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Ναταλία ΡασούληΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Απόστολος Ρίζος

Αγγελική ΤοΥμπανάκη Illegal Operation

 Jerome Kaluta Penny Dreadful

Voyager ΚΑΙ Υάκινθη ΛάγιουΚΥΝΗΓΟΙ ΟΝΕΙΡΩΝ

Broken da RimaQuilombo Usurum

ROSA SHAKUR-
BERLIN GER 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 7mm 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ OMONOIA 5mm 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ15/9

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

            
           
          Γυρίστε 

στις σελίδες 
8, 9, 10, 11, 12, 13

Ή
ρθα στην Ελλάδα όταν
ήμουν 16 χρόνων. Έχω
κλείσει 30 χρόνια εδώ. Είμαι

ψαράς και δουλεύω σε καΐκι ψαράδι-
κο στη Ν. Μάκρη. Εκείνη τη μέρα
της πυρκαγιάς στο Μάτι, ήμουν με
το αφεντικό μου στο καΐκι. Ήμασταν
οι πρώτοι που πήγαμε να σώσουμε
τον κόσμο. Ξεκινήσαμε πριν από
όλους στις 6 η ώρα και σώσαμε 73
άτομα και αρκετά ζώα. Μισή ώρα να
αργούσαμε, όλος αυτός ο κόσμος
θα πέθαινε. Ήταν μια πολύ δύσκολη
κι επικίνδυνη κατάσταση. 

Μετά από ένα μήνα ο πρωθυπουρ-
γός με ευχαρίστησε και μου είπε ότι
θα πάρω υπηκοότητα. Άλλωστε έχω
ζήσει εδώ τόσα χρόνια, έχω μεγαλώ-
σει εδώ και νιώθω Έλληνας. 

Συνέχεια στη σελ. 2

Μαχμούντ Μεσαφέρ
O Αιγύπτιος ψαράς 
που έσωσε ζωές
στο Μάτι μας καλεί
στο Σύνταγμα



Σ
τη Θεσσαλονίκη με τα εγκαί-
νια της ΔΕΘ και τα εργατικά
συλλαλητήρια ξεδιπλώθηκε

μια “πρόβα τζενεράλε” για τις μάχες
που έχουμε μπροστά μας το επόμε-
νο διάστημα. Ο Αλέξης Τσίπρας
προσπάθησε να μεταμορφώσει σε
φιλεργατικές υποσχέσεις τα μέτρα
που σχεδιάζει στη “μεταμνημονιακή”
εποχή, ενώ ταυτόχρονα η Νέα Δημο-
κρατία έδειξε το αποκρουστικό πρό-
σωπο του ακροδεξιού νεοφιλελευθε-
ρισμού που θα ήθελε σαν εναλλακτι-
κή. Αλλά την ελπίδα για πραγματική
εναλλακτική λύση την πρόβαλαν οι
διαδηλωτές της Αριστεράς και των
συνδικάτων με την παρουσία τους
και την Παρασκευή και το Σάββατο
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Η ομιλία του Τσίπρα στο Βελλίδειο
και η συνέντευξη Τύπου την επόμε-
νη μέρα έδειξαν τα όρια της κυβερ-
νητικής προσπάθειας να εμφανίσει
“φιλεργατική στροφή”. 

Οι διακηρύξεις περί επιστροφής
των συλλογικών συμβάσεων έγιναν
στη σκιά της επίθεσης της COSCO,
του ΣΕΒ και των δικαστηρίων ενάν-
τια στους απεργούς που διεκδικούν
πραγματικές βελτιώσεις. Οι συμβά-
σεις επιστρέφουν μόνο όπου η ερ-
γοδοσία εξασφαλίζει ότι το εργατικό
κόστος δεν ανεβαίνει παραπάνω
από 1%.

Το επίδομα ενοικίου εξαγγέλλεται
ως κίνητρο για τα νέα ζευγάρια “να
ανεβάσουν το ρυθμό των γεννήσε-
ων”. Είναι αριστερή πολιτική να κλεί-
νουμε τα σύνορα σε μετανάστες και
πρόσφυγες και να πιέζουμε τις νέες
γυναίκες να εξασφαλίσουν περισσό-
τερα εργατικά χέρια;

Η πιο αποκαλυπτική εξαγγελία,

όμως, ήταν η υπόσχεση για μείωση
του συντελεστή φορολόγησης των
κερδών των επιχειρήσεων από 29%
σε 25%. Την ώρα που για τον αυτοα-
πασχολούμενο επαγγελματία η ελά-
φρυνση από τις εισφορές είναι ένα-
δυο χιλιάρικα ευρώ το χρόνο, στις
μεγάλες επιχειρήσεις η μείωση του
συντελεστή πάνω στα αυξανόμενα
κέρδη τους μεταφράζεται σε εκατομ-
μύρια κάθε χρόνο. Εκατομμύρια που
θα κάνουν φτερά για την Ελβετία,
όπως έχει γίνει με όλα τα “κίνητρα”
και τις “επιδοτήσεις” εδώ και χρόνια.

Όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αν-
τιγράφει τόσο ξεδιάντροπα την ση-
μαία του Μητσοτάκη για φοροελα-
φρύνσεις, τότε οι κυβερνητικές κα-
ταγγελίες ότι η ΝΔ αντιγράφει το
χειρότερο νεοφιλελευθερισμό χά-
νουν το στόχο τους. Και δεν περιορί-
ζεται εκεί η αστοχία. Ο Αλέξης Τσί-
πρας την Κυριακή παρομοίωσε τον
εαυτό του ως διαδηλωτή με τους
διαδηλωτές ενάντια στη Συμφωνία
των Πρεσπών. Και δεν ήταν σχήμα
λόγου. Η αστυνομία με τη νέα “γυ-
ναικεία” πολιτική ηγεσία της μετά
τον ανασχηματισμό παραχώρησε
την παραλιακή λεωφόρο Νίκης της
Θεσσαλονίκης στη φασιστοσύναξη
των “σκοπιανοφάγων” και απέκλει-
σε τα συλλαλητήρια των συνδικά-
των και της Αριστεράς από την πα-
ραδοσιακή τους διαδρομή. Βρέθηκε
με αυτόν τον τρόπο πιο κοντά στην

ακροδεξιά ΝΔ και απέναντι στον κό-
σμο του αγώνα.

Δεν χωράει η παραμικρή αμφιβο-
λία ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να
πατήσει πάνω στην απογοήτευση
και την οργή από τους συμβιβα-
σμούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
για να μετακινήσει την ατζέντα προς
τα δεξιά. Όταν φτάνουν στελέχη της
να μιλάνε για το Ασφαλιστικό με
όρους ...Πινοσέτ, η εικόνα φαίνεται
ανάγλυφη. Εξίσου αποκαλυπτική
ήταν η κάλυψη που έδωσε ο Μητσο-
τάκης για το Μακεδονικό συλλαλη-
τήριο. Ομάδες φασιστών βγήκαν
στην παραλία της Θεσσαλονίκης να
κραυγάζουν εμετικά συνθήματα
όπως “Στα όπλα, στα όπλα να πά-
ρουμε τα Σκόπια” ή “Δεν θα γίνεις
έλληνας ποτέ, Σκοπιανέ” (για το δικό
τους τυφλό ρατσιστικό μίσος είναι
“λεπτομέρεια” ότι οι γείτονες δεν ζη-
τάνε να γίνουν έλληνες αλλά Μακε-
δόνες). Μόνο ο Τραμπ έχει φτάσει
να ταυτίζεται τόσο ανοιχτά με τους
φασίστες μέσα στις ΗΠΑ.

Απειλή

Αλλά από αυτή την ακροδεξιά
απειλή δεν πρόκειται να μας σώσει
μια κυβέρνηση του Τσίπρα που προ-
σαρμόζεται φτάνοντας στο σημείο
να υποδέχεται την αντιπροσωπεία
του Τραμπ στη ΔΕΘ με διακηρύξεις
ότι τους “ενώνουν κοινοί αγώνες”! Ο
Τσίπρας θυμήθηκε τον ...Αβραάμ
Λίνκολν για να βρει κοινές αναφορές
με τους Ρεπουμπλικάνους, λες και ο
ρατσιστής Τραμπ είναι συνεχιστής
του αγώνα για την κατάργηση της
δουλείας. Ο απλός κόσμος περισσό-
τερο θυμάται τα εγκλήματα του Βαν
Φλιτ και του Σπίρο Άγκνιου που
πραγματικά ενώνουν τις άρχουσες
τάξεις της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Η απάντηση μπορεί να έρθει μόνο
από τα αριστερά, από μια Αριστερά
που μπορεί και θέλει να υιοθετήσει

την ατζέντα που άνοιξαν τα εργατι-
κά συλλαλητήρια της Θεσσαλονί-
κης. Πρώτα απ' όλα στηρίζοντας το
απεργιακό κίνημα που διεκδικεί να
δοθούν τα “πλεονάσματα” του προ-
ϋπολογισμού για τις ανάγκες των
πολλών και όχι για τους τόκους των
τραπεζιτών και για τις φοροαπαλλα-
γές των καπιταλιστών. Οι ηγεσίες
της ΠΝΟ και του Εργατικού Κέντρου
Πειραιά ανέστειλαν τις μάχες στα
καράβια και στην COSCO, αλλά ο
δρόμος προς τα μπρος περνάει από
την κλιμάκωση αυτών των αγώνων.
Τα Νοσοκομεία προχωράνε στο επό-
μενο βήμα στις 10 Οκτώβρη και
χρειάζονται τη στήριξη όλων.

Το ίδιο επείγον είναι και το αντιρα-
τσιστικό-αντιφασιστικό μέτωπο της
ατζέντας. Τα ΜΜΕ μας βομβαρδί-
ζουν καθημερινά με προβολή της
ακροδεξιάς που ανεβαίνει σε πολλές
χώρες της Ευρώπης, αλλά υποβαθ-
μίζουν τις μάχες που δίνει το κίνημα
για να τη σταματήσει. Μπορούμε να
φράξουμε το δρόμο σε τέτοιες εξε-
λίξεις, να στείλουμε φυλακή τους
δολοφόνους της Χρυσής Αυγής και
να σκορπίσουμε τα ακροδεξιά ρετά-
λια που ελπίζουν να ανασυνταχτούν
κραυγάζοντας για τη Μακεδονία. Οι
κινητοποιήσεις για τα πέντε χρόνια
από τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα στις 15 και 18 Σεπτέμβρη αλλά
και η διεθνής συνάντηση που οργα-
νώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις 13 Οκτώβρη
είναι τα επόμενα βήματα.

Η Εργατική Αλληλεγγύη, το ΣΕΚ
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζουν την προ-
σπάθεια για μια αριστερά ικανή να
ξεδιπλώσει αυτή τη δυναμική. Κάθε
αγωνιστής και κάθε αγωνίστρια έχει
ανάγκη αυτή τη στήριξη. Για να απο-
κτήσουν οι κοινοί αγώνες μας μια συ-
νολική προοπτική- να πάρει η εργατι-
κή τάξη τον έλεγχο του πλούτου που
παράγει και τώρα σπαταλιέται από
μια χρεοκοπημένη κυρίαρχη τάξη.
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Η Αριστερά βάζει την ατζέντα

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ
“ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ”
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ “ΠΙΝΟΣΕΤΙΚΕΣ”
ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ 
ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Συνέχεια από τη σελ.1

Αλλά θέλω να σας πω κάτι.
Όταν πήγα εκεί στις φωτιές
για να σώσω κόσμο, πήγα για-
τί έχω μάθει από τη χώρα μου
ότι πρέπει να κάνουμε το καλό
για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ
κι εγώ τον πρωθυπουργό και
την κυρία Κούνεβα, για την
υπηκοότητα, αλλά αυτό που
θέλω να τους πω είναι να κά-
νουν το ίδιο και για όλους
τους άλλους ξένους. Υπάρ-
χουν εδώ στην Ελλάδα πάρα
πολλοί καλοί άνθρωποι που
δεν έχουν άδεια παραμονής,
υπηκοότητα και χαρτιά. Ζητάω
να κάνουν το ίδιο καλό και για
αυτούς τους ανθρώπους.

Μαχμούντ Μεσαφέρ
Αιγύπτιος ψαράς 

στη Ν.Μάκρη

Αντιφασιστική 
15 Σεπτέμβρη

Αθήνα
Ομόνοια, 5μμ
Συναυλία, Σύνταγμα, 7μμ

Θεσσαλονίκη
Άγαλμα Βενιζέλου, 12 μες

Πάτρα
Πλ. Γεωργίου, 1μμ

Χανιά
Πλ. Αγοράς, 12 μες

Ηράκλειο
Πλ. Ελευθερίας, 12 μες

Γιάννενα
Περιφέρεια Ηπείρου, 
6 μμ

Βόλος
Αγ. Νικόλαος, 12 μες

Ξάνθη
Κεντρική Πλατεία, 12 μες

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελ. 18

Εργατική διαδήλωση στη ΔΕθ, 8/9
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Οι δρόμοι ανήκουν 
στους εργάτες

Ξ
εκάθαρο μήνυμα εργατικής αντίστασης έστειλαν οι χι-
λιάδες εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι
συνταξιούχοι και η νεολαία της Θεσσαλονίκης που

πήραν μέρος στις προσυγκεντρώσεις των συνδικάτων και
της αριστεράς και στην διαδήλωση της ΔΕΘ το Σάββατο
8/9, ανατρέποντας τους σχεδιασμούς των φασιστών που, με
τις πλάτες των μπάτσων και των ΜΜΕ, ήθελαν να μετατρέ-
ψουν την κινητοποίηση σε εθνικιστική φιέστα. Η κινητοποί-
ηση του Σαββάτου ήταν η συνέχεια σε ένα διήμερο εργατι-
κής αντίστασης που ξεκίνησε με την απεργία στα νοσοκο-
μεία (βλέπε σχετικά στη σελίδα 4).

Μπορεί ο Τσίπρας από το βήμα της ΔΕΘ να πανηγύριζε
για ένα ακόμα success story και για την υποτιθέμενη ανά-
πτυξη που έρχεται. Και μπορεί λίγες εκατοντάδες γελοίοι
“μακεδονομάχοι” να προσπαθούσαν επι ώρες, αγκαλιά με
τα ΜΑΤ, να δημιουργήσουν κλίμα εκφοβισμού και τρομο-
κρατίας στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Όμως η πραγμα-
τική εικόνα ήταν πως όλη η πόλη ήταν στολισμένη με τις
αφίσες που καλούσαν σε μια εργατική διαδήλωση ενάντια
στις εθνικιστικές φιέστες και οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης
στις 8/9 ανήκαν στο εργατικό κίνημα και την αριστερά.

Από νωρίς το απόγευμα τα τραπεζάκια της ΚΕΕΡΦΑ και
της Εργατικής Αλληλεγγύης στην Αριστοτέλους έστελναν
αντιφασιστικό μήνυμα, ενώ λίγο αργότερα οι δρόμοι του
κέντρου της Θεσσαλονίκης γέμισαν από τις εργατικές προ-
συγκεντρώσεις.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια ξεκίνησε με προ-
συγκέντρωση στην γωνία Αγ. Σοφίας και Εγνατίας. Ήταν
εκεί με τα πανό τους εργαζόμενοι από Νοσοκομεία όπως το
Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης αλλά και το Γεννηματάς της
Αθήνας, από την Ιντρακόμ, την ΠΟΣΠΕΡΤ και άλλους χώ-
ρους. Μαζί τους και το πανό της Εργατικής Αλληλεγγύης
που απαιτούσε τη διαγραφή του χρέους. Εκεί συναντήθηκε
και η ΛΑΕ αλλά και άλλες οργανώσεις της αριστεράς. Λίγο
αργότερα ο Συντονισμός έκανε πορεία μέχρι την συγκέν-
τρωση του ΕΚΘ και των συνδικάτων στο άγαλμα του Βενιζέ-
λου. Εκεί βρίσκονταν δεκάδες πανό από Ομοσπονδίες του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η ΔΟΕ, η ΟΜΕ-ΟΤΕ, η
εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ-ΟΣΥ, οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ-
ΚΗΕ, στα ΕΚΑΒ της βόρειας Ελλάδας, η ΠΟΣ, οι εργαζόμε-
νοι στην ΒΦΛ αλλά και δεκάδες Εργατικά Κέντρα.

Σημαντική παρουσία είχαν οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ. Τα
ΕΛΠΕ βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης για ιδιωτι-
κοποίηση. Το πρωί της ίδια μέρας το εργολαβικό προσωπικό
των ΕΛΠΕ είχε κάνει απεργία και συγκέντρωση στην πύλη.

“Βρεθήκαμε στην απεργιακή φρουρά στην πύλη των ΕΛ-
ΠΕ σε συμπαράσταση στους εργολαβικούς που απεργού-
σαν. Η απεργία είχε πολύ καλή συμμετοχή. Οι εργολαβικοί
απέργησαν το Σάββατο θέλοντας να δείξουν πως δεν πλη-
ρώνονται τα έξτρα των αργιών, δεν έχουν συλλογικές συμ-
βάσεις και διεκδικούν μόνιμη και σταθερή δουλειά με αυξή-
σεις. Τις επόμενες μέρες σχεδιάζουν να κλιμακώσουν τις κι-
νητοποιήσεις τους ακόμα και με 48ωρες επαναλαμβανόμε-
νες, συντονισμένοι με το πανελλαδικό τους σωματείο και
τους συναδέλφους τους στην Ελευσίνα”, ανέφερε στην ΕΑ
ο Νίκος Χατζάρας από το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια
που βρέθηκε και στην απεργία το πρωί και στην διαδήλωση
της ΔΕΘ το απόγευμα. 

“Είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση γιατί επιμένουμε
πως ο φορέας πρέπει να μείνει κάτω από τον έλεγχο του
δημοσίου. Η ίδια η επιτροπή κεφαλαιαγοράς μπλοκάρισε τη
διαδικασία μετά από νομική παρέμβαση του σωματείου. Την
επόμενη περίοδο θα έχουμε εξελίξεις και γι' αυτό προετοι-
μαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις κινήσεις της κυβέρ-
νησης”, ανέφερε στην ΕΑ ο πρόεδρος του περιφερειακού
σωματείου των μόνιμων εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ, Θόδωρος
Κεμαραντζής. 

Συνέχεια στη σελ. 15
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Νέα απεργία 
της ΠΟΕΔΗΝ 
στις 10 Οκτώβρη

Α
περγία την Τετάρτη 10 Οκτώβρη αποφάσισε το
Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ που συνεδρίασε
το απόγευμα της Παρασκευής 7/9 στην ΕΔΟΘ

μετά την πετυχημένη απεργία και διαδήλωση στους
δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Την πρόταση για συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά
τη ΔΕΘ με νέα απεργία τον Οκτώβρη είχε καταθέσει
ήδη μέσα στο καλοκαίρι το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων με στόχο να μπει σαν κεντρικό αίτημα η ανα-
γκαιότητα για άμεση μετατροπή των συμβάσεων 14.000
συμβασιούχων που υπάρχουν στα νοσοκομεία σε αορί-
στου χρόνου. Ταυτόχρονα η “μεταμνημονιακή” περίο-
δος που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση έχει φέρει στην
επιφάνεια όλες τις διεκδικήσεις του κινήματος των υγει-
ονομικών που την τελευταία 8ετία των μνημόνιων έχουν
δει τα νοσοκομεία τους να καταρρέουν κάτω από το βά-
ρος των περικοπών και των απίστευτων ελλείψεων προ-
σωπικού.

Στην τοποθέτησή του, στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ-
ΕΔΗΝ, από τη μεριά του Συντονιστικού των Νοσοκομεί-
ων, ο Χρίστος Αργύρης, επικουρικός γιατρός στο Σωτη-
ρία, τόνισε πως σε αντίθεση με όσους υποστηρίζουν
πως δεν χρειάζονται απεργίες γιατί μπαίνουμε σε προ-
εκλογική περίοδο, τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει
να οργανωθούν μεγάλοι αγώνες και απεργίες που θα
ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής
για τη σωτηρία του δημόσιου συστήματος Υγείας και
την λειτουργία των νοσοκομείων που καταρρέουν:

“Δεν περιμένουμε”

“Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους 14.000 συμβασιούχους
που σταδιακά θα αρχίσουν να απολύονται. Και αν κά-
ποιοι τάζουν από τώρα την περίφημη παράταση μέχρι
το Μάη του 2019, δεν μας λένε όμως, τι θα γίνει μετά το
Μάη του 2019; Ακόμα και αν ισχύσει η μοριοδότηση
που τάζει το υπουργείο δεν ξεχνάμε τι έγινε φέτος
στους ΟΤΑ. Από τους 9.000 που μοριοδοτήθηκαν απο-
λύθηκαν τελικά οι 8.000. Άρα δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε αλλά χρειάζεται από τώρα να απαντήσουμε
απεργιακά.

Ταυτόχρονα με τις απεργίες στέλνουμε μήνυμα προς
όλες τις κατευθύνσεις. Κατ' αρχήν προς τον Μητσοτά-
κη. Από τώρα βγαίνει και λέει πως θα κάνει απολύσεις
και πως στα νοσοκομεία υπάρχουν πολλοί γιατροί και
πολύ προσωπικό. Στο δρόμο με τις απεργίες μας θα κά-
νουμε ξεκάθαρο και σε αυτόν, και σε οποιονδήποτε θέ-
λει να απολύσει κόσμο, ότι δεν περισσεύει κανείς και
ότι μπροστά του θα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλους
απεργιακούς αγώνες αν τολμήσει να ακουμπήσει το δη-
μόσιο σύστημα υγείας.

Μηνύματα όμως στέλνουμε και στον Τσίπρα, τον Πο-
λάκη, τον Ξανθό πως, στη μεταμνημονιακή περίοδο που
οι ίδιοι πανηγυρίζουν, το υπερπλεόνασμα θα πάει σε
εμάς. Τώρα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να
διεκδικήσουμε στο δρόμο πως θα πάρουμε πίσω όλα
όσα μας έκλεψαν τα χρόνια των μνημόνιων. Ζητώντας
πίσω τον κατώτατο μισθό, τα δυο δώρα, γενναία χρημα-
τοδότηση για την Υγεία, με 35.000 μόνιμες προσλήψεις
για να σωθεί το ΕΣΥ. Η απεργία στις 10 Οκτώβρη είναι
το αναγκαίο σημαντικό επόμενο βήμα για όλα όσα διεκ-
δικούμε. Να οργανώσουμε την μεγαλύτερη απεργιακή
κινητοποίηση που έχουμε κάνει ως τώρα”.

Ταυτόχρονα με το ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, στην ΕΔΟΘ συ-
νεδρίαζε και η ΟΕΝΓΕ που αποφάσισε να συζητήσει τη
συμμετοχή στην απεργία στις 10 Οκτώβρη στην επόμε-
νη συνεδρίαση της ΕΕ της ομοσπονδίας.

«Μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία»
βροντοφώναξαν στη Θεσσαλονίκη

Μ
ε την απεργιακή κινητοποίηση
της ΠΟΕΔΗΝ στις 7 Σεπτέμβρη
στη Θεσσαλονίκη άνοιξε το διή-

μερο των εργατικών κινητοποιήσεων στη
ΔΕΘ. 

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 8 το
πρωί της Παρασκευής με συγκέντρωση
μπροστά στην είσοδο του Ιπποκράτειου,
διέσχισε όλο το κέντρο της πόλης και κα-
τέληξε το μεσημέρι στο Υπουργείο Μα-
κεδονίας Θράκης. Εκατοντάδες εργαζό-
μενοι στην Υγεία, από την Θεσσαλονίκη,
την Αθήνα, την Ξάνθη, το Κιλκίς, την Κα-
λαμάτα, διαδήλωσαν με συνθήματα "Δώ-
στε λεφτά για την Υγεία, μαζικές προσ-
λήψεις στα νοσοκομεία", "Και των συμβα-
σιούχων η εργασία, κρατάει ανοιχτά τα
νοσοκομεία - όχι απολύσεις, μόνιμη ερ-
γασία" και "Υγεία, Παιδεία ρεύμα και νε-
ρό, δεν είναι εμπορεύματα ανήκουν στο
λαό", απαιτώντας συμβάσεις αορίστου
χρόνου για όλους τους συμβασιούχους
εργαζόμενους - επικουρικούς γιατρούς
και διοικητικούς, συμβασιούχους ΟΑΕΔ,
κ.α. 

“Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης εργά-
ζονται 90 συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ που
απολύονται σε 6-7 μήνες. Τραυματιοφο-
ρείς, νοσηλευτές, χειριστές ακτινολογι-
κού, μικροβιολόγοι, παρασκευάστριες.
Αν φύγουν το νοσοκομείο ξαναγυρνάει
στη διάλυση. Σήμερα η λειτουργία του
κρατιέται από αυτούς αφού το μόνιμο
προσωπικό έχει ξεπεράσει τα όριά του.
Οι συμβασιούχοι έδωσαν μια ανάσα αλ-
λά πλέον χρειάζεται να μονιμοποιηθούν”,
ανέφερε η Μαρία Πάσχου, μόνιμη εργα-
ζόμενη στο Ιπποκράτειο που μιλώντας
στην ΕΑ εξήγησε πως η συμμετοχή στην
απεργία στις 7/9 από τους εργαζόμενους
στο Ιπποκράτειο είναι μια από τις μεγα-
λύτερες των τελευταίων ετών.

Μετά το Ιπποκράτειο η πορεία πέρασε
μπροστά από το Θεαγένειο και το ΑΧΕ-
ΠΑ που με προσυγκεντρώσεις οι εργαζό-
μενοι ενώθηκαν με τους υπόλοιπους νο-
σοκομειακούς ενώ λίγο αργότερα στην
πορεία μπήκαν και οι εργαζόμενοι από
τον Αγ. Δημήτριο και το ΨΝΘ. “Φτάνει ο
χρόνος που λήγει η σύμβασή μας. Δου-
λέψαμε εδώ και ενάμιση χρόνο και έχου-
με δώσει και την ψυχή μας σε όλα τα νο-
σοκομεία. Στο ΨΝΘ είμαστε γύρω στα
25 άτομα που έχουμε βοηθήσει και το
εκλαμβάνουμε αυτό και από τους συνα-
δέλφους και από τις προϊσταμένες. Διεκ-
δικούμε τη θέση μας, τη μονιμοποίησή
μας. Δεν διεκδικούμε μόνο εμείς θέσεις
στα νοσοκομεία αλλά ζητάμε χιλιάδες
περισσότερες προσλήψεις για όλους”,
ανέφερε η Κατερίνα από το ΨΝΘ.

“Στην Ξάνθη έχουμε μεγάλες ελλείψεις
σε προσωπικό. Ήταν σωστό μέτρο το να
ανοίξουν τα νοσοκομεία στους άνεργους
και τους ανασφάλιστους. Αυτό όμως σή-
μανε ενάμιση εκατομμύριο επιπλέον κό-
σμο στα νοσοκομεία. Για να καλυφθούν
αυτές οι ανάγκες χρειάζεται επιπλέον

προσωπικό. Τώρα που η κυβέρνηση λέει
πως βγήκε από τα μνημόνια πρέπει να
προχωρήσει σε γενναία χρηματοδότηση
για την Υγεία και χιλιάδες μόνιμες προσ-
λήψεις για να μπορέσει να λειτουργήσει
η δημόσια Υγεία”, ανέφερε η Θεοδώρα
Πλαστήρα πρόεδρος των εργαζόμενων
του νοσοκομείου της Ξάνθης που συμμε-
τείχαν στην κινητοποίηση με το πανό
τους. 

