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Κερατσίνι 17 Σεπτέμβρη 2016. Αντιφασιστικές διαδηλώσεις παντού. 
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“Μ
ε την ομόφωνη έγκριση
του κειμένου πολιτικής
απόφασης ολοκληρώθη-

καν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτρο-
πής του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, υπογραμμί-
στηκε η ανάγκη να ανοίξει κατά το δυ-
νατό ο προσυνεδριάκος διάλογος στην
κοινωνία και επισημάνθηκε η αδυναμία
του κόμματος γενικότερα σε αυτή την
κατεύθυνση… Επίσης, δεκτή έγινε η ει-
σήγηση των τριών θεματικών συζητή-
σεων (Η Αριστερά στον 21ο αιώνα, Το
Κόμμα, Προγραμματικές αιχμές) που
θα απασχολήσουν -πιθανότατα- το συ-
νέδριο την Παρασκευή και ένα μέρος
του Σαββάτου. Σε ότι αφορά το κατα-
στατικό, αποφασίστηκε η μείζονα αλ-
λαγή του να γίνει σε ειδικό καταστατι-
κό συνέδριο του κόμματος μέσα στους
επόμενους 6 μήνες έως 1 χρόνο…”.

Aυτά αναφέρει το ρεπορτάζ της
Αυγής από την κεντρική επιτροπή
του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το περασμένο
Σαββατοκύριακο ενόψει του συνεδρί-
ου του ΣΥΡΙΖΑ στις 13-16 Οκτωβρίου.
Με την αποδοχή από το συνέδριο ότι
υπάρχει «αδυναμία του κόμματος» να
«ανοίξει στην κοινωνία» λογικά θα πε-
ρίμενε κανείς μια στοιχειώδη αναζή-
τηση για την αιτία αυτής της αδυνα-
μίας, αν όχι από όλα, τουλάχιστον
από κάποια από τα μέλη της. 

Όμως για το σύνολο των υψηλό-
βαθμων στελεχών της ΚΕ επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν ομόφωνα
την απόφαση, προφανώς η απάντηση
δεν βρίσκεται στο κόμμα αλλά στην
κοινωνία. Η «κοινωνία», δηλαδή ο κό-
σμος που τον ψήφισε είναι «αδύνα-
μη» να καταλάβει από μόνη της το
πρόγραμμα και την πολιτική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Και μιας και δεν καταλαβαίνει
και θέλει βοήθεια, το πρόβλημα είναι
στις τοπικές επιτροπές, τα μέλη και
οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που πρέ-
πει να «εμπεδώσουν» τα νέα προ-
γράμματα και να μάθουν να τα «επι-
κοινωνούν» με άνεση όπως ο Κα-
τρούγκαλος και ο Φίλης.

Από αυτήν τη διάθεση φυγής προς
τα μπρος διαπνεόταν και το τελευ-
ταίο φύλλο της Εποχής που φιλοξε-
νούσε δισέλιδη συνέντευξη του Κα-
τρούγκαλου με τίτλο «από εδώ και
πέρα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι».
Επίσης ενόψει του Συνεδρίου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, η Εποχή οργανώνει ημερίδα
συζήτησης στις 24 Σεπτεμβρίου στην
Τεχνόπολη με θέμα «Αριστερά στην
κυβέρνηση, περιορισμοί και προκλή-
σεις» έχοντας ανάμεσα στους ομιλη-
τές το βαρύ πυροβολικό της κυβέρ-
νησης: Νίκος Βούτσης, πρόεδρος
της Βουλής, Θοδωρής Δρίτσας,
υπουργός Ναυτιλίας, Θεανώ Φωτίου,
αναπληρώτρια υπουργός για θέματα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πάνος
Σκουρλέτης, υπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, Ευκλείδης Τσακα-

λώτος, υπουργός Οικονομικών. 
Στην ομιλία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙ-

ΖΑ ο ίδιος ο Τσίπρας κάλεσε σε
«ανοιχτές συνελεύσεις», «να ακού-
σουμε τον κόσμο και τις εμπειρίες
του» δίνοντας και το στίγμα σε ποια
κατεύθυνση πρέπει να είναι αυτός ο
«κόσμος»: «Δεν ζητάμε πιστοποιητικά
πολιτικών - αριστερών φρονημάτων.
Όσοι θέλουν να συνδράμουν σε αυτή
την προσπάθεια είναι ευπρόσδεκτοι». 

Συμμαχίες

Αν πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ο
«αντιμημονιακός αγώνας» επέβαλε
τάχα συμμαχίες με ακροδεξιούς
όπως ο Καμένος, το τρίτο μνημόνιο
επιβάλει ανοίγματα στα υψηλά κλιμά-
κια, πρώην και νυν, του ΠΑΣΟΚ, κυ-
ρίως Παπανδρεϊκού και ολίγον Σημιτι-
κού. Μετά τους Σπίρτζη, Κουρουμ-
πλή, Κοτζιά ήρθε η σειρά του Π. Ρου-
μελιώτη, που προτείνεται για πρό-
εδρος της Αττικής (πρώην σύμβουλος
και υπουργός του Α. Παπανδρέου και
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυν-
τής του ΔΝΤ). Ανάμεσα στα ονόματα
που συζητιούνται είναι οι Καστανίδης,
Ρέππας, Ξενογιαννακοπούλου, Τζου-
μάκας, Λούκα Κατσέλη, ο «ορφανός»
Κουβέλης, ενώ τα ανοίγματα προς
κεντροδεξιούς, αναφέρει το κοινο-
βουλευτικό ρεπορτάζ των εφημερί-
δων, αναζητεί ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Παυλόπουλος. 

Οι επόμενες βδομάδες και μήνες
στη διάρκεια των οποίων θα διεξαχ-
θεί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα κυλή-
σουν με την κυβέρνηση να ψηφίζει
δεκάδες «προαπαιτούμενα», εργα-
σιακά, ιδιωτικοποιήσεις, φορολογία,
περικοπές στο δημόσιο, προκειμένου
να ολοκληρώσει τις «αξιολογήσεις»
και το κουαρτέτο να πιέζει όλο και
περισσότερο για «εφαρμογή». Όσο
και να θέλει, θα είναι δύσκολο η κυ-
βέρνηση να καθησυχάσει τις αντι-
δράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει στα
σχολεία, στα νοσοκομεία, τον ΟΑΣΘ,
τους ναυτεργάτες, τα Λιπάσματα Κα-
βάλας και εκφράστηκαν και στη ΔΕΘ
με τη μαζική παρουσία συνδικάτων. 

