολογικά μέτρα, καθώς και την μεγάλη
επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα που

προβλέπει: Διευκόλυνση των απολύσεων,
κατάργηση των περιορισμών για τις ομα-
δικές απολύσεις, μεγαλύτερη «ευελιξία»
στις επιχειρήσεις πάνω στη διαμόρφωση
του μισθολογίου, επέκταση των επιχειρη-
σιακών συμβάσεων, περιορισμό των επι-
δομάτων, αλλαγή του συνδικαλιστικού νό-
μου για να δυσκολέψει την κήρυξη απερ-
γίας (δεν θα επιτρέπει σε ένα σωματείο να
κηρύξει απεργία αν δεν έχει τη σύμφωνη
γνώμη του 50%+1 όχι των παρόντων στη
συνέλευση ή των εγγεγραμμένων στο σω-
ματείο, αλλά όλων συνολικά των εργαζο-
μένων μιας επιχείρησης!) κ.α

Όλες αυτές τις επιθέσεις προσπάθησε
να κρύψει ο Τσίπρας πίσω από το φύλλο
συκής των 240 εκατομμυρίων ευρώ που,
θα δούμε πώς, πότε, πόσα και σε ποιους
θα δοθούν. (Ψίχουλα σε σχέση με τα δις
ευρώ που υπόσχονται να «ρίξουν στην
αγορά», δηλαδή στις επιχειρήσεις, αν βέ-
βαια όλα πάνε «καλά» για την κυβέρνη-
ση). Επιθέσεις και μέτρα που εδώ και
τρεις δεκαετίες έχουν προσπαθήσει ανε-
πιτυχώς -χάρη στις εργατικές ανταρσίες-
να εφαρμόσουν μια σειρά από κυβερνή-
σεις και τα ξαναφέρνει τώρα ο Τσίπρας
και η κυβέρνησή του.

Ένα τόσο δα πρώτο βηματάκι, και με-
τά … απογειωνόμαστε: «οριστικοποιούν-
ται οι τρόποι ελάφρυνσης του χρέους», η
Ελλάδα «εντάσσεται στο πρόγραμμα
επαναφοράς ομολόγων της ΕΚΤ», ακο-
λουθεί η «έξοδος στις αγορές», επιτυγ-
χάνονται «υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης το
2017» και στο τέλος της πενταετίας, δεί-
τε, ώ νάτη, καλπάζει, πάνω σε χρυσή
άμαξα με λευκά άλογα, η «βιώσιμη και
διαρκής ανάπτυξη».

Και όσο ο Τσίπρας φτιάχνει το δικό του
παραμύθι, («τη δική του αφήγηση», όπως
το λένε χαρακτηριστικά οι αγαπημένοι
του επικοινωνιολόγοι) οι εξίσου αγαπη-
μένες των υπουργών του «αγορές» δια-
μορφώνουν τις δικές τους αφηγήσεις: 

«Eίναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρξει
σύντομα συμφωνία για την ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους» τονίζει, σε σημεί-
ωμά της μετά την ομιλία στη ΔΕΘ, η Citi-
group. «Αυτό» συνεχίζει «συνεπάγεται και
μεγάλη καθυστέρηση στην απόφαση

σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην
ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ» την οποία
η Citigroup εκτιμάει ότι δεν θα συμβεί ού-
τε το 2017. Έτσι τα ελληνικά ομόλογα
εξακολουθούν να βρίσκονται στον πάτο
των αξιολογήσεων των γνωστών “oίκων”
Moodys, Standard and Poor’s κλπ.  

Όλων αυτών είχε προηγηθεί η δήλωση
του Ντράγκι ότι δεν μπορεί να υπάρξει άρ-
ση της εξαίρεσης συμμετοχής της Ελλά-
δας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρω-
σης όσο αυτή βρίσκεται σε αξιολόγηση. 

Σκοντάφτει

Φυσικά η πεποίθηση του Τσίπρα και
της κυβέρνησης ότι η «ανάπτυξη είναι
προ των πυλών» δεν σκοντάφτει απλά
στις εκτιμήσεις της τρόικας ή τα ιδιαίτε-
ρα συμφέροντα των κερδοσκόπων των
«αγορών» για το αν πραγματικά αυτή εί-
ναι εφικτή. Σκοντάφτει, κυρίως, στην κα-
κή και επιδεινούμενη κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η ευρωπαϊκή και συνολι-
κά η παγκόσμια οικονομία. Όμως, το με-
γαλύτερο εμπόδιο που θα έχει να ξεπε-
ράσει άμεσα η κυβέρνηση μέσα στις επό-
μενες κρίσιμες βδομάδες, έχει να κάνει
με τις εργατικές αντιστάσεις. 

Οι θεσμοί κατανοούν -πολύ περισσότε-
ρο από διάφορους αναλυτές, δυστυχώς
ακόμα και μέσα στην ίδια την Αριστερά-
ότι αυτές είναι ο βασικός λόγος για τον
οποίο τη μια καθυστερούν τα προαπαι-
τούμενα της πρώτης δόσης, την άλλη
ψηφίζονται μέτρα που όμως δεν εφαρμό-
ζονται. Οι διάφοροι Ντάισελμπλουμ και
Τόμσεν βαστάνε «μικρό καλάθι» για τις
υποσχέσεις του Τσίπρα και των υπουρ-
γών του γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τη
διαδρομή μέσα από την οποία οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις έφτασαν να κα-
ταρρέουν πολιτικά, μέσα από την αδυνα-
μία τους να επιβάλλουν τα μέτρα ή την
υλοποίησή τους, αντιμέτωπες με ένα δυ-
νατό εργατικό κίνημα.

Η πετυχημένη διαδήλωση στη ΔΕΘ το
περασμένο Σάββατο το επιβεβαίωσε αυ-
τό στέλνοντας παντού σαφές μήνυμα ότι
το φετινό φθινόπωρο φέρνει καταιγίδες. 

Γιώργος Πίττας 

Προσπάθεια να εμφανιστεί κίνηση «αγανακτισμένων γο-
νέων» ενάντια στα προσφυγόπουλα στα σχολεία βρισκό-
ταν σε εξέλιξη την Τρίτη, την ώρα που η Εργατική Αλλη-
λεγγύη έκλεινε ύλη. Συγκεκριμένα, έπαιρνε στο in.gr δια-
στάσεις πρωτοσέλιδης είδησης ένα «έγγραφο γονέων και
κηδεμόνων του 5ου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου»
με το οποίο απειλούν να κάνουν κατάληψη του σχολείου
αν πάνε εκεί προσφυγόπουλα.

Πρόκειται για διπλή πρόκληση. Παραμονές της απεργίας
των δασκάλων που διεκδικούν προσλήψεις και χρηματοδό-
τηση για να λειτουργήσουν τα σχολεία, οι συντάκτες αυτού
του «εγγράφου» επιχειρούν ένα χυδαίο αποπροσανατολι-
σμό: βαφτίζουν «απειλή» τα προσφυγόπουλα την ώρα που
οι μνημονιακές περικοπές υποβαθμίζουν τα σχολεία.

Δεν είναι «αυθόρμητες» αυτές οι άθλιες μεθοδεύσεις αλ-
λά υποκινούμενες. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδί-
κτυο (3/09) ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Γαβότσης μιλών-
τας σε συγκεντρωμένους κατοίκους κάλεσε ανοιχτά σε βι-
αιοπραγίες ενάντια στην εγκατάσταση προσφύγων στο
σπίτι ενός πολίτη: «Μιλάμε για ένα ιδιωτικό χώρο στον
οποίο σαν διοίκηση δεν έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε.
Μπορείτε να παρέμβετε εσείς.  Νόμιμα δεν υπάρχει» είπε.
Και όταν τον ρώτησε ένας στημένος ρατσιστής: «Άρα μου
λες να πάω να ανοίξω κεφάλια;» ο δήμαρχος του απάντη-
σε: «Μπράβο, αυτό το είπες εσύ δεν το είπα εγώ».

Ήδη από τις 17/05/16, σε καταγγελία της η Λαϊκή Επι-
τροπή Δήμου Ωραιοκάστρου ανέφερε: «Στις 7 Μαρτίου
συνεδρίασε το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέ-
ων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου στο Μελισ-
σοχώρι Ωραιοκάστρου, μετά από πρόσκληση της γραμμα-
τέας κ. Καρανικόλα Αικατερίνης, με θέμα την ανάπτυξη
δράσης συλλογής τροφίμων, ρούχων, παιχνιδιών και ειδών
υγιεινής από τα παιδιά και τους γονείς του σχολείου, σε
συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, για
τα προσφυγόπουλα των Διαβατών και της Ειδομένης.

Ο Χαρτωνας Κων/νος, μέλος του ΔΣ διαφώνησε έντονα
για τη βοήθεια, όπως είπε, στους μουσουλμάνους. Ανάλο-
γο πνεύμα επέδειξαν και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλί-
ου και καταψήφισαν την πρόταση για συλλογή ανθρωπιστι-
κής βοήθειας.

Στη συνέχεια, όταν η κ. Καρανικόλα συνέταξε, ως όφει-
λε, το πρακτικό στο οποίο καταγράφονταν οι απόψεις και
η ψηφοφορία, ο Χαρτωνας με τραμπούκικο τρόπο κατέ-
στρεψε το έγγραφο ενώ οι υπόλοιποι υποστήριξαν πως
δεν πρέπει να υπάρξει πρακτικό για το συγκεκριμένο θέμα,
για να κρύψουν τις πομπές τους… οι συγκεκριμένοι καλ-
λιεργούν ρατσιστικό και ξενοφοβικό κλίμα, ενώ από τη φύ-
ση τους παρόμοιοι σύλλογοι θα έπρεπε να είναι κοντά στις
ανάγκες των παιδιών, ελληνόπουλων και προσφυγόπου-
λων. Από την άλλη πλευρά, ο σύλλογος των δασκάλων,
πήρε απόφαση και προχώρησε στη συλλογή υλικού, χωρίς
τη βοήθεια του συλλόγου γονέων και η συμμετοχή των άλ-
λων γονιών και των παιδιών ήταν πολύτιμη και συγκινητι-
κή». 

Η θέση των γονέων και κηδεμόνων σε όλες τις γειτονιές
είναι στο πλευρό των εκπαιδευτικών που διεκδικούν τα αυ-
τονόητα: και καλύτερες συνθήκες για όλα τα παιδιά και
πρόσβαση για τα προσφυγόπουλα στα σχολεία. Όποιοι
βάζουν το ένα σε αντιπαράθεση με το άλλο, όχι μόνο ρί-
χνουν νερό στο μύλο της ακροδεξιάς και των φασιστών
που θέλουν να παίξουν το χαρτί του ρατσισμού, αλλά και
ταυτόχρονα υπονομεύουν τη μόνη δύναμη που μπορεί να
προστατέψει όλα τα παιδιά: το κίνημα των εκπαιδευτικών
και τους αγώνες του. Εμπρός να απομονώσουμε τις όποι-
ες κινήσεις «αγανακτισμένων γονέων» και  να οργανώσου-
με τη συμπαράσταση στην απεργία των δασκάλων μέχρι
τη νίκη.

STOP στους
“αγανακτισμένους 
γονείς”

Η ανάπτυξη έρχεται 
και άλλα παραμύθια 

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ 

ΣΤΗ ΔΕΘ



14 Σεπτέμβρη 2016, Νο 1240 H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Ενωμένη Εργατική Αντίσταση
Ο

Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ έκανε μια
απεγνωσμένη προσπάθεια να σερβί-
ρει την εφαρμογή του τρίτου Μνη-

μόνιου σαν «βήματα» προς ένα καλύτερο
μέλλον. Αλλά ακόμα και σε αυτή την προ-
παγανδιστική φιέστα βρήκε μπροστά του
ξεκάθαρα τα μηνύματα της εργατικής αντί-
στασης στη συμφωνία Τρόικας-ΣΥΡΙΖΑ.

Ένα πρώτο σημάδι ήταν το γεγονός ότι
χρειάστηκε ολόκληρη απεργοσπαστική επι-
χείρηση ενάντια στους απεργούς των ΜΜΕ
για να εξασφαλίσει τηλεοπτική κάλυψη από
την ΕΡΤ3. Οι απολύσεις στα κανάλια για χά-
ρη των ανακατατάξεων που μεθοδεύουν οι
βαρόνοι των μίντια δεν είναι «βήματα» προς
την ανάπτυξη και οι απεργοί το είπαν ξεκά-
θαρα.

Ένα δεύτερο μήνυμα ήρθε από τα επίση-
μα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΙΚΑ για την
απασχόληση στο διάστημα Γενάρης 2012-
Γενάρης 2016. Η μνημονιακή πολιτική μεί-
ωσε τον μέσο μισθό για τους εργαζόμενους
στα 1000 ευρώ μικτά- μείωση κατά 15% για
τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης
στα 1200 μικτά και κατά 33,88% για τους
εργαζόμενους μερικής απασχόλησης στα
400 ευρώ μικτά το μήνα! (τα νούμερα υπάρ-
χουν αναλυτικά στον Ριζοσπάστη της Πέμ-
πτης 8/9). Η προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στη
μνημονιακή πολιτική μόνο νέο κατήφορο
φέρνει και όχι «βήματα» μπροστά.

Τα στοιχεία του ΙΚΑ, όμως, έχουν και μια
δεύτερη πλευρά. Σε πείσμα της μανιακής
επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, ο

συντριπτικός όγκος της εργατικής τάξης
δουλεύει σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Από το 1.793.049 εργαζόμενους τον Γενά-
ρη φέτος, το 1.281.252 απασχολούνταν σε
θέσεις πλήρους και οι 512.684 σε θέσεις
μερικής απασχόλησης. Όσο και να ονει-
ρεύονται οι διάφοροι Ντάισελμπλουμ και
Μητσοτάκηδες ότι θα μας κάνουν όλους
«εργαζόμενους του ποδαριού», η αλήθεια
είναι ότι το 72% των εργαζόμενων κατέχει
θέσεις πλήρους απασχόλησης. Έχει δηλα-
δή μεγαλύτερη δυνατότητα να συνδικαλίζε-
ται και να απεργεί και να συσπειρώνει στην
ίδια κατεύθυνση και τα κομμάτια της μερι-
κής απασχόλησης.

Ηχηρό μήνυμα

Αυτή η αλήθεια φάνηκε και στους δρό-
μους της Θεσσαλονίκης με χιλιάδες διαδη-
λωτές να συμμετέχουν στο πανεργατικό
συλλαλητήριο και να στέλνουν το τρίτο και
πιο ηχηρό μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα: τα
σχέδια για ξεπούλημα του νερού, της ΔΕΗ,
των συγκοινωνιών, όλων των ΔΕΚΟ που
έχουν απομείνει, θα βρουν μπροστά τους
μαζική εργατική αντίσταση, όπως και τα
σχέδια για παραπέρα υποβάθμιση της δη-
μόσιας Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας.

Το πραγματικό ζήτημα που έχουμε μπρο-
στά μας είναι το πώς η Αριστερά πέρα από
τον ΣΥΡΙΖΑ θα οργανώσει και θα στηρίξει
αυτές τις μάχες. Αν θα δώσει ενωμένα όλες
τις δυνάμεις της για την επιτυχία της απερ-
γίας των εκπαιδευτικών που βγαίνουν αυτή

την Πέμπτη 15 Σεπτέμβρη, για τη στήριξη
των εργαζόμενων στα νοσοκομεία που συ-
νεχίζουν στις 6 Οκτώβρη, για τα αντιφασι-
στικά συλλαλητήρια στην επέτειο της δολο-
φονίας του Παύλου Φύσσα και για τόσες
άλλες μάχες που ξεδιπλώνονται μπροστά
μας.

Δεν είναι ώρα για σεχταρισμούς του στιλ
«εμείς, εμείς, οι μόνοι συνεπείς». Είναι ώρα
για να συσπειρώσουμε όλο τον κόσμο της
εργατικής τάξης που αγανακτεί καθημερινά
με τις προδοσίες του Τσίπρα και να δείξου-
με ότι υπάρχει εναλλακτική προς τα αριστε-
ρά, προς την ανατροπή αυτού του συστή-
ματος που μόνο δεινά συσσωρεύει για την
εργατική τάξη δίπλα στα βουνά από κέρδη
που συσσωρεύει για τους πλούσιους. Η αν-
τικαπιταλιστική αριστερά, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
έχει την υποχρέωση να σταθεί πρώτη και
καλύτερη σε αυτή την προσπάθεια.

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 
από τα κάτω

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

τηλ. 2105247584

Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση
προχώρησαν οι εργαζόμενοι του υπουρ-
γείου Παιδείας τη Δευτέρα 12 Σεπτέμβρη.
Οι εργαζόμενοι δέχτηκαν την επίθεση της
Αστυνομίας που επιχείρησε με τη βία να
ανοίξει τις πύλες του υπουργείου. Δεν τα
κατάφερε με την κεντρική, αλλά άνοιξε την
πίσω πόρτα (από τη μεριά των σχολείων). 

Στην απεργιακή τους ανακοίνωση οι
υπάλληλοι του υπουργείου σημειώνουν:
«Η ανοχή και η υπομονή των εργαζόμενων
στη διοίκηση της εκπαίδευσης έχει πια
εξαντληθεί από τις εκδηλώσεις ανέξοδης
συμπάθειας, τις υποσχέσεις του τίποτα και
τις θεαματικές παλινωδίες όλων των πολι-
τικών ηγεσιών διαχρονικά, περιλαμβανομέ-
νης και της σημερινής».

Διεκδικούν ανάμεσα σε άλλα: «Στελέχω-
ση όλων των διοικητικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας με μόνιμο διοικητικό
προσωπικό, Άμεση εφαρμογή των διατάξε-
ων που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφά-
λεια στους χώρους εργασίας μας, Προ-
άσπιση των εργασιακών – ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών μας κατακτήσεων,
Προάσπιση του δημόσιου και δωρεάν χα-
ρακτήρα της εκπαίδευσης, με αύξηση των
κονδυλίων για τη Παιδεία, με φραγμό στη
σημερινή ποιοτική υποβάθμιση όλων των
βαθμίδων της».

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Προσλήψεις 
και λεφτά 
για την Παιδεία

ΔΕΘ 10/09/2016, 
η διαδήλωση
κάτω απ’�το
Λευκό Πύργο

Απεργοί του ΥΠΠΘ δέχονται την επίθεση των ΜΑΤ
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Ξ
εκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονικής επί-
θεσης στους Αιγύπτιους αλιεργάτες στις 9/9 (83η ημέ-
ρα), με την κατάθεση του Αμπουζίντ Εμπαράκ. Η εξέτασή

του ολοκληρώθηκε στις 12/9, ενώ στις 13/9 σχολιάστηκε από
την Πολιτική Αγωγή και την υπεράσπιση (84η και 85η ημέρα).

Η Πολιτική Αγωγή τόνισε την αξιοπιστία του μάρτυρα, βασι-
ζόμενη στην παραστατικότητα και σταθερότητα της περιγρα-
φής του, στο φωτογραφικό υλικό στο οποίο αναγνώρισε τον
εαυτό του σε ημιθανή κατάσταση και το γεγονός ότι δεν προ-
σπάθησε να κρύψει τίποτα σχετικά με τα νομιμοποιητικά του
έγγραφα, παρόλο που η υπεράσπιση προσπάθησε να χρησιμο-
ποιήσει αυτές τις πληροφορίες εναντίον του. 

Η κατάθεση του Αμπουζίντ ξεκαθαρίζει τις συνθήκες της επί-
θεσης: η πρόσβαση στην ταράτσα είναι εύκολη και ταυτόχρονα
ο δρόμος έχει ορατότητα προς αυτήν. Το τάγμα που κάνει την
επίθεση αποτελείται από πολλά άτομα, τα περισσότερα εκ των
οποίων οπλισμένα με ξύλα, ένας τουλάχιστον κρατά μεταλλικό
σωλήνα. Ο ξυλοδαρμός του θύματος διαρκεί λίγο και έχει την
πρόθεση να το σκοτώσει, κάτι που φαίνεται από τα όπλα, τον
τρόπο, τα σημεία στα οποία χτυπήθηκε, το ότι δεν είχε τη δυνα-
τότητα να αμυνθεί, διότι ήταν αργά το βράδυ και κοιμόταν. Τέ-
λος, το γεγονός ότι τον εγκατέλειψαν μόνο όταν σταμάτησε να
κινείται και πίστεψαν ότι έχει πεθάνει. Στη συνέχεια οι δράστες
επιχειρούν να χτυπήσουν και τους υπόλοιπους ένοικους του
σπιτιού και καταστρέφουν τα αυτοκίνητα των συγκατοίκων του
Αμπουζίντ. Σπάνε μόνο αυτά σε όλη την οδό, πράγμα που δεί-
χνει ότι γνώριζαν λεπτομέρειες για τα υποψήφια θύματά τους

πριν την επίθεση: ήταν μια σχεδιασμένη επιχείρηση.
Η Πολιτική Αγωγή επισήμανε επίσης και μια ακόμη διάσταση

της επίθεσης στον Αμπουζίντ Εμπαράκ: τη συντονισμένη προ-
σπάθεια της ίδιας της υπεράσπισης να τον τσακίσει μέσα στο δι-
καστήριο. Προσπάθησε να τον μειώσει ηθικά ρωτώντας τον γιατί
ταλαιπωρεί την οικογένειά του παραμένοντας στην Ελλάδα. Τον
απείλησε ισχυριζόμενη ότι είναι ψευδομάρτυρας. Προσπάθησε
να τον παραπλανήσει, εκμεταλλευόμενη την ανάγκη διερμηνείας,
με μακρόσυρτους συνειρμούς και σπάζοντας την κατάθεσή του
σε κομματάκια. Είχε το θράσος να τον κάνει από θύμα θύτη,
υπονοώντας ότι δεν έβρισκε δουλειά γιατί είχε παράνομες ασχο-
λίες, είτε λέγοντας ευθέως ότι διέπραξε αδίκημα που χειρουργή-
θηκε ανασφάλιστος! Ούτε λίγο ούτε πολύ, χωρίς κανέναν ενδοι-
ασμό, τον ρώτησε πως τολμάει να ζητάει δικαιοσύνη και να έχει
παιδιά, ένας φτωχός μετανάστης με αδυναμία να εργαστεί!

Ρατσιστικό παραλήρημα

Για την επίθεση, η υπεράσπιση επικαλέστηκε μια σειρά απί-
στευτα σενάρια: αντιδικία με πρώην αφεντικά, στημένη επίθεση
για να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης άδειας παραμονής,
διακινητής που δεν πληρώθηκε, βεντέτα ομοεθνών κλπ. Ισχυρί-
στηκε ότι η επίθεση δεν ήταν δολοφονική, μιας και το θύμα ζει!
Ότι τα χτυπήματα δεν είναι σοβαρά γιατί... δε φαίνονται στο
πρόσωπό του ύστερα από 4 χρόνια! Δεν παρέλειψε φυσικά να
συνοδεύσει τους ισχυρισμούς της με ένα ρατσιστικό παραλή-
ρημα, αποτέλεσμα όχι μόνο της προσπάθειας των δικηγόρων
των φασιστών να συγχύσουν το μάρτυρα, αλλά των ίδιων των

απόψεών τους γι’ αυτόν και ενδεικτικό της αξίας που (δεν) δί-
νουν στα λεγόμενά του. Όταν η Πολιτική Αγωγή επισήμανε την
ιδεολογική βάση των επιθέσεων, η υπεράσπιση αντέδρασε, χω-
ρίς βέβαια να πείθει κανέναν.

Τέλος, η Πολιτική Αγωγή τόνισε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπί-
ζουμε τις υποθέσεις της δίκης σαν μια σειρά από «τυχαία» γε-
γονότα και επισήμανε τις ομοιότητες της επίθεσης στους Αιγυ-
πτίους με την επίθεση στην παρέα του Παύλου Φύσσα, από την
αριθμητική υπεροχή και την ταχύτητα, μέχρι την προγενέστερη
οργάνωση και το σχεδιασμό. «Το μόνο τυχαίο», τονίστηκε χα-
ρακτηριστικά, «είναι ότι το θύμα έζησε».

Η 85η ημέρα έκλεισε με το ξεκίνημα της κατάθεσης του Αμ-
που Χαμέντ Σαάντ, του ενός από τα τρία αδέλφια που φιλοξε-
νούσαν τον Αμπουζίντ. Ο Σαάντ, που βρίσκεται στην Ελλάδα
από το 1997, περιέγραψε την επίθεση όπως την έζησε αυτός: η
ομάδα των φασιστών, αφού άφησε το πρώτο θύμα της μισοπε-
θαμένο, κατέβηκε από την ταράτσα στο σπίτι προσπαθώντας
να εισβάλει. Έσπασε το τζάμι της πόρτας, επιχείρησε να ανοί-
ξει τις ασφάλειες των παραθύρων ανεπιτυχώς, άδειασε έναν
πυροσβεστήρα μέσα στο σπίτι. Κατέβηκε στο δρόμο και κατέ-
στρεψε τα αυτοκίνητα των αλιεργατών και την τρίκυκλη μηχανή
τους. Τέλος, απομακρύνθηκε.

Η εξέτασή του συνεχίζεται στη δικάσιμο της 19/9, στην οποία
υποχρεώνονται, με απόφαση της έδρας, να βρίσκονται στην αί-
θουσα όλοι οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης για να αναγνωρι-
στούν.

Αφροδίτη Φραγκου

Η
83η ημέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής
ξεκίνησε με τη συγκλονιστική κατάθεση
του Αιγύπτιου αλιεργάτη που έπεσε θύ-

μα δολοφονικής επίθεσης από χρυσαυγίτες τα
ξημερώματα της 12ης Ιουνίου 2012. Ο Αμπου-
ζίντ Εμπάρακ περιγράφει: «Ήρθα από την Αί-
γυπτο στην Ελλάδα πριν περίπου 5 χρόνια. Εί-
χα την ευθύνη για τα 3 παιδιά μου, τη μητέρα
μου, τα αδέλφια μου. Τώρα έχω 5 παιδιά. Όλοι
είναι στην Αίγυπτο.

Πριν την επίθεση έμενα στο σπίτι του Αμπού
Χαμέντ Σαάντ και των αδελφών του (Αμπού
Χαμέντ Μοχάμεντ και Αμπού Χαμέντ Αχμέντ).
Δεν είχα βρει ακόμα δουλειά. 

Τις τελευταίες 10 μέρες πριν την επίθεση
κοιμόμουν κάθε βράδυ γύρω στις 11 στην τα-
ράτσα, επειδή έκανε ζέστη. Γύρω στις 2.30-
3.00 τα ξημερώματα, κι ενώ ήμουν όλος κα-
λυμμένος με την κουβέρτα, με χτύπησαν στο
γόνατο 2-3 φορές. Δεν είχα ακούσει τίποτα πιο
πριν. Έβγαλα την κουβέρτα από το πρόσωπό
μου και είδα σε όλη την ταράτσα περίπου 15
με 17 μαυροφορεμένα άτομα. Με χτύπησαν
αμέσως στο πρόσωπο με έναν μεταλλικό σω-
λήνα. Άρχισαν να με χτυπάνε σε όλο το σώμα.
Όποιος είχε μεταλλικό σωλήνα χτυπούσε με
το σωλήνα, όποιος είχε ξύλινο κοντάρι με το
κοντάρι, όποιος δεν είχε τίποτα με τα πόδια.
Δεν πρόλαβα να αμυνθώ, άρχισαν να με χτυ-
πάνε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και όλο αυτό
κράτησε μόλις 2-3 λεπτά.