Ελλείψεις

“Στο Θεαγένειο, λείπουν 200 άτομα
από το οργανόγραμμα του 2012. Από τό-
τε έχει επεκταθεί η λειτουργία του νοσο-
κομείου και είναι μονίμως γεμάτο. Θέ-
λουμε 30 νοσηλευτές, 20 διοικητικούς,
20 στην τεχνική υπηρεσία και λείπουν 30
γιατροί. Ολόκληρα κομμάτια της λει-
τουργίας του νοσοκομείου έχουν παρα-
δοθεί στους εργολάβους. Σίτιση, φύλα-
ξη, καθαριότητα, πλυντήρια, κομμάτι της
τεχνικής υπηρεσίας, εργάτες γενικών κα-
θηκόντων. Πρόκειται για το μοναδικό αν-
τικαρκινικό της πόλης και οι άνθρωποι
δεν έχουν λεφτά να τρέχουν στην Αθήνα
ή τον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζονται προσ-
λήψεις και γενναία χρηματοδότηση”,
ανέφερε η πρόεδρος των εργαζόμενων
του Θεαγένειου νοσοκομείου, Αθηνά
Γραμματικοπούλου.

Με πανό συμμετείχαν στην κινητοποί-
ηση το Συντονιστικό των Νοσοκομείων -
που συσπείρωνε εργαζόμενους από τον
Αγ. Σάββα (που διαδήλωνε με το δικό
του πανό), τον Ερυθρό, το Αττικό, το
Γεννηματάς, το Δαφνί, το ΓΟΝΚ Αγ.
Αναργύρων, που είχαν ανέβει στην κινη-
τοποίηση από την Αθήνα, το Ιπποκρά-
τειο, το ΨΝΘ, το ΑΧΕΠΑ, το Θεαγένειο,
τον Άγιο Δημήτριο, τα Νοσοκομεία Ξάν-
θης, Καλαμάτας, Κιλκίς κ.α. 

“Διαδηλώνουμε για μόνιμες προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία και όχι ανακύκλωση
της ανεργίας που ετοιμάζεται να κάνει ο
Πολάκης. Στον Αγ. Σάββα είμαστε 85
άτομα συμβασιούχοι που απολύονται.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί”,
ανέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη, κα-
θαρίστρια από τον Αγ. Σάββα που ανέβη-
κε στην κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης
με το σωματείο της.

“Το καλοκαίρι δώσαμε μάχη για να
κρατήσουμε το νοσοκομείο ανοιχτό και
για να βγουν οι βάρδιες στηριχτήκανε
στις πλάτες των εργαζόμενων. Τώρα θέ-
λουμε μαζικές μόνιμες προσλήψεις σε
όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου”,
ανέφερε ο Σπύρος που δουλεύει στα
πλυντήρια του Αγ. Σάββα.“Η κατάσταση
στο ΓΟΝΚ είναι απελπιστική. Πλέον ένα
από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθή-
νας υπολειτουργεί, ενώ ο μεγάλος όγκος
δουλειάς βγαίνει από τους επικουρικούς.
Γι' αυτό χρειάζεται να δικαιωθούμε και
να μονιμοποιηθούμε”, ανέφερε ο Μούσα
Αλουντάτ γιατρός στο ογκολογικό των
Αγ. Αναργύρων που ανέβηκε στη Θεσσα-
λονίκη για την απεργία της ΠΟΕΔΗΝ.

"Η μαζική εικόνα της σημερινής κινητο-
ποίησης αποδεικνύει στην πράξη πως οι
κυβερνητικές γιορτές εξόδου από τα
μνημόνια δεν ανταποκρίνονται στις τερά-
στιες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία. Οι μόνι-
μες μαζικές προσλήψεις, οι μονιμοποι-
ήσεις των συμβασιούχων, η αύξηση των
δαπανών για την Υγεία είναι το εργατικό
πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Ταυ-
τόχρονα πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο
πως η εθνικιστική υστερία που προσπα-
θεί να επιβάλει η δεξιά και οι παραθρη-
σκευτικοί εθνικιστικοί κύκλοι δεν περνάει
μέσα στο εργατικό κίνημα. Το εργατικό
κίνημα ενωμένο θα σταθεί ενάντια στην
εθνικιστική υστερία και στους φασίστες
που προσπαθούν να κάνουν την εμφάνι-
σή τους φορώντας πατριωτικό προσω-
πείο", τόνισε μιλώντας στην ΕΑ ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος του σωματείου
των εργαζόμενων στο νοσοκομείο Αγ.
Σάββας. 

Κυριάκος Μπάνος
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Ώρα για κλιμάκωση - όχι αναστολή
Κ

αθολική συμμετοχή είχε η
απεργία των εργατών στην
Cosco την Παρασκευή 7 Σε-

πτέμβρη. Το λιμάνι του Πειραιά παρέ-
λυσε από την απεργία που κήρυξε η
ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο των εργαζόμε-
νων στις προβλήτες ΙΙ και Ι ΙΙ του
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Κύ-
ριο αίτημα των απεργών είναι η υπο-
γραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας με αυξήσεις και αξιοπρεπείς
συνθήκες δουλειάς, μόνιμης και στα-
θερής για όλους τους εργαζόμενους.

Η επιτυχία της απεργίας είναι
αναμφισβήτητη. Η περιφρούρησή
της ξεκίνησε από τα ξημερώματα με
εκατοντάδες λιμενεργάτες να συγ-
κεντρώνονται από νωρίς το πρωί
στην κεντρική πύλη του ΣΕΜΠΟ στο
Ικόνιο και να παραμένουν εκεί ως
αργά το απόγευμα. Στο πλευρό
τους βρέθηκαν εκατοντάδες εργα-
ζόμενοι και νεολαίοι από σωματεία,
συλλογικότητες και οργανώσεις της
αριστεράς, εκφράζοντας έμπρακτα
την αλληλεγγύη τους στον αγώνα.
Αναμέσά τους ήταν μέλη του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια, που
τις προηγούμενες μέρες είχε κυκλο-
φορήσει και μοιράσει μαζικά προκή-
ρυξη στήριξης στην απεργία. Την
ίδια μέρα, ο Συντονισμός κυκλοφό-
ρησε και αφίσα συμπαράστασης με
τις υπογραφές του Σωματείου Εργα-
ζομένων στο Μετρό ΣΕΛΜΑ, του

Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσο-
κομείο Άγιος Σάββας, του Συντονι-
στικού των Νοσοκομείων και εργατι-
κών συλλογικοτήτων από ΕΡΤ, Ιδιω-
τική Υγεία, Τουρισμό-Επισιτισμό,
Υπουργείο Πολιτισμού, ΜΚΟ, Εκπαί-
δευση, ΟΤΑ.

Καμία από τις απόπειρες της ερ-
γοδοσίας να σπάσει την απεργία δεν
είχε αποτέλεσμα. Η απόφαση του
Πρωτοδικείου Πειραιά την προηγού-
μενη μέρα να την βγάλει -ύστερα
από προσφυγή της εταιρίας- παρά-
νομη, δεν πτόησε κανέναν. Η απερ-

γία πραγματοποιήθηκε κανονικά με
την κάλυψη του Εργατικού Κέντρου
Πειραιά.

Ούτε η παρουσία την ίδια μέρα,
λίγα μέτρα μακριά από την περι-
φρούρηση, των λιγοστών μελών του
“νέου” σωματείου που στήθηκε πρό-
σφατα, με συνοπτικές διαδικασίες
και με την στήριξη της εργοδοσίας
στο χώρο, κατάφερε να λυγίσει τους
λιμενεργάτες. Οι απεργοί απάντη-
σαν οργανωμένα σε κάθε πρόκληση
που δέχτηκαν από στελέχη της εται-
ρίας με τη συνδρομή γνωστών χρυ-

σαυγιτών, απομονώνοντάς τους και
αποκαλύπτοντας το ρόλο τους ως
τσιράκια των αφεντικών. Μία από τις
προκλήσεις των εργοδοτών ήταν η
απρόκλητη επίθεση και ο τραμπουκι-
σμός που δέχτηκε δημοσιογράφος
του τηλεοπτικού σταθμού Epsilon
που κάλυπτε την απεργία.

“Η επίθεση ξεκίνησε από ομάδα
που έφυγε απ' την κλίκα των εργο-
δοτικών-απεργοσπαστών κι με επι-
κεφαλής το γνωστό χρυσαυγίτη Με-
γαλοοικονόμου Νίκο, που είναι και
μέλος του δήθεν σωματείου της

Χρυσής Αυγής στη Ν/Ζώνη”, κατήγ-
γειλε η ΕΝΕΔΕΠ, “Παρά το γεγονός
ότι η επίθεση έγινε μπροστά στους
λιμενικούς, αυτοί άφησαν το δράστη
να διαφύγει. Η ευθύνη της κυβέρνη-
σης, του κράτους και των υπευθύ-
νων της λιμενικής δύναμης είναι τε-
ράστια. Και με αυτό περιστατικό επι-
βεβαιώνεται ότι θέλουν το λιμάνι του
Πειραιά να είναι ένα εργασιακό γκέ-
το όπου θα τραμπουκίζονται εργα-
ζόμενοι, συνδικαλιστές, δημοσιο-
γράφοι χωρίς καμιά συνέπεια”. 

Στο κενό έπεσε και η προσπάθεια
δημιουργίας κλίματος τρομοκράτη-
σης με την παρουσία στην πύλη του
ΣΕΜΠΟ λιμενικών αλλά ειδικών δυ-
νάμεων καταστολής του λιμενικού
σώματος. Οι απεργοί περιφρούρη-
σαν τον αγώνα τους αποφασιστικά
και πειθαρχημένα. Ενώ, παράλληλα,
καθόλη τη διάρκεια της μέρας, έκα-
ναν έκκληση στους συναδέλφους
τους που έχουν δεχτεί απειλές και
εκβιασμούς από την εργοδοσία για
να γραφτούν στο “νέο” σωματείο, να
συσπειρωθούν στην ΕΝΕΔΕΠ.

Στη γενική συνέλευση που έγινε το
απόγευμα στο χώρο της περιφρού-
ρησης, αποφασίστηκε η αναστολή
της απεργίας. Τα δικαστήρια είχαν
ήδη προλάβει να βγάλουν και την
απεργία του ΕΚΠ παράνομη. Όμως
οι εργάτες της Cosco μπορούσαν να
συνεχίσουν και να νικήσουν.

Τ
ο αίτημα των εργατών της Cosco για
υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις και αξιοπρε-
πείς συνθήκες δουλειάς είναι μια μεγά-

λη, σκληρή μάχη. 

Το επιβεβαιώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιο-
μηχάνων με την σφοδρή επίθεση που εξαπέλυ-
σε στους απεργούς και το Σωματείο τους τη
μέρα της απεργίας, ζητώντας ανοιχτά και κα-
θαρά την καταστολή της. Όπως ανέφερε ανά-
μεσα σε άλλα προκλητικά στην ανακοίνωσή
του: “Τις ημέρες αυτές επιχειρείται από ολιγο-
μελές κομματικό σωματείο μειοψηφίας η πα-
ρεμπόδιση λειτουργίας του λιμανιού του Πει-
ραιά. Ο ΣΕΒ είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε
προσπάθεια υπονόμευσης της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας και ομαλής λειτουργίας
της αγοράς, ιδιαίτερα σε αυτήν την κρίσιμη
για τη χώρα περίοδο... Ο ΣΕΒ κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου για τη σημαντική βλάβη
που προκαλείται στην ελληνική οικονομία από
τις αυθαίρετες δράσεις μιας μικρής μειοψη-
φίας συνδικαλιστών, αμφιβόλου αντιπροσω-
πευτικότητας και από την ολιγωρία των αρμό-
διων αρχών που ανεχόμενοι τέτοιου είδους
συμπεριφορές στέλνουν αρνητικά μηνύματα
στις αγορές σχετικά με την ομαλή λειτουργία
των θεσμών στη χώρα, και: Ζητά την άμεση
παρέμβαση της Δικαιοσύνης και των αρμόδιων
αρχών προκειμένου να αποκατασταθεί η εύ-
ρυθμη λειτουργία του Λιμανιού του Πειραιά”. 

Το απέδειξαν τα δικαστήρια που, την παρα-
μονή, έκριναν την απεργία που κήρυξε η ΕΝΕ-
ΔΕΠ παράνομη ανασύροντας μια απίστευτη

διάταξη περί υποχρέωσης διενέργειας
48ωρου “δημόσιου διαλόγου με τη μεσολάβη-
ση του ΟΜΕΔ” πριν την πραγματοποίηση της
απεργίας (!). Ενώ την επόμενη έτρεξαν να ικα-
νοποιήσουν το αίτημα του ΣΕΒ παίρνοντας αν-
τίστοιχη απόφαση και για την απεργία του Ερ-
γατικού Κέντρου Πειραιά.

Κινήσεις

Το απέδειξε η ίδια η Cosco με όλες τις κινή-
σεις που έχει κάνει από τις αρχές Ιούνη, όταν
ξεκίνησε ο απεργιακός αγώνας, μέχρι σήμερα.
Η κινεζική πολυεθνική δεν θέλει να υπογράψει
ΣΣΕ, πόσω μάλλον με τους όρους και τις διεκ-
δικήσεις των εργατών. Η απεργία του Ιούνη,
που νέκρωσε για τρεις μέρες το λιμάνι, την
ανάγκασε να υποσχεθεί ότι θα καθήσει στο
τραπέζι τον διαπραγματεύσεων. Όμως από τό-
τε μέχρι σήμερα, κάθε κίνησή της είχε σκοπό
τόσο να αποτρέψει την υπογραφή ΣΣΕ όσο και
να τσακίσει την ΕΝΕΔΕΠ και τον συνδικαλισμό
στο λιμάνι: κωλυσιεργώντας και δυναμιτίζον-
τας με κάθε τρόπο τις διαπραγματεύσεις, στή-
νοντας απεργοσπαστικό σωματείο υπό τον
έλεγχό της και διακηρύσσοντας ότι αυτό είναι
το μόνο αντιπροσωπευτικό στο χώρο, τραμ-
πουκίζοντας συνδικαλιστές όπως τον πρόεδρο
της ΕΝΕΔΕΠ πριν μερικές μέρες, και βέβαια
εκβιάζοντας εργαζόμενους να γραφτούν στο
“νέο” σωματείο.

Στην πραγματικότητα, η εταιρία αξιοποίησε
στο έπακρο το χρόνο που μεσολάβησε από
την απεργία του Ιούνη για να οργανώσει την

αντεπίθεσή της. Είναι κάτι που στις σελίδες
της Εργατικής Αλληλεγγύης είχαμε γράψει ξα-
νά και ξανά: “Η όποια υποχώρηση από τη με-
ριά της εργοδοσίας δεν γίνεται για άλλο λόγο,
παρά από το φόβο μιας νέας παράλυσης που
θα προκαλέσει το οποιοδήποτε απεργιακό ξέ-
σπασμα. Μια απεργία εν μέσω διαπραγματεύ-
σεων, μια υπενθύμιση της δύναμης που έχει η
πλευρά του σωματείου, θα μπορούσε να αναγ-
κάσει την εργοδοσία να υπογράψει ό,τι διεκδι-

κήσεις έχουν οι εργάτες. Ούτως ή άλλως η
υποχώρηση ... από τη μεριά των αφεντικών,
δεν σημαίνει ότι εν όψει των συναντήσεων που
έχουν οριστεί με το σωματείο, θα παραιτηθούν
από την προσπάθειά να σαμποτάρουν τις δια-
πραγματεύσεις και να συνεχίσουν με κάθε
τρόπο να κερδοφορούν εντείνοντας την εκμε-
τάλλευση των εργατών στο λιμάνι. Το όπλο
της απεργίας θα πρέπει να είναι γεμάτο κι
ετοιμοπόλεμο για κάθε τέτοια εξέλιξη” (Εργα-
τική Αλληλεγγύη, Νο 1333).

Ήταν πολύ σωστό που το όπλο της απερ-
γίας χρησιμοποιήθηκε ξανά την περασμένη
Παρασκευή, θυμίζοντας τη δύναμη των εργα-
τών και το φόβο των αφεντικών. Απέναντι στις
νέες επιθέσεις όμως της εργοδοσίας, των δι-
καστηρίων και όλων των βιομηχάνων, δεν χω-
ράνε αναστολές με στόχο την “ανασύνταξη
των δυνάμεών μας”. Μόνο η κλιμάκωση του
αγώνα μπορεί να λυγίσει την Cosco και να φέ-
ρει τη νίκη στους εργάτες. Η συνέχιση της
απεργίας κόντρα στη δικαστική απόφαση με
κάλεσμα ταυτόχρονα για απεργιακή συμπαρά-
σταση όλων των εργαζόμενων στο λιμάνι, τον
Πειραιά και ολόκληρη την Αττική θα αδρανο-
ποιούσε κάθε μηχανισμό καταστολής. Μια
παμπειραϊκή απεργία από το ΕΚΠ στο πλευρό
των εργατών της Cosco θα ήταν βήμα σε αυτή
την κατεύθυνση. Σε αυτές τις κινήσεις θα πρέ-
πει να προσανατολιστούν οι εργάτες της Co-
sco το επόμενο διάστημα.

Λένα Βερδέ

Οι απεργοί της COSCO περιφρουρούν το λιμάνι, ξημερώματα 7/9
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Ταξικό «κόσκινο» για τους μαθητές

Η
πρόταση Γαβρόγλου με τον τίτλο
«νέο Λύκειο», αποτελεί αναμάσημα
παλαιών προτάσεων της περιόδου

των Σαμαροβενιζέλων (πρόταση Λιάκου) και
έχει στόχο τη δημιουργία διετούς Γενικού
Λυκείου με μετατροπή της Γ’ Λυκείου σε
προπαρασκευαστικό έτος για την ένταξη
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το υπουργείο επικαλείται ψευδεπίγραφα
τις αριστερές κριτικές στο υπάρχον σύστη-
μα μετατρέποντάς τες σε άλλοθι για τις πο-
λιτικές του. Το αίτημα των εκπαιδευτικών
των γενικών λυκείων για αλλαγή, αν όχι κα-
τάργηση, του τρόπου εισαγωγής στα πανε-
πιστήμια, έτσι ώστε να μην οδηγούνται τα
παιδιά στην παράνοια ως το τέλος της Γ’ λυ-
κείου λόγω της εντατικοποίησης των μαθη-
μάτων και οι γονείς στην πτώχευση, για να
πληρώσουν τα φροντιστήρια, μετατρέπεται
από τον υπουργό σε ευκαιρία φροντιστηριο-
ποίησης της Γ’ λυκείου. 

Τα μαθήματα γενικής παιδείας σχεδόν κα-
ταργούνται, ενώ υπερδιπλασιάζονται οι
ώρες των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθη-
μάτων. Μαθήματα, όπως η νεότερη και σύγ-
χρονη ιστορία, που διδάσκονταν όλοι οι μα-
θητές της Γ’ λυκείου ή η βιολογία γενικής
παιδείας, όπου εκτός των άλλων τα παιδιά
διδάσκονταν τη θεωρία της εξέλιξης, εξαφα-
νίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα ή γί-
νονται μαθήματα επιλογής.

Αλλά και η ίδια η επιλογή των μαθημάτων,
από το υπουργείο, έχει ως βασικό κριτήριο το

πλεόνασμα ή τις ελλείψεις σε διδακτικό προ-
σωπικό. Η υπόσχεση για κατάργηση των Πα-
νελληνίων εξετάσεων μετατράπηκε σε διπλα-
σιασμό τους, μία φορά για το απολυτήριο (σε
περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο) και μία τον
Ιούνη για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Η
κατάργηση ή η εισαγωγή μαθημάτων προσα-
νατολισμού (πανελλαδικώς εξεταζόμενων)
έγινε με λογιστικό τρόπο. Με βάση, δηλαδή,
τις ειδικότητες που πλεονάζουν στα σχολεία. 

Κυκεώνας

Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά που θα κατα-
φέρνουν να περάσουν αλώβητα απ’ αυτόν
τον εξεταστικό κυκεώνα θα είναι ακόμα λιγό-
τερα. Οι ταξικές διακρίσεις θα ενταθούν, κα-
θώς ήδη από το τέλος της Β’ Λυκείου οι μα-
θητές θα ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες
συμπληρώνοντας μηχανογραφικό. Μία θα εί-
ναι αυτοί που αποδέχονται ότι δεν κάνουν για
τίποτε και δε θα συμπληρώνουν καν μηχανο-
γραφικό. Δεύτερη αυτοί που θα προορίζονται
για τα τμήματα χαμηλής ζήτησης και θα επι-
λέξουν οριστικά το Φεβρουάριο ένα μόνο
τμήμα χαμηλής ζήτησης, στο οποίο θα μπο-
ρούν να εισαχθούν, αν πάρουν το απολυτή-
ριο. Ενώ στην τρίτη αυτοί που θα δίνουν πα-
νελλαδικές για τα τμήματα υψηλής ζήτησης,
όπως σήμερα, αλλά ο βαθμός εισαγωγής
τους θα διαμορφώνεται κατά 90% από τους
βαθμούς των πανελλαδικών στα τέσσερα μα-
θήματα (χωρίς συντελεστές βαρύτητας) και
κατά 10% από το βαθμό απολυτηρίου.

Ακόμα και η κατάταξη των ιδρυμάτων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολές χαμηλής
και υψηλής ζήτησης θα διαμορφώνεται ανά-
λογα με τις προτιμήσεις των υποψήφιων ει-
σακτέων και δε θα είναι από πριν γνωστή
στους μαθητές.

Αν σ’ αυτά προσθέσεις και τις αλλαγές
στα ΕΠΑΛ, που συντελέστηκαν τα δύο τε-
λευταία χρόνια, το τοπίο στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση αλλάζει δραματικά. Οι σαρωτι-
κές περικοπές ολιγομελών τμημάτων και ει-
δικοτήτων σ’ όλη την επικράτεια, καθώς και
η εφαρμογή της μαθητείας, άνοιξε το δρόμο
για την υποστελέχωση και υποβάθμιση μιας
σειράς ΕΠΑΛ, στην περιφέρεια αλλά και στα
αστικά κέντρα.

Από μια αδρομερή περιγραφή αυτής της
εκπαιδευτικής αλλαγής, αντιλαμβάνεται κα-
νείς ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα πιο
αντιδραστικά νομοσχέδια που έχουμε ως εκ-
παιδευτικοί παλέψει στο παρελθόν. Τώρα εί-
ναι η ώρα μαζί με γονείς και μαθητές να διευ-
ρύνουμε το μέτωπο της Παιδείας που ήδη εί-
ναι ενεργό και να στείλουμε τους σχεδια-
σμούς Γαβρόγλου στα σκουπίδια. Διεκδικού-
με Γενική Παιδεία για όλα τα παιδιά και ενί-
σχυση της τεχνικής εκπαίδευσης. Ελεύθερη
πρόσβαση των μαθητών στα πανεπιστήμια.
Μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτι-
κών σε όλες τις βαθμίδες. Αυτά είναι τα λιγό-
τερα, στα οποία θα κριθεί η «έξοδος από τα
μνημόνια» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση.

Δώρα Κιντή, εκπαιδευτικός ΕΛΜΕ Χανίων

«N
α ανατρέψουμε την  απόφαση του
ΥΠΕΠΘ για την Αναμοριοδότηση
των σχολείων» είναι το μήνυμα που

στέλνει σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές
η ΕΛΜΕ Χανίων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της:

«Με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ Χανίων πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 6/9 σύσκεψη στο
Δήμο  Καντάνου – Σελίνου. Στη συνάντηση
συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί
σύμβουλοι, ο ΣΕΠΕ Χανίων, οι Διευθυντές του
Γυμνασίου ΓΕΛ Παλαιόχωρας και του Δημοτι-
κού σχολείου Κουντούρας, εκπρόσωποι των
συλλόγων γονέων Γυμνασίου-Λυκείου Παλαι-
όχωρας και οι σύλλογοι διδασκόντων όλων των
σχολικών μονάδων του Δήμου. Ομόφωνα απο-
φασίστηκε συνέχιση των κινητοποιήσεων το
επόμενο διάστημα για την ένταξη όλων των
σχολικών μονάδων του Δήμου στην κατηγορία
των δυσπρόσιτων. Παράλληλα τονίστηκε ότι η
απόφαση του Υπουργείου για την αναμοριοδό-
τηση των σχολικών μονάδων οδηγεί στη μεί-
ωση του μαθητικού πληθυσμού, τη συρρίκνω-
ση τμημάτων και σχολείων και κατά περίπτωση
το κλείσιμό τους. Δηλαδή καταργεί τα μορφω-
τικά δικαιώματα των παιδιών και ανατρέπει τα
εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών».

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν συνελεύσεις
μαθητών-γονιών-εκπαιδευτικών την Τρίτη 11/9
μετά τον αγιασμό για ενημέρωση και ανάληψη
πρωτοβουλιών σε όλες τις σχολικές μονάδες
του Δήμου Καντάνου – Σελίνου και κινητοποί-
ηση όλων των φορέων στις Διευθύνσεις Πρω-
τοβάθμιας- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χα-
νίων την Παρασκευή 14/9 στις 12 το μεσημέρι.

Kινητοποίηση 
της ΕΛΜΕ Χανίων

«Θ
α ήθελα να διαβεβαιώσω
τους γονείς να μην
έχουν καμία αγωνία για

τους βρεφονηπιακούς σταθμούς»,
δήλωνε στις 9 Ιουνίου η αναπληρώ-
τρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Θεανώ Φωτίου. 

Ο Σεπτέμβρης έφτασε και σύμφω-
να με τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ από τις
161.360 αιτήσεις παιδιών, έλαβαν
τελικά το πολυπόθητο εισιτήριο του
voucher μόλις 93.611. Μένουν απ’
έξω 15.455 βρέφη και 29.678 νήπια
από τους Βρεφικούς και Παιδικούς
Σταθμούς και 21.958 παιδιά από τις
δομές των ΚΔΑΠ. Πρόκειται για παι-
διά που οι οικογένειές τους κατα-
γράφονται σε ποσοστό 65% ως
άνεργοι και μερικώς απασχολούμε-
νοι και με εισόδημα από 0 έως 12 χι-
λιάδες ευρώ σε ποσοστό 81%. 

Όμως, ο πραγματικός αριθμός
των παιδιών που μένουν εκτός είναι
πολύ μεγαλύτερος, καθώς λόγω των
πολύ χαμηλών εισοδηματικών κριτη-
ρίων πολλές οικογένειες δεν είχαν
δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμ-
μα αλλά δεν μπορούν να πληρώ-
σουν ούτε τροφεία στους δημοτι-
κούς Παιδικούς Σταθμούς ούτε τους
ιδιωτικούς σταθμούς. Στους τελευ-
ταίους, σε κάποιες περιπτώσεις έχει

καταγγελθεί ότι οι ιδιοκτήτες, δηλώ-
νοντας ότι οι θέσεις τους έχουν κα-
λυφθεί, ζητάνε να πληρωθούν έξτρα
λεφτά από τους γονείς που κατάφε-
ραν να πάρουν το voucher. 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο
αριθμός των απορριφθέντων θα μει-
ωθεί (φτάνοντας τελικά περίπου τις
35.000) γιατί μέχρι το τέλος Σεπτεμ-
βρίου θα ακολουθήσει β�κατανομή
των voucher. Πρόκειται για «δημι-
ουργική λογιστική» καθώς πρόκειται

στην ουσία για ανακατανομή τους
λόγω ανύπαρκτων παιδικών σταθ-
μών. Την περσινή χρονιά, (που οι αι-
τήσεις ήταν λιγότερες) 10 χιλιάδες
voucher άλλαξαν χέρια γιατί δεν
υπήρχαν οι αναγκαίες δομές σε πολ-
λές περιοχές της χώρας. Δηλαδή κά-
ποιος, ενώ δικαιούται voucher, δεν
μπορούσε να βρει θέση σε σταθμό ή
ούτε καν σταθμό στην περιοχή του. 