Όμως αυτό δεν είναι κερδισμένο εκ
των προτέρων. Σε κάθε σωματείο,
συνδικάτο, ομοσπονδία τώρα είναι η
στιγμή να οργανώσουμε την μαζική
ενιαία απεργιακή αντίσταση για να
μην περάσει ούτε ένα ακόμη μέτρο
και να μην εφαρμοστεί ούτε ένα από
τα παλιά.  Αυτό είναι το καθήκον που
έχει μπροστά της σήμερα να επιτελέ-
σει η Αριστερά. Είναι μια μάχη που
αξίζει περισσότερο από εκατό συνέ-
δρια του ΣΥΡΙΖΑ ή εκατό βαρύγδου-
πες καταγγελίες των ξεπουλημάτων
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που από μό-
νες τους μόνο εσωστρέφεια και απο-
γοήτευση δημιουργούν. 

Γ.Π.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΙΖΑ

Άτιμη κοινωνία

“Φ
εύγω συγκρατημένα αι-
σιόδοξος ότι κάτι μπο-
ρεί να αλλάξει», δήλω-

σε ο Τσίπρας μετά το τέλος της
συνόδου των 27 της ΕΕ στην
Μπρατισλάβα. Στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στα αίτια αυτής της αι-
σιοδοξίας: «Για πρώτη φορά στα
κοινά συμπεράσματα γίνεται ανα-
φορά στην κοινωνική ατζέντα και
αναφορά στη παρέμβαση Γιούν-
κερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ο οποίος μίλησε για ανεργία, ανι-
σότητες και κοινωνική συνοχή…”.

Βέβαια, με τη συγκρατημένη αι-
σιοδοξία του Τσίπρα δεν φάνηκε
καθόλου να συμφωνεί ο Ιταλός
πρωθυπουργός Ρέντσι, ο οποίος
αποφάσισε να μην πάει στην κοινή
συνέντευξη τύπου με τον Ολάντ
και την Μέρκελ δηλώνοντας ότι
«δεν συμμερίζεται τα συμπερά-
σματά τους». «Δεν θα παίξω ρόλο
ήδη γραμμένο, δεν φοβάμαι να πω
ότι αυτή την φορά διαφωνώ», είπε
ο Ιταλός πρωθυπουργός, ένας από
τους δύο βασικούς πυλώνες του
«Άξονα του Νότου» του Τσίπρα -
που πήγε άπατος στα νερά του
Δούναβη.

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν
Κλωντ Γιούνκερ αναφερόμενος
στη σύνοδο της Μπρατισλάβα
(επιδιώκοντας να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις από την κρίση στην
οποία βυθίζεται η ΕΕ) δήλωσε ότι
«ήταν η στιγμή της αλήθειας, κατά
την οποία επικεντρωθήκαμε σε αυ-
τά που μας ενώνουν». 

«Ποιά είναι αυτά;» τίθεται το
ερώτημα στο ρεπορτάζ του in.gr
από την Μπρατισλάβα: “Όλα δεί-
χνουν ότι οι 27, πλέον, της Ευρώ-
πης, θα συνεργαστούν πιο στενά
στην πολιτική ασφάλειας και άμυ-
νας, με αφορμή και την προσφυγι-
κή κρίση. Ομοφωνία φαίνεται να
επικρατεί για τη δημιουργία μίας

ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και συ-
νοριοφυλακής, καθώς και για την
ίδρυση ενός ευρωπαϊκού κέντρου
επιχειρήσεων, το οποίο θα μπορεί
να συντονίζει, αν χρειαστεί, και
στρατιωτικές αποστολές. Σύμφω-
να με εκτιμήσεις της γερμανικής
τηλεόρασης (ARD), o πρωθυπουρ-
γός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμ-
παν μπορεί να διαφωνεί στον υπο-
χρεωτικό διαμοιρασμό προσφύ-
γων ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέ-
λη, αλλά προσπάθησε να επιδείξει
πνεύμα συνεργασίας σε άλλες πα-
ραμέτρους του προσφυγικού,
όπως η ευρωπαϊκή συνοριοφυλα-
κή και η χρηματοδότηση αναπτυ-
ξιακής βοήθειας για την Αφρική”. 

Για φορολογικές ελα-
φρύνσεις μεγέθους 1,9 δις
ευρώ «δεσμεύτηκε» στη
ΔΕΘ o Μητσοτάκης που
στην ομιλία του παρουσίασε
και σχετικό πρόγραμμα με
«ισοδύναμα» που θα προτεί-
νει στο κουαρτέτο για να καλυφθεί η τρύπα. Πώς;

Από συγχωνεύσεις, κλεισίματα, ιδιωτικοποιήσεις
και περικοπές σε: Λειτουργικές δαπάνες, προσωπικό,
μισθούς, ταμεία, συντάξεις και επιδόματα στο ήδη
διαλυμένο από τη λιτότητα οκτώ χρόνων δημόσιο.
Επίσης από αυξήσεις στις τιμές των ΔΕΚΟ. 

Συγκεκριμένα πρότεινε τις εξής περικοπές: «* 200
εκατομμύρια ευρώ, από τη μείωση των καταναλωτι-
κών δαπανών του Δημοσίου. * 150 εκατομμύρια ευ-
ρώ, από την αναστολή των προβλεπόμενων αυξήσε-
ων στους δημοσίους υπαλλήλους. * 20 εκατομμύρια
ευρώ από τη συγχώνευση κτιριακών υποδομών. * 400
εκατομμύρια ευρώ, από τη βελτίωση των αποτελε-
σμάτων των ΔΕΚΟ και όλων των Νομικών Προσώπων
της Γενικής Κυβέρνησης. * 140 εκατομμύρια ευρώ,
από τον εξορθολογισμό της κρατικής επιχορήγησης
στα ευγενή ταμεία. * 100 εκατομμύρια ευρώ, από το
συμψηφισμό οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών
στον ΟΓΑ με αγροτικές επιδοτήσεις.* 75 εκατομμύ-
ρια ευρώ τον πρώτο χρόνο και 300 εκατομμύρια ευ-
ρώ στην τετραετία, από τη διατήρηση της υπάρχου-
σας σχέσης προσλήψεων και αποχωρήσεων στο δη-
μόσιο. * 100 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο και
400 εκατομμύρια ευρώ στην τετραετία από την κα-
τάργηση δομών που δημιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ από
τις αρχές του 2015 και από τη στρατηγική εκχωρήσε-
ων (outsourcing) στον ιδιωτικό τομέα».