Τότε ήξερα 15 λέξεις ελληνικές. ‘Πάμε’ ήταν
μια απ’ αυτές, και άκουσα το βράδυ εκείνο να
τη λένε όταν νόμισαν ότι πέθανα. Δεν κουνιό-
μουν, είχα παντού χτυπήματα, ήμουν σαν πε-
θαμένος. Αν ήξεραν ότι ήμουν ζωντανός δε θα
με άφηναν. Κινούνταν όλοι μαζί. Φαινόταν να
υπάρχει σχέδιο, όταν πάει κάποιος να σκοτώ-

σει ξέρει πού πάει, ποιος είναι εκεί..
Όταν συνήλθα, ήμουν στο νοσοκομείο. Λιπο-

θύμησα ξανά και ξύπνησα σε άλλο νοσοκο-
μείο. Πέρασαν πολλές μέρες, περίπου 15. Δεν
ήμουν σε θέση να καταλάβω σε ποιο νοσοκο-
μείο ήμουν. Είχα σπασμένα δόντια, ράμματα
στα χείλη, πληγές στο κεφάλι, έβαλα λάμες
στη γνάθο, έχω πόνους στην κοιλιά, πρόβλημα
στο συκώτι, πρόβλημα στα νεύρα, πονάω παν-
τού. Για μήνες έτρωγα με καλαμάκι. Τώρα, δεν
έχω πια δύναμη να εργαστώ. Όποτε πιάνω μια
δουλειά, δουλεύω 3 μέρες και μετά κάθομαι
μια βδομάδα γιατί δεν αντέχω. Δεν μπορώ να
σταθώ χωρίς να στηρίζομαι κάπου πάνω από 5
λεπτά, δεν μπορώ να περπατήσω πάνω από 15
λεπτά. Βάρος δεν μπορώ να σηκώσω. Δυσκο-
λεύομαι να φάω. Ξεχνάω γρήγορα, δε συγκεν-
τρώνομαι, μερικές φορές χάνομαι.

Μετά την επίθεση έμαθα ότι αυτοί είχαν έρ-
θει πιο πριν και είχαν απειλήσει τον Αχμέντ:
‘θα σας σκοτώσουμε απόψε’, είχαν πει. Έσπα-
σαν και τα αυτοκίνητά μας, του Αχμέντ και του
Σαάντ. Δεν είχαμε διαφορές με κανέναν. Εμέ-
να κανείς δε με γνώριζε. Ο Αχμέντ είπε ότι εί-
ναι η Χρυσή Αυγή. Πιστεύω ότι έχουν πρόβλη-
μα με όλους τους αλλοδαπούς. Ξέρω δηλαδή
ότι χτυπάνε τους ξένους, ότι θέλουν να τους
διώξουν ή να τους σκοτώσουν. 

Πριν από την επίθεση δε φοβόμουν, άλλω-
στε κοιμόμουν στην ταράτσα. Τώρα φοβάμαι,
και όχι μόνο εγώ, όλοι οι ξένοι. Δυσκολεύομαι
πλέον να ζήσω και να στέλνω λεφτά στα παι-
διά μου. Ό,τι μπορώ κάνω αλλά δε φτάνουν.

Έχουν έρθει να βρουν τον Αχμέντ με σκοπό
“να τα βρούμε”. Δεν τους απάντησε. Ούτε εγώ
θα δεχόμουν “να τα βρούμε”. Μένω στην Ελ-
λάδα για να βρω το δίκιο μου. Θα καθίσω μέ-
χρι να τιμωρηθούν αυτοί που με σκότωσαν.
Θέλω να δικαιωθώ».

“Η μόνη διαφορά με την επίθεση στο Φύσσα ήταν ότι το θύμα έζησε”

Συγκλονιστική η κατάθεση του Αμπουζίντ Εμπάρακ

Ο Σεπτέμβρης κλείνει με 3 ακόμη δικάσιμους στο
Εφετείο: 19, 23 και 27/9. Επίσης ανακοινώθηκε το πρό-
γραμμα Οκτώβρη, με δύο συνεδριάσεις στον Κορυδαλ-
λό (11 και 24/10) και επτά στο Εφετείο: 5, 7, 13, 14, 18,
20, 31/10.

Συνεχίζουμε δυναμικά την παρουσία μέσα κι έξω από
το δικαστήριο στο πλευρό των Αιγύπτιων αλιεργατών
ακολουθώντας το παράδειγμα της Μάγδας Φύσσα που
βρέθηκε δίπλα στον Αμπουζίντ Εμπάρακ. Ξεκινάμε από
το μεγάλο αντιφασιστικό τριήμερο για τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα που ολοκληρώνεται με αντιφασι-
στική απεργία και συγκέντρωση στη δικάσιμο της Δευ-
τέρας 19/9.

Όλοι στο Εφετείο 19/9

Το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ στη διαδήλωση της ΔΕΘ 

Η Μαγδα Φύσσα στο πλευρό του
Αμπουζίντ Εμπάρακ στο Εφετείο
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ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΟΔΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12μες
(καλεί η ΕΝΙΘ)
ΠΑΤΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11πμ
ΧΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 11πμ
(καλούν ΕΛΜΕ & Σύλλογος Δασκάλων)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ, 11.30πμ
(καλεί ο Σύλλογος Δασκάλων)
ΞΑΝΘΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 12μες
ΒΟΛΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ, 6μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12.30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9 
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 6μμ
ΛΑΜΙΑ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7μμ

ΟΜΟΝΟΙΑ
Έξοδος Πειραιώς, 4.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
πλ. Γαρδένιας, 4μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΒΥΡΩΝΑΣ
Μετρό Ευαγγελισμού, 4.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τραμ Αγίας Φωτεινής, 4μμ
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

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.

Η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει από τις προ-
ηγούμενες ημέρες, παράλληλα με το μεγάλο συλλαλητή-
ριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ, να οργανώνει το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο στις 17 Σεπτέμβρη, στα τρία χρόνια
από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

Ξεκινήσαμε με αφισοκολλήσεις και εξορμήσεις τοπικά
και παράλληλα οργανώσαμε κεντρική εξόρμηση και αφι-
σοκόλληση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης οργα-
νώνουμε και κινητοποιούμε κόσμο από τις σχολές. Πολύ
σημαντικό είναι να οργανώσουμε τη συμμετοχή των προ-
σφύγων από τα Διαβατά, τα Βασιλικά, το Ωραιόκαστρο, τη
Σόφτεξ. Έχουμε γνωρίσει όλη αυτή την περίοδο πολλούς
πρόσφυγες και προσπαθούμε να τους κινητοποιήσουμε
καθώς η μάχη ενάντια στη Χρυσή Αυγή είναι ένας πολιτι-
κός αγώνας που χρειάζεται να δοθεί ταυτόχρονα και ενάν-
τια στο ρατσισμό και ενάντια στο φασισμό. 

Η παρουσία των προσφύγων στο συλλαλητήριο στις 17
Σεπτέμβρη μπορεί να δώσει ξεχωριστό παλμό, αναδει-
κνύοντας ότι έχουμε τη δύναμη, ενωμένοι, η νεολαία, οι ερ-
γαζόμενοι μαζί με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες,
να παλέψουμε ενάντια στο ρατσισμό και την ισλαμοφοβία
και να απαιτήσουμε να μπουν φυλακή οι δολοφόνοι της
Χρυσής Αυγής.  

Μαρίνα Κυρλίτσια
φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ

•ΟΕΝΓΕ 
•ΠΟΕΔΗΝ
•ΠΕΝΕΝ
•Σωματείο Εργαζομένων 
νοσοκομείου Άγιος Σάββας 
•Σωματείο Εργαζομένων
νοσοκομείου Γεννηματάς
•Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας 
•Σωματείο εργαζομένων
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
•Σωματείο Εργαζομένων 
Νοσοκομείου Αττικό
•Σύλλογος ΠΕ Κερατσινίου –
Περάματος
•Συντονιστικό
Πρωτοβάθμιων Σωματείων,
Επιτροπών Αγώνα και
Εργαζομένων Νοσοκομείων 
•Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια
•Πολιτικό Νομικής Αθήνας 
•Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδος
•Κοινότητα Μπαγκλαντές
•Κοινότητα Σενεγάλης
•Κοινότητα Γουινέας
•Ενωση Αφρικανών
Γυναικών 
•Πολιτιστικό Κέντρο
Κουρδιστάν 
•Δημοτικό Συμβούλιο
Νίκαιας-Ρέντη
•ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Την Κυριακή 11/9 έγινε μάζεμα της Πακιστανικής Κοινό-
τητας και της ΚΕΕΡΦΑ στον Πειραιά για την οργάνωση
του τριημέρου στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα. 

Έγινε εισήγηση από την ΚΕΕΡΦΑ στα ελληνικά και στη
συνέχεια μετάφραση στα ουρντού. Αμέσως μετά έγιναν πολ-
λές ερωτήσεις. Για την επίθεση που έγινε στη Νοταρά, για
τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες, για τις αιτή-
σεις ασύλου και για το πώς μπορούν οι μετανάστες να διεκ-
δικήσουν νομιμοποίηση. Όλα τα παιδιά συμφωνήσαμε ότι
πρέπει να δώσουμε τη μάχη με το ρατσισμό της κυβέρνησης
που δεν δίνει χαρτιά και άσυλο στους πρόσφυγες, για να
σταματήσουν οι πνιγμοί, για να κλείσουν τα στρατόπεδα και
παράλληλα να παλέψουμε ενάντια στους φασίστες. 

Δείξαμε φωτογραφίες από το συλλαλητήριο που είχαμε
κάνει τον Ιούλιο του 2012 στη Νίκαια ενάντια στη Χρυσή
Αυγή και είπαμε ότι όπως και τότε έτσι και τώρα πρέπει να
οργανώσουμε το συλλαλητήριο στις 17/9. Κανονίσαμε επι-
σκέψεις στα τζαμιά και κάθε μέρα σε σπίτια πόρτα -πόρτα
για να μοιράσουμε καλέσματα στα ουρντού και να κατεβά-
σουμε όλους τους πακιστανούς από τον Πειραιά μαζί με
την πακιστανική κοινότητα και την ΚΕΕΡΦΑ. 

Σαγιέντ Γκουλάμ

Αποφάσεις συμμετοχής 
στο τριήμερο
εκδηλώσεων στην
επέτειο της 
δολοφονίας του 
Παύλου Φύσσα 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Συγκεντρώσεις 
Πανελλαδικά 17/9

Προσυγκεντρώσεις
για το Κερατσίνι 
17 Σεπτέμβρη 

Ο Παύλος Ζει! Τσακίστε τους ναζί

Σ
υνδικάτα, κοινότητες μετανα-
στών, δημοτικές κινήσεις, κα-
λούν στις 17-18-19 Σεπτέμβρη

σε ένα τριήμερο αντιφασιστικής δρά-
σης στην επέτειο της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα, μετά από κάλεσμα
της ΚΕΕΡΦΑ. 

Το Σάββατο 17 Σεπτέμβρη ξεκινάμε
με την αντιφασιστική διαδήλωση στις
6μμ στο μνημείο του Παύλου που βρί-
σκεται στην Οδό Αντιφασίστα Παύλου
Φύσσα 60 (πρώην Τσαλδάρη), στο Κε-
ρατσίνι. Την ίδια μέρα θα γίνουν συγ-
κεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις πανελ-
λαδικά.

Την επόμενη μέρα Κυριακή 18 Σε-
πτέμβρη, οι φίλοι και η οικογένεια του
Παύλου Φύσσα, διοργανώνουν το φε-
στιβάλ Rap Monsters στην έκταση Κα-
στράκι στη Δραπετσώνα. Η αλλαγή
του χώρου (αρχικά είχε ανακοινωθεί ο
χώρος στον ΟΛΠ) έγινε μετά την άρ-
νηση του ΔΣ του ΟΛΠ να παραχωρή-

σει το χώρο. Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί προ-
συγκέντρωση στις 7μμ στον ΗΣΑΠ
Πειραιά και στη συνέχεια συμμετοχή
στη συναυλία. 

Τη Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη, στις
8.30πμ, θα υπάρχει συγκέντρωση έξω
από το Εφετείο της Αθήνας και συμ-
μετοχή στο ακροατήριο της Δίκης για
να απαιτήσουμε να καταδικαστεί η εγ-
κληματική συμμορία της Χρυσής Αυ-
γής. Ήδη μία σειρά σωματεία, όπως η
ΟΕΝΓΕ, τα σωματεία των νοσοκομεί-
ων Αγ.Σάββας και Γεννηματάς, καθώς
και η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας έχουν αποφασί-
σει τη συμμετοχή τους με στάση ερ-
γασίας 8πμ-11πμ, ενώ σε συνεδρίαση
της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ αυτή την εβδομά-
δα, αναμένεται να συζητηθεί το αίτη-
μα που κατέθεσε η ΚΕΕΡΦΑ για προ-
κήρυξη στάσης εργασίας στις 19/9,
όπως στην πρώτη μέρα έναρξης της
δίκης της Χρυσής Αυγής στις 20 Απρί-
λη 2015. 

Φέτος συμπληρώνονται 3 χρό-
νια από τη δολοφονία του rap-

per Killah P. Δεν ξεχνάμε ότι ο Kil-
lah P δολοφονήθηκε από τη Xρυ-
σή Αυγή, όπως ο Σαχζάτ Λουκμάν.
Δε ξεχνάμε τις εκατοντάδες επιθέ-
σεις που έκαναν στις γειτονιές του
Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα.
Στα 3 χρόνια από τη δολοφονία
όλοι πρέπει να βγούμε στους δρό-
μους, να πλημμυρίσουμε το Κερα-
τσίνι  και να πούμε πως δεν πάει
άλλο! Να μπούνε φυλακή οι χρυ-
σαυγίτες και να καθαρίσουμε τις
γειτονιές μας! 

Γιώργος, Rafu ptrvc, Πειραιάς
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Τα ξημερώματα της Δευτέ-
ρας 5 Σεπτέμβρη, η Αλεξάν-
δρα Τσιώρου, γνωστή ακτιβί-
στρια του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος
έπεσε θύμα ξυλοδαρμού κάτω
από το σπίτι της. 

Όπως η ίδια κατήγγειλε στη
σελίδα της στο facebook: «δέ-
χτηκα ομοφοβική επίθεση
αγνώστων κάτω από το σπίτι
μου... λόγω σεξουαλικού προ-
σανατολισμού και ταυτότητας
φύλου. Το πιο πιθανό είναι να
είναι άτομα της Χρυσής Αυ-
γής…. Φορούσαν κουκούλες».

“Είναι πρόκληση την ώρα
που η Χρυσή Αυγή δικάζεται,
φασιστοειδή να αποθρασύ-
νονται και να οργανώνουν επι-
θέσεις, σαν αυτή στους Πακι-
στανούς εργάτες στον Ασπρό-
πυργο λίγες μέρες πριν, αλλά
και σε τρανς γυναίκες όπως η
Αλεξάνδρα”, κατήγγειλε η
ΚΕΕΡΦΑ που καλεί τη ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κοινότητα να συμμετέχει
στις τριήμερες κινητοποιήσεις
κατά της Χρυσής Αυγής στις
17-18-19 Σεπτεμβρη. 

“Χρειάζεται όλοι και όλες
μαζί να παλέψουμε ενάντια
στους νεοναζί που προσπα-
θούν να αρπάξουν την ευκαι-
ρία και να τρομοκρατούν με
επιθέσεις μετανάστες, γυναί-
κες, ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Η μάχη
για να καταδικαστούν σε ισό-
βια οι Χρυσαυγίτες στη δίκη
που διεξάγεται στο Εφετείο,
είναι κοινή για όλους μας. Για
να μην ξανασηκώσουν κεφάλι,
για να στείλουμε το μήνυμα
σε όλη την Ευρώπη ότι μπο-
ρούμε να τους τσακίσουμε.
Από τη Γαλλία μέχρι την Τουρ-
κία, όπου το καλοκαίρι δολο-
φονήθηκε μια τρανς γυναίκα,
ο αγώνας ενάντια στο ρατσι-
σμό και την καταπίεση μας
ενώνει”.

Α
ντιφασιστική συγκέντρωση τη
Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη, στις
6μμ, έξω από το Ραδιομέγαρο

της ΕΡΤ στην Αγ. Παρασκευή καλεί η
ΚΕΕΡΦΑ και  ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια, ενάντια στην προκλητι-
κή προβολή των δραστηριοτήτων της
Χ.Α από την τηλεόραση της ΕΡΤ. 

“Δεν θα ανεχθούμε άλλο, οι δολοφό-
νοι του Παύλου Φύσσα, τα τάγματα
εφόδου που είναι υπεύθυνα για δεκά-
δες δολοφονικές επιθέσεις, να βρί-
σκουν στην τηλεόραση της ΕΡΤ βήμα
προβολής και ξεπλύματός τους από
αυτό που πραγματικά είναι, μια εγκλη-
ματική συμμορία με μαχαιροβγάλτες”,
αναφέρει το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ. 

“Η τηλεόραση της ΕΡΤ προβάλει το
πρόσχημα της προβολής της δραστη-
ριότητας των πολιτικών αρχηγών και
των κόμματων του κοινοβουλίου. Πρό-
κειται για επικίνδυνο αστείο, τη στιγμή
που η βουλή αναγνωρίζει ότι πρόκειται
για εγκληματική οργάνωση και έχει στα-
ματήσει την χρηματοδότηση «του νόμι-
μου πολιτικού κόμματος». 

Προκλητικό

Και αυτό το επιχείρημα γίνεται ακόμη
πιο προκλητικό μια που η πλειοψηφία
των τηλεοπτικών καναλιών μετά την τε-
ράστια αντιφασιστική έκρηξη που ακο-
λούθησε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αρ-
νούνται να προβάλουν τις «δραστηριότητες» των
νεοναζί δολοφόνων. Το ίδιο και οι περισσότερες
εφημερίδες και ραδιόφωνα. 

Για τους βιαστές της δημοκρατίας είναι το λιγό-
τερο παράδοξο και αντιφατικό να ισχυρίζεται κά-
ποιος ότι μπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμα
να διαδίδουν και να εκτελούν τις πράξεις τους ντυ-
μένοι με την προβιά «πολιτικού κόμματος» κι αυτό
να θεωρείται «υπεράσπιση της δημοκρατίας». Γι’
αυτό επιμένουμε «καμιά ελευθερία στους εχθρούς
της ελευθερίας».

Την ώρα που εξελίσσεται η δίκη της Χ.Α., με τις

καταθέσεις της οικογένειας του Παύλου Φύσσα να
συγκλονίζουν, προκαλεί φρίκη η συστηματική τους
προβολή από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Δίνει επιχει-
ρήματα στους δολοφόνους να ισχυρίζονται ότι είναι
ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα που διώκεται για τις ιδέ-
ες του την ώρα που στη δίκη ξεδιπλώνεται καθημε-
ρινά όλη η αλήθεια για την εγκληματική τους δράση. 

Η ΕΡΤ για την οποία παλέψαμε χιλιάδες εργαζό-
μενοι, νεολαίοι και αντιφασίστες, για δύο χρόνια
μέχρι να ξανανοίξει, δεν θα αφήσουμε να γίνει
πλυντήριο των δολοφόνων νεοναζί. Απαιτούμε να
σταματήσει η προκλητική προβολή της Χρυσής Αυ-
γής από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Παλεύουμε για
να καταδικαστούν οι δολοφόνοι”.

Η Έφη Λατσούδη, εκ μέρους των εθελοντών
του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στο
πρώην ΠΙΚΠΑ της Λέσβου και ο Κωνσταντίνος
Μητράγκας, εκ μέρους της Ελληνικής Ομάδας
Διάσωσης πρόκειται να πάρουν το βραβείο
Νάνσεν 2016 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, για την αλληλεγγύη που
πρόσφεραν στους πρόσφυγες στη διάρκεια
του περασμένου καλοκαιριού. 

"Βραβεύεται η προσπάθεια και η συμμετοχή
πολλών ανώνυμων, βραβεύεται μια συνειδητή
επιλογή να μην αρνηθούμε σε ευάλωτους αν-
θρώπους που φτάνουν στη Λέσβο, αλλά και σε
αυτούς που δεν τα κατάφεραν, την αξιοπρέπειά
τους" δήλωσε η Έφη Λατσούδη, στην εκδήλωση
που διοργανώθηκε στην Αθήνα από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ προς τιμή των δυο εθελον-
τών. "Ωστόσο δυστυχώς σήμερα πολλαπλασιά-
ζονται οι φωνές που μας λένε ότι ούτε την υπο-
χρέωση έχουμε, ούτε και την ευθύνη να προστα-
τεύσουμε όσους φεύγουν από τον πόλεμο και τη
φτώχεια. Ότι όσοι φτάνουν είναι μια απειλή και
πρέπει να τους μεταχειριστούμε ως παράδειγμα
προς αποφυγή για να μην έρθουν άλλοι. Γι' αυτό
η επιλογή μας να υπερασπιστούμε όσους φτά-
νουν στον τόπο μας δεν πρέπει να γίνει αντιλη-
πτή ως αποτέλεσμα ανθρωπιστικών αντανακλα-
στικών, αλλά ως μία ακέραιη πολιτική επιλογή".

Φράχτης

Η Έφη Λατσούδη ήταν ομιλήτρια στην εκδή-
λωση που είχε διοργανωθεί στην Αλεξανδρού-
πολη στο πλαίσιο του διημέρου 23-24 Γενάρη
2016 ενάντια στο φράχτη του Έβρου. Είχε μι-
λήσει για τις προσπάθειες των εθελοντών να
διασώσουν και να φιλοξενήσουν τους πρόσφυ-
γες στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΠΙΚΠΑ και
τα εμπόδια που συνάντησαν από τη FRONTEX
αλλά και το κράτος. 

“Είναι παράλογο να καθόμαστε στην παρα-
λία και να κοιτάμε από που μας έρχεται η βάρ-
κα για να προλάβουμε να τη σώσουμε και να
έχουμε τελευταία και τα φαινόμενα της ποινι-
κοποίησης της αλληλεγγύης” είχε πει στην ομι-
λία της. “Είχαμε το θέμα με τους Ισπανούς
ναυαγοσώστες, όλοι τους πυροσβέστες και
επαγγελματίες διασώστες οι οποίοι ήρθαν στην
άδειά τους στη Λέσβο να βοηθήσουν και βρέ-
θηκαν 60 ώρες στα κρατητήρια. Έχουμε τη
Frontex που αναρωτιόμαστε πώς θα μας βοη-
θήσει όταν επιχειρεί στα νησιά με άγνωστους
στόχους και βλέψεις. Και έχουμε και το κράτος
το οποίο θέλει να μας συμμαζέψει. Αυτό που
ζήσαμε στα νησιά είναι να έρχονται οργανώ-
σεις αλλά όμως τη δουλειά να την κάνουν αυ-
τοοργανωμένες ομάδες, απλοί πολίτες. Από
αυτούς σώθηκαν ζωές και έτσι δεν είχαμε πολύ
περισσότερους θανάτους και γλιτώσαμε κάτι
από την αξιοπρέπειά μας”. 

Σε πείσμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και
της ΕΕ, που δε διστάζουν να υψώνουν φρά-
χτες, να πνίγουν, να φυλακίζουν και να βαφτί-
ζουν τρομοκράτες όσους καταφέρουν να σω-
θούν, το βραβείο της Έφης και του Κώστα εί-
ναι στην πραγματικότητα ένα βραβείο στο κίνη-
μα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και στην τε-
ράστια πλειοψηφία του κόσμου που συνεχίζει
να στέκεται στο πλευρό τους.

Μία γιορτή ενάντια στο ρατσισμό
διοργάνωσε η Ενωση Αφρικανών
Γυναικών το Σάββατο 10/9 στην
πλατεία Κυψέλης. Εκατοντάδες
ντόπιοι και μετανάστες συμμετεί-
χαν σε μία πολύχρωμη εκδήλωση
με θεατρικά δρώμενα, χορό, τρα-
γούδια και φαγητά από την Αφρική.
Ήταν εκεί η Κοινότητα της Γουινέ-
ας, η Κοινότητα της Σενεγάλης και
μαζί τους η ΚΕΕΡΦΑ που κάλεσε
ντόπιους και μετανάστες στις τριή-
μερες εκδηλώσεις ενάντια στη Χρυ-
σή Αυγή, στην επέτειο δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα. 

Επίθεση 
σε Τρανς

Βραβείο στην
Έφη Λατσούδη

STOP στην προβολή 
της ΧΑ από την ΕΡΤ

ΚΥΨΕΛΗ



Μ
ετά από ένα χρόνο δράσης
στο πλευρό των προσφύγων
ενάντια στην Ευρώπη-φρού-

ριο και τους φασίστες, αντιπροσω-
πείες αντιρατσιστικών και αντιφασι-
στικών κινήσεων από 11 χώρες της
Ευρώπης θα συναντηθούν στην Αθή-
να στις 15-16 Οκτώβρη, στη Διεθνή
Αντιφασιστική Συνάντηση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ στο γήπεδο μπάσκετ στο Ρούφ.
Στα πλαίσια του ίδιου διημέρου θα γί-
νει η πανελλαδική συνέλευση για την
κλιμάκωση της δράσης ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό με τη συμ-
μετοχή αντιπροσωπειών από τον
Έβρο μέχρι την Κρήτη. 

Μετά από έναν χρόνο όπου εκα-
τομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευ-
ρώπη με τη δράση τους ταρακούνη-
σαν τα θεμέλια της ρατσιστικής πολι-
τικής των κλειστών συνόρων, των
φραχτών και των στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης, μία συνάντηση αντιπρο-
σωπειών που θα συμπυκνώσει όλες
αυτές τις εμπειρίες είναι ένα εντυπω-
σιακό πολιτικό γεγονός. Η ανάγκη
για την κλιμάκωση αυτής της δράσης
για το άνοιγμα των συνόρων, ενάντια
στην εφαρμογή της ρατσιστικής συμ-
φωνίας ΕΕ-Τουρκίας που έχει σαν
συνέπεια να συνεχίζονται οι πνιγμοί
χιλιάδων προσφύγων που προσπα-
θούν να περάσουν στην Ευρώπη, πα-
ραμένει επιτακτική. 

Η κινητοποίηση ενάντια στους
φράχτες από τον Έβρο μέχρι το Κα-
λαί στις 23-24 Γενάρη 2016 και οι διε-
θνείς κινητοποιήσεις στις 21 Μάρτη, μετά από
κάλεσμα που αποφασίστηκε στην περσινή Διε-
θνή Συνάντηση της Αθήνας, έδωσαν δυναμική
σε αυτό το κίνημα. Φέτος για τέταρτη χρονιά,
η ΚΕΕΡΦΑ έχει απευθύνει κάλεσμα για συμμε-
τοχή στη Διεθνή Συνάντηση με στόχο την ανά-
ληψη νέων συντονισμένων πρωτοβουλιών. 

Ήδη η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή. Από
τη Βρετανία θα συμμετέχει ο Weyman Bennett
από τις κινήσεις Unite Against Fascism και
Stand Up to Racism.  Στις 8 Οκτώβρη η κίνηση
Stand Up to Racism πραγματοποιεί συνέδριο
στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων
από όλη τη Βρετανία με στόχο την κλιμάκωση
και το συντονισμό της δράσης ενάντια στο ρα-
τσισμό και με τη συμμετοχή του Τζέρεμι Κόρμ-
πιν, συνδικαλιστών, κοινοτήτων μεταναστών. 

Ο David Albrich, από την Πλατφόρμα Ενάντια
στο Ρατσισμό στην Αυστρία, θα είναι για δεύτε-
ρη χρονιά στη Διεθνή Συνάντηση. Πέρσι είχε

μεταφέρει την εικόνα από το τεράστιο κίνημα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες με τα συλλαλη-
τήρια των δεκάδων χιλιάδων στη Βιέννη. Φέτος
θα μας μεταφέρει τις μάχες ενάντια στους φα-
σίστες, ενόψει των επαναληπτικών προεδρικών
εκλογών, που αποφασίστηκαν μετά από ένστα-
ση των φασιστών (βλέπε και στη σελίδα 20).

Στη Διεθνή Συνάντηση θα υπάρχει συμμετο-
χή από το αντιρατσιστικό κίνημα της Γαλλίας,
που έδωσε όλη την προηγούμενη χρονιά τη
μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία του Ολάντ,
που στρώνει το δρόμο στο Εθνικό Μέτωπο της
Λεπέν, με πιο πρόσφατη την υπεράσπιση των
μουσουλμάνων γυναικών κόντρα στην απαγό-
ρευση του μπουργκίνι. 