Εκεί φυσικά βρίσκεται και η ρίζα
του προβλήματος, όπως ομολογεί

και ο γγ του υπουργείου Εργασίας
Καρέλας που δήλωσε ότι «η δικιά
μας βούληση είναι, όσο το δυνατόν
γρηγορότερα να φτάσουμε τους
5.000 σταθμούς από τους 3.000 που
έχουμε σήμερα». Όμως οι πρωτο-
βουλίες που πήρε η κυβέρνηση για
να φτιάξει νέους παιδικούς σταθμούς
είναι για γέλια και για κλάματα:

Για τη δημιουργία νέων σταθμών
εξασφαλίστηκε πέρσι το πενιχρό πο-
σό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για
τους δήμους όλης της χώρας, με
μάξιμουμ καταβολή στους δήμους
…. 50.000 ευρώ για την ίδρυση ενός
ή 75.000 ευρώ για την ίδρυση δύο
σταθμών. Με 50.000 ή 35.000 ευρώ,
όχι παιδικός σταθμός, ούτε κοτέτσι
δεν φτιάχνεται. Και φυσικά δίπλα
στην έλλειψη κτιρίων έρχεται να
προστεθεί η έλλειψη εργαζομένων
και υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

«Mπορεί η κυβέρνηση να πανηγυ-
ρίζει την έξοδο από τα μνημόνια,
όμως οι προτεραιότητες για άλλη μια
φορά, πέρα από προθέσεις και μεγά-
λα λόγια, παραμένουν μακριά από τις

εργατικές ανάγκες» αναφέρει σε
ανακοίνωσή του το Δίκτυο εργαζομέ-
νων στους ΟΤΑ «Η Σκουπιδιάρα»
απαιτώντας «την εξασφάλιση χρημα-
τοδότησης, για την κατασκευή του
αναγκαίου αριθμού παιδικών σταθ-
μών, με όλες τις προϋποθέσεις κτι-
ριακής και υλικοτεχνικής υποδομής,
με μόνιμο επιστημονικό παιδαγωγικό
και βοηθητικό προσωπικό, ώστε κάθε
οικογένεια με τα παιδιά της να έχει
δωρεάν πρόσβαση, σε 24ωρη βάση,
σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς».

«Η κυβέρνηση πρέπει να εξασφα-
λίσει τώρα όλα τα απαραίτητα κον-
δύλια για να φτιαχτούν δημόσιοι
παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
που να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε
εργαζόμενης ή άνεργης οικογένει-
ας» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο δημοτικός σύμβουλος με την
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας,
Πέτρος Κωνσταντίνου. «Χρειάζεται
να γίνει άμεσα πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού για να μπορέσουν να
λειτουργήσουν – χωρίς τροφεία που
είναι άφταστα για ένα μεγάλο κομ-
μάτι των εργαζόμενων οικογενειών
αλλά εξασφαλίζοντας τα χρήματα
από τα εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ του υπερπλεονάσματος». 

Γιώργος Πίττας

ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Δώστε λεφτά για τις ανάγκες
Κινητοποίηση εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς το Φλεβάρη
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Αντιμέτωποι με το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης στέγης έρχονται χιλιάδες νέοι
φοιτητές-τριες σε όλη τη χώρα καθώς είτε δεν μπορούν να βρουν σπίτι είτε δεν μπο-
ρούν να καταβάλουν τα ψηλά ενοίκια. Ήδη στις 5 Σεπτεμβρίου, φοιτητικοί σύλλογοι
του ΑΠΘ πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης απαιτών-
τας άμεσα μέτρα στήριξης των φοιτητών που αναζητούν στέγαση ενώ ανάλογες κι-
νητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και σε άλλες πόλεις.

Από τη μια η συρρίκνωση των φοιτητικών εστιών, από την άλλη οι «νόμοι της αγο-
ράς» μέσω της αύξησης των airbnb για τουριστικούς λόγους (στις μικρές πόλεις αλ-
λά και στις περιοχές του κέντρου των μεγάλων πόλεων όπου κατεξοχήν μένουν οι
φοιτητές) έχει κάνει δύσκολη την εύρεση στέγης για τους πρωτοετείς –και όχι μόνο,
καθώς ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι φοιτητές αλλά και οι εκ-
παιδευτικοί και άλλες κατηγορίες εργαζομένων. 

«Στο Ηράκλειο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, λόγω των airbnb δεν μπορείς να βρεις
χώρο και οι τιμές έχουν ξεφύγει, 200 ευρώ για χώρους 25 τετραγωνικών σε ημιυπό-
γεια και 250 ευρώ για αντίστοιχους σε όροφο» μας μεταφέρει ο Φρέντι, πατέρας
πρωτοετούς φοιτήτριας από τη Νάουσα. 

«Οι φοιτητικοί σύλλογοι πρέπει να μπουν μπροστά, να οργανώσουν μαζικά και να
διεκδικήσουν ότι θα χτιστούν νέες εστίες κατάλληλες να στεγάσουν όλους τους φοι-
τητές» υποστηρίζει στο κείμενο που μας έστειλε ο Γιάννης Μακαρώνας, φοιτητής
στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Ηρακλείου.

Στέγαση για όλους!

Η
τελευταία εβδομάδα στο Ηρά-
κλειο, μαζί με τις επόμενες δύο,
αποτελούν μια αρκετά δύσκολη

περίοδο για τους φοιτητές. Είναι η πε-
ρίοδος που οι πρωτοετείς ψάχνουν για
να νοικιάσουν σπίτια και κάθε χρονιά
μοιάζει και πιο δύσκολη.

Με την ενοικίαση πολλών σπιτιών μέ-
σω airbnb (αυτή τη στιγμή υπάρχουν
πάνω από 300 σπίτια στο site), τα ενοί-
κια πλέον είναι απαγορευτικά για πολ-
λούς ενώ ανέκαθεν ήταν σχετικά υψηλά,
ειδικά στο κέντρο της πόλης. Παλαιότε-
ρα πολλοί ψάχνανε σπίτια πιο παλιάς
κατασκευής ακόμα και αν έχουν προ-
βλήματα υγρασίας, συγκατοικούσαν ή
βρίσκανε σπίτια εκτός κέντρου με βασι-
κή προϋπόθεση να βρίσκονται κοντά σε
στάση λεωφορειου για το πανεπιστήμιο.

Τώρα ούτε αυτό είναι δυνατό, με τις
τιμές να ανεβαίνουν σε κάθε περιοχή,
ακόμα και αν απέχουν αρκετά από το
κέντρο ώστε να χρειάζεται κανείς αυτο-
κίνητο. Οι τιμές στο κέντρο της πόλης
για ένα παλιό σπίτι με κακά κουφώματα
είναι στα 10 ευρώ/τμ (ή 200 ευρώ για
ένα σπίτι 20τμ) ενώ φτάνουν και τα 13
ευρώ/τμ. Με λίγα λόγια στο Ηράκλειο
για να μείνει κανείς σ’ ένα σπίτι που με
το ζόρι δεν είναι τρύπα χρειάζεται του-
λάχιστον 300 ευρώ το μήνα. Ταυτόχρο-
νά η επιλογή της συγκατοίκησης είναι
πιο δύσκολη αφού τα περισσότερα πιο
μεγάλα σπίτια είναι είτε αρκετά παλιά,
είτε αρκετά ακριβά ώστε να μην έχει κα-
μία διαφορά από το να μένει κανείς μό-
νος του.

Πάντα τον Σεπτέμβρη παρατηρούταν
μια μικρή αύξηση στα ενοίκια λόγω του
ότι έρχονται αρκετοί για να σπουδάσουν,
αλλά πλέον και άλλες περιόδους όπως ο
Ιούνιος ή ο Νοέμβριος όπου έβρισκε κα-
νείς πιο φθηνά σπίτια λόγω των φοιτητών
που ορκίζονται και ξενοικιάζουν, τα ενοί-
κια δεν έχουν καμία διαφορά, με αποτέ-
λεσμα και παλαιότεροι φοιτητές που ψά-
χναν εκείνες τις περιόδους να αλλάξουν
σπίτι, να μην βρίσκουν.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση η
απάντηση που δίνει η διοίκηση του Πα-
νεπιστημίου ήταν πάντα και παραμένει
ανεπαρκής. Παλαιότερα οι φοιτητές που
δικαιούνταν στέγαση, στεγάζονταν σε
δίκλινα δωμάτια ξενοδοχείων που νοί-
κιαζε το πανεπιστήμιο αλλά με αρκετά
μεγάλο κόστος ανά φοιτητή. Ως αποτέ-
λεσμα, ελάχιστοι φοιτητές είχαν στέγα-
ση από τα 8 τμήματα του πανεπιστημί-
ου. Πλέον τα παλιά προκάτ κτίρια στην
λεωφόρο Κνωσού, όπου στεγάζονταν το
τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, το Μα-
θηματικό και το Εφαρμοσμένων Μαθη-
ματικών, χρησιμοποιούνται ως εστίες
αλλά και πάλι είναι αρκετά μικρός ο
αριθμός των φοιτητών που μένουν εκεί,
χωρίς δικαίωμα να μείνουν το καλοκαίρι.

Για το ζήτημα της στέγασης όμως δεν
είναι ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Οι φοιτη-
τικοί σύλλογοι πρέπει να μπουν μπρο-
στά, να οργανώσουν μαζικά και να διεκ-
δικήσουν ότι θα χτιστούν νέες εστίες κα-
τάλληλες να στεγάσουν όλους τους φοι-
τητές. Μέχρι να χτιστούν νέες εστίες να
δίνεται επίδομα ενοικίου σε κάθε φοιτη-
τή, ικανό να καλύψει το ενοίκιό του κάθε
μήνα. Να παρέχεται δωρεάν σίτιση και
δωρεάν μεταφορές σε όλους τους φοι-
τητές. Η διάθεση γι’ αυτό υπάρχει κα-
θώς έχουν γίνει παλαιότερα προσπάθει-
ες οργάνωσης από τους φοιτητές των
εστιών προκειμένου να διεκδικήσουν
την παραμονή τους εκεί το καλοκαίρι
και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Μαζί χρειάζεται όμως να γίνεται και η
σύνδεση με την γενική κατάσταση γιατί η
επιλογή των κυβερνήσεων και των
υπουργών είναι γνωστή και βρίσκεται
στην αποπληρωμή του χρέους και τη διά-
σωση των τραπεζών. Γι’ αυτό οι σύλλογοι
πρέπει να διεκδικούν τη διαγραφή του
χρέους και την κρατικοποίηση των τρα-
πεζών με εργατικό έλεγχο για να μπο-
ρούν τα λεφτά να πάνε στις ανάγκες μας.

Γιάννης Μακαρώνας, 
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 

Ηρακλείου

ΦΟΙΤΗΤΕΣ  Με ενθουσιασμό 
για τις 15 Σεπτέμβρη

Α
ντιφασιστικός-αντιρατσι-
στικός άνεμος πνέει στις
σχολές ενόψει των μεγά-

λων αντιφασιστικών συλλαλητη-
ρίων που θα πραγματοποι-
ηθούν στην Αθήνα, την Θεσσα-
λονίκη, την Πάτρα και άλλες
πόλεις στις 15 Σεπτέμβρη. Σε
δεκάδες σχολές, οι φοιτητές-
τριες της ΚΕΕΡΦΑ έχουν ριχτεί
στη μάχη με αφισοκολλήσεις,
εξορμήσεις, αναρτήσεις πανό
και ενημερώσεις στα τμήματα. 

«Η μάχη για ανοιχτά σύνορα
για τους πρόσφυγες και για να
τσακίσουμε τη φασιστική απει-
λή με πρώτο σταθμό την αντι-
φασιστική διαδήλωση στην
Ομόνοια και συναυλία στο Σύν-
ταγμα που οργανώνει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ στις 15 Σεπτέμβρη, έχει
ανοίξει. Στο Πάντειο, οργανώ-
σαμε την προηγούμενη βδομά-
δα εξόρμηση έξω απ'το μάθημα
"Ναζισμός - Φασισμός: θεωρη-
τικές προσεγγίσεις και ζητήμα-
τα ιστοριογραφίας", όπου η αν-
ταπόκριση των φοιτητών ήταν
φοβερή» μας μεταφέρει η Μα-
ριλένα Κουντούρη. 

«Κόσμος που στην πλειοψη-
φία του αναγνώριζε την ανα-
γκαιότητα να παλέψουμε την
άνοδο της ακροδεξιάς, παίρ-
νοντας έμπνευση και από τη με-

γάλη αντιφασιστική συναυλία
που οργανώθηκε στο Κέμνιτς
της Σαξονίας, έπαιρνε προκη-
ρύξεις να μοιράσει σε γνω-
στούς και φίλους, άφηνε την
υπογραφή του για να οργανώ-
σουμε το συλλαλητήριο μαζί.
Έχουμε γεμίσει τη σχολή με
αφίσες και πανό και συνεχίζου-
με δυναμικά με ανακοινώσεις
και εξορμήσεις στα μαθήματα
για να εξασφαλίσουμε ότι στις
15 Σεπτέμβρη θα πλημμυρίσου-
με το κέντρο της Αθήνας με
τους φοιτητές και τις φοιτή-
τριες στην πρώτη γραμμή».

Το ΔΣ του συλλόγου φοιτη-
τών Παιδαγωγικού αποφάσισε
τη συμμετοχή του στις 15 Σε-
πτέμβρη. «Mε ενθουσιασμό μας
υποδέχτηκαν οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες του Παιδαγωγικού
από την πρώτη μέρα που άνοι-
ξαν οι σχολές, έξω από τα μα-
θήματα των εξετάσεων όπου
πολλοί υπέγραφαν την καμπά-
νια για ανοιχτά σύνορα για
τους πρόσφυγες, για να μπουν
φυλακή οι νεοναζί» μας λέει ο
Αντέμ Χουσέινκο από το Παιδα-
γωγικό Αθήνας. 

«Στα ΤΕΙ Αθήνας αποφάσεις
συμμετοχής στις 15 Σεπτέμβρη
έχουν ήδη πάρει οι σύλλογοι
ΣΤΕΦ και ΣΓΤΚΣ» τόνισε στην
Εργατική Αλληλεγγύη και ο Αρ-
γύρης Σκούρτης, φοιτητής στην
ΣΓΤΚΣ. «Αυτήν τη εβδομάδα συ-

νεχίζουμε καθημερινά με εξορ-
μήσεις στο διάδρομο και στα
μαθήματα των εξετάσεων.
Έχουμε βάλει πανό στις εισό-
δους του ΤΕΙ και παντού υπάρ-
χει η αφίσα της ΚΕΕΡΦΑ. Την
Πέμπτη δίνουμε ραντεβου στον
κεντρικό διάδρομο για να φτιά-
ξουμε το πανό με το οποίο θα
συμμετέχουμε στη διαδήλωση
και στην συναυλία».

«Και οι σχολές της Πάτρας
έχουν μπει στο χορό για το με-
γάλο συλλαλητήριο στις 15/9. Η
αφίσα καλεί τον κόσμο του ΑΕΙ
στην κινητοποίηση ενώ ήδη
έχουν γίνει οι πρώτες εξορμή-
σεις στην Ιατρική» μας μεταφέ-
ρει ο Νεκτάριος Χάινταρ, φοιτη-
τής Ιατρικής. «Ένα πανό επίσης
στο Επίκεντρο καλεί από την
Δευτέρα στη διαδήλωση ενώ
από την βδομάδα που έρχεται
ετοιμάζονται μαζικές εξορμή-
σεις στην Λέσχη και την Εστία
του πανεπιστημίου την Τρίτη
και την Πέμπτη ώστε να πάρει
το συλλαλητήριο την διάσταση
που του αναλογεί. Η μέχρι τώ-
ρα ανταπόκριση της νεολαίας
και των εργαζομένων στο ίδρυ-
μα είναι θερμή».

Παιδαγωγικό Αθήνας

ΤΕΙ Αθήνας

ΑΣΚΤ Αθήνας

Θεσσαλονίκη
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Π
ρώτα απ'όλα θέλω να ευχα-
ριστήσω την ΚΕΕΡΦΑ. Είναι
η φωνή των μεταναστών κα-

τά του ρατσισμού και του φασισμού.
Φωνή κάθε εργάτη που ζει εδώ. 

Από το 2009 μέχρι τώρα, κάθε μέ-
ρα που αγωνιζόμαστε, οι φασίστες
μας λένε ότι θα μας κόψουν το λαι-
μό. Ο Ασφάκ στον Ασπρόπυργο χτυ-
πήθηκε πολύ άσχημα, γιατί ενημέ-
ρωνε την κοινότητα για τις συνθή-
κες εκεί. Και οι φασίστες τον κυνή-
γησαν και τον χτύπησαν. Οι φασί-
στες, το μίσος, ο πόλεμος είναι από
τη μια πλευρά. Αλλά είναι μεγάλη
μας χαρά που από την άλλη είστε
όλοι εσείς. Άνθρωποι, δικηγόροι,
γιατροί που μας βοηθούν συνέχεια.
Για αυτό κι εμείς κάνουμε το ίδιο.
Φέρνω στο νου μου τα παιδιά από
το Πακιστάν, που έδωσαν τη ζωή
τους στο Κρυονέρι για να γλιτώσουν
του συνανθρώπους τους που είχαν
εγκλωβιστεί στις γραμμές του τραί-
νου. Φέρνω στο νου μου όταν έγιναν
οι πλημμύρες στη Μάνδρα και πήγα-
με και δουλέψαμε εκεί για να βοη-
θήσουμε τους συνανθρώπους μας.
Κι όταν η Χρυσή Αυγή πήγε εκεί και
παρότρυνε τους κατοίκους να διώ-
ξουν τους μετανάστες, πήραν την
απάντηση “εσείς να φύγετε. Τα παι-
διά αυτά είναι δικοί μας άνθρωποί
που μας έβγαλαν από τη λάσπη”. Εί-
ναι χαρά μου που έχουμε μαζί μας
τον Μαχμούντ, τον ψαρά από τη
Ν.Μάκρη που δεν σκέφτηκε μήπως
κινδυνέψει η ζωή του, αλλά πήγε κι
έσωσε δεκάδες ανθρώπους.

Το πρόβλημα είναι το μίσος. Το
πρόβλημα είναι οι φασίστες. Δου-
λεύουν για χάρη του καπιταλισμού
και να το ξέρετε: στόχος τους δεν
είναι μόνο οι μετανάστες. Στόχος
τους είναι κάθε άνθρωπος με αν-
θρωπιά. 

Να το ξέρουν. Δεν φοβόμαστε. Εί-
ναι πάρα πολύ λίγοι. Και σας συμ-
βουλεύω όλους. Ποτέ μα ποτέ μην
τους φοβάστε. Εκατοντάδες άνθρω-
ποι που δέχτηκαν επιθέσεις, ακόμα
και μαχαιριές, είναι ξανά στα πόδια
τους και δεν τους φοβούνται. Γιατί
υπάρχει ένας κόσμος ενωμένος.

Στις 15 Σεπτέμβρη πρέπει να είμα-
στε χιλιάδες. Για να πούμε ότι είμα-
στε αυτοί που μπορούμε να αλλά-
ξουμε τα πράγματα. Αυτοί που θα
διώξουμε το μίσος και θα φέρουμε
την αγάπη, την αλληλεγγύη και τη
στήριξη για όλους. Ήδη χτες τα παι-
διά μας φτιάξανε το πανό του σχο-
λείου της κοινότητας στα Σεπόλια κι
εκατοντάδες παιδάκια θα κατέβουν
μαζί στη διαδήλωση. Οι τοπικές κοι-
νότητες των Πακιστανών σε Νίκαια,
Ρέντη –που τον τελευταίο ενάμιση
μήνα γίνονται επιθέσεις– κι από αλ-
λού ετοιμάζονται να κατέβουν κι αυ-
τές στις 15 Σεπτέμβρη. 

Τζαβέντ Ασλάμ
πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας

Ελλάδος “Η Ενότητα”

Ο
ι συνήγοροι πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χ.Α δίνουν τη μάχη στην τελική ευ-
θεία της δίκης. Υπό κανονικές συνθήκες

η δίκη αναμένεται να τελειώσει τη δικαστική πε-
ρίοδο που ξεκίνησε αυτό τον καιρό. Από πέρυσι
κι επειδή ο κλοιός σφίγγει γύρω από τους κατη-
γορούμενους και ειδικά γύρω από την ηγεσία
της Χ.Α λόγω των αποδεικτικών στοιχείων, η
Χρυσή Αυγή τραμπουκίζει απροσχημάτιστα.
Έχει επιτεθεί στη δικηγόρο Ευγενία Κουνιάκη
το Νοέμβρη του 2017 έξω από το Εφετείο και
μέλη της χτύπησαν το στέκι Φαβέλλα στον Πει-
ραιά τραυματίζοντας μια άλλη δικηγόρο από
την πολιτική αγωγή. 

Η αναβίωση του εθνικισμού που επιχειρείται
με το Μακεδονικό επιστρατεύει και νομιμοποιεί
τη δράση διάφορων τραμπούκικων στοιχείων
στην Αθήνα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Πα-
ράλληλα η ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στους
πρόσφυγες, δείχνει να πριμοδοτεί λύσεις οι

οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα της καπιτα-
λιστικής παγκοσμιοποίησης και της κρίσης με
στροφή προς τον εθνικισμό και το ρατσισμό.
Έχουμε υποχρέωση να εντείνουμε τη μάχη και
μέσα κι έξω από τα δικαστήρια. Να δώσουμε
μια μάχη αλληλεγγύης, μια δυναμική αντίσταση
στις απόπειρες διαχωρισμού των εργαζόμενων
και των λαών ανάλογα με τις εθνικές και θρη-
σκευτικές τους κατατάξεις. 

Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας

Να δώσουμε μια μάχη απέναντι στην προ-
σπάθεια που γίνεται, όλη αυτή η κοινωνική δυ-
σαρέσκεια να διαχυθεί όχι με στόχο εκείνους
που προκαλούν την κρίση, τους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους και την οικονομική εκμετάλλευ-
ση, αλλά απέναντι στα ίδια τα θύματα της κρί-
σης όπως είναι οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες. 

Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αντιφασί-

στες, μετανάστες, νεολαία, να βγούμε στους
δρόμους και να δείξουμε ότι είμαστε πολλοί πε-
ρισσότεροι. Όπως στη Γερμανία αλλά και στις
ΗΠΑ, τη Βρετανία και παντού. Ακόμα κι αν δεν
έχουν βρει το δρόμο της κοινής πολιτικής έκ-
φρασης έτσι ώστε αυτή την κοινωνική πλειοψη-
φία να την μετασχηματίσουν και σε πολιτική
πλειοψηφία, τέτοιες διαδηλώσεις όμως, όπως
αυτή της 15/9, αποτελούν βήμα σε αυτή την κα-
τεύθυνση. 

Δίνουμε τη μάχη κι εμείς οι δικηγόροι. Είμα-
στε ένα κομμάτι του αντιφασιστικού κινήματος
μέσα στη δίκη, αλλά είμαστε κομμάτι του κινή-
ματος κι έξω από τη δίκη. Το συλλαλητήριο στις
15/9 πρέπει να γίνει σταθμός για την επανεκκί-
νηση του αντιφασιστικού κινήματος σε πολύ πιο
διευρυμένη βάση για να νικήσουμε και στις γει-
τονιές και στους δρόμους.

Κώστας Παπαδάκης
δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ

Π
ρομετωπίδα του συνδέσμου μας είναι το σύνθημα “Ποτέ πια φασι-
σμός”. Ξέρουμε ότι η μάχη κι ο αγώνας κατά του φασισμού και
του ρατσισμού δεν είναι εύκολος. Είναι δύσκολος κι επικίνδυνος.

Είναι επικίνδυνες οι δεξιές πολιτικές δυνάμεις που υποδαυλίζουν το κλίμα
του φασισμού γιατί έτσι εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο. 

Οι μέρες που περνάμε είναι δύσκολες. Οι ροές των προσφύγων συνεχί-
ζονται σε όλη την Ευρώπη – και στην Ελλάδα. Οι μετανάστες και οι πρό-
σφυγες δείχνουν να ενδιαφέρονται να μείνουν στην Ελλάδα γιατί δείξαμε
ανθρώπινη αλληλεγγύη. Τα νησιά μας τους υποδέχτηκαν με αγάπη και
κατανόηση, παρά τη φτώχεια και τη λιτότητα που μάστιζε ήδη τον ελληνι-
κό λαό. Παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις να διδάξουμε στον κόσμο
τις ιδέες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης. Μας επισκέπτονται στο ΣΦΕΑ 2.500 μαθητές κάθε χρόνο. Τους εξη-
γούμε τι σημαίνει δικτατορία, φασισμός αλλά και τι σημαίνει δημοκρατία.
Είναι έννοιες που πρέπει να κατοχυρωθούν στις συνειδήσεις των παιδιών
μας. Τα σχολεία δεν διδάσκουν για την εθνική αντίσταση και την αντιδι-
κτατορική αντίσταση. Χωρίς μνήμη και ιστορία δεν ζούνε οι λαοί. Γι' αυτό

και είμαστε οι πρώτοι που δίνουμε το παρών όπου μας καλούν να μιλή-
σουμε για αυτά τα πράγματα. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Κι ο Τύπος
πρέπει να το κάνει αυτό παρά τα εμπόδια που βάζουν οι εργοδότες. Να
σταθούν όλοι στο πλευρό των αδύναμων, των μεταναστών, των προσφύ-
γων. 

Αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη με αφορμή το Μακεδονικό είναι
εξωφρενικά. Βγήκαν προβάλλοντας το δήθεν πατριωτικό τους αίσθημα
και διάλυσαν τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί δεν διαδήλωσαν για την ελευθερία
και τα δικαιώματα. Βγήκαν μόνο για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Για να
δημιουργήσουν ρήξη στην κοινωνία. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.
Όλος ο κόσμος ενωμένος βγαίνουμε στο δρόμο στις 15/9 για να σταθού-
με εμπόδιο στη μετεξέλιξη της ακροδεξιάς σε φασιστικό καθεστώς. Σε
όλη την Ευρώπη πρέπει να φραγεί ο δρόμος στη φασίζουσα νεοδεξιά και
τα παρακλάδια της. Οργιζόμαστε, δεν παρατάμε τα όπλα, δεν σηκώνουμε
τα χέρια, παλεύουμε προς όλες τις κατευθύνσεις.