Και ενώ για τις δημόσιες υπηρεσίες που ο Μητσο-
τάκης και η τάξη του ουδέποτε χρησιμοποιούν υπό-

σχεται διάλυση, την ίδια
στιγμή υπόσχεται δώρα
στους καπιταλιστές με δύο
τρόπους: 

Πρότεινοντας μείωση του
«φορολογικού συντελεστή
στα επιχειρηματικά κέρδη

από το 29% στο 20% εντός δύο ετών, φορολόγηση
στα μερίσματα από το 15% στο 5%» καθώς και επι-
πλέον «φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη». Και
συνεχίζοντας την πολιτική του «αναπτυξιακoύ σοκ»
που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα: «Μεταρρυθμί-
σεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, επιθετική
προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποί-
ησης της δημόσιας περιουσίας», όπως είπε.

Για τους υπόλοιπους, υπόσχεται παραμονή του ΕΝ-
ΦΙΑ (με βαθμιαία ελάττωση κατά 30% εντός 2 ετών),
επαναφορά του ΦΠΑ στο 13% μόνο στα αγροτικά εφό-
δια, μείωση των φορολογικών συντελεστών στα φυσικά
πρόσωπα με εισαγωγικό συντελεστή 9%, μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, μείωση του
ΦΠΑ, με καθιέρωση δύο συντελεστών 11% και 22%...»

Αλλά ξέρετε, όλα αυτά, «με προϋπόθεση την ανά-
καμψη της οικονομίας και τη μείωση των στόχων του
πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2% του ΑΕΠ» και
«ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4% από το 2018
και μετά».

Μην τυχόν και παρεξηγηθεί για παροχολογία ο Μη-
τσοτάκης, ο πρώην υπουργός της ΝΔ Χατζηδάκης δι-
ευκρίνισε: «Αποτελεί υπονόμευση της προσπάθειας
μας να υιοθετήσουμε αιτήματα που φαίνονται δίκαια
αλλά είναι ανεκπλήρωτα... Δεν θα αρχίσουμε να μοι-
ράζουμε σοκολατίτσες και καραμελίτσες...». Στο με-
ταξύ, σύμφωνα με τη Γ.Γ Πρόνοιας στην Ελλάδα, ο
αριθμός των μαθητών που υποσιτίζονται στα σχολεία
ξεπερνάει τις 200.000.

MΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Μανία 
για φοροαπαλλαγές 
στους καπιταλιστές

Συγκρατημένη αισιοδοξία,
ασυγκράτητη λιτότητα και ρατσισμός
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Θα έχουν την τύχη του Bremain

Τσίπρας, Μέρκελ 
πλάι πλάι στις όχθες 

του Δούναβη

Α
μέσως μετά τη Σύνοδο των 27 της ΕΕ
στη Μπρατισλάβα, ο Αλέξης Τσίπρας δια-
πίστωνε ότι αν πάνε μέχρι την επόμενη

Σύνοδο στη Ρώμη την άνοιξη του 2017 χωρίς
αλλαγές, «θα έχουν την τύχη του Bremain». Δη-
λαδή θα ηττηθούν από τη λαϊκή οργή, όπως
έγινε στη Βρετανία με το δημοψήφισμα.

Δεν χρειαζόταν να βάλει το «αν». Το πώς θα
πορευτούν τα διευθυντήρια της ΕΕ το επόμενο
διάστημα το έδειξε χειροπιαστά η Άνγκελα
Μέρκελ. Η σιδηρά καγκελάριος που παραμένει
επί χρόνια αμετακίνητη στην ατζέντα της λιτό-
τητας, βγήκε μετά την εκλογική αποτυχία της
στο Βερολίνο να αποκηρύξει την προηγούμενη
πολιτική της για τους πρόσφυγες και να υπο-
κλιθεί στην ατζέντα της ρατσιστικής ακροδε-

ξιάς. «Δεν πρόκειται να επαναληφθούν τα περ-
σινά χαοτικά φαινόμενα», είπε.

«Χαοτικό φαινόμενο» είναι να μπορούν οι
πρόσφυγες να φτάνουν στη Γερμανία. «Ομαλή»
λειτουργία της ΕΕ είναι δίπλα στην αιώνια λιτό-
τητα να μπει πιο μεγάλη δόση από φράχτες, εγ-
κλεισμό και κοινωνικό αποκλεισμό των προσφύ-
γων. Κι’ όμως, ο Αλέξης Τσίπρας καμάρωνε στο
πλευρό της Μέρκελ στις όχθες του Δούναβη.

Άμεσα
Οι συνέπειες αυτών των επιλογών είναι άμε-

σα ορατές γύρω μας με τον πιο άγριο τρόπο. 

Στο μέτωπο της λιτότητας, σκληραίνει η
εφαρμογή του τρίτου μνημόνιου. Ο Οκτώβρης
φέρνει το χειρότερο κύμα περικοπών στις συν-
τάξεις. Η υπόσχεση ότι οι απλήρωτοι εργαζό-
μενοι του ΟΑΣΘ θα πάρουν τα δεδουλευμένα
πάει περίπατο. Η Βουλή επικυρώνει το ξεπού-
λημα του Ελληνικού στον Λάτση και επιταχύνει
τις ιδιωτικοποιήσεις «απελευθερώνοντας» την
αγορά ενέργειας και προωθώντας το «υπερτα-
μείο» που καταπίνει όλη τη δημόσια περιουσία.

Ο Τσίπρας αυτοπροσώπως βάζει τέλος και
στην όποια αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων
στο τραπεζικό σύστημα αγκαλιάζοντας τον
Στουρνάρα.