Από τη Γερμανία θα υπάρχει συμμετοχή από
την νεοϊδρυθείσα πρωτοβουλία “Συμμαχία Ξε-
σηκωθείτε ενάντια στο Ρατσισμό” που το Σάβ-
βατο 3 Σεπτέμβρη, πραγματοποίησε την πρώ-
τη κεντρική διαδήλωση στο Βερολίνο, δίνον-

τας μία πρώτη απάντηση
στην άνοδο του ακροδεξιού
και ρατσιστικού κόμματος
AfD (Εναλλακτική για τη Γερ-
μανία), που μετά την εκλογι-
κή επιτυχία του στο κρατίδιο
Mecklenburg-Vorpommern,
είναι υπαρκτός πλέον ο κίν-
δυνος να μπει την επόμενη
χρονιά στην Ομοσπονδιακή
Βουλή. 

Στις 15-16 Οκτώβρη θα εί-
ναι επίσης στην Αθήνα, ο Ατ-
τίλα Ντιρίμ από την Τουρκία,
ο Κυριάκος Κοιλιάρης από
την Κύπρο, ο Steve Cedar
από την Κίνηση Eνωμένοι
ενάντια στο Φασισμό Κατα-
λωνίας, ο Lene Junker από
τη Δανία, ο Δημήτρης Δα-
σκαλάκης από την Ελβετία
και συναγωνιστές από την
Ολλανδία και την Πολωνία. 

Συμφωνία ΕΕ -
Τουρκίας

Στην Ελλάδα η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που στήριξε
την ρατσιστική συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας, άφησε άθιχτο
τον φράχτη στον Έβρο και
τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, προχώρησε σε απελά-
σεις προσφύγων στην Τουρ-
κία και σε διώξεις κατά του
κινήματος αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες, έχει απέ-

ναντί της ένα αντιρατσιστικό κίνημα που πα-
λεύει στο πλευρό των προσφύγων απαιτώντας
στέγη, παιδεία και υγεία για όλους. 

Η πανελλαδική συνέλευση στις 15-16 Οκτώ-
βρη θα είναι και συνέχεια των κινητοποιήσεων
για την καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής μετά από το τριήμερο στην επέτειο της
δολοφονίας που Παύλου Φύσσα. Όλες οι διε-
θνείς αντιπροσωπείες έχουν τα μάτια τους
στραμένα στην εξέλιξη της δίκης. Ενδεικτικό
το ενδιαφέρον στη Γιορτή της Ουμανιτέ στο
Παρίσι (βλέπε κάτω).

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προκλη-
τικά προνόμια που εξακολουθούν να απολαμ-
βάνουν σαν «κοινοβουλευτικό κόμμα» οι δολο-
φόνοι, όπως πχ. την προβολή από την ΕΡΤ της
ομιλίας του Μιχαλολιάκου στις Θερμοπύλες. Η
ΚΕΕΡΦΑ σε συνεργασία με τις κινήσεις των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ καλεί συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο Ραδιομέγαρο στις 26 Σε-

πτέμβρη.
Στις 30 Σεπτεμβρη δικάζεται ο βουλευτής

Μεσσηνίας της Χρυσής Αυγής Κουκούτσης,
που κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμη-
ση κατ' εξακολούθηση, ύστερα από μήνυση
που κατέθεσε εναντίον του ο Π. Κωνσταντίνου
στις 24 Αυγούστου 2012. Ήταν η μέρα που
ένα αντιρατσιστικό συλλαλητήριο με πάνω
από δεκαπέντε χιλιάδες διαδηλωτές έφτασε
στο Σύνταγμα και αντιπροσωπεία του μπήκε
στο κτίριο της Βουλής για να επιδώσει ψήφι-
σμα κατά των ρατσιστικών επιχειρήσεων σκού-
πα του Ξένιου Δία. Ο Κουκούτσης δε δίστασε
τότε να προπηλακίσει την αντιπροσωπεία του
συλλαλητηρίου την ώρα που βρίσκονταν στο
προαύλιο της Βουλής. H υπόθεση αυτή που
βρισκόταν στα συρτάρια, προχώρησε μόνο με-
τά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στις
27/11/2013 η ολομέλεια της Βουλής αποφάσι-
σε την άρση της ασυλίας του Κουκούτση με
ψήφους 253 υπέρ και 1 «παρών».

Στις 10 Οκτώβρη δικάζεται η μήνυση της ερ-
γοδοσίας της εταιρείας Γενική Ανακύκλωση
κατά απεργών και αλληλέγγυων. Η απεργία
των μεταναστών εργατών της Γενικής Ανακύ-
κλωσης ΑΕ έχει ξεκινήσει από τις 29/12/2015
διεκδικώντας την καταβολή των δεδουλευμέ-
νων που σε κάποιους έφταναν 10 και 11 μήνες.
Τα χρέη του ιδιοκτήτη Λαζόπουλου από δε-
δουλευμένα στους δεκάδες εργαζόμενους του
εργοστασίου ξεπερνούσαν τα 700.000 ευρώ.
Στις 5/1/2016 έγινε επέμβαση της αστυνομίας
στο εργοστάσιο σε συνεργασία με την εργο-
δοσία, με αποτέλεσμα να γίνουν περισσότερες
από 30 συλλήψεις απεργών και αλληλέγγυων,
οι οποίοι κρατήθηκαν στο Α.Τ Ασπροπύργου.
Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ο Π. Κων-
σταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας και
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, ο Τ. Ασλάμ, επικε-
φαλής της Πακιστανικής Κοινότητας, ο Κ.
Μπάνος, δημοσιογράφος της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης, η Κ.Πατρικίου κι ο Π. Δημητρόπου-
λος μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ.  

Η Πανελλαδική Συνέλευση εργαζόμενων,
συνδικάτων, κινήσεων αλληλεγγύης προσφύ-
γων, κοινοτήτων μεταναστών, Ρομά, κινήσεων
LGTBQ, έχει τη δυνατότητα να συμπυκνώσει
όλο τον πλούτο του κινήματος αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες που παλεύει για την ένταξή
τους στις πόλεις, στα σχολεία, στα νοσοκο-
μεία μαζί με τις εμπειρίες της πάλης για την δί-
κη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Στέλνοντας
έτσι το μήνυμα ότι στην μεγαλύτερη κρίση του
καπιταλισμού και στην Ελλάδα και σε όλη την
Ευρώπη μπορεί να νικήσει η αλληλεγγύη, κόν-
τρα στους φασίστες και το ρατσιστικό μίσος. 

Κατερίνα Θωίδου
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Συζήτηση με θέμα τη δίκη της Χρυσής Αυγής διοργανώθη-
κε στα πλαίσια του φεστιβάλ της εφημερίδας Humanite που
έγινε στο Παρίσι το περασμένο Σάββατο. 

Όπως μας μεταφέρει ο Θανάσης Καμπαγιάννης που συμ-
μετείχε σαν ομιλητής: “Τη συζήτηση οργάνωνε το Ίδρυμα Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ και πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του
γερμανικού κόμματος της Αριστεράς (Die Linke). Είχαν δύο
συζητήσεις: η μια για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και η άλλη
για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Στη συζήτηση

για τη δικη της Χρυσής Αυγής ομιλητές ήταν η Ηλέκτρα Αλε-
ξανδροπούλου από το Golden Dawn Watch και εγώ από την
πλευρά της Πολιτικής Αγωγής. 

Η Ηλέκτρα έκανε μια γενική παρουσίαση της δίκης και του
Παρατηρητηρίου και εγώ μιλησα για το πως προέκυψε η δίκη
μέσα από την έκρηξη του αντιφασιστικού κινήματος μετά τη
δολοφονία Φύσσα. Τόνισα ότι επιδίωξή μας είναι όχι μόνο η

καταδίκη των φυσικών αυτουργών αλλά και των ηθικών αυ-
τουργών και των κρατικών μηχανισμών. Επίσης ότι είναι μια
μάχη τόσο μέσα στη δικαστική αίθουσα όσο και στο δρόμο
καθώς και ότι έχει διεθνή σημασία με δεδομένη την άνοδο
της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

Η Γιορτή κράτησε 3 μέρες και πέρασε περίπου μισό εκα-
τομμύριο κόσμος σε συναυλίες, συζητήσεις, εκθέσεις”. 

15-16 Οκτώβρη Συνάντηση στην Αθήνα

Συζήτηση στην γιορτή της Ουμανιτέ στο Παρίσι
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Μπορεί το Σάββατο
10/9 πολλές χιλιάδες

να διαδήλωσαν στους
δρόμους της Θεσσαλονί-
κης, η πόλη όμως κινούταν
σε αγωνιστικούς ρυθμούς
ήδη από την προηγούμενη
ημέρα, με την “Πορεία Σω-
τηρίας του ΕΣΥ” που
πραγματοποίησαν εργαζό-
μενοι από τα νοσοκομεία
όλης της χώρας. 

Η άμεση ανάγκη για μα-
ζικές προσλήψεις και γεν-
ναία αύξηση της χρηματο-
δότησης ήταν οι κεντρικές
διεκδικήσεις της κινητο-
ποίησης.

Η ΠΟΕΔΗΝ, η ομοσπον-
δία των εργαζομένων, είχε
προκηρύξει στάση εργα-
σίας στα νοσοκομεία της
βόρειας Ελλάδας. Αυτό
όμως δεν εμπόδισε τη δια-
δήλωση να πάρει πανελλα-
δικά χαρακτηριστικά με τη
συμμετοχή υγειονομικών
από την Κρήτη μέχρι την
Κομοτηνή. 

Από νωρίς το πρωί της
Παρασκευής 9/9, δεκάδες
άρχισαν να συγκεντρώνον-
ται στην πύλη του Ιππο-
κράτειου. Η πορεία ξεκίνη-
σε με δυο άλογα στην κε-
φαλή, κατά το γνωστό τρα-
γούδι του Μπιθικώτση, να
σέρνουν μια άμαξα με μια
κούκλα πάνω της στο ρόλο
της δημόσιας Υγείας. Ακο-
λουθούσαν τα πανό της
ΠΟΕΔΗΝ, όπου απεικόνι-
ζαν τον “μαυρογιαλούρο”
Τσίπρα και τους Ξανθό –
Πολάκη με αντίστοιχους
χαρακτηρισμούς και πιο πί-
σω οι εργαζόμενοι του Ιπ-
ποκράτειου, του Αγ.Παύ-
λου, της ΕΝΙΘ, του ΨΝΘ,
των “αθηναϊκών” Γεννημα-
τάς, Αγ. Σάββας, του νοσο-
κομείου Κομοτηνής του
ΜΕΤΑ και του ΠΑΜΕ. 

Η διαδήλωση ολοένα και
μεγάλωνε όσο προχωρού-
σε καθώς στη διαδρομή
ενώθηκαν με την πορεία
τα μπλοκ του Θεαγένειου,
του ΑΧΕΠΑ, του ΓΝΘ Γεν-
νηματάς, όπως επίσης και
αυτά του νοσοκομείου Χα-
νίων, της Δράμας, του Κιλ-
κίς, συγκροτώντας τελικά
μια διαδήλωση εκατοντά-
δων απεργών που έφτασε
μέχρι το υπουργείο Μακε-
δονίας – Θράκης.

Διαβάστε δίπλα τί δή-
λωσαν στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη, υγειονομικοί
που βρέθηκαν στην κινη-
τοποίηση.

Νέα απεργιακή κινητοποί-
ηση και διαδήλωση στα

πρότυπα αυτής της Θεσσα-
λονίκης αποφάσισε το Γενικό
Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, με-
τά το τέλος της πορείας την
Παρασκευή.

Συγκεκριμένα,  την Πέμπτη
6/10, καλεί σε 4ωρη στάση ερ-
γασίας 7πμ-11πμ τους εργα-
ζόμενους των νοσοκομείων
της Αθήνας και 24ωρη απερ-
γία τους συναδέλφους τους
από την περιφέρεια. Την ίδια
μέρα θα πραγματοποιηθεί με-
γάλη πανελλαδική διαδήλωση
που θα ξεκινήσει από το ΕΚΑΒ
στου Παπάγου και περνώντας
από μια σειρά νοσοκομεία θα
καταλήξει στο υπ. Υγείας.

Αν στη Θεσσαλονίκη η κι-
νητοποίηση της Παρασκευής
9/9 μπορεί να θεωρηθεί επι-
τυχημένη, η αντίστοιχη της
Αθήνας στις 6/10 μπορεί να
είναι ακόμα μεγαλύτερη. 

Κάθε πρωτοβάθμιο σωμα-
τείο των νοσοκομείων της
Αθήνας μπορεί και πρέπει να
“ξεχειλώσει” την τετράωρη
στάση εργασίας, κηρύσσον-
τας απεργία κι όλη την υπό-
λοιπη ημέρα για να δώσει
μαζικά τη δυνατότητα στα
μέλη του να ενωθούν με τους
συναδέλφους τους και να
διαδηλώσουν. Το σωματείο
του ΓΝΑ Γεννηματάς ήδη πή-
ρε απόφαση για επέκταση
της στάσης μέχρι τις 3μμ.

Και φυσικά τα νοσοκομεία
της περιφέρειας να εκμεταλ-
λευτούν την απόφαση για
24ωρη απεργία και να οργα-
νώσουν το κατέβασμά τους
στην Αθήνα. Οι υγειονομικοί
που συσπειρώνονται στο Νυ-
στέρι και το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων, δουλεύουν σε
αυτή την κατεύθυνση.

Το Γενικό Συμβούλιο της
ΠΟΕΔΗΝ, εκτός από την κι-
νητοποίηση στις 6/10, μετά
από παρέμβαση του “Νυστε-
ριού”, αποφάσισε τη συμμε-
τοχή του συνδικάτου στο
τριήμερο αντιφασιστικών κι-
νητοποιήσεων 17-19/9, στην
επέτειο της δολοφονίας του
Π.Φύσσα. Όπως ανακοινώθη-
κε στο τέλος της συνεδρία-
σης η ομοσπονδία θα εξετά-
σει την πραγματοποίηση ξε-
χωριστής κινητοποίησης για
το ζήτημα των εργολαβικών
εργαζομένων στα νοσοκο-
μεία μέσα στο Σεπτέμβρη.

Ανάλογες αποφάσεις υιοθέ-
τησε και το Γενικό Συμβούλιο
της ΟΕΝΓΕ, της ομοσπονδίας
των νοσοκομειακών γιατρών
που συνεδρίασε αμέσως μετά.

Δεν υπάρχει προσωπικό. Υπάρχουν κλάδοι που οι ελλείψεις φτάνουν το
75% όπως ο δικός μου, των τραυματιοφορέων. Θα έπρεπε να είμαστε

100 και είμαστε 25. Αν δεν κατέβουν όλοι στο δρόμο δεν θα βγει άκρη. Όλοι,
από κάθε νοσοκομείο κι από κάθε χώρο. Απεργίες θέλουμε. Όχι μόνο στά-
σεις εργασίας. Εκεί θα φανεί η δύναμή μας.

Άρης, Ιπποκράτειο Θεσ/νίκης

Ουγειονομικός χάρτης υποφέρει σε όλη την επικράτεια από την υποστε-
λέχωση κι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκήθηκαν

εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Στην Κομοτηνή οι οργανικές θέσεις των
γιατρών είναι 64 άτομα κι αυτή τη στιγμή δουλεύουν 32 άτομα. Οι μισοί.
Mιλάμε για πλήρη υποστελέχωση. Θέλουμε τη συμμετοχή και της τοπικής
κοινωνίας στον αγώνα που δίνουμε.

Αλέξανδρος, Νοσοκομείο Κομοτηνής 

Οι ελλείψεις σε προσωπικό έχουν οδηγή-
σει σε συγχωνεύσεις κλινικών μέσα στο

καλοκαίρι. Ταυτόχρονα κλινικές κινδυνεύουν
με κλείσιμο όπως η παιδοψυχιατρική. Όταν
μιλάμε για ελλείψεις, μιλάμε ότι λείπουν
τουλάχιστον 700 άτομα. Σήμερα είναι μια
καλή κινητοποίηση αλλά πρέπει να συνεχί-
σουμε. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Τα
συνδικάτα πρέπει σήμερα να αποφασίσουν
και να ανακοινώσουν τουλάχιστον την επό-
μενη απεργία και γυρνώντας πίσω να συνε-
χίσουμε με συνελεύσεις κι οργάνωση του
αγώνα για να έχουμε ένα καυτό φθινόπωρο.
Στο σωματείο αποφασίσαμε επίσης δύο
ακόμα πράγματα. Να πάρουμε θέση για το
προσφυγικό, να πούμε ότι οι πρόσφυγες εί-
ναι καλοδεχούμενοι και την περίθαλψή τους
πρέπει να αναλάβει εξ'ολοκλήρου το ΕΣΥ.
Και δεύτερον να γράψουμε στο σωματείο
όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου
ανεξάρτητα εργασιακής σχέσης (εργολαβι-
κοί, προγράμματα ΟΑΕΔ κλπ). 

Βάσω Αθανασάκη, 
Δ.Σ σωματείου εργαζομένων ΠΑΓΝΗ

Ήρθαμε από τα Χανιά για να υπενθυμίσουμε ότι οι προσλήψεις που γί-
νονται είναι πάρα πολύ λίγες και δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας. Στα-

γόνα στον ωκεανό. Μιλάμε ότι λείπουν 20.000 νοσηλευτές από τα νοσοκο-
μεία. Το νοσοκομείο Χανίων δουλεύει με το 47% των εργαζομένων που
χρειάζεται. Δουλεύουμε χωρίς άδειες και χωρίς ρεπό και δίνουμε την ψυχή
μας για την περίθαλψη του πολίτη χωρίς φυλετικές διακρίσεις. Και το κρά-
τος από την άλλη, αντί να το εκτιμήσει, μας χρωστάει δεδουλευμένα. Πρέ-
πει να συνεχίσουμε με επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας.

Γιάννης Τσιγκουνάκης, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νοσ. Χανίων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

ΑΘΗΝΑ
6 ΟΚΤΩΒΡΗ

Οκόσμος έχει ξεσηκωθεί γιατί η κατάσταση εί-
ναι τραγική. Ο αριθμός των εργαζομένων

φτάνει το 45% σε σχέση με όσους θα έπρεπε να
είμαστε. Πρέπει να συνεχίσουμε τις κινητοποι-
ήσεις και να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση να
δώσει λύσεις. 

Σταύρος Γουναρίδης, 
αντιπρόεδρος Σωματείου ΓΝΘ Γεννηματάς

Είμαι 25 χρόνια εργαζόμενη και μπορώ να πω
ότι δεν υπάρχει Υγεία. Δουλεύουμε διπλά και

τριπλά.  Από το Θεαγένειο λείπουν 400 άτομα. Σή-
μερα είναι μια πάρα πολύ καλή κινητοποίηση αλλά
δεν πρέπει να μείνουμε εδώ. Να συνεχίσουμε μέ-

χρι τέλους.

Αναστασία, εργαζόμενη Θεαγένειο

Δεν είμαστε δούλοι. Δεν μπορείς να
εξαντλείς το προσωπικό των νοσοκο-

μείων εργασιακά και οικονομικά και αυτό
να μην έχει επίπτωση στην παροχή υπη-
ρεσιών Υγείας. Και δεν μιλάμε μόνο για
τον νοσοκομειακό κλάδο στο δημόσιο το-
μέα. Αν πιάσουμε τις ιδιωτικές κλινικές,
εκεί γίνεται το μεγάλο δράμα. Οι εργοδό-
τες παίρνουν τις επιχορηγήσεις και την
ίδια στιγμή δεν πληρώνονται οι εργαζόμε-
νοι. Και την πληρώνει ο πολίτης που κα-
λείται να εισπράξει υπηρεσίες δομημένες
κάτω από μια απαράδεκτη κατάσταση.
Όσο και να θυσιαστεί το προσωπικό δεν
μπορεί να ανταποκριθεί όπως θα πρεπε.

Σοφία, εργαζόμενη ΑΧΕΠΑ

Ανεβήκαμε κι εμείς από το Αττικό, για
τη διαδήλωση των νοσοκομείων την

Παρασκευή και για το συλλαλητήριο των
συνδικάτων στη ΔΕΘ την επόμενη μέρα.
Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις, μονιμο-
ποίηση όλων των συμβασιούχων, των ερ-

γολαβικών εργαζόμενων, των επικουρικών κλπ και
άνοιγμα των νοσοκομείων που έχουν κλείσει.
Έχουμε μπροστά μας να οργανώσουμε τη συνέ-
χεια των κινητοποιήσεων με την πανυγειονομική
απεργιακή κινητοποίηση στις 6 Οκτώβρη αλλά και
πιο πριν με τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις το
τριήμερο 17-19/9 στην επέτειο της δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα.

Σπύρος Στάικος, Δ.Σ Σωματείο εργαζομένων Αττικό

Ηδημόσια Υγεία απειλείται
με κατάρρευση. Η υπο-

χρηματοδότηση και η έλλειψη
προσωπικού προκαλούν μεγά-
λα προβλήματα και τα νοσοκο-
μεία αυτή τη στιγμή λειτουρ-
γούν επειδή οι εργαζόμενοι
δουλεύουν πάνω από τις δυ-
νάμεις τους. Σήμερα είμαστε
εδώ εργαζόμενοι από νοσοκο-
μεία όλης της χώρας για να
βροντοφωνάξουμε ότι δεν πά-
ει άλλο. Αλλά είναι μόνο η αρ-
χή. Είμαστε αποφασισμένοι να
συνεχίσουμε. Δυναμικά κι
απεργιακά, όλοι μαζί, σε όλα
τα νοσοκομεία, για να κερδί-
σουμε αυξήσεις και χρηματο-
δότηση. Κλιμακώνουμε μέχρι
τη νίκη.

Γιάννης Κούτρας, 
Δ.Σ. ΕΝΙΘ

Πορείες σωτηρίας του ΕΣΥ

Οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία διαδηλώνουν
μαζικά στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης, 
9 Σεπτέμβρη.
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Το Εργατικό Κέντρο Αλεξανδρού-
πολης έβαλε λεωφορείο και ήρ-

θαμε εργαζόμενοι από διάφορους
εργασιακούς χώρους. Αυτή τη
στιγμή δίνουμε μια πολύ μεγάλη
μάχη στο νομό Έβρου. Υπάρχει ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας.
Έχουμε τα κανόνια όπως αυτά στα
σουπερμάρκετ του Μαρινόπουλου
που υπολειτουργούν. Τέρμα με τα
ψεύτικα λόγια του Τσίπρα. Ο μόνος
δρόμος είναι η εργατική αντίσταση.

Γιώργος Μποτσίδης, Εργατικό
Κέντρο Αλεξανδρούπολης

Μιλάνε για πούλημα του λιμανι-
ού. Δεν είναι πούλημα. Είναι

ξεπούλημα και αλητεία και θα την
πληρώσουν. Εκτός από τις συνέπει-
ες για τους εργαζόμενους, οι συνέ-
πειες για την πόλη θα είναι τερά-
στιες. Στο δημόσιο λιμάνι έχουν
όλοι πρόσβαση. Στο ιδιωτικό κανέ-
νας. Έχουμε να παλέψουμε για αυ-
τά. Το μόνο που θα καταφέρουμε
αν ταμπουρωθούμε πίσω από το
ζήτημα της Συλλογικής Σύμβασης
είναι να αποκοπούμε από την κοι-
νωνία. Έχουμε βγει από πρόσφατη
απεργία που διήρκεσε σχεδόν ενά-
μιση μήνα και περιμένουμε εξελί-
ξεις για να δούμε πως θα συνεχί-
σουμε. 

Δημήτρης Θηρίου, πρόεδρος 
σωματείου λιμενεργατών ΟΛΘ

Είναι μια στιγμή που οι αγώνες
των εργαζομένων θα πρέπει να

πάρουν μια νέα ώθηση για να αντι-
μετωπίσουν τις νέες επιθέσεις που
ετοιμάζει η κυβέρνηση ενόψει της
δεύτερης αξιολόγησης. Ο μόνος
δρόμος για τους εργαζόμενους εί-
ναι αγώνας και συσπείρωση. Υπάρ-
χει άλλος δρόμος. Η ανατροπή των
μνημονίων, η διαγραφή του χρέ-
ους, η έξοδος από την ΕΕ.  Να
μπορούν οι εργαζόμενοι να καθορί-
σουν το μέλλον τους με βάση τις
δικές τους ανάγκες κι όχι τις ανάγ-
κες της κερδοφορίας του κεφαλαί-
ου.

Βασίλης Συλαϊδής, Δ.Σ. Σωμα-
τείο Εργαζομένων Ιντρακόμ

Οι περικοπές δεν έχουν σταμα-
τήσει. Μας κόβουν τώρα 10% -

50% από το επικουρικό. Το πα-
λεύουμε και στους δρόμους και δι-
καστικά στο ΣτΕ. Αλλά δεν πα-
λεύουμε μόνο για τις συντάξεις
μας. Παλεύουμε για να υπερασπι-
στούμε τις συνδικαλιστικές ελευθε-
ρίες. Παλεύουμε ενάντια στα μνη-
μόνια.

Φώτης Σαλτίρης
Σωματείο Συνταξιούχων “

Η συσπείρωση”

Χ
ιλιάδες εργαζόμενοι κι εργα-
ζόμενες απ' όλη τη χώρα
διαδήλωσαν στους δρόμους

της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο
10/9, κάνοντας πολλούς να θυμη-
θούν ότι η εργατική αντίσταση εί-
ναι εδώ.

Στην πρώτη γραμμή του συλλα-
λητηρίου που καλούσαν τα εργατι-
κά συνδικάτα στο Αγ. Βενιζέλου,
βρέθηκαν οι εργάτες από τα Λιπά-
σματα της Καβάλας. Περισσότεροι
από 300 εργάτες μαζί με τις οικο-
γένειές τους, με τα χαρακτηριστι-
κά γαλάζια μπλουζάκια που έγρα-
φαν “αγωνιζόμαστε – διεκδικούμε
– πετυχαίνουμε”, με καπνογόνα,
τύμπανα και σφυρίχτρες και με την
πρόσφατη εμπειρία τριών μηνών
απεργίας, έστειλαν το μήνυμα
“ΒΦΛ ανοιχτή – ο Λαυρέντης φυ-
λακή”. Όπου ΒΦΛ, η Βιομηχανία
Φωσφορικών Λιπασμάτων κι όπου
Λαυρέντης, ο γνωστός Λαυρεντιά-
δης των σκανδάλων και ιδιοκτήτης
της εταιρίας. 

“Ο Λαυρεντιάδης έβγαλε σε δια-
θεσιμότητα 193 άτομα και μετά
άρχισε να τους απολύει” μας εξη-
γεί ο Ηλίας, εργάτης στα Λιπάσμα-
τα, λίγο πριν αρχίσει το συλλαλη-
τήριο. “Μέχρι τώρα έχει απολύσει
134 άτομα και τους κάνει ψευτομη-
νύσεις για να μην μπορούν να πά-
ρουν ούτε την αποζημίωση, ούτε
να μπουν ταμείο ανεργίας. Το ερ-
γοστάσιο πριν 4-5 χρόνια λειτουρ-
γούσε με 350 μονίμους κι άλλους
250 εποχιακούς εργαζόμενους.
Τώρα συρρικνώνει την επιχείρηση
και θέλει να επιβάλει και σε όλους
14μηνες συμβάσεις. Και ξέρεις και
τι λένε οι συμβάσεις; Ότι ο εργο-
δότης έχει όποτε θέλει το δικαίω-
μα να σε απολύσει χωρίς να σε
αποζημιώσει, να σου αλλάξει το
ωράριο όποτε θέλει, να σε πάει
από το ένα μέρος της χώρας στο
άλλο επίσης όποτε θέλει. Έχουμε
ήδη στην πλάτη μας μια τρίμηνη
απεργία και θα το πάμε στα άκρα”.