Κώστας Μανταίος
πρόεδρος ΣΦΕΑ 67-74

Να είμαστε όλοι εκεί!
Συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ, 10/9. Από αριστερά: Κ. Παπαδάκης, Ρ. Κομπαντί, Κ. Μανταίος, Π. Κωνσταντίνου, Μ. Μεσαφέρ, Σ. Πρωτονοταρίου, Τ. Ασλάμ
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Να είμαστε όλοι εκεί!
Σ

υνέντευξη Τύπου οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ εν όψει του μεγάλου
αντιφασιστικού συλλαλητηρίου στις 15 Σεπτέμβρη. Τη συ-
νέντευξη άνοιξε ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός

σύμβουλος Αθήνας, Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος θύμησε ότι 5
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα παραμένει ανοιχτή η
διεκδίκηση για καταδίκη της Χρυσής Αυγής, ταυτόχρονα με το αί-
τημα για άνοιγμα των συνόρων για τους πρόσφυγες και κατάργη-
ση των ρατσιστικών συμφωνιών της Ε.Ε. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδια την 15η Σεπτέμβρη και τις
διαδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον σε 7 πόλεις
της Ελλάδας. “Είναι μια μεγάλη στιγμή διότι στην Ευρώπη η ακρο-
δεξιά σηκώνει κεφάλι, απειλεί, συμμετέχει σε κυβερνήσεις και οι
φασίστες βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Όμως υπάρχει και η άλλη
εικόνα. Η έκρηξη του αντιφασιστικού κινήματος. Τα δυο εκατομμύ-
ρια που διαδήλωσαν κατά του Τράμπ στο Λονδίνο, οι δεκάδες χι-
λιάδες αντιφασίστες στο Κέμνιτς, οι χιλιάδες που πολιόρκησαν τον
Σαλβίνι και τον Όρμπαν στο Μιλάνο. Το συλλαλητήριο στις 15 Σε-
πτέμβρη είναι σταθμός σε αυτό το πανευρωπαϊκό κίνημα”. 

Σε αυτό το δισέλιδο και στις σελίδες 2 και 13, μπορείτε να δείτε
αποσπάσματα των παρεμβάσεων στη Συνέντευξη Τύπου, καθώς και
καλέσματα καλλιτεχνών.

ΗΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τις
αντιφασιστικές κι αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις

που θα γίνουν το Σάββατο 15 Σεπτέμβρη. Στην Αθήνα
στη διαδήλωση που θα ξεκινήσει από την Ομόνοια
στις 5μμ και θα καταλήξει με τη μεγάλη συναυλία στο
Σύνταγμα αλλά και τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελ-
λάδα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Πάτρα, τα Γιάν-
νενα, την Ξάνθη, τα Χανιά, το Ηράκλειο, τη Μυτιλήνη.
Και θα συμμετέχουμε και στη διαδήλωση που θα γίνει
στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι, στις γειτονιές που
δολοφονήθηκε πριν από 5 χρόνια ο Παύλος Φύσσας. 

Η κινητοποίηση στις 15 Σεπτέμβρη είναι η συνέχεια
της μάχης που ξεκινήσαμε αυτό το σαββατοκύριακο
στη ΔΕΘ. Παρ'όλη την προσπάθεια να εμφανίσουν ότι
τον τόνο τον έδωσαν μακεδονομάχοι φασίστες, στην
πραγματικότητα τον τόνο έδωσαν το εργατικό κίνημα
και η αριστερά. Αυτοί ήταν που γέμισαν τους δρόμους

της Θεσσαλονίκης απέναντι στις προσπάθειες των
φασιστών και της ακροδεξιάς να ξαναβγούν από τις
τρύπες τους, αλλά κι ενάντια σε όλα τα μέτρα των
μνημονίων. Στέλνοντας μήνυμα ότι η πραγματική έξο-
δος από τα μνημόνια θα έρθει με τον αγώνα στα χέρια
της ίδιας της εργατικής τάξης. Γι'αυτό και οι φετινές
κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ ξεκίνησαν με τους εργαζόμε-
νους στα νοσοκομεία να διαδηλώνουν διεκδικώντας
προσλήψεις και λεφτά για την Υγεία. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βάζει ψηλά στην ατζέντα της όλο το
επόμενο διάστημα τη μάχη ενάντια στους φασίστες
και το ρατσισμό. Πρέπει να κρατήσουμε το μήνυμα
που ήρθε από το Κέμνιτς. Είμαστε περισσότεροι. Αυτό
είπαν με την τεράστια αντιφασιστική συναυλία εκεί κι
αυτό θα πούμε κι εμείς εδώ στις 15 Σεπτέμβρη. Ενω-
μένοι είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία. 

Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ισόβια στους φονιάδες του Παύλου Φύσσα - Ποτέ ξανά φασισμός!
Όχι στην Ευρώπη φρούριο - ανοιχτά σύνορα και πόλεις για πρόσφυγες και με-

τανάστες
Φέτος τα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Π. Φύσσα βρίσκουν το αντιφασι-

στικό και αντιρατσιστικό κίνημα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη σε συνα-
γερμό.

Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ τον Ιούνη και όσα ακολούθησαν,
δείχνουν το βάρβαρο, ρατσιστικό χαρακτήρα της «Ευρώπης-Φρούριο» απέναντι
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και «πλατ-
φόρμες αποβίβασης», απελάσεις και «επαναπροωθήσεις», έρχονται να συμπλη-
ρώσουν τη φρίκη που σκορπάνε οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ και των
άλλων δυνάμεων.

Είναι συνειδητή επιλογή των αρχουσών τάξεων που με το ρατσιστικό δηλητή-
ριο προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την οργή των εργαζόμενων και της νε-
ολαίας για τη διαρκή λιτότητα, και τη φτώχεια. Όλη η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της
ευθυγραμμίζονται με τις ρατσιστικές απαιτήσεις του Τραμπ, του Σαλβίνι, της Λε-
πέν και του Ζεεχόφερ.

Οι ρατσιστικές και ισλαμοφοβικές εκστρατείες που γίνονται επίσημες κρατικές
πολιτικές και της Ε.Ε, δίνουν αέρα στα πανιά της ακροδεξιάς και των φασιστών
που σηκώνουν κεφάλι. Τα ρατσιστικά πογκρόμ στο Κέμνιτς που οργάνωσαν οι
φασίστες είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Στην Ελλάδα, η ναζιστική συμμο-
ρία της Χρυσής Αυγής προσπαθεί να ξαναβγεί στους δρόμους και να διεκδική-
σει χώρο μέσα από τις εθνικιστικές εκστρατείες γενικά και για το Μακεδονικό
συγκεκριμένα.

Η κυβέρνηση Τσίπρα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή των ρα-
τσιστικών πολιτικών της Ε.Ε, όπως δείχνει και η πρόσφατη διμερής συμφωνία με
την κυβέρνηση της Μέρκελ. Η εφαρμογή της θα σημάνει χιλιάδες «επαναπρο-
ωθήσεις» προσφύγων και μεταναστών, το γέμισμα των στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης. Η ελληνική άρχουσα τάξη διεκδικεί να γίνει το κεφαλοχώρι των ιμπερια-
λιστικών επεμβάσεων σε Βαλκάνια και Μ. Ανατολή και ταυτόχρονα ο συνοριοφύ-
λακας της ρατσιστικής Ευρώπης-Φρούριο.

Μπορούμε να τους σταματήσουμε!

Με τη συλλογική δύναμη της εργατικής τάξης και της νεολαίας, του αντιρατσι-
στικού και αντιφασιστικού κινήματος που δυναμώνει από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευ-
ρώπη. «Είμαστε περισσότεροι!» φώναξαν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Κέ-
μνιτς και σε όλες τις γερμανικές πόλεις. Είκοσι χιλιάδες διαδηλωτές και διαδη-
λώτριες πολιόρκησαν τον Σαλβίνι και τον Όρμπαν στο Μιλάνο. Στην Ελλάδα το
κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, το κίνημα που άνοιξε τα σχολεία στα
προσφυγόπουλα, οι αγώνες που κάθισαν στο σκαμνί τους δολοφόνους της Χρυ-
σής Αυγής, είναι ζωντανό.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει την υπογραφή της από
την συμφωνία του αίσχους της ΕΕ της 28 Ιούνη και τη διμερή συμφωνία με την
Γερμανία.

Απαιτούμε να σταματήσει ο αποκλεισμός των προσφύγων στα νησιά και να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να πάρουν άσυλο και χαρτιά, να έρ-
θουν να ζήσουν στις πόλεις μας, στις γειτονιές, να έχουν πρόσβαση στα σχο-
λειά, στα νοσοκομεία, στη δουλειά.

Παλεύουμε για να καταδικαστούν οι ναζί δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής, που
προκαλούν σε γειτονιές και πόλεις. Η δίκη της Χρυσής Αυγής μπαίνει στην τελι-
κή της ευθεία και είναι στο χέρι του μαζικού κινήματος και της Αριστεράς να επι-
βάλλουν με τη δράση τους ότι όλη η εγκληματική συμμορία θα καταλήξει στη
φυλακή.

Η πάλη ενάντια στις ρατσιστικές εκστρατείες και τη φασιστική απειλή είναι
υπόθεση του εργατικού κινήματος. Πάει χέρι-χέρι με την πάλη ενάντια στη φτώ-
χεια, τη λιτότητα, την ανεργία, τις ιδιωτικοποιήσεις. Το δρόμο στη δεξιά και τη
φασιστική απειλή δεν θα τον φράξουν οι υποκριτικές διακηρύξεις του Τσίπρα
που αγκαλιάζεται με τη Μέρκελ, θα τον φράξουν οι αγώνες της εργατικής τάξης
και της νεολαίας για το δικό της μέλλον, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση,
καταπίεση, φτώχεια και πολέμους.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρωτοστατεί μαχητικά και ενωτικά σε αυτούς τους αγώνες.
Στηρίζει και συμμετέχει με όλη τη δύναμή της στην αντιρατσιστική-αντιφασι-

στική συγκέντρωση στην Ομόνοια και στη συναυλία στο Σύνταγμα το Σάββατο
15 Σεπτέμβρη και στη συνέχεια στη διαδήλωση στο Κερατσίνι την Τρίτη 18 Σε-
πτέμβρη, στα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Π. Φύσσα και στις αντίστοιχες
κινητοποιήσεις που οργανώνονται σε άλλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Γιάννε-
να, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο, Βόλος. 

Για να βροντοφωνάξουμε με χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες, αντιφασιστι-
κές αντιρατσιστικές κινήσεις και συλλογικότητες, σωματεία και συλλόγους: Στη
φυλακή οι φασίστες-ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες/μετανάστες.

Εκπροσωπούμε την Κίνηση “Ξε-
σκεπάστε το NSU” και την

Πρωτοβουλία Μαύρων στη Γερμα-
νία (ISD). 

Θέλουμε να εκφράσουμε την αλ-
ληλεγγύη μας με τον αντιφασιστι-
κό κι αντιρατσιστικό αγώνα στην
Ελλάδα. Γιατί η παγκόσμια αλλη-
λεγγύη είναι το πιο ισχυρό όπλο.
Ελάτε μαζί μας στις 15 Σεπτέμβρη
στο Σύνταγμα. Ελάτε να παλέψου-
με και να φωνάξουμε μαζί “Αρκετά
με το φασισμό! Αρκετά με το ρα-
τσισμό!”.

Λόρα και Βίνσεντ 
μέλη του μουσικού συγκροτήμα-

τος Rosa Shakur, Βερολίνο 

Θα είμαι κι εγώ νοερώς μαζί με
τα παιδιά της ΚΕΕΡΦΑ και

όλους τους αγαπητούς συναδέλ-
φους στις 15 Σεπτέμβρη. 

Είναι σημαντική στιγμή να είμα-
στε εκεί, είναι σημαντική στιγμή να
ενώσουμε τις φωνές μας γιατί αύ-
ριο μπορεί να είναι πολύ αργά.
Ήδη έχουν περάσει πέντε χρόνια
και η εγκληματική οργάνωση που
σκότωσε τον Παύλο Φύσσα δεν
έχει καταδικαστεί ακόμα. Επίσης
είναι μια στιγμή που τόσο ο κόσμος
και οι μεγάλοι ηγέτες του όσο και η
Ευρώπη τείνουν πολύ επικίνδυνα
προς την ακροδεξιά με διάφορους
τρόπους και πρέπει ο πολίτης μαζί
με τους συμπολίτες του να είναι
ενωμένοι απέναντι σε αυτό. Εγώ
στηρίζω 100%. Θα είμαι εκεί!

Φοίβος Δεληβοριάς

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης

Δεκάδες καλλιτέχνες συμμετέχουν και στηρίζουν τις
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στις 15 Σεπτέμβρη
συνεχίζοντας μια παράδοση αντίστασης χιλιάδων
περισσότερο ή λιγότερο γνωστών καλλιτεχνών. Από τον
Γούντι Γκάθρι με την κιθάρα του “που σκότωνε φασίστες”
(φωτό) στις ΗΠΑ του μεσοπολέμου, μέχρι τους Clash κι όλους
όσους πλαισίωσαν το Rock Αgainst Racism και το AntiNazi
League στη Βρετανία της δεκαετίας του '70. Κι από τους
μουσικούς που ξεσήκωσαν το Κέμνιτς πριν μια βδομάδα,
μέχρι τα αμέτρητα συγκροτήματα και τραγουδιστές που όλα
αυτά τα χρόνια έχουν ενώσει τις φωνές τους ενάντια στους
ναζί στην Ελλάδα, όσοι θα ανέβουν στη σκηνή του
Συντάγματος το απόγευμα του Σαββάτου –κι όσοι έχουν
δηλώσει τη στήριξή τους– βάζουν το δικό τους πολύτιμο
λιθαράκι στην πάλη για να απαλλαγούμε από τους ναζί. 



Μ
αζί με τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό
ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες,
παλεύουμε και για να φράξουμε το δρό-

μο στους φασίστες, να τους στείλουμε πίσω
στους υπόνομους της ιστορίας απ’ όπου βγήκαν.

Παλεύουμε για να καταδικαστεί η εγκληματική
συμμορία της Χρυσής Αυγής, να πάει όλη η ηγε-
σία της μαζί με τα τάγματα εφόδου στη φυλακή
και να μείνει εκεί. Οι συνεδριάσεις του δικαστηρί-
ου ξεκίνησαν, μετά από τη διακοπή του καλοκαι-
ριού, την προηγούμενη βδομάδα. Όπως αναφέ-
ρουν στο κάλεσμά τους για την αντιρατσιστική
αντιφασιστική συναυλία της 15 Σεπτέμβρη οι δι-
κηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών στη δίκη της
Χρυσής Αυγής: 

«Η επανέναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής
σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2018, σηματοδοτεί την εί-
σοδο στην τελική ευθεία μιας πολύχρονης δικα-
στικής διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση των
μαρτύρων και των εγγράφων του κατηγορητηρίου
και της πολιτικής αγωγής, εκκρεμούν πλέον τα
έγγραφα και οι μάρτυρες της υπεράσπισης, πριν
φτάσουμε στην τελική φάση των απολογιών των
κατηγορουμένων. Εκτίμησή μας είναι ότι η μέχρι
σήμερα διαδικασία ήταν αποκαλυπτική και ότι η
στοιχειοθέτηση του κατηγορητηρίου, τόσο για τις
επιμέρους εγκληματικές πράξεις όσο και για την
τέλεσή τους στα πλαίσια της ναζιστικής εγκλημα-
τικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, είναι πλέον γεγο-
νός.

Συμμεριζόμαστε την αξίωση των θυμάτων, αλλά
και ολόκληρης της κοινωνίας, για την ταχεία διε-
ξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας, με εν-
τατικοποίηση των δικασίμων και κάθε είδους
απαιτούμενη διευκόλυνση στο έργο του δικαστη-
ρίου». 

Στο σκαμνί

Η δίκη της ναζιστικής συμμορίας δεν χαρίστηκε
από κανέναν. Ήταν το αποτέλεσμα της οργής και
της δράσης του εργατικού κινήματος και της νεο-
λαίας που έδωσε και δίνει καθημερινές μάχες
ενάντια στις φασιστικές συμμορίες σε πόλεις, γει-
τονιές και χώρους δουλειάς όλα αυτά τα χρόνια.
Το αντιφασιστικό κίνημα τους κάθισε στο σκαμνί,
και η καταδίκη τους θα είναι ώθηση για τους αγώ-
νες του. 

Τον Ιούνη ο ναζί Μπαρμπαρούσης τόλμησε να
καλέσει από το βήμα της βουλής τον στρατό να
κάνει πραξικόπημα και να εκτελέσει τους «προδό-
τες που πουλάνε τη Μακεδονία μας». Από τότε
μέχρι σήμερα, όχι μόνο κυκλοφορεί ελεύθερος,
με περιοριστικούς όρους, αλλά εξακολουθεί να
είναι βουλευτής με όλα τα προνόμια που σημαίνει
αυτό. Είναι πραγματικά σκάνδαλο η ναζιστική
συμμορία να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα του
«νόμιμου πολιτικού κόμματος» στο κοινοβούλιο,
και να τα χρησιμοποιεί για να στήνει και να χρη-
ματοδοτεί τον εγκληματικό δολοφονικό μηχανι-
σμό της.

Το αντιφασιστικό κίνημα παλεύει για να κλεί-
σουν όλα τα γραφεία της ναζιστικής συμμορίας
που χρησιμεύουν σαν ορμητήρια για τις επιθέσεις
και κέντρα οργάνωσης των ταγμάτων εφόδου. Εί-
ναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια δεκάδες
«γραφεία» της συμμορίας έχουν κλείσει σε όλη τη
χώρα, εξαιτίας της δράσης του αντιφασιστικού κι-

νήματος. Όμως, αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει.
Οι ναζί προσπαθούν να ξαναβγούν στους δρό-
μους, όπως δείχνουν πρόσφατες επιθέσεις σε με-
τανάστες και πρόσφυγες, αλλά και η δράση τους
στα εθνικιστικά συλλαλητήρια για το Μακεδονικό. 

Τα “γραφεία”-ορμητήρια των φασιστών κλεί-

νουν όταν επιβάλουμε την απομόνωσή τους. Ανα-
πόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι
το αίτημα να σταματήσει η προβολή τους από τα
Μέσα Ενημέρωσης. Η προβολή της Χρυσής Αυ-
γής με τη δικαιολογία ότι βρίσκεται στη Βουλή
δεν αποτελεί έκφραση της ελευθερίας του λόγου

αλλά, αντίθετα, προωθεί τα σχέδιά
τους για την κατάργησή της. Με
στάσεις εργασίας οι εργαζόμενοι
στην ΕΡΤ κατάφεραν να περιορί-
σουν τη σκανδαλώδη εμφάνιση των
νεοναζί στη δημόσια τηλεόραση.
Απαιτούμε από όλα τα συνδικάτα
των εργαζόμενων στα ΜΜΕ να κλεί-
σουν τις κάμερες, τα μικρόφωνα και
τις σελίδες για τους Μιχαλολιάκους
και τους Κασιδιάρηδες.

Και συντονιζόμαστε με τα αντιφα-
σιστικά κινήματα που ξεδιπλώνονται
στις άλλες χώρες για να απαιτήσου-
με όλοι μαζί: ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙ-
ΣΜΟΣ! 
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Αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό πρόγραμμα

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Τα αιτήματα του κινήματος

Σύνορα ανοιχτά…

Τ
ρία χρόνια πριν, ένα συγκλονιστικό κίνημα αλληλεγγύης
αγκάλιασε τους πρόσφυγες που έφευγαν κυνηγημένοι
από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Χιλιάδες «ανώνυμοι»

εργαζόμενοι και νέοι άνθρωποι τους υποδέχτηκαν, τους στέ-
γασαν και τους έντυσαν. Αντιμετώπισαν τις προκλήσεις της
ακροδεξιάς και των φασιστών, υποχρέωσαν την κυβέρνηση
να ανοίξει τα σχολεία για τα προσφυγόπουλα. Όμως, η μάχη
για να ανοίξουν τα σύνορα, οι γειτονιές, τα σχολεία και τα νο-
σοκομεία για όλους, είναι ακόμα πιο επίκαιρη και αναγκαία. 

Το τι σημαίνει η υλοποίηση της συμφωνίας της Ε.Ε με την
Τουρκία, που υπογράφτηκε τον Μάρτη του 2016, το δείχνουν
δυο πρόσφατες ειδήσεις. To ρεπορτάζ που έκαναν δημοσιο-
γράφοι του BBC στο στρατόπεδο της Μόρια στη Λέσβο στα
τέλη Αυγούστου αποκάλυψε μια εφιαλτική κατάσταση. Σε ένα
χώρο που υποτίθεται θα φιλοξενούσε 2 χιλιάδες ανθρώπους
έχουν στοιβαχτεί 8 χιλιάδες. Η λέξη «άθλιες» είναι λίγη για να
περιγράψει τις συνθήκες. «Ακόμα και 10χρονα παιδιά έχουν
κάνει απόπειρα αυτοκτονίας», «70 άτομα για μια τουαλέτα»,
«την ώρα που βιντεοσκοπούσαμε ακόμα ένας καυγάς ξέσπα-
σε στην ουρά για το συσσίτιο». Αυτά είναι μερικές μόνο από
τις φράσεις του ρεπορτάζ. 

Η άλλη εικόνα έρχεται από τον Έβρο. Στα τέλη του Μάη μια
έκθεση του Ελληνικού Παρατηρητήριου για τους πρόσφυγες
διαπίστωνε ότι οι «άτυπες επαναπροωθήσεις» είναι μια συστη-
ματική μέθοδος των «ελληνικών αρχών» (καταγράφοντας δε-
κάδες περιστατικά στον Έβρο για παράδειγμα). 

Η νέα συμφωνία που κατέληξε η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ
στα τέλη του Ιούνη και την οποία υπέγραψε με τα δυο χέρια ο
Τσίπρας θα κάνει την συμφωνία με την Τουρκία να ωχριά σε
βαρβαρότητα απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες. Το
πρώτο μέτρο που προβλέπει η συμφωνία είναι ελεγχόμενα
κλειστά κέντρα προσφύγων, το δεύτερο «πλατφόρμες αποβί-
βασης» έξω από τα ευρωπαϊκά σύνορα και τρίτο fast-track
απελάσεις από τα σύνορα των κρατών μελών. Με άλλα λόγια,
η Ε.Ε θέλει να σφραγίσει όλους τους «διαδρόμους» στη Με-
σόγειο, όπως έχει σφραγίσει τον «ανατολικό διάδρομο» από
το Αιγαίο και τον Έβρο κι όπως κλείνει ο Σαλβίνι και η κυβέρ-
νηση της Ιταλίας τον «κεντρικό διάδρομο» από τη Λιβύη. 

Η εφαρμογή της Συμφωνίας όχι μόνο θα αυξήσει τους θα-
νάτους, αλλά θα απλώσει τη φρίκη της Μόριας σε όλη τη
γραμμή των ευρωπαϊκών συνόρων και ακόμα παραέξω. Κομ-
μάτι της εφαρμογής της είναι οι διμερείς συμφωνίες που υπέ-
γραψε η Γερμανία πρώτα με την Ισπανία και πρόσφατα, στα
μέσα Αυγούστου με την ελληνική κυβέρνηση. 

Γι’ αυτό το αντιρατσιστικό κίνημα απαιτεί 
από την κυβέρνηση:

Να αποσύρει τις υπογραφές της από τις συμφωνίες του αί-
σχους, όπως της ΕΕ-Τουρκίας, από την συμφωνία της Συνό-
δου Κορυφής στις 29 Ιούνη, την ακύρωση της «διοικητικής δι-
ευθέτησης» με την κυβέρνηση της Μέρκελ. Οι πρόσφυγες να
έχουν το στοιχειώδες δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης.
Δηλαδή να ταξιδέψουν σε όποια χώρα της Ευρώπης και του
κόσμου επιθυμούν. 

Ελεύθερη μετακίνηση όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στο
εσωτερικό. Η κυβέρνηση στο όνομα της αποσυμφόρησης των
νησιών στοιβάζει τους πρόσφυγες σε νέες «δομές» στην ηπει-
ρωτική χώρα. Στην «πρότυπη δομή» της Θήβας που είχε εγ-
καινιάσει ο Μουζάλας με τυμπανοκρουσίες την άνοιξη του
2017, ένα προσφυγόπουλο έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε
βόθρο! 

Γι' αυτό απαιτούμε «άσυλο και στέγη» στους πρόσφυγες.
Ξεκινώντας από τα στοιχειώδη, όπως για παράδειγμα να τους
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση κι όχι να υφίστανται τις αμέ-
τρητες διαδικασίες και προϋποθέσεις για να πάρουν την cash

card με τα 150 ευρώ το άτομο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες
προσφύγων που έκαναν κατάληψη διαμαρτυρίας στο κτήριο
της Ακομινάτου στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν χιλιάδες
πρόσφυγες που δεν έχουν πάρει ούτε αυτή την κάρτα. 

Να ανοίξουν οι γειτονιές, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, όλες
οι κοινωνικές υπηρεσίες για τους ίδιους, τα παιδιά τους και
τις ανάγκες τους, με μαζικές προσλήψεις προσωπικού που
χρειάζεται για να τις στηρίξει και την κατάλληλη χρηματοδό-
τηση. Τα λεφτά υπάρχουν, φτάνουν και περισσεύουν για
όλους, ντόπιους και πρόσφυγες, φτάνει να μην πηγαίνουν για
κίνητρα στους καπιταλιστές και τους πλούσιους και για το
χρέος στους τραπεζίτες. 

Αναπόσπαστο κομμάτι των αιτημάτων του κινήματος είναι η
καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας με την κατάργηση όλων των
διακρίσεων σε βάρος προσφύγων, μεταναστών αλλά και ντό-
πιων μειονοτήτων επειδή είναι μουσουλμάνοι. Βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με μια διεθνή εκστρατεία που ταυτίζει το Ισλάμ
με την τρομοκρατία για να δικαιολογήσει τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία και αλλού.
Ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει την είσοδο μου-
σουλμάνων στις ΗΠΑ, αλλά βρήκε απέναντί του ένα μαζικό
αντιρατσιστικό κίνημα. Στα χνάρια του Τραμπ βαδίζει η ΕΕ.
Αντιστεκόμαστε σε αυτή την υστερία, στηρίζουμε τα κινήματα
που συμπαραστέκονται σε γυναίκες που διώκονται επειδή φο-
ράνε μαντήλα και απαιτούμε την κατάργηση των διακρίσεων
υπερασπίζοντας τα δικαιώματα της μειονότητας στη Θράκη. 

Νομιμοποίηση

Στην επίσκεψή του στο Μάτι πριν μερικές μέρες ο Τσίπρας
ευχαρίστησε τους ψαράδες της Ν. Μάκρης, ντόπιους και με-
τανάστες «που έδωσαν ηρωική μάχη κατά τη διάρκεια της
τραγωδίας σώζοντας ζωές». Υποσχέθηκε ότι στους τρεις με-
τανάστες ψαράδες, δυο Αιγύπτιους και έναν Αλβανό, θα απο-
δοθεί άμεσα ελληνική υπηκοότητα γιατί «τους θεωρούμε ήδη
συμπολίτες μας». 

Ο Τσίπρας δεν πρωτοτύπησε. Στα τέλη του Μάη, ο Μακρόν,

ο πρόεδρος της Γαλλίας, ανακοίνωσε μετά από συνάντηση
στο Προεδρικό Μέγαρο ότι ο 22χρονος «παράτυπος μετανά-
στης» από το Μάλι που είχε σκαρφαλώσει στον τέταρτο όρο-
φο μιας πολυκατοικίας και έσωσε ένα τετράχρονο παιδί θα
πάρει «χαρτιά» και τη γαλλική υπηκοότητα (μαζί με ένα παρά-
σημο). 

Είναι συμβολικές κινήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι χιλιά-
δες μετανάστες και μετανάστριες πρέπει να πάρουν «χαρτιά»,
να νομιμοποιηθούν, και να αποκτήσουν υπηκοότητα. Ξεκινών-
τας από τους χιλιάδες εργάτες γης κυρίως από το Πακιστάν
και το Μπαγκλαντές που δουλεύουν σε κτήματα, εργοστάσια
και βιοτεχνίες στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα και της
Ν. Μάκρης. 