Ακόμα χειρότερα πορεύεται η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέναντι στους πρόσφυγες επιμέ-
νοντας στον αποκλεισμό τους στα νησιά του Αι-
γαίου. Οι ευφημισμοί του Μουζάλα περί «κέν-
τρων υποδοχής» δεν μπορούν πια να συγκαλύ-
πτουν την αθλιότητα των στρατόπεδων συγκέν-
τρωσης και η αστυνομία του Τόσκα κάνει πλά-
τες στους φασίστες που οργανώνουν επιθέσεις
κατά των προσφύγων πίσω από το προσωπείο
των «αγανακτισμένων κατοίκων».

Είναι επείγον να οργανώσουμε την εργατική
αντίσταση ενάντια σε αυτή τη διπλή επίθεση.
Να βάλουμε τέρμα στις περικοπές, στις απολύ-
σεις, στην απληρωσιά παλεύοντας για μαζικές
προσλήψεις, αυξήσεις σε μισθούς και συντά-
ξεις, κρατικοποιήσεις χωρίς αποζημίωση για τα
λαμόγια και ανατροπή όλων των μνημόνιων.
Και παράλληλα να κλείσουν τα στρατόπεδα και
να πάρουν οι πρόσφυγες τη θέση τους δίπλα
σε όλους μας, με πλήρη πρόσβαση στη στέγη,
στην υγεία, στην παιδεία. Για να κλείσουμε
τους φασίστες στις φυλακές και πίσω στους
υπόνομους της ιστορίας.

Όσο είναι επείγουσα αυτή η προσπάθεια, άλ-
λο τόσο είναι εφικτή. Μπορούμε. Το έδειξαν οι
χιλιάδες διαδηλωτές που τίμησαν τη μνήμη του
Παύλου Φύσσα στο τριήμερο 17-19 Σεπτέμβρη.
Το δείχνουν οι απεργοί στα σχολεία και στα νο-
σοκομεία, στα λεωφορεία και στα καράβια. Αυ-
τή είναι η δύναμη που μπορεί να τσακίσει την
καπιταλιστική ατζέντα της Ευρώπης-φρούριο
της λιτότητας και του ρατσισμού. Και να επιβε-
βαιώσει τις ανησυχίες τους ότι «θα έχουν την
τύχη του Bremain». 

Συμμετέχουν: 
Γουέιμαν Μπένετ Unite Against Fascism,
Stand Up To Racism
Νταβίντ Άλμπριτς, Πλατφόρμα ενάντια
στο ρατσισμό Βιέννης, Αυστρία
Αττίλα Ντιρίμ, Τουρκία 
Κυριάκος Κοιλιάρης, Κύπρος 
Στηβ Σεντάρ Ενωμένοι ενάντια 
στο Φασισμό, Καταλωνία 
Δημήτρης Δασκαλάκης, Ελβετία
Eκπρόσωποι κινημάτων από Γαλλία,
Γερμανία, Δανία, Ολλανδία
Εκπρόσωπος του UNITE Ιρλανδίας
Θανάσης Καμπαγιάννης, Πολιτική αγωγή
Δημήτρης Ζώτος, Πολιτική αγωγή
Κώστας Παπαδάκης, Πολιτική αγωγή
Κώστας Μανταίος, πρόεδρος ΣΦΕΑ
Γιώργος Μακρυνός, δημοτικός
σύμβουλος Μετανάστευσης Δήμου
Κορυδαλλού
Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός
Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος
Γιάννης Μπασκάκης, δημοσιογράφος
Ζανέτα Λυσικάτου
Γενικό Συμβούλιο ΟΕΝΓΕ
Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος
Ελευθερία Κουμάντου,
Golden Dawn Watch
Γαβριήλ Κασιμάτης 
αντιπρόεδρος EUROMEI,
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζόμενων
στα ΜΜΕ και τον Πολιτισμό,
Γενικός Γραμματέας ΠΟΣΠΕΡΤ
Κατερίνα Θωίδου 
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας
Προκόπης Παπαστράτης,
πανεπιστημιακός
Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός
Βασίλης Κουκαλάνι, 
σκηνοθέτης-ηθοποιός
Εφη Λατσούδη, Βραβείο της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ
Ελένη Πορτάλιου 
καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Νέο τεύχος

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

15-16 ΟΚΤΩΒΡΗ

Διεθνής Συνάντηση
κατά του Ρατσισμού
και του Φασισμού
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Δεμένα θα παραμείνουν τα καρά-
βια από τις 6πμ της Πέμπτης 22/9
ως και τις 6πμ του Σαββάτου 24/9
μετά την απόφαση της ΠΝΟ για
προκήρυξη 48ωρης απεργίας. Ραν-
τεβού στις 6 το πρωί της Πέμπτης
δίνουν ναυτεργάτες και συμπαρα-
στάτες μέσα στο λιμάνι του Πειραιά
για να περιφρουρήσουν την απερ-
γία. Η απόφαση για απεργία πάρθη-
κε στην συνεδρίαση της εκτελεστι-
κής επιτροπής της ΠΝΟ που συνε-
δρίασε για τον σκοπό αυτό στις 14
Σεπτέμβρη.

“Είναι μια απεργία που έπρεπε να
έχει γίνει εδώ και καιρό. Χρειάζεται
να κλιμακώσουμε. Οι επιθέσεις κυ-
βέρνησης και εφοπλιστών είναι τε-
ράστιες και δεν υπάρχει περιθώριο
υποχωρήσεων. Η Ομοσπονδία έβγα-
λε αυτή την απεργία μετά από πίεση
της ΠΕΝΕΝ αλλά τελικά είναι στα δι-
κά μας χέρια να την οργανώσουμε.
Μέχρι αυτή τη στιγμή πρωτοβάθμια
σωματεία όπως των καμαρότων επι-
σκέπτονται τα καράβια και ενημερώ-
νουν μοιράζοντας προκηρύξεις.
Χρειάζεται αυτό το πράγμα να μεγα-
λώσει. Να ενημερωθεί όλος ο κό-
σμος για το τι πάει να γίνει. 