Αλλά δεν ήταν μόνο οι εργάτες
από τα Λιπάσματα εκεί. Μαζί τους
οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ. Που
διένυσαν ένα απεργιακό καλοκαίρι
διεκδικώντας τα δεδουλευμένα

τους, έφτασαν να ακινητοποι-
ήσουν επ' αόριστον τα λεωφορεία,
παίρνοντας τελικά υποσχέσεις για
την αποπληρωμή τους. 

“Παρά τις υποσχέσεις μπαίνουμε
στον τρίτο μήνα απλήρωτοι. Εμείς
συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Το αι-
σιόδοξο είναι ότι είμαστε συσπει-
ρωμένοι. Όσο είμαστε συσπειρω-
μένοι μπορούμε να κερδίσουμε.
Αυτή είναι και η εμπειρία από το
καλοκαίρι των κινητοποιήσεων”
μας λέει ο Κωνσταντίνος, εργαζό-
μενος στον  ΟΑΣΘ και συνεχίζει ο
συνάδελφός του ο Αλέκος: “Μας
πουλάει και το φούμαρο ο Σπίρ-
τζης ότι θέλει να κάνει δημόσιο τον
ΟΑΣΘ, την ώρα που πάει να πουλή-
σει τις συγκοινωνίες της Αθήνας.
Είναι παλιός πασόκος αυτός και τα
ξέρει καλά τα φούμαρα”.

Πρόσφυγες 

Εκεί ήταν και οι πρόφυγες από
το στρατόπεδο στα Διαβατά, που
διαδήλωσαν μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ.
“Θέλουμε να ανοίξουν τα σύνορα.
Δεν είναι ζωή αυτή. Μας έχουν σαν
τα ζώα. Γιατί;” αναρωτιέται ο Αχ-
μάντ, 23χρονος πρόσφυγας από τη
Συρία και συνεχίζει με οργή: “Είμα-
στε άνθρωποι. Είμαστε πρόσφυ-
γες, απλοί άνθρωποι, εργαζόμενοι.

Πίσω στη Συρία ήμουν μάγειρας.
Δεν είμαστε ISIS και τέτοια πράγ-
ματα. Οι συνθήκες στο στρατόπε-
δο είναι χάλια. Όλοι, ο ΟΗΕ, η υπη-
ρεσία ασύλου, λένε ότι θέλουν να
βοηθήσουν τους πρόσφυγες αλλά
λένε ψέματα. Θέλω να το πω αυτό
και να το ακούσουν όλοι. Ας έρ-
θουν αυτοί που αποφασίζουν, να
μείνουν μια μέρα μόνο στα Διαβα-
τά. Να δουν πόσο δύσκολα είναι.
Να φάνε το φαΐ που δεν είναι ούτε
για τα σκυλιά. Να τους τσιμπάνε τα
κουνούπια όλη νύχτα και να μην
μπορούν να κοιμηθούν. Θέλω να
μιλήσω και για την κυβέρνηση της
Ελλάδας. Από που κι ως που στέλ-
νει τους μπάτσους και χτυπάνε
πρόσφυγες; Όποιος το αμφισβητεί
έχω βίντεο να του δείξω”.  

Από την Πάτρα ταξίδεψαν οι σχο-
λικές καθαρίστριες. “Θέλουμε δου-
λειά όχι εκμετάλλευση κι ομηρία”
έγραφε το πανό τους. “Είμαστε
συμβασιούχες καθαρίστριες που
μας προσλαμβάνουν στα σχολεία
κάθε Σεπτέμβρη και μας διώχνουν
30 Ιούνη κάθε χρόνο. Απαιτούμε και
διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή ερ-
γασία. Τέλος στα ψέματα. 12 χρό-
νια είμαστε 'έμπα ψυχή – έβγα ψυ-
χή'. Στις 30 Ιούνη είχαμε ανέβει
στην Αθήνα και είχαμε διαδηλώσει
στα υπουργεία Εσωτερικών και Οι-
κονομικών. Σήμερα είμαστε εδώ.
Συνεχίζουμε. Αγωνιζόμαστε κι ελπί-
ζουμε” μας είπε η Κυριακή.

Δυο μέρες πριν ανοίξουν τα σχο-
λεία και πέντε μέρες πριν την απερ-
γία, οι δάσκαλοι, διαδήλωσαν κι αυ-
τοί με την ομοσπονδία τους. “Πάμε
για απεργία στις 15/9 γιατί τα σχο-
λεία ανοίγουν τη Δευτέρα πολύ
φτωχότερα σε σχέση με πριν. Πρέ-
πει να συνεχίσουμε εξίσου δυναμι-
κά γιατί δεν μπορούμε να ανεχτού-
με τα ψέματα του Φίλη” δήλωσε

στην Ε.Α ο Νίκος, δάσκαλος που
διαδήλωσε με το πανό της ΔΟΕ.

Η πορεία ξεκίνησε από το Άγαλ-
μα Βενιζέλου και περνώντας από
την παραλία και τον Λευκό Πύργο
κατέληξε στο χώρο της ΔΕΘ. Στα
δεκάδες εργατικά μπλοκ που δια-
δήλωσαν ήταν αυτά των λιμενερ-
γατών, των σιδηροδρομικών του
ΟΣΕ, της ΕΘΕΛ, της ΕΥΔΑΠ, της
ΠΟΕ ΟΤΑ, της ΟΛΜΕ, της ΕΛΒΟ,
εργοστασίων όπως της Σιδενόρ,
της ΟΜΕ ΟΤΕ, συνταξιουχικών
ενώσεων, των εργαζομένων του
ΙΚΑ, των Ελληνικών Πετρελαίων,
των τεχνικών από τα τηλεοπτικά
κανάλια διαμαρτυρόμενοι για τις
χιλιάδες απολύσεις που φέρνει η
νέα αδειοδότηση. Μαζί με το Συν-
τονισμό Ενάντια στα Μνημόνια δια-
δήλωσαν σωματεία νοσοκομείων
όπως του Αττικού, του Αγ. Σάββα,
του Γεννηματάς, του ΨΝΘ και του
νοσοκομείου της Πάτρας, το σω-
ματείο της Ιντρακόμ, οι ναύτες της
ΠΕΝΕΝ, η Εργατική Αλληλεγγύη, η
ΚΕΕΡΦΑ, το ΣΕΚ. Επίσης διαδήλω-
σε το μπλοκ της ΛΑΕ που νωρίτε-
ρα είχε προσυγκέντρωση στην
Εγνατία, η ΟΚΔΕ Σπάρτακος κ.α.
ενώ το παρών έδωσαν και μια σει-
ρά Εργατικά Κέντρα από τη Ρόδο
μέχρι τον Έβρο. Αξιοσημείωτη
ήταν η παρουσία οργανώσεων τρι-
τέκνων διεκδικώντας δικαιώματα
πολυτεκνίας. 

Ξεχωριστές συγκεντρώσεις έγι-
ναν από το ΠΑΜΕ στην πλ.Αριστο-
τέλους κι από κομμάτια της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς και του
αντιεξουσιαστικού χώρου, στην
Καμάρα, εκεί όπου βρέθηκαν και
οι διαδηλωτές από τις Σκουριές.
Παρούσα τόσο στο Αγ.Βενιζέλου
όσο και στην Καμάρα, ήταν η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ.

Στέλιος Μιχαηλίδης 

ΔΕΘ Η εργατική τάξη είναι εδώ Mόνος δρόμος
η αντίσταση

Οι εργάτες των Λιπάσματων Καβάλας μαζί με τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη 10/9

Το μπλοκ του Συντονισμού ανεβαίνει την Τσιμισκή
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Μάχη για να σώσουμε τα Σχολεία απ’ τα Μνημόνια

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η απεργία στα σχολεία

Μ
ε κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας  στις
12.30 το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Σεπτέμβρη ξεκινάει η απεργιακή
μάχη στα σχολεία. 24ωρη απεργία καλεί η ΔΟΕ, ενώ απεργιακές συγ-

κεντρώσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις. Στη συγκέντρωση καλεί και η ΟΛ-
ΜΕ που προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας για τους καθηγητές από τις
11πμ έως τις 2μμ.  

Η απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έρχεται τρεις μόλις μέρες με-
τά το άνοιγμα των σχολείων αφού τα προβλήματα στην εκπαίδευση παραμέ-
νουν τεράστια παρά την προπαγάνδα του υπουργείου Παιδείας που μιλά για
«κανονικότητα». 

Πίσω από τα παραμύθια που μιλούν για «έγκαιρη προετοιμασία» των σχολεί-
ων, κρύβεται μια θλιβερή πραγματικότητα. Η σημερινή κυβέρνηση εξακολουθεί
να εφαρμόζει τις ίδιες πολιτικές με τους Σαμαροβενιζέλους που έχουν οδηγή-
σει σε τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικών. Με την απόφαση να μην υπάρχουν
πλέον παρά απειροελάχιστοι μόνιμοι διορισμοί και με χιλιάδες δασκάλους και
καθηγητές να έχουν βγει στη σύνταξη, τα νούμερα είναι τρομακτικά. 

Από το 2008 έως το 2016 οι εκπαιδευτικοί συνολικά έχουν μειωθεί κατά
28%! Από τις 186 χιλιάδες, στις 134 χιλιάδες. Η μείωση φτάνει στο 34% για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από 104 σε 68 χιλιάδες.

Ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης αρχικά υποσχόταν ότι θα γίνουν 20 χι-
λιάδες μόνιμοι διορισμοί. Στη συνέχεια, όσο το καλοκαίρι προχωρούσε, άρχι-
σε να υπόσχεται ότι θα γίνουν 14 χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών. Πέρσι,
έγιναν 22 χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών και όμως στο τέλος της χρονιάς
υπήρχαν τρεις χιλιάδες κενά. 

Μεθόδευση
Το υπουργείο ξέρει ποια είναι η αλήθεια, γι’ αυτό τις τελευταίες εβδομάδες

δεν επιχείρησε να συγκαλύψει τα κενά, αλλά να τα «εξαφανίσει». Με εγκύκλιο
που στάλθηκε στα σχολεία τέλη Αυγούστου ζητήθηκε να βγουν τα λειτουργι-
κά κενά μέχρι τις 2/9 χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές των μαθητών.
Αυτή η διαδικασία θα οδηγούσε σε ψεύτικες υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Ευ-
τυχώς, με την κινητοποίηση των Συλλόγων Δασκάλων και των ΕΛΜΕ στις Διευ-
θύνσεις πανελλαδικά, αυτή η άθλια μεθόδευση σε μεγάλο βαθμό δεν πέρασε. 

Όμως, το υπουργείο δεν έμεινε εκεί. Με μοναδικό στόχο να «εξοικονομή-
σει» εκπαιδευτικούς προχώρησε στα εξής: Μείωσε το ωρολόγιο πρόγραμμα
στο δημοτικό κατά 5 ώρες και στο γυμνάσιο κατά 3. Με νομοθετική ρύθμιση
για τους τομείς και τις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ συγχωνεύτηκαν εκατοντάδες
τμήματα σε αυτά τα σχολεία. Έβαλε ως προϋπόθεση εγγραφής ανηλίκων σε
εσπερινά σχολεία εκτός από τη βεβαίωση εργοδότη (όπου πρέπει να συνυπο-
λογιστεί το μέγεθος της ανασφάλιστης εργασίας) και ανώτερο εισοδηματικό
όριο του κηδεμόνα τα 8.800 ευρώ. Και διαρκώς πιέζει για εντατικοποίηση της
δουλειάς. 

Στα νηπιαγωγεία για να δημιουργηθεί τμήμα νηπιαγωγείου πλέον απαιτούν-
ται 14 παιδιά από εκεί που πέρσι χρειάζονταν εφτά. Ταυτόχρονα, διέλυσε
στην ουσία το θεσμό του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, ενώ η εξειδίκευση του
διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών φέρνει αύξηση ωραρίου για την συντρι-
πτική τους πλειοψηφία. Οι νηπιαγωγοί καταγγέλλουν ότι δεν λαμβάνεται υπό-
ψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Τα πολυθέσια
Νηπιαγωγεία στα οποία προβλέπεται μείωση ωραρίου ανάλογα με τα έτη υπη-
ρεσίας είναι μόλις 9 από 5.140 πανελλαδικά.  

Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να υπάρχει το φαινόμενο του εκπαιδευτικού-«λά-
στιχο». Πολλοί εκπαιδευτικοί για να καλύψουν το ωράριό τους αναγκάζονται
να υπηρετούν σε δύο, τρία μέχρι και πέντε(!) σχολεία. 

Παρά τις υποσχέσεις του Φίλη για «προοδευτικές» μεταρρυθμίσεις, οι πολι-
τικές της κυβέρνησης είναι ίδιες και χειρότερες από τους προκατόχους του.
Διαβάστε στις διπλανές στήλες τις βιωματικές δηλώσεις δασκάλων και καθη-
γητών που καθημερινά παλεύουν για τη στήριξη των μαθητών τους κάτω από
αυτές τις αντίξοες εργασιακές συνθήκες.

Ηαπεργία γίνεται ως απάντηση της
μεγάλης επίθεσης που έχει εξαπο-

λύσει ο Φίλης. Έχει πετάξει από την
εκπαίδευση τουλάχιστον 8 χιλιάδες
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Με την
κατάργηση του υπεύθυνου στο ολοή-
μερο και με τη μείωση του ωραρίου
έχει «εξοικονομήσει» πάνω από τρεις
χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Από εκεί που
τα παιδιά έφευγαν στις 2μμ, τώρα θα
φεύγουν 1.15μμ, για να «εξοικονομη-
θούν» ώρες. 

Μόνο στο νομό Ξάνθης υπεράριθμοι
βγήκαν 40 εκπαιδευτικοί με τις μεθο-
δεύσεις που έκαναν, ενώ πέρσι είχαν
βγει μόνο 10. Μας πλασάρουν σαν
«νέο σχολείο», το σχολείο της Διαμαν-
τοπούλου και του Αρβανιτόπουλου. Ο
Φίλης εφαρμόζει τα Μνημόνια 100%
στην εκπαίδευση σε βάρος του δημό-
σιου σχολείου. Εκτός από το δημοτικό
διαλύει και το Ολοήμερο Νηπιαγω-
γείο. 

Στην Ξάνθη θα κάνουμε συγκέντρω-
ση στις 15/9 στις 12 το μεσημέρι στην
κεντρική πλατεία μαζί με την τοπική
ΕΛΜΕ. Αμέσως μετά την απεργία θα
κάνουμε Γενικές Συνελεύσεις για να
αποφασίσουμε επαναλαμβανόμενες
απεργίες όπως το 2006.

Τζεμαλί Μηλιαζήμ, 
δάσκαλος, Ξάνθη  

Την περασμένη χρονιά κινητοποι-
ηθήκαμε με μια σειρά από αφορ-

μές, από τα εκπαιδευτικά ζητήματα
μέχρι τα προβλήματα των προσφύγων
και την αντιμετώπισή τους από τη με-
ριά της κυβέρνησης. 

Στις Επιτροπές Αναπληρωτών συ-
σπειρώθηκε μεγάλο κομμάτι όπου πα-
λέψαμε μαζί με τους μόνιμους συνα-
δέλφους μας. Μεγάλες κινητοποιήσεις
έγιναν στις 4 Φλεβάρη στην Πανεργα-
τική Απεργία και στις 15 Απρίλη όταν
βγήκαμε στα κάγκελα του υπουργείου
Παιδείας. Όχι μόνοι μας, πάντα μαζί
με τους μόνιμους συναδέλφους στους
οποίους δώσαμε έμππνευση και κου-
ράγιο. 

Κάναμε καλή κινητοποίηση και στο
συνέδριο της ΔΟΕ όπου ζητήσαμε
απεργία διαρκείας με το άνοιγμα των
σχολείων. Η απόφαση για την απεργία
στις 15 Σεπτέμβρη ήρθε και κάτω από
αυτές τις πιέσεις. Παίξαμε σημαντικό
ρόλο για να βγει αυτή η απεργία. Για
αυτό θα συμμετέχουμε στην απεργια-
κή κινητοποίηση για να την κάνουμε
μια δυναμική αφετηρία για να διεκδι-
κήσουμε μόνιμους διορισμούς και να
αλλάξουν συνολικά τα πράγματα στην
Παιδεία προς την κατεύθυνση που ζη-
τούν οι εκπαιδευτικοί. 

Στέλιος Γιαννούλης, αναπληρωτής 
εικαστικών, Σύλλογος Δασκάλων Χανίων

Σ
τις 24 Σεπτέμβρη έχει οριστεί
να γίνει η Συνέλευση των
Προέδρων των Συλλόγων Δα-

σκάλων που θα αποφασίσει για τη
συνέχεια μετά την 24ωρη απεργία
στις 15/9. Γενικές Συνελεύσεις
στους Συλλόγους θα γίνουν μέχρι
τις 22 του μήνα. Θυμίζουμε ότι κά-
τω από τις πιέσεις της βάσης των
εκπαιδευτικών η εισήγηση της ΔΟΕ
προς τους Συλλόγους είναι για κλι-
μάκωση των κινητοποιήσεων με
3ημερες ή 5ημερες απεργίες. 

Η εισήγηση αυτή υπάρχει ήδη
από το συνέδριο του Ιουνίου,
όπως και η απόφαση για 24ωρη

απεργία με το άνοιγμα των σχολεί-
ων. H ημερομηνία της απεργίας
ανακοινώθηκε στις 31 Αυγούστου,
ημέρα πετυχημένης συγκέντρω-
σης εκπαιδευτικών στο υπουργείο
Παιδείας πριν ακόμα ανοίξουν τα
σχολεία. 

Η βάση των δασκάλων και των
καθηγητών δείχνει με κάθε τρόπο
τη διάθεσή της να συγκρουστεί με
τα μέτρα της κυβέρνησης. Οι πε-
ρισσότερες από τις συνελεύσεις

που προηγήθηκαν της απεργίας
συγκέντρωσαν κόσμο (πχ Χανιά,
Παρθενώνας, Αριστοτέλης, Αιγά-
λεω) χάρη στη δουλειά που γίνεται
από τα κάτω. Στα Χανιά με παρου-
σία 120 δασκάλων και νηπιαγωγών
ψηφίστηκε ομόφωνα η συνέχιση
των απεργιακών κινητοποιήσεων
με 3ημερες επαναλαμβανόμενες. 

Είναι τελείως αβάσιμοι οι ισχυρι-
σμοί ότι «δεν μας παίρνει» να κλι-
μακώσουμε. Τα ίδια έλεγαν και δέ-

κα χρόνια πριν, μέχρι που η βάση
των δασκάλων ξεσηκώθηκε πραγ-
ματοποιώντας τη θρυλική απεργία
των 6 εβδομάδων (περισσότερα
στη σελίδα 13). 

Σε σωστή κατεύθυνση είναι η
απόφαση της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας που
ζητάει από την ΟΛΜΕ να καλέσει
και η ίδια Γενική Συνέλευση Προ-
έδρων στις 24 Σεπτέμβρη έτσι ώστε
δάσκαλοι και καθηγητές να συντονι-
στούν. Θετική και η απόφαση της

ΕΛΜΕ Περιστερίου που μετέτρεψε
την τρίωρη στάση της ΟΛΜΕ σε
ολοήμερη με απόφαση για τρίωρη
στάση και στις ώρες 8 με 11πμ. 

Η επιτυχία της απεργιακής συγ-
κέντρωσης στο υπουργείο Παιδεί-
ας είναι κρίσιμη. Θα δείξει τη δύ-
ναμη των δασκάλων και θα δώσει
τον τόνο για τις Γενικές Συνελεύ-
σεις που θα γίνουν μετά τις 15/9.
Το δίκτυο εκπαιδευτικών «η Τάξη
μας» και πλήθος δάσκαλοι και κα-
θηγητές από σχολείο σε σχολείο
θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις
για απεργιακή κλιμάκωση με επα-
ναλαμβανόμενες απεργίες. 

Εκπαιδευτικοί από την «Τάξη μας», το δίκτυο
εκπαιδευτικών που συμμετέχει στις Παρεμβά-
σεις και συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης καθημερινά εξορμούν στα σχολεία με την
προκήρυξη που καλεί στην απεργία στις 15 Σε-
πτέμβρη και για κλιμάκωση των αγώνων. 

Ο Δημήτρης Τ. μας είπε: «Στην περιοχή των
Πετραλώνων και του Θησείου έχουμε κάνει
εξόρμηση σε 13 δημοτικά και νηπιαγωγεία. Με
τους περισσότερους που μιλάμε μας λένε ότι
θα απεργήσουν και ότι θα συμμετέχουν στη
συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας. Η διά-
θεση στους εκπαιδευτικούς υπάρχει. Υπάρ-
χουν ορισμένοι που λένε ότι η απεργία έπρεπε
να είχε ξεκινήσει με το άνοιγμα των σχολείων
και άλλοι, αρκετοί, που λένε ότι πρέπει να γίνει

απεργία διαρκείας για να πιεστεί ο Φίλης για
μαζικούς διορισμούς. Κάναμε παρέμβαση και
στη συνέλευση του τοπικού συλλόγου, του
Παρθενώνα. Έχουμε γνωρίσει δασκάλους που
θέλουν να οργανώσουν την απεργία και τη συ-
νέχεια μαζί με τα υπόλοιπα αγωνιζόμενα κομ-
μάτια της γειτονιάς και τους γονείς, ενώ 14
αγόρασαν την Εργατική Αλληλεγγύη».

Ο Μιχάλης Π. μας δήλωσε: «Κάναμε παρέμ-
βαση στη συνέλευση των δασκάλων του Κερα-
τσινίου και του Περάματος, στο σύλλογο
«Πλουμπίδη». Συζητήσαμε για την απεργία και
για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 17/9.
Το σχολείο που γινόταν η συνέλευση ήταν το
σχολείο του Παύλου Φύσσα, ενώ εκεί απο-
κρούσαμε τους φασίστες στις προηγούμενες

εκλογές. Οι δάσκαλοι και ο κόσμος της γειτο-
νιάς ξέρει τι συμβαίνει, η συνέλευση πήρε και
απόφαση συμμετοχής στο συλλαλητήριο στο
Κερατσίνι». 

«Στο Περιστέρι έχουμε εξορμήσει σε τρία
δημοτικά σχολεία και έχουμε βάλει σε όλη τη
γειτονιά την αφίσα της «Τάξης μας» που καλεί
στην απεργία», μας είπε ο Βασίλης Μ. «Οι δά-
σκαλοι ήξεραν για την απεργία, είχαν ενημερω-
θεί και πολλοί έλεγαν ότι θα απεργήσουν. Ορι-
σμένοι μας έλεγαν ότι «καλή είναι η 24ωρη, αλ-
λά δεν φτάνει» και έτσι ανοίγαμε τη συζήτηση
για την κλιμάκωση. Θα έβλεπαν πιο συγκεκρι-
μένα την οργάνωση της μέρας της απεργίας
στη συνέλευση. Εμείς θα απλώσουμε τις εξορ-
μήσεις και σε άλλα σχολεία».  

Τα νέα μέτρα που φέρνουν οδηγούν στη διάλυση του εκπαιδευτικού χαρα-
κτήρα και του αντισταθμιστικού ρόλου που είχε το ολοήμερο νηπιαγωγείο

στην εκπαίδευση των παιδιών. Τα μέτρα αυτά είναι μπαλώματα με στόχο να
«βολέψουν» τα ωράρια των εκπαιδευτικών, είναι πασαλείμματα. 

Οι άνθρωποι που τα αποφάσισαν φαίνεται σαν να μην έχουν μπει ποτέ μέσα
σε τάξη. Δύο παραδείγματα. Δεν υπάρχει μεταβατικός χρόνος ανάμεσα στις
δραστηριότητες των παιδιών (να πάνε τουαλέτα, να πλύνουν τα χέρια τους
κ.ά). Έχουν βγάλει το φαγητό από τον εκπαιδευτικό χρόνο. Εδώ μιλάμε για
νήπια. Το φαγητό είναι εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορώ να πω σε ένα παι-
δί πάρε το κρουασάν σου και πήγαινε στο προαύλιο. Για πενήντα παιδιά, χρει-
αζόμαστε 10 λεπτά να τα βάλουμε μες στην τάξη. 

Δεύτερο παράδειγμα. Για να δείτε την ανακατωσούρα και τη σύγχυση που
προκαλείται στα παιδιά. Μια νηπιαγωγός τα υποδέχεται 8 παρά 15. Η επόμε-
νη τα αναλαμβάνει 8.30 με μία το μεσημέρι σε άλλο χώρο. Και μια τρίτη τα
παίρνει σε άλλο χώρο στη 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά ταλαιπωρούνται, η τρίτη
νηπιαγωγός δεν συμμετέχει καθόλου στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, δεν έχει σφαιρική άποψη για τα παιδιά. Αν λείψει η δεύτερη νηπιαγω-
γός, το πρόγραμμα διαλύεται. Ποιος γονιός θα φέρει το μεσημέρι το παιδί
του στο νηπιαγωγείο; 

Ι.Τ., νηπιαγωγός στη Βούλα

ΟΣεπτέμβρης ξεκινάει με πολλές
ελλείψεις εκπαιδευτικών στα

σχολεία. Η κυβέρνηση επιχείρησε να
εμφανίσει υπεραριθμίες εκπαιδευτι-
κών, ενώ μείωσε τις διδακτικές ώρες.

Από τη δική μας πλευρά κάναμε
συνεχείς συγκεντρώσεις στο ΠΥΣΠΕ
όπου συμμετείχε αρκετός κόσμος
που αγωνιούσε τι θα γίνει. Ο Διευ-
θυντής Εκπαίδευσης τη μία έλεγε ότι
δεσμεύομαι πως θα υπάρχει ένας
δάσκαλος ανά τάξη, την άλλη μας
έλεγε ότι δεν δεσμεύτηκε ακριβώς
αυτό. Έπαιζε ένα άσχημο ψυχολογι-
κό παιχνίδι με τα νεύρα των συνα-
δέλφων. Τελικά με τη συνεχή παρου-
σία μας στο ΠΥΣΠΕ καταφέραμε να

μην βγουν εκατοντάδες υπεράριθμοι
με τον τρόπο που τα υπολόγιζαν. 

Εγώ αξιοποιώ αυτό το παράδειγμα
στην οργάνωση της απεργίας στις
15 Σεπτέμβρη μιας και είναι και πρό-
σφατο. Αν συμμετέχει πολύς κό-
σμος, αν κλείσουν τα σχολεία σε με-
γάλη κλίμακα, αν βγει όλος ο κλάδος
στην απεργία μπορούμε να πιέσουμε
την κυβέρνηση όπως το κάναμε στο
ΠΥΣΠΕ. Πριν από την απεργία θα
πάμε σχολείο το σχολείο με την προ-
κήρυξη να μιλήσουμε με τους συνα-
δέλφους. 

Έλενα Τραχανά, δασκάλα, 
108ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας 

Το γονεϊκό κίνημα στήριξε και στηρίζει τους αγώνες των δασκάλων και νη-
πιαγωγών για τα διαχρονικά και κοινά για εμάς προβλήματα που αντιμετω-

πίζουν τα σχολεία μας. Δίπλα στην υποστελέχωση τα χρόνια εφαρμογής των
μνημονίων ήρθε να προστεθεί και η υποχρηματοδότηση. Τα σχολεία πλέον
λειτουργούν χάρη στις ηρωικές προσπάθειες δασκάλων και γονέων. Το
υπουργείο προσπαθεί για φέτος με φτιασιδώματα, κόψιμο διδακτικών ωρών,
αλλαγές στο ολοήμερο και άλλα κόλπα να παρουσιάσει μείωση των κενών ή
ακόμα και πλασματικό πλεόνασμα δασκάλων σε κάποια σχολεία. 

Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής θα φέρει σοβαρά προβλήματα στην
λειτουργία των σχολείων κατά την διάρκεια της χρονιάς. Παρότι οι Σύλλογοί
μας δεν έχουν συνεδριάσει ακόμα ώστε να πάρουν αποφάσεις στήριξης, οι
γονείς φέτος στέκονται στο πλευρό των δασκάλων και στον δίκαιο αγώνα
τους. 