Σχεδόν έντεκα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά
που ψηφίστηκε νόμος για την νομιμοποίηση μεταναστών/τριών.
Όσοι νόμοι έχουν ψηφιστεί από τότε, αφορούν προσαρμογές
και αλλαγές σε εκείνο το πλαίσιο. Σήμερα, χιλιάδες μετανάστες
που μένουν πολλά χρόνια εδώ βρίσκονται ξανά στον αέρα, για
μια σειρά λόγους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με ανακοίνωση
του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών τον Απρίλη: 

«Όπως τονίζουμε στο υπόμνημα που αποστείλαμε προς το
ΥΜΕΠΟ, δεκάδες χιλιάδες άδειες διαμονής μεταναστών, τις
οποίες κατέχουν άνθρωποι που ζουν νόμιμα χρόνια -αν όχι δε-
καετίες, στην Ελλάδα, εντός του τρέχοντος έτους θα λήξουν.
Η ανανέωση των περισσοτέρων αυτών αδειών θα είναι αδύνα-
τη βάσει ισχύοντα νόμου, και πληθώρα μεταναστών θα βρε-
θούν για μία ακόμη φορά μετέωροι. Οι οξύτατες αντιφάσεις
των “μέγιστων επιτρεπόμενων” διαστημάτων απουσίας από τη
χώρα τόσο της επί μακρόν όσο και των βραχυχρόνιων αδειών
διαμονής, αφήνει εκτός “συστήματος” την πλειονότητα των
μεταναστών, καθιστώντας “απαγορευτικό” τον όποιο σχεδια-
σμό πλάνου στην ζωή τους (μη δυνατότητα αίτησης για: ιθα-
γένεια, οικογενειακή επανένωση, εργασία κ.λπ.)».

Απαιτούμε ιθαγένεια για όλα τα παιδιά, άδειες παραμονής
και εργασίας χωρίς διακρίσεις.

Η
πάλη ενάντια στην απειλή του
φασισμού και στη ρατσιστική
Ευρώπη Φρούριο κάθε μέρα

που περνάει γίνεται πιο επίκαιρη και
αναγκαία. 

Οι ρατσιστικές συμφωνίες και τα μέ-
τρα που έχουν συμφωνήσει οι κυβερνή-
σεις της Ε.Ε. τροφοδοτούν την άνοδο
της ακροδεξιάς και των φασιστών. Οι
«ευρωπαϊστές» τύπου Μέρκελ και Μα-
κρόν -με τους οποίους σπεύδει να συν-
ταχθεί ο Τσίπρας και οι υπουργοί του-
τα δίνουν όλα στις απαιτήσεις του Ζεε-
χόφερ, του Σαλβίνι, του Όρμπαν, της
Λεπέν. 

Ο Σαλβίνι κλείνει τα ιταλικά λιμάνια
στα πλοία που σώζουν πρόσφυγες στη
θάλασσα και σαν απάντηση στη «μονο-
μερή» ενέργεια η ΕΕ αποφασίζει «πλατ-
φόρμες αποβίβασης» και στρατόπεδα
συγκέντρωσης ακόμα και έξω από το
έδαφος των κρατών μελών της. 

Τι περισσότερη νομιμοποίηση θέλουν
οι ρατσιστές του AfD και οι ναζιστικές
συμμορίες που το πλαισιώνουν να εξα-
πολύουν πογκρόμ σε βάρος προσφύ-
γων και μεταναστών, όπως έγινε πρό-
σφατα στο Κέμνιτς της Γερμανίας; 

Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
κίνημα παλεύει για να επιβάλλει τις δι-
κές του λύσεις. Σύνορα ανοιχτά, άσυλο
και στέγη για τους πρόσφυγες, νομιμο-
ποίηση και δικαιώματα για τους μετανά-
στες. Παλεύει για να στερήσει κάθε δυ-
νατότητα στους φασίστες να δυναμώ-
σουν αξιοποιώντας τη ρατσιστική ατζέν-
τα της Ε.Ε και των αρχουσών τάξεων.  

«Είμαστε περισσότεροι» βροντοφώνα-
ξαν περισσότεροι από 60 χιλιάδες δια-
δηλωτές και διαδηλώτριες στο Κέμνιτς
την περασμένη βδομάδα σε απάντηση
στα πογκρόμ των ναζί. Στις 15 Σεπτέμ-
βρη, τη μέρα της αντιφασιστικής διαδή-
λωσης και συναυλίας στο κέντρο της
Αθήνας, τα αντιρατσιστικά κινήματα της
Αυστρίας και της Γερμανίας θα κάνουν
κοινή διαδήλωση στα σύνορα. Πριν
τρεις βδομάδες 20 χιλιάδες πολιόρκη-
σαν τον Σαλβίνι και τον Όρμπαν στο Μι-
λάνο. 

Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
κίνημα φράζει το δρόμο στην ακροδεξιά
και τους φασίστες και ανοίγει το δρόμο
για την σύγκρουση με το σύστημα του
κέρδους, της κρίσης και των πολέμων. 

Το δρόμο στην ακροδεξιά και τη φασι-
στική απειλή δεν θα τον φράξουν οι
υποκριτικές διακηρύξεις του Τσίπρα
που αγκαλιάζεται με τη Μέρκελ και συμ-
μαχεί με τον Τραμπ, θα τον φράξουν οι
αγώνες της εργατικής τάξης και της νε-
ολαίας για το δικό της μέλλον, για μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, καταπίε-
ση, φτώχεια και πολέμους.

• OXI ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ “ΕΕ-ΦΡΟΥΡΙΟ”
• STOP ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ • ΑΣΥΛΟ, “ΧΑΡΤΙΑ”, 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

• ΔΙΚΗ-ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
• ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ “ΓΡΑΦΕΙΑ”-ΟΡΜΗΤΗΡΙΑ
• ΟΧΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ

Διεθνής
Συντονισμός

Κείμενα: Λέανδρος Μπόλαρης

Το Σάββατο 13 Οκτώβρη η ΚΕΕΡΦΑ
οργανώνει την πανελλαδική
συνέλευσή της. Είναι καλεσμένες και
θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες από
Βρετανία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία,
Τουρκία, Κύπρο, Δανία, Καταλωνία.
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Τ
ην προβολή της γνωμοδοτικής
έκθεσης της ερευνητικής ομά-
δας Forensic Architecture απο-

φάσισε το δικαστήριο κατά την 271η
δικάσιμο, απορρίπτοντας το αίτημα
της υπεράσπισης να μην γίνει δεκτή
ως αναγνωστέο έγγραφο. 

Πρόκειται για συγκλονιστικό βίν-
τεο που ξεκαθαρίζει τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα. Συγχρονίζει
τα βίντεο των καμερών ασφαλείας
και τα διαθέσιμα ηχητικά ντοκουμέν-
τα, καθώς και  τα sms των χρυσαυγι-
τών και τις καταθέσεις αυτοπτών
μαρτύρων και θυμάτων. 

Με την προβολή του η υπεράσπι-
ση της Χ.Α. ηττήθηκε σε ακόμη μια
προσπάθειά της να εμποδίσει την
αλήθεια να φανεί μέσα στην αίθου-
σα του δικαστηρίου. Μια αλήθεια
που, εκτός από το ότι επιβεβαιώνει
στο ακέραιο μια σειρά αυτόπτες
μάρτυρες, καθώς και την πολιτική
αγωγή όταν αυτή κλήθηκε να αξιο-
λογήσει τις καταθέσεις τους, ανοίγει
και μεγάλα ερωτήματα για τον ρόλο
της αστυνομίας την ώρα της επίθε-
σης.

Το βίντεο αποτελείται από τέσσε-
ρα μέρη: στο πρώτο τεκμηριώνεται
ο τρόπος με τον οποίο συγχρονίστη-
καν τα βίντεο από τα καταστήματα
της οδού Π.Φύσσα (πρώην Τσαλδά-
ρη), κάνοντας χρήση της εμβέλειας
κάθε κάμερας και προσώπων ή οχη-
μάτων που, βγαίνοντας από την εμ-
βέλεια μίας κάμερας, εμφανίζονται
στην επόμενη. Ακολουθεί το δεύτε-
ρο μέρος με την ηχητική ανάλυση,
δηλαδή την τοποθέτηση των ηχητι-

κών τεκμηρίων στη σωστή χρονική
τους σειρά, με την αξιοποίηση -ανά-
μεσα σε άλλα- κοινών ήχων που
ακούγονται σε διαφορετικά ηχητικά
και την περιγραφή των γεγονότων
(“έρχεται το ασθενοφόρο”) με την
εικόνα των καμερών. 

Στο τρίτο μέρος, το σύνολο του
υλικού παρουσιάζεται πλέον συγ-
χρονισμένο, ενώ στο τέταρτο τα γε-
γονότα της δολοφονίας παρουσιά-
ζονται ταυτόχρονα μέσα από τα βίν-
τεο και τα ηχητικά, ενώ απεικονίζον-
ται γραφιστικά πάνω στο χάρτη της
περιοχής.

Έτσι οι σημαντικότεροι ισχυρισμοί
της πολιτικής αγωγής είναι πλέον
οπτικοακουστικά κατοχυρωμένοι για
όποιον/α παρακολούθησε το βίντεο.
Πρώτο, το τάγμα εφόδου ξεκίνησε
οργανωμένα από τα γραφεία της ΤΟ

Νίκαιας, έφτασε συντεταγμένα σε
κονβόι στο Κερατσίνι, εντόπισε τον
Παύλο Φύσσα και την παρέα του,
άφησε τα μηχανάκια και επιτέθηκε.
Βλέπουμε στα βίντεο από τις κάμε-
ρες ασφαλείας, τοποθετημένα πλέ-
ον στη σωστή χρονική σειρά και σε
ακολουθία το ένα με το άλλο, 8 μη-
χανάκια να ανεβαίνουν την Τσαλδά-
ρη, με κατεύθυνση που μαρτυρά ότι
έρχονται από την περιοχή των γρα-
φείων. 

Επίθεση

Είναι ξεκάθαρο στο βίντεο ότι τα
μηχανάκια αποτελούν κονβόι, καθώς
πηγαίνουν με την ίδια ταχύτητα,
προς την ίδια κατεύθυνση και εξα-
φανίζονται από την εμβέλεια των κα-
μερών την ίδια στιγμή (όταν έχουν
στρίψει για να πάνε στο σημείο που
ο αυτόπτης μάρτυρας Χατζησταμά-
της κατέθεσε στα μέσα του 2016 ότι
είχαν παρκάρει πριν ξεκινήσουν την
επίθεση). 

Όταν η επίθεση εξαπολύεται, οι
φίλοι του Φύσσα τρέχουν σε διάφο-
ρες κατευθύνσεις, όπως κατέθεσαν
στο δικαστήριο οι ίδιοι αλλά και οι
αυτόπτες. Πράγματι, σε μια κάμερα
βλέπουμε τα θύματα να τρέχουν για
να ξεφύγουν και να στρίβουν σε μια
κάθετη της Τσαλδάρη.

Δεύτερο, παράλληλα με τις ενέρ-
γειες των χρυσαυγιτών στα μηχανά-
κια, ο Ρουπακιάς ακολούθησε το
κονβόι, εντόπισε κι αυτός με τη σει-

ρά του ρωτώντας τον ίδιο τον Παύ-
λο Φύσσα οδηγίες για την οδό Κε-
φαλληνίας (όπως έχουν καταθέσει
οι αυτόπτες μάρτυρες-θύματα Σεϊρ-
λής και Μελαχροινόπουλος τον
Οκτώβρη του 2015), πλησίασε το
σημείο στο οποίο ελάχιστα αργότε-
ρα τον είχαν εγκλωβίσει και βγήκε
από το αυτοκίνητο για να τον μαχαι-
ρώσει. 

Βλέπουμε στις κάμερες το κονβόι
να ακολουθείται, πράγματι, από ένα
ασημί Almera, το αυτοκίνητο του
Ρουπακιά. Το αυτοκίνητο στην τε-
λευταία κάμερα δεν φαίνεται, πράγ-
μα που επιβεβαιώνει τις αυτόπτες
μάρτυρες, καθώς ο Ρουπακιάς έχει
στρίψει για να ρωτήσει τον Παύλο
Φύσσα και να αποκτήσει καθαρή ει-
κόνα του. Λίγο αργότερα έχοντας
κάνει τον κύκλο του τετραγώνου, εμ-
φανίζεται σε κάμερα κοντά στο ση-
μείο της δολοφονίας (στην Π.Τσαλ-
δάρη 68, με την επίθεση να γίνεται
στο νούμερο 62) να σταματάει στη
γωνία, να βγαίνει από το αυτοκίνητο,
να ξαναβάζει μπρος και να μπαίνει
αντίθετα στο ρεύμα για να πλησιά-
σει το θύμα του που στο μεταξύ
έχουν εγκλωβίσει οι χρυσαυγίτες.

Τρίτο, ομάδες ΔΙΑΣ της αστυνο-
μίας ήταν παρούσες από την αρχή
της επίθεσης και αντί να παρέμβουν
για να τη σταματήσουν έκαναν τον
γύρο του τετραγώνου χάνοντας πο-
λύτιμο χρόνο. Επιπλέον, ήταν σε
απόσταση αναπνοής την ώρα του

μαχαιρώματος και πάλι επέλεξαν να
μην παρέμβουν. Πρόκειται για ισχυ-
ρισμούς που η πολιτική αγωγή έχει
διατυπώσει σχολιάζοντας ήδη τους
πρώτους αυτόπτες μάρτυρες καθώς
και τους ίδιους τους αστυνομικούς
που κατέθεσαν (φθινόπωρο 2015-
πρώτο εξάμηνο 2016). 

Πλέον με το βίντεο της έκθεσης
είναι και αυτό οπτικά και ακουστικά
ξεκάθαρο: τα συχρονισμένα ηχητικά
δείχνουν ότι οι ομάδες ΔΙΑΣ είχαν ει-
κόνα του τι συμβαίνει, ενώ ταυτό-
χρονα οι κάμερες τις δείχνουν να
περνούν από το επίμαχο σημείο της
Π.Τσαλδάρη πριν την επίθεση, κι όχι
να φτάνουν αγκομαχώντας πεζή,
όπως ισχυρίζονταν. Επειδή εμφανί-
ζονται δεύτερη φορά στα βίντεο, γί-
νεται πλέον σαφές ότι έχουν κάνει
τον γύρο του τετραγώνου, πράγμα
που στις καταθέσεις τους απέκρυ-
ψαν. Στο βίντεο από το κατάστημα
στον αριθμό 68, είναι διακριτά τα
λευκά κράνη των αστυνομικών στο
σημείο της δολοφονίας, την ώρα
που και ο Ρουπακιάς φτάνει εκεί.

Αφροδίτη Φράγκου

Έ
να από τα πιο ανατριχιαστικά τεκμή-
ρια που είναι πλέον γνωστό στην
έδρα, είναι το βίντεο από τη ναζιστική

συναυλία της Χρυσής Αυγής το 2005. Το βίν-
τεο, που αποτελεί υλικό από την έρευνα της
σκηνοθέτιδας Μάρσιας Τζιβάρα, δημοσιοποι-
ήθηκε πρώτη φορά το 2015 από την ΕφΣυν.
Επανήλθε στην επικαιρότητα και συζητήθηκε
έντονα το 2017, μέσα από το άρθρο της ίδιας
εφημερίδας με τίτλο “Η αληθινή πατρίδα της
Χρυσής Αυγής” και πλέον προβλήθηκε στη δί-
κη της ΧΑ κατά την 271η δικάσιμο (10/9). 

Στο άρθρο -που επίσης διαβάστηκε από την
έδρα- έχουν επισημανθεί τα στελέχη της Χρυ-
σής Αυγής που συμμετέχουν στη συναυλία: Μι-
χαλολιάκος, Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Γερ-
μενής, Ματθαιόπουλος, Μισιάκας (Μάστορας). 

Οι χρυσαυγίτες τραγουδούν τον εθνικό ύμνο
χαιρετώντας ναζιστικά, φωνάζουν συνθήματα
όπως “Juden rauss” (έξω οι Εβραίοι) και “Sieg
heil” (Ζήτω η νίκη) και ανεμίζουν τη σημαία της
Βέρμαχτ. Τα συγκροτήματα που παίζουν στη
συναυλία είναι όλα καθαρά εθνικοσοσιαλιστι-
κά, ενώ συμμετέχει γερμανικό συγκρότημα το
οποίο τραγουδάει “Γερμανία υπεράνω όλων
στον κόσμο” και “Η Αφρική για τους πιθήκους,
η Ευρώπη για τους λευκούς”. Το συγκρότημα
του Ματθαιόπουλου, που επίσης παίζει στη
συναυλία, έχει το διόλου τυχαίο όνομα “Πογ-
κρόμ” και έχει παράξει εξίσου εμετικά τραγού-

δια, όπως το “Μίλα ελληνικά ή ψόφα” και
“Άουσβιτς”.

Ο Κασιδιάρης σε εκπομπή του, το βίντεο της
οποίας προβλήθηκε στην αίθουσα του δικα-
στηρίου την ίδια μέρα, κατηγορεί την ΕφΣυν

για “τραγικό φωτομοντάζ”, όσον αφορά τη δη-
μοσίευση φωτογραφίας του με νεοορκισθέντα
μέλη να κρατούν όλοι μαζί την ίδια σημαία της
Βέρμαχτ. Πετώντας δυο τελείως γελοία επιχει-
ρήματα, δείχνει στην κάμερα την “πραγματική”

φωτογραφία, με κέλτικο σταυρό αντί για σβά-
στικα. Το φωτομοντάζ δηλαδή το έκανε ο ίδιος
ο Κασιδιάρης, μετά το σάλο με τη δημοσίευση
της φωτογραφίας! Το ψέμα του Κασιδιάρη κα-
τέρρευσε στη διάρκεια των αναγνωστέων του
κατηγορητηρίου, όταν εξεταζόταν το κινητό
του, στο οποίο βρέθηκε αυτούσια η φωτογρα-
φία όπως τη δημοσίευσε η ΕφΣυν και με προ-
γενέστερη ημερομηνία. 

Το δικαστήριο εξέτασε υλικό και από πολλά
άλλα τέτοια παραδείγματα, όπως η άρνηση
Μπαρμπαρούση ότι χρυσαυγίτες έχουν κάνει
ελέγχους ή έχουν σπάσει πάγκους στις λαϊκές
αγορές και την ίδια περίοδο δηλώσεις όπως:
“είμαι έτοιμος σε ανύποπτο χρόνο να πάω να
ξανακάνω ελέγχους” και “δεν κάναμε μήνυση
γιατί θα πληρώναμε 180 ευρώ στο δημόσιο και
δε θα γινόταν τίποτα”. Ή η άρνηση Κασιδιάρη
ότι έγινε επίθεση στο Συνεργείο (“εγώ ξέρω
ότι σήμερα έγιναν 8 προσαγωγές για κάτι που
φαντάστηκαν οι αναρχικοί”), ενώ ο Παναγιώτα-
ρος την καμαρώνει (“οσονούπω [γραφεία]
στην Ηλιούπολη, έχουμε ξαναπάει”). Στην ήδη
ατελείωτη λίστα με τα ψέματα της ΧΑ προστέ-
θηκαν κατά την 271η δικάσιμο τα παραπάνω,
καθώς και πολλά άλλα, είτε έχουν σχέση με τη
χρήση βίας, είτε με την ιδεολογία.

Tα ναζιστικά «πάρτι» και τα ψέματα της Χ.Α.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο

Στιγμιότυπο από την ναζιστική συναυλία της Χρυσής Αυγής που προβλήθηκε στο δικαστήριο

Το δικαστήριο είδε
λεπτό προς λεπτό

την επίθεση 

των χρυσαυγιτών 
στον Παύλο Φύσσα 

και την κάλυψη 
που είχαν από 

την αστυνομία.

Επόμενες
δικάσιμοι
Σεπτέμβριος
12/9, 14/9 και 20/9 
στον Κορυδαλλό.
19/9 και 26/9 στο Εφετείο.



Σ
τη μάχη κατά του ρατσισμού και του φασισμού
παίζει τεράστιο ρόλο το σχολείο και η εκπαίδευση.
Ένα σχολείο δημοκρατικό κι ανθρώπινο χωράει κι

αγκαλιάζει όλα τα παιδιά. Και τα παιδιά των Ελλήνων,
αλλά και τα παιδιά των Ρομά, τα παιδιά των μεταναστών
και των προσφύγων, και τα παιδιά με αναπηρία. Όλα τα
παιδιά που εισπράτουν ρατσισμό και ξενοφοβία. Το αν-
θρώπινο και δημοκρατικό σχολείο σε όλα αυτά τα παι-
διά, πέρα από δεξιότητες ζωής, δίνει αξίες και τα θωρα-
κίζει για ένα μέλλον που όλοι ονειρευόμαστε. 

Από το ξεκίνημα του ερχομού των μεταναστών πριν
μερικές δεκαετίες, υπήρξε ένα εκπαιδευτικό κίνημα που
αγκάλιασε και υποστήριξε αυτά τα παιδιά. Δεν ήταν εύ-
κολα τα πράγματα. Είχαμε διώξεις και ξενοφοβικές συμ-
περιφορές, αλλά η αντίσταση ήταν μεγάλη. Ο στόχος
από τότε ήταν η εγγραφή όλων των παιδιών στο σχο-
λείο. Στόχο που μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε. Τα
παιδιά που ήρθαν τότε πλέον έχουν σπουδάσει, εργά-
ζονται κλπ. Τα παιδιά των σημερινών προσφύγων όμως
αντιμετωπίζουν ρατσιστικές συμπεριφορές. Πρόσφατα
είχαμε την επίθεση στο κοριτσάκι στη Λέσβο και τον ξυ-
λοδαρμό του ανήλικου πρόσφυγα στη Θεσσαλονίκη. Αυ-
τά δείχνουν ότι οι ναζί και η ακροδεξιά δεν έχει κρατήμα-
τα. Όταν φτάνει να επιτίθεται σε μικρά παιδιά φαίνεται
πόσο επικίνδυνη είναι. Δεν έχει καμιά αρχή, καμιά αξία,
είναι εγκληματική οργάνωση. 

Από τη μια έχουμε αυτά τα περιστατικά, από την άλλη

όμως έχουμε ένα γερό αντιρατσιστικό κίνημα. Το οποίο
υπάρχει και μέσα στα σχολεία. Η πλειονότητα των εκπαι-
δευτικών και των γονέων υποστηρίζει τα παιδιά των προ-
σφύγων. Και η πολιτεία έχει κάνει βήματα. Μένουν όμως
πολλά ακόμα να γίνουν. Το να πάρουν ελληνική υπηκοό-
τητα και χαρτιά όλα τα παιδιά. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι
πρόσφυγες να έχουν όλα όσα τους είναι αναγκαία για να
είναι ασφαλή και χαρούμενα παιδιά. Στα σχολεία έχουμε
ζήσει πολύ έντονα το φαινόμενο παιδιά να δικαιούνται να
φύγουν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στην
Ευρώπη και τα χαρτιά τους να καθυστερούν μήνες με
ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. 

Να τιμωρούνται άμεσα οι ένοχοι των ρατσιστικών επι-
θέσεων. Η αστυνομία κωφεύει πολλές φορές, π.χ στη
Λέσβο δεν συνέλαβαν με αυτόφωρο τους φασίστες που
χτύπησαν το κοριτσάκι. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο αλ-
λά πλέον υπάρχει ένα κίνημα που τα διεκδικεί όλα αυτά. 

Θέλω να καλέσω όλους τους γονείς και τους εκπαι-
δευτικούς, να δώσουν το παρών στην κινητοποίηση στις
15 Σεπτέμβρη και να αγωνιστούμε όλοι μαζί μέσα στο
σχολείο αλλά κι έξω από αυτό, μαζί με το κίνημα, να πα-
λέψουμε για έναν άλλο κόσμο. 

Για να γίνει παρελθόν ο ναζισμός κι ο φασισμός κι ο
αυριανός κόσμος να είναι της αλληλεγγύης με πρότυπο
τα χαρούμενα και φωτεινά πρόσωπα των μικρών παι-
διών.

Στέλλα Πρωτονοταρίου, εκπαιδευτικός
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Να ακουστεί η φωνή 
της αντιφασιστικής πλειοψηφίας

Η
επανέναρξη της δίκης της
Χρυσής Αυγής σήμερα, 6 Σε-
πτεμβρίου 2018, σηματοδο-

τεί την είσοδο στην τελική ευθεία
μιας πολύχρονης δικαστικής διαδι-
κασίας. Μετά την ολοκλήρωση των
μαρτύρων και των εγγράφων του
κατηγορητηρίου και της πολιτικής
αγωγής, εκκρεμούν πλέον τα έγγρα-
φα και οι μάρτυρες της υπεράσπι-
σης, πριν φτάσουμε στην τελική φά-
ση των απολογιών των κατηγορου-
μένων. Εκτίμησή μας είναι ότι η μέ-
χρι σήμερα διαδικασία ήταν αποκα-
λυπτική και ότι η στοιχειοθέτηση του
κατηγορητηρίου, τόσο για τις επιμέ-
ρους εγκληματικές πράξεις όσο και
για την τέλεσή τους στα πλαίσια της
ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή, είναι πλέον γεγονός.

Συμμεριζόμαστε την αξίωση των

θυμάτων, αλλά και ολόκληρης της
κοινωνίας, για την ταχεία διεξαγωγή
και ολοκλήρωση της διαδικασίας, με
εντατικοποίηση των δικασίμων και
κάθε είδους απαιτούμενη διευκόλυν-
ση στο έργο του δικαστηρίου.

Ενώνουμε ταυτόχρονα τις φωνές
μας, μαζί με τους χιλιάδες ανθρώ-
πους, ντόπιους και μετανάστες, που
ετοιμάζονται να διαδηλώσουν στα
πλαίσια των αντιφασιστικών κινητο-
ποιήσεων του Σεπτέμβρη. Ανησυ-
χούμε, όπως όλοι, για την άνοδο
των φασιστικών, ρατσιστικών, ξενο-
φοβικών κομμάτων σε πολλές χώ-
ρες. Χαιρετίζουμε τα αντιφασιστικά
και αντιρατσιστικά κινήματα που
τους αντιστέκονται, με τελευταίο
δείγμα τη συγκέντρωση των 50.000
αντιφασιστών στο Κέμνιτς της Γερ-
μανίας.

Δίνουμε το «παρών» και καλούμε
σε μαζική συμμετοχή στις αντιφασι-
στικές εκδηλώσεις της 15ης Σεπτεμ-
βρίου, στην Αθήνα στις 5μμ στην
Ομόνοια και στις 7μμ στη συναυλία
στο Σύνταγμα. Συμμετέχουμε επί-
σης στις εκδηλώσεις στο Κερατσίνι
στις 18 Σεπτεμβρίου, για τα πέντε
χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα.

Η φωνή της αντιφασιστικής πλει-
οψηφίας θα ακουστεί. Το αντιφασι-
στικό κίνημα έχει μπροστά του μια
κρίσιμη μάχη με την ολοκλήρωση
της δίκης, που μπορεί και πρέπει να
κερδηθεί.

Οι δικηγόροι πολιτικής αγωγής των
Αιγύπτιων αλιεργατών στη δίκη της

Χρυσής Αυγής, Αθήνα, 6/9/2018

Δ. Ζώτος, Θ. Καμπαγιάννης, 
Κ. Παπαδάκης, Κ. Σκαρμέας

Καλούμε γονείς και εκπαιδευτικούς

ΛΟΑΤΚΙ+ μαζί, τσακίστε τους Ναζί 
Δεν θα αφήσουμε τον φόβο και την πατριδοκαπηλία να καταστρέ-

ψουν τις ανθρώπινες αξίες μας. Ξεσηκωνόμαστε σε όλη την Ευρώπη
κατά του φασισμού.

