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Κ
ατά τη διάρκεια της τελευταίας εκλογι-
κής αναμέτρησης στη Γαλλία, ο Μακρόν
είχε προαναγγείλει ότι ήθελε, όσο γίνεται

πιο γρήγορα, να περάσει έναν καινούργιο νόμο
ενάντια στους εργαζόμενους, προσπερνώντας
τη Βουλή μέσω διαταγμάτων. Όλο το καλοκαίρι
τα ΜΜΕ κάνανε καμπάνια υπέρ του νομοσχέδι-
ου για τα εργασιακά και ενάντια στα συνδικάτα
που διαμαρτύρονται, δείχνοντας ότι η προοπτι-
κή ενός κοινωνικού κινήματος μεγάλης διάρ-
κειας ανησυχεί την κυβέρνηση και την εργοδο-
σία.

Έχουμε να συγκρουστούμε με μια κυβέρνηση
που αφού παρέτεινε το καθεστώς έκτακτης
ανάγκης και επιτέθηκε στα δικαιώματα των με-
ταναστών, βάζει τώρα με το «νόμο XXL» για τα
εργασιακά, τον εργασιακό κώδικα στο στόχα-
στρο. Τα πρώτα διατάγματα επιτίθενται άμεσα
στα κοινωνικά δικαιώματα και τον εργασιακό
κώδικα. Καταρχήν θέλουν να διευκολύνουν τις
απολύσεις και να μειώσουν τις αποζημιώσεις.
Μέχρι τώρα για να δικαιολογήσει μια απόλυση
για οικονομικούς λόγους, μια πολυεθνική έπρε-
πε να αποδείξει τα ελλείματα της σε διεθνές
επίπεδο. Τώρα αυτή η ίδια πολυεθνική θα μπο-
ρεί να κλείσει μια θυγατρική στη Γαλλία ακόμα
κι αν έχει σημαντικά κέρδη σε άλλες χώρες.
Επίσης, αυτά τα διατάγματα σκοπεύουν να μει-
ώσουν τις δυνατότητες οργάνωσης και κινητο-
ποίησης της εργατικής τάξης. Θα μπορούν να
προσπερνιούνται οι συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις με «δημοψήφισμα» στην επιχείρηση. Οι θε-
σμοί που στηρίζουν τις συνθήκες εργασίας,
υγεινής και ασφάλειας απλά θα καταργηθούν.

Οι καπιταλιστές το κατάλαβαν, η MEDEF (ο
γαλλικός ΣΕΒ) χαιρέτισε το περιεχόμενο των
διαταγμάτων και ένας ευρωπαϊκός επίτροπος
επαίνεσε το νομοσχέδιο που «απαντάει κατευ-
θείαν στην ανάλυση των Βρυξελλών για τις
ακαμψίες της γαλλικής οικονομίας». Και σύμφω-
να με τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης, είναι μόνο η αρχή, στις επόμενες εβδομά-
δες θα έρθει η σειρά για το επίδομα ανεργίας,
τα πανεπιστήμια και την κοινωνική ασφάλιση. 

Απέναντι σε αυτήν την επίθεση, όλες οι συνδι-
καλιστικές οργανώσεις αρχικά δέχτηκαν τον
«κοινωνικό διάλογο» που πρότεινε η κυβέρνηση.
Η επίθεση βρήκε το συνδικαλιστικό μέτωπο που
είχε δώσει τη μάχη ενάντια στο νόμο Ελ Κομρί
το ’16 (μέτωπο γύρω από τη CGT, FO, FSU και
Solidaires) κατακερματισμένο αφού το εγκατέ-
λειψε η FO.  Αρχικά και η CGT δέχτηκε την πα-
ρωδία διαβούλευσης που ήθελε η κυβέρνηση.
Αλλά τελικά αποφάσισε να καλέσει σε απεργία
για τις 12 Σεπτέμβρη. Και όχι μόνο αυτό. Χαιρό-
μαστε που μια σειρά συνδικάτα της FO απορρί-
ψανε τη θέση της ηγεσίας τους καλώντας στην
απεργία και στις διαδηλώσεις. 

Τώρα χρειάζεται να ξεπεραστεί περαιτέρω ο
κατακερματισμός του συνδικαλιστικού μετώπου

για να μπορέσουμε να κλιμακώσουμε την κινη-
τοποίηση. Καλώντας σε μια καινούργια 24ωρη
απεργία στις 21 Σεπτέμβρη, η CGT μας δίνει
την ευκαιρία να ξεπεράσουμε αυτές τις διαιρέ-
σεις, να κτίσουμε το κίνημα. 

Συλλαλητήριο

Σ’ αυτόν τον κατακερματισμό προστίθεται το
κάλεσμα της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (F.I.), του
κινήματος του Μελανσόν, σε συλλαλητήριο στις
23 Σεπτέμβρη ενάντια στο «κοινωνικό πραξικό-
πημα». Και αυτή η απόφαση δημιουργεί προ-
βλήματα. Καταρχήν με το ότι γίνεται αυτό το
κάλεσμα χωρίς συζήτηση με το υπόλοιπο της
κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς, ο Μελαν-
σόν περιορίζει το εύρος που θα μπορούσε να
έχει αυτή η μέρα, και όντως αρκετές συνδικαλι-
στικές οργανώσεις, και ακτιβιστές αρνούνται
από τώρα να συμμετάσχουν. 

Με αυτή τη διαδήλωση ο Μελανσόν προσπα-
θεί να ενισχύσει τη θέση του ως κύριας αντιπο-
λίτευσης στα αριστερά του Μακρόν. Αλλά σκο-
πεύει επίσης να στρέψει ξανά την κινητοποίηση
στο θεσμικό επίπεδο: μια διαδήλωση το Σάββα-
το και οι βουλευτές της F.I. θα ασχοληθούν με
την απάντηση στα έδρανα της Βουλής την υπό-
λοιπη βδομάδα, αυτό είναι το σχέδιό του.  

Απέναντι σ’ αυτό μπορούμε να χτίσουμε την
κυριαρχία των γενικών μας συνελεύσεων και
της δράσης από τα κάτω. Στη βάση, οι συλλογι-
κότητες και τα δίκτυα που φτιάχτηκαν στην κι-
νητοποίηση της άνοιξης του ’16 ενάντια στον
πρώτο νόμο για τα εργασιακά, προσπαθούν να

ξαναστήσουν πρωτοβουλίες. Το κοινωνικό μέ-
τωπο που βγήκε από τα διακλαδικά συλλαλητή-
ρια της άνοιξης του ’16 συντονίζει διάφορα ρι-
ζοσπαστικά συνδικάτα της SUD και της CGT.
Αυτό το κοινωνικό μέτωπο που είχε ήδη καλέσει
συλλαλητήρια στις προεδρικές εκλογές για να
αρχίσουμε τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση
Μακρόν, τώρα οργανώνει γενικές συνελεύσεις
και πορείες ενάντια στο νόμο XXL για τα εργα-
σιακά. 

Υπάρχουν όμως και τοπικές συλλογικότητες,
λαϊκές συνελεύσεις που προσπαθούν να ξανα-
στηθούν, όπως πχ στο 20ο διαμέρισμα στο Πα-
ρίσι όπου το συντονιστικό που είχε φτιαχτεί το
’16 κάλεσε σε κοινή προσυγκέντρωση στη δια-
δήλωση της Τρίτης, ή στο 18ο διαμέρισμα όπου
οργανώθηκε με πολύ επιτυχία μια μέρα ενάντια
στο νόμο για τα εργασιακά.  Στα πανεπιστήμια,
παρόλο που δεν ξεκίνησαν ακόμα τα μαθήματα,
οι φοιτητικοί σύλλογοι και διάφορες παρατάξεις
κάλεσαν γενικές συνελεύσεις, όπως στην Του-
λούζη και στα πανεπιστήμια Paris 8 και Paris 10.
Από τη μεριά τους οι μαθητές προσπαθούν να
οργανωθούν και να θυμηθούν τα κεκτημένα των
κινητοποιήσεων του ’16, με την οργάνωση στο
Παρίσι ενός μαθητικού μπλοκ στη διαδήλωση
της 12ης Σεπτέμβρη.

Η ευθύνη ανήκει στους πιο δραστήριους ακτι-
βιστές στο κίνημα να βοηθήσουν να αναπτυχθεί
μια στρατηγική, να βρεθούν προοπτικές για να
πείσουμε πλατιά ότι μπορούμε να ανατρέψουμε
τον Μακρόν και τον κόσμο του.

Οι απεργοί στη Γαλλία δείχνουν το δρόμο

Αντιφασιστική διαδήλωση στην Κύ-
προ καλούν την Κυριακή 17 Σεπτέμ-
βρη στις 6 μ.μ. από την Πλατεία Φα-
νερωμένης στο κέντρο της Λευκω-
σίας η Εργατική Δημοκρατία, το Γρα-
νάζι, η ΝΕΔΑ και η Πρωτοβουλία
ενάντια στην Φασιστική Απειλή «τι-
μώντας τη μνήμη του Παύλου Φύσσα
και όλων των θυμάτων των νεοφασι-
στών» όπως αναφέρουν στο κάλεσμά
τους.

Όπως αναφέρουν ανάμεσα σε άλ-
λα: «οι πολιτικές της ΕΕ νομιμοποιούν
τη ξενοφοβία και το ρατσισμό των
ακροδεξιών. Tο ΕΛΑΜ, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
της Κύπρου, σύμφωνα με δικές τους
ομολογίες, λόγω των εδώ πολιτικών
δεδομένων, έχει στο επίκεντρο της
πολεμικής του προπαγάνδας και δρά-
σης το Κυπριακό. 

Ο εθνικισμός των κομμάτων του
«ενδιάμεσου» χώρου, και όχι μόνο, και
το αφήγημα ότι εκείνο που διακυβεύε-
ται στο κυπριακό είναι η επιβίωση του
κυπριακού ελληνισμού και όχι τα συμ-
φέροντα των τεσσάρων αρχουσών τά-
ξεων υπήρξε το κατάλληλο έδαφος
για το ΕΛΑΜ να κτίσει την ρατσιστική
και φυλετική του ρητορική ξεχειλώ-
νοντάς την μέχρι την τελική της συνέ-
πεια… προτείνουν δηλαδή πόλεμο. Κι
όποιος διαφωνεί είναι υποψήφιο θύμα
της βίας τους. Αυτό προσπάθησαν να
κάνουν στη δικοινοτική πορεία τον
προηγούμενο Γενάρη στο Λήδρα Πάλ-
λας, και αυτό έκαναν στην εκδήλωση
για την ομοσπονδία στη Λεμεσό.

Κλίμα

Το ΕΛΑΜ βέβαια προσπαθεί να δη-
μιουργήσει εχθρικό κλίμα ενάντια
στους μετανάστες χρησιμοποιώντας
το γνωστό χαρτί της ισλαμοποίησης
και τον κίνδυνο της τρομοκρατίας
όπως με την πρόσφατη διαδήλωση
του ενάντια στο τζαμί στον Μούτταλο
και την πορεία του στην Χλώρακα
ενάντια “στο ισλαμικό γκέτο”.

Και στην Κύπρο οι αντιστάσεις εί-
ναι εδώ! Άμεση και οργανωμένη ήταν
η απάντηση στη Λεμεσό μετά την επί-
θεση των φασιστοειδών στην εκδή-
λωση για την ομοσπονδία. Άμεση και
δυναμική ήταν και η αντίδραση των
συγγενών των αντιστασιακών στο
πραξικόπημα και του Παγκύπριου
Συνδέσμου Δημοκρατικών Αντιστα-
σιακών, όταν το ΕΛΑΜ προσπάθησε
να καπηλευτεί μνημόσυνο αντιστα-
σιακών. Οι αντιστασιακοί το δήλωσαν
καθαρά : Δεν μπορούν οι απόγονοι
της χούντας και των φασιστών να έρ-
χονται και να καταθέτουν στεφάνια
στα θύματα της χούντας και του φα-
σισμού! Είναι ανεπιθύμητοι!».

ΚΥΠΡΟΣ 

Αντιφασιστική
διαδήλωση Με μεγάλη συμμετοχή έγινε η πρώτη μεγάλη γενική απεργία στη Γαλλία

ενάντια στη νέα επίθεση του Μακρόν στα εργασιακά στις 12  Σεπτέμβρη.

Εκατοντάδες χιλιάδες συμμετείχαν στα συλλαλητήρια που οργανώθηκαν

σε 180 σημεία σε όλη τη χώρα, 60.000 στη Μασσαλία, 10.000 στη Χάβρη,

10.000 στη Ρεν, 12.000 στο Μπορντώ, 5.000 στη Νίκαια, 3.000 στο Περ-

πινιάν. Στη Λυόν οι διαδηλωτές δεν διαλύθηκαν παρά τις απόπειρες της

αστυνομίας να σταματήσει τη διαδήλωση. Ακυρώθηκαν δρομολόγια

στους σιδηροδρόμους, στο μετρό του Παρισιού, πτήσεις σε μια σειρά

από αεροδρόμια.

Στο Παρίσι, μαζικότατο ήταν το συλλαλητήριο που συνεχιζόταν την ώρα

που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο, με ενισχυμένη την

παρουσία συνδικάτων, όχι μόνο της CGT, του FSU και της Solidaires που

καλούσαν στην απεργία, αλλά και σε πολλά παραρτήματα της FO που

δεν πειθάρχησαν στην απόφαση της ηγεσίας τους (όπως και της CFDT)

να μην καλέσει σε απεργία.  Για την επίθεση του Μακρόν, τη γενική

απεργία και την συνέχεια αυτού του αγώνα μίλησαν στην Εργατική Αλλη-

λεγγύη οι Πιερ Στάϊνερ και Σάνα Μπελαϊντ, μέλη του ΝΡΑ.

Παρίσι, 12/9



Ο
ι επίδοξοι μεταρρυθμιστές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης πάντα επικαλούνται
τις “αξίες του ευρωπαϊκού πολιτι-

σμού” σαν υψηλούς στόχους των επιδιώξεών
τους. Ο Μακρόν και ο Τσίπρας δεν ξέφυγαν
από αυτόν τον κανόνα με τη φιέστα που έκα-
ναν στην Πνύκα. Ο Τσίπρας θυμήθηκε και τη
Γαλλική επανάσταση δίπλα στην αρχαία Αθή-
να και το Διαφωτισμό σαν κορυφαίους σταθ-
μούς αυτών των αξιών.

Η σκηνοθεσία με φόντο την Ακρόπολη,
όμως, δεν μπορεί να συγκαλύψει το γεγονός
ότι το τρίπτυχο “Ελευθερία, Ισότητα, Αδελ-
φοσύνη” έχει μετατραπεί στο αντίθετό του: η

Ελευθερία όλο και πιο συχνά υποκύπτει σε
“καθεστώς έκτακτης ανάγκης”, η Ισότητα
ακούγεται κούφια όταν το πλουσιότερο 1%
ελέγχει τόσο πλούτο όσο ο μισός πληθυσμός
του πλανήτη, η Αδελφοσύνη εξαφανίζεται πί-
σω από το βρομερό πρόσωπο του ρατσι-
σμού. Ζούμε στη χώρα όπου ο αστικός πολι-
τικός κόσμος είχε το θράσος να βαφτίσει
“νέους Παρθενώνες” τα στρατόπεδα της
εξορίας.

Kληρονομιά
Η αλήθεια είναι ότι ο καπιταλισμός κληρο-

νόμησε όλες τις μορφές καταπίεσης των
προηγούμενων ταξικών κοινωνιών και τις
ανέβασε σε ιστορικά πρωτοφανή επίπεδα,
γιατί είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στον
άγριο ανταγωνισμό των κεφαλαίων και απλώ-
νει αυτή την αγριάδα σε όλη την κοινωνία:
ανταγωνισμός, διακρίσεις και καταπίεση
ενάντια σε έθνη, φυλές, φύλα, θρησκείες...
Πάντα οι άρχουσες τάξεις ήταν μειοψηφίες
που στηρίζονταν στη βία και στο “διαίρει και
βασίλευε” για να διατηρούν την εξουσία. Ο
καπιταλισμός είναι αυτός που έφτασε την τα-
ξική βία μέχρι το φασισμό και τις φονικές

διακρίσεις μέχρι τη βιομηχανία εξόντωσης με
το Ολοκαύτωμα. Στα μεσάνυχτα της Ιστο-
ρίας.

Η μόνη δύναμη που μπορεί να βάλει τέλος
σε αυτόν τον ιστορικό κατήφορο είναι η ερ-
γατική τάξη με τις δικές της επαναστάσεις.
Γιατί έχει από τον ίδιο τον κοινωνικό χαρα-
κτήρα της τη συλλογικότητα που μπορεί να
καταργήσει τον ανταγωνισμό όχι μόνο στην
οικονομία αλλά σε όλες τις σχέσεις και την
πνευματική και κοινωνική ζωή.

Αυτή δεν είναι απλά μια θεωρητική τοπο-
θέτηση. Φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια
από τη νικηφόρα εργατική επανάσταση στη
Ρωσία το 1917 που έβαλε στην πράξη αυτή
την προοπτική. Η κατάκτηση της εξουσίας
από τα σοβιέτ σήμαινε ότι “κάθε μαγείρισσα
μπορεί να κυβερνάει” ανεξάρτητα από το αν
είναι από τη Ρωσία ή το Τατζικιστάν, χριστια-
νή, εβραία ή μουσουλμάνα, λεσβία, τρανς ή
'στρέιτ'. Στη χώρα όπου τα αντισημιτικά πογ-
κρόμ ήταν συστηματική πρακτική, ένας
Εβραίος από την Ουκρανία, ο Τρότσκι έγινε
πρόεδρος του σοβιέτ της Πετρούπολης.

Εκεί βρίσκεται η εναλλακτική απέναντι στα
“ευρωπαϊκά οράματα” του Μακρόν (και της
Μέρκελ), του Τσίπρα (και του Μητσοτάκη)
που έχουν καταντήσει εφιάλτες. Οι αξίες της
πανανθρώπινης (και όχι μόνο ευρωπαϊκής)
πολιτιστικής κληρονομιάς, που αναδείχθηκαν
μέσα από τις επαναστάσεις άλλων εποχών,
μπορούν να ξαναβρούν την αίγλη τους και να
φτάσουν σε νέα ύψη μόνο μέσα από τις σύγ-
χρονες εργατικές επαναστάσεις. Αυτή είναι η
σημαία της επαναστατικής Αριστεράς και σ'
αυτήν αξίζει να στρατευτούμε. 

13 Σεπτέμβρη 2017, Νο 1290H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Φίλες και φίλοι
Σας καλούμε σε πορεία στις 16/9, στις

6μμ, στο Σύνταγμα, με αίτημα το κλείσιμο
των κεντρικών γραφείων της Χρυσής Αυ-
γής και στις εκδηλώσεις του αντιφασιστι-
κού τριημέρου 16-18 Σεπτέμβρη.

Τα κεντρικά γραφεία της ΧΑ στη Μεσο-
γείων δεν είναι απλά γραφεία κάποιου νο-
μίμου κόμματος.

Είναι ορμητήρια εγκληματικών επιθέσε-
ων και τόπος προετοιμασίας και τέλεσης
εγκληματικών πράξεων.

Από αυτά τα γραφεία εφόρμησαν τα
τάγματα εφόδου με επικεφαλής τον προ-
φυλακισμένο σήμερα Χρ. Ζέρβα, στενό
συνεργάτη και μετακλητό υπάλληλο του
Ν. Μιχαλολιάκου στη Βουλή. Στόχος τους
ήταν να δολοφονήσουν τον Αλέξη Λάζα-
ρη, που ανύποπτος περνούσε από τα γρα-
φεία τους. Τον χτύπησαν επανειλημμένα
με μανία στο κεφάλι αλλά δεν ολοκλήρω-
σαν το "έργο" τους χάρη στην παρέμβαση
συμπολιτών μας.

Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση
όλων μας, μπορούμε να σταματήσουμε τις
δολοφονικές επιθέσεις τους. Αδιάψευστοι
μάρτυρες της απάνθρωπης βίας τους εί-
ναι οι φωτογραφίες των θυμάτων τους.

Η εγκληματική δράση της ΧΑ αφορά
ΟΛΟΥΣ τους πολίτες.

Οι ΝΑΖΙ δεν κάνουν διάκριση.
Είναι εγκληματίες και τρομοκράτες.
Δεν ξεχνάμε! Κλείνουν 4 χρόνια από τη

δολοφονία του Παύλου Φύσσα και του
Σαχζάτ Λουκμάν. Πριν από έναν μόλις μή-
να η Χ.Α. επικρότησε τη δολοφονία της
αντιφασίστριας Χέδερ Χάγερ από την ΚΚΚ
και τους νεοναζί στις ΗΠΑ.

Οι Ναζί  δεν σέβονται το Σύνταγμα,
τους νόμους και τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα. Περιφρονούν την ανθρώπινη ζωή, απο-
τελούν διαρκή απειλή για την ελευθερία
μας.

Οι Ναζί της Χ Α δεν έχουν θέση στην
Ελλάδα της Δημοκρατίας και του Πολιτι-
σμού.

Η θέση τους είναι στη φυλακή.
Καμιά ανοχή στους νεοναζί!
Να κλείσουμε τα κεντρικά γραφεία και

όλα τα ορμητήρια της εγκληματικής τους
δράσης!

Εμπρός όλοι μαζί να ενώσουμε τις φω-
νές μας μαζί με όλο τον Κόσμο, για να
ανακόψουμε το κύμα του νεοναζισμού
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παντού!

Mαρία Kασκαρίκα, 
μητέρα φοιτητή Αλέξη Λάζαρη 

Μάρω Δούκα, συγγραφέας

Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτίνα

Κώστας Μανταίος, πρόεδρος Συνδέσμου
Φυλακισθέντων Εξορισθέντων 1967-74 
και αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εαμικής Εθνικής Αντίστασης 

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, 
αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων 

Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός 
και τ. Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Κάλεσμα

Χωρίς εργατικές επαναστάσεις 
ο “ευρωπαϊκός πολιτισμός” είναι χαμένος

8/4/2017, Διαδήλωση προς τα “Γραφεία” της Χρυσής Αυγής μετά την επίθεση στο φοιτητή Αλέξη Λάζαρη



Νο 1290, 13 Σεπτέμβρη 2017 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

48ωρη
απεργία
στην
Υπηρεσία
Ασύλου

T
ο διήμερο 6-7 Σεπτέμβρη
πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία η 48ωρη απεργία

που είχε καλέσει το Σωματείο
Συμβασιούχων Εργαζομένων
της Υπηρεσίας Ασύλου. 

Η συμμετοχή ήταν 56%, ποσο-
στό ικανό για να κλείσει κάποια
από τα γραφεία εντελώς, κυ-
ριώς στα νησιά, και να βάλει πίε-
ση στο υπουργείο. 

Την πρώτη κιόλας μέρα της
απεργίας έσπευσαν να βγάλουν
εντολές πληρωμής για χρω-
στούμενους μισθούς. Χρωστάνε
ακόμα τον Αύγουστο, και πήρα-
με ξανά διαβεβαιώσεις ότι θα
ομαλοποιηθούν οι πληρωμές. 

Για το άλλο μεγάλο ζήτημα,
που είναι η λήξη των συμβάσε-
ων, την πρώτη μέρα της απερ-
γίας φύγαμε απολυμένοι από
συνάντηση με τη διευθύντρια
της Υπηρεσίας Ασύλου, με δι-
καιολογία ότι η υπηρεσία δεν εί-
ναι καλυμμένη νομικά απέναντι
σε περιορισμούς που βάζει ο
ΑΣΕΠ. Τη δεύτερη μέρα, στη
συνάντηση στο υπουργείο, επι-
μείναμε στο ζήτημα και απάντη-
σαν ότι είναι θετικοί, θα δουν
πως μπορεί να γίνει και θα ξανα-
συναντηθούμε. 

Από υποσχέσεις έχουμε χορ-
τάσει. Αυτό που δείχνει η πράξη
είναι ότι αν πιέσουμε δε μπο-
ρούν να το αγνοούν έτσι απλά.
Στη συνέλευση πάρθηκε απόφα-
ση να βγάλουμε ανακοίνωση ότι
στηρίζουμε το τριήμερο αντιφα-
σιστικών κινητοποιήσεων, αλλά
χωρίς μπλοκ και πανό. Υποκύ-
πτοντας σε οποιοδήποτε συντη-
ρητικό αντανακλαστικό ή πίεση
δε πάμε πουθενά. Το μειωμένο
ποσοστό στη συμμετοχή στην
απεργία σε σχέση με το 70- 80%
των προηγούμενων ήταν προϊόν
της πίεσης ότι η αντιπαράθεση
με τη διοίκηση και το υπουργείο
θα λειτουργήσει εις βάρος μας
στο θέμα των συμβάσεων. 

Με την επιμονή μας δεν έφτα-
σε να λειτουργήσει διαλυτικά
και τελικά η απεργία και πέτυχε
να τους βάλει την πίεση και να
αποδείξει το λάθος τέτοιων επι-
χειρημάτων. Μόνο έτσι μπορού-
με να συνεχίσουμε.

Λουκάς Θεοτοκάτος
Δ.Σ σωματείου συμβασιούχων

στην Υπ. Ασύλου

Σ
υνεχίστηκε και αυτή την Παρασκευή 8/9
το μπαράζ στάσεων εργασίας που έχουν
αποφασίσει οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι

στο ΥΠΠΟ. Τα προβλήματα συνεχίζονται καθώς
δεν υπάρχει καμιά απάντηση στα βασικά αιτή-
ματα του Σωματείου Συμβασιούχων του ΥΠΠΟ
σχετικά με την απαράδεκτη πολιτική των διαχω-
ρισμών ανάμεσα σε μόνιμους και συμβασιού-
χους, την εξασφάλιση των αμοιβών τους και την
κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού με προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού.

Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε
έξω από το υπουργείο στην οδό Μπουμπουλί-
νας βρέθηκαν εκτός από απλήρωτους εργαζό-
μενους του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, εκ-
πρόσωποι των 6 απολυμένων συμβασιούχων
της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, εκπρόσωποι
των συμβασιούχων στην καθαριότητα και τη φύ-
λαξη των αρχαιολογικών χώρων, ενώ μαζί τους
βρέθηκαν για συμπαράσταση συνάδελφοί τους
από άλλες ανασκαφές καθώς και ο πρόεδρος
της ΠΟΕ-ΙΔΔ αλλά και ο πρόεδρος του Εργατι-
κού Κέντρου Λαυρίου.

“Και αυτή τη φορά η στάση ήταν απόλυτα πε-
τυχημένη. Το εργοστάσιο παραγωγής αντιγρά-
φων στο Ρουφ έκλεισε ολοκληρωτικά. Το ίδιο και
η διανομή αλλά και μεγάλο τμήμα της διοίκησης.
Επίσης είδαμε, κυρίως στην Αττική, να σταμα-
τούν πολλά από τα έργα ανάδειξης και συντήρη-
σης, στα οποία εργάζονται κατά κύριο λόγο συμ-
βασιούχοι”, ανέφερε η Ευγενία Φωτοπούλου, μέ-
λος του ΔΣ των Συμβασιούχων. “Οι συνάδελφοι
συμμετέχουν γιατί αντιλαμβάνονται πως αυτές οι
στάσεις εργασίας δεν είναι πυροτεχνήματα για
τα μάτια του κόσμου, αλλά είναι κομμάτι ενός
αγώνα που δίνεται με σοβαρότητα και διάρκεια
για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα”. 

Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης μια με-

γάλη αντιπροσωπεία με εκπροσώπους από όλα
τα διαφορετικά μέτωπα των συμβασιούχων στο
ΥΠΠΟ συναντήθηκαν με την γενική γραμματέα
του υπουργείου Βλαζάκη. “Η γγ του υπουργεί-
ου αρνήθηκε να μπει στην ουσία των αιτημάτων
μας. Γνωρίζουμε καλά πως όλα αυτά τα προ-
βλήματα εκπορεύονται από την μνημονιακή κα-
τολίσθηση της κυβέρνησης”, αναφέρει μιλών-
τας στην ΕΑ ο Αντώνης Σκαρπέλης, γραμματέ-
ας του σωματείου των συμβασιούχων ο οποίος
ήταν παρών στην συνάντηση.

“Κατά τα άλλα η γγ Βλαζάκη θέλησε να απο-
δείξει πως ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους.
Επικοινώνησε κατ' ευθείαν με την διευθύντρια
ανθρώπινου δυναμικού του ΤΑΠ και μας υποσχέ-
θηκε πως μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη θα έχουν απο-
πληρωθεί όλα τα δεδουλευμένα. Από την δική
μας μεριά ζητήσαμε άμεσα να καταβληθεί ένα
επίδομα 1.000 ευρώ, που στη συνέχεια θα κρατη-
θεί από το μισθό, σε όλους τους συμβασιούχους
που έχουν απλήρωτα δεδουλευμένα από τον Ιού-
νη αφού ανάμεσα στους συναδέλφους υπάρχουν
πραγματικά τραγικές ιστορίες επιβίωσης. 