Η σφαγή των συντάξεων των ναυ-
τικών με μειώσεις μέχρι και 40%, η
επίθεση στα συνδικαλιστικά, η προ-
σπάθεια για διάλυση των συλλογι-
κών συμβάσεων, είναι πράγματα
που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε
αναπάντητα. Πρέπει να περάσουμε
σε μεγαλύτερους αγώνες για να τα
σταματήσουμε. Την Πέμπτη στις 6
το πρωί θα είμαστε όλοι εκεί”, τόνι-
σε μιλώντας στην ΕΑ ο ταμίας της
ΠΕΝΕΝ Αποστόλης Μπανάσιος.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΕΝΕΝ με-
ταξύ άλλων τονίζει πως οι αρνητικές
εξελίξεις που αφορούν τις επικουρι-
κές συντάξεις των Ναυτικών με μει-
ώσεις που ανέρχονται στο 40,24%,
οι πρωτοβουλίες της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε) για την κα-
τάργηση των ΣΣΕ στην ποντοπόρο
ναυτιλία και το νέο αντεργατικό πα-
κέτο που σχεδιάζουν κυβέρνηση –
δανειστές στα εργασιακά αλλά και
στον συνδικαλιστικό νόμο, κάνουν
αναγκαία την απεργιακή απάντηση.
Η μοναδική απεργιακή πρόταση που
μπήκε σε ψηφοφορία ήταν αυτή της
ΠΕΝΕΝ που υπερψηφίστηκε οδη-
γώντας στην απόφαση για απεργία.

“Το διακύβευμα αυτής της απερ-
γιακής κινητοποίησης επιβάλει την
πιο πλατιά ενότητα, την συσπείρω-
ση, την κοινή και συντονισμένη πάλη
για την επιτυχή έκβαση του απεργια-
κού μας αγώνα. Είναι μια αποφασι-
στική μάχη της τάξης μας την οποία
όλο το εργατικό και συνδικαλιστικό
κίνημα πρέπει να την στηρίξει, να
την πλαισιώσει και να την υπερασπι-
σθεί”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

48ωρη
απεργία ΠΝΟ

Σ
ε διμέτωπη αναδεικνύεται η μάχη στα
ΜΜΕ την τελευταία βδομάδα. Την ίδια
στιγμή που χιλιάδες εργαζόμενοι αντιμε-

τωπίζουν τον κίνδυνο της απόλυσης μετά την
διαδικασία των αδειοδοτήσεων, ο κλάδος δέχε-
ται μια τεράστια επίθεση με την κατάργηση του
Αγγελιοσήμου. 

Το Αγγελιόσημο είναι το τίμημα που πλήρωναν
οι εργοδότες από τα διαφημιστικά τους έσοδα,
υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζόμε-
νων. Η κατάργησή του ουσιαστικά διαλύει τα τα-
μεία. Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός
Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)
κινδυνεύει άμεσα με λουκέτο αφού λαμβάνει ένα
σημαντικό ποσοστό από τα ετήσια έσοδα του αγ-
γελιόσημου που ανέρχονται συνολικά σε 60 εκατ.
ευρώ. Ανάλογες συνέπειες αναμένονται και για
τους συνταξιοδοτικούς τομείς του ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

Η κατάργησή του δεν είναι καινούργιο νέο. Εί-
χε ήδη δρομολογηθεί με το ασφαλιστικό – σφα-
γείο της περασμένης άνοιξης. Οι εργαζόμενοι
των ΜΜΕ τότε είχαν πετύχει την αναβολή της
κατάργησής του μετά από απεργία διαρκείας, η
οποία μάλιστα είχε συνοδευτεί από μάχες στα
τυπογραφεία ενάντια στην προσπάθεια εκτύπω-
σης απεργοσπαστικών φύλλων. Την περασμένη
βδομάδα όμως, μετά από συνάντηση με τους
δανειστές, ο Κατρούγκαλος ανακοίνωσε το τέ-
λος του Αγγελιοσήμου κι ότι δεν θα υπάρξει άλ-
λη αναβολή. 

“Δεν χωράνε άλλες κωλυσιεργίες από τις συν-
δικαλιστικές ηγεσίες. Να απαντήσουμε απεργια-
κά για να υπερασπίσουμε, τα ταμεία, την υγεία,
τις συντάξεις, τις ζωές μας” κατέληγε η ανακοί-
νωση των Financial Crimes την Παρασκευή 16/9.
Την επόμενη μέρα είχε καλεστεί σύσκεψη των
σωματείων στα ΜΜΕ για να συζητηθεί η απάντη-
ση των εργαζομένων. Σύμφωνα με την ενημέρω-
ση των αγωνιστών του Ασύνταχτου Τύπου, οι το-
ποθετήσεις από τη μεριά των ηγεσιών ΠΟΕΣΥ,
ΕΔΟΕΑΠ, ΕΠΗΕΑ κι ΕΣΠΗΤ “προσπάθησαν να
πετάξουν τη μπάλα στην κερκίδα” προκαλώντας
πολλές αντιδράσεις.

H πίεση για απεργιακή απάντηση ήρθε από τα

αριστερά με τη σύσκεψη να καταλήγει “στην κα-
τεύθυνση πραγματοποίησης απεργιακών κινητο-
ποιήσεων ενάντια στην κατεδάφιση των ασφαλι-
στικών  ταμείων. Απεργίες οι οποίες θα  συνο-
δευτούν από κινητοποίηση-συγκέντρωση έξω
από το υπουργείο”. Εξελίξεις αναμένονταν μετά
τη νέα τριμερή συνάντηση με υπουργείο κι εργο-
δότες το απόγευμα της Τρίτης 20/9. 

Συνέλευση

Σε ιδιαίτερα μαχητικό κλίμα, περισσότεροι από
150 εργαζόμενοι συμμετείχαν στη συνέλευση που
πραγματοποιήσαν το μεσημέρι της Δευτέρας
19/9, οι τεχνικοί των τηλεοπτικών καναλιών (ΕΤΙ-
ΤΑ), για το ζήτημα των επικείμενων απολύσεων.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στη συζήτηση ανα-
δείχτηκε το ερώτημα “είμαστε ενάντια στην κυ-
βέρνηση, αλλά σε αυτήν την μάχη είμαστε μαζί
με τους καναλάρχες;”. Θετική απάντηση έδωσε
μόλις ένας από τους παρευρισκόμενους, με την
συντριπτική πλειοψηφία των τοποθετήσεων να
παίρνει θέση τόσο ενάντια στους χειρισμούς της
κυβέρνησης όσο κι ενάντια στην εργοδοσία.