Έτσι, βρέθηκα ως μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 72ου
Δημοτικού Αθήνας, μαζί με άλλους γονείς, στην συνέλευση του Συλλόγου
"Παρθενώνας", ώστε να μεταφέρουμε με την παρουσία μας την στήριξη των
γονέων στην απεργιακή κινητοποίηση της 15ης Σεπτέμβρη. Τα προβλήματά
μας είναι κοινά, μαζί θα αγωνιστούμε και μαζί θα νικήσουμε.

Αντώνης Σκαρπέλης, μέλος του 
Συλλόγου Γονέων του 72ου Δημοτικού Αθήνας

Μπορούμε!

Και οι γονείς μαζί

Εμπρός για κλιμάκωση

Οργανώνοντας από τα κάτω

2008: 186.000
εκπαιδευτικοί 
2016: 134.000!

Οι εκπαιδευτικοί
πολιορκούν το υπουργείο

Παιδείας, 15 Απρίλη

Κείμενα: Νεκτάριος Δαργάκης

Απεργιακές 
συγκεντρώσεις 
στις 15/9
ΑΘΗΝΑ 
υπουργείο Παιδείας 12.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Άγαλμα Βενιζέλου 12μες

ΞΑΝΘΗ 
κεντρική πλατεία 12μες

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
Ακαδημία 12μες

ΛΑΡΙΣΑ Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 11.30πμ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Νομαρχία 10πμ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ Περιφέρεια 11πμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
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Πρόταση για 48ωρη απεργιακή
κινητοποίηση μεταξύ 15 και 22 Σε-
πτέμβρη και σειρά άλλων αγωνι-
στικών κινητοποιήσεων, δράσεων,
πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων
προτείνει η ΠΕΝΕΝ στα Ναυτερ-
γατικά Σωματεία και στις Συνταξι-
ουχικές Ενώσεις για να υπερασπι-
στούν συντονισμένα τις επικουρι-
κές συντάξεις των ναυτικών. 

Στην ανακοίνωση-κάλεσμά της
η ΠΕΝΕΝ τονίζει: «Ήδη οι περικο-
πές στις επικουρικές των συνταξι-
ούχων του ιδιωτικού και του δη-
μόσιου τομέα που έχουν τεθεί σε
εφαρμογή ξεπερνούν κατά πολύ
το 30%!! Τελευταία κατηγορία
συνταξιούχων που αναμένεται να
υποστεί τις συνέπειες του πρό-
σφατου νόμου Κατρούγκαλου (ν.
4387/2016) είναι οι ασφαλισμένοι
ναυτικοί στο ΚΕΑΝ. 

Περικοπή

Σύμφωνα με απόλυτα εξακρι-
βωμένες πληροφορίες που προ-
έρχονται από το Υπουργείο Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (και οι οποίες
δεν επιδέχονται την παραμικρή
αμφισβήτηση) καθορίστηκε η ορι-
στική ταρίφα – περικοπή των επι-
κουρικών συντάξεων των Ναυτι-
κών (για όσους το άθροισμα κύ-
ριας και επικουρικής μικτής σύν-
ταξης είναι άνω των 1300 ευρώ).
Οι προσαρμογές – περικοπές που
ορίζονται δίνουν συντελεστή εξο-
μάλυνσης (Σ.Ε) 0,5976 άρα η μέ-
ση μείωση – περικοπή των επικου-
ρικών συντάξεων των Ναυτικών
θα είναι 40,24% επί των καταβαλ-
λόμενων συντάξεων. Η εφαρμογή
της απόφασης θα αρχίσει να
εφαρμόζεται από την καταβολή
των συντάξεων Οκτώβρη 2016».

O Nίκος Κροκίδης, γραμματέας
της ΠΕΝΕΝ μίλησε στην ΕΑ κατά
τη διάρκεια του συλλαλητηρίου
στη ΔΕΘ. «Η Ένωση Ναυτών συμ-
μετέχει στη διαδήλωση στη ΔΕΘ,
κατά των παλιών και νέων μνημο-
νίων. Αγώνας για την ανατροπή
τους. Αυτό είναι το σύνθημά μας
το οποίο θα βρoντοφωνάξουμε να
ακουστεί παντού. Από Δευτέρα
(σ.σ. 12/9) έχουμε διαδικασίες
στις οποίες θα προτείνουμε απερ-
γιακές κινητοποιήσεις. Έρχονται
μεγάλες περικοπές από τις 2
Οκτώβρη στο επικουρικό των ναυ-
τών κι όχι μόνο. Έρχεται η επίθε-
ση στο συνδικαλισμό κι ένα μεγά-
λο πακέτο μέτρων και είναι σίγου-
ρο ότι θα αντιδράσουμε». 

48ωρη
απεργία
προτείνει
η ΠΕΝΕΝ

Λ
εφτά υπάρχουν. Από
τη στιγμή που οι εργα-
ζόμενοι του Μαρινό-

πουλου ανακοίνωσαν ότι θα προ-
χωρήσουν σε συνέλευση καλεσμέ-
νη από τις Επιτροπές Αγώνα, βρέ-
θηκαν λεφτά για την αποπληρωμή
των δεδουλευμένων τους που
έφταναν τον ενάμισι μισθό. Παρό-
λα αυτά οι εργαζόμενοι πραγματο-
ποίησαν κανονικά τη διαδικασία
τους την Κυριακή 11 Σεπτέμβρη το
πρωί στα γραφεία του Συλλόγου
Εμποροϋπαλλήλων. 

Αποφάσισαν ότι θα οργανώσουν
νέες συνελεύσεις στα καταστήματα
και θα μεταφέρουν τη συζήτηση
που έγινε στη συνέλευση για να
αποφασίσουν με ποια μορφή (απερ-
γία ή στάση εργασίας) θα παρέμ-
βουν στις 21 Σεπτέμβρη, ημερομη-
νία που εκδικάζεται η υπαγωγή του
Μαρινόπουλου στο άρθρο 99 του
πτωχευτικού κώδικα. Το πλαίσιό
τους παραμένει σταθερό: κανένα
κλείσιμο καταστήματος, καμιά από-
λυση, καμιά βλαπτική μεταβολή στις
συμβάσεις εργασίας τους.  

Στη συνέλευση έγινε ενημέρωση
όσον αφορά τη συμφωνία «εξυ-
γίανσης» που επιτεύχθηκε ανάμεσα
σε Σκλαβενίτη, Μαρινόπουλο και
τράπεζες στις 3 Σεπτέμβρη. Από
την εισήγηση τονίστηκε ότι αυτή η
συμφωνία είναι εύθραυστη και πως
από την πείρα άλλων τέτοιων εγχει-
ρημάτων εγκυμονεί ο κίνδυνος
κλεισίματος μαγαζιών και απολύσε-
ων. Επισημάνθηκε βέβαια ότι η
ανεξέλεγκτη κατάρρευση δεν είναι
επιθυμητή από κανένα από τους
εμπλεκόμενους καθώς μπορεί να
επιφέρει ντόμινο. 

Η συζήτηση απλώθηκε στο τί θα
γίνει ακόμα και αν ο Σκλαβενίτης

ολοκληρώσει την εξαγορά των μα-
γαζιών. Η πλειοψηφία των παρευρι-
σκόμενων εκτίμησαν ότι παρά τα
καλά λόγια που ακούγονται για τον
νέο ιδιοκτήτη θα ζητήσει θυσίες
από τους εργαζόμενους. 

Διαφωτιστικές ήταν οι τοποθετή-
σεις δύο εργαζόμενων στα σουπερ-
μαρκετ Σκλαβενίτη που μετέφεραν
την πραγματική εικόνα που ισχύει.
Εντατικοποίηση δουλειάς, «απαγό-
ρευση» απεργιών, μείωση του προ-
σωπικού σε σχέση με παλιότερα
χρόνια, απόκρυψη της εργασιακής
πραγματικότητας. Ο Σκλαβενίτης

θεωρείται «καλό αφεντικό» γιατί
πληρώνει στην ώρα του και μέχρι
τώρα δεν ανοίγει τις Κυριακές. 

Εργαζόμενη ανέφερε ότι βρίσκε-
ται σε κατάστημα που τους ανακοί-
νωσαν ότι θα γεμίσουν τα ράφια
μετά τη συμφωνία, για αυτό και
από «βδομάδα δεν θα πρέπει να
υπάρχουν γελάκια, πηγαδάκια και
χαλαρότητα». 

Πολλές τοποθετήσεις αναφέρθη-
καν στην ανάγκη να συνεχίσουν να
λειτουργούν οι 8 Επιτροπές Αγώνα
και να απλωθούν σε περισσότερα
καταστήματα, καθώς και στην

ανάγκη ενημέρωσης των εργαζό-
μενων που δεν κατάφεραν να βρε-
θούν στη συνέλευση.

Επιτροπές Αγώνα

Ο Μιχάλης Βερβέρης από την
Επιτροπή Αγώνα του Καρφούρ Νέ-
ας Ιωνίας και την παράταξη Αντικα-
πιταλιστική Ανατροπή στην τοποθέ-
τησή του είπε: «Πρέπει να αξιολο-
γήσουμε, όπως είπαν και άλλοι συ-
νάδελφοι, τις Επιτροπές Αγώνα ως
το καλύτερο πράγμα που μας έχει
συμβεί. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ορ-
γανώσαμε τις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις παρά την ανυπαρξία του
επιχειρησιακού σωματείου. Συγ-
κρουστήκαμε με την εργοδοσία και
αυτό έχει δώσει αυτοπεποίθηση
στους συναδέλφους. Θα πάμε να
συζητήσουμε μαζί τους με υπομονή
και επιμονή. Χωρίς καμιά εμπιστο-
σύνη στην ηγεσία του σωματείου.
Αν καλέσει σε συνέλευση να πάμε,
να συμμετέχουμε, αλλά με τις Επι-
τροπές Αγώνα μπροστά. Θα χρει-
αστεί να δείξουμε τη θέλησή μας
και στη νέα εργοδοσία. Κανένας να
μην χάσει τη δουλειά του και το μι-
σθό του. Στις 21/9 στα δικαστήρια
είναι μια συμβολική ημερομηνία. Να
είμαστε εκεί με το πανό μας, με
απεργία. Με τα αιτήματά μας. Όχι
παρακαλετά, απαιτούμε τα δικαιώ-
ματά μας. Να πείσουμε μέσα στα
καταστήματα όσο γίνεται περισσό-
τερους συναδέλφους».      

Στη συνέλευση παρέμβαση έκα-
νε και εκπρόσωπος της Συντονιστι-
κής Επιτροπής της Ηλεκτρονικής
Αθηνών που συνεχίζουν να διεκδι-
κούν τα δικαιώματά τους μετά το
«λουκέτο» και την απόλυση των
450 εργαζόμενων.

Νεκ.Δ.

• Συγκέντρωση 15 Σεπτέμβρη, 6μμ, 
Βασιλέως Γεωργίου 28Α, Πειραιάς
Συγκέντρωση ενάντια στην απόλυση της

εργαζόμενης Ε.Β. από την Vodafone καλεί ο
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια την Πέμ-
πτη 15 Σεπτέμβρη στις 6μμ στην οδό Βασι-
λέως Γεωργίου 28Α στον Πειραιά, έξω από το κατάστημα
της εταιρίας. Η κινητοποίηση καλείται σε συνεργασία με το
σωματείο εργαζόμενων στη Vodafone, το οποίο την Τρίτη 13
Σεπτέμβρη το απόγευμα πραγματοποιούσε τη Γενική του Συ-
νέλευση. Την κινητοποίηση στηρίζουν ακόμα η ΠΕΝΕΝ, η Ερ-
γατική Λέσχη Κερατσινίου κ.ά. 

Η συγκέντρωση έχει ως στόχο την ανάκληση της παράνο-
μης και καταχρηστικής απόλυσης. Θυμίζουμε ότι αρχικά ο δι-
ευθυντής του καταστήματος, Γιοβανίδης χρησιμοποίησε ως
δικαιολογία για την απόλυση ότι η εργαζόμενη είναι επιληπτι-
κή. Μάλιστα, σε επικοινωνία με την ίδια της είπε ότι απολύε-
ται…για το καλό της, για να βρει μια δουλειά «με λιγότερο
στρες» που να «της ταιριάζει καλύτερα». 

Στην επιθεώρηση εργασίας βέβαια άλλαξε την παραπά-
νω τοποθέτηση λέγοντας πως η Ε.Β. δεν έπιανε τους στό-
χους που έμπαιναν από το μαγαζί. Η εργαζόμενη κατήγγει-
λε στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι την ημέρα που έπαθε

επιληπτική κρίση μέσα στο μαγα-
ζί και έπεσε χτυπώντας το σαγό-
νι της, ο διευθυντής την άφησε
μόνη της έξω χωρίς καν να καλέ-
σει ασθενοφόρο. 

Η πραγματικότητα είναι ότι η
εργοδοσία ενοχλήθηκε από την

συνδικαλιστική και κινηματική της δράση και την άρνησή της
να δουλέψει Κυριακές και αργίες. Έψαχνε τρόπο να την ξε-
φορτωθεί. 

Ψήφισμα συμπαράστασης-καταγγελία έχει κυκλοφορήσει
και το Σωματείο εργαζόμενων στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ όπου αναφέ-
ρεται: «Στο κατάστημα της Vodafone στην οδό Βασιλέως Γε-
ωργίου 28Α στον Πειραιά, παρόλο που οι εργαζόμενοι προσ-
λαμβάνονταν για 8ωρη απασχόληση, καθημερινά τους έβα-
ζαν στόχους για πωλήσεις και απειλούσαν με απόλυση αν δεν
εκπληρωθούν. Και ακόμη περισσότερο, αντί να πληρώνονται
σε χρήματα τα μπόνους από την επίτευξη των στόχων, τους
έδιναν δωροεπιταγές. Σε αυτές τις συνθήκες η παρουσία της
συναδέλφου Ε. Β. δημιουργούσε πρόβλημα στις αντεργατι-
κές πρακτικές της εργοδοσίας. Να ανακληθεί η παράνομη
απόλυση της συναδέλφου Ε. Β. Απαιτούμε την άμεση επανα-
πρόσληψή της. Να σταματήσουν οι εξαντλητικές συνθήκες
δουλειάς στο κατάστημα». 

VODAFONE 

Πάρτε πίσω 
την απόλυση

Κανένα κλείσιμο, καμιά απόλυση
MΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
γραφεία ΟΛΜΕ 3.30μμ
ΟΤΑ - ΔΗΜΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
δημαρχείο 
Αγ. Παρασκευής 3μμ
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9 
ΕΚΑ 11πμ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
ΕΚΑ 3μμ
ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/9 
ΕΚΑ 11πμ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΡΙΤΗ 27/9 
Λέκκα 23-25, 
4ος ορ., 7μμ
ΜΜΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10 
ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 11πμ

Συνεδριάσεις
Εργατικών
Ομάδων

Συνέλευση Επιτροπών Αγώνα στον Μαρινόπουλο, Κυριακή 11/9
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10 χρόνια από τη μεγάλη απεργία των δασκάλων
Δέκα χρόνια από την απεργία διαρκείας των

δασκάλων το 2006. Πώς έγινε αυτός ο αγώ-

νας ορόσημο για το κίνημα μέσα κι έξω από

τα σχολεία; 

Χριστίνα: Η απόφαση για την απεργία πάρ-
θηκε στην 75η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ
τον Ιούνιο του 2006. Ξεκινούσε με 5νθήμερη
απεργία στο άνοιγμα των σχολείων, στο τέ-
λος της οποίας θα γίνονταν γενικές συνελεύ-
σεις των συλλόγων για να αποφασιστεί η συ-
νέχεια. Ανάμεσα στα βασικά αιτήματα ήταν ο
κατώτατος μισθός για τον πρωτοδιόριστο να
ανέβει στα 1400 ευρώ το μήνα και να υπάρ-
ξει δραστική αύξηση των δαπανών για την
Παιδεία. 

Σεραφείμ: Στις τάξεις των δημοτικών, από
τις αρχές της δεκαετίας, υπήρξε μια νέα γε-
νιά δασκάλων, γεμάτη αυτοπεποίθηση γιατί
είχε κατορθώσει να κερδίσει, έπειτα από
σκληρούς αγώνες χρόνων, το διορισμό της,
κατά χιλιάδες, στο δημόσιο σχολείο. Αυτή η
νίκη σε συνδυασμό με τη ριζοσπαστικοποί-
ηση και τους αγώνες των κινημάτων δημι-
ουργούσαν ένα εκρηκτικό μείγμα στο οποίο
άμεση έμπνευση έδωσε το φοιτητικό κίνημα
καταλήψεων του Μάη και του Ιούνη. Μέσα
σε αυτό το κλίμα αναδείχτηκε το επιθετικό
αίτημα για αυξήσεις στα 1400�ευρώ, αύξηση
δηλαδή της τάξης του 40%! 

Όμως η εξέλιξη της απεργίας δεν ήταν δε-
δομένη. Αυτό που τη μετέτρεψε σε αυτό που
έμεινε ως μια από τις σκληρότερες μάχες
του εργατικού κινήματος ήταν η «εισβολή»
στο προσκήνιο της βάσης. Ο χώρος που κά-
νουμε τις συνελεύσεις στο σύλλογό μου χω-
ράει 250 περίπου άτομα. Στην πορεία της
απεργίας οι συνάδελφοι παρακολουθούσαν
τις εβδομαδιαίες συνελεύσεις καθισμένοι
στο πάτωμα ή έξω από τα παράθυρα! Η Κρή-
τη αποτέλεσε έναν από τους πιο σκληρούς
πυρήνες της απεργίας. 

Χριστίνα: Στην ηγεσία της ΔΟΕ και όχι μόνο,
ελάχιστοι πίστευαν ότι αυτή η απεργία θα
κρατούσε παραπάνω από μια βδομάδα. Αλλά
τα γεγονότα τους διέψευσαν. Η απεργία ξε-
κίνησε ορμητικά, κράτησε συνολικά 6 ολό-
κληρες βδομάδες και τις πρώτες τέσσερις
βδομάδες τα ποσοστά συμμετοχής και στην
Αττική αλλά και στην επαρχία ήταν 80%-90%.
Στην Αθήνα, κάθε βδομάδα γίνονταν δύο
συλλαλητήρια με πρωτόγνωρες συμμετοχές,
60.000-70.000 κόσμος διαδήλωνε, μαζί δά-
σκαλοι και συμπαραστάτες. Οι γενικές συνε-
λεύσεις του Αριστοτέλη, του συλλόγου που
ανήκα τότε, γίνονταν σε σινεμά, προκειμένου
να χωρέσουν όλοι. Σε αρκετούς συλλόγους
λειτουργούσαν μαζικές απεργιακές επιτρο-
πές που συνεδρίαζαν και οργάνωναν τις κι-
νητοποιήσεις, τις απεργιακές φρουρές. Στο
δικό μου σύλλογο έβγαιναν τέσσερα μεγάλα
κλιμάκια που πήγαιναν στα σχολεία. 

Σεραφείμ: Οι προσπάθειες της κυβέρνησης
αρχικά να απομονώσει τους απεργούς και να
στείλει τα ΜΑΤ είχαν το αντίθετο αποτέλε-
σμα. Ακόμη και τα επίσημα γκάλοπ έδειχναν
ποσοστά υποστήριξης πάνω από 70%. Η αλ-
λαγή στάσης της κυβέρνησης που πλέον είχε
αρχίσει να τάζει επιδόματα δεν ήταν αρκετή
για να σταματήσει η απεργία που χτύπαγε

στην καρδιά της νεοφιλελεύθερης στρατηγι-
κής στην εκπαίδευση.

Χριστίνα: Η συμπαράσταση ήταν ταξική. Το
αίτημα για 1400 ευρώ ήταν αίτημα όλης της
εργατικής τάξης. Η συμμετοχή στα συλλαλη-
τήρια περιλάμβανε χιλιάδες συμπαραστάτες,
καταρχήν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα:
Οι φοιτητές, οι καθηγητές της ΠΟΣΔΕΠ, οι
μαθητές της δευτεροβάθμιας που ξεκίνησαν
καταλήψεις, οι καθηγητές -παρά την κακή
στάση της ηγεσίας της ΟΛΜΕ που κάλεσε με
το ζόρι δύο βδομάδες απεργία και αυτή αρ-
γοπορημένα- ήταν μαζί μας. Μεγάλος υπο-
στηρικτής της απεργίας ήταν οι γονείς. Ορ-
γανώναμε τη συμμετοχή στις πορείες από
κοινού με τους συλλόγους γονέων που κατέ-
βαιναν με τους μαθητές. Φτιάχτηκαν και το-
πικές επιτροπές με τη συμμετοχή σωματείων
από άλλους χώρους.

Ένας από τους βασικούς λόγους που ξεδι-
πλώθηκε αυτή η δυναμική ήταν η απόφαση
για απεργία διαρκείας. Όλοι οι συνάδελφοι
κατάλαβαν ότι εδώ πρόκειται για κάτι σοβα-
ρό, έναν πραγματικό αγώνα που αξίζει κα-
νείς να τον στηρίξει. Οι δάσκαλοι θεώρησαν
δικό τους αυτόν τον αγώνα και τον πήραν
πάνω τους, ασχέτως με τις διαθέσεις τις ηγε-
σίας που δεν ήθελε κλιμάκωση. 

Τι πέτυχε η απεργία των έξι βδομάδων;

Σεραφείμ: Το μεγαλύτερο επίτευγμα της
απεργίας ήταν ότι αποτέλεσε το συνδετικό
ιστό ανάμεσα στο φοιτητικό και το εργατικό
κίνημα που υπεράσπισε με το πιο αποφασι-

στικό τρόπο αυτό που λέμε δημόσια εκπαί-
δευση. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να σπά-
σει αργότερα το μπλοκ των καθεστωτικών
δυνάμεων ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τη συνταγματική
αναθεώρηση, μετά την υπαναχώρηση του
ΓΑΠ, και να παραμείνει σε ισχύ το άρθρο 16.

Αν έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να πάμε
τα παιδιά μας σε δημόσιο, δωρεάν σχολείο,
έστω και αν αυτή η έννοια έχει περιοριστεί,
σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυτή την
απεργία. Η αστική τάξη στην Ελλάδα δεν
έχει καταφέρει να εφαρμόσει τον πυρήνα
της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της, να λει-
τουργήσει δηλαδή τα σχολεία με όρους
ελεύθερης αγοράς. Έχει επιφέρει πλήγματα
στη δημόσια εκπαίδευση (περικοπές, διάλυ-
ση δομών κλπ) όμως όταν ο Μητσοτάκης μι-
λάει για μαθητές – πελάτες εκφράζει την επι-
θυμία των αστών να καταφέρουν κάτι που οι
αγγλοσαξωνικές χώρες, για παράδειγμα,
έχουν καταφέρει εδώ και δεκαετίες.

Χριστίνα: Στο τέλος της απεργίας κερδήθηκε
τελικά ένα επίδομα των 105 ευρώ. Πετύχαμε
επίσης ο αριθμός των παιδιών σε κάθε τάξη
να περιοριστεί στα 25, κάτι που σήμερα απει-
λείται ξανά. Η απεργία βοήθησε να οδηγηθεί
σε ναυάγιο το σχέδιο αναθεώρησης του άρ-
θρου 16 και προκάλεσε την πρώτη μεγάλη
πολιτική κρίση της «κεντροδεξιάς» κυβέρνη-
σης Καραμανλή που σε αυτήν την απεργία
αποκάλυψε το πραγματικό της πρόσωπο, της
λιτότητας, του αυταρχισμού και της καταστο-
λής. Έδωσε έμπνευση σε άλλους χώρους να
ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Τελικά, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία κα-
τάφερε να σταματήσει την απεργία την 6η
βδομάδα: Σε επίπεδο ηγεσίας ομοσπονδιών
εμπόδισαν την απεργία να απλωθεί σε άλλους
χώρους. Αλλά και μέσα στη ΔΟΕ, η ηγεσία δεν
στήριξε τους απεργούς οικονομικά παρά το
γεγονός ότι είχε συγκεντρώσει χρήματα από
σωματεία και ομοσπονδίες. Η στήριξη των συ-
ναδέλφων περιορίστηκε στα λίγα χρήματα που
μαζεύονταν ανά σύλλογο. Οι αποφάσεις συνέ-

χισαν να παίρνονται από τα πάνω στη ΔΟΕ και
όχι από την κεντρική απεργιακή επιτροπή που
έκφραζε από τα κάτω τις συνελεύσεις.

Σεραφείμ: Η απεργία θα μπορούσε να είχε
ανατρέψει πολλά περισσότερα. Πέρα από τις
ευθύνες της τότε πλειοψηφίας, η εκπαιδευτική
αριστερά αιφνιδιάστηκε και αυτή από την ορ-
μητικότητα και το πείσμα της βάσης. Πίστεψε
ότι η γραφειοκρατία είχε τον απόλυτο έλεγχο
και θα κατόρθωνε να κλείσει τον αγώνα σύντο-
μα εξασφαλίζοντας κάποια μικρά ανταλλάγμα-
τα. Έτσι ενώ υπήρξαν βήματα από τα κάτω
όπως ο συντονισμός σε μια πανελλαδική επι-
τροπή αγώνα, αυτά δεν προχώρησαν ως το τέ-
λος. Ενώ οργάνωνε τη βάση, η επιτροπή αγώ-
να δεν διεκδίκησε γι’ αυτή τον κυρίαρχο ρόλο
που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη νίκη.

Θα μπορούσε σήμερα να 

επαναληφθεί ένα 2006;

Χριστίνα: Και βέβαια. Δέκα χρόνια μετά, το
αίτημα για δραστικές αυξήσεις στους μι-
σθούς και λεφτά για την Παιδεία είναι ακόμα
πιο επίκαιρο λόγω των τεράστιων περικοπών
που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Σή-
μερα 1400 ευρώ παίρνουν μόνο διευθυντές
και υψηλόβαθμα στελέχη. Οι δαπάνες για την
Παιδεία έχουν πάει από το 5% περίπου στο
3%. Η σταθερότητα στην εργασία απειλείται
με τα κενά να καλύπτονται κάθε χρόνο εκ των
ενόντων από τους αδιόριστους.

Οι απεργοί του 2006 εξακολουθούν να βρί-
σκονται σήμερα στα σχολεία με τις εμπειρίες
τους και τα προχωρήματά τους. Τα τελευταία
χρόνια σε διδασκαλικούς συλλόγους που
ελέγχονταν επί δεκαετίες από την ΠΑΣΚΕ-ΔΑ-
ΚΕ την πλειοψηφία παίρνει η αριστερά, ακόμη
και η αντικαπιταλιστική αριστερά. Αυτή η αλ-
λαγή συσχετισμών στη βάση έχει φτάσει να
εκφράζεται και μέσα στην ηγεσία της ΔΟΕ. Η
συνδικαλιστική γραφειοκρατία σήμερα είναι
πιο αδύνατη απ’ ότι πριν από δέκα χρόνια και
οι συνάδελφοι πιο έμπειροι και δυνατοί. 

Τα προχωρήματα αυτά δεν είναι αφηρημέ-
να πολιτικά. Μεταφράστηκαν σε συγκεκριμέ-
νες μάχες, όχι μόνο στις πανεργατικές και
τις υπόλοιπες μεγάλες στιγμές του αντιμνη-
μονιακού αγώνα, αλλά και στις πιο πρόσφα-
τες μάχες όπως αυτήν ενάντια στην «αξιολό-
γηση» που την έδωσαν οι εκπαιδευτικοί στα
σχολεία, σχολείο το σχολείο ή την ολόπλευ-
ρη στήριξη στο κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες. 

Σεραφείμ: Οι διάφοροι υποστηριχτές της
αξιολόγησης συχνά παραπονιούνται ότι στο
ελληνικό σχολείο δεν υπάρχει «κουλτούρα
αξιολόγησης». 

Αντίθετα, υπάρχει ολοζώντανη η κουλτού-
ρα αντίστασης. Η απεργία του ‘06 ήταν κα-
θοριστική στη δημιουργία της. Αυτή καθόρι-
σε και την έκβαση των επόμενων μαχών
όπως αυτή κατά της αξιολόγησης του ‘13 –
’14 αλλά και η απεργία των καθηγητών ενάν-
τια στις διαθεσιμότητες και την αύξηση του
ωραρίου το Σεπτέμβρη του ‘13. Βασισμένοι
στην εμπειρία του ‘06 μπορούμε σήμερα να
δώσουμε νέους νικηφόρους αγώνες ενάντια
στη λιτότητα και να υπερασπίσουμε τη δημό-
σια δωρεάν εκπαίδευση.