Θετική φαίνεται να είναι η εξέλιξη στο ζήτημα
των 6 απολυμένων της Χίου μετά την συνομιλία
που είχε με την έφορο αρχαιοτήτων Χίου. Η γγ
ζήτησε την ανάκληση των απολύσεων ενώ στο
ζήτημα των συμβασιούχων στην καθαριότητα
και την φύλαξη ανέφερε πως συζητάνε να πα-
ρατείνουν τις υπάρχουσες συμβάσεις και να
μην απολυθεί κανείς”, τόνισε ο Α. Σκαρπέλης.

Ως σωματείο τις επόμενες μέρες έχουν απο-
φασίσει να κάνουν εξορμήσεις τόσο στο εργο-
στάσιο του ΤΑΠ όσο και σε άλλους χώρους του
ΥΠΠΟ για να καλέσουν τους εργαζόμενους
στην μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση το Σάβ-
βατο 16/9 στις 6μμ στο Σύνταγμα.

Κυριάκος Μπάνος

Χωρίς εφημερίδες
ήταν η Παρασκευή

Μ
ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
24ωρη απεργία των εργαζόμενων στα
πρακτορεία διανομής Τύπου από την

Πέμπτη 7/9 στις 3μμ μέχρι την ίδια ώρα της Παρα-
σκευής. Ούτε μια εφημερίδα πολιτική ή αθλητική,
αθηναϊκή ή επαρχιακή δεν κυκλοφόρησε στα πε-
ρίπτερα.

Μαζί με τους εργαζόμενους στα πρακτορεία
απήργησαν και οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια
εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, με κάλε-
σμα της Πανελλαδικής Ενωσης Λιθογράφων, Μι-
σθωτών Γραφικών Τεχνών, Τύπου - Χάρτου - ΜΜΕ
και Συναφών Επαγγελμάτων.

Με την απεργιακή κινητοποίηση οι εργαζόμενοι
έστειλαν μια πρώτη απάντηση στο σχέδιο πτώχευ-
σης του πρακτορείου “Ευρώπη” που αφήνει στο
δρόμο 250 εργαζόμενους. Από την μεριά του το
σωματείο διεκδικεί να προσληφθούν όλοι οι εργα-
ζόμενοι της “Ευρώπης” με πλήρη δικαιώματα στην
εταιρία “Αργος” ή όποια άλλη εταιρεία αναλάβει
τη διακίνηση του Τύπου. Ταυτόχρονα εναντιώνεται
στα εργολαβικά συνεργεία που έρχονται να χτυπή-
σουν μια σειρά δικαιώματα, όπως η μόνιμη και
σταθερή δουλειά, οι συλλογικές συμβάσεις, οι
συνθήκες υγείας και ασφάλειας στη δουλειά.

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(τέως ΥΠΑΝ)

Όχι στις 
περικοπές

Κ
ινητοποίηση ενάντια στο νέο οργανισμό
του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
(τ. ΥΠΑΝ) που επιβάλει περικοπές και συρ-

ρίκνωση δομών μέσω της συγχώνευσης τμημά-
των στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αποφάσι-
σε το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Γεν. Γρ. Βιο-
μηχανίας και Ενέργειας. Σαν πρώτο βήμα καλεί
σε δίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση-πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στο κεντρικό κτίριο του
υπουργείου στην οδό Νίκης στην πλατεία Συντάγ-
ματος, την Τετάρτη 13/9, στις 9.30πμ. Την προ-
ηγούμενη μέρα, Τρίτη 12/9, οι εργαζόμενοι στη
ΓΓΒ (πλ. Κάνιγγος) θα πραγματοποιήσουν γενική
συνέλευση με κεντρικά θέματα τις περικοπές του
νέου οργανισμού και την καλύτερη οργάνωση της
απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση, μετά και
την απεργοσπαστική τροπολογία της Γεροβασίλη
που κατατέθηκε στη βουλή. 

Στην ίδια συνεδρίαση το ΔΣ αποφάσισε ομόφω-
να να προτείνει στη γενική συνέλευση τη συνέχι-
ση της απεργίας-αποχής στην αξιολόγηση και να
καλέσει την ΑΔΕΔΥ, στη σύσκεψη των Ομοσπον-
διών την Τετάρτη 13/9, να κλιμακώσει άμεσα με
κινητοποιήσεις και δικαστικές προσφυγές (όσον
αφορά την απεργοσπαστική τροπολογία) την πά-
λη ενάντια στην αξιολόγηση.

Επίσης, αποφάσισε τη συμμετοχή του Συλλό-
γου στα αντιφασιστικά συλλαλητήρια στις 16/9
για να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
(το κτίριο της Γεν. Γρ. Ενέργειας βρίσκεται σχε-
δόν δίπλα στα γραφεία των ναζί στη Μεσογείων)
και στις 18/9 στο Κερατσίνι.

Κώστας Πίττας, 
γραμ. Ομοσπονδίας τ. ΥΠΑΝ

Ο αγώνας των 
συμβασιούχων ΥΠΠΟ

Συνεχίζονται, από τις 4/9 που ξεκίνη-
σαν μέχρι και τις 15/9, οι καθημερινές

δίωρες στάσεις εργασίας (11πμ με 1μμ) των δικαστικών υπαλλήλων στο Εφετείο της Αθήνας. Οι δι-
καστικοί υπάλληλοι διαμαρτύρονται “για το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που έχει
οδηγήσει την Γραμματεία του Δικαστηρίου σε αδιέξοδο”. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, με-
τά από συνάντηση με τον γγ του Υπουργείου Δικαιοσύνης Σαρλή, τους ανακοινώθηκε πως εντός του
2018 θα προσληφθούν με ΑΣΕΠ 400 νέοι δικαστικοί υπάλληλοι, ενώ αυξάνονται κατά 30 οι οργανικές
θέσεις στο οργανόγραμμα του Εφετείου της Αθήνας που αντιμετωπίζει και τα περισσότερα προβλή-
ματα. Πάντως, και παρά τις διαβεβαιώσεις, οι δικαστικοί υπάλληλοι αποφάσισαν να συνεχίσουν τις
στάσεις εργασίας και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα των κινητοποιήσεών τους κανονικά μέχρι και
τις 15/9. Με απόφαση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, οι γραμματείς των εδρών που
εξετάζουν μεγάλες υποθέσεις, ανάμεσά τους και την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή, εξαιρούνται από τη στάση.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1/9, Απεργιακή συγκέντρωση συμβασιούχων ΥΠΠΟ



Σ
ε απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι της
Εθνικής Τράπεζας την Πέμπτη 21 Σεπτέμβρη
ενάντια στη νέα επίθεση της διοίκησης της

Τράπεζας στο ασφαλιστικό των εργαζομένων και
συγκεκριμένα στο Λογαριασμό Επικούρησης (ΛΥ-
ΠΕΤΕ). Τον περασμένο μήνα ο διοικητής της Εθνι-
κής Φραγκιαδάκης, με επιστολή του στους εκπρο-
σώπους των εργαζομένων δήλωσε αδυναμία χρη-
ματοδότησης του λογαριασμού, με αποτέλεσμα να
πληγούν όχι μόνο οι συντάξεις 15 χιλιάδων συντα-
ξιούχων της τράπεζας αλλά και το ταμείο Υγείας
τους, το ΤΥΠΕΤ.

Η Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξιούχος της Εθνι-
κής Τράπεζας, εξηγεί στην Εργατική Αλληλεγγύη:

“Η απεργία γίνεται γιατί οι εργαζόμενοι της
Εθνικής εναντιώνονται στην απόφαση του διοικητή
Φραγκιαδάκη να κάνει περικοπές σε μια υποχρέω-

ση που είχε η τράπεζα απέναντι στους εργαζόμε-
νούς της εδώ και πολλά χρόνια. Η τράπεζα αντί
για αυξήσεις κρατούσε ως εισφορές χρήματα των
εργαζόμενων οι οποίες πήγαιναν στον συγκεκριμέ-
νο λογαριασμό προκειμένου όταν έρχεται η ώρα,
να προστίθενται ως χρήματα στην σύνταξή τους.
Επρόκειτο για λογαριασμό εγγυημένης απόδοσης
– γι'αυτό και οι εργαζόμενοι είχαν μεγάλες κρατή-
σεις, με τη συμφωνία ο εργοδότης να καλύπτει
από τη μεριά του τις αποδόσεις αυτού του λογα-
ριασμού. 

Τώρα το εντάσσει στα επικουρικά που περικό-
πτονται γιατί η τράπεζα δεν θέλει να πληρώνει άλ-
λο τη συμμετοχή της. Η εργοδοσία βγαίνει και λέει
ότι δεν γίνεται αλλιώς γιατί το ταμείο δεν είναι βιώ-

σιμο. Οι ίδιοι δεν το αφήνουν να είναι βιώσιμο.
Αφενός γιατί με τις εθελούσιες που έκαναν έφυγε
πολύς κόσμος, αφετέρου γιατί δεν αφήνουν τους
νέους εργαζόμενους να πάνε σε αυτό το ταμείο.
Έτσι το ταμείο αδυνατίζει κι αποκτά ελλείμματα.
Εν τω μεταξύ έχουν βάλει στο μάτι και το ταμείο
Υγείας, το ΤΥΠΕΤ, που επίσης έχει φτιαχτεί από
τις εισφορές των εργαζόμενων στην Εθνική και μά-
λιστα είναι παλαιότερο κι από το ΙΚΑ. 

Και οι συνταξιούχοι και οι νυν εργαζόμενοι κατα-
λαβαίνουν ότι πρέπει να δώσουν μαζί τη μάχη για
να σώσουν τα ταμεία και τις συντάξεις τους και γι'
αυτό όλοι κι όλες πρέπει να είμαστε στην απεργία
της 21ης Σεπτέμβρη”.

Τ
ο τριετές επιτελικό σχέδιο της κυβέρνησης
για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοί-
κησης κινείται σε δύο άξονες, τον εξής ένα:

καλός προϊστάμενος είναι ο απεργοσπάστης προ-
ϊστάμενος.

Στις 30 Αυγούστου με φιέστα στο κήπο του
Μουσείου Μπενάκη, παρουσία Τσίπρα και με προ-
σκεκλημένο τον πρέσβη της Γαλλίας, παρουσιάζε-
ται το επιτελικό σχέδιο.

Εκεί πέρα μία κυρία που τα μαλλιά της ήταν πιο
πολύ σιδερωμένα και από το φόρεμά της, αφού
προσφωνεί τους εκλεκτούς καλεσμένους, και πριν
την ομιλία της Γεροβασίλη κάνει μία εισαγωγή για
το επιτελικό σχέδιο λέγοντάς μας ότι η εικόνα που
έχει ο περισσότερος κόσμος για τους δημόσιους
υπαλλήλους είναι ότι «είναι κάποιοι οι οποίοι δου-
λεύουν όχι και τόσο πολύ». 

Μια βδομάδα μετά, στις 6 Σεπτέμβρη, η Γεροβα-
σίλη καταθέτει προς ψήφιση τροπολογία για τις
κρίσεις των προϊσταμένων που νομοθετεί την
απεργοσπασία. Όπως πολύ σωστά καταγγέλλει
και η ανακοίνωση της Εκτελεστικής της ΑΔΕΔΥ η
οποία συνεδρίασε εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη: «Η

Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γε-
ροβασίλη, αφού δεν μπόρεσε να κάμψει, παρά τις
εκφοβιστικές της εγκυκλίους, την αντίσταση των
εργαζομένων στην αξιολόγηση, αποφάσισε να νο-
μοθετήσει την απεργοσπασία…

Αιφνιδιαστικά 

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατέθεσε αιφ-
νιδιαστικά στη Βουλή, σε άσχετο νομοσχέδιο, ποι-
νικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, αφού δεν δίνει
τη δυνατότητα σε όσους δεν συμπληρώσουν τα
φύλλα αξιολόγησης, -επειδή συμμετέχουν στην
απεργία –αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.- να συμμετέχουν
στις κρίσεις των προϊσταμένων.».

Η Εκτελεστική της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε συνέχιση
της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση κα-
θώς επίσης να συγκαλέσει σύσκεψη Ομοσπονδιών
την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου με προσανατολισμό
την κήρυξη κινητοποίησης την ημέρα που θα ψηφί-

ζεται το νομοσχέδιο. 
Η απόφαση για κινητοποιήσεις είναι στη σωστή

κατεύθυνση. Η συνέχιση όμως της απεργίας –
αποχής πρέπει πλέον να πάρει καθαρά απεργιακό
χαρακτήρα ώστε να δεθεί με τα αιτήματα για
προσλήψεις, μονιμοποίηση όλων των συμβασιού-
χων, λεφτά για Υγεία και Παιδεία. 

Αυτό σημαίνει άμεσα κήρυξη 24ωρης απεργίας
την ημέρα της ψήφισης και στη συνέχεια κλιμάκω-
ση μέχρι τη νίκη. Είναι πολύ καθαρό ότι η κυβέρνη-
ση σκληραίνει την κόντρα σε σημείο που ούτε ο
Κυριάκος δεν τόλμησε να φτάσει. Χρειάζεται να
ηττηθεί ολοκληρωτικά ώστε να τελειώνουμε επιτέ-
λους με όλες τις μνημονιακές επιθέσεις. Κι αυτό
σημαίνει απεργιακό ξεσηκωμό διαρκείας. Όσο για
την δεξιά κατρακύλα τι να πει κανείς; Φέρε μου
τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.

Τιάνα Ανδρέου, εργαζόμενη στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Μ
ε απεργία διαρκείας από τη
Δευτέρα 11/9, κλιμακώνουν
τον αγώνα τους οι συμβασι-

ούχοι της ΕΥΑΘ, μετά την τριήμερη
απεργία που πραγματοποίησαν την
περασμένη βδομάδα. Η διοίκηση της
ΕΥΑΘ έχει αποφασίσει την απόλυση
των 90 συμβασιούχων που αποτε-
λούν το ένα τρίτο του συνόλου των
εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι αυτοί
απασχολούνται κατά μέσο όρο εφτά
χρόνια στην ΕΥΑΘ, με τους παλιότε-
ρους να φτάνουν μέχρι τα 13 χρόνια
υπηρεσίας.  Εδώ και ένα χρόνο η δι-
οίκηση της ΕΥΑΘ έχει αρνηθεί να
ανανεώσει τις συμβάσεις τους, δί-
νοντας τους παράταση μέχρι αυτό
το καλοκαίρι. Σήμερα οι ενενήντα
εργαζόμενοι βρίσκονται στην δου-
λειά με ασφαλιστικά μέτρα που
έχουν κάνει. 

“Από Δευτέρα ξεκινάμε απεργία
διαρκείας, τουλάχιστον μέχρι και την
επόμενη βδομάδα που εκδικάζονται
τα ασφαλιστικά μέτρα και βλέπουμε.
Στις δικαστικές αίθουσες υπάρχει μια

λυσσαλέα στάση εναντίον μας από τη
μεριά της ΕΥΑΘ. Χρειάζεται πλέον η
απεργία. Η κυβέρνηση λέει ότι βλέπει
με κατανόηση τους συμβασιούχους
αλλά στην περίπτωσή μας δεν κάνει
τίποτα” καταγγέλει στην Εργατική
Αλληλεγγύη, ο Γιώργος, συμβασιού-
χος της ΕΥΑΘ, που συναντήσαμε στη
διαδήλωση της ΔΕΘ. 

Η διοίκηση της ΕΥΑΘ υποστηρίζει
τις απολύσεις με το επιχείρημα ότι θα
προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού. Ωστόσο όπως εξηγούν
οι εργαζόμενοι, αυτό δεν αναιρεί την
ανάγκη να μείνουν στη δουλειά.

“Διεκδικούμε να μετατραπούν οι
συμβάσεις μας σε αορίστου χρόνου”
μας λέει ο Γιώργος. “Άλλωστε υπάρ-

χει ανάγκη να μείνουμε στη δουλειά
ακόμα κι αν η κυβέρνηση λέει ότι θα
κάνει προσλήψεις μονίμων. Το οργα-
νόγραμμα της ΕΥΑΘ μιλάει για 700
άτομα. Αυτή τη στιγμή εργάζονται
220 υπάλληλοι. Θα προσληφθούν
ακόμα 150 μέσω ΑΣΕΠ, κι άλλοι 90
είμαστε οι συμβασιούχοι. Συνολικά
μιλάμε για 460 εργαζόμενους. Άρα
όχι μόνο χωράμε κι εμείς και αυτοί
που θα προσληφθούν στη δουλειά,
αλλά ακόμα περισσότεροι. Άλλωστε
η εμπειρία που υπάρχει από το
υπάρχoν προσωπικό είναι πολύτιμη”. 

Την αλληλεγγύη του εκφράζει ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια.
“Η επίθεση αυτή δεν είναι άσχετη με
τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της
ΕΥΑΘ” επισημαίνει σε ανακοίνωσή
του. �”Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση
ετοιμάζεται να ξεπουλήσει το νερό
και ο ιδιώτης που θα αναλάβει πρέ-
πει να είναι απαλλαγμένος από τα
προβλήματα του τύπου τι θα γίνει με
τους συμβασιούχους εργαζόμε-
νους... Η μάχη για να μην περάσουν
οι απολύσεις αποτελεί στοίχημα για
όλο το εργατικό κίνημα της πόλης”. 

Σ.Μ.
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OΣΕ

Ε
βδομάδα απεργιακών
κινητοποιήσεων είναι
αυτή για τους εργαζό-

μενους στις συγκοινωνίες. 

Σε 24ωρη απεργία προχω-
ρούν την Πέμπτη 14/9, οι ερ-
γαζόμενοι του ΟΣΕ, όπως
ανακοίνωσε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.
Απεργιακή συγκέντρωση θα
πραγματοποιηθεί στις 12μεσ
στα κεντρικά γραφεία του
ΟΣΕ στην Καρόλου. Τη συγ-
κεκριμένη ημέρα ολοκληρώ-
νεται η διαδικασία ιδιωτικο-
ποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η
ΠΟΣ, έχει απευθύνει κάλεσμα
σε όλα τα σωματεία των ΜΜΜ
για κοινή απεργιακή κινητο-
ποίηση.

“Η 24ωρη απεργία προκη-
ρύχτηκε για να δηλώσουμε
την αντίθεσή μας στα ψέματα
και τα αίσχη της κυβέρνησης
που έλεγε ότι δεν θα πουλή-
σει τον σιδηρόδρομο και ειδι-
κά την ΤΡΑΙΝΟΣΕ” μας είπε ο
Αντρέας, εργαζόμενος στον
ΟΣΕ. “Πριν δυο χρόνια ο Τσί-
πρας επισκεπτόταν τα γρα-
φεία του ΟΣΕ στην Καρόλου
κι έλεγε ότι βαστάτε τον αγώ-
να σας κι εμείς σαν κυβέρνη-
ση δεν θα το πουλήσουμε. Σή-
μερα πουλάει τον σιδηρόδρο-
μο και μάλιστα έναντι πινα-
κίου φακής. Απεργούμε λοι-
πόν ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση αλλά κι ενάντια στη γενι-
κότερη μνημονιακή πολιτική
της κυβέρνησης που δεν έχει
καμία σχέση με αυτά που κά-
ποτε εξήγγειλε ως 'πρόγραμ-
μα της Θεσσαλονίκης'. Κά-
νουμε κάλεσμα σε όλους τους
εργαζόμενους των ΜΜΜ να
συντονιστούμε αγωνιστικά,
γιατί θεωρούμε ότι η ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ είναι η απαρχή. Όλα τα
ΜΜΜ και οι ΔΕΚΟ θα έχουν
την ίδια μεταχείριση το επό-
μενο διάστημα. Το είδαμε κι
από αυτούς που συνόδευαν
τον Μακρόν στην επίσκεψή
του. Ο αγώνας είναι κοινός”.
• Οι εργαζόμενοι στα λεωφο-
ρεία της Αθήνας εξήγγειλαν
στάση εργασίας την Τετάρτη
13/9 από τις 11πμ μέχρι τις
5μμ, υπερασπιζόμενοι το δη-
μόσιο χαρακτήρα της ΕΘΕΛ
και διεκδικώντας προσλήψεις
και χρηματοδότηση. Οι εργα-
ζόμενοι του ΗΣΑΠ πραγματο-
ποίησαν στάση εργασίας το
βράδυ της Τρίτης και θα το
επαναλάβουν το μεσημέρι
(12μεσ – 3μμ) της Παρα-
σκευής.

24ωρη 14/9
Στη μάχη της αξιολόγησηςΑΔΕΔΥ

Απεργία στις 21/9ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΥΑΘ Απεργία διαρκείας

12/9, Απεργιακή συγκέντρωση των συμβασιούχων ΕΥΑΘ



Μ
πήκαμε στην τελική ευθεία
για τις αντιφασιστικές κινη-
τοποιήσεις του τριημέρου

16-18 Σεπτεμβρίου και κοινό ενωτικό
αντιφασιστικό κάλεσμα απευθύνουν
μια σειρά από οργανώσεις, κινήσεις
και συνδικάτα σε συνέντευξη τύπου
που έδωσαν την Δευτέρα 11/9 στην
ΕΣΗΕΑ για τα τέσσερα χρόνια από
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Ήδη έχει κυκλοφορήσει κοινή αφίσα
και προκήρυξη. 

Στη συνέντευξη τύπου, πρώτη πή-
ρε το λόγο εκ μέρους της Πρωτο-
βουλίας για το Κλείσιμο των Γραφεί-
ων της Χ.Α η Mαρία Κασκαρίκα, μη-
τέρα του Αλέξη Λάζαρη, του φοιτη-
τή που δέχθηκε δολοφονική επίθεση
από τάγμα εφόδου που εξόρμησε
από τα κεντρικά γραφεία της Χ.Α
στη Μεσογείων: 

«Το κλείσιμο των γραφείων της
Χ.Α καθίσταται πρωταρχικό αίτημά
μας» τόνισε. «Γιατί τα γραφεία; Γιατί
όπως έχει δείξει η πρακτική των ναζί
είναι τόπος σχεδιασμού και οργάνω-
σης καθώς και ορμητήρια των εγκλη-
ματικών επιθέσεων των ταγμάτων
εφόδου. Δεύτερον, τα γραφεία της
Χ.Α νομιμοποιούν την Χ.Α ως κόμμα. 

Μετά την επισφράγιση-αποδοχή
από τους δικαστές του Αρείου Πά-
γου το 2012 και στη συνέχεια την
εκλογή του ναζιστικού μορφώματος
διακηρύσσουν ότι είναι νόμιμο κόμ-
μα… Όμως η Χ.Α δεν σέβεται το
σύνταγμα, τους νόμους, τη δημο-
κρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα
και αυτό το αποδεικνύουν οι δύο δο-
λοφονίες του Φύσσα και του Λουκ-
μάν, οι δεκάδες δολοφονικές επιθέ-
σεις σε πολίτες, που από τύχη ζουν,
είτε γιατί περνούσαν από τα γρα-
φεία τους είτε γιατί ήταν αλλοδαποί
είτε γιατί είχαν διαφορετική άποψη
είτε για να επιβληθούν και να τρομο-
κρατήσουν. Για να ανακόψουμε τις

εγκληματικές τους πράξεις, το λαϊκό
κίνημα να οργανώσει την αντιφασι-
στική του δράση. Το έχουμε καθή-
κον απέναντι στους συνανθρώπους
μας και απέναντι στη δημοκρατία». 

«Δεν μπορούμε να μην πάρουμε
τα μέτρα μας σαν αντιφασιστικό κί-
νημα και να μην διεκδικήσουμε τα
γραφεία της Χ.Α να κλείσουν παν-
τού» τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου
από την ΚΕΕΡΦΑ. «Είναι τρομοκρα-
τικές γιάφκες απ’ όπου ξεκινάνε οι
δολοφονίες και υπάρχει ζήτημα συγ-
κάλυψης και ανοχής από την αστυ-
νομία και την κυβέρνηση που ανέ-
χονται να είναι ανοιχτές. 

Θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση
αν το Σάββατο πάμε σε μια διαδήλω-
ση που θα εμποδιστεί από την αστυ-
νομία να φτάσει στα γραφεία της
Χ.Α. Ποιο είναι το νόημα να κλείνει
κανείς με φραγμούς την πρόσβαση
στους αντιφασίστες διαδηλωτές να
φτάσουν στο κεντρικό ορμητήριο;
Δεν δεχόμαστε να υπάρχει αντιμε-
τώπιση ότι το αντιφασιστικό κίνημα
είναι ένα από τα δύο άκρα. Απαιτού-
με ανεμπόδιστη διεξαγωγή της δια-
δήλωσης. 

“Διαδήλωση-σταθμός”

Θα είναι μια διαδήλωση σταθμός
για μια μεγάλη κλιμάκωση της δρά-
σης γιατί οι ρατσιστικές πολιτικές
πραγματικά τους ανοίγουν το δρόμο.
Μόλις πριν δύο μέρες στη Μόρια εί-
χαμε μια επιδρομή της ΕΛ.ΑΣ στις 5
το πρωί για να συλλάβουν τους πρό-
σφυγες για απέλαση. Αυτή είναι η
κατάντια της ΕΕ και της κυβέρνησης.
Αυτές οι πολιτικές ξαναφέρνουν
τους ναζί στους δρόμους. Απευθύ-
νουμε κάλεσμα σε όλες τις κινήσεις
και συνδικάτα να δώσουν δυναμικό
παρόν, καθώς και στη νεολαία, τους
φοιτητές και τους μαθητές».

«Κάνουμε κάλεσμα στα συνδικάτα
να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις για
τα τέσσερα χρόνια από τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα. Θεωρούμε

ότι το Σάββατο 16/9, ο κεντρικός χα-
ρακτήρας που έχει αυτή η κινητο-
ποίηση στην Αθήνα μπορεί να συ-
σπειρώσει χιλιάδες ανθρώπους, να
δώσει μια απάντηση αλλά και να
απαιτήσει και να καταγγείλει την πο-
λιτική που άμεσα ή έμμεσα θρέφει
τους νεοναζί και να καταλήξει στα
γραφεία της Χ.Α όπου απαιτούμε να
κλείσουν και τα κεντρικά και οι κατά
τόπους γιάφκες» τόνισε ανάμεσα σε
άλλα ο Θανάσης Κούρκουλας από
την Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό.

«Χρειάζεται απάντηση. Γι’ αυτό
για πρώτη φορά μπορέσαμε και συ-
νεννοηθήκαμε όλες οι αντιφασιστι-
κές κινήσεις, συντονίζουμε τη δρά-
ση μας και κατεβαίνουμε μαζί να
προτάξουμε το αίτημα να κλείσουν
τα γραφεία της Χ.Α. Κατά δεύτερο
είναι το προσφυγικό αυτό καθ’ εαυ-
τό» τόνισε ανάμεσα σε άλλα ο Παύ-
λος Αντωνόπουλος από το Συντονι-
σμό Σωματείων, φοιτητικών συλλό-
γων, συλλογικοτήτων για το Προ-
σφυγικό- Μεταναστευτικό. «Η κυ-
βέρνηση έχει τρομακτική ευθύνη για
όσα επιτρέπει μέχρι σήμερα γιατί
ανεξάρτητα από το προφίλ που θέ-
λει να δώσει, η πρακτική της δεν συ-
νάδει. Στα σώματα ασφαλείας δια-
λύει τους πυρήνες που έχουν δημι-
ουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια; Στο
στρατό; Γι’ αυτό ενώνουμε όλοι τις
δυνάμεις μας, καλούμε όλο το λαό,
να συμμετέχει».

«Αν δεν κινητοποιηθεί το μαζικό κί-
νημα, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι
άνεργοι, οι πρόσφυγες, οι ντόπιοι
μαζί, δεν πρόκειται καμιά δικαιοσύ-
νη, κανένα κράτος, να κόψει αυτό το
χέρι που θα βοηθήσει το σύστημα
να σταθεί όρθιο την κρίσιμη στιγμή,
αυτό το χέρι που λέγεται φασισμός.
Δεν θα το κάνει κανείς, εμείς θα το
κάνουμε με τη μαζική μας κινητοποί-
ηση. Το να κλείσουν τα γραφεία
τους, το να εξαφανιστούν από το
δρόμο οι ναζί, το να καταδικαστούν
– γιατί αυτή η μάχη δεν έχει καθό-

λου χαθεί και τη δίνουμε – όλα αυτά
περνούν από τη μαζική κινητοποί-
ηση» είπε ανάμεσα σε άλλα ο Μάνος
Σκούφογλου μιλώντας εκ μέρους
του Αντιφασιστικού Συντονισμού
Αθήνας Πειραιά. 