“Να προχωρήσουμε σε λειτουργικές καταλή-
ψεις με το έλεγχο του καναλιού από τους εργα-
ζόμενους όπως το κάναμε στην ΕΡΤ και να βγά-
ζουμε την κοινωνία που αγωνίζεται στο γυαλί”
πρότεινε σε τοποθέτησή του εργαζόμενος από

το Mega.  
“Για την ανάγκη απεργιακού αγώνα κόντρα

στους καναλάρχες, γιατί αυτοί έχουν κάνει τα αί-
σχη τόσα χρόνια και αυτούς στηρίζει η κυβέρνη-
ση” μίλησε εργαζόμενος από τον Alpha. “ Φτάνουν
τα λόγια χρειάζεται να βγούμε στους δρόμους μα-
ζί με όλους τους εργαζόμενους και όλη την κοινω-
νία” είπε ακόμα μια εργαζόμενη στο Μega.

Από τη μεριά των Financial Crimes τέθηκε η
διεκδίκηση της πρόσληψης των υπό απόλυση
εργαζομένων από την ΕΡΤ, τη στιγμή μάλιστα
που η δημόσια ραδιοτηλεόραση χρειάζεται κό-
σμο. Ταυτόχρονα προτάθηκε ένα απεργιακό
πρόγραμμα διαρκείας με απεργιακά δελτία, που
δεν θα αφήνουν τους καναλάρχες να χρησιμο-
ποιούν το ζήτημα των εργαζομένων για δικό
τους όφελος. Ουσιαστική πρόταση από τη μεριά
της ηγεσίας δεν υπήρξε.

“Η ανάγκη για οργάνωση του πιο μαχητικού
κομματιού σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία όπως
αυτή που διανύουμε, είναι ίσως το ζητούμενο
που βγήκε στην επιφάνεια το μεσημέρι της Δευ-
τέρας” ήταν η παρατήρηση συντρόφων των Fi-
nancial Crimes που συμμετείχαν στη συνέλευση.
Η συνέλευση κατέληξε στην πραγματοποίηση
συγκεντρώσεων στο υπουργείο Εργασίας και σε
άλλα υπουργεία το επόμενο διάστημα, οι οποίες
θα ανακοινωθούν από την ηγεσία της ΕΤΙΤΑ.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η κυβέρνηση τα δίνει όλα στους καναλάρχες

Σ
υγκέντρωση δια-
μαρτυρίας στο Ρα-
διομέγαρο της

ΕΡΤ οργανώνεται με
πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ, τη Δευτέρα 26/9, στις 6μμ. Η συγκέντρωση γί-
νεται ενάντια στην προκλητική προβολή των δραστηριοτήτων της Χρυσής
Αυγής από την τηλεόραση της ΕΡΤ, με αποκορύφωμα την τελευταία πα-
ρουσίαση της συγκέντρωσης των νεοναζί στις Θερμοπύλες. 

“Η ΕΡΤ για την οποία παλέψαμε χιλιάδες εργαζόμενοι, νεολαίοι και αντι-
φασίστες, για δύο χρόνια μέχρι να ξανανοίξει, δεν θα αφήσουμε να γίνει
πλυντήριο των δολοφόνων νεοναζί” αναφέρει το κάλεσμα στη συγκέντρωση.

Λίγες μέρες πριν τη συγκέντρωση, την Πέμπτη 22/9, στα πλαίσια της
καμπάνιας για το σταμάτημα της προβολής των νεοναζί από την ΕΡΤ, θα
πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητές τον δημοσιογράφο Δημήτρη Ψα-
ρά και τον Πέτρο Κωνσταντίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ.  Η εκδήλωση
θα γίνει στη 1μμ στην αίθουσα της ΠΟΣΠΕΡΤ. 

Κάτω από το βάρος των αντιδράσεων η διοίκηση της ΕΡΤ αναγκάστηκε
να καλέσει την ΚΕΕΡΦΑ σε συνάντηση το μεσημέρι της Τρίτης 20/9. Στην
αντιπροσωπεία που συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Διονύση Τσα-
κνή, συμμετείχαν ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου, ο
Θανάσης Καμπαγιάννης από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής

Αυγής, ο Τάσος Αναστασιά-
δης, εκ μέρους του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια, ο πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ

Παναγιώτης Καλφαγιάννης, και ο Γαβριήλ Κασιμάτης, Γενικός Γραμματέ-
ας της ΠΟΣΠΕΡΤ. 

“Η προβολή του ναζιστικού μορφώματος από την ΕΡΤ παραβιάζει κατά-
φωρα αρχές αλλά και επιλογές, που έχει κάνει η πολιτεία και οι θεσμοί
της μετά από τις μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού αμέσως μετά την δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα, θέτοντας τέλος στην πολύχρονη ασυλία της
εγκληματικής δράσης, που δυστυχώς απολάμβανε το ναζιστικό μόρφωμα
από τον κρατικό μηχανισμό, την Αστυνομία και τον ίδιο τον μηχανισμό της
δικαιοσύνης” σημειώνει μεταξύ άλλων το ψήφισμα που παραδόθηκε στον
Τσακνή. “Ως εκ τούτου, καλούμε την ΕΡΤ, όπως και κάθε άλλο μέσο ενη-
μέρωσης, να μην δίνουν βήμα στους κήρυκες του μίσους και του ναζι-
σμού. Απαιτούμε την διακοπή της προβολής των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής, του μορφώματος που δικάζεται για διεύθυνση σε εγκληματική οργά-
νωση. Απαιτούμε την διακοπή της έμμεσης χρηματοδότησης τους με την
παροχή τηλεοπτικού χρόνου”, καταλήγει.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα συζητηθεί στην επόμε-
νη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ. 

STOP στην προβολή της Χ.Α.

Τεχνικοί της τηλεόρασης διαδηλώνουν στην ΔΕΘ
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Ένα ακόμα βήμα για το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Την
Τετάρτη 14/9 η κινέζικη εταιρία CMEC υπέγραψε
συμφωνία συνεργασίας με επένδυση ύψους 600 εκ.
ευρώ με τη ΔΕΗ. Ο σκοπός είναι η κατασκευή λιγνιτι-
κής μονάδας για παραγωγή ρεύματος στη Μελίτη
της Φλώρινας. Με άλλα λόγια η ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ μπαίνει πλαγίως και από το πεδίο της παραγω-
γής. Ο Τσίπρας χαρακτήρισε «ψήφο εμπιστοσύνης
στην ελληνική οικονομία» τη συμφωνία αυτή, που εί-
ναι η μεγαλύτερη κινέζικη επένδυση στην Ελλάδα,
πιο μεγάλη κι από αυτήν της COSCO. 