Συνέντευξη με τη 
Χριστίνα Λαδά, μέλος ΔΣ 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στη Μεσσηνία και 
τον Σεραφείμ Ρίζο μέλος ΔΣ 
του Συλλόγου Χανίων.

Απεργιακή διαδήλωση των εκπαιδευτικών, 25 Οκτώβρη 2006



Η
τελευταία ταινία του Κλιντ Ίστγουντ

βρίσκεται ήδη στις αίθουσες και συζη-
τιέται αρκετά. Είναι βασισμένη στο αλη-

θινό περιστατικό του 2009 όπου, μετά από βλά-
βη και στους δυο κινητήρες, ο πιλότος ενός αε-
ροπλάνου κατάφερε να προσθαλασσώσει το
σκάφος στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρ-
κης σώζοντας τους 155 επιβάτες του. 

Ο Ίστγουντ αφηγείται το περιστατικό και όσα
ακολούθησαν από τη σκοπιά του πιλότου Τσέσ-
λι Σάλενμπέργκερ ή «Σάλι». Και ακολουθεί
όλους τους κανόνες της τέχνης του σινεμά: Θε-
αματικές εναέριες λήψεις, προσομοιώσεις πτή-
σεων αλλά και ανθρώπινος παράγοντας, τόσο
των επιβατών όσο και των κυβερνητών που
αφού έπραξαν ό,τι καλύτερο ήταν δυνατό με
απόλυτη επιτυχία, κλήθηκαν από την αεροπορι-
κή εταιρία να απολογηθούν για την επιλογή της
προσθαλάσσωσης σε σύγκριση με την επιστρο-
φή στο αεροδρόμιο Λαγκουάρντια από όπου εί-
χαν απογειωθεί. Ήταν μια προσπάθεια να ελα-
φρυνθεί η ευθύνη για τις βλάβες των κινητήρων
(και οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών εται-
ριών) χρησιμοποιώντας τον ισχυρισμό ότι επρό-
κειτο για «ανθρώπινο λάθος». Ο Σάλι και ο συγ-
κυβερνήτης του αντέταξαν την δική τους αν-
θρώπινη εμπειρία και την συλλογική προσπά-
θεια πολυμελών σωστικών συνεργείων της Νέ-
ας Υόρκης απέναντι στους «γραφειοκράτες με
τα γκρίζα κοστούμια» που μιλούν την ψυχρή
γλώσσα των αριθμών και των προσομοιώσεων
σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ταινία
ασφαλώς δικαιώνει τους πρώτους.

Τι θέλει όμως να πει ο δημιουργός με το «Σά-
λι»; Δεν ξεχνάμε ότι η περσινή του ταινία «Ame-
rican sniper» επιχείρησε να ξεπλύνει με αφελή
και εξοργιστικό τρόπο τα εγκλήματα της πατρί-
δας του στο Ιράκ. Πριν μερικές βδομάδες υπε-
ρασπίστηκε την υποψηφιότητα του Ντόναλντ
Τραμπ εκτοξεύοντας σεξιστικά σχόλια και εξυ-
πνάδες ενάντια στην γενιά της «πολιτικής ορ-
θότητας». 

Πέρα από τα ιδεολογικά πιστεύω, έχουμε να
κάνουμε με έναν σημαντικό κινηματογραφιστή
που εξελίχτηκε στο πέρασμα του χρόνου. Με
έναν ρεπουμπλικάνο υπέρμαχο του Αμερικάνι-
κου ονείρου, που το έκφρασε με αντιφατικό
τρόπο τόσο στην άνοδό του, όσο και στην κρί-
ση του.

Ο Κλιντ Ίστγουντ υπήρξε αντι-ήρωας στα
σπαγέτι γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε που τον

έβγαλαν από την αφάνεια, υπήρξε όμως και ο
μάτσο ρατσιστής επιθεωρητής Κάλαχαν της
σειράς «Βρώμικος Χάρι», που παίρνει τον νόμο
στα χέρια του και καθαρίζει όποιους θεωρεί
αυτός απειλή για την έννομη τάξη. Σαν καλός
ρεπουμπλικάνος στήριξε την υποψηφιότητα Νί-
ξον, στη συνέχεια τον αποδοκίμασε για το
σκάνδαλο Γουότεργκειτ και για την εξέλιξη στο
Βιετνάμ, αλλά στο τέλος δεν δίστασε να χρη-
ματοδοτήσει όλο τον συρφετό από πολεμικές
ταινίες που προσπάθησαν να επιστρέψουν στο
Βιετνάμ και να πάρουν εκδίκηση για το φιάσκο
των Αμερικάνων στον πόλεμο, να αντιστρέψουν
το σύνδρομο της ήττας.

Το 1992 έκανε θεαματική στροφή γυρίζοντας
το «Ασυγχώρητοι», ένα σκοτεινό γουέστερν
αναθεώρησης της έννοιας του νόμου και του
ηρωισμού. Γύρισε περιπέτειες δράσης αλλά
και ταινίες φοβερής ευαισθησίας όπως «Οι γέ-
φυρες του Μάντισον», «Σκοτεινό ποτάμι», «Mil-
lion Dollar baby», «Gran Torino». Παρά τις συν-
τηρητικές του πεποιθήσεις, έθεσε σε αμφισβή-

τηση τον τρόπο που λειτουργεί η Αμερικάνικη
κοινωνία, τις ανισότητες, την αδικία και τις δια-
κρίσεις, πάντα όμως αναζητούσε διέξοδο μέσα
από τον πατριωτισμό, μέσα από την επανίδρυ-
ση της Αμερικάνικης πατρίδας που «πρόδωσε
τα παιδιά της». Αυτή η οπτική είχε συγκεκριμέ-
να όρια μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια κριτι-
κή. Ακόμα κι όταν χρησιμοποιεί τα τελειότερα
κινηματογραφικά μέσα, ουσιαστικά αναπαρά-
γει την κυριάρχη ιδεολογία. Στο «Αmerican sni-
per» ο ακροβολιστής σκοτώνει Άραβες στο
Ιράκ για την πατρίδα. Το οσκαρικό «Σάλι» επι-
καλείται τους ευσυνείδητους Αμερικάνους πο-
λίτες που (αυτή τη φορά) έκαναν το καθήκον
τους σώζοντας ζωές. Όμως υπάρχει και μια άλ-
λη εικόνα έξω από την οθόνη, στην πραγματική
ζωή, στην πολυφυλετική Αμερική που εκμεταλ-
λεύεται και δολοφονεί τα παιδιά της είτε κά-
νουν είτε δεν κάνουν το σωστό. Αυτή η εικόνα
είναι που λείπει από τις λαμπερές παραγωγές. 

Δήμητρα Κυρίλλου 
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ΜΟΥΣΙΚΗ

σελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Μεγάλη εκδήλωση ενάντια στο φασισμό οργανώνει ο Χιπ Χοπ Καφενές λίγο πριν συμπληρωθούν
τρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Η συλλογικότητα που ξεκίνησε πριν κάτι παρα-
πάνω από 2 χρόνια να δραστηριοποιείται στα δυτικά στο χώρο της Εργατικής Λέσχης Περιστερίου,
δεν είναι η πρώτη φορά που οργανώνει μια τέτοια εκδήλωση. Η πρώτη εκδήλωση που οργάνωσε
ήταν για το Χιπ Χοπ και τα Κινήματα, μια εκδήλωση στιγματισμένη από τον Killah P καθώς έγινε πριν
καν κλείσει ένας χρόνος από τη δολοφονία, ενώ η δεύτερη ήταν για το πως αντιμετωπίζουμε το σε-
ξισμό και την ομοφοβία στο χιπ χοπ. 

Σε αυτή την κατεύθυνση την Πέμπτη 15 Σεπτέμβρη στις 8.30μμ οργανώνει εκδήλωση στην κεντρι-
κή πλατεία του Περιστερίου με θέμα "Το αντιφασιστικό κίνημα 3 χρόνια μετά τη δολοφονία του Kil-
lah P". Η εκδήλωση θα αρχίσει με παρεμβάσεις από χιπ χοπ συλλογικότητες που παρεμβαίνουν στη
μουσική δημιουργία (και) με πολιτικό προσανατολισμό αντίστασης στο σύστημα (για παράδειγμα
Hit n Rap, Θέατρο Δρόμου, Manifesto the Label κ.α.) και από την Πολιτική Αγωγή του αντιφασιστι-
κού κινήματος στη δίκη της ΧΑ (Jail Golden Dawn) και θα ακολουθήσει συζήτηση. Ο Χιπ Χοπ Καφε-
νές θα είναι με το πανό του στη διαδήλωση του Σαββάτου 17 Σεπτέμβρη, στις 6μμ στο μνημείο του
Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και σε προσυγκέντρωση στις 4.30μμ στην πλατεία Δημαρχείου στο
Περιστέρι, ενώ ήδη μέλη του παρακολουθούν σχετικά τακτικά από το ακροατήριο του Εφετείου τη
δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Καφενές ετοιμάζεται να συνεχίσει τη στενή επαφή με την εξέλιξή της με
στόχο την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας.

Βασίλης Μυρσινιάς, Renegade Instruments 

Μόλις κυκλοφόρησε τo νέο τεύ-
χος του περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ με
ένα μεγάλο αφιέρωμα στην καλλι-
τεχνική δημιουργία της Τουρκίας. 

Είκοσι δύο συγγραφείς και καλλι-
τέχνες-φωτογράφοι συνθέτουν ένα
συγκλονιστικό πίνακα της γειτονι-
κής μας χώρας. “Μια de profundis
ματιά στη χώρα και στην κοινωνία
που την αισθανόμαστε τόσο οικεία
και τόσο κοντινή και φορές φαντά-
ζει μακρινή και διαφορετική. Το
αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε με τη
συγκινητική αφοσίωση όλων των
συντελεστών του και αποτελεί ένα
δώρο τόσο στους πολίτες της γει-
τονικής χώρας που δοκιμάζονται
στη θύελλα των πρόσφατων γεγο-
νότων όσο και στους δημοκράτες
και ευαισθητοποιημένους συμπολί-
τες μας που αντιλαμβάνονται πως
ότι συμβαίνει στον γείτονα μας
αφορά άμεσα”, τονίζεται στην ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η συντακτική
ομάδα του περιοδικού.

Κάθε έκδοση του ΕΝΕΚΕΝ απο-
τελεί ένα συλλεκτικό εγχείρημα και
στο τελευταίο αυτό τεύχος παρου-
σιάζονται δουλειές από πολύ ση-
μαντικούς Τούρκους φωτογράφους
όπως ο Arif Emrah Orak, Desislava
Senay Martinova, Elcin Acun, Mert
Cagil Turkay, Kenan Ozcan, Murat
Han Er, Seckin Tercan, Derya Kilic
σε επιμέλεια του προέδρου του
φωτογραφικού αρχείου Θεσσαλονί-
κης Θανάση Ράπτη. Επίσης την έκ-
δοση συνοδεύει η δίγλωσση ποιητι-
κή σύνθεση της τουρκικής καταγω-
γής αγωνίστριας και διανοούμενης
Arzu Toker.

Με σημαντικές συνεργασίες
όπως αυτές των Τούρκων διανοού-
μενων Yigit Bener και Ragip Duran,
η νέα έκδοση του περιοδικού ΕΝΕ-
ΚΕΝ αποτελεί ένα μικρό πολιτιστι-
κό θησαυρό.

Kυκλοφόρησε
το ΕΝΕΚΕΝ

Eκδήλωση ενάντια στον φασισμό

Sully του Κλιντ Ίστγουντ

Με αφορμή την προβολή της ταινίας «Jason Bourne», το πρώτο μέρος της οποίας εκτυ-
λίσσεται στην Αθήνα το 2011 με το κίνημα των πλατειών, πολλά δημοσιεύματα διαμαρτύρον-
ται γιατί απεικονίζει μια Αθήνα χάους, με κόκκινα πανό, συνθήματα, πετροπόλεμο και μολό-
τοφ. Το δε αποκορύφωμα είναι όταν ο πρωταγωνιστής Ματ Ντέιμον αρπάζει μια αστυνομική
μοτοσυκλέτα και ξεκινά μια καταδίωξη στο κέντρο της πόλης με κατάληξη μια συμπλοκή
(πού αλλού;) στα Εξάρχεια. «Αυτή είναι η εικόνα της πατρίδας μας;», διερωτώνται. Κι όμως,
οι λήψεις είναι αυθεντικές, από τους αγώνες που δόθηκαν το 2011-12 ενάντια στις κυβερνή-
σεις Γ.Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρα-Βενιζέλου. Kάποιοι θέλουν να τις ξεχάσουν,
όμως αυτές υπάρχουν, όχι μόνο σαν σάλτσα σε χολιγουντιανές παραγωγές, αλλά στη ζων-
τανή μνήμη του κόσμου που πάλεψε.

Ένα επιπλέον σχόλιο αφορά τα γυρίσματα της ταινίας που τελικά έγιναν στην Τενερίφη
(σε μίξη με μακρινά πλάνα από την Αθήνα) για λόγους οικονομίας. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι
θα τροποποιήσει άμεσα το καθεστώς, ώστε να γίνει η Ελλάδα ελκυστική στις κινηματογραφι-
κές παραγωγές. Σε ό,τι αφορά την υπόσχεση ελάφρυνσης της φορολογίας των μεγάλων
εταιριών, σε μια περίοδο που χτυπά με τους φόρους την εργατική τάξη και τα χαμηλά εισο-
δήματα, το μόνο που μπορούμε από τη μεριά μας να υποσχεθούμε είναι να την αντιπαλέ-
ψουμε ξεδιπλώνοντας και πάλι τους αγώνες μας και τις μαζικές διαδηλώσεις που οι κονδυ-
λοφόροι θέλουν επειγόντως να ξεχάσουν!

Η “Αθήνα του χάους” και οι φοροαπαλλαγές

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



Μ
ε την παρουσία αντιπροσωπείας από
την Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων
– Μηδενική Ανοχή πραγματοποιήθη-

κε από τις 4 έως τις 10 Σεπτέμβρη στο Λονδί-
νο το Διεθνές Συνέδριο “Η Αντίσταση των
Αναπήρων: Χτίζουμε πέρα από τα σύνορα”. 

Η διεθνής συνάντηση οργανώθηκε από την
πρωτοβουλία “Ανάπηροι ενάντια στις περικο-
πές”. Είναι μια ενιαιομετωπική πρωτοβουλία
που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια μέσα
από τα κινήματα των πλατειών μαζί με κινή-
σεις ακτιβιστών αναπήρων, προσπαθώντας
να αναδείξει την σημασία των μέτρων λιτότη-
τας που παίρνουν οι κυβερνήσεις σε όλη την
Ευρώπη για τις ζωές των αναπήρων. Στο συ-
νέδριο έλαβαν μέρος και μίλησαν ανάπηροι
από πολλές και διαφορετικές οργανώσεις και
πρωτοβουλίες, ενώ στο πάνελ του συνεδρίου
μίλησαν ακόμα και βουλευτές του Εργατικού
Κόμματος.

Η Κίνηση Χειραφέτησης πήρε μέρος στην
Διεθνή Συνδιάσκεψη με μια μεγάλη παρου-
σίαση υπό τον τίτλο “Μηδενική Ανοχή στις πε-
ρικοπές και τις διακρίσεις” στην  οποία αφού
παρουσίασαν την κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι στην Ελ-
λάδα, μίλησαν για την ιδρυματοποίηση (όπως
το παράδειγμα των Λεχαινών) και τη πλήρη
διάλυση του κοινωνικού κράτους. Εκτενή
αναφορά έκαναν για τους χιλιάδες ανάπη-
ρους πρόσφυγες που έφτασαν στη χώρα τον
τελευταίο χρόνο χωρίς να βρουν καμιά κρατι-
κή βοήθεια, παρουσίασαν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης και την πλήρη απουσία προ-
διαγραφών προσβασιμότητας παραβιάζοντας
κατάφωρα τα δικαιώματα των προσφύγων,
ενώ αναφέρθηκαν και στη ρατσιστική αντιμε-
τώπιση απέναντι στους ανάπηρους τόσο σε
επίπεδο της κρατικής μέριμνας όσο ακόμα
περισσότερο στην αντιμετώπιση από ακροδε-
ξιές και φασιστικές ομάδες.

“Μερικα πρώτα συμπεράσματα και αποφά-
σεις απο την διεθνή συνάντηση των αναπή-
ρων ακτιβιστών είναι πως κρίνεται αναγκαία η

συσπείρωση των αναπήρων σε διεθνές επίπε-
δο με τη δημιουργία κοινής ατζέντας και διε-
θνή ακτιβιστική αλληλεγγύη. Χρειάζεται αυ-
στηρή παρακολούθηση των θεσμικών εθνικών
αναπηρικών κινημάτων και δημοσιοποίηση
των περιπτώσεων διαφθοράς ή χειραγώγη-
σης του ανάπηρου πληθυσμού. Είναι ανα-
γκαία η σύσταση ανεξάρτητου διεθνούς φο-
ρέα διεκδίκησης. 

Αξιοπρέπεια

Παλεύουμε για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη
για όλες και όλους. Συνδεόμαστε με τα κινή-
ματα και τις μάχες που έχουμε γύρω μας
διεκδικώντας την αυτόνομη και ανεξάρτητη
πρόσβασή μας και παρουσία μας σε αυτά.
Δεν είμαστε ήρωες, δεν θέλουμε να γίνουμε
υπεράνθρωποι Ολυμπιονίκες για να μπορέ-
σουμε να ζήσουμε μια κανονική ζωή, είμαστε
ανάπηροι και ανάπηρες που διεκδικούμε την

αξιοπρέπειά μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο
αγώνας τώρα ξεκινάει και σε διεθνές επίπε-
δο. Μηδενική Ανοχή σε ό,τι μας στιγματίζει,
μας ωθεί σε υποτελή διαβίωση και σε ό,τι μας
στερεί την ισονομία", τόνισε μιλώντας στην
Ε.Α. ο Αντώνης Ρέλλας εξηγώντας πως τα
παραδείγματα των περικοπών στη Βρετανία
είναι εξίσου συγκλονιστικά αφού οι περικο-
πές της κυβέρνησης των Τόριδων έχουν οδη-
γήσει χιλιάδες ανάπηρους στην απομόνωση
και την περιθωριοποίηση. “Η αντιμετώπιση
της αναπηρίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να
γίνεται ούτε μέσα από φιλανθρωπίες κάθε εί-
δους, ούτε μέσα από επιδοματικού τύπου κοι-
νωνικές παροχές αλλά από την πραγματική
προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός κοινωνικού
μοντέλου χειραφέτησης των αναπήρων”, τό-
νισε ο Α. Ρέλλας.

Κυριάκος Μπάνος

14 Σεπτέμβρη 2016, Νο 1240 Νέα από τους χώρους εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Η κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει όρια. Μια
ευκαιρία είχε να πει ότι στο χρόνο της θητείας
του πέρασε μια ρύθμιση υπέρ της εργατικής
τάξης και την έχασε και αυτή. Κάτω από τις
αντιδράσεις της ΝΔ, του Ποταμιού και των δε-
ξιοφυλλάδων με εντολή της αναπληρώτριας
υπουργού Παιδείας, Σίας Αναγνωστοπούλου
ανακλήθηκε (!) η ψηφισμένη διάταξη που έδινε
τη δυνατότητα στα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ (Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού αντίστοιχα) να
εξελιχθούν σε λέκτορες στα πανεπιστήμια. 

Η διάταξη είχε ψηφιστεί από ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ, «παρών» είχαν ψηφίσει ΚΚΕ και Ποτάμι,
ενώ καταψήφισαν Δημοκρατική Συμπαράταξη,
ΝΔ και Χρυσή Αυγή. Είναι αλήθεια ότι πριν
από την ψήφιση, αλλά και μετά, τα ΜΜΕ έβρι-
θαν από αντιδραστικές τοποθετήσεις και ψέ-
ματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη τροπολο-
γία. Και τι δεν ακούστηκε, από το ότι ήταν
«φωτογραφική» για τη σύζυγο του Τσίπρα, Π.
Μπαζιάνα μέχρι ότι πέρασε «εν κρυπτώ και πα-
ραβύστω», όπως είπε ο Γ. Μαυρωτάς (τομεάρ-
χης Παιδείας Ποταμιού) ή ότι εξυπηρετεί ψη-
φοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.

H ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου
ΕΔΙΠ είναι καταπέλτης απέναντι σε αυτά τα ψέ-
ματα. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι την τελευταία
πενταετία λόγω των Μνημονίων καμία προκήρυ-
ξη θέσεων δεν έχει υλοποιηθεί-ολοκληρωθεί,
ενώ ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό προσωπικό
μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα τα πανεπιστήμια να λειτουρ-
γούν κάτω από «συνθήκες ασφυξίας», όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρουν, με τμήματα να συρρι-
κνώνονται και μαθήματα να περικόπτονται. 

Επισημαίνουν ότι η εξέλιξη των μελών ΕΔΙΠ
και ΕΕΠ σε «λέκτορες με τις κοινά αποδεκτές
διαδικασίες κρίσης μέλους ΔΕΠ (15μελή εκλε-
κτορικά σώματα από μέλη ΔΕΠ, απαιτούμενα
προσόντα ίδια με την εκλογή λέκτορα), είναι
οπωσδήποτε αναγκαίο για τα ιδρύματα δεδο-
μένου του αδιεξόδου στο οποίο έχουν πλέον
περιέλθει».

Όσον αφορά τα ψέματα για «ρουσφέτια»,
αναφέρουν ότι «δεν πρόκειται για αυτοδίκαιη
ή αυτόματη ένταξη ούτε για κρίση με ιδιαίτερη
ή ευνοϊκότερη διαδικασία. Επισημαίνουμε ιδι-
αιτέρως ότι η ρύθμιση δεν θέτει χρονικά περι-
θώρια υποβολής αιτήσεων, ώστε να θεωρηθεί
είτε φωτογραφική είτε ότι "εκβιάζει" τα Τμήμα-
τα να αποδεχθούν μη αξιόλογες αιτήσεις».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Πήραν πίσω 
τη διάταξη για
τους λέκτορες!

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Χτίζουμε πέρα από τα σύνορα
Σε στάσεις εργασίας προχωρά το Συνδικάτο

Εργαζόμενων ΟΑΣΑ την Πέμπτη 15 Σεπτέμβρη
από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9πμ και
από τις 9μμ έως τη λήξη της βάρδιας. Οι εργα-
ζόμενοι στα λεωφορεία διεκδικούν έναν «αξιό-
πιστο χειμερινό προγραμματισμό δρομολόγη-
σης» που δεν θα εξοντώνει εργασιακά τους
ίδιους και θα εξυπηρετεί όσο το δυνατόν κα-
λύτερα τους επιβάτες.  

ΟΑΣΑ

Στάση εργασίας

Π
έντε άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους, στις πλημμύρες
που έγιναν την περασμένη

βδομάδα σε όλη τη χώρα, τρεις
στη Μεσσηνία, ένας στη Λακωνία,
ένας στο Ξυλόκαστρο ενώ μια
ακόμη γυναίκα αγνοείται στη Μη-
χανιώνα. Συνολικά έξι άνθρωποι. 

Απεριόριστο το μέγεθος των
υλικών ζημιών: Εκατοντάδες σπί-
τια πλημμύρισαν και εκατοντάδες
νοικοκυριά διαλύθηκαν μέσα στις
λάσπες, εκατοντάδες ζώα πνίγη-
καν, καλλιέργειες καταστράφη-
καν ολοσχερώς, δεκάδες αυτοκί-
νητα κατέληξαν στη θάλασσα ή
έκαναν σωρούς στα σοκάκια πό-
λεων και χωριών. Και ταυτόχρονα
σχεδόν η Θάσος να καίγεται
ασταμάτητα τρεις μέρες. Δάση,
σπίτια, καλλιέργειες, καμένα,
πέντε πυροσβέστες τραυματίες. 

Ποιος φταίει για αυτήν την κα-
ταστροφή; Ο άνεμος, τα σύννε-
φα, τα μελτέμια... Όσο και να τα
λένε αυτά ΜΜΕ, κυβέρνηση και
εργολάβοι δεν πείθουν κανένα.
Όχι γιατί το φαινόμενο του θερ-

μοκηπίου δεν έχει αρχίσει να τρε-
λαίνει το κλίμα σε μια σειρά από
γωνιές του πλανήτη. 

Αλλά γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η
καταστροφή είναι θέμα ταξικό.
Οι μισοί από τους νεκρούς ήταν
ανήμποροι, ηλικιωμένοι, άνθρω-
ποι με αναπηρία που τους βρήκε
η καταστροφή στο σπίτι τους. Τα
υπόγεια και τα χαμόσπιτα πλημ-
μύρισαν και όχι οι βίλες και οι
έπαυλεις. 

Εργολάβοι

Όλοι ξέρουν ότι στην Ελλάδα
εκατοντάδες ρέματα έχουν μπα-
ζωθεί επί δεκαετίες σε πόλεις και
χωριά με τη βούλα της «ανάπτυ-
ξης» για χάρη των εργολάβων.
Δάση έχουν χτιστεί χάριν της
"τουριστικής ανάπτυξης". Ο αυτο-
κινητόδρομος της εταιρίας Μορέ-
ας, για τον οποίο πριν λίγους μή-
νες ο Σπίρτζης πανηγύριζε ότι
"ολοκληρώθηκε", πλημμύρισε με
το καλημέρα, ενώ τα μπάζα του

τα ξερνούσαν τα ρέματα. Και τώ-
ρα επιρρίπτει τις ευθύνες στα
ακραία καιρικά φαινόμενα και τις
κρατικές υπηρεσίες, γιατί προφα-
νώς μοναδική του υποχρέωση θε-
ωρεί να μαζεύει ευρώ στα διόδια! 

Όλοι ξέρουν σε τι μεταφράζον-
ται τα μνημόνια. Όσα ρέματα δεν
έχουν μπαζωθεί παραμένουν
ακαθάριστα, όπως ακαθάριστοι
παραμένουν οι υπόνομοι στις πό-
λεις λόγω περικοπών στους δή-
μους και τις περιφέρειες. Λόγω
περικοπών έχουν μπλοκάρει τα
αντιπλημμυρικά και τα αντιπυρι-
κά έργα. Σχεδόν όλη η δύναμη
της πυροσβεστικής δρούσε στη
Θάσο, όπως είπε χαρακτηριστικά
ο αρχηγός της, αλλά δεν μπο-
ρούσε να σβήσει τη φωτιά, γιατί
τα εναέρια -και όχι μόνο- μέσα
που διαθέτει είναι ελάχιστα. Ενώ
δις ευρώ βρίσκονται και σπαταλι-
ούνται για εξοπλισμούς, για χοτ
σποτ και λιμενικό να κυνηγάει
πρόσφυγες, για να είναι τα νησιά

τάχα "ασφαλή", αλλά και να καί-
γονται απ' άκρη σε άκρη.

Και όλοι ξέρουν ότι οι "αποζη-
μιώσεις" είναι ανέκδοτο. Μόνο
στην περιοχή της Μεσσηνίας το
κόστος των ζημιών υπολογίζεται
σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά
στη σύσκεψη που έγινε στην Κα-
λαμάτα, η κεντρική κυβέρνηση
υποσχέθηκε ότι θα διαθέσει απο-
ζημιώσεις 3 εκατομμυρίων ευρώ
και η περιφέρεια 800.000 ευρώ.