“Να παλέψουμε όλοι μαζί”

«Προχθές ήμουν στο στρατόπεδο
της Κορίνθου. Δεν μπορείτε να το
συλλάβετε πως μπορούν και ζουν άν-
θρωποι εκεί μέσα» τόνισε ο Τζαβέντ
Ασλάμ από την Πακιστανική Κοινότη-
τα Ελλάδας. «Άνθρωποι που ούτε
έχουν κλέψει ούτε έχουν δολοφονή-
σει ούτε έχουν κάνει τίποτε κακό,
επειδή απλά και μόνο δεν έχουν χαρ-
τιά. Μέσα στους θαλάμους βρώμικα
νερά. Όλα τα στρώματα γεμάτα με
κοριούς. Οι αρρώστιες τούς θερί-
ζουν, ψώρα, φυματίωση, ηπατίτιδες.
Στις 24 ώρες τους δίνουν μόνο δύο
ώρες για να βγουν έξω από τους θα-
λάμους που δεν υπάρχει χώρος. Στις
φυλακές άνθρωποι που έχουν δολο-
φονήσει έχουν δικαίωμα να πάνε γυ-
μναστήριο, αλλά στην Κόρινθο όχι.
Αυτό είναι ρατσισμός. Η λύση είναι
να παλέψουμε όλοι μαζί, να πούμε
όχι στο ρατσισμό, όχι στο φασισμό,
να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α». 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν από
κάτω εκπρόσωποι των συλλογικοτή-

των και οργανώσεων: Η Μάνια
Μπαρσέφκσι εκ μέρος της Λαϊκής
Ενότητας δήλωσε τη στήριξη και την
ολόθερμη συμμετοχή της ΛΑΕ στις
κινητοποιήσεις στις 16 και 18 Σε-
πτέμβρη. «Πρόκειται για ένα πολύ
σημαντικό σταθμό σε μια αλυσίδα κι-
νητοποιήσεων» τόνισε «καθώς ο φα-
σισμός επιχειρεί ξανά να σηκώσει κε-
φάλι. Πατάει πάνω στην εξαθλίωση,
πάνω στην ανάπτυξη του φασισμού
σε μια σειρά από χώρες στην Ευρώ-
πη και στις ΗΠΑ, πατάει πάνω στη
μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ
που αφαίρεσε ένα μεγάλο κομμάτι
της ελπίδας. Έτσι χθες είχαμε μια
επιχείρηση στη Μόρια με εκατοντά-
δες αστυνομικούς να επιχειρούν να
εφαρμόσουν την πολιτική της Ευρώ-
πης-Φρούριο και των απελάσεων…»

«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα δώσει όλες της
τις δυνάμεις για να συμμετέχει στο
τριήμερο κινητοποιήσεων 16-18 Σε-
πτεμβρίου» τόνισε ο Γιάννης Σηφα-
κάκης, μέλος του Κεντρικού Συνονι-
στικού της. «Δεν είναι επετειακή η
διαδήλωση και οι κινητοποιήσεις. Εί-
ναι σταθμός για να συνεχίσουμε τη
δράση μας όλο το επόμενο διάστη-
μα. Τέσσερα χρόνια πριν μετά τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα κάναμε
την πρώτη απόπειρα και χιλιάδες βά-
δισαν στη Μεσογείων ζητώντας να
κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α. Από
τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκά-
δες κινητοποιήσεις και το αίτημα να
κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α το
έχουν αγκαλιάσει πολλές παραπάνω
δυνάμεις. Είναι ένα μήνυμα αισιοδο-
ξίας και δύναμης για να συνεχίσουμε
και μετά από αυτό το διήμερο για να
μην αφήσουμε τους φασίστες να ση-
κώσουν κεφάλι, να παλέψουμε ενάν-
τια στα ρατσιστικά μέτρα».

«Είναι μια σημαντική κινητοποίηση
αυτή του τριημέρου γιατί γίνεται σε
μια ενιαιομετωπική βάση» τόνισε ο
εκπρόσωπος του ΕΕΚ» προσθέτον-
τας ότι θα πρέπει ο αντιφασιστικός
αγώνας να συνδυάζεται με τον αντι-
καπιταλιστικό. 

Γιώργος Πίττας

Νο 1290, 13 Σεπτέμβρη 2017 Τριήμερο δράσηςσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Αντιφασιστικά συλλαλητήρια για να κλείσουν τα “Γραφεία” της Χ.Α.
Το πρόγραμμα των κινητο-

ποιήσεων περιλαμβάνει: 

Το Σάββατο 16/9, μεγάλο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο
στις 6μμ στο Σύνταγμα και
διαδήλωση που θα πάει στην
αμερικάνικη πρεσβεία και θα
καταλήξει στα γραφεία της
Χ.Α. στη Μεσογείων. 

Την Δευτέρα 18/9, ανήμερα
της επετείου της δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα, συγκέν-
τρωση στο μνημείο του στο
Κερατσίνι στις 5μμ και πορεία
στις γειτονιές της πόλης ενώ
θα ακολουθήσει συναυλία που
διοργανώνει στις 8μμ στο Κα-
στράκι στη Δραπετσώνα η οι-
κογένεια του Παύλου Φύσσα.

«Από την Τετάρτη 6 Σεπτέμβρη το
βράδυ, πάνω από οκτακόσιοι κρατούμε-

νοι πρόσφυγες και μετανάστες προχώρησαν σε αποχή από το φαγητό»
αναφέρει σε καταγγελία της η ΚΕΕΡΦΑ «διαμαρτυρόμενοι για τις
απάνθρωπες συνθήκες κράτησης τους. Υπάρχουν άνθρωποι ασθενείς
(με διαρκή “φαγούρα” όπως αναφέρουν) χωρίς πρόσβαση σε ιατρική
φροντίδα. Το φαγητό είναι πανάθλιο, ακόμη και το νερό δεν πίνεται
πολλές φορές. Υπάρχουν παντού ζωύφια. Κάποιοι βρίσκονται εκεί πά-
νω από δεκαπέντε μήνες ή και δεκαέξι μήνες χωρίς καμία ενημέρωση
για το μέλλον τους. Η κυβέρνηση, που είχε υποσχεθεί να κλείσει τα
Νταχάου της Αμυγδαλέζας και της Κορίνθου, γέμισε όλη τη χώρα με
στρατόπεδα-γκέτο κάτω από τον έλεγχο του στρατού και της Αστυνο-
μίας. Να κλείσουν τώρα όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης-κέντρα
κράτησης και να δοθούν χαρτιά και άσυλο για όλους».

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Οι ομιλητές στη
συνέντευξη τύπου
στις 11/9
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«Δεν ήταν ο γαλατάς,
ήταν ο Μουζάλας με τα

ΜΑΤ στη Μόρια για μαζικές
απελάσεις» αναφέρει στην
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ
Λέσβου. 

«Το μπλόκο γύρω από το
στρατόπεδο συγκέντρωσης
προσφύγων στη Μόρια και η
εισβολή των ΜΑΤ στο χώρο
με στόχο τις μαζικές συλλή-
ψεις για απέλαση στη Τουρκία
εκατοντάδων είναι μια ενέρ-
γεια που θυμίζει την βαρβαρό-
τητα των πρακτικών αποικια-
κών στρατών κατοχής. Αυτές
οι πολιτικές του εγκλωβισμού
των προσφύγων και των απε-
λάσεων που προωθεί ο Μου-
ζάλας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν αποθρασύνει
τα φασιστοειδή της Χρυσής
Αυγής τα οποία επιτέθηκαν
την Παρασκευή σε αντιφασί-
στες αγωνιστές που έσβηναν
εμετικά ναζιστικά συνθήματα
στη Παγανή. 

Απαιτούμε να σταματήσουν
τώρα οι μαζικές απελάσεις, να
καταργηθεί η ρατσιστική συμ-
φωνία ΕΕ-Τουρκίας, να ανοί-
ξουν τα σύνορα και να δοθεί
άσυλο και στέγη για όλους.
Να κλείσει το Νταχάου της
Μόρια εδώ και τώρα και να
συνεχίσουν οι πρόσφυγες το
ταξίδι τους. Στα τέσσερα χρό-
νια από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα και του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν, το αντιφασιστι-
κό και το αντιρατσιστικό κίνη-
μα μαζί με τους πρόσφυγες
θα δώσουν τη δικιά τους δυ-
ναμική απάντηση με συγκέν-
τρωση στη Πλατεία Σαπφούς
στις 18/9 στις 6μμ».

Απρόκλητη επίθεση

«Tην  Παρασκευή 8 Σεπτεμ-
βρίου, στις 2.00 μετά το μεση-
μέρι αντιφασίστες αγωνιστές
που έσβηναν φασιστικά και
εθνικιστικά συνθήματα στην
περιοχή της Παγανής Μυτιλή-
νης δέχθηκαν απόκλητη επί-
θεση από ακροδεξιά στοιχεία
με αποτέλεσμα το τραυματι-
σμό ενός εξ αυτών» καταγγέλ-
λει ανάμεσα σε άλλα σε ανα-
κοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέ-
σβου. «Μόνο χάρη στην ψύ-
χραιμη στάση των αγωνιστών
και την παρέμβαση διερχόμε-
νων από την περιοχή ο τραυ-
ματισμός δεν εξελίχθηκε σε
δολοφονική επίθεση… Η
απάντηση θα είναι άμεση μα-
ζική και πολιτική. Ο φασισμός,
η ξενοφοβία και κάθε μορφής
ρατσισμού δεν έχουν θέση
στην Λέσβο».

Αντιφασιστικά συλλαλητήρια για να κλείσουν τα “Γραφεία” της Χ.Α.
Σε όλες 
τις πόλεις

Π
ανελλαδικό χαρακτήρα έχει
πάρει η πρωτοβουλία της
ΚΕΕΡΦΑ για κλιμάκωση του

αντιφασιστικού κινήματος στη φετινή
επέτειο των τεσσάρων χρόνων της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, με
αντιφασιστικά συλλαλητήρια που
διοργανώνονται σε μία σειρά πόλεις.

Την Παρασκευή 8 Σεπτέμβρη σύ-
σκεψη κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ στα Χανιά.
«Συμμετείχαν εκπρόσωποι από το
Σύλλογο Δασκάλων, την ΕΛΜΕ, την
Πρωτοβουλία για το Αντιρατσιστικό
Φεστιβάλ Χανίων που γίνεται στις 16
και 17 Σεπτέμβρη και από το σχήμα
Ενωτικό Κίνημα εργαζομένων για την
Ανατροπή του νοσοκομείου Χανίων»,
μας είπε ο Μιχάλης. «Συμφωνήσαμε
ότι προχωράμε σε κάλεσμα για αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο το Σάββατο
16/9 στις 11.30πμ στην πλατεία Αγο-
ράς, με κεντρικά αιτήματα να κλεί-
σουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής,
να μπουν φυλακή οι δολοφόνοι χρυ-
σαυγίτες, καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες και στοπ στους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους. Τη Δευτέρα το ΔΣ
της ΕΛΜΕ Χανίων πρόκειται να εγκρί-
νει τη συμμετοχή του στο συλλαλη-
τήριο, ενώ την Τετάρτη 13/9 θα κατα-
θέσουμε ψήφισμα στη Γενική Συνέ-
λευση της Ένωσης Νοσοκομειακών
Γιατρών Χανίων. Ήδη την Παρα-
σκευή έγινε μαζική εξόρμηση της
ΚΕΕΡΦΑ με μικροφωνική στην πλα-
τεία αγοράς. Τις επόμενες ημέρες
συνεχίζουμε με εξορμήσεις και αφι-
σοκολλήσεις για την επιτυχία του
συλλαλητηρίου».  

Την ίδια μέρα στο Ηράκλειο, η
Πρωτοβουλία Ηρακλείου για τους
Πρόσφυγες/Μετανάστες κάλεσε
συγκέντρωση αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες που ξεκίνησε από τα
Λιοντάρια και κατευθύνθηκε στο Λι-
μάνι όπου βρίσκονται φυλακισμένοι
177 πρόσφυγες που έφτασαν πρό-
σφατα διεκδικώντας αξιοπρεπείς
συνθήκες φιλοξενίας, άσυλο και στέ-
γη. «Δεκάδες αντιρατσιστές από την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την ΚΕΕΡΦΑ και αντιε-
ξουσιστές συμμετείχαμε στην κινητο-
ποίηση» μας είπε ο Αλέξανδρος.
«Μετά την πορεία που κατέληξε στο Λιμάνι κάνα-
με επί τόπου σύσκεψη για τις 16/9. Στη σύσκεψη
εκτός από την ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
το σωματείο εργαζόμενων στα Ερευνητικά Κέν-
τρα, η Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες, το ΕΕΚ. Αποφασίσαμε να καλέσουμε αντιφα-
σιστική συγκέντρωση το Σάββατο 16/9 στις 12 το
μεσημέρι στα Λιοντάρια, στη βάση του κοινού
ενωτικού καλέσματος που έχει αποφασιστεί κεν-
τρικά. Έχουμε ήδη ξεκινήσει εξορμήσεις στο ΠΑ-
ΓΝΗ και στο Βενιζέλειο, ενώ το Σάββατο πραγμα-
τοποιήθηκε εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στο Πάρκο Γε-

ωργιάδη». 
«Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την κινητο-

ποίηση στις 16 Σεπτέμβρη και η εκτίμηση είναι αι-
σιόδοξη», μας είπε η Κωνσταντίνα από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Βόλου. «Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε
εξορμήσεις στις σχολές και στους εργατικούς χώ-
ρους γνωρίζοντας νέο κόσμο και καλώντας τον να
συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις που οργανώνου-
με. Με αφορμή τις 16 Σεπτέμβρη, ανοίγουμε την
κουβέντα με κάθε ευκαιρία για τη σημασία του
κλεισίματος των γραφείων της ΧΑ και η ανταπό-
κριση είναι πολύ θετική. Επίσης η εξόρμηση στην

πλατεία Αγίου Νικολάου, την περα-
σμένη Παρασκευή, έδειξε το ενδια-
φέρον του κόσμου, καθώς πήραμε
κάποια τηλέφωνα και συζητήσαμε
με άτομα που είχαν ήδη ενημερωθεί
για την κινητοποίηση από τις αφίσες
στην πόλη. Τώρα σειρά έχουν τα
σχολεία. Επικοινωνούμε με τις επα-
φές μας και πάμε για εξόρμηση με
την Εργατική Αλληλεγγύη στα σχο-
λεία τους. Η νέα σχολική χρονιά μας
βρίσκει με ένα δίκτυο μαθητών και
φοιτητών που έχουμε δουλέψει μαζί
του για τις 18 Μάρτη».

«Έχουμε καλέσει σύσκεψη σωμα-
τείων την Τρίτη 12/9 ενόψει της αντι-
φασιστικής συγκέντρωσης στις
16/9», μας είπε ο Παντελής από την
ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης. «Την καλούμε στις
5μμ για να παρευρεθούμε στις 7μμ
στην συνέλευση του διδασκαλικού
συλλόγου. Η πρότασή μας θα είναι
να γίνει συγκέντρωση και πορεία.
Έχουμε ήδη ξεκινήσει εξορμήσεις
στο Νοσοκομείο και τη Νομαρχία
και έχει φανεί η διάθεση για στήριξη
του αντιφασιστικού συλλαλητηρίου.
Θα απευθυνθούμε επίσης στο Νο-
μαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ και σε
άλλα κομμάτια της αριστεράς». 

«Στην Πάτρα έχουμε ξεκινήσει τις
προετοιμασίες για την οργάνωση
αντιφασιστικού συλλαλητηρίου στις
16/9 στην πλατεία Όλγας», μας είπε
ο Νεκτάριος. «Έχουμε ήδη κάνει σύ-
σκεψη από την προηγούμενη εβδο-
μάδα, ενώ αυτή τη βδομάδα οργα-
νώνουμε εξορμήσεις στα νοσοκο-
μεία, στις σχολές, στην Εφορία, το
Δήμο και τα ΕΛΤΑ. Περιμένουμε
απόφαση της ΕΛΜΕ Αχαΐας για τη
συμμετοχή της στο συλλαλητήριο». 

«Στην τελική ευθεία οργανώνουμε
ανοιχτή σύσκεψη τη Δευτέρα 11/9
για την διοργάνωση της συγκέντρω-
σης έτσι ώστε στις 16/9 να συντονι-
στούμε όλοι οι αντιρατσιστές και οι
αντιφασίστες, μαζί με συλλόγους
και σωματεία, και μετανάστες στέλ-
νοντας ένα ηχηρό μήνυμα πως όχι
μόνο τους νεοναζί θα σταματήσου-
με, αλλά και τις πολιτικές της ισλα-
μοφοβίας και των ρατσιστικών απε-
λάσεων που τους στρώνουν το δρό-
μο» μας μεταφέρει η Λουίζα από την
ΚΕΕΡΦΑ στα Γιάννενα. «Οι εξορμή-
σεις στους χώρους δουλειάς, στις
σχολές και στην πόλη εν όψει της
αντιφασιστικής κινητοποίησης βρί-

σκουν μεγάλη ανταπόκριση. Στην αντιφασιστική
εξόρμηση που έγινε στην Περιφέρεια, μαθητές
άφηναν τα τηλέφωνά τους στα κείμενα υπογρα-
φών και έπαιρναν προκηρύξεις για τα σχολεία
τους, όπως αντίστοιχα έκαναν και φοιτητές αλλά
και εργαζόμενοι. Στην ΕΡΑ οι εργαζόμενοι δήλω-
σαν στήριξη στην κινητοποίηση και μας κάλεσαν
να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο. Αντίστοιχα στις
σχολές ξεκινήσαμε ανακοινώσεις και παρεμβά-
σεις». 

Κ.Θ..

Μ
εγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στις 11πμ στο Άγαλμα Βενιζέλου
στη Θεσσαλονίκη. Στο συλλαλητήριο καλούν ο Σύλλογος ερ-

γαζομένων ΚΘΒΕ, η ΕΝΙΘ, σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, η ΚΕΕΡΦΑ,
η ΚΑΡ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑ.Ε., η Δικτύωση Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η
ΑΡΚ, το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, η ΟΚΔΕ.

Στο χώρο θα υπάρχει μικροφωνική και μετά από τις ομιλίες και τους
χαιρετισμούς από κινήσεις και οργανώσεις θα ακολουθήσει διαδήλω-
ση που θα περάσει από το αμερικάνικο προξενείο, θα πάει στα γρα-
φεία της Χ.Α και θα καταλήξει στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Για τη διοργάνωση του συλλαλητηρίου πραγματοποιήθηκε τη Δευ-
τέρα 11 Σεπτεμβρίου, στο Εργατικό Κέντρο, η τελική σύσκεψη και
αποφασίστηκε να γίνει αντιφασιστικό κάλεσμα σε σωματεία και συλλό-
γους (ΕΛΜΕ, σχολεία, σχολές κ.α.) καθώς και σε κινήσεις και πολιτικές
οργανώσεις. 

Η ΚΕΕΡΦΑ έχει ήδη ξεκινήσει μαζική καμπάνια δράσης για τις 16/9
με εξορμήσεις και αφισοκολλήσεις σε Τούμπα, Χαριλάου, Δυτικά και
κέντρο την Τρίτη 12 Σεπτέμβρη και μαζική πικετοφορία-αφισοκόλληση
στην Καμάρα την Πέμπτη 14 Σεπτέμβρη στις 7μμ, καθώς και εξορμή-
σεις στις σχολές, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, την ΕΡΤ και άλλους
χώρους εργασίας της πόλης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Σε τι φάση μπαίνει η δίκη της Χρυ-

σής Αυγής, που ξανάρχισε στις αρ-

χές Σεπτέμβρη; 

Είμαστε αυτή τη στιγμή στη φάση
ολοκλήρωσης των μαρτύρων κατη-
γορίας. Το δικαστήριο έχει βγάλει
έναν τεράστιο όγκο δουλειάς, μιας
και εξέτασε έναν μεγάλο κατάλογο
μαρτύρων κατηγορίας. Από τους
130 περίπου μάρτυρες κατηγορίας
έχουν εξεταστεί αυτή τη στιγμή
115. Ήταν ένας μεγάλος κατάλογος
γιατί έπρεπε να υπάρξει η εικόνα
της εγκληματικής δράσης της Χρυ-
σής Αυγής, όχι μόνο ως αναφορά
στις τρεις συνεκδικαζόμενες υποθέ-
σεις, τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα και τις δολοφονικές επιθέ-
σεις στους κομμουνιστές συνδικαλι-
στές και στους Αιγύπτιους ψαρά-
δες, αλλά και σε πλήθος άλλες υπο-
θέσεις, σε ολόκληρη την Ελλάδα,
προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να
στοιχειοθετηθεί ο πανελλαδικός χα-
ρακτήρας της εγκληματικής δρά-
σης της Χρυσής Αυγής. 

Τώρα με την ολοκλήρωση αυτών
των μαρτύρων μπαίνουμε σε μία
καινούργια φάση, που είναι η φάση
των αναγνωστέων εγγράφων. Σε
αυτή τη φάση πρόκειται να διαβα-
στούνε πάρα πολλά έγγραφα, εκ-
θέσεις της αστυνομίας που υπάρ-
χουν μέσα στη δικογραφία. Το δι-
καστήριο πρόκειται να δει και να
ακούσει πάρα πολλά βίντεο, πάρα
πολλά ηχητικά, πολλές τηλεφωνι-
κές συνδιαλέξεις μελών της Χρυ-
σής Αυγής, μηνύματα τα οποία αν-
τηλλάγησαν ανάμεσα σε φυσικούς
αυτουργούς επιθέσεων και σε ηγε-
τικά της στελέχη. Και άρα από αυ-
τή την άποψη είναι μία πάρα πολύ
κρίσιμη και σημαντική φάση, γιατί
σε αυτή είναι που θα στοιχειοθετη-
θεί και ο οργανωμένος χαρακτήρας
και η ιεραρχική δράση της Χρυσής
Αυγής. Ότι δηλαδή καμία από αυ-
τές τις δολοφονικές επιθέσεις για
τις οποίες άκουσε το δικαστήριο
δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό,
δεν ήταν τυχαία αλλά ήταν κομμάτι
της ιεραρχικά οργανωμένης δρά-
σης της Χρυσής Αυγής. 

Εκτιμώ ότι το χρονικό διάστημα
στο οποίο θα διαρκέσει αυτή η φά-
ση, θα είναι κάποιοι μήνες, γιατί θα
είναι μία μακρά και επίπονη διαδι-
κασία για το δικαστήριο. Είναι ση-
μαντικό να θυμίσουμε εδώ ότι σε
μία σειρά από δικαστήρια που δεν
έγινε αυτό, δηλαδή που τα δικα-
στήρια δεν είδαν τα βίντεο και δεν
άκουσαν τα ηχητικά, η Χρυσή Αυγή
κατάφερε να αποφύγει τις ποινικές
κυρώσεις και άρα αυτό είναι κάτι
το οποίο σαν Πολιτική Αγωγή δεν
πρόκειται να το επιτρέψουμε στη
συγκεκριμένη δίκη. Στο τέλος όλης
αυτής της διαδικασίας το δικαστή-
ριο θα έχει αποχτήσει πλήρη εικό-
να και του υλικού του ανακριτικού
που υπάρχει αλλά και όλων των
αποδεικτικών στοιχείων. 

Τι σημασία έχουν οι φετινές αντιφα-

σιστικές κινητοποιήσεις που οργα-

νώνονται τις ημέρες της επετείου της

δολοφονίας του Παύλου Φύσσα; 

Οι φετινές κινητοποιήσεις για τα
τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα έχουν ένα διπλό
νόημα. Αφενός υπενθυμίζουν το αί-
τημα της οικογένειας του Παύλου
Φύσσα για Δικαιοσύνη και άρα απέ-
ναντι στην καθυστέρηση της ποινι-
κής δίωξης και της όλης δικαστικής
διαδικασίας, το γεγονός ότι οι αντι-
φασιστικές αυτές κινητοποιήσεις δί-
νουν το μήνυμα ότι “δεν ξεχνάμε”,
είναι πολύ σημαντικό και προς τους
ίδιους τους κρατικούς μηχανισμούς
και προς τη δικαστική και ευρύτερα
την κρατική εξουσία. Ότι η δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα από τάγμα
εφόδου της Χρυσής Αυγής εξακο-
λουθεί να είναι στο κέντρο του εν-
διαφέροντος και των ανησυχιών της
πλειοψηφίας του κόσμου στην Ελ-
λάδα, που είναι αντιφασιστική. 

Αφετέρου το μήνυμα των φετι-
νών αντιφασιστικών κινητοποιήσε-
ων είναι πολύ σημαντικό γιατί βά-
ζουν στον στόχο τους τα δολοφονι-
κά ορμητήρια της Χρυσής Αυγής,
που είναι τα γραφεία της. Αυτό δη-
λαδή το οποίο προέκυψε μέσα από
την αποδεικτική διαδικασία, ότι οι
επιθέσεις αυτές όχι μονάχα είναι
οργανωμένες αλλά έχουν σαν αφε-
τηρία τους τα γραφεία της οργά-
νωσης, του υποτιθέμενου νόμιμου

πολιτικού κόμματος, γίνεται όπλο
στα χέρια και αιχμή του αντιφασι-
στικού κινήματος σε αυτή την και-
νούργια φάση. 

Άρα από αυτή την άποψη οι φετι-
νές αντιφασιστικές κινητοποιήσεις
ετοιμάζουν εκείνη την δύναμη, η
οποία πρόκειται να υλοποιήσει και
μια καταδικαστική απόφαση σε βά-
ρος των ηγετικών στελεχών της
Χρυσής Αυγής. Γιατί τα γραφεία
της Χρυσής Αυγής δεν πρόκειται
να τα κλείσει ούτε η αστυνομία ού-
τε οι κρατικοί μηχανισμοί, θα τα
κλείσει, με όπλο μία καταδικαστική
απόφαση σε βάρος της Χρυσής
Αυγής, το μαζικό αντιφασιστικό κί-
νημα. Αυτή είναι η κοινωνική δύνα-
μη που χτίζει αυτή τη στιγμή το αν-
τιφασιστικό κίνημα και οι φετινές
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις που
γίνονται στην επέτειο της δολοφο-
νίας του Παύλου Φύσσα και γι’ αυ-
τό το λόγο δεν είναι καθόλου επε-
τειακές αλλά έχουν μία πολύ συγ-
κεκριμένη αιχμή και μία πολύ συγ-
κεκριμένη χρησιμότητα. 

Ποιες είναι οι διεθνείς διαστάσεις

της μάχης για την καταδίκη της

Χρυσής Αυγής;

Ακόμα και αν θέλαμε να αδιαφο-
ρήσουμε ή να υποτιμήσουμε τη φα-
σιστική απειλή, τα γεγονότα της
Σάρλοτσβιλ, δηλαδή η προσπάθεια
που κάνει η φασιστική και ρατσιστι-
κή άκρα δεξιά, με τον αέρα της
εκλογής του Τραμπ, να τρομοκρα-
τήσει στις ίδιες τις ΗΠΑ, είναι ένα
καμπανάκι για τη σημασία που έχει
το αντιφασιστικό κίνημα στην Ελλά-
δα και διεθνώς. Είναι ακόμα περισ-
σότερο καμπανάκι για μας εδώ
στην Ελλάδα, γιατί οι ίδιοι οι φασί-

στες διοργανωτές της συγκέντρω-
σης στο Σάρλοτσβιλ έχουν δηλώ-
σει ότι η έμπνευσή τους για τη δο-
λοφονική τους δράση είναι η δρά-
ση της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα
και αντίστοιχων νεοναζιστικών ορ-
γανώσεων στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Άρα από αυτή την άποψη έχουμε
πολλαπλό βάρος στις πλάτες μας.
Αυτή την εξαγωγή ναζισμού, που
στην πραγματικότητα έχει επιτελέ-
σει η Χρυσή Αυγή, να τη μετατρέ-
ψουμε στο αντίθετό της, που είναι
η εξαγωγή του αντιφασιστικού και
αντιρατσιστικού κινήματος στην
Ελλάδα, που δίνει την έμπνευση σε
όλο τον κόσμο να παλέψει ενάντια
στο άπλωμα της φασιστικής απει-
λής. Έχουμε απόλυτη συναίσθηση
του πόσο μεγάλη σημασία έχει διε-
θνώς το αντιφασιστικό κίνημα στην
Ελλάδα αλλά και η εξέλιξη της δί-
κης της Χρυσής Αυγής.

Κομμάτι αυτής της διεθνούς διά-
στασης του αντιφασιστικού κινήμα-
τος είναι προφανώς η άνοδος της
άκρας δεξιάς σε μία σειρά από χώ-
ρες της Ευρώπης. Ευτυχώς το αντι-
φασιστικό κίνημα έχει παίξει ρόλο
και έχει καθορίσει τις πολιτικές εξε-
λίξεις διεθνώς και από αυτή την
άποψη η Διεθνής Συνάντηση που
οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις 14-15
Οκτώβρη στο Ρούφ, όπου θα συναν-
τηθούμε με αντιφασίστριες και αντι-
φασίστες, που θα έρθουν από χώ-
ρες της Ευρώπης για να δούμε σε
ποια φάση βρισκόμαστε σήμερα και
πώς οργανώνουμε τα επόμενα βή-
ματα του αντιφασιστικού κινήματος,
είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. 