Παράλληλα, η κυβέρνηση και ο όμιλος της ΔΕΗ
προσπαθούν να υλοποιήσουν το σχέδιο της ιδιωτικο-
ποίησης στο οποίο αντιστάθηκαν οι εργαζόμενοι το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, μπλοκάροντας δύο φορές τη συ-
νέλευση των μετόχων. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε
στη Βουλή το Μάιο προβλέπει ξεκίνημα των δημοπρα-
σιών στο τέλος Σεπτέμβρη, προκειμένου να ξεκινήσει
η σταδιακή μείωση του ποσοστού της αγοράς που θα
κατέχει η ΔΕΗ. Ο στόχος είναι μέχρι το 2020 να πέσει
κάτω από το μισό. Σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ το ξεπού-
λημά του περιλαμβάνει την εύρεση επενδυτή που θα
αγοράσει το 24% των μετοχών μέχρι το τέλος της χρο-
νιάς, ενώ το 25% των μετοχών θα μεταβιβαστεί στη
ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, μια νέα ΑΕ με μέτοχο το Δημόσιο.

Ελβετία

Δεν πρόκειται για καινούργια διαδικασία. Ήδη από
το πρώτο μνημόνιο το 2010 η τότε κυβέρνηση είχε
δεσμευτεί στους δανειστές να μεταφερθεί το 50%
των πελατών της σε ιδιωτικές εταιρίες παροχής ενέρ-
γειας (χωρίς επιτυχία μέχρι σήμερα). Απελευθέρωση
της αγοράς ενέργειας βέβαια σήμαινε τελικά σκάνδα-
λα τύπου Energa και Hellas Power. Εκατοντάδες εκα-
τομμύρια κατέληξαν στους λογαριασμούς των πλού-
σιων "επενδυτών" στην Ελβετία, καθώς εισέπραταν
από τον κόσμο τα χαρατσια, χωρίς ποτέ να καταβά-
λουν τα χρήματα στα κρατικά ταμεία.

Όχι ότι έγινε μάθημα για τις κυβερνήσεις προκειμέ-
νου να αλλάξουν πολιτική. Μέχρι και σήμερα γνωστά
ονόματα Ελλήνων καπιταλιστών βλ. Μυτιληναίος,
Μπόμπολας κ.α, αλλά και ξένoι όμιλοι όπως ο Qatar
Petroleum, ο GDF Suez κ.α έχουν μπει στο παιχνίδι
του εμπορίου ενός δημόσιου αγαθού όπως είναι η
ηλεκτρική ενέργεια. Η συμφωνία με τη CMEC δεν συ-
νιστά παρά αναβάθμιση στη χρόνια προσπάθεια για
το ξεπούλημα της μεγαλύτερης ΔΕΚΟ.

Κι ενώ ο πρωθυπουργός συνεχίζει με τις ομιλίες
του στη ΔΕΘ και τις δηλώσεις περί «ψήφου εμπιστο-
σύνης» να παρουσιάζει τα ξεπουλήματα σαν βήματα
προς την «ανάπτυξη», αξίζει να θυμηθούμε το γιατί οι
εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση: «Εκποιείται ο εθνικός πλούτος και μιας στρατη-
γικής σημασίας υποδομή, η οποία είναι πληρωμένη
από το σύνολο του ελληνικού λαού. […] Υπερασπιζό-
μαστε δύο πράγματα: τη δουλειά μας και τους συμ-
πολίτες μας. Τους συμπολίτες μας τους υπερασπιζό-
μαστε γιατί πίσω από αυτή την εξέλιξη το μόνο σίγου-
ρο είναι αυτό: η αύξηση της τιμής του ρεύματος και
όχι μόνο με την έννοια του κόστους. Αλλά και με την
έννοια της ανοχής σε κάποιους που δεν έχουν να
πληρώσουν. […] Η ΔΕΗ θα οδηγηθεί σε οικονομική
χρεοκοπία και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από τις
ίδιες τους τις προβλέψεις. Η οικονομική χρεοκοπία
της ΔΕΗ θα οδηγήσει στο να συρθεί να εκποιεί εργο-
στάσια της ή άλλες υποδομές για να μπορεί να υπάρ-
χει σε ένα ανταγωνισμό αγοράς που θα έχει στηθεί
από τα δικά της υπάρχοντα».

Α.Φ.

Κάτω τα χέρια
από τη ΔΕΗ

Με μια μεγαλειώδη διαδήλωση την Πα-
ρασκευή 16/9 στην Καβάλα συνέχισαν τις
κινητοποιήσεις τους οι εργάτες των Λιπα-
σμάτων. Μια βδομάδα μετά την εντυπω-
σιακή τους παρουσία στο συλλαλητήριο
της ΔΕΘ, οι εργάτες των Λιπασμάτων
πραγματοποίησαν την “Κηδεία της Καβά-
λας” όπως ονόμασαν τη διαδήλωση. “Μια
Καβάλα με τεράστιο ποσοστό ανεργίας
που ολοένα και αυξάνεται. Μια Καβάλα
που χάνει τον έναν μετά τον άλλον τους
οικονομικούς της πνεύμονες. Μια Καβάλα
που με τις δύο μεγάλες τις χημικές βιο-
μηχανίες ενωμένες, προσπαθεί να κρατή-
σει την αξιοπρέπεια στην εργασία” εξη-
γούν. 

Στο πλευρό τους κατά δεκάδες στάθη-
καν και οι εργάτες της Καβαλα Oil, μετά
από κοινή συνέλευση που πραγματοποι-
ήσαν με το σωματείο των ΒΦΛ. Χαρακτη-
ριστικό το σύνθημα “Όλοι ενωμένοι ό,τι κι
αν συμβεί – Πετρέλαια, Λιπάσματα είμα-
στε μαζί”. Η πορεία ντυμένη σε δυο χρώ-
ματα – μπλε οι εργάτες των λιπασμάτων,
πορτοκαλί της Καβάλα Oil – ξεκίνησε από
το Αμφιθέατρο της Περιφέρειας και κρα-

τώντας αναμμένα κεριά και φωτογραφίες
του “δολοφόνου Λαυρέντη” (σ.σ του γνω-
στού Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ιδιοκτήτη
της επιχείρησης), πλημμύρισαν τους δρό-
μους της πόλης.