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, οι ΛΟΑΤΚΙ+ οργα-
νώσεις σας καλούν στην Ομόνοια για πορεία προς τη Βουλή και στις
7μμ δίνουμε μαζικό παρόν στην μεγαλύτερη συναυλία κατά του φασι-
σμού και του ρατσισμού στο Σύνταγμα. 

Την ίδια ημέρα διοργανώνονται αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε Θεσ-
σαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Χανιά, Γιάννενα, Ξάνθη, Βόλο.

Οι αξίες και τα δικαιώματα είναι υπόθεση όλων μας! Να μην λείψετε!

Οι οργανώσεις: • Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) • Πολύχρω-
μο Σχολείο - Rainbow School • Colour Youth, Κοινότητα Lgbtq Νέων Αθή-
νας • Οικογένειες Ουράνιο Τόξο • Proud Seniors Greece - Ομάδα 
Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων Ηλικίας 50 και Άνω • Υπερήφανοι Γονείς 

Με εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους, γειτονιές, στρατόπεδα προ-
σφύγων, έξω από μεγάλες συναυλίες, με μικροφωνικές σε πλατείες,

μαζικές αφισοκολλήσεις και με κάθε τρόπο, οι τοπικές επιτροπές της
ΚΕΕΡΦΑ κορυφώνουν την καμπάνια για την επιτυχία του μεγάλου αντιφα-
σιστικού συλλαλητηρίου στις 15/9.

Χαρακτηριστική η εικόνα που δίνει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Θάνος
από την ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας: “Τις τελευταίες βδομάδες έχουμε κάνει αφισο-
κολλήσεις σε όλους τους μεγάλους δρόμους, σταθμούς και πλατείες της
Ν.Ιωνίας. Κάθε απόγευμα Παρασκευής βγαίνουμε στον πεζόδρομο Μι-
κράς Ασίας και ενημερώνουμε τον κόσμο, με πολύ θετική ανταπόκριση.
Επίσης εβδομαδιαία επισκεπτόμαστε χώρους εργασίας όπως το Νοσοκο-
μείο Αγία Όλγα και το δημαρχείο, και όλη αυτή τη βδομάδα που διανύου-
με, μοιράζουμε καθημερινά την προκήρυξη σε σχολεία της γειτονιάς μας.
Μεγάλη εξόρμηση προγραμματίζουμε και στις 12/9, στην συναυλία του
Μίλτου Πασχαλίδη στο γήπεδο της Ν.Ιωνίας”. 

“Αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ, ντόπιοι και μετανάστες, επισκεφθήκαμε
την πλατεία Αμερικής προκειμένου να ενημερώσουμε μετανάστες εργά-
τες για το συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη”, δήλωσε στην Ε.Α η Φύλλια
από την ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης-Πατησίων. “Μοιράσαμε προκηρύξεις στα γαλ-
λικά, στα αγγλικά, στα μπάγκλα και συζητήσαμε για την ανάγκη η 15η του
Σεπτέμβρη να είναι μια μεγάλη κινητοποίηση σταθμός για το αντιρατσιστι-
κό και αντιφασιστικό κίνημα”.

Η Τάνια από την ΚΕΕΡΦΑ Κουκακίου-Ν.Κόσμου βρέθηκε στην εξόρμη-
ση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Ηρώδειο, έξω από τη συναυ-
λία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. “Εκατοντάδες πήραν την προκήρυξη που
καλεί στη διαδήλωση. Ο περισσότερος
κόσμος συμφωνούσε, πολλοί ήξεραν
ήδη για τη διαδήλωση κι άφηναν το
όνομα και το τηλέφωνό τους για να
επικοινωνήσουν με την ΚΕΕΡΦΑ”.

Ο Γιάννης από την ΚΕΕΡΦΑ Πετρα-
λώνων μας λέει ότι “στις εξορμήσεις
στο σταθμό του ΗΣΑΠ και στην πλατεία
Μερκουρη ενημερώθηκαν εκατονταδες
για την κινητοποίηση του Σαββάτου,
ενώ γονείς της γειτονιάς αποφάσισαν
να κατέβουν με πανό. Όλα τα καφέ
έχουν προκηρύξεις ενώ την Παρασκευή
θα υπάρχει μικροφωνική όλο το από-
γευμα στο σταθμό. Αντίστοιχα καλή ει-
κονα ήταν και στις εξορμήσεις στη γει-
τονιά του Θησείου”.

Κορυφώνεται η καμπάνια

ΚΑΛΟΥΝ • ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΙΝΑΠ, ΠΣΕΠ Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ, • Σωματεία εργαζόμενων
Νοσοκομείων: Γεννηματά, Άγιου Σάββα, Ερυθρού Σταυρού,Αγλαΐα Κυριακού. Β ΕΛΜΕ Κορυδαλλού, Γ ΕΛΜΕ Αθήνας, Σωματείο Εργαζομένων
δήμου Αγ.Παρασκευής • Φοιτητικοί σύλλογοι ΣΓΤΚΣ και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας, Παιδαγωγικού Αθήνας • Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος “Η
Ενότητα”, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών,  • Αφγανική Κοινότητα Μεταναστών & Προσφύγων, Κοινότητα Μπανγκλαντές,  • KASAPI Hellas -
Ενωση Φιλιπινέζων Εργατών, • Αφρικανικό Δίκτυο στην Ελλάδα, Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, • Άνθρωποι των Γραμμάτων και
των Τεχνών,  • Δήμος Αθήνας, Δήμος Κορυδαλλού, Δήμος Νίκαιας - Ρέντη,  • Δημοτικές Κινήσεις, Κινήσεις LGTBQI+, Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών Δήμου Αθήνας,  • Ενωτική Πρωτοβουλία Αντιφασιστών Σαλαμίνας,  • Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία υποστήριξης Προσφύγων και
Μεταναστών, • Πρωτοβουλία για το Κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής Αυγής • ΑΝΤΑΡΣΥΑ • Ένωση γονέων 3ης κοινότητας Δήμου Αθήνας

• Το Μωβ • Κίνηση πολιτών Μοσχάτου Μεσοποταμία • Λαϊκή συνέλευση Γκύζη - Αμπελοκήπων • ΚΕΕΡΦΑ

ΣΤΗΡIΖΟΥΝ-ΧΑΙΡΕΤIΖΟΥΝ Ρέα Γαλανάκη, Φοίβος Δεληβοριάς, Μάρω Δούκα, Κώστας Μανταίος, Εύα Μπέη, Μίλτος Πασχαλί-
δης, Γεωργία Μαυραγάνη, Στέλλα Πρωτονοταρίου, Γιάννης Σακαρίδης, Μιχάλης Λυμπεράτος, Προκόπης Παπαστράτης, Νίκος Στραβελάκης,
Κατερίνα Θωίδου, Ορέστης Ηλίας, Αντώνης Ρέλλας
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Κ
ορυφώθηκε την περασμένη βδομάδα η σύγ-
κρουση των εκπαιδευτικών με την κυβέρνηση.
Πάνω από το 95% των εκπαιδευτικών ψήφισαν

την περασμένη Τετάρτη υπέρ της εφαρμογής απερ-
γιακών μέτρων αν η κυβέρνηση δεν υποχωρήσει.
Ήταν μια συντριπτική πλειοψηφία που προκάλεσε
κυριολεκτικά πανικό στην κυβέρνηση. Μετά το απο-
τέλεσμα αυτό ο Αναστασιάδης όρισε τριμελή υπουρ-
γική επιτροπή και κάλεσε τους προέδρους των Συν-
δικάτων των εκπαιδευτικών σε ολονύκτια σύσκεψη
με στόχο να τους πείσει να μην εξαγγείλουν απερ-
γιακά μέτρα. Κατέθεσε νέα πρόταση με την οποία
ουσιαστικά προσπάθησε να τους διασπάσει αφού
ικανοποιούσε κάποια από τα αιτήματα των δασκά-
λων και των καθηγητών τεχνικής, αλλά όχι των καθη-
γητών Μέσης.

Μπορεί να κλονίστηκαν αρχικά οι ηγεσίες των Συνδικάτων και
να το σκέφτονταν, αλλά η μεγάλη αντίδραση που υπήρξε από τη
βάση που δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση να χαραμίσει αυτό το
95% και την ενότητα που υπήρξε όλη αυτή την περίοδο, βοήθησε
να αντέξουν τις πιέσεις και να απορρίψουν και αυτή την πρόταση.

Η ουσία της διαφοράς των εκπαιδευτικών με την κυβέρνηση
ήταν από την αρχή η αυθαίρετη και μονόπλευρη απόφαση της
κυβέρνησης να αλλάξει τους όρους εργοδότησης, να τους
αφαιρέσει δικαιώματα και να πλήξει τις συνδικαλιστικές ελευθε-
ρίες τους. Γι’ αυτό και από την αρχή δήλωσαν ότι δεν θα δε-
χτούν τίποτα λιγότερο από την απόσυρση αυτής της απόφασης. 

Και πολύ σωστά έκαναν. Η κυβέρνηση σαν εργοδότης παρα-

βίασε τις συμφωνίες που οι ίδια έκανε με τις εκπαι-
δευτικές οργανώσεις, παραβίασε τα εργασιακά θέ-

σμια και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες δημιουργών-
τας ένα προηγούμενο που θα επέτρεπε στην ίδια και
τους άλλους εργοδότες όποτε θέλουν να παραβιά-
ζουν τις συλλογικές συμβάσεις και να αλλάζουν τους
όρους εργοδότησης των εργαζομένων και να τους
αφαιρούν δικαιώματα και ωφελήματα. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτι-
κών επιμένουν να αποσυρθεί αυτή η απόφαση και
μετά να ξεκινήσει διάλογος για εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση με στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου
σχολείου. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θα κάνει πί-
σω και ψάχνει τρόπους να αντιμετωπίσει πιθανά
απεργιακά μέτρα των εκπαιδευτικών.

Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου θα παρθούν οι τελικές αποφά-
σεις για απεργίες αν η κυβέρνηση  επιμένει στη θέση της. Εδώ
που έφτασαν τα πράγματα δεν φαίνεται να υπάρχει μέση λύση.
Κάποιος θα πρέπει να πληρώσει και αυτός θα πρέπει να είναι η
κυβέρνηση και ο υπουργός Παιδείας.

Ν.Α.

Επισκεφτήκαμε με την ΚΕΕΡΦΑ το στρατόπεδο της
Μαλακάσας, αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα, για
να μιλήσουμε με τους πρόσφυγες για το συλλαλητήριο
στις 15 Σεπτέμβρη. 

Οι συνθήκες στο στρατόπεδο είναι απάνθρωπες. Πα-
ρότι η χωρητικότητα είναι 700 άτομα, τώρα μένουν εκεί
πάνω από 1500. Τουλάχιστον 100 οικογένειες μένουν
σε σκηνές, ενώ τεράστια είναι η έλλειψη ιατρικού προ-
σωπικού κι εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες. Με την
πρώτη βροχή όλα πλημμύρισαν κι ο κόσμος βγήκε να
διαδηλώσει δεχόμενος και την επίθεση της αστυνομίας.
Η οργή ξεχειλίζει κι αυτό το διαπιστώσαμε και στις
εξορμήσεις που πραγματοποιήσαμε.

Έγινε μοίρασμα της πολύγλωσσης προκήρυξης στα
κοντέινερ και τις σκηνές κι ακολούθησε σύσκεψη με
τους Αφγανούς κι αραβόφωνους πρόσφυγες. Όλοι κα-
ταλαβαίνουν την ανάγκη να διεκδικήσουν στο δρόμο το
άνοιγμα των συνόρων και καλύτερες συνθήκες για
όλους κι ετοιμάζονται να κατέβουν οργανωμένα με λεω-
φορεία στη διαδήλωση στις 15/9.

Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Εκδήλωση οργανώνει το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο για το βιβλίο του Κρις
Χάρμαν «Μαρξισμός και Εθνικισμός»
και την παλιότερη έκδοση του ΜΒ «Η
κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό
και η εργατική τάξη» την Κυριακή
16/9, 7.30μμ στην Έκθεση Βιβλίου στο
Ζάππειο (Σκηνή Οδυσσέας Ελύτης). 

Γύρω από αυτά τα δυο βιβλία ανά-
βει η συζήτηση μπροστά στο περί-
πτερο του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου (Νο 156) στην Έκθεση στο Ζάπ-
πειο. Όλοι και όλες θέλουν να μά-
θουν το πώς η Αριστερά παλεύει τον
εθνικισμό και τις δεξιές και ακροδε-
ξιές προκλήσεις. Το ενδιαφέρον του
κόσμου αποτυπώνεται και στο μεγά-
λο αριθμό βιβλίων που αγοράζει.

Οι αφίσες της ΚΕΕΡΦΑ για τη συ-
ναυλία στις 15 Σεπτέμβρη που ‘στολί-
ζουν’ το περίπτερο στρέφουν την προ-
σοχή –ειδικά των νεότερων– στα βι-
βλία μας ενάντια στο ρατσισμό, τους
φασίστες και τη δίκη της Χρυσής Αυ-

γής (από το ‘Φάκελο ΧΑ’ μέχρι τα κεί-
μενα του Τρότσκι για τη Γερμανία του
‘30), ενώ συχνά ο κόσμος φεύγει με
την υπόσχεση «θα τα πούμε στο Σύν-
ταγμα το Σάββατο».

Την ‘τιμητική τους’ έχουν στη φετι-
νή Έκθεση και τα βιβλία τού (ή για
τον) Μαρξ με πρώτα σε προτιμήσεις
τον «Επαναστατικό οδηγό» και τις
«Επαναστατικές Ιδέες του Μαρξ» του
Άλεξ Καλλίνικος. Ακολουθούν η «Χιλή
1972-74», η «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
του Τ. Κλιφ, το «Πώς χάθηκε η Ρώσι-
κη Επανάσταση», το βιβλίο και οι
αφίσες για το Μάη 68, το ΣΕΚΕ.

Μένει ακόμα μια βδομάδα μέχρι το
τέλος της Έκθεσης. Μη χάσετε την
ευκαιρία να επισκεφθείτε το περίπτε-
ρο 156. Το Σάββατο στη συναυλία
της ΚΕΕΡΦΑ στο Σύνταγμα, την Κυ-
ριακή στην εκδήλωση του Μαρξιστι-
κού Βιβλιοπωλείου στο Ζάππειο!

Κώστας Πίττας

Σ
υγχαρητήριο μήνυμα έστειλε η ΠΕΝΕΝ
προς το πλήρωμα και τους αξιωματι-
κούς του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «Ελευθέριος

Βενιζέλος, στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκα-
γιά την Τετάρτη 29 Αυγούστου, ζητώντας τη
διερεύνηση σε βάθος των αιτιών του ατυχή-
ματος. Όπως αναφέρει στο μήνυμά της: 

«Με αφορμή την πυρκαγιά που εκδηλώ-
θηκε στο γκαράζ του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» της Ναυτιλιακής εταιρίας
ΑΝΕΚ, θέλουμε να επισημάνουμε την ανάγ-
κη οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες να διε-
ρευνήσουν διεξοδικά και σε βάθος τα αίτια
αυτού του ατυχήματος και οι όποιες διαπι-
στώσεις να οδηγήσουν στην λήψη ουσιαστι-
κών και αποτελεσματικών μέτρων ώστε να
μην έχουμε επανάληψη τέτοιων ή παρόμοι-
ων ατυχημάτων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό εάν πάρουμε
υπόψη μας ότι μέσω ακτοπλοϊκών συγκοι-
νωνιών διακινούνται χιλιάδες επιβάτες και
μαζί με τους Ναυτεργάτες πρέπει να εξα-

σφαλίζονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας και
αποτροπής και του παραμικρού ναυτικού
ατυχήματος.

Συμβολή

Ταυτόχρονα οφείλουμε δημόσια να συγ-
χαρούμε το πλήρωμα και τους αξιωματι-
κούς του πλοίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”
διότι επέδειξαν ετοιμότητα, αποφασιστικό-
τητα, ικανότητα και άψογο επαγγελματισμό
και σε συνδυασμό με την άριστη και υπο-
δειγματική οργάνωση και συντονισμό της
επιχείρησης περιορισμού της φωτιάς, είχαν
καθοριστική συμβολή στην δύσκολη αυτή
επιχείρηση με αποτέλεσμα κανένας επιβά-
της να μην πάθει το παραμικρό.

Δυστυχώς αυτό το υψηλό επίπεδο ναυτο-
σύνης και συνεισφοράς των ελλήνων Ναυ-

τεργατών όλες ως τώρα οι κυβερνήσεις όχι
μόνο το αγνόησαν αλλά με μέτρα και πολιτι-
κές έχουν συρρικνώσει τα δικαιώματα και
τις κατακτήσεις του και έχουν διαμορφώσει
μια απέραντη αβεβαιότητα και ανασφάλεια
στις τάξεις των Ναυτεργατών. Το ίδιο ισχύει
και για τις Ναυτιλιακές εφοπλιστικές εται-
ρίες οι οποίες στο σύνολό τους προσπα-
θούν την κρίση της επιβατηγού ναυτιλίας να
την φορτώσουν στις πλάτες των Ναυτεργα-
τών μειώνοντας το εργατικό κόστος αλλά
και τις θέσεις εργασίας που συνεχώς κα-
ταργούνται στο όνομα της ανταγωνιστικότη-
τας θέτοντας και με αυτόν τον τρόπο (όπως
και με την εντατικοποίηση της δουλειάς) σε
κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, των
Ναυτεργατών και της Ναυσιπλοΐας”.

ΜΕΤΑδραση 
Όχι στις
απολύσεις

Πανελλαδική στάση εργασίας στη ΜΚΟ ΜΕΤΑ-
δραση, την Πέμπτη 13 Σεπτέμβρη 2018, από τις
9π.μ. έως τη 1μ.μ., κήρυξε το Σωματείο Βάσης Ερ-
γαζομένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κα-
λώντας σε Παράσταση Διαμαρτυρίας το χρονικό
διάστημα που καλύπτει η στάση εργασίας, έξω
από τα κεντρικά γραφεία της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση
στον Ταύρο, 25ης Μαρτίου 7. Όπως αναφέρει
στην ανακοίνωσή του:

«Μόλις δυο εβδομάδες μετά τη δημόσια καταγ-
γελία του ΣΒΕΜΚΟ για τις εργασιακές παραβιά-
σεις της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση και την αντίστοιχη κα-
ταγγελία εργαζομένων της για τις απαράδεκτες
εργασιακές συνθήκες που επικρατούν σε όλα τα
τμήματά της, η διοίκηση της ΜΕΤΑδρασης προχώ-
ρησε αιφνιδιαστικά την Παρασκευή 31 Αυγούστου
σε δύο εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων του
τμήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων,
ένας εκ των οποίων είναι μέλος του ΣΒΕΜΚΟ. Στη
συνέχεια, όπως έχουν καταγγείλλει ήδη εργαζόμε-
νοι/ες του συγκεκριμένου τμήματος σε δημόσιο
κείμενό τους, η διοίκηση τους απέστειλε επιστολή
με την οποία τους απείλησε πως θα προχωρήσει
άμεσα στις απολύσεις τριών ακόμα εργαζομένων.
Έπειτα από δυναμική παρέμβαση των εργαζομέ-
νων στα κεντρικά γραφεία της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση,
κατά την οποία απαίτησαν την άμεση ανάκληση
των δυο απολύσεων, την αποτροπή περαιτέρω
απολύσεων συναδέλφων μας και τη σαφή ενημέ-
ρωση για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
όλων των εργαζόμενων του τμήματος, η διοίκηση
ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε μαζικές απο-
λύσεις τους επόμενους μήνες, δηλώνοντας πως
δεν φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις εργασίας
των εργαζομένων της…

Απαιτούμε: Την άμεση ανάκληση των εκδικητι-
κών απολύσεων των δύο εργαζομένων στο τμήμα
Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Την άμεση
ανάκληση των επικείμενων απολύσεων ακόμα
τριών εργαζόμενων του ίδιου τμήματος οι οποίες
έχουν ανακοινωθεί. Την άμεση έγγραφη διασφάλι-
ση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων
του ίδιου τμήματος που έχουν απειληθεί με μαζι-
κές απολύσεις τους επόμενους μήνες…»

ΚΥΠΡΟΣ Επιμένουν οι εκπαιδευτικοί 

Eπίσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ
στο στρατόπεδο
Μαλακάσας 

To Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 
στο Ζάππειο

Συγχαρητήριο μήνυμα της ΠΕΝΕΝ 
στο πλήρωμα του Ελ.Βενιζέλος

Διαδήλωση εκπαιδευτικών στη Λευκωσία, 28/8
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Στάση εργασίας την Τρίτη 11/9
από τις 15.00 ως τις 17.00 για
να μπλοκάρει την προβολή της

«συνέντευξης τύπου» του Μιχαλολιά-
κου στη ΔΕΘ αποφάσισε η ΠΟΣΠΕΡΤ
υλοποιώντας για ακόμη μια φορά την
απόφαση που έχουν πάρει από τις
αρχές του 2017 για στάση εργασίας
κάθε φορά που θα προγραμματίζεται
από την ΕΡΤ προβολή της εγκληματι-
κής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή
της:

«Λίγες ημέρες μετά την μαύρη επέ-
τειο του ολοκαυτώματος του Χορτιά-
τη από τα ελληνικά SS (2/9/1944), η
“Χρυσή Αυγή”, δηλαδή οι ιδεολογικοί
–πολιτικοί τους απόγονοι, δια στόμα-
τος του Fuhrer τους Μιχαλολιάκου,
σήμερα 11/9/2018, θα δώσουν “συ-
νέντευξη τύπου” με αφορμή την 83η
ΔΕΘ…

Η ΠΟΣΠΕΡΤ για άλλη μια φορά αρ-
νείται να συμμετάσχει στην απευθεί-
ας ή στην μαγνητοσκοπημένη μετά-
δοση αυτής της συνέντευξης - παρω-
δίας και να γίνει έστω και ακούσια
“πολλαπλασιαστής” ενός ρατσιστικού
-διχαστικού λόγου, όταν μάλιστα εκ-

πορεύεται από το ίδιο στόμα εκείνου
που μιλώντας για τους Εβραίους της
Θεσσαλονίκης και το Άουσβιτς έλεγε:
“…Οι Εβραίοι τη γλιτώσανε, οι άλλοι
στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι,
ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα
πανέμορφο τοπίο για χειμερινές δια-
κοπές, με ψηλές καμινάδες …”

Κάνουμε στάση εργασίας σήμερα

Τρίτη 11/9/2018 και από τις 15.00 έως
τις 17.00 και είμαστε έτοιμοι να κηρύ-
ξουμε νέα στάση εργασίας στην περί-
πτωση που επιλεχθεί άλλη ώρα μετα-
δοσης (είτε απ�ευθείας είτε μαγνητο-
σκοπημένη), τιμώντας όλους εκείνους
που έχυσαν το αίμα τους για την
ελευθερία και τη Δημοκρατία…».

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Τζάμπα… καναλάρχες 

Με πανηγυρισμούς ότι μπαίνει επιτέλους τέλος στο καθεστώς
ανομίας όσον αφορά τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών, πα-
ρουσίασαν κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και ο φιλικά προσκείμενος

προς αυτήν Τύπος, την οριστική απόφαση του ΕΣΡ για τη χορήγηση
πέντε τηλεοπτικών αδειών.

Τις πέντε τελικά άδειες παίρνουν οι εταιρείες: 1.ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ
ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 3. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 4. ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 5. ΡΑΔΙΟ-
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Με δύο λόγια νόμιμα θα λει-
τουργούν πλέον τα κανάλια  ΣΚΑΪ, Epsilon TV, Alpha, ANT1 και STAR.

Μπαίνει τάξη λοιπόν στο άναρχο τοπίο των τηλεοπτικών αδειών,
όπως μας λέει κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να μας πείσει ότι με-
τά το υποτιθέμενο τέλος και καλά των μνημονίων αρχίζει μία αριστε-
ρή φιλοκοινωνική πολιτική με επιστροφή εργασιακών δικαιωμάτων
και ρύθμιση της ζούγκλας που επικρατούσε στο ραδιοτηλεοπτικό το-
πίο;

Γράφει ο Μωυσής Λίτσης*

Με βάση την απόφαση του ΕΣΡ, οι οριστικοί δικαιούχοι οφείλουν
να προβούν στην καταβολή της πρώτης δόσης της αδείας τους,
ύψους 3.500.000 ευρώ εντός δεκαπέντε ημερών.

Οι καναλάρχες που επί σχεδόν τριάντα χρόνια δεν έχουν πληρώσει
δεκάρα για τη χρήση των συχνοτήτων οι οποίες ήταν και είναι δημό-
σιο αγαθό, καλούνται να νομιμοποιήσουν εκ των υστέρων την παρά-
νομη λειτουργία των καναλιών τους πληρώνοντας σε βάθος μιας δε-
καετίας 35 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση της περιβόητης άδειας! 

Έχοντας ενθυλακώσει τεράστια κέρδη επί σειρά ετών και εφαρμό-
ζοντας ακόμη και πριν την κρίση ελαστικές σχέσεις εργασίας, για να
μην αναφερθούμε στο προσφερόμενο προϊόν της ενημέρωσης και
της ανύπαρκτης με ελάχιστες εξαιρέσεις πολιτιστικής συνεισφοράς,
οι καναλάρχες εξασφάλισαν άδειες λειτουργίας.

Επιπλέον το MEGA οδηγείται οριστικά στο κλείσιμο, αφού οι μεγα-
λομέτοχοι του καναλιού αρνήθηκαν να προσφέρουν ακόμη και αυτά
τα ψίχουλα για την εξασφάλιση άδειας, στέλνοντας οριστικά στον
καιάδα εκατοντάδες εργαζόμενους.

Είναι κρίμα που οι εργαζόμενοι του MEGA, παρόλο που κράτησαν
τη συχνότητα ανοικτή, αρκέστηκαν στη μετάδοση ξανά και ξανά των
χιλιοπαιγμένων σίριαλ, αντί να μετατρέψουν τη δύναμη που είχαν στα
χέρια τους σε εστία αντίστασης για όλους τους εργαζόμενους στα
μίντια, και όλους τους εργαζόμενους γενικά. Κάτι που είχε επιχειρη-
θεί στο παρελθόν και με το Alter.

Έχει απόλυτο δίκιο η ΕΤΙΤΑ, το σωματείο των τεχνικών στα ιδιωτι-
κά κανάλια όταν σε ανακοίνωσή της επικρίνει την κυβέρνηση που πα-
ραχώρησε τηλεοπτικές συχνότητες οι οποίες είναι δημόσιο αγαθό
στους ίδιους ακριβώς μετόχους (Βαρδινογιάννη-Σαββίδη) χωρίς να
τους υποχρεώνει να αποζημιώσουν τουλάχιστον τους εργαζόμενούς
τους στην προηγούμενη επιχείρησή τους.

Η κυβέρνηση, συνεχίζει η ανακοίνωση της ΕΤΙΤΑ, στο νόμο για την
αδειοδότηση, δεν έκανε τίποτα για την προστασία των εργαζομένων
σε ανάλογες περιπτώσεις. «Επιτρέπει στους καναλάρχες με πρόσχη-
μα την μη αδειοδότηση, να αφήνουν τηλεοπτικές εταιρείες να μαρα-
ζώνουν και να αργοσβήνουν, με απλήρωτους τους εργαζόμενους και
φεσώνοντας τις τράπεζες με τεράστια ποσά τα οποία φυσικά θα πλη-
ρώσουν όλοι οι εργαζόμενοι, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να διεκδική-
σουν και να πάρουν άδεια με άλλη εταιρεία».