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης 
μίλησε στην Κατερίνα Θωίδου
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Συνέντευξη με τον

Θανάση Καμπαγιάννη 
από την Πολιτική Αγωγή 

στη δίκη της ΧΑ

Π. Φύσσας

Χ. Χάγιερ

Σ. Λουκμάν

Α. Λάζαρης

Συγκέντρωση στον
Κορυδαλλό την
πρώτη μέρα της
δίκης της ΧΑ,
Απρίλης 2015

Μάχες μέσα κι έξω 
από το δικαστήριο



Δ
ιαδηλώσεις και συγκεντρώσεις που
καταγγέλλουν τη σφαγή και τα καθε-
στωτικά πογκρόμ του καθεστώτος

της Μιανμάρ (Βιρμανία) εναντίον της μει-
ονότητας των Μουσουλμάνων Ροχίνγκια γί-
νονται τις τελευταίες μέρες σε μια σειρά
από πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το πε-
ρασμένο Σάββατο και στο Λονδίνο έξω από
την πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνιγκ
Στριτ, ενώ είχαν προηγηθεί κι άλλες διαμαρ-
τυρίες τις προηγούμενες μέρες.

Πάνω από 160.000 Μουσουλμάνοι έχουν
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους
στην δυτική Μιανμάρ. Εκατοντάδες έχουν
βρει το θάνατο προσπαθώντας να καταφύ-

γουν στο Μπαγκλαντές τις τελευταίες βδο-
μάδες για να γλυτώσουν από την τελευταία
επιχείρηση, που οι οργανώσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων καταγγέλλουν σαν τη χειρότερη
των τελευταίων χρόνων. 140.000 ακόμη είχαν
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν με παρόμοιο
τρόπο τη χώρα το 2012. 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Ηνωμέ-
νων Εθνών «οικογένειες βλέπουν τους συγ-
γενείς τους να εκτελούνται εν ψυχρώ, να ξυ-
λοκοπούνται, να βιάζονται και να εξαφανίζον-
ται την ίδια στιγμή που τα σπίτια τους λεηλα-
τούνται και καίγονται». Ο πρωθυπουργός της
Μιανμάρ αρνείται ότι όλα αυτά συμβαίνουν

και κατηγορεί ότι είναι παραπληροφόρηση
των «τρομοκρατών».

Οι Μουσουμάνοι Ροχίνγκια δεν αναγνωρί-
ζονται σαν πολίτες και δεν έχουν δικαίωμα
ιθαγένειας στην Μιανμάρ (η πλειοψηφία του
πληθυσμού είναι Βουδιστές) από τους ανοι-
χτά ρατσιστικούς νόμους του καθεστώτος. Η
στρατιωτική δικτατορία που έχει την εξουσία
στην Μιανμάρ, έχει ήδη από το 1962 βάλει
στο στόχαστρο τη μειονότητα των Μουσουλ-
μάνων. Οι απόπειρες δημοκρατικής «μεταρ-
ρύθμισης» στην ουσία δεν αμφισβητούν την
εξουσία των στρατιωτικών. Όλοι οι πολιτικοί,
ακόμη και εκείνοι που έχουν παλέψει ενάντια
στην δικτατορία, συμφωνούν στις ρατσιστι-
κές πολιτικές που βιώνουν οι Μουσουλμάνοι
Ροχίνγκια. Οι ρίζες των ρατσιστικών πογκρόμ
και των διώξεων πάει πίσω στην αποικιοκρα-
τία, στην πολιτική του διαίρει και βασίλευε
που ακολουθούσε η Βρετανική Αυτοκρατο-
ρία και έχει αφήσει βαθιές πληγές στην Μιαν-
μάρ και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 
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Δ
ιαμαρτυρία για τις σφαγές
Μουσουλμάνων Ροχίνγκια
στην Μιανμάρ πραγματοπο-

οίησαν την Παρασκευή 8/9, στις
11πμ στο προξενείο της Μιανμάρ
στον Πειραιά, η Πακιστανική Κοινό-
τητα Ελλάδος η Ενότητα, η Μου-
σουλμανική Ένωση Ελλάδος, η Αφ-
γανική Κοινότητα Ελλάδος, η Κοινό-
τητα Μπαγκλαντές, το Ελληνομπαγ-
κλαντεσιανό Επιμελητήριο Αθήνας
και η ΚΕΕΡΦΑ. 

Οι κοινότητες ανανέωσαν το ραν-
τεβού τους για τις 16 Σεπτεμβρίου,
οπότε θα αναδείξουν το θέμα ξανά
ξεκινώντας με προσυγκέντρωσή
τους στις 5μμ στην Ομόνοια, απ’
όπου θα βαδίσουν προς το Σύνταγ-
μα για να συμμετάσχουν στο μεγάλο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο και την
πορεία προς τα γραφεία της Χ.Α και
την αμερικάνικη πρεσβεία. 

Στη διαμαρτυρία τους στον Πει-
ραιά, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων
και οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν
την εκατόμβη νεκρών και τα πογ-
κρόμ που έχει εξαπολύσει το καθε-
στώς της Μιανμάρ κατά των Μου-
σουλμάνων Ροχίνγκια, τη σιωπή της
διεθνούς κοινότητας και το ρόλο
του προέδρου Τραμπ. Κάλεσαν την
κυβέρνηση να καταγγείλει δημόσια
τις σφαγές, να διακόψει τις διπλω-
ματικές σχέσεις με το καθεστώς
σφαγέα της Μιανμάρ και να κλείσει
το προξενείο. 

Φωνάχτηκαν συνθήματα και έγι-
ναν χαιρετισμοί στα αγγλικά, τα ελ-
ληνικά, τα ουρντού και τα μπάνγκλα,
ενώ οι απόπειρες μεμονωμένων και
στημένων φασιστών να προβοκά-
ρουν τη διαμαρτυρία ως «αγανακτι-
σμένοι πολίτες» δεν πέρασε. Στο τέ-
λος της διαμαρτυρίας θυροκόλλη-
σαν ψήφισμα στην είσοδο του κτιρί-
ου.

«Σήμερα κάνουμε αυτή τη διαμαρ-
τυρία στην πρεσβεία της Μιανμάρ.
Από το 2009 μέχρι τώρα έχουν πε-

θάνει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρω-
ποι. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος 
ό, τι θρησκεία και να έχει. Ζητάμε να
σταματήσουν οι διπλωματικές σχέ-
σεις με τη Μιανμάρ γιατί είναι ένα
απάνθρωπο καθεστώς. Είναι ο στρα-
τός της Μιανμάρ που έχει ξεκινήσει
αυτές τις σφαγές μαζί με παραστρα-
τιωτικά τάγματα εφόδου. Οι Μου-
σουλμάνοι ζουν στην περιοχή πάνω
από 200 χρόνια και αυτό το κράτος
αρνείται να τους δώσει ιθαγένεια. Αν
δεν θέλουν να τους δώσουν ιθαγέ-
νεια, να σταματήσουν να τους σκο-
τώνουν, να τους αποζημιώσουν για
τα εγκλήματα που έχουν κάνει εναν-
τίον τους και να τους αφήσουν να
ζήσουν στο δικό τους κράτος» τόνι-
σε ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας. «Είμαστε

εδώ, από όλες αυτές τις κοινότητες
και θα είμαστε ξανά στις 16 Σεπτέμ-
βρη στο συλλαλητήριο. Θα είμαστε
εκεί εκατοντάδες να διαδηλώσουμε
ενάντια στην ισλαμοφοβία, το ρατσι-
σμό, το φασισμό. Το ραντεβού μας
είναι στις 5μμ στην Ομόνοια απ’
όπου θα πάμε με πορεία στο Σύν-
ταγμα στις 6μμ και μετά στα γρα-
φεία της Χ.Α και στην αμερικάνικη
πρεσβεία». 

Εν ψυχρώ

«Ο κόσμος σφάζεται εν ψυχρώ
στην Μιανμάρ και κανένας απολύ-
τως από τη διεθνή κοινότητα δεν μι-
λάει» τόνισε ο Ναϊμ Ελγαντούρ εκ
μέρους της Μουσουλμανικής Ένω-
σης Ελλάδας. «Αλλά και απ’ όλο τον
αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο

πολλοί υποστηρίζουν τον Τραμπ και
δεν ενδιαφέρονται. Εμείς δεν μπο-
ρούμε να το αφήσουμε. Ήρθαμε
εδώ να διαμαρτυρηθούμε και να θυ-
ροκολλήσουμε το ψήφισμά μας για
τη σφαγή. Ζητάμε από την ελληνική
κυβέρνηση να πάρει θέση να καταδι-
κάσει τη σφαγή των Μουσουλμάνων
Ροχίνγκια. Οι μουσουλμάνοι ζούμε
στην Ελλάδα τόσα χρόνια, δεν έχου-
με δημιουργήσει κανένα πρόβλημα,
δεν είμαστε τρομοκράτες, μην ακού-
τε τον Τύπο που σκορπάει παντού
ισλαμοφοβία. Όχι στην ισλαμοφο-
βία».

«Στη ζωή μου δεν έχω δει τέτοια
βαρβαρότητα. Η διεθνής κοινότητα
κρατάει κλειστά τα μάτια της. Χιλιά-
δες κόσμος δολοφονήθηκε, χωριά
καίγονται, εκατοντάδες χιλιάδες

μουσουλμάνοι που ζούνε στη Ροχιγ-
κία τρέχουν να γλυτώσουν προς το
Μπαγκλαντές» είπε ο Αριφουραχμάν
από το Ελληνομπαγκλαντεσιανό Επι-
μελητήριο Αθήνας. «Ο κόσμος πρέ-
πει να ξεσηκωθεί εναντίον του καθε-
στώτος της Μιανμάρ. Όπως χιλιά-
δες ξεσηκώθηκαν με την φωτογρα-
φία του μικρού Αϊλάν, έτσι πρέπει
και τώρα. Υπάρχουν χιλιάδες μικρά
παιδιά που βρίσκονται όπως ο Αϊλάν
στα παράλια του Μπαγκλαντές. Στις
16 Σεπτέμβρη θα είμαστε στα συλ-
λαλητήρια για τον Παύλο Φύσσα και
τον Σαχζάτ Λουκμάν, θα δώσουμε
από την μπαγκλαντεσιανή κοινότητα
πολύ δυνατό παρόν». Τον λόγο πή-
ραν επίσης ο πρόεδρος και ο αντι-
πρόεδρος της Κοινότητας Μπαγ-
κλαντές.

«Υπάρχει μια μαζική δολοφονία
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων
και η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕ
κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Η ισ-
λαμοφοβία έχει φτάσει στο σημείο
ώστε να κλείνουν τα μάτια» τόνισε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου εκ μέρους
της ΚΕΕΡΦΑ. «Να κλείσει το προξε-
νείο της Μιανμάρ, το προξενείο ενός
κράτους που δολοφονεί εν ψυχρώ
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους». 

«Δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται
στην Ροχινγκία. Σκοτώνεται ένας άν-
θρωπος σε κάποιες άλλες χώρες και
όλος ο κόσμος μιλάει γι’ αυτό. Σκο-
τώνονται χιλιάδες άτομα εκεί και δεν
μιλάει κανένας. Δεν είναι άνθρωποι
εκεί; Γι’ αυτό σήμερα είμαστε εδώ
με τη φωνή μας να δείξουμε και
εμείς ότι είναι άνθρωποι, να τους
στηρίξουμε» τόνισε εκ μέρους της
Αφγανικής Κοινότητας, ο πρόεδρός
της Τάχερ Αλιζαντά. 

Γ.Π.

Ενάντια στην ισλαμοφοβία

ΣΤΟΠ στη σφαγή
των Μουσουλμάνων
στην Μιανμάρ

Προξενείο Μιανμάρ, Πειραιάς, 8/9

Λονδίνο, 9/9



Μ
ε μια μεγάλη διαδήλωση των εργατικών συνδικάτων κο-
ρυφώθηκαν οι διήμερες κινητοποιήσεις το Σάββατο 9/9,
δίνοντας μια γεύση από το καυτό φθινόπωρο που ακο-

λουθεί.

Την ώρα που ο Τσίπρας μέσα στη ΔΕΘ μίλαγε για το “γρήγο-
ρο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης” και τη συνέχιση των μνη-
μονιακών μέτρων, οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης γέμισαν από χι-
λιάδες διαδηλωτές που απαιτούσαν να μπει τέλος στην πολιτική
των αντεργατικών επιθέσεων.

Με προσυγκέντρωση από τη συμβολή των οδών Αγ.Σοφίας κι
Εγνατία, ξεκίνησε το εργατικό μπλοκ του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια, προς την συγκέντρωση των συνδικάτων στο
Αγ.Βενιζέλου, επιδιώκοντας να φέρει το μήνυμα της άμεσης
απεργιακής κλιμάκωσης.

Μαζί με το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια διαδήλωσαν το
σωματείο του Μετρό της Αθήνας (ΣΕΛΜΑ), η ΠΟΣΠΕΡΤ, οι ερ-
γαζόμενοι του Βοήθεια στο Σπίτι, της Ιντρακόμ, σωματεία από
τα νοσοκομεία Γεννηματάς, Αγ.Σάββας, των Χανίων, του ΨΝΘ,
οι ναύτες της ΠΕΝΕΝ, η ΚΕΕΡΦΑ με αξιοσημείωτη παρουσία
μεταναστών εργατών, η Εργατική Αλληλεγγύη και κομμάτι της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Στο συλλαλητήριο όλες οι αιχμές του εργατικού κινήματος
συναντήθηκαν. Οι εργάτες και οι εργάτριες του ιδιωτικού τομέα
που παλεύουν ενάντια στις απολύσεις και τα κλεισίματα. Όπως
αυτοί των Λιπασμάτων Καβάλας που για μια ακόμη χρονιά έδω-
σαν τον τόνο, με τα ταμπούρλα, τα καπνογόνα και τα τραγουδι-
στά συνθήματά τους, ενάντια στις παράνομες απολύσεις του
Λαυρεντιάδη. Οι απολυμένοι των Σουπερμάρκετ Καρυπίδης,
ντυμένοι στα μαύρα, καταγγέλοντας έτσι την κατάσταση που
οδήγησε στην πρόσφατη αυτοκτονία συναδέλφισσά τους. Μαζί
και οι εργάτες της Φίλκεραμ, της ΣΙΔΕΝΟΡ, από εργατικά κέν-
τρα της Βόρειας Ελλάδας κλπ.

Εκεί ήταν οι εργάτες και οι εργάτριες των δημόσιων οργανι-
σμών που παλεύουν ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, οι περισσό-
τεροι από αυτούς έχοντας ήδη καθορίσει τους επόμενους απερ-
γιακούς σταθμούς. Οι εργαζόμενοι στο νερό που διαδήλωσαν
για δεύτερη μέρα, οι συμβασιούχοι της ΕΥΑΘ που ξεκινάνε
απεργία διαρκείας, οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ που συνεχίζουν με
24ωρη απεργία στις 14/9, της ΕΘΕΛ που ανακοίνωσαν στάσεις
εργασίας αυτή τη βδομάδα, σωματεία της ΔΕΗ, εργάτες από το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης κλπ.

Μαζί τους και οι εργαζόμενοι που διεκδικούν μαζικές προσλή-
ψεις και χρηματοδότηση, οι υγειονομικοί της ΠΟΕΔΗΝ και οι εκ-
παιδευτικοί με τα πανό της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ.

Εκεί ήταν εργαζόμενοι των δήμων, με πανό “Δεν μας τρομο-
κρατούν - κάτω τα χέρια από την ΠΟΕ ΟΤΑ”, στέλνοντας μήνυ-
μα αντίστασης εν όψει και του αντισυνδικαλιστικού νόμου που
ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πυροσβέστες που κατήγγειλαν τις ελ-
λείψεις σε ένα τόσο σημαντικό τομέα και πλήθος ακόμα σωμα-
τείων εργαζομένων, συνταξιούχων, πολυτέκνων κλπ.

Διαβάστε στις πλαϊνές στήλες τα όσα δήλωσαν στην Εργατική
Αλληλεγγύη εργάτες κι εργάτριες από όλα αυτά τα σημεία.

Σ
ε αγωνιστικούς ρυθμούς κινούταν για δύο
μέρες η Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 8 και
το Σάββατο 9/9.

Το χορό των κινητοποιήσεων άνοιξαν νωρίς το
πρωί της Παρασκευής οι εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία. Το Καραβάνι της Υγείας, οι απεργιακές δια-
δηλώσεις που οργανώνουν οι υγειονομικοί εδώ κι
ένα χρόνο σε όλη τη χώρα, αφού πέρασε από την
Αθήνα, την Πάτρα, τα Γιάννενα και τη Λάρισα, επέ-
στρεψε στην πόλη απ'όπου ξεκίνησε, διεκδικώντας
τη σωτηρία του δημόσιου συστήματος Υγείας. 

Εκατοντάδες υγειονομικοί από νοσοκομεία όλης
της χώρας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ομο-
σπονδίας και την απεργιακή διαδήλωση που διέ-
σχισε όλη την πόλη για να καταλήξει στο υπουρ-
γείο Μακεδονίας Θράκης.  

Η διαδήλωση των υγειονομικών ξεκίνησε από το
Ιπποκράτειο. Εργαζόμενοι και σωματεία από νοσο-
κομεία της Αθήνας, που ταξίδεψαν με την αποστο-
λή του Συντονιστικού των Νοσοκομείων, όπως αυ-
τά του ΓΝΑ Γεννηματάς, του Αγ.Σάββα, του Αττι-
κού, συναντήθηκαν με τους συναδέλφους τους
από το Ιπποκράτειο, το ΨΝΘ, το Νοσοκομείο των
Χανίων, της Νάουσας και άλλα νοσοκομεία.  

Η πορεία περνώντας από τα υπόλοιπα νοσοκο-
μεία της πόλης διαρκώς μεγάλωνε, καθώς νέα σω-
ματεία έμπαιναν στη διαδήλωση. Ιδιαίτερα μαζική
ήταν η παρουσία εργαζομένων από το Θεαγένειο,
το ΑΧΕΠΑ, το Γεννηματά Θεσσαλονίκης και τον
Αγ.Δημήτριο.

Διεκδικήσεις

Όπως μπορείτε να διαβάσετε και στα όσα δήλω-
σαν οι απεργοί στην Εργατική Αλληλεγγύη, βασι-
κές διεκδικήσεις των απεργών είναι τα ζητήματα
των προσλήψεων και της χρηματοδότησης αλλά
και της μονιμοποίησης των συμβασιούχων. Δίπλα
σε αυτά οι διαδηλωτές τόνισαν την αντίθεσή τους
στην αξιολόγηση, που όπως καταγγέλουν, με τις
νέες αλλαγές της κυβέρνησης, επιχειρείται να
στηθεί απεργοσπαστικός μηχανισμός.

Η συνέχεια και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
ήταν κοινό ζητούμενο για τους διαδηλωτές. Το Γε-
νικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεδρίασή του
το ίδιο απόγευμα, αποφάσισε νέο απεργιακό πρό-
γραμμα με αιχμές τα ζητήματα των ελλείψεων, της
υποχρηματοδότησης και την αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε νέα απεργιακή μέρα
μέσα στο πενθήμερο 10-15 Οκτώβρη, με στάση
εργασίας για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία
της Αθήνας, 24ωρη απεργία για όλη την υπόλοιπη
χώρα και πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.
Η ημερομηνία της κινητοποίησης θα οριστικοποι-
ηθεί εντός της βδομάδας με πιθανότερη την Τε-
τάρτη 11/10. Επόμενος σταθμός για το Καραβάνι
της Υγείας, μετά την απεργία και τη διαδήλωση
στην Αθήνα, θα είναι η Νάουσα τον Νοέμβρη.

Από τη μεριά του Συντονιστικού των Νοσοκομεί-
ων, παρενέβη στη συνεδρίαση, ο Χρίστος Αργύ-
ρης, μέλος του Δ.Σ του ΓΝΑ Γεννηματάς και του
Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ, ο οποίος πρότεινε άμεση απεργια-
κή συνέχεια μαζί με τους γιατρούς μέσα στο Σε-
πτέμβρη, όπως είχε αποφασιστεί σε ευρεία σύσκε-
ψη του Συντονιστικού των Νοσοκομείων αμέσως
μετά τη διαδήλωση. 
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 8 και 9 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ

Το σωματείο μας για ακόμη
μια φορά έδωσε δυναμικό πα-
ρών στη διαδήλωση της ΔΕΘ.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στις
μνημονιακές πολιτικές, την εξα-
θλίωση και τη φτωχοποίηση του
λαού. Καλούμε όλο τον κόσμο
να αντισταθεί και να μην επιτρέ-
ψει την περαιτέρω διάλυση του
κοινωνικού κράτους πρόνοιας,
το ξεπούλημα της δημόσιας πε-
ριουσίας, τη διάλυση των εργα-
σιακών δικαιωμάτων και τη δημι-
ουργία συνθηκών γαλέρας για
την εργατική τάξη.

Σπύρος Ρεβύθης
πρόεδρος ΣΕΛΜΑ

Ένα χρόνο μετά την περσινή μαζική μας παρουσία στη ΔΕΘ, δίνουμε ξανά δυναμικό παρών. Ένα
χρόνο μετά, έχουμε πλέον δικαστικές αποφάσεις που μας δικαιώνουν και κρίνουν τις απολύσεις μας
παράνομες και διατάσουν την πληρωμή των δεδουλευμένων μας, για τους μήνες που παρανόμως
μας απέλυσε ο Λαυρεντιάδης. Ο Λαυρεντιάδης όμως εξακολουθεί να θέτει τους δικούς του κανόνες
μην εφαρμόζοντας τις δικαστικές αποφάσεις. Διαφαίνεται ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που η
κυβέρνηση καλύπτει. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι να επιστρέψουμε και οι 180 εργαζόμε-
νοι στις δουλειές μας, απ' όπου παρανόμως έχουμε εκδιωχτεί. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τις
κινητοποιήσεις μας αν δεν επιστρέψουμε στις θέσεις εργασίας μας.  

Νίκος Βογιατζίδης, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στα Λιπάσματα Καβάλας  

Υπάρχουν ελλείψεις. Φέτος φάνηκε ακόμα περισσότε-
ρο καθώς γύρω στους 500 συναδέλφους φύγανε από
υπηρεσίες και πήγανε να καλύψουν υπηρεσίες αεροδρο-
μίων της Φράπορτ κι εθνικών οδών. Μέχρι τέλος του
2017 άλλα 400 άτομα θα τους ακολουθήσουν. Αυτούς
τους εργαζόμενους τους στερούνται οι υπηρεσίες με
αποτέλεσμα την υπολειτουργία τους. Τα πυροσβεστικά
περιπολικά βγαίνουν πλέον μόνο με δύο άτομα. Όταν
πας στην έναρξη μιας φωτιάς δεν μπορείς να ανταπεξέλ-
θεις με δύο άτομα. 

Γιάννης Παπαναστασίου, πρόεδρος Σωματείου 
Πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης κ Βορείου Αιγαίου

Μαζευτήκαμε από όλη την Ελλά-
δα εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
με τα σωματεία μας για να εκφρά-
σουμε την αντίθεσή μας στη μνη-
μονιακή κυβέρνηση και να θυμίσου-
με στον Τσίπρα αυτά που έλεγε
πριν γίνει πρωθυπουργός, ότι νερά
κι ενέργεια δεν πωλούνται. 

Ηλίας Στογιάννης, 
πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων

ΔΕΗ “Ένωση”

Είμαστε 140 εργαζόμενοι από τα Σ/Μ Καρυπίδης,
πρώην Αρβανιτίδη, από την Πιερία. Μας έχουν πε-
τάξει στο δρόμο. 1400 εργαζόμενους σε όλη τη Βό-
ρειο Ελλάδα. Είμαστε απλήρωτοι 18 μήνες. Το επί-
δομα επίσχεσης έχει σταματήσει και καταλαβαίνετε
τι σημαίνει τόσες οικογένειες να ζουν χωρίς κανένα
εισόδημα. Με ΕΝΦΙΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες να
μας κυνηγάνε. Έχουν την απαίτηση κιόλας να είμα-
στε εντάξει στους λογαριασμούς μας, ενώ δεν
έχουν κάνει κάτι για την απόλυση τόσων εργαζομέ-
νων. Ο Καρυπίδης κυκλοφορεί ελεύθερος παρότι
εκκρεμούν τόσες μηνύσεις εναντίον του και περνά-
ει μια χαρά. Κι όχι μόνο αυτός. Το ίδιο κάνουν ένα
σωρό εργοδότες. Πετάνε τον κόσμο στο δρόμο.
Δεν θα τους περάσει. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώ-
να. Θέλουμε τις δουλειές και τα λεφτά μας.

Χρυσούλα Ζαργανέλα, πρόεδρος επιχειρησιακού 
σωματείου εργαζομένων Σ/Μ Καρυπίδης Πιερίας

Οι εργαζόμενοι στο Βοήθεια
στο Σπίτι δουλεύουμε εδώ και 15
χρόνια και ζητάμε να γίνουμε αο-
ρίστου. Διαδηλώνουμε για να στα-
ματήσει η κοροϊδία. Θέλουμε μόνι-
μη και σταθερή εργασία με όλα τα
δικαιώματα. Κάναμε απεργία πριν
μερικές βδομάδες και θα προχω-
ρήσουμε σε νέες κινητοποιήσεις
αυτό το μήνα με 48ωρη απεργία.

Αναστασία Ανδρίτσου, 
εργαζόμενη Βοήθεια στο Σπίτι

Ήρθαμε μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ από τα Γιάν-
νενα. Όταν ακούμε ότι στην Αθήνα ή αλλού
γίνονται επιθέσεις δεν μπορούμε να κάτσου-
με και να μην αντιδράσουμε. Όπως με τη δο-
λοφονία του αδερφού μας του Σαχζάτ Λουκ-
μάν και του Παύλου Φύσσα. Θυμώνουμε.
Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα για το αν ο άλ-
λος είναι μουσουλμάνος ή χριστιανός. Γιατί
χτυπάνε τους μουσουλμάνους και τους πρό-
σφυγες όμως; Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Για να
παλέψουμε όλοι μαζί οι εργάτες και να διώ-
ξουμε τους φασίστες.

Ιμράν, μετανάστης από το Πακιστάν

Η Θεσσαλονίκη άνοιξε το Φθινόπωρο Αντίστασης

Την Παρασκευή 8/9, την ώρα που η απεργιακή διαδήλωση των νοσοκο-
μείων έφτανε στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ξεκινούσε η στάση ερ-
γασίας και η συγκέντρωση των εργαζόμενων στο νερό, έξω από την ΕΥΑΘ. 

"Μακρόν μακριά!" ήταν ο τίτλος που οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ και της
ΕΥΔΑΠ έδωσαν στην κινητοποίησή τους, δηλώνοντας με ξεκάθαρο τρόπο
την αντίθεσή τους στο ξεπούλημα των δημόσιων επιχειρήσεων νερού. 

“Αγωνιζόμαστε ενάντια τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στους
Γάλλους επενδυτές που έχουν βάλει στο μάτι τα νερά της χώρας” δήλωσε
ο Κώστας Λυμπέρης, από το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ που συμμετείχε στη συγκέν-
τρωση. “Διαδηλώνουμε ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης θεωρών-
τας ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό κι όχι αντικείμενο κερδοσκοπίας. Εί-
μαστε αντίθετοι στην ένταξη των ΕΥΑΘ κι ΕΥΔΑΠ στο υπερταμείο και δη-
λώνουμε ότι καμία επένδυση οποιουδήποτε πολυεθνικού ομίλου, δεν θα
πετύχει, γιατί και οι εργαζόμενοι και η κοινωνία θέλουν το νερό δημόσιο
αγαθό, προσβάσιμο και ποιοτικό”.

Η σύμβασή μας τελειώνει σε 5 μήνες. Εργαζόμαστε με
12μηνα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Είμαστε εργαζόμενοι
που έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ μέσα στα νοσοκομεία, ει-
δικά με την κατάσταση των ελλείψεων που επικρατεί. Γιατί
να γίνεται αυτή η ανακύκλωση της ανεργίας; Θα φύγουμε
εμείς, θα ‘ρθουν κάποιοι άλλοι που κι αυτοί μετά από λίγο
θα πεταχτούν στην ανεργία. Πρέπει να παλέψουμε για μό-
νιμη και σταθερή εργασία. Έχουμε μαζευτεί αρκετές φο-
ρές στο νοσοκομείο για να δούμε τι θα κάνουμε. Κατεβή-
καμε λοιπόν σήμερα να διαδηλώσουμε κι όσο μπορούμε θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι. Αλ-
λά δεν μπορούμε να καθήσουμε και με σταυρωμένα χέρια. 