Ακολουθώντας τα βήματα του
Καραμανλή στις φωτιές του 2007
στην Ηλεία, κάπου ανάμεσα στη
συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ και
φωτογράφηση με μπάλα στο
Καυτατζόγλειο, ο Τσίπρας πέτα-
ξε και πάνω από τη Θάσο. Αμέ-
σως μετά, με μια εντυπωσιακή η
αλήθεια δήλωση, υποσχέθηκε
ότι: «άμεσα, τις επόμενες ημέ-
ρες, θα έρθει ειδικό μη επανδρω-
μένο αεροσκάφος (drone) για να
καταγράψει τις πληγείσες περιο-
χές». H ανάπτυξη έφτασε. 

6 νεκροί από πλημμύρες-φωτιές
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ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/9
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε (Πετρουπόλεως) 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ.Βλάσση 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού  6.30μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου&Τσιμισκή 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ γύρα στην Πλαταιών 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δούκ. Πλακεντίας 4μμ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» Εθνικής Αντίστασης 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου & Γαλατσίου 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης (Ιασωνίδου)7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου & Μαρτίου 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου & Τσιμισκή 7μμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11.30πμ

Στις σχολές

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
ΤΕΙ Αθήνας 11.30πμ διάδρομος
ΝΟΜΙΚΗ 12.30μμ, ΠΑΝΤΕΙΟ 12μ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 12μ, ΦΛΣ Λέσχη 2μμ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λέσχη ΑΠΘ 2μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Λέσχη 12.30

ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9 
ΤΕΙ Αθήνας 11.30πμ διάδρομος
ΑΣΚΤ 11.30πμ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2μμ
ΠΑΝΤΕΙΟ 12μ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λέσχη ΑΠΘ 2μμ
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9πμ, CSD ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9πμ,
ΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ12μ
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η 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 αντι -
προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα
και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα -
νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
στα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα το -

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

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

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
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, ρα-
τσι 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 πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -
στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -
σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

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

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

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

ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

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 καφέ Υγιεινό Μενού 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
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Εμιγκρέ 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9  καφέ Όαση 7μμ
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου 

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/9 Δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
καφέ Πλάτανος (πλ.Σπλάντζια) 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Τρίπορτο (Αρτεμη-
σίου & Παραμυθίας) 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

Εκδηλώσεις για τον Τρότσκι: Επίκαιρος και τότε και τώρα

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Μιστερ Κόφι (Σισσύφου 4) 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Μαγαζί 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Βικτώρια Ταγάρα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΒΟΛΟΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Θόλος 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Μάνος Voador
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 Θόλος 7μμ
Η ισλαμοφοβία και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Κικιρίκο 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Γιώργος Κόκκοβας

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Γαρδένια (Βασ. Σοφίας 75) 7.30μμ
Οι απαγορεύσεις δεν είναι απελευθέρωση – Η ισ-
λαμοφοβία και η αριστερά
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Χιλή ’72-73, η τραγωδία του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
καφέ Big Mouth (Γυφτοπούλου 8) 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Big Mouth (Γυφτοπούλου 8) 8μμ
Χιλή ’72-73, η τραγωδία του κοινοβουλευτικού δρόμου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Αλουστίνες (Ηρακλειδών 5) 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Νότος 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ White Rabbit (υπόγειο) 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Ανουσάκη

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 δημαρχείο 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σοκελιάδου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα Ομιλήτρια: Θεοδώρα Ζώη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Τουρκία – το πραξικόπημα, το Ισλάμ και η αριστερά
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Μήτσος Βομβολάκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Τουρκία – το πραξικόπημα, το Ισλάμ και η αριστερά

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Όαση 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Γιώτης 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Εμιγκρέ 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Εμιγκρέ 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Γωγώ (πλατεία Φρατζή) 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Tρίπορτο 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Munches 6μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 15/9 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Θάνος Βυνιάς
•ΠΕΜΠΤΗ 22/9 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Χιλή ’72-’72, η τραγωδία του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/9 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Τσίου (πλατεία Νομαρχίας) 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Να μετατρέψουμε την οργή σε αντίσταση
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9 καφέ Κουρμπέτι 4μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9 χάνι Χατζηρετζέπ 8μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασι-
στική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

Μαρξιστικά Φόρουμ



Σ
ε μια γαλλική γελοιογραφία
του 1898 η Κίνα εμφανίζεται
σαν μια μεγάλη πίτα και γύρω

της καθισμένα τα μεγάλα αφεντικά
του πλανήτη της εποχής έχουν ήδη
μπήξει τα μαχαίρια τους. Ο Γερμα-
νός Κάιζερ, η Βικτόρια της Αγγλίας,
ο Τσάρος Νικόλαος, ο Ιάπωνας αυ-
τοκράτορας και μια Γαλλίδα “Μα-
ριάννα” όλοι έχουν αρπάξει ένα κομ-
μάτι και είναι έτοιμοι να φαγωθούν
μεταξύ τους για τα υπόλοιπα. 

Ολόκληρη η Κίνα δεν έγινε επίση-
μα ποτέ αποικία, αλλά από το δεύτε-
ρο μισό του 19ου αιώνα, οι ξένοι ιμ-
περιαλιστές και έμποροι είχαν πολύ
πιο μεγάλη ισχύ από την κεντρική
κυβέρνηση. Έκοβαν κομματάκια, μί-
σθωναν δικούς τους στρατούς και
επέβαλλαν τους δικούς τους νόμους
σε κάθε αποικιακό διαμέρισμα. Για
τους Κινέζους ίσχυαν διαφορετικοί
νόμοι, ήταν “άνθρωποι δεύτερης κα-
τηγορίας”. Τα επόμενα 50 χρόνια, η
χώρα θα πληρώσει ακόμη πιο βαρύ
το τίμημα της μοιρασιάς της πίτας.
Σε ένα μόνο επεισόδιο, τη σφαγή
της τότε πρωτεύουσας Νανκίνγκ το
1937, οι Iάπωνες στρατιώτες που ει-
σέβαλαν, έσφαζαν, βασάνιζαν, έκαι-
γαν και έκλεβαν για έξι βδομάδες,
αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νε-
κρούς και 20 χιλιάδες βιασμένες γυ-
ναίκες. Η Κίνα έμοιαζε καταδικασμέ-
νη να παραμείνει μια πάμφτωχη
αγροτική γωνιά του πλανήτη.

Η αντίθεση με το σήμερα δεν θα
μπορούσε να είναι πιο έντονη. Η Κίνα
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονο-
μία στον κόσμο, παράγει το 80% των
αιρ-κοντίσιον που πουλιούνται στον
πλανήτη, το 70% των κινητών τηλε-
φώνων και το 60% των παπουτσιών.
Η μισή της οικονομία έχει να κάνει με
τις υπηρεσίες και πάνω από 40% εί-
ναι βιομηχανικό. Ο αγροτικός τομέας
έχει κατέβει κάτω από το 10%. Είναι
η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή ξένων
άμεσων επενδύσεων στον υπόλοιπο
πλανήτη, ενώ στην ίδια την Κίνα κα-
τευθύνονται ξένες επενδύσεις περισ-
σότερες από οποιαδήποτε άλλη χώ-
ρα. Στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν τα
κινέζικα λιμάνια που γίνονταν στόχος
των διεθνών αρπακτικών, σήμερα κι-
νέζικες εταιρείες μπορούν και αγο-
ράζουν από τον Πειραιά ως τον Πα-
ναμά. Η “αμυντική” πολιτική της με-
γαλύτερης υπερδύναμης, των ΗΠΑ,
αναγκάζεται να επαναπροσανατολι-
στεί προς την Ασία για να προσαρ-
μοστεί στην κινέζικη πρόκληση. 

1949

Την περασμένη βδομάδα έκλεισαν
40 χρόνια από το θάνατο του Μάο
Τσε Τουνγκ. Η κατάληψη της εξου-
σίας το 1949 από το Λαϊκό Απελευθε-
ρωτικό Στρατό, κάτω από την ηγεσία
του Μάο, είναι απαραίτητος κρίκος
για να ερμηνεύσει κανείς πώς η Κίνα
μετατράπηκε από άτυπη μισο-αποικία
σε οικονομικό γίγαντα. Αυτό που συ-
νεχίζει να προκαλεί ωστόσο σύγχυση
είναι ότι η κατάληψη της εξουσίας το

1949 έγινε στο όνομα του κομμουνι-
σμού. Ο Μάο ήταν πρόεδρος του
Κομμουνιστικού Κόμματος, του κόμ-
ματος που συνεχίζει σχεδόν 70 χρό-
νια αργότερα να κυβερνάει την Κίνα.
Φυσικά, πέρα από τα σύμβολα και
τους τίτλους, η Κίνα δεν έχει να κάνει
σε τίποτα με τον κομμουνισμό.

Η επέτειος του θανάτου του Μάο
είναι μια ευκαιρία να ξεδιαλύνουμε
τις δύο όψεις της κινέζικης επανά-
στασης. Ο αντάρτικος στρατός που
πήρε την εξουσία το 1949 ήταν προ-
ϊόν της μαζικής αντίστασης σε πάνω
από μια δεκαετία ιαπωνικής κατοχής
και προϊόν της οργής απέναντι σε
όλους τους εξευτελισμούς που υπέ-
στη ο κινέζικος πληθυσμός στη διάρ-
κεια του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου. Η
“πρώτη ύλη” του στρατού και του
Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν φτω-
χοί αγρότες και αγρότισσες που
έβλεπαν ότι μέσα από τους αγώνες
τους μπορούσαν να βάλουν τέλος
στην ασυδοσία των γαιοκτημόνων -
ξένων και ντόπιων. Εκατομμύρια
απλοί άνθρωποι εντάχθηκαν στο κόμ-
μα στη διάρκεια του πολέμου, πάνω
από 90% προέρχονταν από τη φτωχή
αγροτιά. Η κύρια δύναμη του κόμμα-
τος από τη δεκαετία του ‘30 και έπει-
τα συγκεντρωνόταν στις πιο φτωχές
και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές
της χώρας, στην απομακρυσμένη
ύπαιθρο, εκεί όπου εργατική τάξη
πρακτικά δεν υπήρχε. Το 1928, 10%
των μελών ήταν εργάτες και εργά-
τριες, το 1930 είχε φτάσει στο 1,6%,
και στην περίοδο της μεγάλης μαζι-
κοποίησης κοντά στο μηδέν.

Αυτή η σύνθεση ήταν πολύ μακριά
από την αλφαβήτα της επαναστατι-

κής κομμουνιστικής παράδοσης,
όπου η εργατική τάξη έχει τον κεν-
τρικό ρόλο, ακόμη κι αν είναι μειοψη-
φία στην κοινωνία. Όμως για τον
Μάο, αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Αντί-
θετα, ήταν κομμάτι της στρατηγικής
για την κατάληψη της εξουσίας. Η
ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος και ο ίδιος ο Μάο, στην πλειοψη-
φία τους ήταν διανοούμενοι, μορφω-
μένα παιδιά μικρομεσαίων ή ακόμη
και αριστοκρατικών οικογενειών. Αυ-
τό που τους κινητοποιούσε ήταν η
πεποίθηση ότι ένας αγροτικός στρα-
τός μπορεί να απαλλάξει τη χώρα
από όλων των ειδών τις κατοχές και
έτσι να ανοίξει το δρόμο για την ανε-
ξαρτησία και την ανάπτυξη. Οι αγρό-
τες ήταν το όχημα, ο πολιορκητικός
κριός για να ανοίξει ο δρόμος προς
την εξουσία, δεν θα ήταν οι ίδιοι οι
απλοί άνθρωποι που θα έπαιρναν
στα χέρια τους αυτή την εξουσία.

Απεργίες

Το κόμμα ήταν αδιάφορο για τις
εργατικές απεργίες που οργανώνον-
ταν στη διάρκεια του πολέμου -και
μάλιστα έκλεινε το μάτι στους εθνι-
κιστές του Κουομιντάνγκ που εκτε-
λούσαν απεργούς εργάτες γιατί “εμ-
πόδιζαν την πολεμική προσπάθεια”.
Οι πόλεις θα κατακτούνταν διά της
“αγροτικής περικύκλωσης”, όχι με
ξεσηκωμό των ίδιων των εργατών.
Και όντως, το 1949, καθώς μία μία οι
πόλεις έπεφταν στα χέρια του ΚΚ, ο
Μάο και οι υπόλοιποι ηγέτες το
πρώτο που έκαναν ήταν να καλούν
την εργατική τάξη να συνεχίσει να
πηγαίνει κανονικά στις δουλειές της
και να υπακούει στις αρχές.

Η κινέζικη επανάσταση ήταν λοι-
πόν μια γνήσια εθνικοαπελευθερωτι-
κή επανάσταση, που κέρδισε χάρη
στην μαζική και εθελοντική συμμετο-
χή σε έναν αγροτικό στρατό, αλλά
με την εργατική εξουσία, το σοσιαλι-
σμό και τον κομμουνισμό δεν είχε
την οποιαδήποτε σχέση. 

Ωστόσο, δεν ήταν απλή σύμπτωση
ότι οι σημαίες μιας εθνικοαπελευθε-
ρωτικής επανάστασης σε μια υπανά-
πτυκτη χώρα ήταν “κομμουνιστικές”.
Η σταλινική αντεπανάσταση είχε θά-
ψει τις πραγματικές επαναστατικές
παραδόσεις του μπολσεβικισμού,
αλλά είχε δημιουργήσει και ένα δικό
της “πετυχημένο” προηγούμενο. Ο
τρόπος με τον οποίο η Ρωσία μετα-
τράπηκε σε βιομηχανική δύναμη στη
δεκαετία του ‘30 έδινε ένα παρά-
δειγμα σε μικροαστικές ή και αστι-
κές ηγεσίες εθνικών κινημάτων σε
όλο τον κόσμο. Κεντρικός σχεδια-
σμός, κρατικός έλεγχος, στρατιωτι-
κοποίηση της παραγωγής, προτε-
ραιότητα στη βαριά βιομηχανία. Αυ-
τά φαίνονταν να είχαν λειτουργήσει
στη Ρωσία του Στάλιν και πλευρές
τους αντιγράφτηκαν από καθεστώτα
πολύ διαφορετικά μεταξύ τους σε
ολόκληρο τον Τρίτο Κόσμο, ανεξάρ-
τητα από ιδεολογική προέλευση.

Αυτός ήταν ο δρόμος που επέλεξε
και ο Μάο, με στόχο να κάνει την Κί-
να βιομηχανική αλλά και πυρηνική
δύναμη. Στα πρώτα χρόνια μετά την
επανάσταση, το βιοτικό επίπεδο του
πληθυσμού ανέβηκε, χάρη στην
ανοικοδόμηση πάνω στα ερείπια του
πολέμου και της εγκατάλειψης. Στη
συνέχεια ήρθαν τα “πλάνα” με σκο-
πό να στίψουν όσο το δυνατόν πε-

ρισσότερο ανθρώπους και φύση
ώστε να πάρει μπρος η βιομηχανία
ατσαλιού, τσιμέντου και ηλεκτρι-
σμού. Αυτό που χτιζόταν ήταν ένας
κρατικός καπιταλισμός, μια οικονο-
μία που λειτουργεί με βάση τη συσ-
σώρευση κεφαλαίου όχι στα χέρια
ξεχωριστών καπιταλιστών, αλλά
ενός συλλογικού καπιταλιστή, της
κρατικής γραφειοκρατίας.

Εντάσεις

Τα πράγματα όμως δεν πάνε πάν-
τα σύμφωνα με τις προβλέψεις του
“πλάνου”. Ένα πράγμα είναι να πα-
ράγεις πολύ τσιμέντο, και άλλο είναι
πώς θα το μεταφέρεις και τι θα το
κάνεις. Το “Μεγάλο βήμα προς τα
μπρος” το 1958 στέφθηκε με αποτυ-
χία και προκάλεσε δεκάδες εκατομ-
μύρια θανάτους από την πείνα. Απο-
τυχία στην αποτυχία μεν, αλλά με
πολύ αίμα και ιδρώτα στα μέσα της
δεκαετίας του ‘70 είχε συσσωρευτεί
μια οικονομική βάση για βιομηχανική
ανάπτυξη. Είχαν επίσης συσσωρευ-
τεί και τεράστιες κοινωνικές εντά-
σεις. Ο Μάο πέθανε το 1976 στο τέ-
λος της “πολιτιστικής επανάστασης”,
ενός εμφυλίου στο εσωτερικό της κι-
νέζικης άρχουσας τάξης που μετα-
τράπηκε σε κοινωνική αναταραχή. 

Ήταν οι διάδοχοί του που παίρ-
νοντας σιγά σιγά μέτρα απελευθέ-
ρωσης της οικονομίας, έδωσαν πε-
ριθώριο να εμφανιστούν τοπικές άρ-
χουσες τάξεις που “αξιοποίησαν”
για το συμφέρον τους, τις συσσω-
ρευμένες υποδομές των προηγού-
μενων 25 ετών. Ο πλούτος που άρχι-
σε να συγκεντρώνεται στις επαρχίες
είχε όλο και περισσότερο την ανάγ-
κη μιας “αγοράς” - καταναλωτών και
επενδυτών, κάτι που προσφέρθηκε
με τις μεταρρυθμίσεις που άρχισαν
μετά το 1992. Οι πιο ανεπτυγμένες
επαρχίες της Κίνας μετατράπηκαν
σε κεντρικές μονάδες παραγωγής
του παγκόσμιου καπιταλισμού και τα
κινέζικα προϊόντα άρχισαν να διακι-
νούνται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο σταλινικός μύθος έλεγε πως η
ανεξαρτησία και η βιομηχανική ανά-
πτυξη ήταν τα αναγκαία πρώτα στά-
δια για το σοσιαλισμό. Η εθνικοαπε-
λευθερωτική επανάσταση θα έδινε
τη θέση της στην σοσιαλιστική επα-
νάσταση όταν θα ερχόταν η ώρα.
Όμως για τον κρατικό καπιταλισμό,
όπως και για τον καπιταλισμό γενι-
κά, η εργατική τάξη είναι αντικείμενο
όχι υποκείμενο. Η πραγματική απε-
λευθέρωση δεν έρχεται ούτε με
τανκς, ούτε με αντάρτικους στρα-
τούς, ούτε με πολλά εργοστάσια
τσιμέντου, αλλά με εργατικούς αγώ-
νες και με επανάσταση. “Η εργατική
τάξη απελευθερώνει τον εαυτό της”
-αυτή είναι η καρδιά του σοσιαλι-
σμού. Μια εργατική τάξη που σήμε-
ρα στην Κίνα είναι ασύγκριτα μεγα-
λύτερη και ισχυρότερη από ό,τι ήταν
όταν ο Μάο πήρε την εξουσία.

Νίκος Λούντος

14 Σεπτέμβρη 2016, Νο 1240 Ιστορία

40 χρόνια από 
το Θάνατο του Μάο

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Αριστερά, ο Μάο στη “Μεγάλη Πορεία”,
δεξιά χρυσαφένιο άγαλμα στη σημερινή Κίνα



“Έ
νταξη, συμμετοχή και διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης που λυ-
μαινόταν τον χώρο του ποδοσφαί-

ρου, απάτη κατ’ εξακολούθηση, εκβίαση κατ’
εξακολούθηση, δόλια και σκόπιμη παρέμβαση
με αθέμιτες ενέργειες καθώς και αλλοίωση της
έκβασης αποτελέσματος στοιχηματικών αγώ-
νων”.

Αυτά είναι τα τέσσερα κακουργήματα για τα
οποία ο εισαγγελέας Εφετών Σ. Δασκαλόπου-
λος εισηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα την
παραπομπή του Βαγγέλη Μαρινάκη σε δίκη,
προτείνοντας παράλληλα την προφυλάκισή
του για παραβίαση ενός εκ των τριών περιορι-
στικών όρων με τους οποίους κυκλοφορεί
ελεύθερος. Για την κυβέρνηση, όμως, η πρό-
σφατη διαδικασία δημοπράτησης των τηλεο-
πτικών αδειών, κατά την οποία ο Μαρινάκης
έγινε ένας από τους τέσσερις νέους καναλάρ-
χες, εξακολουθεί να είναι “χτύπημα στη δια-
πλοκή” που “θα αλλάξει το τηλεοπτικό τοπίο”.

Το πόσο θα αλλάξει πραγματικά το τηλεο-
πτικό τοπίο το δείχνουν και οι συναντήσεις
που έχουν ξεκινήσει οι “νικητές” και οι “ηττη-
μένοι” της διαδικασίας αδειοδότησης για εξα-
γορές, συμμαχίες, συμφωνίες. Σύμφωνα με
όλα τα δημοσιεύματα, ο Μαρινάκης επισκέ-
φτηκε τον Ψυχάρη με στόχο το μερίδιο του
δεύτερου στο MEGA που θα του εξασφαλίσει
την γρήγορη είσοδό του στο νέο -μετά το πο-
δόσφαιρο- “παιχνίδι” με έτοιμες τις εγκατα-
στάσεις, τον εξοπλισμό, τις παραγωγές κλπ.
Αντίστοιχα, ο άλλος “νικητής” του διαγωνι-
σμού χωρίς κανάλι, Β. Καλογρίτσας, είχε συ-
νάντηση με τον Κοντομηνά του Alpha για τους
ίδιους ακριβώς λόγους. Ενώ, όπως επίσης

αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ο Καλογρίτσας
έχει επαφές και με τον Ψυχάρη, ο Μαρινάκης
με τον Κοντομηνά, ενώ και οι δύο τους κοι-
τούν και προς το STAR.

Όπως και να κάτσει η μπίλια, μόνο για νέο
τηλεοπτικό πεδίο δεν πρόκειται. Όπως αναφέ-
ρει και η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή “το
συμβόλαιο που θα σφραγίσει αυτό το σκηνικό,
με συνεταίρους τους καναλάρχες, την κυβέρ-
νηση και φυσικά τις τράπεζες, θα υπογραφεί
με το αίμα των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Τόσο
των χιλιάδων που θα απολυθούν από τα κανά-
λια τα οποία θα κλείσουν ή θα συρρικνωθούν,

όσο και εκείνων που θα συνεχίσουν να εργά-
ζονται, στα παλιά και τα νέα «μαγαζιά». Δεν
χωράει αμφιβολία ότι τα 246 εκατ. που διατέ-
θηκαν για τις τέσσερις άδειες θα κληθούν να
τα αποσβέσουν οι εργαζόμενοι. Με νέες μει-
ώσεις μισθών, με συνθήκες γαλέρας στη δου-
λειά τους, αλλά και με λιγότερα δικαιώματα.”.
Μόνο η κλιμάκωση του αγώνα με αίτημα να
μην χάσει κανένας τη δουλειά του και να επι-
στρέψουν τα κανάλια στο δημόσιο χωρίς απο-
ζημίωση για τους «καναλάρχες» μπορεί να
ανατρέψει αυτό το σκηνικό.

Λένα Βερδέ

Ενάντια στις “αναδιαρθρώσεις”
των βαρόνων   
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Το σχέδιο της κυβέρνησης για όσους εργαζόμενους χάσουν τη
δουλειά τους στα ιδιωτικά κανάλια που δεν αδειοδοτήθηκαν και θα
κλείσουν, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Κατρούγκαλος σε
συνάντησή του με εκπροσώπους Ενώσεων στα ΜΜΕ. Πρόκειται για
δύο προγράμματα-κοροϊδία και όχι “καινοτομία” όπως τα χαρακτήρι-
σε ο υπουργός. Σε ανάρτησή του στο facebook, ο Βασίλης Τζήμτσος,
άνεργος δημοσιογράφος, τελευταίος εργασιακός εκπρόσωπος των
δημοσιογράφων του Άλτερ και με 18 χρόνια ένσημα, όπως γράφει ο
ίδιος, στο καταργημένο πλέον από την κυβέρνηση ΕΤΑΠ ΜΜΕ, απαν-
τά στο “παραμύθι” του Κατρούγκαλου αναφέροντας μεταξύ άλλων:

“Είμαι ένας από τους 584 απολυμένους εργαζόμενους του τηλεο-
πτικού σταθμού Άλτερ και θλίβομαι από τις σημερινές [8/9] ανακοινώ-
σεις του υπουργού Εργασίας Γ. Κατρούγκαλου ο οποίος για να «χρυ-
σώσει το χάπι» στους 1.800 εργαζόμενους των τηλεοπτικών σταθμών
που κλείνουν, τους …έταξε χρήματα από το Ταμείο Παγκοσμιοποί-
ησης ώστε να φτιάξουν site, αλλά και τη μετατροπή του επιδόματος
ανεργίας σε «επιταγή επανένταξης» για 24 μήνες, επιδοτώντας ου-
σιαστικά τους καναλάρχες για να τους απασχολούν χωρίς να πληρώ-
νουν ένσημα…

Διαβάστε τώρα τι δεν είπε ο κ. Κατρούγκαλος:
1. Το προηγούμενο πρόγραμμα από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης

που αφορά 1.633 απολυμένους από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κα-
τά το χρονικό διάστημα από 12/09/2013 έως 12/06/2014 (αφορά το
Άλτερ και άλλα ΜΜΕ που έκλεισαν το επίδικο διάστημα), είναι σε
εξέλιξη τώρα ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΕΙΝΑΜΕ
ΑΝΕΡΓΟΙ (!) και κυριολεκτικά δύο μήνες πριν ΧΑΘΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ!
Αν το πρόγραμμα δεν ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο, τα χρήματα
χάνονται! 

2. Και σε μας «έταξαν» να φτιάξουμε ένα σάιτ… Όμως η αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας δεν έχει προκηρύξει μέχρι σήμε-
ρα το έργο ώστε να χρηματοδοτηθούν όσοι έχουν συντάξει business
plan για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

3. Κύριε Υπουργέ αν δεν ξέρετε αρκετούς δημοσιογράφους, αν μη
τι άλλο ρωτήστε τον υφυπουργό σας που ήταν επί χρόνια νομικός
σύμβουλος στην Ομοσπονδία των δημοσιογράφων. Πόσοι άνεργοι
δημοσιογράφοι ορθοπόδησαν φτιάχνοντας ένα site; Δεν λέω για τους
εκβιαστές ή τα «παπαγαλάκια» που έχουν σχέσεις με τραπεζίτες, κόμ-
ματα κλπ… Φοβάμαι πως κανένας δεν ορθοπόδησε και ακόμα χειρό-
τερα τώρα… Γιατί; Μα είναι πολύ απλό… Βάλτε ΤΕΒΕ, ασφαλιστικές
εισφορές, ΦΠΑ και προκαταβολή φόρου… Πόσα θα απομείνουν στον
άνεργο για να επιβιώσει; Πόσο μάλλον όταν η κρατική και ιδιωτική
διαφήμιση «στοχευμένα» οδηγούνται σε διαπλεκόμενα μέσα, εκβια-
στές ή «παπαγαλάκια»…

4. Το πρόγραμμα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης που τάξατε
στους άνεργους για να φτιάξουν ένα σάιτ ή άλλη επιχείρηση προβλέ-
πει πως ο άνεργος θα πάρει μέχρι 15.000 ευρώ αλλά θα πρέπει να
προπληρώσει 3.600 ευρώ για το ΦΠΑ. Και το χειρότερο; Στο εν εξελί-
ξει πρόγραμμα παγκοσμιοποίησης (η χρηματοδότηση του οποίου λή-
γει στις 28/11/2016) προβλέπει χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ει-
σφορών ΜΟΝΟ μέχρι το Νοέμβριο. Δηλαδή για το υποχρεωτικό διά-
στημα 12μηνης λειτουργίας ο άνεργος θα πρέπει να πληρώνει το ΤΕ-
ΒΕ ήτοι στην καλύτερη περίπτωση 220 ευρώ το μήνα (για την πρώτη
ασφαλιστική κατηγορία) δηλαδή πάνω από 2.220 ευρώ για δέκα μή-
νες λειτουργίας [...] Αν στα 2.220 ευρώ για ένσημα προσθέσουμε τα
3.600 ευρώ του ΦΠΑ, με το "καλημέρα" του site ο άνεργος θα πρέπει
να βάλει 5.820 ευρώ! ΚΥΡΙΕ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΕ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΑ 5.820
ΕΥΡΩ Ο ΑΝΕΡΓΟΣ; Προφανώς δεν σας απασχολεί αυτό...”.
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Σ
ε 24ωρη απεργία στους δημόσιους και
ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς
εθνικής εμβέλειας προχώρησαν τα

συνδικάτα των εργαζόμενων στα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης το Σάββατο 10 Σεπτέμ-
βρη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η
εργατική διαδήλωση στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης έγινε και απεργιακή.