Κανένας λοιπόν λόγος για πανηγυρισμούς, ότι δήθεν μπαίνει τάξη
στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο μετά από δεκαετίες ανομίας. Τα ιδιωτικά
κανάλια θα παραμείνουν εργαλεία πολιτικής διαπλοκής, με τη DIA-
GEA να αναδεικνύεται σε μονοπωλιακό φορέα διαχείρισης των ψη-
φιακών συχνοτήτων.

Όσο για τους εργαζόμενους στα τηλεοπτικά ΜΜΕ και ευρύτερα
στη βιομηχανία ενημέρωσης, «ακούν βερεσέ» τις υποσχέσεις Τσίπρα,
για αύξηση του κατώτατου μισθού, την επιστροφή των ΣΣΕ και άλλα
προεκλογικά δώρα, όταν βλέπουν την απλήρωτη εργασία να γιγαντώ-
νεται, τους μισθούς πείνας και τις απολύσεις να συνεχίζονται αμεί-
ωτες. Με ή χωρίς άδειες….

*Εκπρόσωπος των Financial Crimes

Συνέχεια από τη σελ. 3

Με σχεδόν καθολική συμμετοχή
βρέθηκαν στην συγκέντρωση

του ΕΚΘ οι καθαρίστριες από τα νο-
σοκομεία του Αγ. Ανδρέα και του Ρί-
ου της Πάτρας που εδώ και λίγους
μήνες έχουν φτιάξει σωματείο διεκδι-
κώντας τη μονιμοποίησή τους. 

“Χρειάστηκε αγώνας για να φτιά-
ξουμε το σωματείο και χρειάζεται να
παλέψουμε για τη δουλειά μας, γιατί
είμαστε με συμβάσεις έργου που λή-
γουν στις 31 Δεκέμβρη. Είμαστε 44
καθαρίστριες στον Αγ. Αντρέα και γύ-
ρω στις 130 στο Ρίο. Σχεδόν όλες εί-
μαστε εδώ, εκτός από πολύ λίγες που
έμειναν προσωπικό ασφαλείας για να
κρατήσουν τα νοσοκομεία καθαρά.
Έχουμε φτιάξει επιτροπές αγώνα.
Θέλουμε εδώ και τώρα συμβάσεις
αορίστου χρόνου. Αν όπως λέει η κυ-
βέρνηση βγαίνουμε από τα μνημόνια,
τότε μπορούν να κάνουν προσλήψεις
και να δώσουν λεφτά για την Υγεία”,
ανέφερε στην ΕΑ η Χριστίνα Τσάμη,
πρόεδρος στο σωματείο των καθαρι-
στριών στο νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας
της Πάτρας.

Από τις 6μμ με την έναρξη των ερ-
γατικών συγκεντρώσεων όλο το κέν-
τρο της πόλης πλημμύρισε από τα
μπλοκ των συνδικάτων, της αριστε-
ράς και του αντιφασιστικού κινήμα-
τος. Το ΚΚΕ ξεκίνησε πρώτο την πο-
ρεία από την Αριστοτέλους προς την

είσοδο της ΔΕΘ μέσω της οδού Τσι-
μισκή. Λίγο αργότερα στην οδό Τσιμι-
σκή μπήκε το μπλοκ των διαδηλωτών
από την Καμάρα και στη συνέχεια το
μπλοκ του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια. Τελευταίο ακολουθώντας
την ίδια διαδρομή βρέθηκε το μπλοκ
από την συγκέντρωση του ΕΚΘ που
από το άγαλμα του Βενιζέλου έφτασε
και αυτό μέχρι την οδό Τσιμισκή και
ολοκλήρωσε από την ίδια διαδρομή
την πορεία στην  ΔΕΘ.

“Μετά τη διαδήλωση των υγειονομι-
κών την Παρασκευή 7/9, η διαδήλωση
των συνδικάτων και της αριστεράς το
Σάββατο 8/9 έδειξε στην πράξη πως η
μεταμνημονιακή περίοδος μπορεί και

πρέπει να σφραγιστεί από τους αγώ-
νες των εργατών/τριων για να κερδί-
σουν πίσω όλες τις κατακτήσεις που
τους λεηλάτησαν τα μνημόνια των τε-
λευταίων 8 ετών. Απέναντι στους λι-
γοστούς φασίστες, όλα τα διαφορετι-
κά κομμάτια του κινήματος κατάφε-
ραν να ενωθούν στο δρόμο δείχνον-
τας πως το εργατικό κίνημα και η αρι-
στερά είναι τη δύναμη που μπορεί να
τσακίσει τους φασίστες”, ανέφερε
στο τέλος της μεγάλης διαδήλωσης ο
Γιάννης Κούτρας, μέλος του ΔΣ του
Σωματείου των εργαζόμενων στο Ιπ-
ποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Κ.Μ.

ΠΟΣΠΕΡΤ Νο pasaran στους ναζί της Χ.Α

Οι δρόμοι ανήκουν στους εργάτες

Εργαζόμενες της ΕΡΤ φτιάχνουν τα πανό τους για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 15/9

Καθαρίστριες από το νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας της Πάτρας διαδηλώνουν στη ΔΕΘ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9
Μετρό Συντάγματος 7.30πμ
Μετρό Συγγρού Φιξ 7.30πμ
Μετρό Άγιος Αντώνης 7πμ
Μετρό Αιγάλεω 7πμ
Μετρό Δουκίσης Πλακεντίας 7.30πμ
Μετρό Ευαγγελισμός 7.30πμ
Μετρό Ελληνικό 7.30πμ
ΗΣΑΠ Πειραιά 7πμ
ΗΣΑΠ πλ. Αττικής 7.30πμ
ΗΣΑΠ Καλλιθέα 7.30πμ
ΗΣΑΠ Ν. Ιωνία 7.30πμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη 
και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14/9
ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 7.30πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7μμ

ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζόδρομος 
Γεωργάκη Ολυμπίου 6.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη (Γερμανός)
6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” 
Πετρουπόλεως 7.30μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 7μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας 
(Public) 7μμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 7μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 7μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγ. Θεράποντα 7μμ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 7μμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη 
και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  15/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 
Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ

ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
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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 παρεμ -
βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε
αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης
της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

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

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 
καφέ Σαρδανάπαλος (πλ. Άνοιξη) 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9  εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 
καφέ Wake & Bake 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9  
καφέ «Η μικρή πλατεία» 7μμ
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 Πνευματικό Κέντρο Δήμου,
Κισσάβου 11, 7μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 Βενέτης 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 Goody’s 8μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 καφέ Deja 
(Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9  
καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 στοά Σαρκά 

(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 6μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 καφέ «6» 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 καφέ Τζέγκα 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 
Αυλή του Πέτρου 6.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 καφέ Λούπα 8μμ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 καφέ Pure 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 καφέ Λα Ροζέ 
(πλ. Αγ.Νικολάου) 6μμ
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 καφέ Θερσίτης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9  στέκι 8μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9  
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9  καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Άλλα φόρουμ
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Χιλή – Η τραγωδία 
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Γιάννης Ζήβας

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9  Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά 
στη «μεταμνημονιακή» περίοδο
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Εργατική τάξη: 
ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 13/9  
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης 
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ Ζωή 7.30μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 καφέ Κομπόης 6.30μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 καφέ Παράγκα 7.30μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
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Το πανόραμα του Παζολίνι στην Ταινιοθήκη
Τ

ο αναδρομικό κινηματογραφι-
κό αφιέρωμα «Πιερ Πάολο Πα-
ζολίνι-Ο μεγάλος αιρετικός»,

που διοργανώνει η Ταινιοθήκη της
Ελλάδος με την Πρεσβεία της Ιτα-
λίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστι-
τούτο είναι μια καλή ευκαιρία να
γνωρίσει και να απολαύσει ο κόσμος
το έργο του μεγάλου Ιταλού δημι-
ουργού. Θα προβληθούν συνολικά
17 ταινίες του, παράλληλα με την
έκθεση φωτογραφίας του Ρομπέρτο
Βίλλα, «Η Aνατολή του Πιερ Πάολο
Παζολίνι» με φωτογραφίες από τα
γυρίσματα της ταινίας «Χίλιες και
μία νύχτες».

Ο Παζολίνι (1922-1975) υπήρξε
ένας σπουδαίος Ιταλός κινηματο-
γραφιστής, ζωγράφος, λογοτέχνης.
Η λέξη «αιρετικός» είναι πραγματικά
λίγη για να περιγράψει τη σύγκρου-
σή του με το κατεστημένο. Ήταν
ένας αριστερός καλλιτέχνης, που σε
όλη τη ζωή του έκανε κριτική στους
αστούς και τις κυβερνήσεις τους με
τον πιο βιτριολικό τρόπο. Στην ταινία
του «Χοιροστάσιο» παραβάλλει τους
καπιταλιστές με κανίβαλους και τις
επιχειρήσεις τους με χοιροστάσια!
Στο «Θεώρημα» διαλύει την αστική
οικογένεια μέσω ενός επισκέπτη
που αποπλανεί όλα της τα μέλη με
αποτέλεσμα η ζωή τους να εκτρο-
χιαστεί για πάντα. Με το «Σαλό-120
μέρες στα Σόδομα» κάνει την πιο
σκληρή καταγγελία για το πού μπο-
ρεί να φτάσει ο φασισμός, σοκάρον-
τας κοινό και κριτικούς. Ο ίδιος σχο-
λίαζε: «Μα αυτή ήταν η επιδίωξή

μου. Να εξοργίσω, να θυμώσω τον
θεατή. Στην αρχή θα στραφεί εναν-
τίον της ταινίας, εναντίον μου.
Ύστερα θα πει πως πρόκειται για
πορνό… Μερικοί όμως μπορεί να ξα-
νασκεφτούν. Ο φασισμός δεν καίει
μόνο σάρκες. Μας "σπρώχνει" στον
ολοκληρωτικό αφανισμό».

Ο Παζολίνι έκφρασε τις μεγάλες
αντιπαραθέσεις στην μεταπολεμική
Ιταλία με έναν ιδιαίτερο τρόπο που
συνδύαζε την ποίηση με την πολιτι-
κή, τον μύθο με την ιστορία, το πά-
θος με την ιδεολογία, τη θρησκευτι-
κή πίστη με τον κομμουνισμό και την
ψυχανάλυση. Και ήταν ανοιχτά ομο-
φυλόφιλος. Το 1949 έχασε τη δου-
λειά του καθηγητή στο επαρχιακό
Φρίουλι όταν κατηγορήθηκε για

αποπλάνηση ανήλικων μαθητών του
και διαγράφηκε από το Κ.Κ. Ιταλίας
για αυτό τον λόγο, αν και αργότερα
αθωώθηκε. Το θεώρησε μεγάλη
προδοσία, και ήταν, παρόλο που αρ-
κετοί σύντροφοι και συντρόφισες
στο κόμμα τον υπερασπίστηκαν. 

Προλεταριάτο

Πέρασε δύσκολα χρόνια στη Ρώ-
μη, δούλεψε εργάτης στα κινηματο-
γραφικά στούντιο της Σινετσιτά και
έστηνε τραπεζάκι στην πλανόδια
αγορά του Τίβερη για να πουλήσει
τις ποιητικές του συλλογές. Απέναν-
τη στη σαπίλα του κράτους των Χρι-
στιανοδημοκρατών και τον πουρι-
στανισμό του ΚΚΙ, αγάπησε το λούμ-
πεν προλεταριάτο, στο οποίο ανα-

φέρονται οι πρώτες του ταινίες
«Ακατόνε» και «Μάμα Ρόμα». Παρέ-
μεινε πάντα κοντά στην εργατική τά-
ξη και την αριστερά. Όχι χωρίς αντι-
νομίες. Στο «καυτό φθινόπωρο» του
1969, όταν οι φοιτητές συγκρούστη-
καν με την ιταλική αστυνομία, ο Πα-
ζολίνι υποστήριξε τους αστυνομι-
κούς, εξυμνώντας τους σ’ενα ποι-
ήμα του ως παιδιά της εργατικής τά-
ξης σε αντίθεση τάχα με τους μικρο-
αστούς φοιτητές! Η πελώρια γκάφα
του δεν οφειλόταν σε αλλαγή στρα-
τοπέδου αλλά στα δικά του μπερδέ-
ματα και στον ιδεαλιστικό τρόπο με
τον οποίο αντιτασσόταν στο ιταλικό
κατεστημένο και τα σύμβολά του:
Εκκλησία, Δικαιοσύνη, Χριστιανική
Δημοκρατία, καταναλωτική κοινωνία.

Συνέχισε ωστόσο να στηρίζει την
αριστερά και μάλιστα το 1972 γύρι-
σε μια ταινία μικρού μήκους σε συ-
νεργασία με την επαναστατική ορ-
γάνωση Λότα Κοντίνουα σχετικά με
τη βομβιστική επίθεση στο Μιλάνο,
που τελικά είχε γίνει από φασίστες.
Αρθρογραφόντας στην Κοριέρε ντε
λα Σέρρα κατήγγελλε τη στενή σχέ-
ση του Χριστιανοδημοκρατικού κόμ-
ματος με τους φασίστες και τη μα-
φία. Αυτό του στοίχισε δεκάδες
απειλές, εξώδικα και δικαστήρια, πι-
θανά και την ίδια τη ζωή του. 

Δολοφονήθηκε στις 2 Νοέμβρη
1975 με βάρβαρο τρόπο από τον νε-
αρό εραστή του Πίνο Πελόζι στην
παραλία της Όστια. Αυτή ήταν η επί-
σημη ετυμηγορία. Αρκετά χρόνια
αργότερα, ο Πελόζι απέσυρε την κα-
τάθεσή του και μίλησε για μια ολό-
κληρη συμμορία που δολοφόνησε
τον Παζολίνι ουρλιάζοντας «βρωμο-
κουμούνι», αλλά ήταν αργά για να
βρεθούν νέα στοιχεία. Τότε, ο επίση-
μος πολιτικός κόσμος αναστέναξε
με ανακούφιση («πήρε αυτό που του
άξιζε»). Όμως ο Παζολίνι άφησε ένα
σπουδαίο έργο που αξίζει να ανακα-
λύψει και να διεκδικήσει ο κόσμος
της αριστεράς και όχι οι Σαλβίνι που
κυβερνούν την Ιταλία. Σ’ αυτούς
αναφέρονται τα χοιροστάσια και τα
Σόδομα που έδειξε στις ταινίες του!

INFO: Οι προβολές θα πραγματο-
ποιηθούν 12-20 Σεπτεμβρίου στον
θερινό κινηματογράφο Λαΐς. Είσο-
δος 5 ευρώ.

Α
πό την Αυστραλία έρχεται στις 13 Σε-
πτέμβρη μια ταινία που θυμίζει τη μα-
κρόχρονη αιματοβαμμένη ιστορία του

ρατσισμού σε όλο τον πλανήτη. Είναι γυρι-
σμένη από τον Αυστραλό Αβορίγινα κινημα-
τογραφιστή Θόρντον Ουόρικ, τον πρώτο
Αβορίγινα δημιουργό που βραβεύτηκε ποτέ
στο φεστιβάλ Καννών (το 2009 με την ταινία
«Σαμψών και Δαλιδά»). 

Η «Γλυκιά πατρίδα» που βραβεύτηκε πέρσι
στο φεστιβάλ Βενετίας είναι εμπνευσμένη
από μια αληθινή ιστορία που συνέβη τη δε-
καετία του ’20 στα βάθη της Αυστραλιανής
ηπείρου. Αφηγείται την ιστορία του Σαμ,
ενός μεσήλικα Αβορίγινα που δουλεύει για
λογαριασμό ενός ιεροκήρυκα στις απρόσιτες
περιοχές της βόρειας επικράτειας της αχα-
νούς χώρας. Όταν ο βετεράνος πολέμου Χά-
ρι Μαρτς μετακομίζει σε ένα γειτονικό αγρό-
κτημα, ο Σαμ, η γυναίκα του και η ανηψιά του
στέλνονται να τον βοηθήσουν να εγκαταστα-
θεί. Ο Χάρι όμως είναι ένα ρατσιστικό κάθαρ-
μα που θεωρεί τους ιθαγενείς τίποτα παρα-
πάνω από ζώα. Κακομεταχειρίζεται και συκο-
φαντεί τον Σαμ και σύντομα η επιθετικότητά
του κλιμακώνεται σε τέτοιο βαθμό, που ο
Σαμ τον πυροβολεί αμυνόμενος. Μαζί με τη

γυναίκα του, Λίζι, θα πρέπει να πάρει τα όρη
και τα βουνά. Γνωρίζει ότι σύντομα θα οργα-
νωθεί από τον μπάτσο της περιοχής ένα αν-
θρωποκυνηγητό «προς γνώσην και συμμόρ-
φωσην» του ίδιου και ολόκληρης της τοπικής
κοινωνίας. 

Διώκτες και φυγάδες βυθίζονται στα απέ-
ραντα τοπία της Αυστραλιανής ενδοχώρας,
πέρα από τα αγροκτήματα που έκλεψαν οι
Βρετανοί αποικιοκράτες από τους ιθαγενείς
προγόνους του Σαμ, σε μέρη όπου τα όπλα
των καταδιωκτών δεν έχουν σοβαρή υπεροχή
απέναντι στις φυλές και τα στοιχεία της φύ-
σης. Ωστόσο ούτε ο Σαμ ούτε η γυναίκα του
ανήκουν εκεί, έχουν γίνει πια μαύροι κτηνο-
τρόφοι, είναι κι αυτοί ξένοι. Δεν πρόκειται για
τυπικό γουέστερν. Η έμφαση δεν είναι στο αν-
θρωποκυνηγητό, ούτε στο υποβλητικό τοπίο
της ενδοχώρας, αλλά στην αλυσίδα που σέρ-
νεται στο χώμα, στην ιστορία και στη θέση
των ατόμων μέσα σ’αυτή, στην κατακερματι-
σμένη ταυτότητα αποίκων και ιθαγενών. Στο
τρίτο μέρος εξελίσσεται σε δικαστικό δράμα
με σαφείς πολιτικές και κοινωνικές αιχμές. 

Για τους Αβορίγινες η Αυστραλία δεν είναι
καθόλου γλυκιά πατρίδα. Μέχρι την απόβαση
των Βρετανών στο νησί του 1788, οι ιθαγε-
νείς ζούσαν ελεύθεροι και κυρίαρχοι στα
εδάφη τους. Οι σχέσεις που είχαν εγκαθι-
δρύσει μεταξύ τους και με τη γη τους διαλύ-
θηκε βίαια από τους αποικιοκράτες, που θε-
ώρησαν τη χώρα «terra nullius», εξισώνοντας
τους αυτόχθονες με την πανίδα! Το σύγχρο-
νο Αυστραλιανό κράτος χτίστηκε με βάση
την αρπαγή της γης και τον εποικισμό, που
σήμαναν αληθινή γενοκτονία. Μέχρι τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, το 90% είχε αφανιστεί.
Οι επιζήσαντες, παρά τις δίκαιες εξεγέρσεις

τους, σήμερα ζουν σαν πολίτες β’ κατηγο-
ρίας, μέσα στη φτώχεια, την καταστολή και
την περιθωριοποίηση. Οι κυβερνήσεις τους
αντιμετώπισαν άλλοτε με ανοιχτό ρατσισμό,
στρατόπεδα συγκέντρωσης, απαγωγές των
παιδιών τους και άλλοτε με απολογίες και
υποσχέσεις για γη και πολιτικά δικαιώματα
που ουσιαστικά παραμένουν ανεκπλήρωτες. 

«Είναι μια ταινία για την Αυστραλία. Απο-
κλειστικά για το ποιοί είμαστε και από που
ερχόμαστε», δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Αν θέ-
λουμε να ανταπεξέλθουμε σαν χώρα και να
προχωρήσουμε, χρειάζεται να γνωρίσουμε
την ιστορία μας. Πιστεύω ότι σήμερα η Αυ-
στραλία είναι έτοιμη για ταινίες σαν αυτήν». 

Και πραγματικά, με συντηρητικές κυβερνή-
σεις που αυξάνουν την καταστολή εναντίον
των κοινοτήτων των Αβοριγίνων και απεργά-
ζονται τα χειρότερα μέτρα για τους πρόσφυ-
γες, ταινίες όπως η «Γλυκιά πατρίδα» είναι
γροθιά στο στομάχι. Η θερμή ανταπόκριση
που βρήκε στο κοινό της Αυστραλίας δείχνει
ότι και εκεί υπάρχει η δύναμη που μπορεί να
παλέψει τον ρατσισμό.

Δήμητρα Κυρίλλου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Γλυκιά Πατρίδα Του Θόρντον Ουόρικ
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Εκδήλωση στην
Έκθεση Βιβλίου
Κυριακή, 16/9, 7.30μμ
Ομιλητές:

Α. Ιωαννίδου
πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ

Τ. Κωστόπουλος
δημοσιογράφος Εφ.Συν.

Π. Γκαργκάνας
εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Σ
την αναμέτρηση του εργατικού κι-
νήματος και της Αριστεράς με την
άρχουσα τάξη και τους πολιτικούς

εκπροσώπους της μετά την πολυδιαφη-
μισμένη «έξοδο από τα μνημόνια», είναι
αφιερωμένο το περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω που μόλις κυκλοφόρησε
(Νο 130, Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 2018).
Κόντρα στο κυρίαρχο αφήγημα της οικο-
νομικής ανάκαμψης, του τέλους των
σκληρών επιθέσεων και της αντιστρο-
φής πολλών από αυτές που επιβλήθηκαν
τα τελευταία οκτώ χρόνια, τα άρθρα του
νέου ΣΑΚ παρουσιάζουν τα κρίσιμα μέ-
τωπα πάνω στα οποία θα διεξαχθούν οι
ταξικές συγκρούσεις της επόμενης πε-
ριόδου. Και βοηθούν ώστε ο απεργιακός
και αντιρατσιστικός-αντιφασιστικός Σε-
πτέμβρης που μόλις ξεκίνησε να έχει νι-
κηφόρα συνέχεια.

Η παγκόσμια εικόνα του συστήματος
διαψεύδει την προπαγάνδα της οικονο-
μικής και πολιτικής σταθερότητας. Το
άρθρο «Ντόναλντ Τραμπ - Η σήψη της
κυρίαρχης τάξης» στέκεται στις εξελί-
ξεις στις ΗΠΑ, στην καρδιά του καπιταλι-
σμού, ακριβώς για αναδείξει τη διεθνή
διάσταση των αδιεξόδων των από πάνω.
Όπως εξηγεί η Μαρία Στύλλου που υπο-
γράφει το άρθρο: «Ο Τράμπ κέρδισε την
προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του Νο-
έμβρη του 2016 με κεντρικό σύνθημα ότι είναι
αυτός που θα μπορούσε να αποκαταστήσει την
ηγεμονία της Αμερικής σε όλο τον κόσμο. Να
ξαναστήσει την οικονομία μετά την κρίση, να ξα-
ναφέρει τις ΗΠΑ στο κέντρο των διεθνών εξελί-
ξεων, να ξαναγίνει η κυρίαρχη δύναμη διεθνώς,
να καθορίσει τις αγορές. Δυο χρόνια μετά, τα
σχέδιά του βρίσκονται στον αέρα, και ο ίδιος
κινδυνεύει όχι μόνο να χάσει τις εκλογές του φε-
τινού Νοέμβρη, αλλά πολύ περισσότερο να έχει
την τύχη του Νίξον μετά το σκάνδαλο του Γουό-
τεργκέϊτ». Η ανάλυσή της εξοπλίζει το κίνημα
που αντιστέκεται με όσα τα κυρίαρχα μέσα εδώ
επιμελώς αποκρύπτουν.

Αντίστοιχο ρόλο παίζει το άρθρο «Οι αγώνες
και η Αριστερά στη “μεταμνημονιακή” εποχή».
Σε αυτό, ο Πάνος Γκαργκάνας συγκεντρώνει τις
προκλήσεις της νέας περιόδου στην Ελλάδα -
εστιάζοντας στη φονική κληρονομιά των μνημο-
νίων όπως αποδείχτηκε τραγικά με τις πυρκα-
γιές στην Ανατολική Αττική, στις ανησυχίες για
τη διεθνή πορεία της οικονομίας και τους γεω-
πολικούς ανταγωνισμούς, αλλά και στο κρίσιμο
ερώτημα πού θα κατευθυνθούν τα πλεονάσματα
του προϋπολογισμού, «σε κίνητρα για τους καπι-
ταλιστές ή στην αντιστροφή της λιτότητας;».
Όπως γράφει: «Οι μάχες για να μην πάνε τα
πλεονάσματα σε τοκοχρεολύσια για τους τραπε-
ζίτες, σε φοροαπαλλαγές για τους καπιταλιστές
και σε πολεμικές δαπάνες αποκτούν μεγαλύτε-
ρες διαστάσεις στη “μεταμνημονιακή” εποχή».
Και αναδεικνύει τον αναντικατάστατο ρόλο της
επαναστατικής αριστεράς ως «το στήριγμα για
να ξεδιπλωθούν όλοι οι αγώνες ώστε να πληρώ-
σουν επιτέλους για την κρίση αυτοί που πραγ-

ματικά φταίνε, οι καπιταλιστές και το χρεοκοπη-
μένο σύστημά τους».

Σύγκρουση

Τα επόμενα άρθρα εξειδικεύουν τα μέτωπα
της σύγκρουσης. Η μάχη ενάντια στην άνοδο
της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και στις ρατσιστι-
κές πολιτικές που της στρώνουν το δρόμο είναι
κεντρική. Στο άρθρο «Ο αντιφασιστικός Σεπτέμ-
βρης», ο Πέτρος Κωνσταντίνου δίνει την πανευ-
ρωπαϊκή εικόνα της φασιστικής απειλής και με
βάση αυτή εξηγεί γιατί καλέσματα σαν τα αντι-
ρατσιστικά-αντιφασιστικά συλλαλητήρια στις 15
Σεπτέμβρη φέτος είναι τόσο κρίσιμα. Με κέντρο
μια βασική επιλογή που είχε από την πρώτη
στιγμή η ΚΕΕΡΦΑ: «ούτε υποτίμηση, ούτε πανι-
κός για την άνοδο των φασιστών αλλά πρωτο-
βουλίες για την συγκρότηση της δύναμης του κι-
νήματος που μπορεί να τους σταματήσει».

Στο μέτωπο της Παιδείας, η κυβερνητική προ-
παγάνδα δίνει τα ρέστα της για να πείσει ότι
προχωρά σε μέτρα που ικανοποιούν βασικά αι-
τήματα του εκπαιδευτικού κινήματος. Αντίστοιχη
είναι η κυβερνητική προσπάθεια στο μέτωπο της
Υγείας. Τα άρθρα «Αντίσταση στο σχολείο της
αγοράς» που υπογράφει ο Σεραφείμ Ρίζος και
«Μαρξισμός και Ψυχική Υγεία» που υπογράφει η
Λίλιαν Μπουρίτη καταρρίπτουν την κυβερνητική
επιχειρηματολογία μέσα από τα πραγματικά
στοιχεία των περικοπών που έχουν πλήξει τη Δη-
μόσια και Δωρεάν Παιδεία και Υγεία τα τελευ-
ταία χρόνια και συνεχίζονται σήμερα. Και οι δύο
προβάλλουν τις μάχες των εκπαιδευτικών, των
υγιεινομικών και ολόκληρου του εργατικού κινή-
ματος ως μοναδικό αντίδοτο στις νεοφιλελεύθε-

ρες πολιτικές που διαλύουν τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες.