Κατερίνα, συμβασιούχος ΨΝΘ

Καταδικάζουμε την έλλειψη προσωπικού. Η διάλυση των κυτταροστατι-
κών στο Θεαγένειο (σ.σ φάρμακα με υψηλή τοξικότητα που χρησιμοποι-
ούνται σε χημειοθεραπείες) γίνεται από τους νοσηλευτές χωρίς να εξειδι-
κεύονται σε αυτό. Πρόσφατα με έβαλαν να κάνω αυτή τη δουλειά χωρίς να
έχω περάσει εκπαίδευση. Κανονικά αυτό γίνεται από φαρμακοποιούς. Οι
ελλείψεις είναι μεγάλες. Φέρνουν συμβασιούχους αλλά μέχρι να μάθουν τη
δουλειά τους διώχνουν. Δεν γίνεται έτσι. Χρειάζονται μόνιμες προσλήψεις.
Από το Θεαγένειο λείπουν τουλάχιστον 300 άτομα. Αν υπολογίσουμε και
τις συνταξιοδοτήσεις που γίνονται κάθε χρόνο αντιλαμβάνεστε ότι η κατά-
σταση χειροτερεύει. Υπάρχει άγνοια κι αδιαφορία από αυτούς που διοι-
κούν. Χρειάζεται χρηματοδότηση αλλά όχι μόνο αυτό. Θέλουμε κι εργασια-
κές συνθήκες που να καλύπτουν εργαζόμενους κι ασθενείς.  

Σοφία Γρηγοριάδου, εργαζόμενη στο Θεαγένειο

Ήρθαμε από τα Χανιά να διαδηλώσουμε για την κατάσταση των νοσοκομείων. Οι ελλεί-
ψεις είναι μεγάλες σε όλα τα τμήματα. Χρειάζονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Στη ΜΕΘ, τις τελευταίες μέρες από 7 κρεβάτια μειώνονται στα 4, λόγω έλλειψης νοση-
λευτικού προσωπικού. Πάνε να μπαλώσουν τρύπες με προσλήψεις συμβασιούχων, αλλά
κι αυτοί μετά από ένα χρόνο απολύονται. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Το καλοκαίρι δεν
έβγαιναν οι άδειες για τους εργαζόμενους λόγω ελλείψεων, χώρια τα χρωστούμενα δε-
δουλευμένα. Δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε τον αγώνα. Έχουμε μπροστά μας και
την αξιολόγηση. Οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνουν πιο εντατικές. Δεν γίνεται αυτό που
πρέπει. Χρειάζεται να οργανωθούν και να συντονιστούν καλύτερα οι εργαζόμενοι στα νο-
σοκομεία όλης της χώρας, γιατί τα ίδια προβλήματα υπάρχουν παντού.

Εμμανουέλα Περάκη, γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χανίων

Λέμε τα ίδια πόσο καιρό τώρα.
Χρειαζόμαστε έναν αξονικό τομο-
γράφο κι εδώ και πέντε χρόνια τον
περιμένουμε. Θα και θα μας λένε.
Χρειαζόμαστε γιατρούς. Η παθο-
λογική ήταν κλειστή για μια και
δυο βδομάδες. Χρειαζόμαστε
προσλήψεις νοσηλευτών. Οι πε-
ρισσότεροι νοσηλευτές είναι από
50 χρονών και πάνω. Έχουμε πολύ
μεγάλα προβλήματα. Θα αγωνι-
στούμε. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. 

Κατερίνα Σιούκα, Σωματείο 
Εργαζομένων Νοσοκομείο Νάουσας

Στα Νοσοκομεία Πανεργατικά

“Μακρόν, μακριά!”

Ρεπορτάζ - επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης

8/9, Απεργιακή διαδήλωση των υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη 9/9, Απεργιακή διαδήλωση στη ΔΕΘ

8/9, Συγκέντρωση εργαζόμενων σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ στη Θεσσαλονίκη

9/9, Μαζική η παρουσία των εργαζόμενων στα Λιπάσματα Καβάλας
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Νέο ακαδημαϊκό έτος και η υποδοχή που θέ-
λουν να ετοιμάσουν οι διοικήσεις των Πανεπι-
στήμιων στους πρωτοετείς και όχι μονο φοιτη-
τές είναι διαφορετική από κάθε χρονιά.

Την Παρασκευή στο πλαίσιο της οργάνωσης
της αντιφασιστικής διαδήλωσης στις 16/9, πή-
γαμε στη σχολή προκειμένου να τη στολίσου-
με με αντιφασιστικές αφίσες και πανό και να
ετοιμάσουμε έτσι τη δική μας υποδοχή των
φοιτητών. Η εικόνα ενός ιδρύματος που θύμιζε
πολύ περισσότερο νοσοκομείο παρά ένα ανοι-
χτό και ζωντανό Πανεπιστήμιο καθώς επίσης
και οι εντολές της πρυτανείας ότι απαγορεύε-
ται η αφισοκόλληση λόγω του συνεδρίου κοι-
νωνιολογίας που φιλοξενούσε το Πάντειο είναι
τουλάχιστον προκλητική. 

Σε συνάντηση που κάλεσε η πρύτανης με τις
πολιτικές δυνάμεις του Πανεπιστημίου άνοιξαν
αυτά τα ζητήματα. Ο προϋπολογισμός της
σχολής εμφανίζεται λειψός και φέτος και η
αναζήτηση πόρων για το πανεπιστήμιο κλείνει
το μάτι σε ιδιώτες και συγκεκριμένα στον
Νιάρχο. "Μακάρι να εμφανιστούν ένας δυο
εφοπλιστές να μας χρηματοδοτήσουν" είπε

χαρακτηριστικά η πρύτανης!
Την ίδια ώρα που το Πάντειο δεν έχει εδώ

και τρεις μήνες μόνιμο προσωπικό καθαριότη-
τας και η μόνη έγνοια της διοίκησης είναι πώς
θα πείσει τους φοιτητές και τους εργαζόμε-
νους να "κρατάμε το πανεπιστήμιο καθαρό",
δαπάνησε χιλιάδες ευρώ για το βάψιμο και σο-
βάτισμα όλης της σχολής. Την ίδια ώρα που
"δεν μπορούσαν να πιέσουν" για την πρόσλη-
ψη προσωπικού, λόγω του συνεδρίου ξαφνικά
βρέθηκε συνεργείο, ιδιωτικό βέβαια, με πενι-
χρά λεφτά για τις καθαρίστριες. 

Η πραγματικότητα ειναι ότι η επιλογή των δι-
οικήσεων είναι, αντί να δαπανούν τα λεφτά (του
προϋπολογισμού έστω) σε βασικές ανάγκες και
δομές για τους φοιτητές, βλέπε στέγαση, σίτιση
κλπ, προτιμούν να τα δωρίζουν σε εργολάβους
για να καθαρίζουν τους τοίχους απ' τις αφίσες!

Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον Μακρόν
για το πώς θα εξασφαλίσει με το νέο αντεργα-

τικό νομοσχέδιο το σταμάτημα των απεργιών
και της εργατικής αντίστασης και οι διοικήσεις
των πανεπιστημίων ακολουθούν πιστά αυτη τη
λογική. Καθαρά και αποστειρωμένα ιδρύματα
μακρυά απ'τις πολιτικές εξελιξεις και την πολι-
τική συζήτηση. Χρέος των επαναστατών είναι
να τους το γυρίσουμε μπούμερανγκ.

Οργανώνουμε τη μεγάλη αντιφασιστική κι-
νητοποίηση στις 16/9 και διεκδικούμε να κατε-
βάσουμε στο δρόμο τους φοιτητές. Γεμίζουμε
με αφίσες, πανό, αντιφασιστικά συνθήματα
όλη τη σχολή. Ξεσηκώνουμε τα αμφιθέατρα με
ανακοινώσεις και μεταφέρουμε τον αντιφασι-
στικό συναγερμό απ'την Αμερική στο Πάντειο
και σε κάθε σχολή. Μπαίνουμε σε ενα καυτό
φθινόπωρο με εργατικό κίνημα δυνατό και
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη πρώτη
γραμμή.

Μαριλένα Κουντούρη

Τ
ο φοιτητικό και μαθητικό κίνημα μπαίνει
από τις πρώτες κιόλας βδομάδες της νέ-
ας χρονιάς δυναμικά στις μάχες της πε-

ριόδου, ξεκινώντας από την αντιφασιστική δια-
δήλωση της 16/9 ενάντια στα «γραφεία» της
Χρυσής Αυγής. 

Ο Αργύρης δίνει την εικόνα από το ΤΕΙ Αθή-
νας: «Εδώ και μερικές εβδομάδες έχουμε ξεκι-
νήσει τις εξορμήσεις και τις αφισοκολλήσεις
στο ΤΕΙ Αθήνας για τη μεγάλη αντιφασιστική
διαδήλωση στις 16 Σεπτέμβρη. Με την Εργατι-
κή Αλληλεγγύη και τις προκηρύξεις για τις
16/9 συζητάμε με τους φοιτητές και τους κα-
θηγητές για τη σημασία αυτής της μάχης, για
το κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής Αυγής
και για το ότι οι νεοναζί πρέπει να μπουν στη
φυλακή. Η ανταπόκριση είναι πολύ θετική. Οι
φοιτητές εκφράζουν ενδιαφέρον για την πο-
ρεία της δίκης της Χρυσής Αυγής. Στη ΣΓΤΚΣ
έχουμε προτείνει τη συμμετοχή του σπουδα-
στικού συλλόγου και περιμένουμε να διεξαχθεί
το ΔΣ που θα πάρει την απόφαση. Επιπλέον
σήμερα κρεμάσαμε 2 μεγάλα πανό στις κεν-
τρικές εισόδους του ΤΕΙ».

«Στη Φιλοσοφική σχολή οργανώνουμε την
αντιφασιστική διαδήλωση της 16 Σεπτέμβρη
με πρόγραμμα εξορμήσεων έτσι ώστε να μιλή-
σουμε με φοιτήτριες και φοιτητές για το αίτη-
μα ‘Κλείστε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής’.
Είναι εντυπωσιακό ότι η νεολαία ενδιαφέρεται
για το αντιφασιστικό κίνημα και στο άκουσμα
του συνθήματος συμφωνεί με ενθουσιασμό. Οι
φοιτητές/τριες γνωρίζουν ότι η Χρυσή Αυγή εί-
ναι όντως μια δολοφονική συμμορία και όχι
πολιτικό κόμμα», είπε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη η Άννα. 

«Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ότι συζήτηση
για τις αντιφασιστικές μάχες ανοίγει όλα τα ζη-
τήματα: μας ρωτάνε τι λέμε για τη σημερινή
κατάσταση της Παιδείας, πώς θα τα παλέψου-
με όλα αυτά κλπ. Έτσι, ετοιμαζόμαστε να αρχί-
σουμε τακτικά μαζέματα με πολιτική συζήτηση. 

Για να προπαγανδίσουμε τη συμμετοχή μας

το Σάββατο ως σχολή έχουμε κάνει αφισοκόλ-
ληση, έχουμε βάλει πανό στην κεντρική είσοδο
της Πανεπιστημιούπολης καθώς και στο κτίριο
της Φιλοσοφικής, ενώ μέσα στη βδομάδα και
μέχρι την Παρασκευή που είναι η τελευταία
μας εξόρμηση θέλουμε να μιλήσουμε, εκτός
από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, με τους
συντρόφους της ΚΝΕ, με τις καθαρίστριες που
δουλεύουν στο χώρο κλπ.

Σταθμός

Η διαδήλωση της 16 Σεπτέμβρη είναι ένας
μεγάλος σταθμός στη μάχη ενάντια στη φασι-
στική απειλή αλλά όχι το τέλος. Στις υποδοχές
των πρωτοετών που θα γίνουν αμέσως μετά το
αντιφασιστικό τριήμερο για τα 4 χρόνια από τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, θα μιλήσουμε
με νέο κόσμο και θα συζητήσουμε την εικόνα
και το αντίκτυπο των διαδηλώσεων. Έτσι θα
δώσουμε τη συνέχεια σε όλες τις μάχες και θα
οργανώσουμε συμμετοχές για το διεθνές διή-
μερο της ΚΕΕΡΦΑ στις 14-15 Οκτώβρη».

Ο Μηνάς μίλησε στην ΕΑ για το άνοιγμα της

καμπάνιας στις εστίες: «Στην τελική ευθεία για
τις 16 Σεπτέμβρη κάναμε εξόρμηση στις Φοιτη-
τικές Εστίες Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ),
στα Ιλίσια. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε βά-
λει πανό και είχαμε αφισοκολλήσει. Υπήρχε πο-
λύ καλή ανταπόκριση από νέα παιδιά, που άφη-
σαν το τηλέφωνό τους για να οργανώσουμε τη
συμμετοχή από τις εστίες και τις σχολές τους.

Οι ΦΕΠΑ, αν και είναι οι καλύτερες εστίες
της Αθήνας, δεν παύουν να έχουν χτυπηθεί
δραματικά από τις περικοπές. Μιλάμε για φοι-
τητές λοιπόν που έχουν δώσει μάχες για χρη-
ματοδότηση, για να μπορούν να διατίθενται
περισσότερα δωμάτια και για να καλυτερεύ-
σουν οι συνθήκες συνολικά. 

Ανοίξαμε με τα παιδιά τη συζήτηση για τη μά-
χη ενάντια στους φασίστες. Το τελευταίο διά-
στημα έχουν παρατηρηθεί σβάστικες και ρατσι-
στικά συνθήματα σε τοίχους των εστιών. Δεν
τολμάνε βέβαια να κινηθούν ανοιχτά, άρα κανείς
δεν ξέρει ποιοι είναι, αλλά χτυπάει το καμπανάκι
για εντονότερη αντιφασιστική δράση στις
εστίες, να μην ακουμπάνε ούτε τους τοίχους».

Η Χριστίνα από τα ΕΜΜΕ δήλωσε στην ΕΑ:
«Στην εξόρμηση στη σχολή ΕΜΜΕ (Επικοινω-
νίας και ΜΜΕ), παρά το ότι ήταν μέρα εξεταστι-
κής και δεν είχε μεγάλη προσέλευση, καταφέ-
ραμε να βρούμε φοιτητές και να μιλήσουμε για
την αντιφασιστική διαδήλωση του Σαββάτου.
Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, όλοι ήταν ενήμεροι
για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Και το
πιο σημαντικό είναι ότι τη χρωμάτιζαν πολιτικά:
για τη ΧΑ η άποψή τους ήταν σαφέστατα αρνη-
τική, τη θεωρούν φασιστική οργάνωση.

Γενικά η οργάνωση της 16/9 είναι κάτι που
έχει ωριμάσει πολύ και μπορεί να φέρει πολύ
κόσμο στο αντιφασιστικό κίνημα. Ξεκινάει σαν
διαδήλωση για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα αλλά δίνει στη μάχη ενάντια στους φα-
σίστες μια πολύ ευρύτερη έκταση. Το άλλο θέ-
μα που συζητήσαμε εκτενώς με φοιτήτριες και
φοιτητές είναι οι εξελίξεις στην Αμερική. Από
μόνοι τους οι φοιτητές σχολιάζανε την εκλογή
του Τραμπ ως εξωφρενική. Εξόρμηση στη
σχολή μου θα ξαναγίνει πριν τη μεγάλη διαδή-
λωση. Είμαι αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να
κατεβάσουμε κόσμο».

Τέλος, μαθήτριες και μαθητές οργανώνουν
τα σχολεία τους για μια δυναμική συμμετοχή
του μαθητικού κινήματος στη διαδήλωση: «Σε
εξόρμησή μας για τις 16/9 στον αγιασμό του
Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθη-
νών, έδειξαν ενδιαφέρον οι μαθητές/τριες και
οι γονείς, που μάλιστα υπέγραψαν το κείμενο
της ΚΕΕΡΦΑ και άφησαν ενίσχυση. Την επόμε-
νη εξόρμηση την Πέμπτη 14/9 την οργανώνου-
με μαζί με 4 μαθήτριες του σχολείου, όπως και
το κατέβασμα των συμμαθητών τους με πα-
νό», μας είπε ο Σωκράτης.

Αφροδίτη Φράγκου

16/9, Φοιτητές και μαθητές στην πρώτη γραμμή 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Τετάρτη 13/9-Πέμπτη 14/9-
Παρασκευή 15/9 
κεντρικός διάδρομος 11πμ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

Τετάρτη 13/9-Πέμπτη 14/9-
Παρασκευή 15/9 προαύλιο 11πμ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Παρασκευή 15/9  
κεντρική είσοδος 10.30πμ

ΠΑ.ΠΕΙ

Τετάρτη 13/9 κεντρική είσοδος 12μες

ΑΣΚΤ

Τετάρτη 13/9 12μες

ΕΜΜΕ

Τετάρτη 13/9 11πμ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

Πέμπτη 14/9 διάδρομος 9.30 πμ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Πέμπτη 14/9 12μες
Παρασκευή 15/9 1μμ

ΝΟΠΕ

Παρασκευή 15/9 προαύλιο 3μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τετάρτη 13/9-Πέμπτη 14/9-
Παρασκευή 15/9  
Βιβλιοθήκη ΑΠΘ 11πμ, Λέσχη 1.30μμ

Εξορμήσεις στις Σχολές

ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ «Μακάρι να 
εμφανιστούν… εφοπλιστές»!

Εξόρμηση στο Πειραματικό Σχολείο στα Εξάρχεια



Ήσουν από τα ιδρυτικά μέλη της

Ενωτικής Αντικαπιταλιστικής Αριστε-

ράς-ΕΝΑΝΤΙΑ το 2007. Ποιοι ήταν οι

παράγοντες που οδήγησαν τότε στη

δημιουργία της;

Αρκετά χρόνια πριν το 2007 είχε
ξεκινήσει και ήταν αρκετά έντονη η
συζήτηση για την αναγκαιότητα η
επαναστατική αριστερά στην Ελλά-
δα να κάνει ένα πολιτικό βήμα που
να φέρει την ίδια, τις ιδέες της και
την επαναστατική προοπτική στο πο-
λιτικό προσκήνιο. Γιατί ενώ η επανα-
στατική αριστερά υπήρχε και λει-
τουργούσε από χρόνια στην Ελλάδα
-πολλοί θεωρούμε ως ορόσημο για
τη δημιουργία της το Πολυτεχνείο-
δεν είχε καταφέρει να παίξει κεντρι-
κό πολιτικό ρόλο. Από τα τέλη της
δεκαετίας του '90 και τις αρχές του
2000, και εδώ και παγκόσμια, το κλί-
μα “ήττας” που είχε επικρατήσει σε
ορισμένα κομμάτια του κινήματος
μετά την κατάρρευση των καθεστώ-
των του λεγόμενου “υπαρκτού σο-
σιαλισμού”, η προπαγάνδα των από
πάνω ότι “τελείωσε η ιστορία”, ότι “ο
καπιταλισμός έχει θριαμβεύσει και
δεν υπάρχει εναλλακτική”, είχε αρχί-
σει να ξεπερνιέται. Το αντικαπιταλι-
στικό κίνημα του Σιάτλ που εδώ πή-
ρε μεγάλες διαστάσεις με το αντιπο-
λεμικό κίνημα του 2003, οι μεγάλοι
νεολαιίστικοι αγώνες ενάντια στην
αναθεώρηση του Άρθρου 16 και την
ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων,
η μεγάλη απεργία των δασκάλων,
βοούσαν ότι χρειάζεται η επαναστα-
τική αριστερά να κάνει κάτι πιο συγ-
κροτημένο, με μεγαλύτερες φιλοδο-
ξίες, ότι ο κόσμος βγαίνει μπροστά
και πρέπει κι αυτή να κάνει το ίδιο
και να βάλει την προοπτική.

Η ΕΝΑΝΤΙΑ ήταν αποτέλεσμα αυ-
τής της συζήτησης. Οι δυνάμεις που
πήραν την πρωτοβουλία για τη δημι-
ουργία της θεώρησαν ότι είναι πλέον
αναγκαίο ένα μέτωπο των δυνάμεων
της επαναστατικής αριστεράς, των
δυνάμεων δηλαδή που έχουν στην
ανάλυσή τους, την πολιτική τους και
την τακτική τους ως κεντρικό το κί-
νημα και την ανάπτυξή του.  Και που
χωρίς να αποκλείουν κανένα από τις
μάχες, βλέπουν τους αγώνες του σή-
μερα στην προοπτική της αντικαπιτα-
λιστικής ανατροπής. Γι' αυτό και το
εγχείρημα είχε καταφέρει τότε να
συσπειρώσει πολλούς ανένταχτους
αγωνιστές, που ήταν μέσα στο κίνη-
μα, στο συνδικαλιστικό, το εργατικό,
που παρακολουθούσαν τις διάφορες
οργανώσεις της επαναστατικής αρι-
στεράς αλλά δεν ήταν ενταγμένοι σε
κάποια από αυτές. 

Τι σηματοδότησε η συγκρότηση της

ΕΝΑΝΤΙΑ;

Η στόχευση των ανθρώπων που
πήραν την πρωτοβουλία για τη συγ-
κρότηση της ΕΝΑΝΤΙΑ ήταν το σύ-
νολο της επαναστατικής αριστεράς,
το κάλεσμα απευθυνόταν σε όλες
τις δυνάμεις. Μπορεί να μην έγινε
δυνατό σε πρώτη φάση το μέτωπο

όλων των δυνάμεων αλλά δεν άργη-
σε. Μετά από ενάμιση περίπου χρό-
νο, όταν η εξέγερση του Δεκέμβρη
του 2008 έβαλε ξανά στις δυνάμεις
της επαναστατικής αριστεράς επιτα-
κτικά το ζήτημα του ποιος μπαίνει
μπροστά στους αγώνες και ότι οι
αγώνες χρειάζονται προοπτική και
άρα οργανωτική δύναμη για να γίνει
η πολιτική προοπτική πράξη, συγ-
κροτήθηκε τελικά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Αυτή η πορεία σηματοδότησε ότι
ο χώρος της επαναστατικής αριστε-
ράς σήμερα είναι πολύ πιο μεγάλος
από αυτός που συσπειρώνεται στις
οργανώσεις. Είναι ένας διάχυτος κό-
σμος, αγωνιστές των κινημάτων που
στην μία ή την άλλη προσπάθεια,
έτρεξαν να πλαισιώσουν το εγχείρη-
μα. Σηματοδότησε επίσης δυνατότη-
τες όπως πετυχημένη παρουσία, τη-
ρουμένων των αναλογιών, στις εκλο-
γικές αναμετρήσεις αλλά όχι μόνο.
Έφερε πολλές θέσεις στο συνδικα-
λιστικό κίνημα, άρχισαν να κατεβαί-
νουν ψηφοδέλτια αυτού του χώρου
και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη
πολλών εργαζόμενων με αποτέλε-
σμα δυνάμεις της επαναστατικής
αριστεράς σήμερα να βρίσκονται και
στη διοίκηση της ΑΔΕΔΥ, στο ΕΚΑ,
σε πάρα πολλές Ομοσπονδίες, σε

εκατοντάδες εργατικά σωματεία.
Και έδειξε επίσης ότι ο αντικαπιτα-

λιστικός λόγος και κάλεσμα μπορεί
να σταθεί αυτοτελώς σαν πολιτικό
πρόταγμα στην κοινωνία και να κερ-
δίζει έδαφος ως απάντηση στις επι-
θέσεις των από πάνω. Μην ξεχνάμε
ότι στο ερώτημα αυτό, τι πρέπει να
κάνει η αριστερά και ακόμα περισ-
σότερο η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά, δεν δόθηκαν από όλες τις δυνά-
μεις -ακόμα και της επαναστατικής
αριστεράς- τότε οι ίδιες απαντήσεις.
Πολλά κομμάτια θεώρησαν ότι η πο-
λιτική απάντηση στη συγκυρία ήταν
η συγκρότηση ενός αντινεοφιλελεύ-
θερου μετώπου σε συνεργασία με
δυνάμεις της ρεφορμιστικής αριστε-
ράς. Πολλά κομμάτια της επαναστα-
τικής, εξωκοινοβουλευτικής, άκρας
αριστεράς ακολούθησαν το εγχείρη-
μα του ΣΥΡΙΖΑ με τη γνωστή διά-
ψευση και κατάληξη. Όπως αποδεί-
χτηκε δεν είναι απαραίτητο να είσαι
σε πολιτική συμμαχία με το ρεφορ-
μισμό και με ένα πολιτικό πρόγραμ-
μα “πιο εφικτό” για να απευθυνθείς
σε πλατιά ακροατήρια και να κερδί-
ζεις ανθρώπους. Αυτό αποδείχτηκε
λάθος και με τραγικό τρόπο.

Και είναι και αυτό που μετράει και
σήμερα. Θα είχαμε μια διαφορετική
συγκυρία αν δεν υπήρχε η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, αν δηλαδή δεν υπήρχε αριστε-
ρή, μαχητική, εργατική απάντηση
στους συμβιβσμούς του ρεφορμι-
σμού, αν δεν υπήρχε ένα πολιτικό
κέντρο που να μπορεί να οργανώσει

τους αγώνες και να τους δώσει την
κατεύθυνση που χρειάζεται.

Πώς βλέπεις τη συγκυρία δέκα χρό-

νια μετά;

Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα μεταίχ-
μιο, πιο προχωρημένο από το 2007.
Το λεγόμενο “εφικτό”, η άποψη δη-
λαδή ότι δε μπορούμε να πάμε στην
αντικαπιταλιστική προοπτική αλλά
χρειάζεται να κάνουμε πρώτα κάτι
άλλο που τελικά δεν είναι τίποτα άλ-
λο από την τακτική των συμβιβασμών
με τους δανειστές και το κεφάλαιο,
έχει καταρρεύσει. Δεν είμαστε σε μια
εξεγερσιακή στιγμή όπως το Δεκέμ-
βρη του 2008, αλλά και πριν το 2008
ή το μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα δεν
ήμασταν. Ήρθε όμως, όπως ήρθε και
το κίνημα του 2010, του 2011 κλπ. Εί-
ναι μεγάλη ευθύνη του πιο συγκροτη-
μένου και μεγάλου εγχειρήματος της
επαναστατικής αριστεράς στην Ελλά-
δα που λέγεται ΑΝΤΑΡΣΥΑ να μπει
μπροστά σε αυτή την κρίσιμη συγκυ-
ρία. Να είναι καθαρή ως προς τον
προσανατολισμό. Ο κόσμος ξέρει πια
ότι η λύση δε θα είναι εύκολη, του
στυλ “ψηφίστε με κι εγώ θα καθαρί-
σω”. Όμως η αίσθηση ότι μπορούμε
να κάνουμε το μεγάλο βήμα και να τα
βάλουμε με νικηφόρο αποτέλεσμα με
το κεφάλαιο δεν γεννιέται παρά μόνο
μέσα στους αγώνες και σε αυτό πρέ-
πει να βοηθήσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αν κα-
τακτηθεί αυτή η αυτοπεποίθηση, νο-
μίζω θα ζήσουμε στιγμές σαν τότε
και ακόμα μεγαλύτερες.

Πρέπει να στηρίξουμε το εργατικό
κίνημα και όλους τους αγώνες που
ξεσπάνε για να αντιμετωπίσουν τις
συνέπειες των μνημονιακών πολτι-
κών. Και είναι αγώνες που το τελευ-
ταίο διάστημα βλέπουμε να ανα-
πτύσσονται σε δύσκολους χώρους
όπως του ιδιωτικού τομέα εκτός από
του δημόσιου. Γιατί τα προβλήματα
είναι πια εκρηκτικά. Άρα σε όλους
τους χώρους να συμβάλλουμε στο
ξέσπασμα, την οργάνωση και τη γε-
νίκευση των αγώνων. Να πρωτοστα-
τήσουμε στις αντιφασιστικές μάχες.
Είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο που
έδειξε ότι έχει τη δύναμη να τσακίζει
τους φασίστες: είναι σε δίκη, οι επι-
θέσεις έχουν μειωθεί, σε πολλές πε-
ριοχές κλείνουν τα γραφεία τους,
στον Πειραιά έφυγαν από εκεί που
ήταν και πήγαν αλλού και ούτε ταμ-
πέλα δεν έχουν πια. Σε αυτό το μέ-
τωπο, έρχεται να δέσει και το κίνημα
ενάντια στο ρατσισμό, για την υπε-
ράσπιση και ένταξη των προσφύγων
αλλά και σε συνδυασμό με το αντι-
πολεμικό κίνημα γιατί στην ευρύτε-
ρη περιοχή το τελευταίο καιρό οι
εστίες πολέμου πολλαπλασιάζονται
και είναι δίπλα μας.

Η ΕΝΑΝΤΙΑ είχε το “ενωτική” ως

βασικό συστατικό της. Πόση σημασία

έχει αυτό σήμερα;

Η αντικαπιταλιστική αριστερά
μπορεί και χρειάζεται να είναι η ενω-
τική δύναμη μέσα στο κίνημα. Ότι
μπορεί να είναι, το έχει αποδείξει.
Στο εσωτερικό της έχουν συναντη-
θεί δυνάμεις της επαναστατικής αρι-
στεράς από το σύνολο σχεδόν των
ιστορικών ρευμάτων που προέκυψαν
στην πορεία του εργατικού, αριστε-
ρού, κομμουνιστικού κινήματος. Και
συνεργάζονται και συζητάνε και
δουλεύουν μαζί και βγάζουν από
κοινού πολιτική. Μπορεί αυτό να
χρειάζεται να βαθύνει αλλά σίγουρα
έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να γίνει.