Αντιδρώντας στις μαζικές απολύσεις που
φέρνει η πρόσφατη διαδικασία της κυβέρνη-
σης για τις τηλεοπτικές άδειες, το Διασωμα-
τειακό των Ενώσεων στα ΜΜΕ και η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ αποφάσισαν η πρώτη απεργιακή
απάντηση του κλάδου να έρθει την ημέρα
της ομιλίας του Τσίπρα στη ΔΕΘ. Ήταν ένα
δυνατό μήνυμα από τους εργαζόμενους στα
ΜΜΕ, τόσο στα ιδιωτικά κανάλια όπου 1800
άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αέρα,
όσο και στη δημόσια ραδιοτηλεόραση όπου
κηρύχτηκε απεργία συμπαράστασης.

Παρόλο που κανείς από τους ιδιώτες κα-
ναλάρχες, δεν τόλμησε να υλοποιήσει τις
απειλές των προηγούμενων ημερών για
απεργοσπασία, τελικά ήταν η διοίκηση της
ΕΡΤ αυτή που έσπασε την απεργία και μετέ-
δωσε ζωντανά στην ΕΡΤ3 τις μνημονιακές
εξαγγελίες Τσίπρα. 

Καταγγελία

Την απεργοσπασία καταγγέλει η Συλλογι-
κότητα Εργαζόμενων ΕΡΤ3 αναφέροντας
μεταξύ άλλων: “Η Κ. Μάλαμα (Διεύθυνση
Προγράμματος) και ο Χ. Γιαννούλης (Διεύ-
θυνση Ενημέρωσης) πιστοί στην αντίληψη
της διοίκησης της ΕΡΤ, ότι η δημόσια ραδιο-
τηλεόραση πρέπει να αποτελεί την αιχμή
του δόρατος για την κάλυψη των αναγκών
της κυβερνητικής προπαγάνδας, σχεδίασαν
και υλοποίησαν τα απεργοσπαστικά τους
σχέδια. Eίχαν προνοήσει ακόμα και για να
εμποδίσουν τη συνδικαλιστική ηγεσία της
ΠΟΣΠΕΡΤ να παραβρεθεί στην αίθουσα της
Ροής Προγράμματος.

Να σημειώσουμε ότι την ίδια στιγμή αστυ-
νομικές δυνάμεις έσφιξαν τον κλοιό γύρω
από το κτήριο της ΕΡΤ3 μην επιτρέποντας
την είσοδο ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ενώ
συγχρόνως αστυνομικοί με πολιτικά κυκλο-
φορούσαν στους χώρους εργασίας”.

Οι ηγεσίες των Ενώσεων στα ΜΜΕ οφεί-
λουν να δώσουν άμεση απεργιακή συνέχεια
στη μάχη ενάντια στις απολύσεις και τα ψεύ-
τικα “μέτρα ανακούφισης” που ανακοίνωσε
ο Κατρούγκαλος για τους απολυμένους
(βλέπε δίπλα). Να σταματήσουν τις διαπραγ-
ματεύσεις με το υπουργείο και να κλιμακώ-
σουν τον αγώνα.

“Πόσο ακόμα θα συνεχίζουν να κλείνουν
κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, περιοδικά
και οι εργαζόμενοι του κλάδου να περιμέ-
νουν «φως» από διαπραγματεύσεις με τους
σφαγιαστές μας, κυβέρνηση και εργοδό-
τες;”, αναφέρει η Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή, “Εδώ και τώρα ο κλάδος πρέπει να
κινηθεί με διαδικασίες βάσης σε απεργιακές
κινητοποιήσεις διαρκείας ενάντια σε κυβέρ-
νηση και εργοδότες, ενάντια σε ολόκληρο
το σύστημα παλιάς και νέας διαπλοκής”.

Μια καθαρή απάντηση στο “σχέδιο” Κατρούγκαλου

ΑΠΕΡΓΙΑ!

Τεχνικοί της τηλεόρασης διαδηλώνουν στη ΔΕΘ
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Έ
να και μοναδικό θέμα έχει η σύνοδος
κορυφής των αρχηγών των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που

γίνεται αυτή την εβδομάδα στην Μπρατισλά-
βα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας: την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του Brexit.

Η ίδια η Βρετανία ούτε έχει προσκληθεί ού-
τε πρόκειται να είναι παρούσα στην "άτυπη"
(υποτίθεται) σύνοδο -παρόλο που η διαδικα-
σίες της αποχώρησης δεν έχουν ούτε καν ξεκι-
νήσει. Θα είναι η πρώτη φορά από το 1973, τη
χρονιά που το Ηνωμένο Βασίλειο εντάχθηκε
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που η
κυβέρνηση του Λονδίνου δεν θα συμμετέχει
στις διαδικασίες κορυφής της Ενωμένης Ευ-
ρώπης. Στη θέση της, όμως, θα "κάθεται" το
φάντασμα του δημοψηφίσματος -η μεγαλύτε-
ρη απειλή που έχει αντιμετωπίσει το "ευρωπαϊ-
κό όραμα" εδώ και μισό αιώνα.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Το
πρόβλημα είναι η οικονομία -η στασιμότητα, η
ύφεση, τα χαμηλά μεροκάματα, οι περικοπές
στις συντάξεις, η υψηλή ανεργία. Aλλά όχι μό-
νο. Το πρόβλημα είναι η απαξίωση της δημο-
κρατίας - η περιφρόνηση του 62% του ελληνι-
κού "όχι" στο περσινό δημοψήφισμα δεν ήταν
παρά η κορυφή του παγόβουνου μιας Ευρω-
παϊκής Ένωσης τυφλής και κουφής απέναντι
στις ανάγκες και τις αποφάσεις των φτωχών.
Το πρόβλημα είναι ο ρατσισμός -η Ευρώπη
Φρούριο που έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε
νεκροταφείο προσφύγων. Το πρόβλημα είναι
οι στρατιωτικές επεμβάσεις και οι πόλεμοι -και
τα παραπροϊόντα τους, η απελπισία, το Ισλαμι-
κό Κράτος και οι επιθέσεις αυτοκτονίας μέσα
στην ίδια την Ευρώπη.

Το Brexit ήταν μια σφαλιάρα για τις άρχου-
σες τάξεις. Αλλά αντί να υποχωρήσουν αναζη-
τούν τη λύση προς τα μπρος -στην ένταση της
εκμετάλλευσης, σε περισσότερο αυταρχισμό,
περισσότερη πολεμοκαπηλία, περισσότερο
ρατσισμό. "Δεν έχω καμιά αμφιβολία", έλεγε
πριν από λίγες μέρες ο Ντόναλντ Τουσκ σε μια
από τις συναντήσεις προετοιμασίας της Συνό-
δου της Μπρατισλάβα, "ότι οι τρεις κυριότερες
προκλήσεις είναι η ανεξέλεγκτη παράτυπη με-

τανάστευση, η τρομοκρατία και οι φόβοι απέ-
ναντι στην παγκοσμιοποίηση". Το αποτέλεσμα
είναι, όμως, να τρέφουν με αυτό τον τρόπο τις
δυνάμεις που υποτίθεται ότι θέλουν να κατα-
πολεμήσουν.

Στη Γαλλία η Μαρίν Λεπέν, η "φύρερ" του νε-
οναζιστικού "Εθνικού Μετώπου" υπόσχεται, αν
κερδίσει τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές,
να οργανώσει δημοψήφισμα για το "Frexit", την
έξοδο της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Οι ακροδεξιές κυβερνήσεις της Ουγγαρίας
και την Πολωνίας προσπαθούν να αξιοποι-
ήσουν το Brexit για να πιέσουν για μια Ευρω-
παϊκή Ένωση πιο χαλαρή, που δεν θα ανακα-
τεύεται στα εσωτερικά των κρατών-μελών εγ-
καλώντας τα πχ. για την παραβίαση των δημο-
κρατικών ελευθεριών ή των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. 

“Πολιτισμική αντεπανάσταση”

Όπως έγραφε η ιστοσελίδα της Καθημερι-
νής: "Αποφασισμένοι να συνεργαστούν ώστε
να αρχίσουν μία «πολιτισμική αντεπανάσταση»
που θα οδηγήσει σε ριζική αναμόρφωση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μετά-Brexit εποχή
δήλωσαν ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βί-
κτορ Όρμπαν και ο Πολωνός πολιτικός αρχη-
γός Γιάροσλαβ Καντζίνσκι, σφραγίζοντας την
κοινή ευρω-σκεπτικιστική γραμμή Βαρσοβίας
και Βουδαπέστης. 

Στην πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους,
σε συνέδριο στη νότια Πολωνία την Τρίτη, οι
δύο κυριότεροι θιασώτες της «ανελεύθερης
δημοκρατίας» και του συντηρητικού κρατι-
σμού στην Ευρώπη επιδόθηκαν σε μπαράζ φι-
λοφρονήσεων, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας
τις ανησυχίες των Βρυξελλών για πολιτική
σύγκλιση ανάμεσα σε δύο από τις μεγαλύτε-
ρες δυνάμεις της Ανατολικής Ευρώπης. Λίγες

ημέρες πριν την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στη
Μπρατισλάβα, στις 16 Σεπτεμβρίου, Όρμπαν
και Καντζίνσκι ξεσπάθωσαν εναντίον σειράς
πολιτικών που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, καταγγέλλοντας τους μετανάστες που 'κα-
ταστρέφουν ιστορικές ταυτότητες' και καταδι-
κάζοντας την 'οσμή' του διεθνούς κεφαλαίου."

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει ήδη προ-
σφύγει (μαζί με τη Σλοβακία, τη χώρα που θα
φιλοξενήσει τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενάντια στις
περσινές αποφάσεις για το προσφυγικό, με το
οποίο οι χώρες-μέλη δεσμεύτηκαν να απορρο-
φήσουν περίπου 160 χιλιάδες πρόσφυγες. Ο
Ορμπάν έχει προκηρύξει δημοψήφισμα για τις
2 Οκτώβρη "όπου ο λαός θα κληθεί να αποφα-
σίσει εάν η Κομισιόν μπορεί να επιβάλει στη
χώρα τη μετεγκατάσταση προσφύγων χωρίς
τη συναίνεση της Βουλής". Και η κυβέρνηση
της Αυστρίας -που πηγαίνει ξανά στις κάλπες
τον Δεκέμβρη με ορατό τον κίνδυνο της εκλο-
γής του "ακροδεξιού" (νεοναζί στην πραγματι-
κότητα) Νόρμπερτ Χόφερ στην προεδρία-
ετοιμάζεται να ζητήσει στην Μπρατισλάβα τη
διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων
με την Τουρκία. Η επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων ήταν ένα από τα ανταλλάγματα που
προσέφερε πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση στον
Ερντογάν για την "αναχαίτιση των προσφυγι-
κών ροών" μέσα στο τουρκικό έδαφος, πριν
ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς κάποιο από τα
ελληνικά νησιά.

Η άλλη πλευρά -η Άνγκελα Μέρκελ, ο Φραν-
σουά Ολάντ, ο Ματέο Ρέντζι, ο Ντόναλντ
Τουσκ- έχουν επιδοθεί τις τελευταίες εβδομά-
δες σε ένα όργιο διαβουλεύσεων, συσκέψεων
και συνομιλιών για να ανακόψουν αυτόν τον
"κατήφορο" προς τον "λαϊκισμό". Η δική τους
λύση, γράφει το αμερικανικό ειδησεογραφικό

πρακτορείο Bloomberg είναι μια "πιο συνεκτι-
κή" -δηλαδή πιο νεοφιλελεύθερη και αυταρχι-
κή- Ευρώπη  αλλά με "μεγαλύτερη συνάφεια
προς τις ανησυχίες των 500 εκατομμυρίων των
πολιτών της": 

"Η αντεπίθεση εντυπώσεων έχει ήδη αρχίσει
με την επιτροπή της οποίας ηγείται ο Γιούν-
κερ… χτύπησε την Apple με ένα ιστορικών δια-
στάσεων πρόστιμο 13 δισεκατομμυρίων Ευ-
ρώ... (Την ίδια στιγμή) οι αρχές δεοντολογίας
ζητάνε διευκρινήσεις από τον προκάτοχό του,
τον Ζοζέ Μπαρόζο, για τη νέα του θέση 'συμ-
βούλου για το Brexit'  στη (διαβόητη) τράπεζα
Goldman Sachs..."

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εδώ στην
Ελλάδα προσπάθησαν να ντύσουν με έναν αέ-
ρα "προοδευτικότητας" τη Σύνοδο των Μεσο-
γειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
οργάνωσε η κυβέρνηση του Τσίπρα στην Αθή-
να. Η πραγματικότητα ήταν, όμως, πολύ δια-
φορετική. Όπως έγραφε στις 9 Σεπτέμβρη το
ίδιο δημοσίευμα του Bloomberg:

"Η Άνγκελα Μέρκελ θα έχει μόλις τελειώσει
ένα επίσημο γεύμα στην καγκελαρία με τρεις
άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν,
πάνω από 1100 μίλια νοτιότερα, ο Πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας θα εγκαινιάζει μια
συνάντηση με πέντε ομολόγους του νότου
στην ελληνική πρωτεύουσα. Η δίδυμη διπλω-
ματία της Παρασκευής μπορεί να έχει διαφο-
ρετικούς τόνους αλλά οι ηγέτες του Βορρά
και του Νότου συμφωνούν πάνω στο κεντρικό
πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν: την
αναζωογόνηση της Ευρώπης μετά την απόφα-
ση του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει
το μπλοκ".

Η κυβέρνηση που υποσχόταν ότι θα "άλλαζε
την Ευρώπη" έχει μετατραπεί τώρα σε έναν
από τους πιο πιστούς στυλοβάτες της "υπαρ-
κτής" Ευρωπαϊκής Ένωσης -της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της Μέρκελ, του Γιούνκερ και του
Τουσκ. Και όλων όσων αυτοί αντιπροσω-
πεύουν: του νεοφιλελευθερισμού, της λιτότη-
τας, του ρατσισμού, της επιθετικής πολιτικής
στη Μέση Ανατολή και της πολεμοκαπηλίας.

Σωτήρης Κοντογιάννης

MΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Η ΕΕ σε βαθιά κρίση

Κ
αμπάνια συμπαράστασης έχει ξεκινήσει
στο πλευρό των εργατών στα Ναυπηγεία
της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, πολλοί

από τους οποίους κρατούνται, ενόψει της έκδο-
σης της απόφασης του στρατοδικείου. Όπως
αναφέρει το κείμενο συμπαράστασης:

«Στις 18 Σεπτέμβρη, 26 εργάτες στα Ναυπη-
γεία της Αλεξάνδρειας θα έρθουν αντιμέτωποι
με την απόφαση του στρατοδικείου που τους δι-
κάζει. Περίπου οι μισοί από αυτούς βρίσκονται
υπό κράτηση σε απαίσιες συνθήκες στα βρώμικα
και ξεχειλισμένα από κρατούμενους κελιά του
αστυνομικού τμήματος της Αλεξάνδρειας από
τον Μάιο, οπότε η αστυνομία τους συνέλαβε
επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά
τους σε περίθαλψη, ασφάλεια στην εργασία,
συμβόλαια αορίστου χρόνου και πληρωμή των
καθυστερημένων δεδουλευμένων τους. 

Αιγύπτιοι συνδικαλιστές και εργαζόμενοι κά-

νουν έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη στους ερ-
γάτες των Ναυπηγείων  πριν ανακοινωθεί η ετυ-
μηγορία του στρατιωτικού δικαστηρίου. Παρακα-
λούμε βοηθήστε να μαθευτεί η καμπάνια και ανα-
λάβετε δράση πριν τις 18 Σεπτέμβρη προχωρών-
τας σε αυτά τα απλά βήματα:

• Yπογράψτε εδώ στην καμπάνια: 
https://www.thunderclap.it/projects/46556-free-

the-alex-shipyard-workers. 
Χρειαζόμαστε εκατό υποστηρικτές πριν τις 16

Σεπτέμβρη.

• Διαμοιράστε το γράμμα των Αιγυπτίων συνδι-
καλιστών που καλεί σε παγκόσμια αλληλεγγύη
στους εργάτες των ναυπηγείων: https://egyptso-
lidarityinitiative.org/alexshipyardopenletter/

• Στείλτε μια επιστολή στον πρόεδρο Σίσι της Αι-
γύπτου καλώντας τον να ελευθερώσει τους ερ-
γάτες των ναυπηγείων και να σταματήσει τα
στρατοδικεία εναντίον πολιτών. 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ  Συμπαράσταση στους 
εργάτες των Ναυπηγείων στην Αλεξάνδρεια

Γράψτε στην εξής διεύθυνση:  
Office of  the President 
Al Ittihadia Palace, Cairo, 
Arab Republic of Egypt
Fax: +202 2 391 1441, 
Email: p.spokesman@op.gov.eg 
Twitter: @AlsisiOfficial

• Τραβήξτε μια φωτογραφία που 
να δείχνει την αλληλεγγύη σας 
και μοιραστείτε τη μαζί μας 
στο Facebook: 
https://www.facebook.com/egypt.
solidarity.initiative/ 

και στο Twitter: @Egy_Solidarity

Ήδη το κείμενο συμπαράστασης
στην Ελλάδα υπογράφουν δεκάδες
συνδικαλιστές. 



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Ημέρα γενικής απεργίας που θα νεκρώ-
σει όλη τη χώρα είναι η Πέμπτη 15 Σεπτέμ-
βρη στη Γαλλία. Συνεχίζοντας τον αγώνα
ενάντια στην εργασιακή “μεταρρύθμιση”
της κυβέρνησης Ολάντ, και τα επτά γαλλικά
συνδικάτα -CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl,
Unef και UNL- κατεβαίνουν σε απεργία με
κεντρικό σύνθημα “να καταργηθεί ο εργατι-
κός νόμος”.

Μεγάλες αναμένονται οι απεργιακές δια-
δηλώσεις στο Παρίσι και σε όλη τη χώρα.
Στην περιφέρεια του Παρισιού οργανώνον-
ται προσυγκεντρώσεις σε εργοστάσια και
γειτονιές. Μια σειρά κλάδοι εργαζόμενων
έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους (εκ-
παίδευση, υγεία, τηλεπικοινωνίες, ταξί, συγ-
κοινωνίες, υπάλληλοι γραφείων κ.α.) προχω-
ρώντας παράλληλα σε δικές τους κινητοποι-
ήσεις και δράσεις. Την Πέμπτη 8 Σεπτέμ-
βρη, για παράδειγμα, πραγματοποιήθηκε
απεργία στην εκπαίδευση ενάντια στις με-
ταρρυθμίσεις για τα κολλέγια. Το υπουργείο
υποστηρίζει ότι αυτές θα αντιμετωπίσουν
τις ανισότητες μεταξύ των μαθητών αλλά
στην πραγματικότητα μειώνουν τις ώρες δι-
δασκαλίας. Επιπλέον το κίνημα των εκπαι-
δευτικών διεκδικεί να υλοποιηθεί η προ
5ετίας υπόσχεση για 60 χιλιάδες νέες προσ-
λήψεις

Ο νόμος El-Khomri (από το όνομα της
υπουργού Εργασίας) είχε ξεσηκώσει ένα τε-
ράστιο κύμα αντίστασης από την περασμένη
άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι, με απεργίες, κα-
ταλήψεις και τεράστιες διαδηλώσεις σε όλη
τη Γαλλία. Παρά την πρωτοφανή καταστολή
της αστυνομίας και την πολύμηνη κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρύξει η κυ-
βέρνηση, ο νόμος, που χειροτερεύει τις συν-
θήκες εργασίας και διευκολύνει τις απολύ-
σεις, χρειάστηκε να περάσει δυο φορές με
διάταγμα παρακάμπτοντας τη Βουλή. Οι ερ-
γαζόμενοι ξαναπιάνουν τώρα το νήμα της
αντίστασης για να μην εφαρμοστεί ο νόμος
έχοντας, δίπλα στην κατάργησή του, και το
αίτημα “να αρθεί η κατάσταση έκτακτης
ανάγκης”.

Υ
πάρχει κίνδυνος ο φασίστας υποψή-
φιος Νόρμπερτ Χόφερ από το Κόμμα
της Ελευθερίας (FPΟ) να εκλεγεί

πρόεδρος της Αυστρίας στις επαναληπτι-
κές εκλογές στα τέλη του 2016. Το συνταγ-
ματικό δικαστήριο της Αυστρίας ακύρωσε
τις νόμιμες εκλογές του Μάη, στις οποίες ο
φασίστας υποψήφιος έχασε οριακά. Τις
όρισε αρχικά για τον Οκτώβρη για να τις
αναβάλει τελικά για τις 4 Δεκέμβρη εξαιτίας
-όσο γελοίο κι αν ακούγεται- «ελαττωματι-
κής κόλλας στους φακέλους της επιστολι-
κής ψήφου».

Το αρνητικό σενάριο θα μπορούσε να εξε-
λιχτεί ως εξής: Αν ο Χόφερ εκλεγεί, η ήδη
παραλυμένη κυβερνητική συμμαχία των Σο-
σιαλδημοκρατών και των Συντηρητικών μπο-
ρεί να σπάσει και το Κόμμα της Ελευθερίας
να κερδίσει σε νέες γενικές εκλογές. Καθώς
ήδη προηγείται στις δημοσκοπήσεις με 35%
(οι Σοσιαλδημοκράτες παίρνουν 25% και οι
Συντηρητικοί 20%), οι φασίστες θα μπορού-
σαν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση συμμα-
χίας με τους Συντηρητικούς. Μόνο που αυτή
τη φορά, αντίθετα με ό, τι συνέβη το 2000
όταν το Κόμμα της Ελευθερίας μπήκε στην
κυβέρνηση σαν μικρότερος εταίρος,  θα εί-
ναι οι αυτοί που θα διορίσουν Καγκελάριο
και υπουργό Εσωτερικών.

Υποβαθμίζοντας 
το φασιστικό κίνδυνο

Τα βασικά κοινοβουλευτικά κόμματα
έχουν παραδοθεί μπροστά σε αυτά τα σενά-
ρια και υιοθετούν την ρατσιστική ατζέντα
του FPO ενάντια στους μουσουλμάνους και
τους πρόσφυγες. Ακόμα και ο αντίπαλος
του Χόφερ, ο Πράσινος υποψήφιος, Αλεξάν-
τερ Βαν ντε Μπέλλεν, έβαλε στο στόχαστρο
τους πρόσφυγες λέγοντας: “Έρχονται από
περιοχή με διαφορετική κουλτούρα”, όπου η

ισότητα των γυναικών “δεν είναι κομμάτι της
κυρίαρχης ιδεολογίας” και τους κατηγόρη-
σε ότι φέρνουν τον “αντισημιτισμό” στην Αυ-
στρία -λες και οι πρόσφυγες ευθύνονται για
την άνοδο του φασισμού και όχι η ντροπια-
στική και χαμηλών τόνων αντιμετώπιση που
είχε το αυστριακό κράτος απέναντι στο ναζι-
στικό του παρελθόν αλλά και των κομμάτων
που το διαδέχτηκαν, όπως το FPO.

Η κεντρική μας καμπάνια είναι να ξεσκε-
πάζουμε τον αντιδημοκρατικό, φασιστικό
χαρακτήρα του πυρήνα του Κόμματος της
Ελευθερίας που διατηρεί ένα «κυριλέ» δη-
μόσιο προσωπείο. Όσοι το ψηφίζουν, δεν το
κάνουν επειδή επιδοκιμάζουν το φασισμό,
αλλά είτε γιατί δεν γνωρίζουν είτε γιατί αρ-
νούνται να το πιστέψουν. Όμως ο Χόφερ και
οι βουλευτές του κατά την ορκωμοσία τους
στο κοινοβούλιο φόρεσαν το μπλε κενταύ-
ριο, ένα λουλούδι που σαν σύμβολο υποκα-
θιστούσε την απαγορευμένη σβάστικα στην
Αυστρία ανάμεσα στο 1933 και το 1938.

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

Η άνοδος του Κόμματος της Ελευθερίας
δεν είναι αναπόφευκτη. Τον περασμένο
Οκτώβρη το 79% των ερωτηθέντων συμφω-
νούσε με την άποψη “είναι καθήκον μας να
δεχτούμε πρόσφυγες”. Το Μάη φέτος, όταν
η κυβέρνηση ήδη χτυπούσε τα ταμπούρλα
για “στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύ-
γων” και “νόμους έκτακτης ανάγκης”, το πο-
σοστό εξακολουθούσε να είναι 75%.

Στο δεύτερο γύρο των εκλογών του Μάη
που ακυρώθηκαν, ένας στους δύο ψηφοφό-
ρους του Μπέλλεν τον ψήφιζε για να εμπο-
δίσει τους φασίστες να πάρουν την κυβέρ-
νηση. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι
ενεργοποιήθηκαν άμεσα στο κίνημα αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες την περασμένη
χρονιά. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει και μπο-

ρούν να κινητοποιηθούν. Σε κάθε πόλη, χω-
ριό και καταφύγιο προσφύγων οι άνθρωποι
που θέλουν να βοηθήσουν έρχονται σε επι-
κοινωνία μεταξύ τους. Και όσο πιο επιθετικά
παλεύουν για τα δικαιώματα των προσφύ-
γων τόσο περισσότεροι άνθρωποι ανταπο-
κρίνονται για να βοηθήσουν.

Σύγκρουση

Όταν το Μάρτη, το Κόμμα της Ελευθε-
ρίας προσπάθησε να οργανώσει μια ρατσι-
στική διαμαρτυρία ενάντια σε καταφύγιο
προσφύγων στην περιοχή της Βιέννης, ήρθε
αντιμέτωπο με 3000 ανθρώπους και τον το-
πικό ιερέα που συγκεντρώθηκαν σε αλλη-
λεγγύη με τους πρόσφυγες και υπερασπί-
στηκαν το καταφύγιο. Οι φασίστες αναγκά-
στηκαν να υποχωρήσουν και πάνω από εκα-
τό άνθρωποι υπέγραψαν σαν εθελοντές.
Μετά από εμπρησμό σε άλλο καταφύγιο
προσφύγων στο χωριό Altenfelden, εκατον-
τάδες συμμετείχαν στη συγκέντρωση ενάν-
τια στην ακροδεξιά βία. Το καταφύγιο έχει
τώρα ξαναχτιστεί από τον αυστριακό Ερυ-
θρό Σταυρό και περισσότεροι άνθρωποι
υπέγραψαν για να βοηθήσουν.

Στην πολιτική το κλειδί είναι να μπορεί κα-
νείς να καθορίσει τη δυναμική. Η πλειοψη-
φία του πληθυσμού μισεί το Κόμμα της
Ελευθερίας, αλλά ατομικά ο καθένας ξεχω-
ριστά νιώθει συχνά απομονωμένος. Το κα-
θήκον μας είναι να κάνουμε αυτό το κοινό
αίσθημα απόρριψης των φασιστών ορατό
και να τους αναγκάσουμε σε υποχώρηση.
Θα ήταν εύκολο αν όλες οι οργανώσεις -που
έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην τεράστια κινητο-
ποίηση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στις
3 Οκτώβρη 2015 με 150 χιλιάδες διαδηλω-
τές και στη διεθνή ημέρα δράσης στις 19
Μάρτη φέτος- ενώνονταν σε αυτή τη μάχη.

David Albrich

ΑΥΣΤΡΙΑ Μάχη ενάντια στην
εκλογή φασίστα προέδρου

ΓΑΛΛΙΑ
Γενική απεργία 
15 Σεπτέμβρη

Εξόρμηση ενάντια στο φασίστα υποψήφιο Πρόεδρο. Το πανό γράφει “Μουσουλμάνοι και πρόσφυγες καλοδεχούμενοι!”

Εξώφυλλο της βδομαδιάτικης εφημερίδας του NPA