Τα επόμενα άρθρα του περιοδικού
συγκροτούν ένα «δεύτερο μέρος», αφιε-
ρωμένο στην ιστορία. Κι αυτό όμως είναι
βασισμένο στις ανάγκες που έχει το ερ-
γατικό κίνημα και η Αριστερά σήμερα,
πρώτα από όλα απέναντι στις ιδεολογι-
κές επιθέσεις της κυρίαρχης τάξης. Στο
άρθρο «Πόλεμος και Επανάσταση στα
Βαλκάνια», ο Λέανδρος Μπόλαρης πα-
ρουσιάζει την επανέκδοση της συλλογής
των κειμένων του Λέον Τρότσκι “Τα Βαλ-
κάνια και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-
1913”. Όπως γράφει η επανέκδοση γίνε-
ται σε μια ταιριαστή συγκυρία, «με το
“Μακεδονικό” να έρχεται πάλι στην πρώ-
τη γραμμή της επικαιρότητας και τους
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην
περιοχή να φουντώνουν. Τόσο στις αρ-
χές της δεκαετίας του '90 όσο και σήμε-
ρα οι εθνικιστικοί μύθοι, από τους πιο
χοντροκομμένους μέχρι τους πιο εκλε-
πτυσμένους, έπαιρναν νέα ζωή. Η Αρι-
στερά χρειάζεται να τους αντιμετωπίσει.
Τα κείμενα του Τρότσκι ... είναι ένα πο-
λυτιμο εφόδιο σε αυτή την προσπάθεια».

Αντίστοιχα, το άρθρο «Τα εργατικά
συμβούλια στη Δύση» που υπογράφει ο
Κώστας Βλασόπουλος και εστιάζει στο
κύμα των «επαναστάσεων και εξεγέρσε-
ων που συγκλόνισε τον κόσμο μεταξύ

1917-1923», ανταποκρίνεται στη μαζική σήμερα
αναζήτηση εναλλακτικής από τη φρίκη του καπι-
ταλισμού. Στο κέντρο του βρίσκεται η εμπειρία
της γερμανικής επανάστασης και της ιταλικής
«κόκκινης διετίας» εκατό χρόνια πριν, «μια πολύ-
τιμη κληρονομιά έμπνευσης και διδαγμάτων για
όσους θέλουν να οργανώσουν τις μάχες του σή-
μερα και του αύριο».

Η συνέντευξη με τον Ιάσονα Χανδρινό για το
τελευταίο του βιβλίο «Πόλεις σε Πόλεμο 1939-
1945» και τα κινήματα της Αντίστασης στη ναζι-
στική κατοχή σε όλη την Ευρώπη, είναι επίσης
εμπνευστική για τους αγώνες σήμερα. Όπως
αναφέρει σε ένα σημείο της συνέντευξης: «Το
όπλο της απεργίας είναι κεφαλαιώδους σημα-
σίας για την αντίσταση στην πόλη ... είναι μια
πανευρωπαϊκή γλώσσα διαμαρτυρίας. “Χτυπάει”
τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Φίατ στο Τορίνο,
τα ναυπηγεία της Κοπεγχάγης και τα Λιπάσματα
στη Δραπετσώνα (η πιο μαζική μέχρι τότε εργα-
τική απεργία στην κατεχόμενη Ελλάδα, μέσα Αυ-
γούστου του 1942)».

Τέσσερις εκδόσεις παρουσιάζονται στις σελί-
δες της Βιβλιοκριτικής: ο Πάνος Γκαργκάνας
γράφει για το βιβλίο «Μετά το 1922 – Η παράτα-
ση του διχασμού» του Γιώργου Θ. Μαυρογορδά-
του, η Λένα Βερδέ για το «Ήταν πιο πολύ του
ξύπνημα του ανθρώπου» του Σαμουήλ Μιζάν, ο
Κώστας Πίττας για το «Ο Πλάτων στη Βαγδάτη
ή Το φως της Ανατολής» του John Freely και ο
Γιώργος Πίττας για «Το Εθνικό Ζήτημα στην
εποχή μας» του Πέτρου Παπακωνσταντίνου.

Λ.Β.

Για την εργατική έξοδο 
από τα Μνημόνια



Η
κίνηση “Ξεσηκωθείτε” (Aufstehen)
που δημιούργησε πριν από λίγες
εβδομάδες η Ζάρα Βάγκεκνεχτ, η

πιο διάσημη βουλευτίνα του Κόμματος
Die Linke στη Γερμανία, αποτελεί μια αρ-
νητική εξέλιξη για την αριστερά σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. 

Η Βάγκεκνεχτ έχει διαφοροποιηθεί από
την αρχή κιόλας της “προσφυγικής κρί-
σης” από την επίσημη πολιτική της Die
Linke για το μεταναστευτικό. Η Die Linke
πρωτοστατεί όλους αυτούς τους μήνες
στους αγώνες ενάντια στον ρατσισμό και
την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία.
Η Βάγκεκνεχτ θεωρεί ότι αυτή η γραμμή
είναι λάθος. Στο τελευταίο συνέδριο της
Die Linke που έγινε τον περασμένο Ιούνη
επιτέθηκε στη γραμμή των ανοιχτών συ-
νόρων και τάχθηκε υπέρ μιας πιο σκλη-
ρής αντιμετώπισης απέναντι στους “οικο-
νομικούς μετανάστες” που προσπαθούν
να έρθουν στη Γερμανία.

Το βασικό πρόβλημα της γερμανικής
κοινωνίας είναι σήμερα η φτώχεια, λέει η
Βάγκεκνεχτ. Οι μισοί σχεδόν εργαζόμενοι
στη Γερμανία έχουν σήμερα χαμηλότερο
εισόδημα από ότι είχαν πριν από δυο δε-
καετίες. “Αυτοί οι άνθρωποι δεν αισθά-
νονται ότι εκπροσωπούνται από κανέναν
και στρέφουν την πλάτη τους στην πολιτι-
κή”, έλεγε σε μια συνέντευξη. Αυτό που
χρειάζεται είναι μια πολιτική κίνηση που
θα έχει σαν προτεραιότητα τα δικά τους
προβλήματα και όχι τον ρατσισμό ή τη
μάχη για τα δικαιώματα κλπ.

Ο Όσκαρ Λαφοντέν, ο σύντροφος (πο-
λιτικά και προσωπικά) της Βάγκεκνεχτ -
που είναι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη
της Die Linke- θεωρεί την “επιτυχία” του
AfD προϊόν της “ανεξέλεγκτης” μετανά-
στευσης.  

“Αυτή η διήγηση είναι λάθος”, γράφει
στην απάντησή της προς την Βάγκεκνεχτ

η κίνηση Marx 21. “Η συζήτηση για την
αυστηροποίηση του νόμου για το άσυλο
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μετα-
φράστηκε από την ακροδεξιά σαν επιβε-
βαίωση του συνθήματος τους 'έξω οι ξέ-
νοι'. Το ίδιο και η φράση του Κολ 'η βάρ-
κα είναι γεμάτη'. Και τα δυο λειτούργη-
σαν σαν μια ενθάρρυνση για επιθέσεις
ενάντια σε 'ξένους'. Αυτό που εξανάγκα-
σε την ακροδεξιά σε οπισθοχώρηση ήταν
οι μαζικές κινητοποιήσεις. Εκατοντάδες
χιλιάδες συμμετείχαν, για παράδειγμα,
τον Δεκέμβρη του 1992 στις φωτεινές
αλυσίδες (βραδινές διαδηλώσεις με κε-
ράκια) που έγιναν σε πολλές πόλεις της
Γερμανίας. Η εφημερίδα Die Zeit έγραφε
επιγραμματικά: 'Η ανατροπή ήρθε από
τους πολίτες: οι φωτεινές αλυσίδες ενάν-
τια στο μίσος και τη βία απέναντι στους
ξένους άλλαξαν τη δημοκρατία'”.

Αλλά δεν είναι μόνο το παρελθόν αυτό
που δείχνει πόσο λάθος είναι οι “ερμηνεί-
ες” που θεωρούν την άνοδο της ακροδε-
ξιάς φυσικό αποτέλεσμα της αύξησης
του αριθμού των μεταναστών και των
προσφύγων: “το προσφυγικό κύμα έχει
περιοριστεί δραστικά μετά το 2016 αλλά
η ακροδεξιά συνέχισε να δυναμώνει”.

Η ηγεσία της Die Linke απέρριψε τις
ιδέες της Βάγκεκνεχτ και του Λαφοντέν.
“Η πρωτοβουλία Ξεσηκωθείτε”, γράφει η
απόφαση που υπερψηφίστηκε με μεγάλη
πλειοψηφία, “δεν είναι σχέδιο της Die Lin-
ke... Το ερώτημα πως μπορούμε να κινη-
τοποιήσουμε τους πρώην ή νυν ψηφοφό-
ρους του SPD... είναι δικαιολογημένο. Η
απάντησή μας είναι μια πολιτική που φέρ-
νει τα κοινά συμφέροντα της πλειοψη-
φίας των ανθρώπων στο προσκήνιο και
συνδέεται με την αλληλεγγύη της πλει-
οψηφίας...”

Σωτήρης Κοντογιάννης
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ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΓΚΕΝΕΧΤ-ΛΑΦΟΝΤΕΝ

Λάθος δρόμος 
για την Αριστερά

Τ
ην περασμένη εβδομάδα άρχισε στη Γαλλία η δίκη των
νεοναζί δολοφόνων του Κλεμάν Μερίκ, του 18χρονου
αντιφασίστα φοιτητή που τον Ιούνη του 2013 είχε γρον-

θοκοπηθεί μέχρι θανάτου από μια συμμορία σκίνχεντς στο
εμπορικό κέντρο του Παρισιού. Η δολοφονία του Μερίκ είχε
πυροδοτήσει, τις επόμενες ημέρες, ένα κύμα αντιφασιστικών
συγκεντρώσεων σε πολλές πόλεις της Γαλλίας που συγκέν-
τρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές. 

Ο βασικός κατηγορούμενος στη δίκη είναι ένας σεκιουρι-
τάς, ο Εστεμπάν Μορίγιο (είναι ισπανικής καταγωγής). Ο Μο-
ρίγιο είναι αυτός που χτύπησε τον Μερίκ -με μια σιδηρογρο-
θιά στο πρόσωπο. Το πλήγμα ήταν θανάσιμο. Τα επίσημα Μέ-
σα Μαζικής Ενημέρωσης στη Γαλλία -με πρώτο και καλύτερο
το ραδιοφωνικό δίκτυο RTL που είναι “ανοιχτό” στους ρατσι-
στές και τους φασίστες- υποστηρίζουν ότι ο Μερίκ ήταν αυ-
τός που επιτέθηκε πρώτος. Ο Μερίκ ήταν “κυνηγός σκίνχεντ”

συμπληρώνουν τα φασιστο-σάιτ. Το συμπέρασμα: για τον θά-
νατό του έφταιγε το ίδιο το θύμα.

Ο Μερίκ ήταν ένας ακτιβιστής με ενεργή δράση στις μάχες
ενάντια στον ρατσισμό, τον σεξισμό και τους φασίστες. Μια
από τις πιο γνωστές του φωτογραφίες προέρχεται από τις
διαδηλώσεις του Απριλίου του 2013 υποστήριξης του γάμου
ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους. Στη φωτογραφία φαίνεται να
κρατάει ένα πλακάτ που γράφει “η ομοφοβία σκοτώνει”. 

Ο Μορίγιο δήλωσε ότι δεν ανήκε σε καμιά οργάνωση. Πρό-
κειται για ψέμα. Τόσο ο ίδιος όσο και η “παρέα του” (η συμ-
μορία που επιτέθηκε στον Μερίκ και τους φίλους του) φορού-
σαν μπλούζες με συνθήματα “Λευκή Δύναμη” και “Αίμα Τιμή”.
Η Κάτια Βελοσό, η φίλη του που συνελήφθη εκείνη την ημέρα
μαζί του, ομολόγησε ότι ήταν μέλος της νεοναζιστικής “Εθνι-
κιστικής Επαναστατικής Νεολαίας”. Η κυβέρνηση, κάτω από
την πίεση των αντιφασιστικών διαδηλώσεων και της οργής

του κόσμου έθεσε μέσα στις επόμενες ημέρες τόσο τον φα-
σιστικό “Τρίτο Δρόμο” όσο και την “Εθνικιστική Επαναστατική
Νεολαία” (τη νεολαία του) εκτός νόμου. Όμως ο Σερζ Αγι-
ούμπ, ο φύρερ της “Εθνικιστικής Επαναστατικής Νεολαίας”
παραμένει ελεύθερος.

Στη Γαλλία οι ναζί έχουν πέσει ήδη από την αρχή στα μαλα-
κά. Ο Μορίγιο κατηγορείται για “απλή” ανθρωποκτονία. Ο ει-
σαγγελέας απέρριψε την κατηγορία της “δολοφονίας από
προμελέτη”. Οι προβλέψεις λένε ότι θα “φάει” είκοσι χρόνια.
Δυο ακόμα “φίλοι” του κατηγορούνται για συνέργεια. Ο Αγι-
ούμπ δεν κάθεται στο εδώλιο. �Όμως αυτό που παίζεται στις
δίκες αυτές δεν είναι μόνο η καταδίκη των άμεσων, φυσικών
υπαιτίων. Όπως και στην Ελλάδα, το κρίσιμο είναι αν θα κα-
ταδικαστούν μαζί τους και οι Αγιούμπ, οι Λεπέν, οι Λαγοί, οι
Κασιδιάρηδες και οι Μιχαλολιάκοι. 

ΓΑΛΛΙΑ  Δικάζονται οι ναζί δολοφόνοι του Κλεμάν Μερίκ

Περικύκλωσαν τους φασίστες

Μόναχο, 8/9

ΜΟΝΑΧΟ

Λ
ίγες μέρες μετά τη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στο Κέμνιτς που “ανακατέλαβε” την πόλη από
τους νεοναζί, το αντιφασιστικό κίνημα είχε άλλη μια θεαματική επιτυχία στη Γερμανία: το περασμέ-
νο Σάββατο κατέστρεψε κυριολεκτικά μια προεκλογική συγκέντρωση του ακροδεξιού AfD στο Μό-

ναχο, την πρωτεύουσα της Βαυαρίας.

Οι εκατόν είκοσι (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας) οπαδοί του Afd περικυκλώθηκαν,
μαζί με τους διοργανωτές και την ομιλήτρια (Μπεατρίξ φον Στορχ) από δυο χιλιάδες περίπου αντιφασί-
στες (επίσημα στοιχεία). Η “νεκρή ζώνη” που είχε επιβάλλει η αστυνομία ανάμεσα στις δυο συγκεντρώ-
σεις έσωσε μεν τους φασίστες από την οργή των διαδηλωτών αλλά δεν μπόρεσε να σώσει και τη συγκέν-
τρωση: τα μεγάφωνα δεν έφταναν για να καλύψουν τα συνθήματα “έξω οι ναζί”, “κανένας δεν χρειάζεται
το AfD“, “Ξεκουμπίσου από εδώ” και τα σφυρίγματα των αντιφασιστών. Η προεκλογική συγκέντρωση
έκλεισε πρόωρα. 



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Μ
έρες του 2011 με τις μεγάλες κινητο-
ποιήσεις των τουρκοκυπρίων ενάντια
στην επιβολή από την Τουρκία του

οικονομικού πρωτοκόλλου που προνοούσε
ιδιωτικοποιήσεις, μειώσεις μισθών και συντά-
ξεων, θύμιζαν οι διαδηλώσεις και τα συλλα-
λητήρια την περασμένη βδομάδα στη βόρεια
Κύπρο. Απεργίες, διαδηλώσεις, συγκρούσεις
συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. 

Στάσεις εργασίας παρέλυσαν το αεροδρό-
μιο Ercan και τη Βουλή. Ακολούθησαν την
περασμένη Τετάρτη οι κτηνοτρόφοι και οι
αγρότες που με μια μαχητική πορεία έσπα-
σαν τον αστυνομικό κλοιό και μπήκαν μέσα
στο υπουργείο Οικονομικών. Την Πέμπτη
διαδήλωναν τα συνδικάτα που συμμετέχουν
στην συνδικαλιστική πλατφόρμα σε μια από
τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευ-
ταίων χρόνων. Την Παρασκευή ξανακατέβη-
καν οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι διεκδικούν αυ-
ξήσεις στην τιμή πώλησης του γάλατος και
κινήθηκαν συμβολικά προς το οδόφραγμα
του Λήδρα Πάλας, για να δείξουν ότι θέλουν
να πουλούν το γάλα σε ευρώ στην άλλη
πλευρά. Η αστυνομία τους σταμάτησε με

δακρυγόνα και ρόπαλα. 
Αφετηρία για τις κινητοποιήσεις είναι η με-

γάλη πτώση της τουρκικής λίρας που έχει
δημιουργήσει πολλά προβλήματα και προκα-
λεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Πολλά αγαθά
πρώτης ανάγκης όπως καύσιμα, φάρμακα,
τρόφιμα έχουν ακριβύνει ενώ η αγοραστική
δύναμη των μισθών και των συντάξεων που

καταβάλλονται σε τουρκικές λίρες έχει μει-
ωθεί κατά πολύ. 

Την αντίδραση τροφοδοτεί και η προσπά-
θεια του Ερντογάν να επιβάλει στους τουρ-
κοκύπριους την πολιτική του και σε κοινωνι-
κό επίπεδο με την προώθηση θρησκευτικών
σχολείων και το κτίσιμο τζαμιών. Η αντίδρα-
ση εκφράζεται και στα δυο επίπεδα.

Η πρόεδρος του συνδικάτου των καθηγη-
τών ΚΤΟΕΟΣ μιλώντας στην εκδήλωση της
συνδικαλιστικής πλατφόρμας είπε ότι η
απάντηση στην κρίση είναι η διευθέτηση του
κυπριακού και η επανένωση του νησιού και
της οικονομίας. Αυτό είναι σίγουρο ότι σήμε-
ρα εκφράζει και ένα μεγάλο μέρος των
τουρκοκυπρίων εργαζομένων και της κοινής
γνώμης. Δεν είναι τυχαίο ότι το κυρίαρχο
σύνθημα στην κινητοποίηση ήταν «η ειρήνη
στην Κύπρο δεν μπορεί να εμποδιστεί» που
ήταν και το σύνθημα του μεγάλου ξεσηκω-
μού των τουρκοκυπρίων το 2003 ενάντια
στον Ντεκτάς.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και αυτή
την εβδομάδα ενώ παράλληλα ετοιμάζεται
από την Πλατφόρμα Ειρήνης, που αποτελεί-
ται από πάνω από 80 συνδικάτα, κόμματα
και οργανώσεις και από τις δυο πλευρές κοι-
νή κινητοποίηση στις αρχές Οκτωβρίου για
την ειρήνη και την επανένωση.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Έ
να δεύτερο κύμα μαχητικών
διαδηλώσεων έχει ξεσπάσει
τις τελευταίες βδομάδες

στο Νότο του Ιράκ, και ιδιαίτερα στη
Βασόρα. Ο πρωθυπουργός Χάιντερ
αλ-Αμπάντι αναγκάστηκε να κάνει
επίσκεψη-αστραπή όταν πλέον οι
διαδηλωτές είχαν εισβάλει και κάψει
κυβερνητικά κτίρια, και να υποσχε-
θεί έκτακτη οικονομική βοήθεια για
τη Βασόρα.

Μια πρόγευση με παρόμοιες δια-
δηλώσεις είχε δοθεί στα μέσα Ιού-
λη. Αφορμή για τις πρόσφατες δια-
δηλώσεις ήταν ο μαζικός δηλητη-
ριασμός χιλιάδων ανθρώπων στη
Βασόρα λόγω της κακής συντήρη-
σης του δικτύου ύδρευσης. Ο
19χρονος Ζέιν αλ-Αμπιντίν που δια-
κομίστηκε στο νοσοκομείο αφού
έπλυνε τα δόντια του με νερό από
τη βρύση, δήλωσε στο αλ-Τζαζίρα
“Έχουμε ένα θησαυροφυλάκιο γε-
μάτο με πετρέλαιο κάτω από τα πό-
δια μας. Πώς γίνεται να μην έχουμε
νερό να πιούμε;” Οι διαδηλώσεις
του περασμένου Ιούλη είχαν διαφο-
ρετική αφορμή αλλά το ίδιο περιε-
χόμενο. Ξέσπασαν όταν ξαφνικά με-
γάλες περιοχές του νότου έμειναν
χωρίς ρεύμα και άρα χωρίς κλιματι-
σμό, ανεμιστήρες και ψυγεία, την
ώρα που η θερμοκρασία ήταν 48
βαθμοί Κελσίου.

Οι διαδηλωτές κάνουν συνδέσεις
με τη συνολικότερη διάλυση των
υποδομών στο Ιράκ και ιδιαίτερα
στο Νότο, τη διαφθορά και την
ανεργία. Στη Βασόρα ο κόσμος ξέ-
ρει ότι ζει πάνω στο μεγαλύτερο
κοίτασμα πετρελαίου της χώρας και
σε ένα από τα μεγαλύτερα του κό-
σμου. Βλέπει τις πολυεθνικές εται-
ρείες να κάνουν ασταμάτητες μπίζ-
νες, να παράγουν ενέργεια για να
κινούνται ολόκληρα κράτη, ενώ ένα
μεγάλο μέρος της νεολαίας είναι
άνεργο. Τον Ιούλη αυτές οι εταιρεί-

ες μπήκαν στο στόχαστρο των κινη-
τοποιήσεων.

Αυτή τη φορά οι διαδηλώσεις πή-
ραν ακόμη πιο πολιτικό χαρακτήρα.
Ο αλ-Αμπάντι παραμένει στην καρέ-
κλα του πρωθυπουργού, παρότι ο
συνασπισμός με τον οποίο κατέβηκε
στις εκλογές βγήκε τρίτος στις
εκλογές του περασμένου Μάη. Τα
αποτελέσματα των εκλογών κατέ-
γραψαν τη μεγάλη διάθεση αλλα-
γής. Η συμμαχία στην οποία ηγήθη-
κε ο Μούκταντα αλ-Σαντρ (αλλά και
με συμμετοχή άλλων δυνάμεων, με-
ταξύ των οποίων το Κομμουνιστικό
Κόμμα) ήρθε πρώτη. Το κίνημα του
Σαντρ είχε παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην πρώτη φάση της αντίστα-
σης στην αμερικάνικη κατοχή.
Όμως από το Μάη δεν έχει προκύ-
ψει άλλη κοινοβουλευτική πλειοψη-

φία. Ο Σαντρ μάλιστα προχώρησε
σε μετεκλογική συμφωνία με τον
Αμπάντι, αλλά με το ξέσπασμα των
διαδηλώσεων αναγκάστηκε να απο-
σύρει τη στήριξή του.

Επιπτώσεις

Οι επιπτώσεις των διαδηλώσεων
δεν περιορίζονται μόνο στο εσωτε-
ρικό του Ιράκ. Οι διαδηλωτές επιτέ-
θηκαν στην ιρανική πρεσβεία και σε
γραφεία οργανώσεων, κομμάτων
και ΜΜΕ που θεωρούνται ευθυ-
γραμμισμένα με το Ιράν. Η ιρανική
άρχουσα τάξη καταγγέλλει “δάκτυ-
λο του ιμπεριαλισμού” πίσω από τα
γεγονότα. Ο ιμπεριαλισμός έχει βα-
σική ευθύνη για αυτό που συμβαί-
νει, αλλά όχι με τον τρόπο που θέλει
η ιρανική ηγεσία.

Οι υποδομές του Ιράκ χτυπήθη-

καν από τον πόλεμο με το Ιράν τη
δεκαετία του ‘80, ακολούθησε ο πό-
λεμος του ‘91 και το πολυετές εμ-
πάργκο, ο ακόμη χειρότερος πόλε-
μος του 2003, η κατοχή και το χάος
που προκάλεσε.

Η ήττα της αμερικάνικης κατοχής
άνοιξε την πόρτα στις περιφερει-
ακές δυνάμεις να παίξουν πρωταγω-
νιστικό ρόλο στο Ιράκ. Ιδιαίτερα το
Ιράν ανέλαβε το ρόλο της δύναμης
που εξασφαλίζει πολιτική σταθερό-
τητα αξιοποιώντας τους δεσμούς
που είχε παραδοσιακά με τα θρη-
σκευτικά κόμματα των Σιιτών. Πα-
ράλληλα το Ιράκ συνέχιζε να εξαρ-
τάται όλο και περισσότερο από το
πετρέλαιο, ενώ φτηνά ιρανικά προ-
ϊόντα πλημμύριζαν τις αγορές του.

Αντίστοιχα παιχνίδια που προσπα-
θούσαν να παίξουν οι χώρες του

Κόλπου με πρώτη τη Σαουδική Αρα-
βία απειλούσαν να ξεσκίσουν το
Ιράκ, πρώτα με εμφύλιο πόλεμο και
στη συνέχεια μετατρέποντάς το σε
πεδίο όπου έλυσαν τους λογαρια-
σμούς τους με το Ισλαμικό Κράτος.
Παρά τις απλουστευτικές περιγρα-
φές των ΜΜΕ, οι διαφορές δεν ήταν
απλώς σε θρησκευτικές γραμμές.
Και στις δύο μεγάλες θρησκευτικές
κοινότητες του Ιράκ υπήρξαν δυνά-
μεις που δεν ήθελαν να αφήσουν τη
χώρα να γίνει παιχνιδάκι στα χέρια
άλλων δυνάμεων.

Η αμερικάνικη πίεση πάνω στο Ιράν
με την απόφαση του Τραμπ να απο-
σύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για
τα πυρηνικά και να εντείνει τις κυρώ-
σεις, αποσταθεροποιεί κι άλλο την
κατάσταση. Το ιρανικό νόμισμα κα-
ταρρέει, οι υποδομές του Ιράν πιέ-
ζονται, υπάρχει πρόβλημα με το νερό
και με το ηλεκτρικό, και για την ιρανι-
κή ηγεσία η πρώτη λύση είναι να με-
ταφέρει ένα μέρος αυτής της πίεσης
στο Ιράκ, μειώνοντας τη στήριξη στο
ηλεκτρικό δίκτυο και κατακρατώντας
κι άλλο νερό στα φράγματα των πο-
ταμών που εκβάλλουν στη Βασόρα. Η
Τουρκία από τη μεριά της κάνει το
ίδιο στα φράγματα του Τίγρη, αφή-
νοντας το Ιράκ χωρίς νερό.

Πολλοί εκτιμούν πως το υλικό για
να απλωθούν οι διαδηλώσεις και σε
άλλες περιοχές του Ιράκ είναι υπαρ-
κτό. Η βασική διαφορά μέχρι στιγ-
μής είναι ότι οι περιοχές που μέχρι
πρόσφατα έλεγχε το Ισλαμικό Κρά-
τος παραμένουν στρατιωτικοποιημέ-
νες ζώνες με πολύωρες απαγορεύ-
σεις κυκλοφορίας. Ο κόσμος στη
Βασόρα και στις υπόλοιπες πόλεις
του Νότου ήδη έχει δείξει το δρόμο.

Νίκος Λούντος

Στους δρόμους, με απεργίες, οι Τουρκοκύπριοι

IΡΑΚ Νέο κύμα μαχητικών διαδηλώσεων
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