Έναν αντίστοιχο ρόλο πρέπει να
παίξει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα στο κίνη-
μα. Να ενώσει τους εργαζόμενους
στον αγώνα. Από όλη την ιστορία
του εργατικού κινήματος, η ενότητα
είναι το πιο σπουδαίο όπλο της ερ-
γατικής τάξης. Κι αυτό φαίνεται
στους καθημερινούς αγώνες, πχ
όταν πας και προπαγανδίζεις μια
απεργία στο χώρο σου, όλοι ρωτάνε
“ο δίπλα μου θα απεργήσει;”. Οι ερ-
γαζόμενοι καταλαβαίνουν ότι έχουμε
ελπίδες να νικήσουμε αν είμαστε
όλοι μαζί. Αν δεν είμαστε, έχουμε
υποσκάψει τον ίδιο τον αγώνα. Αυτό
το πνεύμα, το ενωτικό, το αγωνιστι-
κό, το ανατρεπτικό, η επαναστατική
αριστερά πρέπει και μπορεί να το
περάσει μέσα στο κίνημα. Να απευ-
θύνουμε σε όλο τον κόσμο που ψή-
φισε ΣΥΡΙΖΑ για να απαλλαγεί από
τα μνημόνια, σε όλο τον κόσμο που
ψήφισε ΟΧΙ γιατί πίστευε ότι μπορεί
να πει όχι, κάλεσμα αγώνα.

Ο Θανάσης Διαβολάκης 
μίλησε στη Λένα Βερδέ
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“Η αντικαπιταλιστική
Αριστερά χρειάζεται 
να είναι ενωτική δύναμη”

Συνέντευξη με τον 

Θανάση Διαβολάκη,

μέλος ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ο Θανάσης Διαβολάκης ομιλητής σε συγκέντρωση
της ΕΝΑΝΤΙΑ στην Ομόνοια, Σεπτέμβρης 2007
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Τ
ελεσίγραφο να τις χορηγη-
θούν όλες οι άδειες για τα
έργα της σε Σκουριές και

Ολυμπιάδα ως τις 21 Σεπτέμβρη,
διαφορετικά θα διακόψει οριστικά
τη λειτουργία της στην Ελλάδα,
έστειλε η Eldorado Gold στην κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το θέμα
έγινε πρώτη είδηση σε όλα τα
ΜΜΕ με τίτλους και σχόλια για την
“καταστροφή” που θα σημάνει το
σταμάτημα της επένδυσης και η
αποχώρηση της καναδικής εται-
ρίας από τη χώρα. 

Στην πραγματικότητα πρόκειται
για μπλόφα. Παραμονές νέων δια-
δικασιών για τη συνέχιση των έρ-
γων, η Eldorado και οι ντόπιοι συ-
νεργάτες της στην Ελληνικός Χρυ-
σός του Μπόμπολα, προκειμένου
να εξασφαλίσουν ότι δε θα αλλά-
ξει τίποτα από το καθεστώς ασυ-
δοσίας που ισχύει μέχρι σήμερα,
ακολουθούν την πιο δοκιμασμένη
συνταγή: αυτή των εκβιασμών. Την
ίδια δηλαδή που έχουν εφαρμόσει
οι “ευρωπαίοι εταίροι” από την
πρώτη μέρα της διακυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ ώστε ο τελευταίος να
συνθηκολογήσει πλήρως. Αυτό το
στόχο έχουν και τα κροκοδείλια
δάκρυά τους για τους πάνω από
1000 εργαζόμενους που “κινδυ-
νεύουν να χάσουν τις δουλειές
τους”.

Είναι η τρίτη φορά άλλωστε από
το 2015 που οι συγκεκριμένες εται-
ρίες προχωρούν σε έναν τέτοιο εκ-
βιασμό. Και θα είναι η τρίτη φορά
που θα πετύχουν το στόχο τους.
Γιατί ό,τι και να λέει η κυβέρνηση,
είναι η ίδια που τους έχει ανοίξει
το δρόμο. Η μέχρι τώρα πορεία

της στο συγκεκριμένο ζήτημα ακο-
λουθεί τη συνολικότερη των μνη-
μονίων: από το “θα σκίσουμε τα
μνημόνια”, στο “τα ψηφίζουμε με
βαριά καρδιά” κι από εκεί στο ότι
“η εφαρμογή τους θα μας βγάλει
από την κρίση”. Το ίδιο ακριβώς
ισχύει με την Eldorado. Η υπόσχε-
ση για σταμάτημα των καταστρο-

φικών για το περιβάλλον έργων
έγινε γρήγορα αποδοχή της συνέ-
χισής τους με δικαιολογία “το νο-
μοθετικό πλαίσιο των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων” και στη συνέ-
χεια συνεργασία και διάλογος με
την εταιρία καθώς η κυβέρνηση εί-
ναι “ο καλύτερος φίλος των επεν-
δύσεων”. Στο ίδιο μήκος κύματος

ήταν και οι δηλώσεις όλων των
στελεχών της τώρα.

Η απάντηση στον εκβιασμό της
Eldorado είναι μία: να σταματήσει
η “επένδυση” και να φύγουν οι
σύγχρονοι χρυσοθήρες από τη χώ-
ρα εδώ και τώρα. Να συσταθεί δη-
μόσιος φορέας αποκατάστασης
των περιοχών από την περιβαλλον-
τική καταστροφή που έχει προκα-
λέσει η ανεξέλεγκτη δράση της El-
dorado. Εκεί να βρουν δουλειά
όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας,
τη ζωή και το μέλλον των οποίων
χρησιμοποιεί σήμερα ως διαπραγ-
ματευτικό χαρτί στους εκβιασμούς
της. Όσο για τον ορυκτό πλούτο,
να εθνικοποιηθεί με εργατικό και
κοινωνικό έλεγχο. Αυτό θα δώσει
πρακτικά τη δυνατότητα στον κό-
σμο της περιοχής -εργαζόμενους
και κατοίκους- να σχεδιάσουν οι
ίδιοι τη μεταλλευτική δραστηριότη-
τα και τις εξορύξεις προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου λαμβά-
νοντας υπόψη τις οικολογικές επι-
πτώσεις και με γνώμονα την προ-
στασία του φυσικού περιβάλλον-
τος.

Αυτή είναι η εναλλακτική λύση.
Αλλά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ούτε
μπορεί ούτε θέλει να τη δώσει.
Μόνο το κίνημα που παλεύει χρό-
νια τώρα ενάντια στην εξόρυξη
μπορεί να την επιβάλλει.

Λ.Β.

Τ
α τελευταία χρόνια πολλή συζήτηση γίνε-
ται για την ταύτιση “κομμουνισμού-ναζι-
σμού” και είναι επίκαιρη με την περίφημη

“διάσκεψη”-”συνέδριο” -ή όπως αλλιώς να ειπω-
θεί- της Εσθονίας. 

Η ρίζα του προβλήματος όμως δεν είναι αυτή,
αλλά η ταύτιση “σταλινισμού-σοσιαλισμού”. Πά-
για επικοινωνιακή πρακτική της αστικής ιδεολο-
γίας ήταν να ταυτίζει το σοσιαλισμό με το σταλι-
νισμό και σ' αυτή την πρακτική στήριξε την προ-
παγανδιστική πολιτική της που της απέφερε
πολλά οφέλη, καθώς προβάλλοντας το απο-
κρουστικό, μονολιθικό, ατομοκεντρικό πρόσωπο
του σταλινισμού πέτυχε σε μεγάλο βαθμό την
ταύτιση. Και αυτή η ταύτιση ήταν εύκολη λόγω
του πνεύματος μανιχαϊσμού και διπολισμού που
κυριάρχησε στη μεταπολεμική περίοδο.

Ο σταλινισμός και ο φασισμός έχουν τα αίτιά
τους στη ματαίωση της παγκόσμιας προλεταρια-
κής επανάστασης. Μια προλεταριακή επανάστα-
ση θα αποσάθρωνε και το σταλινισμό και το φα-
σισμό λόγω της αδύναμης οικονομικής και πολι-
τικής τους βάσης. Για το λόγο αυτό η σταλινική
φράξια δεν είχε κανένα λόγο να προωθήσει την
προλεταριακή επανάσταση.

Ο σταλινισμός ανδρώθηκε και οι δυτικές δη-
μοκρατίες κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου
ηττήθηκαν επειδή κατά τη διάρκεια της παγκό-
σμιας οικονομικής κρίσης το τεράστιο χάσμα και

κενό που δημιουργήθηκε μεταξύ των παραγωγι-
κών δυνάμεων και παραγωγικών σχέσεων το κά-
λυψε ο φασισμός με τα εθνικιστικά και λαϊκιστι-
κά μηνύματά του.

Ο σταλινισμός και ο φασισμός αν και έχουν
διαφορετική αφετηρία και κοινωνική βάση έχουν
συγκριτικές ομοιότητες όπως η έλλειψη ελευθε-
ρίας, η διοικητική επίλυση των πολιτικών διαφο-
ρών, η μονολιθικότητα, ο προσωποκεντρικός χα-
ρακτήρας της εξουσίας, η διατεταγμένη εξύμνη-
ση και προσωπολατρεία.

Εφόσον επιτεύχθηκε αυτή η ταύτιση, άνοιγε ο
δρόμος για την ταύτιση κομμουνισμού-ναζισμού,
φυσικά ανιστόρητη και ανεδαφική. Ούτε η θεωρία
του επιστημονικού σοσιαλισμού που ανέπτυξαν οι
Μαρξ-Ένγκελς είχε σχέση με τη φυλετική θεωρία
του ναζισμού ούτε ο σταλινισμός που αποτελεί
την εθνικιστική διαστρέβλωση του σοσιαλισμού,
τη σοσιαλσοβινιστική και σοσιαλιμπεριαλιστική
εκδοχή του, είχε σχέση με το σοσιαλισμό. Στην
ταύτιση “κομμουνισμού-ναζισμού” πρωτοστατούν
οι χώρες του πρώην “υπαρκτού κρατικομονοπω-
λιακού καπιταλισμού” ως αποτέλεσμα της μετα-
πολεμικής τραγωδίας της Ανατολικής Ευρώπης.

Ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός μιας κοινω-
νίας είναι αποτέλεσμα εσωτερικών επαναστατι-

κών διαδικασιών και προϊόντων ταξικής πάλης.
Μια κοινωνία δεν μετασχηματίζεται με τη νικη-
φόρα προέλαση των κόκκινων μεραρχιών. Βέ-
βαια στο κακοφορμισμένο μόρφωμα των Λαϊκών
Δημοκρατιών (οι χώρες της Βαλτικής εντάχτη-
καν στην ΕΣΣΔ το 1940 με προσάρτηση σύμφω-
να με τα μυστικά πρωτόκολλα της συμφωνίας
Ρίμπεντροπ-Μολότωφ) δόθηκε από τον Ζντάνωφ
ένα ιδεολογικό περίβλημα της διπλής αντίθεσης:
(α) της αντίθεσης μεταξύ της τάσης των χωρών
αυτών για αυτοδύναμη ανάπτυξη και της κατα-
θλιπτικής πίεσης του ξένου κεφάλαιου και (β)
των αναπτυγμένων παραγωγικών σχέσεων και
καθυστερημένων παραγωγικών δυνάμεων.

Ο Στάλιν με την ωμή ειλικρίνεια του και την
περιφρόνησή του στις αρχές του Μαρξισμού-Λε-
νινισμού που τον διέκρινε, και μη έχοντας ιδεο-
λογικές και θεωρητικές ανησυχίες το 1945 μετά
τις συμφωνίες της Γιάλτας και του Πότσδαμ δή-
λωσε ότι “σε κάθε χώρα το κράτος επιβάλλει το
κοινωνικό σύστημα που επιλέγει μέχρι εκεί που
φτάνει ο στρατός του”. Η αποθέωση της κοσμο-
θεωρίας του επιστημονικού σοσιαλισμού, ο άν-
θρωπος είχε τόση σχέση μαζί του όση ο φάντης
με το ρετσινόλαδο.

Γιώργος Παφίλης, Βριλήσσια

ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ELDORADO

Nα φύγει εδώ και τώρα   

Ανιστόρητη η ταύτιση φασισμού-κομμουνισμού

Δεύτερη έκδοση 
του «Έτος Ένα της 
Ρώσικης Επανάστασης»

Φωτό από παλαιότερη
μαζική διαδήλωση
στη Θεσσαλονίκη
ενάντια στην
εξόρυξη
χρυσού

Συνεχίζεται μέχρι και την Κυριακή
17 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Βιβλί-
ου στο Ζάππειο. Το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο βρίσκεται στο περίπτε-
ρο νο120.
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Μ
εγάλη επιτυχία εντός και εκτός Ελλά-
δας γνωρίζει η ταινία “Amerika Squa-
re”. Τελευταία μεγάλη διάκριση για

την “Πλατεία Αμερικής” είναι η επιλογή της
ταινίας από την αρμόδια επιτροπή γνωμοδό-
τησης για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην
επετειακή 90ή απονομή των βραβείων
Οσκαρ. 

Η ταινία που κυκλοφόρησε τον περασμένο
Μάρτιο, σε σενάριο του Γιάννη Σακαρίδη σε
συνεργασία με τον Γιάννη Τσίρμπα (βασίζεται
στο βιβλίο του “Πλατεία Βικτωρίας”) και τον
Βαγγέλη Μουρίκη, είναι ένα δράμα χαρακτή-
ρων όπου τρεις διαφορετικές ιστορίες μπλέ-
κονται μεταξύ τους. Ο Μπίλι (Γιάννης Στάνκο-
γλου) ιδιοκτήτης μπαρ και τατουατζής, ο Νά-
κος (Μάκης Παπαδημητρίου) άνεργος που ζει
ακόμα με τους γονείς του και μισεί τους ξέ-
νους που έχουν κατακλύσει τη γειτονιά του
και ο Τάρεκ (Βασίλης Κουκαλάνι) Σύρος πρό-
σφυγας που ψάχνει απεγνωσμένα τρόπο να
φύγει μαζί με τη 10χρονη κόρη του για τη
Γερμανία, τρεις διαφορετικοί πρωταγωνιστές
συναντιόνται και συγκρούονται μέσα στην Ελ-
λάδα της κρίσης.

“Η επιτυχία της ταινίας τόσο στα διάφορα
φεστιβάλ, όσο -ακόμα πιο σημαντικό- στις αί-
θουσες όλους αυτούς τους 6 μήνες της δια-
νομής της, οφείλεται στο ότι πρόκειται για
μια λαϊκή, ταξική θα έλεγα, ταινία. Σε αντίθε-
ση με τα εσωστρεφή αστικά δράματα που εί-
δαμε από το ελληνικό σινεμά τα τελευταία
χρόνια, η “Πλατεία Αμερικής” έρχεται να πα-
ρουσιάσει τη ζωή σε μια από τις πιο λαϊκές
συνοικίες της Αθήνας. Ας μην ξεχνάμε πως η
πλατεία Αμερικής, μια από τις πιο πολυεθνι-
κές γειτονιές της Αθήνας, υπήρξε ένα από τα
σημεία πραγματικής σύγκρουσης με τους
φασίστες που προσπάθησαν να πατήσουν το
πόδι τους και να επιβάλουν σκηνικό τρόμου
στην γειτονιά”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο
Βασίλης Κουκαλάνι.

“Γνωρίζοντας τις δυσκολίες για να φτάσου-
με στο σημαντικό αυτό αποτέλεσμα νιώθω με-
γάλη χαρά για την επιτυχία της ταινίας τόσο
για τον Γιάννη Σακαρίδη αλλά και για όλους
εμάς που συμβάλαμε στην δημιουργία της. 

Πιστεύω πως ακριβώς επειδή η ταινία
ασχολείται με τα τόσο καυτά ζητήματα των
προσφύγων, της μετανάστευσης και του ρα-
τσισμού, ζητήματα που βρίσκονται στην επι-

καιρότητα και των ΗΠΑ μετά την εκλογή του
Τραμπ, έχει μεγάλες πιθανότητες να περάσει
στην τελική πεντάδα επιλογής για το Όσκαρ
ξενόγλωσσης ταινίας. Ωστόσο, όποια και να
είναι η τελική έκβαση στα Όσκαρ η επιλογή
της ταινίας για την εκπροσώπηση της Ελλά-
δας στα Όσκαρ αποτελεί από μόνη της μια
μεγάλη επιτυχία”.

Κυριάκος Μπάνος

Α
κριβώς τη μέρα της επίσκε-
ψης Μακρόν και μακριά
από τις πομπώδεις δηλώ-

σεις, βγήκε στις αίθουσες μια ται-
νία που δείχνει εύστοχα ποιά είναι
η πραγματική κατάσταση στη
Γαλλία σήμερα –καθόλου κολα-
κευτική για τον πρόεδρό της. Η
ταινία του Λουκά Μπελβό (γνω-
στού από τους «38 μάρτυρες»)
κυκλοφόρησε στη Γαλλία λίγο
πριν τις προεδρικές εκλογές και
προκάλεσε σάλο. Ο λόγος είναι
ότι φωτογραφίζει το φαινόμενο
του κόμματος της Μαρίν Λεπέν
μέσα από μια ιστορία μυθοπλα-
σίας. 

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω
από την Πολίν, μια ιδιωτική νοσο-
κόμα που μεγαλώνει μόνη τα παι-
διά της σε μια μικρή πόλη της βό-
ρειας Γαλλίας κοντά στο Καλαί,
μια πόλη φτωχή και παρατημένη
διαχρονικά από τις κυβερνήσεις:
κοινωνικές υπηρεσίες και συγκοι-
νωνίες ρημάζουν και ο κόσμος
ασφυκτιά μέσα στην ανεργία, το
θυμό και την απόγνωση. Η Πολίν
προέρχεται από αριστερή εργατι-
κή οικογένεια – ο πατέρας της πα-
λιός συνδικαλιστής της CGT στα
ορυχεία και μέλος του Κ.Κ. Γαλ-
λίας έχει λυγίσει από την ανεργία
και τις αρρώστιες-, η ίδια εξατομι-
κοποιημένη και απολίτικη, αλλά
με καλές σχέσεις με τον απλό κό-
σμο της πόλης. Για αυτό το λόγο,
γνωστός ακροδεξιός γιατρός με
τον οποίο συνεργάζεται στενά,
της προτείνει να μπει επικεφαλής

στις τοπικές εκλογές με το ψηφο-
δέλτιο ενός νεοσύστατου εθνοπα-
τριωτικού συνδυασμού. Η Πολίν
διστάζει, αλλά σταδιακά «ψήνε-
ται», με το σκεπτικό ότι πρέπει κι
αυτή να κάνει κάτι για να αλλάξει
την κατάσταση. Θα μπει στη δίνη
της πολιτικής του κόμματος και
της δυναμικής αρχηγού του που
είναι κόρη ενός γηραιού ακροδε-
ξιού πολιτικού, ενώ οι φίλοι της
πολώνονται ανάμεσα σε ένα κομ-
μάτι που γλυστρά προς τον ρατσι-
σμό και ένα άλλο που αντιστέκε-
ται. Παράλληλα επανασυνδέεται
με έναν εφηβικό της έρωτα, χωρίς
να γνωρίζει ότι ασχολείται με ναζι-
στικές ένοπλες συμμορίες.

Το στοίχημα που αναλαμβάνει η
ταινία είναι πολύ προκλητικό και
επίκαιρο, και παρά τον κίνδυνο να
πέσει σε ηθικοπλαστικά διδάγμα-
τα ή σε καρικατούρες, το φέρνει
σε πέρας, θυμίζοντας την πολιτι-
κή πυξίδα του σινεμά του Κεν Λό-
ουτς. Τα πιο δυνατά του στοιχεία
βρίσκονται κατ’αρχήν στην αναζή-
τηση του «γιατί», «γιατί η εργατική

τάξη φτάνει να στηρίζει την άκρα
δεξιά;». Μακριά από κλισέ και
«κοινωνικούς αυτοματισμούς», η
Πολίν στρέφεται στα δεξιά γιατί η
αριστερά είναι κάτω από τις περι-
στάσεις. Δεν την πλησίασε το
Κομμουνιστικό Κόμμα στο οποίο
ανήκει ο πατέρας της αλλά ο για-
τρός, αυτός ψάρεψε πρώτος στα
θολά νερά της αγανάκτησής της
και την έστρεψε στον ρατσισμό.
Θέλει να παλέψει αλλά δεν ξέρει
προς τα πού. Το ίδιο ισχύει για
τον κοινωνικό της περίγυρο, αν-
θρώπους αγανακτισμένους μέσα
στην κρίση, το πώς απαντούν
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
το ποιός τους απευθύνεται. Αυτό
δεν σημαίνει άφεση για αντιδρα-
στικές επιλογές που κάνει η αρνη-
τική ηρωίδα, αλλά ανάγκη για
απαντήσεις που μόνο η πολιτική
ματιά μπορεί να δώσει. Η πολιτική
βρίσκεται παντού, είτε επιλέγει
κανείς να ασχοληθεί, είτε όχι.

Εξαθλίωση

Το δεύτερο πλεονέκτημα της
ταινίας είναι η απεικόνιση της
ακροδεξιάς κι η σχέση της με τον
φασισμό. Βλέπουμε τα στελέχη
του νέου ακροδεξιού μορφώμα-
τος που θέλει να αποποιηθεί το
φασιστικό παρελθόν του, να σπε-
κουλάρουν πολύ προσεκτικά πά-
νω στην εξαθλίωση της εργατικής

τάξης, φορτώνοντας τις ευθύνες
σε αριστερές και δεξιές κυβερνή-
σεις, με έναν αφηρημένο καταγ-
γελτικό λόγο για την κερδοσκο-
πία, τις τράπεζες, χωρίς συγκεκρι-
μένη κοινωνική αναφορά εκτός
από τον «Γαλλικό λαό». Από τη
μια η πατρίδα και οι Γάλλοι και
από την άλλη οι «άλλοι», τα «απο-
βράσματα», μια διπλή γλώσσα για
να μην σοκάρει τα ευαίσθητα αυ-
τιά του νέου ακροατήριου, στις
ψήφους του οποίου στοχεύουν.
Όμως η σχέση με τις φασιστο-
συμμορίες υπάρχει, μυστική και
αναγκαία για την αστυνόμευση
και τις βρωμοδουλιές που θα πεί-
σουν την αστική τάξη ότι το κόμ-
μα αυτό «μπορεί να κάνει τη δου-
λειά». Στο κόμμα της Λεπέν έγιναν
έξαλλοι όταν η ταινία βγήκε στις
γαλλικές αίθουσες. 

Τρίτο στοιχείο, τίποτα δεν είναι
νομοτελειακά προκαθορισμένο. Η
Πωλίν πήγε δεξιά, η αριστερά
μπορεί να φαίνεται απούσα σαν
πολιτική οργάνωση, όμως έξω
από τις ακροδεξιές συγκεντρώ-
σεις βλέπουμε κόσμο να διαδηλώ-
νει, στα γκέτο των μεταναστών
βλέπουμε νεολαία που διαμαρτύ-
ρεται κι αυτό τελικά γίνεται κατα-
λύτης στην στάση της Πολίν. Ο
Μπελβό έφερε με θαρρετό τρόπο
στη μεγάλη οθόνη μια συζήτηση
που απασχολεί όλη την Ευρώπη
δείχνοντας τις δυνατότητες και
την αξία του πολιτικού σινεμά.

Δήμητρα Κυρίλλου

Η πολωμένη Γαλλία

Detroit- 
μια οργισμένη
πόλη

Η
ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου
που ήδη προβάλλεται στους κινη-
ματογράφους είναι μια ευχάρι-

στη έκπληξη. Η βραβευμένη με Όσκαρ
σκηνοθέτις για την ταινία της “The Hurt
Locker” μπορεί να μην είναι τόσο καλή
κινηματογραφικά αυτή τη φορά, αλλά εί-
ναι σίγουρα πολύ πιο προχωρημένη πολι-
τικά. Ασχολείται με την εξέγερση των
Μαύρων στο Ντιτρόιτ πριν από πενήντα
χρόνια και είναι καταπέλτης για τον ρα-
τσισμό που καταστρέφει τις ζωές των
αφροαμερικανών.

Το πρώτο θετικό της ταινίας είναι ότι
υιοθετεί στιλ ντοκιμαντέρ και με αυτό τον
τρόπο βοηθάει να γίνουν γνωστά γεγο-
νότα που για το ελληνικό κοινό είναι σε
μεγάλο βαθμό άγνωστα. Η αμερικάνικη
κοινωνία είχε συγκλονιστεί τότε από το
ξέσπασμα της οργής στις εργατογειτο-
νιές των Μαύρων. Και βέβαια η αναφορά
σε εκείνες τις εκρήξεις κάθε άλλο παρά
επετειακή είναι σήμερα όπου το κίνημα
“Black lives matter” συνεχίζει τον ίδιο
αγώνα.

Μέσα στο σκηνικό του εξεγερμένου
Ντιτρόιτ, η ταινία στέκεται στην πραγμα-
τική ιστορία των εγκλημάτων που έκανε
η αστυνομία στο ξενοδοχείο “Algiers”
στη διάρκεια της καταστολής των “ταρα-
χών”.

Οι ρατσιστές μπάτσοι, οι χειρισμοί των
προϊσταμένων τους, το δικαστήριο που
τους αθωώνει δίνουν ανάγλυφα την εικό-
να του τέρατος που είχαν και έχουν να
αντιμετωπίσουν οι Μαύροι νεολαίοι, όχι
στα σκλαβοπάζαρα του Νότου του 19ου
αιώνα αλλά στις βιομηχανικές πόλεις του
Βορρά εκατό χρόνια αργότερα.

Παράλληλα, τα νέα παιδιά που μεγα-
λώνουν σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι
απλά θύματα, αλλά πρωταγωνιστές
στην προσπάθεια να βρουν διέξοδο. Η
σχέση της Μαύρης εργατικής τάξης με
τη μουσική της Motown διατρέχει την
ταινία. Ωστόσο οι ελπίδες για διαφυγή
μέσα από ένα μουσικό συγκρότημα δεν
σβήνουν το μίσος για τους ρατσιστές.
Ακόμη και ο απολίτικος Μαύρος που
δουλεύει σαν σεκιουριτάς και μοιάζει με
τον συμβιβασμένο “Μπάρμπα Θωμά”,
ξερνάει από αηδία όταν βρίσκεται κατη-
γορούμενος μαζί με τους ρατσιστές
μπάτσους και αθωώνεται μαζί τους από
το δικαστήριο.

Δείτε την ταινία πηγαίνοντας προς τα
αντιφασιστικά συλλαλητήρια στην επέ-
τειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσ-
σα, ο αντιρατσισμός και η μουσική του
είναι έμπνευση για να οργανώνουμε πιο
δυνατά.

Πάνος Γκαργκάνας

• Διαβάστε επίσης “Ντιτρόιτ 1967- dan-
cing in the streets” στο φύλλο της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης Νο 1288, http://ergati-
ki.gr/index.php?issue=1288

Από την πλατεία Αμερικής, 
στην Αμερική των Όσκαρ

“Αυτή η γη
είναι δική μας“
(Chez nous)

Ο Βασίλης Κουκαλάνι στο ρόλο Σύρου πρόσφυγα
στην ταινία “Amerika Square”
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ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9
ΣΥΝΤΑΓΜΑ  Μετρό 7πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή & Ναυαρίνου 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ συντριβάνι 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο 
Παύλου Φύσσα  7.30μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 6.30μμ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή & Ναυαρίνου 6.30μμ
ΔΥΤΙΚΑ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ 

Γεροκωστοπούλου & Ρ.Φεραίου 10.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  16/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου, 12μες
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 12μες

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος
Δεκελείας 12μες

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 καφέ Pure 
(Παύλου Φύσσα 19) 7.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
καφέ Ντι Καπιτάνο 6μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί
για τις γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 Θόλος 
(πανεπιστήμιο) 6.30μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 στοά Σαρκά, 
Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 Cello Cafe 8μμ
Τα εγκλήματα του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 Cello Cafe 8μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9  
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Τα εγκλήματα του καπιταλισμού
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9  
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ιστορία αγώνων για τη γυναικεία
απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
στέκι Αβέρωφ 7Α 8μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 
στέκι Αβέρωφ 7Α 8μμ
Τα εγκλήματα του καπιταλισμού
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Ιλεάννα Ζαχαροπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Τα εγκλήματα του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο στις 16/9
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο στις 16/9
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο στις 16/9
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 καφέ Λα Ροζέ
(πλατ. Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε 
το αντιφασιστικό 
συλλαλητήριο στις 16/9
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 καφέ Κρίκος 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Κρίκος 7μμ
Ιστορία αγώνων για 
τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: 
Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 καφέ Κρίκος 7μμ
Δημοψήφισμα για 
ανεξάρτητο Κουρδιστάν

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 καφέ «6» 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: 
Νικηφόρος Παπαδόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα 
κλειδί για τις 
γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Τρανς – η επιλογή φύλου 
είναι δική τους
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
καφέ Υγιεινό με νου 7μμ
Να κλείσουμε 
τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
καφέ Sweet Home 7.30μμ
Να κλείσουμε 
τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Κώστας Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 
καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9  
κυλικείο πολιτιστικού κέντρου
«Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Εύη Εσταθοπούλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 νέα Φιλοσοφική 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 δημαρχείο 7.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 
Σύλλογος Δασκάλων 6μμ

Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 
καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Πώς οργανώνουμε το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο στις 16/9
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 καφέ Τζέγκα 
(Κειριαδών 38) 7.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία»
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 πλατεία Αυδή 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 καφέ Καλαμαριά
Πώς παλεύουμε τον ρατσισμό 
και τους φασίστες
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 καφέ Industriel 8μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» των
ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 
καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» 
των ναζί δολοφόνων
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 14/9  στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 6.30μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΠΕΜΠΤΗ 21/9  στέκι Δράση
για μια άλλη Πόλη 6.30μμ
Ιστορία αγώνων για 
τη γυναικεία απελευθέρωση

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/9 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Τα εγκλήματα του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/9 
καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Τα εγκλήματα του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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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



Σ
τις 13 Αυγούστου (με το παλιό
ημερολόγιο) του 1922 ο στρα-
τός του Κεμάλ Ατατούρκ εξα-

πέλυσε μια καλά σχεδιασμένη επίθε-
ση στην «εξέχουσα του Αφιόν Καρα-
χισάρ», μια στρατηγική τοποθεσία
260 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Άγ-
κυρας. Το Αφιόν Καραχισάρ και το
Εσκί Σεχίρ, κέντρα του σιδηροδρομι-
κού δικτύου, ήταν η γραμμή που εί-
χε υποχωρήσει το ελληνικό εκστρα-
τευτικό σώμα το καλοκαίρι του 1921
όταν απέτυχε η επίθεση στο Σαγγά-
ριο ποταμό με στόχο την Άγκυρα.

Η αντεπίθεση του Κεμάλ ήταν
αναμενόμενη και δεν αιφνιδίασε
στρατηγικά κανέναν. Όμως, στη
διάρκεια κυριολεκτικά μερικών
24ωρων το μέτωπο κατέρρευσε, οι
μεγάλες μονάδες διαλύθηκαν και
κάμποσες αιχμαλωτίστηκαν. Οι υπό-
λοιπες μετατράπηκαν στη μεγάλη
τους πλειοψηφία σε μπουλούκια που
υποχωρούσαν άτακτα προς τα πα-
ράλια, καίγοντας και καταστρέφον-
τας τα πάντα στο διάβα τους. 

Τα τελευταία στρατιωτικά τμήμα-
τα έφυγαν από τη Σμύρνη στις 24
Αυγούστου. Δεκάδες χιλιάδες πρό-
σφυγες από το εσωτερικό της Μι-
κράς Ασίας είχαν συρρεύσει τις
προηγούμενες μέρες στην πόλη
διωγμένοι από τις επιχειρήσεις
εθνοκάθαρσης του τουρκικού στρα-
τού και των ατάκτων. Μαζί με το ελ-
ληνικό στοιχείο της πόλης, περίμε-
ναν ότι εκεί θα βρουν ασφαλές κα-
ταφύγιο. Την επόμενη μέρα χιλιάδες
στοιβαγμένοι στη προκυμαία μάταια
περίμεναν τα ελληνικά πλοία να
τους πάρουν. 

Τα διαθέσιμα πλοία που επιτάχτη-
καν είχαν εντολή να δίνουν προτε-
ραιότητα στους αξιωματικούς, όσες
μονάδες έφταναν σε αυτά, τους δη-
μόσιους υπάλληλους που στελέχω-
ναν την ελληνική ζώνη κατοχής από
το 1919, τα αρχεία τους, τις οικο-
σκευές τους. Ο άμαχος πληθυσμός
αφέθηκε στη τύχη του. 

Για την ακρίβεια, η κυβέρνηση της
Αθήνας είχε περάσει ένα νόμο ένα
μήνα πριν την κατάρρευση του με-
τώπου ο οποίος απαγόρευε κάθε
«αποβίβασιν» στην Ελλάδα «προσώ-
πων ομαδόν αφικνούμενων εκ της
αλλοδαπής… εφ’ όσον ούτοι δεν εί-
ναι εφωδιασμένοι διά τακτικών δια-
βατηρίων νομίμως τεθεωρημένων»
(Ν. 2870, 16/7/1922). Με άλλα λόγια,
οι «αδελφοί Έλληνες» της Μικρα-
σίας, που υποτίθεται λευτέρωνε ο
ελληνικός στρατός, ήταν για το ελ-
ληνικό κράτος «λαθρομετανάστες». 

Δυο μέρες πριν ξεκινήσει η κατα-
στροφή της Σμύρνης το θωρηκτό
Κιλκίς που είχε βάση τη Σμύρνη
έφυγε για τη Σάμο, για να στηρίξει
το «κίνημα» των αξιωματικών που
ανέτρεψαν το βασιλιά και την κυβέρ-
νησή του. Το ίδιο έκανε όλος ο στό-
λος και τα επιταγμένα πλοία. Ο
τουρκικός στρατός είχε μπει στην
πόλη στις 28 Αυγούστου και στις 30-
31 του μηνός ένα κύμα εμπρησμών,

ληστειών, δολοφονιών και βιασμών
σάρωσε την πόλη. 

Οι φλόγες κι οι καπνοί ήταν ορα-
τοί από τη Σάμο. Μετά το τριήμερο
της σφαγής, ένας βιαστικά συγκρο-
τημένος στολίσκος από ξένα πλοία
μετέφερε 240 χιλιάδες πρόσφυγες
από τη Σμύρνη. Ήταν μόνο ένα τμή-
μα από το 1.500.000 εκατομμύριο
πρόσφυγες που θα έρχονταν διωγ-
μένοι τους επόμενους μήνες στην
Ελλάδα. 

Ιμπεριαλισμός

Ο ελληνικός στρατός είχε αποβι-
βαστεί στη Σμύρνη το Μάη του
1919. Λίγο πριν την απόβαση, σε μια
μεγάλη συγκέντρωση της ελληνικής
ελίτ της πόλης υπό την προεδρία
του μητροπολίτη Χρυσόστομου, ο
ναύαρχος Μαυρουδής είχε διαβάσει
το μήνυμα του πρωθυπουργού Βενι-
ζέλου:

«Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν.
Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου
της Ειρήνης να καταλάβη τη Σμύρ-
νην ίνα ασφαλίση την τάξιν. Οι ομο-
γενείς εννοούσιν ότι η απόφασις αυ-
τή ελήφθη διότι εν τη συνειδήσει
των διευθυνόντων το Συνέδριο είναι
αποφασισμένη η ένωσις της Σμύρ-
νης μετά της Ελλάδος».

Στην πραγματικότητα, το «Συνέ-
δριο της Ειρήνης» δηλαδή οι νικητές
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου,
τσακώνονταν για τη μοιρασιά της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που
ανήκε στο στρατόπεδο των ηττημέ-
νων. Οι Βρετανοί και Γάλλοι ιμπερια-
λιστές είχαν ήδη μοιράσει μεταξύ
τους τη Μέση Ανατολή με τη δια-
βόητη πλέον αλλά μυστική τότε συμ-
φωνία Σάικς-Πικό το 1916. 

Τη Μικρά Ασία τη διεκδικούσαν η
Ελλάδα κι η Ιταλία. Η έγκριση της
απόβασης στη Σμύρνη είχε περισσό-
τερο να κάνει με την επιλογή της Βρε-

τανίας και της Γαλλίας να αποτρέ-
ψουν μια μονομερή ενέργεια της Ιτα-
λίας, παρά με την «ικανοποίηση των
δίκαιων αιτημάτων του ελληνισμού». 

Πιο μακροπρόθεσμα, ο βρετανι-
κός ιμπεριαλισμός χρειαζόταν το
ελληνικό κράτος και τον στρατό
του ως ένα σχετικά φτηνό υποκατά-
στατο της δύναμης που θα απαι-
τούνταν για τη φρούρηση των προ-
σβάσεων στο Σουέζ και τα πετρέ-
λαια του Ιράκ. 

Ο Βενιζέλος και πίσω του ολόκλη-
ρη η άρχουσα τάξη παρουσίαζε την
εκστρατεία σαν απελευθέρωση ελ-
ληνικών πληθυσμών, της Ιωνίας «της
προαιώνιας κοιτίδας του ελληνι-
σμού». Στατιστικές και απογραφές
παρουσιάζονταν για να αποδείξουν
ότι εκεί στα παράλια της Μικράς
Ασίας και σε ακόμα μεγαλύτερες πε-
ριοχές, το ελληνικό στοιχείο υπερτε-
ρούσε. Στην πραγματικότητα, ακόμα
και στα παράλια ήταν μια σημαντική
μειοψηφία, όχι πάνω από 40%. Στην
ενδοχώρα οι συσχετισμοί γίνονταν
ακόμα πιο συντριπτικοί.

Οι έλληνες καπιταλιστές είχαν υλι-
κά συμφέροντα από το ρόλο του
«αντιπροσώπου». Η Ρώσικη Επανά-
σταση είχε δώσει τη χαριστική βολή
στην επιρροή του παροικιακού κε-
φαλαίου στην Ουκρανία και τη νότια
Ρωσία. Κι όπως έχει εξηγήσει ο Νί-
κος Ψυρούκης στο βιβλίο του «Η Μι-
κρασιατική Καταστροφή»:

«Η ανάγκη της εδραίωσης και της
επέκτασης των θέσεών του στην Εγ-
γύς Ανατολή γινόταν καθημερινά
όλο και πιο μεγάλη. Όσο φαινόταν
πιο καθαρά ότι η σοβιετική Ρωσία
ήταν βιώσιμο φαινόμενο, τόσο μεγά-
λωνε και η τάση αναπλήρωσης των
χαμένων θέσεων με νέες στην Εγγύς
Ανατολή».

Το παροικιακό κεφάλαιο έλεγχε,
πριν το 1922, το 50% του κεφαλαίου

του επενδυμένου στη βιομηχανία
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το
60% των θέσεων εργασίας στους
μεταποιητικούς κλάδους. Κυριαρ-
χούσαν απόλυτα στο εισαγωγικό και
το εξαγωγικό εμπόριο. Το 1914 το
46% από τους εκεί τραπεζίτες ήταν
Έλληνες. Την ίδια χρονιά από τις
6.507 βιομηχανίες και βιοτεχνίες της
Αυτοκρατορίας το 49% ανήκε σε
Έλληνες.

Οι φιλοδοξίες έμοιασαν να υλο-
ποιούνται όταν ο Βενιζέλος γύρισε
θριαμβευτής από το Παρίσι σείον-
τας την Συνθήκη των Σεβρών. Οι
Σύμμαχοι έδιναν στην Ελλάδα μια
τεράστια περιοχή στη Μικρά Ασία. Η
Ελλάδα των «δυο ηπείρων και των
πέντε θαλασσών» γινόταν πραγματι-
κότητα. 

Τραγωδία

Επρόκειτο για ψευδαίσθηση. Η
ισχύς θα έκρινε την τύχη των διπλω-
ματικών συμφωνιών. Συγκεκριμένα,
η δυνατότητα του ελληνικού στρα-
τού να τις επιβάλλει. Το «πρόβλημα»
ήταν ότι ο τουρκικός λαός δεν είχε
καμιά διάθεση να αποδεχτεί ως «τε-
τελεσμένο» τις κυνικές μοιρασιές
των ιμπεριαλιστών. Από το 1919 ο
Κεμάλ Ατατούρκ, πρώην ανώτερος
αξιωματικός του οθωμανικού στρα-
τού, είχε γίνει ο ηγέτης αυτού που
στη Τουρκία ονομάζεται Πόλεμος
της Ανεξαρτησίας. 

Το κίνημα του Κεμάλ Ατατούρκ
ήταν μ’ αυτή την έννοια αντιμπερια-
λιστικό, που οδήγησε στη συγκρότη-
ση ενός σύγχρονου αστικού κρά-
τους στην Τουρκία στα συντρίμμια
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν αριστε-
ρό, για την ακρίβεια, παρόλη τη βοή-
θεια που πήρε από την σοβιετική
Ρωσία για να αντισταθεί στους αγ-
γλογάλλους ιμπεριαλιστές, ο Κεμάλ

έσφαξε την τουρκική αριστερά και
τις πιο ριζοσπαστικές πτέρυγες των
ανταρτών που αντιστέκονταν στην
ιμπεριαλιστική επέμβαση. 

Το κίνημα του Κεμάλ φούντωνε το
1920. Κι όσο ο ελληνικός στρατός
προωθούνταν πιο βαθιά στην «Ανα-
τολία» για να το συντρίψει, τόσο πε-
ρισσότερο η βαρβαρότητα των «αν-
τιαντάρτικων επιχειρήσεων» κλιμα-
κωνόταν. Τα ημερολόγια των ελλή-
νων φαντάρων που έζησαν αυτή τη
φρίκη είναι αδιάψευστος μάρτυρας. 

Ο Τάσος Κωστόπουλος έχει συγ-
κεντρώσει κάποιες απ’ αυτές τις
μαρτυρίες στο βιβλίο Πόλεμος και
Εθνοκάθαρση 1912-1922. Για παρά-
δειγμα: «Εις όλα τα χωριά που δια-
βαίνομεν βάζομεν φωτιά και τα κα-
ταστρέφομεν τελείως… Σιτάρια εκα-
τομμύρια οκάδες, εις τα αλώνια καί-
γονται μέχρι οκάς. Τα γυναικόπαιδα
έξω των χωρίων οδύρονται προ το
θλιβερού θεάματος (Τούτον εστί
ελευθερία!!!)».

Ενας τσολιάς από τη Βοιωτία
έγραφε: «Μετά που φτάσαν οι δικές
μας στρατιωτικές δυνάμεις βάλαν
φωτιά στο χωριό και σήμερα ακόμα
καίγεται. Οι κάτοικοι που είχαν μεί-
νει ζωντανοί είναι όλοι συγκεντρω-
μένοι σ’ ένα αρχαίο φρούριο που εί-
ναι στη διάθεση των φαντάρων. Ο,τι
βαστάει η ψυχή τους, άλλοι σκοτώ-
νουν τούρκους χωρικούς για αντί-
ποινα, άλλοι ατιμάζουν κορίτσια και
γυναίκες». 

Στην υποχώρηση από τον Σαγγά-
ριο ένας άλλος φαντάρος γράφει:
«Όλα του κάμπου τα χωριά καίονται
από το υποχωρούν γιουνάν-ασκέρ
το οποίο μεταλαμπαδεύει, επ’ ευκαι-
ρία της διαβάσεώς του, τα πραγμα-
τικά φώτα… του πολιτισμού».

Τον Νοέμβρη του 1920 έγιναν
εκλογές. Ο Βενιζέλος περίμενε ότι
θα τις κερδίσει μετά το «θρίαμβο»
των Σεβρών. Τις έχασε, γιατί οι ερ-
γάτες κι οι αγρότες είχαν μισήσει
τον πόλεμο. Είχαν ζήσει δέκα χρόνια
θυσιών σε αίμα και φτώχεια για να
κερδίζουν οι πλούσιοι από τις «εθνι-
κές επιτυχίες». Το πρόβλημα ήταν
ότι τις εκλογές τις κέρδισε το άλλο
κόμμα της άρχουσας τάξης, οι μο-
ναρχικοί της «Ηνωμένης Αντιπολι-
τεύσεως». Υποσχόταν ότι θα σταμα-
τήσει τον πόλεμο προεκλογικά, και
στη συνέχεια τον κλιμάκωσε. 

Σύμφωνα με κάποιους υπολογι-
σμούς το 1921 υπήρχαν περίπου
100.000 ανυπότακτοι και λιποτάκτες.
Στο μέτωπο οι φαντάροι υποδέχον-
ταν τον βασιλιά Κωνσταντίνο με φω-
νές «Απόλυσιν! Απόλυσιν!». Οι αντι-
πολεμικοί όμιλοι όπως του Π. Που-
λιόπουλου ξεφύτρωναν σε διάφορες
μονάδες. 

Η άρχουσα τάξη επέμενε μέχρι το
τέλος στην ιμπεριαλιστική επέμβαση
στη Μικρά Ασία. Το αποτέλεσμα
ήταν μια τραγωδία βιβλικών διαστά-
σεων για τους λαούς και στις δυο
πλευρές του Αιγαίου. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Καραβάνι προσφύγων του 1922

Να γιατί 
δεν ξεχνάμε ποτέ
τι σημαίνει προσφυγιά
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Ποια είναι η κατάσταση στην κορεα-

τική χερσόνησο μετά τις πρόσφατες

ανταλλαγές απειλών μεταξύ Τραμπ

και Β.Κορέας;

Η ένταση στην κορεατική χερσό-
νησο έχει κορυφωθεί από τη στιγμή
που ανέλαβε ο Τραμπ. Η Βόρεια Κο-
ρέα απάντησε με δοκιμή βόμβας
υδρογόνου μετά από τις δοκιμές
διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύ-
λων.

Μετά τη δοκιμή της βόμβας υδρο-
γόνου, η κυβέρνηση Τραμπ εκτόξευ-
σε κάθε είδους πολεμική απειλή. Ο
ίδιος ο Τραμπ είπε: “Θα δούμε τι θα
γίνει" όταν τον ρώτησαν αν σκέφτε-
ται να δράσει στρατιωτικά κατά της
Β. Κορέας. Ο Υπουργός Άμυνας,
Τζέιμς Μάτις, μίλησε για “μαζική
στρατιωτική απάντηση, και αποτελε-
σματική και σαρωτική" που ίσως
οδηγήσει σε “ολική εξολόθρευση”.
Τώρα η αμερικάνικη κυβέρνηση λέει
ότι θα επιβάλει τις “ισχυρότερες δυ-
νατές" κυρώσεις στη Β.Κορέα που
ισοδυναμούν με οικονομικό αποκλει-
σμό.

Ένας άμεσος πόλεμος δεν είναι
το πιο πιθανό σενάριο σε αυτό το
σημείο. Όμως η αυξημένη ένταση
επιδεινώνει με βεβαιότητα την αστά-
θεια στην περιοχή. Επιπλέον, ο Ντό-
ναλντ Τραμπ βρίσκεται επικεφαλής
των ΗΠΑ. Αν οι ιμπεριαλιστικοί αντα-
γωνισμοί στην Ανατολική Ασία εντα-
θούν κι άλλο, τα πράγματα θα φτά-
σουν να γίνουν πραγματικά επικίνδυ-
να σε κάποιο σημείο.

Ποιοι ανταγωνισμοί και συμφέροντα

βρίσκονται πίσω από τις εντάσεις

στην περιοχή;

Το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνι-
κού οπλοστασίου της Β. Κορέας δεν
μπορεί να έχει καμία στήριξη. Παρέ-
χει το πρόσχημα για να προχωρούν
οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις στις πο-
λεμικές τους κινήσεις και το μόνο
αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη αστά-
θεια. Με το να διοχετεύει έναν απί-
στευτο όγκο πόρων και χρήματος
στην ανάπτυξη πυρηνικών βομβών
και πυραύλων, η Β. Κορέα δείχνει
ότι δεν είναι κανενός είδους σοσια-
λιστική κοινωνία, αλλά ένα κομμάτι
του παγκόσμιου καπιταλιστικού συ-
στήματος.

Ωστόσο, οι αναλύσεις που δεί-
χνουν το πυρηνικό πρόγραμμα της
Β. Κορέας ως το βασικό ένοχο της
αστάθειας στην Ανατολική Ασία είναι
λάθος. Τα βορειοκορεατικά πυρηνι-
κά όπλα δεν είναι τίποτα μπροστά
σε αυτά των ΗΠΑ. Εξάλλου, υπάρ-
χουν 25 χιλιάδες αμερικανικά στρα-
τεύματα στη Νότια Κορέα, και τα
συμβατικά όπλα των ΗΠΑ και της Ν.
Κορέας είναι σαρωτικά περισσότερα
από της Β. Κορέας.

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέ-
μου, η Β. Κορέα δεν κατάφερε να
ξεφύγει από την αμερικάνικη στρα-
τηγική που ήθελε να βάλει φρένο
στους ανταγωνιστές των ΗΠΑ στην
Ανατολική Ασία. Αρκεί να κοιτάξει

κανείς το χάρτη -η κορεατική χερσό-
νησος βρίσκεται ανάμεσα στην Κίνα,
την Ιαπωνία και τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ
για δεκαετίες έλεγαν υπερβολές για
την “απειλή" της Β. Κορέας και τις
αξιοποιούσαν για να ενισχύσουν
τους συμμάχους τους και να επε-
κτείνουν τα πολεμικά τους παιχνίδια
στην περιοχή.

Σε απάντηση, η γραφειοκρατία
της Β. Κορέας έτρεξε να αναπτύξει
πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Το
μήνυμα έγινε πιο ξεκάθαρο όταν εί-
δαν τι έγινε με τον Σαντάμ Χουσεΐν
που τον σκότωσαν μετά την εισβολή
στο Ιράκ. Με την τακτική του να
φέρνει τα πράγματα στο χείλος της
αβύσσου, η Β. Κορέα επιδιώκει να
εξασφαλίσει τη διαβεβαίωση ότι το
καθεστώς είναι ασφαλές και οικονο-
μικά ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ.
Κατά συνέπεια, τα πυρηνικά όπλα
της Β. Κορέας πρέπει να τα βλέπου-
με σαν επακόλουθο ή ακούσια συνέ-
πεια της αμερικανικής στρατηγικής
στην Ανατολική Ασία.

Η τρέχουσα ένταση εξελίσσεται
ταυτόχρονα μέσα σε ένα περιβάλ-
λον αυξανόμενων ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν
να μετατρέψουν τις ασιατικές χώρες
που ανησυχούν για την άνοδο της
Κίνας σε συνεταίρους στην προσπά-

θεια να ανακόψουν την Κίνα. Μ'αυ-
τόν τον τρόπο ο Τραμπ εντείνει την
πίεση κατά της Κίνας. Δεν είναι σύμ-
πτωση ότι αυξήθηκε η ένταση στα
Ιμαλάια (μια περιοχή διεκδικούμενη
από την Κίνα και την Ινδία), στα στε-
νά της Ταϊβάν και την κορεατική
χερσόνησο σχεδόν ταυτόχρονα.

Τον Απρίλη, ο Τραμπ ξεκίνησε την
ανάπτυξη του συστήματος THAAD,
ενός μόλις μέρους των αμερικανι-
κών πυραύλων στην Ν. Κορέα που
έχουν στόχο τους κινέζικους πυραύ-
λους. Η “απειλή" της Β. Κορέας και
σ'αυτήν την περίπτωση χρησιμοποι-
ήθηκε ως πρόσχημα.

Η Β. Κορέα είχε καλέσει σε διάλο-
γο αλλά ο Τραμπ και ο Νοτιοκορεά-
της πρόεδρος Μουν Τζε-ιν απέρρι-
ψαν την προσφορά. Οι ΗΠΑ επίσης
επέβαλαν κυρώσεις σε μια κινέζικη
τράπεζα λόγω των συναλλαγών της
με τη Β. Κορέα. Λίγο αργότερα, η Β.
Κορέα εκτόξευσε ένα διηπειρωτικό
πύραυλο.

Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν
αντιτιθέμενα συμφέροντα στην Κο-
ρέα. Η Κίνα τσακώνεται με τη Β. Κο-
ρέα για το πυρηνικό της πρόγραμ-
μα, αλλά θέλει να αποφύγει την κα-
τάρρευση του καθεστώτος που θα
την οδηγούσε να έχει σύνορα με τη
Ν. Κορέα που φιλοξενεί αμερικανικά
στρατεύματα.

Τον Αύγουστο, η ελεγχόμενη από
το κινέζικο κράτος εφημερίδα Glo-
bal Times διακήρυξε σε ένα κύριο
άρθρο ότι “αν οι ΗΠΑ και η Ν. Κο-

ρέα πραγματοποιήσουν χτυπήματα
και προσπαθήσουν να ανατρέψουν
το βορειοκορεατικό καθεστώς και
να αλλάξουν την πολιτική ισορροπία
στην κορεατική χερσόνησο, η Κίνα
θα τους εμποδίσει”.

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν διαφο-
ρετικά ιμπεριαλιστικά συμφέροντα,
αλλά και οι δύο έχουν αίσθηση πό-
σο φουσκώνουν οι ΗΠΑ την “απειλή"
της Β. Κορέας.

Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση πάνω
στην Κίνα μιλώντας για την “ευθύνη"
της για το πυρηνικό πρόγραμμα της
Β. Κορέας. Επιπλέον, οι εμπορικές
διαμάχες ΗΠΑ -Κίνας που άναψαν
περισσότερο με τον Τραμπ αλληλε-
πιδρούν με το βορειοκορεατικό ζή-
τημα με τρόπους που επιδεινώνουν
τις εντάσεις μεταξύ των δύο πλευ-
ρών.

Είναι ωστόσο πιθανό τα πράγματα
να οδηγηθούν σε μια προσωρινή
ύφεση. Μπορεί ακόμη και να δούμε
τις ΗΠΑ και τη Β. Κορέα στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων.

Παρόλα αυτά, η ουσία της σημερι-
νής σύγκρουσης είναι η ενδοϊμπε-
ριαλιστική διαμάχη για την κορεατι-
κή χερσόνησο και γι'αυτό η ένταση
θα αναπαράγεται διαρκώς. 

Πώς αντιδρά η καινούργια κυβέρνη-

ση της Ν. Κορέας στις εξελίξεις;

Ο Μουν Τζε-ιν ανέβηκε στην εξου-
σία το Μάη, αφού οι αντικυβερνητι-
κές διαδηλώσεις έριξαν τη δεξιά κυ-
βέρνηση. Επειδή η προηγούμενη κυ-
βέρνηση είχε ακολουθήσει προκλη-
τικά φιλοαμερικάνικη και φιλογιαπω-
νέζικη πολιτική και μ'αυτόν τον τρό-
πο είχε αυξήσει την αστάθεια, πολ-
λοί περίμεναν ότι η νέα κυβέρνηση
θα ήταν διαφορετική.

Όμως ο Μουν διαψεύδει τις προσ-
δοκίες. Συνεργάζεται στενά με τις
πολιτικές του Τραμπ, συμπεριλαμ-
βανομένης της ανάπτυξης του TH-
AAD και των απειλών στη Β. Κορέα.

Η Δεξιά ζητάει την (επανα)ανάπτυ-
ξη των αμερικανικών τακτικών πυρη-
νικών όπλων στη χώρα. Η κυβέρνη-
ση Μουν δεν συμμερίζεται αυτή την
άποψη, αλλά μιλάει για κατασκευή
πυρηνικών υποβρυχίων από την ίδια
τη Ν. Κορέα. Καθώς οι ΗΠΑ αντιτί-
θενται στην κατοχή πυρηνικών
όπλων από τη Β. Κορέα, τα πυρηνι-
κά υποβρύχια γίνονται μια πλάγια
μέθοδος προς τα εκεί.

Ο Μουν ανακοίνωσε επίσης ότι θα
αυξήσει το μέγεθος των ενόπλων
δυνάμεων. Συμφωνεί έτσι με τον
Τραμπ που απαιτεί μεγαλύτερη συ-
νεισφορά από τους συμμάχους.

Η φιλοϊμπεριαλιστική πολιτική της

νέας κυβέρνησης χειροτερεύει την
ένταση στη χερσόνησο.

Πώς επηρεάζεται η εργατική τάξη

της Ν. Κορέας από όλα αυτά και

ποιο είναι το κλίμα;

Η πολεμοκάπηλη προπαγάνδα της
Δεξιάς που καλεί σε πυρηνικό εξο-
πλισμό της χώρας και πιο άγριες κυ-
ρώσεις κατά της Β. Κορέας δεν φαί-
νεται να πιάνει στην εργατική τάξη.
Αν και πολλοί εργάτες ανησυχούν
για ένα πιθανό χτύπημα από τη Β.
Κορέα, εξίσου απορρίπτουν την
“τρέλλα" του Τραμπ.

Ωστόσο, υπάρχει μια αντιπαράθε-
ση για την ευθυγράμμιση του Μουν
με τον Τραμπ. Η πλειοψηφία των ρε-
φορμιστικών δυνάμεων είχε επενδύ-
σει ελπίδες στον Μουν μετά από τό-
σα χρόνια Δεξιάς. Αλλά πρόσφατα,
η κυβέρνηση κατέστειλε την τοπική
αντίσταση κατά της εγκατάστασης
του THAAD. Πολλοί εργάτες απο-
γοητεύτηκαν από αυτή την κίνηση
και βλέπουμε την αρχή μιας ρήξης
μέσα στον κόσμο που υποστήριζε
την κυβέρνηση, ιδιαίτερα στον κό-
σμο που είχε διαδηλώσει κατά της
Δεξιάς. Είναι κρίσιμο για την Αριστε-
ρά να παρέμβει σε αυτήν την εξέλι-
ξη.

Πώς λοιπόν παρεμβαίνει η Αριστερά

και τι κάνουν οι επαναστάτες;

Το πυρηνικό πρόγραμμα της Β.
Κορέας προκαλεί εδώ και καιρό αν-
τιπαραθέσεις στην Αριστερά. Οι φι-
λοβορειοκορεάτες σταλινικοί υπο-
στηρίζουν το πρόγραμμα ως μέρος
της αναγκαίας αυτοάμυνας ενάντια
στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Από
την άλλη, οι πασιφιστές και πολλοί
ρεφορμιστές καταλήγουν σε μια
ψεύτικη ισορροπία, καταγγέλλοντας
εξίσου τη Β. Κορέα και τις ΗΠΑ, με
κάποιους να φτάνουν να ρίχνουν τις
ευθύνες στη Β. Κορέα. Γι' αυτό η
κοινή δράση κατά του THAAD είναι
δύσκολη υπόθεση.

Η Εργατική Αλληλεγγύη υποστη-
ρίζει ότι η κορεατική Αριστερά πρέ-
πει να έχει προτεραιότητα την αντί-
σταση στον αμερικανικό ιμπεριαλι-
σμό και την πολιτική της κυβέρνη-
σης Μουν, χωρίς όμως να αναγνωρί-
ζει το πυρηνικό πρόγραμμα της Β.
Κορέας ως εργαλείο αντιιμπεριαλι-
στικού αγώνα.

Οι πασιφιστικές-ρεφορμιστικές
δυνάμεις προσπαθούν να δώσουν
συμβουλές καλής διπλωματίας στον
Μουν, αλλά αυτό είναι ουτοπία. Η ει-
ρήνη δεν έρχεται από τις διαπραγ-
ματεύσεις ανάμεσα στις ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις και τους ηγέτες
Βορρά και Νότου. Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη υποστηρίζει πως πρέπει να
είμαστε ξεκάθαροι ότι ο κύριος
υπεύθυνος είναι ο ιμπεριαλισμός και
ότι το χτίσιμο ενός αντιιμπεριαλιστι-
κού, αντικαπιταλιστικού εργατικού
κινήματος είναι ο δρόμος προς τα
μπρος.

NΟΤΙA ΚΟΡΕΑ Αντίσταση 
στον ιμπεριαλισμό

Συνέντευξη με τον 

Κιμ Γιουνγκ-ικ, δημοσιογράφο

στην εφημερίδα Εργατική 

Αλληλεγγύη στη Νότιa Κορέα. 

Ο Κιμ Γιουνγκ-ικ μίλησε 

στο Νίκο Λούντο.

Διαδήλωση ενάντια στα αμερικάνικα οπλικά συστήματα στη Σεούλ
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Η Γερμανία πίσω από την εκλογική βιτρίνα
Ο

ι πιο πολλοί σχολιαστές στις
εφημερίδες και στα κανάλια
χαρακτηρίζουν τις εκλογές

στη Γερμανία ως “βαρετές”. Η Γερ-
μανία "πάει καλά" λένε. Ο απόηχος
της κρίσης του 2008 έχει χαθεί. Το
συμπέρασμα: οι Γερμανοί θα ψηφί-
σουν "συνέχεια". Δηλαδή Άνγκελα
Μέρκελ.

Αλλά αυτή είναι η μισή μόνο εικό-
να. Και αυτό φαίνεται ακόμα και από
τα ίδια τα γκάλοπ: το ένα τρίτο των
ψηφοφόρων δηλώνει ακόμα και σή-
μερα, δύο εβδομάδες πριν από τις
εκλογές, αναποφάσιστο. Από τους
ερωτώμενους μόλις το 17% δηλώνει
ότι συμφωνεί με κάποιο κόμμα. Ακό-
μα χειρότερα, το 50% θεωρεί ότι η
οικονομική κατάσταση είναι "επικίν-
δυνη". "Πολύ επικίνδυνη" λέει το
10%.

Η γερμανική οικονομία "πάει κα-
λά", αλλά αυτή η επιτυχία δεν είναι
για όλους. Τα αφεντικά δεν μοιρά-
ζονται τα κέρδη με τους εργάτες. Η
ψαλίδα ανάμεσα στα κέρδη και τους
μισθούς μεγαλώνει. Όπως μεγαλώ-
νει και η "επίσημη φτώχεια". Από το
2006 μέχρι σήμερα το γερμανικό
ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά περίπου 700
δις ευρώ αλλά το ποσοστό των οικο-
γενειών που ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας έχει αυξηθεί αντί να
μειωθεί -από το 14% στο 16%. Η άλ-
λη όψη της χαμηλής ανεργίας είναι
οι "μορφές ευέλικτης απασχόλησης"
-περιστασιακές θέσεις εργασίας, λί-
γες ώρες την εβδομάδα, με το βασι-
κό ωρομίσθιο ή ακόμα πιο κάτω. 

Στη Γερμανία οι άστεγοι δεν κατα-
γράφονται. "Για το κράτος αυτοί οι
άνθρωποι δεν υπάρχουν" λέει η BAG,
μια οργάνωση αλληλεγγύης στους
άστεγους. Σύμφωνα με τις εκτιμή-

σεις των ανεξάρτητων ερευνητικών
κέντρων αυτή τη στιγμή ζουν περί-
που 860 χιλιάδες άνθρωποι στο δρό-
μο. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι αυ-

τού του πληθυσμού (290 χιλιάδες).
Το μεγαλύτερο κομμάτι, όμως, απο-
τελείται από ανθρώπους που έχουν
πεταχτεί στο δρόμο από την ίδια τη
γερμανική κοινωνία. Η BAG εκτιμάει
ότι ένα περίπου εκατομμύριο άνθρω-
ποι βρίσκονται σήμερα "σε υψηλό
κίνδυνο" να βρεθούν στο δρόμο.

Ρατσισμός

Η φτώχεια είναι το ένα χαρακτηρι-
στικό πίσω από τη βιτρίνα. Το δεύτε-
ρο είναι ο ρατσισμός. Η απειλητική
άνοδος του AfD οφείλεται σε μεγά-
λο βαθμό στον επίσημο -και ολοένα
και χειρότερο- ρατσισμό της Γερμα-
νικής κυβέρνησης. Το καλοκαίρι του
2015, μετά τον θάνατο του μικρού
Αϊλάν στα παράλια της Τουρκίας και
το μαζικό κύμα φυγής από τη φλε-
γόμενη Συρία, η Μέρκελ είχε αναγ-
καστεί να αποδεχτεί το ντε φάκτο
άνοιγμα των συνόρων -δεχόμενη τα
πυρά των ρατσιστών για αυτή της
την απόφαση. Μέσα στους μήνες
που ακολούθησαν, όμως, η κυβέρ-
νησή της έκανε ό,τι μπορούσε για να
επιστρέψει στην "κανονικότητα" -τα

κλειστά σύνορα, τις απελάσεις, τις
ρατσιστικές συμφωνίες με την
Τουρκία για την "αναχαίτιση" των
προσφύγων στο έδαφός της και ό,τι
άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
Αυτή η "στροφή" όχι μόνο νομιμο-
ποιεί τους κάθε λογής ρατσιστές,
αλλά και τους δίνει τη δυνατότητα
να εμφανίζονται, με τις ακραίες
προτάσεις τους, σαν πιο συνεπείς
στην "αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος".

Το αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό
κίνημα και η αριστερά έχουν δώσει -
και δίνουν- μεγάλες μάχες ενάντια
στο AfD και τα παρακλάδια του. Στις
19 Αυγούστου ναζιστικές οργανώ-
σεις προσπάθησαν να οργανώσουν
συλλαλητήριο στη μνήμη του Ρούν-
τολφ Ες (ήταν υπουργός του Χίτλερ)
στο Βερολίνο. Απέτυχαν γιατί οι αντι-
φασίστες που μαζεύτηκαν για να
τους εμποδίσουν ήταν πολλαπλάσιοι. 

Αυτές οι μάχες θα κρίνουν και το
μέλλον. Η πολιτική της Μέρκελ απο-
ξενώνει ένα ολοένα και μεγαλύτερο
κομμάτι της κοινωνίας. Το που θα
στραφεί αυτός ο κόσμος δεν είναι
δεδομένο. Η αριστερά μπορεί να τον
κερδίσει -αρκεί να είναι ξεκάθαρη
στις επιλογές της, τολμηρή στις
πρωτοβουλίες της και ενωτική στη
δράση της.

Σωτήρης Κοντογιάννης

• Διαβάστε επίσης τη συνέντευξη
της Κριστίνε Μπούχολτς από το
Marx21 στο περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα κάτω που κυκλοφορεί. 

Ο
ι Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU) ανα-
μένεται να συγκεντρώσουν το 37% των
ψήφων, σύμφωνα με τα τελευταία γκά-

λοπ. Ο συνασπισμός CDU/CSU είναι το κόμμα
της άρχουσας τάξης της Γερμανίας. Οι Χριστια-
νοδημοκράτες έχουν κερδίσει τις 11 από τις 17
βουλευτικές εκλογές που έχουν γίνει στη (αρχι-
κά δυτική και στη συνέχεια την ενωμένη) Γερμα-
νία από το 1949 μέχρι σήμερα. Ο Χέλμουτ Κολ,
ο Χριστιανοδημοκράτης Καγκελάριος της "επα-
νένωσης" που πέθανε τον περασμένο Ιούνη, είχε
μείνει στην εξουσία 16 ολόκληρα χρόνια.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του Μάρ-
τιν Σούλτς συγκεντρώνει μόλις το 21% των ψή-
φων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Η τελευ-
ταία κυβέρνηση του SPD -Καγκελάριος ήταν ο
Γκέρχαρντ Σρέντερ- ψήφισε, ανάμεσα στα άλλα,
το απάνθρωπο πακέτο μέτρων "Χαρτς IV" που
πετσόκοψε τα επιδόματα ανεργίας και διέλυσε
το κοινωνικό κράτος. Οι σημερινές επιτυχίες του
γερμανικού καπιταλισμού οφείλονται σε μεγάλο
βαθμό στην αντεργατική νομοθεσία (η διαβόητη
"Ατζέντα 2010" όπως την είχε ονομάσει) που πέ-
ρασε η κυβέρνησή του. Οι Σοσιαλδημοκράτες
συμμετέχουν τα τελευταία 4 χρόνια στην κυβέρ-
νηση του "Μεγάλου Συνασπισμού" της Μέρκελ. 

Το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) είναι
ένα μικρό, ακραία νεοφιλελεύθερο δεξιό κόμμα.

Το FDP ήταν ο παραδοσιακός κυβερνητικός
εταίρος των Χριστιανοδημοκρατών στην εξου-
σία. Το FDP συμμετείχε στη δεύτερη κυβέρνηση
της Μέρκελ (2009-2013) αλλά στη συνέχεια απέ-
τυχε να περάσει το όριο του 5% στις εκλογές
του 2013 και έμεινε εκτός Βουλής. Τα γκάλοπ
του δίνουν σήμερα 9%.

Αδιαφορία

Οι Πράσινοι (Die Grunen) "γεννήθηκαν" από το
μεγάλο αντιπυρηνικό κίνημα ενάντια στην εγκα-
τάσταση των αμερικανικών πυραύλων Πέρσινγκ
και Κρουζ που σάρωσε τη Γερμανία τη δεκαετία
του 1980. Σήμερα δεν τους έχει απομείνει ούτε
ένα ίχνος από τον ριζοσπαστισμό εκείνης της
εποχής. Ο Γιόσκα Φίσερ, ο τότε ηγέτης των
Πράσινων, ήταν υπουργός Εξωτερικών στις κυ-
βερνήσεις του Γκέρχαρντ Σρέντερ. Στην εξου-
σία επέδειξαν την ίδια αδιαφορία για την κατα-
στροφή του περιβάλλοντος που έδειξαν και για
την Αντζέντα 2010 και τα άλλα αντεργατικά μέ-
τρα της κυβέρνησης. Τα προγνωστικά δίνουν
στους Πράσινους ένα 8% σήμερα.

Το Κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) βρίσκεται
στο 10% σύμφωνα με τα τελευταία γκάλοπ. Το

κόμμα δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας
του 2000 από την συνένωση των περισσότερων
αριστερών κομμάτων και οργανώσεων της Γερ-
μανίας της εποχής εκείνης. Οι δυο του βασικές
συνιστώσες ήταν το PDS, ο κληρονόμος του πα-
λιού κομμουνιστικού κόμματος της Ανατολικής
Γερμανίας και το WASG, μια αριστερή διάσπαση
του SPD. H Die Linke -παρά τις αντιφάσεις της
(πχ συγκυβερνάει μαζί με το SPD ή τους Πράσι-
νους σε διάφορα κρατίδια στη Γερμανία)- ήταν
η ραχοκοκαλιά της μεγάλης διαδήλωσης που
έγινε τον Ιούνη ενάντια στη σύνοδο των G20 στο
Αμβούργο.

Φέτος για πρώτη φορά ένα ακροδεξιό κόμμα,
το AfD, προβλέπεται από τις δημοσκοπήσεις να
μπει στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.
To AfD είναι ένα ακραίο ισλαμοφοβικό, ρατσιστι-
κό κόμμα. Έχει στενές σχέσεις και με το Pegida,
το "κίνημα" ενάντια στους πρόσφυγες που ανα-
πτύχθηκε στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια και
με τις παράνομες φασιστικές οργανώσεις. Το
AfD έχει μπει στο στόχαστρο του αντιρατσιστι-
κού και αντιφασιστικού κινήματος στη Γερμανία
που παρεμποδίζει συστηματικά, με μαζικά συλ-
λαλητήρια, κάθε του απόπειρα να οργανώσει
κάποια προεκλογική συγκέντρωση. Τα γκάλοπ
του δίνουν αυτή τη στιγμή ένα ανατριχιαστικό
11%.

Ο
ι εκλογές γίνονται με ενι-
αία ψηφοδέλτια στα οποία
οι ψηφοφόροι επιλέγουν

από μια λίστα τον "άμεσο υποψή-
φιο" που θα εκπροσωπεί την περι-
φέρειά τους και από μια δεύτερη
το κόμμα της επιλογής τους. Η
εκλογή του "άμεσου υποψηφίου"
είναι πλειοψηφική: κάθε μια από
τις 299 περιφέρειες εκλέγει έναν -
αυτόν που έχει πάρει τις περισσό-
τερες ψήφους. Ο νικητής παίρνει
την έδρα ακόμα και αν το κόμμα
του δεν έχει περάσει το όριο του
5% και δεν έχει μπει στη Βουλή.

Οι υπόλοιπες έδρες κατανέμον-
ται ανάλογα με τα εθνικά ποσο-
στά που έχουν πάρει τα κόμματα
(με την προϋπόθεση ότι ξεπερ-
νούν το 5%). Το περίπλοκο αυτό
σύστημα έχει σαν πρακτικό απο-
τέλεσμα να μονοπωλεί ουσιαστικά
το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα
την εξουσία. 

Το σύστημα Τα κόμματα

Το ποσοστό των φτωχών
στη Γερμανία ανεβαίνει πιο

γρήγορα από το ΑΕΠ

Αμβούργο Ιούλης 2017 διαδήλωση ενάντια στους G20



Ο
αστυνομικός Α. Ράδης κλήθηκε
να καταθέσει κατά την 177η συ-
νεδρίαση της δίκης της Χρυσής

Αυγής, στις 6/9. Σύμφωνα με την κατάθε-
σή του, ο Ηλίας Σταύρου, πρώην επιστη-
μονικός σύμβουλος της ΧΑ και παιδικός
του φίλος, δεχόταν απειλές επειδή ήθελε
να φύγει. Μέλος από το 2004, ο Η. Σταύ-
ρου κατέβηκε ως υποψήφιος βουλευτής
στις εκλογές του 2012, ενώ από τον Ιούνη
του 2013 προσλήφθηκε (με προσωπικό
τηλεφώνημα του Κασιδιάρη) ως επιστη-
μονικός συνεργάτης του ναζί βουλευτή
Πολύβιου Ζησιμόπουλου και εγκαταστά-
θηκε μόνιμα στην Αθήνα, μέχρι την αυτό-
βουλη αποχώρησή του τον Δεκέμβρη του
2013 και τον γυρισμό του στη Βέροια. 

Ο μάρτυρας περιέγραψε πως ο Σταύ-
ρου από τότε που έγινε μέλος της οργά-
νωσης έμπλεκε συνέχεια σε καυγάδες,
και χαρακτηριστικά τόνισε: «δεν θέλεις να
είσαι με ένα άτομο που κάνει τέτοια ζωή».
Συμπλήρωσε δε «τα άτομα που συνανα-
στρεφόταν, της Χρυσής Αυγής, δεν ήταν
τα καλύτερα. Όλο έμπλεκε, αιτία ήταν ο
χώρος που κινιόταν».

Όσον αφορά τις απειλές, ο μάρτυρας
είπε ότι ο Σταύρου δεν του έδινε λεπτομέ-
ρειες «για να μη γίνω κι εγώ στόχος απει-
λών. Έλεγε ‘δε φεύγεις έτσι απλά από τη
Χρυσή Αυγή’». Περιέγραψε δε τον φίλο
του ως «ράκος» και «τρομοκρατημένο» το
διάστημα που είχε εκφράσει πρόθεση να
φύγει από τη ΧΑ.

«Ήταν τον Ιούνιο του 2013 όταν ο σύζυ-
γός μου αποφάσισε να αποχωρήσει από
τη Χρυσή Αυγή και ζήτησε την παραίτησή
του, όμως δεν τον άφηναν», ανέφερε κα-
τά την διάρκεια της κατάθεσής της την
Τρίτη 12/9 (178η μέρα) η σύζυγος του
Ηλία Σταύρου, Μαρία Σιακαμπάρα. «Εκεί-
νη την περίοδο μάλιστα μου είχε δείξει
στο κινητό του μήνυμα της Ουρανίας Μι-
χαλολιάκου ότι η παραίτησή του δεν γίνε-
ται δεκτή από τον αρχηγό. Λίγο αργότερα
μου μίλησε για απειλές που δεχόταν σχε-
τικά με τη ζωή του, όμως δεν ήθελε να
μου πει περισσότερα, για να με προστα-
τεύσει, όπως μου έλεγε».

«Εκείνη την περίοδο κυκλοφόρησαν φή-
μες ότι ο Ηλίας είχε ψυχολογικά προβλή-
ματα. Μας έπιαναν γνωστοί, φίλοι ακόμα
και συγγενείς στην Βέροια και μας ρώτα-
γαν για την ψυχική υγεία του Ηλία. Αργό-
τερα μάθαμε από έναν γνωστό ότι από
την ΧΑ κυκλοφόρησε η φήμη πως τον
Ηλία τον απέλυσαν γιατί δεν έκανε καλά
τη δουλειά του επειδή είχε ψυχολογικά
προβλήματα», τόνισε η σύζυγος του Η.
Σταύρου. Ένα χρόνο μετά ο Σταύρου
υπέβαλε αγωγή και μήνυση για συκοφαν-
τική δυσφήμηση εναντίον του Μιχαλολιά-
κου, του Κασιδιάρη και κατά των διαχειρι-
στών της κεντρική σελίδας της ΧΑ που εί-
χε δημοσιεύσει την επίσημη εκδοχή της
ΧΑ περί ψυχολογικών προβλημάτων του.

«Το Νοέμβρη του 2013, και ενώ ήμουν

έγκυος, δέχτηκα και εγώ απειλή από τον
Αθανάσιο Παπαθανασίου, που ήταν μέλος
της Χρυσής Αυγής στη Βέροια. Ήρθε με
το αυτοκίνητό του, με μεγάλη ταχύτητα,
σταμάτησε μπροστά μου και μου είπε με
απειλητικό ύφος, να μείνω μακριά από
τον Σταύρου», ανέφερε η Μ. Σιακαμπάρα. 

Η Σιακαμπάρα στην κατάθεσή της πε-
ριέγραψε και το αρρωστημένο κλίμα που
επικρατούσε στα κεντρικά ορμητήρια της
ΧΑ στην Κρύα Βρύση Πέλλας (τότε η ΧΑ
δεν είχε ακόμα γραφεία στην Βέροια).
«Όταν έρθουμε στην εξουσία θα φορτώ-
σουμε Μαύρους και Πακιστανούς σε κα-
ράβια και θα τα βουλιάξουμε στη θάλασ-
σα», ήταν μια από τις χαρακτηριστικές εκ-
φράσεις που είχε ακούσει η ίδια από μέλη
της ΧΑ μέσα στα γραφεία της ενώ όπως
τόνισε η ίδια, πολλές φορές είχε ακούσει
στο παρελθόν τόσο το σύζυγό της, όσο
και πολλά άλλα διακεκριμένα μέλη της
ναζιστικής συμμορίας να εκθειάζουν τον
Χίτλερ.

«Γιατί τελικά ο σύζυγός σας αποφάσισε
τελικά να καταθέσει επώνυμα και όχι ως
προστατευόμενος μάρτυρας», ρώτησε
στο τέλος της εξέτασης της μάρτυρα ο
δικηγόρος πολιτικής αγωγής Θανάσης
Καμπαγιάννης. «Γιατί δεν γινόταν να συ-
νεχίσει να κρύβεται και να ζει φοβισμέ-
νος», απάντησε η μάρτυρας αφού είχε
εξηγήσει πως για 7 μήνες ο σύζυγός της
ζούσε κρυμμένος σπίτι του, «δεν έβγαινε
έξω για να πάει ούτε μέχρι το super mar-
ket» τρομοκρατημένος από τις απειλές
για τη ζωή του.

Απειλoύσε ο Μπούκουρας

Στις 6/9 κατέθεσε και ο πρώην δήμαρ-
χος και νυν δημοτικός σύμβουλος Νεμέ-
ας, Ε. Ανδριανάκος. Η κατάθεσή του αφο-
ρούσε τα περιστατικά στα οποία πρωτο-
στάτησαν ο κατηγορούμενος Ε. Μπού-
κουρας και τα γραφεία της Χρυσής Αυ-
γής στην πόλη. Κατά το πρότυπο που
έχουν ακολουθήσει και σε άλλες περιο-
χές, οι χρυσαυγίτες άνοιξαν γραφεία στη
Νεμέα στα τέλη του 2011. 

Σύμφωνα με το μάρτυρα «η Χρυσή Αυ-
γή ανοίγει γραφεία για να αποκτήσει κό-
σμο κοντά στις θέσεις της». Η πρακτική
γνωστή και επιβεβαιώνεται από έναν ακό-
μη μάρτυρα: «Παρέλαση έγινε στους δρό-
μους της πόλης σε σχηματισμό, με ελλη-
νικές σημαίες, συνθήματα, ομοιόμορφα
ντυμένοι. Φώναζαν τα γνωστά, ‘αίμα-τιμή-
ΧΑ’ κλπ. Ένας παππούς βλέποντάς το
μου είπε ότι έχουμε να δούμε τέτοια από
την κατοχή». Ρωτηθείς για το διαβόητο
πλέον σύνθημα, τι αίσθημα προκαλεί, είπε
«[η λέξη] ‘αίμα’ προκαλεί φόβο». Τα γρα-
φεία δεν φαίνεται να υπήρχαν όμως μόνο
για να προκαλέσουν δέος και φόβο: «Πε-
ρίπου 10 άτομα, κάποια από τα οποία φο-
ρούσαν κράνη και [είχαν] ξύλα, πήγαν να
χτυπήσουν κάποιους Ρουμάνους, που
διαμαρτύρονταν επειδή δεν είχαν πληρω-

θεί για τη δουλειά που είχαν κάνει». Ο
μάρτυρας είπε ότι ντόπιος ήταν ο ένας,
τον οποίο αναγνώρισε επειδή δε φορούσε
κράνος. Επιβεβαίωσε ότι ήταν μέλος της
ΧΑ της περιοχής.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ίδιος ο
Μπούκουρας, για τον οποίο μέχρι στιγμής
κανένας από τους μάρτυρες –ούτε ο Αν-
δριανάκος- δεν έχει καταθέσει κάποια ρι-
ζική μεταστροφή στην πολιτική τοποθέτη-
ση, ούτε αποστασιοποίηση από τις εγκλη-
ματικές πράξεις της συμμορίας, απείλησε
τηλεφωνικά τον μάρτυρα. Την ημέρα που
εξελέγη βουλευτής το 2012, του τηλεφώ-
νησε για να τον ενημερώσει ότι πλέον εί-
ναι «υφιστάμενός» του, ενώ συμπλήρωσε:
«θα γίνω η σκιά σου και θα με βλέπεις
στον ύπνο σου». Ο μάρτυρας θεωρεί πως
ο μόνος σκοπός του τηλεφωνήματος ήταν
να τον φοβίσουν, μια και δεν είχε προ-
ηγούμενα με τον κατηγορούμενο. 

Αφροδίτη Φράγκου, 
Κυριάκος Μπάνος

Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

«Δεν φεύγεις έτσι 
απλά από την Χ.Α…»

«Βεβαίως γνωρίζω αυτό το σύμβολο. Είναι το
σύμβολο των Waffen-SS, το φορούσαν τα σκυλιά
του ναζιστικού στρατού που κάψανε τα χωριά των
Ιωαννίνων στη διάρκεια της Κατοχής», τόνισε ο
Αλέκος Ράπτης, μάρτυρας στη δίκη της ΧΑ την
Τρίτη 12/9, βλέποντας τη φωτογραφία με τον Πα-
τέλη να σηκώνει τη σημαία των SS στην εκπαίδευ-
ση της Χρυσής Αυγής στη Νέδα.

Ο Α. Ράπτης είναι μελετητής των ναζιστικών εγ-
κλημάτων την περίοδο της Κατοχής στην περιοχή
των Ιωαννίνων και συνεργάτης της εφημερίδας
«Ηπειρωτικός Αγώνας». 

Κατά την διάρκεια της κατάθεσής του αναφέρ-
θηκε σε μια σειρά από ναζιστικές προκλήσεις στην
πόλη των Ιωαννίνων από το 2012 και μετά όπως η
παρουσία ταγμάτων εφόδου από όλη την Ελλάδα
στις γιορτές για το Γράμμο και το Βίτσι στην Κόνι-
τσα, προκλήσεις κατά την μέρα εορτασμού του
Πολυτεχνείου το 2013, αποκλεισμός του συνορια-
κού σταθμού της Κακαβιάς το 2013 με την παρου-
σία του υπαρχηγού της ναζιστικής οργάνωσης
Παππά που εκείνη την περίοδο διατηρούσε εμπο-
ρικό κατάστημα και ζούσε μόνιμα στα Γιάννενα. 

Βεβήλωση

Το μεγαλύτερο ωστόσο κομμάτι της κατάθεσής
του Α. Ράπτη στράφηκε γύρω από τα περιστατικά
βεβήλωσης του ιστορικού εβραϊκού νεκροταφείου
που βρίσκεται στα Γιάννενα από τον 5ο μ.χ. αιώνα,
αναδεικνύοντας τον απόλυτο αντισημιτισμό της
ναζιστικής ΧΑ. 

«Σπάστηκε το μνημείο των Γιαννιωτοεβραίων θυ-
μάτων του Ολοκαυτώματος που οδηγήθηκαν στο
Άουσβιτς και επέστρεψαν από τα 2.500 άτομα μό-
λις 43. Και έγραψαν στη βάση του μνημείου τον
κελτικό σταυρό, που είναι το σήμα της Χ.Α.» τόνι-
σε, ενώ λίγο αργότερα αναφέρθηκε στις δηλώσεις
Μιχαλολιάκου ότι «οι ναζί φέρθηκαν καλά στους
Εβραίους αφού τους είχαν στείλει σε ωραία λιβά-
δια με ωραίες ροζ καμινάδες... Εννοούσε το Άου-
σβιτς». 

Νοσταλγοί 
του 
Ολοκαυτώματος

Επόμενες δικάσιμοι

Η ανακοίνωση του προγράμμα-
τος των συνεδριάσεων της δίκης
για τον μήνα Οκτώβρη, με 6 συνε-
δριάσεις στις φυλακές Κορυδαλλού
Κορυδαλλό και 4 στο Εφετείο απο-
δεικνύει τον βάσιμο προβληματισμό
τη πολιτικής αγωγής για ουσιαστική
επαναφορά της δίκης στον Κορυ-
δαλλό, αφού τελικά η αίθουσα του
Εφετείου παραμένει η εφεδρική και
όχι η κύρια αίθουσα διεξαγωγής
της δίκης.

Οι ημερομηνίες που ανακοινώθη-
καν για τον Οκτώβρη είναι: 5/10,
12/10, 13/10, 17/10, 20/10 και 30/10
στον Κορυδαλλό και 2/10, 10/10,
16/10 και 24/10 στο Εφετείο.

Οι ημερομηνίες που απομένουν
για τον Σεπτέμβρη έχουν ως εξής:
14/9, 18/9, 20/9 και 28/9 στον Κορυ-
δαλλό. 15/9 και 25/9 στο Εφετείο. 

Ο κατηγορούμενος Πατέλης, πυρηνάρχης της τοπικής της
Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, με τη σημαία των Ες-Ες στη Νέδα
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