Οι εργαζόμενοι των Λιπασμάτων βρί-
σκονται εδώ και 5 μήνες σε κινητοποι-
ήσεις, τους τρεις από αυτούς με απεργία
διαρκείας. Η εργοδοσία του Λαυρεντιάδη
δημιούργησε δύο καινούργια ΑΦΜ μέσα
στον ίδιο το χώρο του εργοστασίου. Ταυ-
τόχρονα ζήτησε από τους εργαζόμενους
να υπογράψουν τις απολύσεις τους κι
αμέσως μετά να τους προσλάβει ως εργο-
λαβικό προσωπικό. “Δεν υπογράψαμε και
σήμερα βρισκόμαστε 200 οικογένειες στο
δρόμο με παράνομες διαθεσιμότητες από
τις οποίες 130 οικογένειες έχουμε απολυ-

θεί με ψευδομηνύσεις σε βάρος μας, προ-
κειμένου να μην πάρουμε ούτε καν την
αποζημίωση” μας λέει ο Νίκος, εργάτης
στα Λιπάσματα και μέλος του σωματείου.
“Είμαστε αποφασισμένοι να μην δεχτούμε
αυτή την κατάσταση. Πρέπει και η κυβέρ-
νηση να πάρει θέση και να σταματήσει
την ανομία του Λαυρεντιάδη. Βρισκόμα-
σταν σε πολύμηνη απεργία διαρκείας την
οποία αναστείλαμε λόγω των δικαστικών
διαδικασιών που έχουμε μπροστά. Αλλά
είμαστε έτοιμοι να ξαναξεκινήσουμε.
Έχουμε ήδη δέκα συναδέλφους που με
προσωρινή δικαστική διαταγή επέστρε-
ψαν στην εργασία τους κι εκεί όμως έχου-
με να αντιμετωπίσουμε την αυθαιρεσία
του Λαυρεντιάδη που δεν αποδέχεται τις
δικαστικές αποφάσεις”.  

Ν
έα επ' αόριστον επί-
σχεση εργασίας ξεκί-
νησαν οι εργαζόμενοι

του ΟΑΣΘ το Σάββατο 17/9.
Μετά την αξιοσημείωτη πα-
ρουσία τους στη διαδήλωση
της ΔΕΘ μπαίνουν και πάλι
στην απεργιακή μάχη διεκδι-
κώντας να καταβληθούν τα δε-
δουλευμένα των δύο τελευταί-
ων μηνών. 

Η κινητοποίηση αυτή δίνει
τη συνέχεια στο απεργιακό κα-
λοκαίρι του ΟΑΣΘ, κατά το
οποίο οι εργαζόμενοι διεκδίκη-
σαν τα πάνω από 6 εκατομμύ-
ρια ευρώ που τους χρωστά ο
οργανισμός, με στάσεις εργα-
σίας, 24-ωρες απεργίες και
επισχέσεις. Διοίκηση και κυ-
βέρνηση έσπευσαν να υποσχε-
θούν αποπληρωμή, στην τρι-
μερή συνάντηση που πραγμα-
τοποιήθηκε μετά τις τελευταί-
ες επισχέσεις του Αυγούστου,
ωστόσο μέχρι στιγμής η υπό-
σχεση έχει μείνει στα λόγια. 

Η "υγιής ιδιωτική επιχειρη-
ματικότητα" έδειξε για άλλη
μια φορά πόσο "υγιής" είναι.
Υπενθυμίζουμε ότι τα αστικά
λεωφορεία της Θεσσαλονίκης

είναι ιδιωτικοποιημένα με το
κράτος να έχει την υποχρέω-
ση της χρηματοδότησης του
οργανισμού, διατηρώντας μά-
λιστα εξασφαλισμένα τα κέρ-
δη των μετόχων. Πάνε μήνες
τώρα που "ιδιωτικά λεωφορεία
στη Θεσσαλονίκη" σημαίνουν
απλήρωτοι εργαζόμενοι και
πόλη χωρίς συγκοινωνίες.  Οι
εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ μπο-
ρούν να νικήσουν και είναι εκεί
που, δίπλα στο αίτημα για
αποπληρωμή, πρέπει να μπει η
διεκδίκηση για κρατικοποίηση
των λεωφορείων της Θεσσα-
λονίκης, χωρίς αποζημίωση
στους μετόχους και με τον
έλεγχο στους εργαζόμενους.

Απεργιακές κινητοποιήσεις
πραγματοποίησαν την περα-
σμένη βδομάδα και οι συνα-
δελφοί τους στην Αθήνα. Οι
εργαζόμενοι του ΟΑΣΑ και του
ΗΛΠΑΠ προχώρησαν σε στά-
ση εργασίας την Πέμπτη 15/9
με αφορμή το χειμερινό προ-
γραμματισμό δρομολόγησης,
με τον οποίο, σύμφωνα με την
ανακοίνωση του των δύο σω-
ματείων, “σχεδόν προδιαγρά-
φεται η ταλαιπωρία του επιβα-

τικού κοινού, καθώς και η ερ-
γασιακή εξόντωση των εργα-
ζομένων”. 

Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν
τη διοίκηση και το Υπ. Μεταφο-
ρών για τις περικοπές που
έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις
προσωπικού και ανταλλακτι-
κών. Παλεύουν ενάντια στην
υποτίμηση των υπηρεσιών
τους, ενώ ετοιμάζεται νέα εμ-
πορευματοποίηση στα ΜΜΜ
με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. 

Δυσπρόσιτη

Ο διευθύνων σύμβουλος
του ΟΑΣΑ Γιάννης Σκουμπού-
ρης δηλώνει ότι με το ηλε-
κτρονικό εισιτήριο θα εφαρμο-
στεί “πιο ευέλικτη και δίκαιη
πολιτική τιμών”, καθώς η τιμή
θα εξαρτάται από την απόστα-
ση. Στην πραγματικότητα, για
το μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού του λεκανοπεδίου, για
παράδειγμα σε τεράστιους ερ-
γατικούς δήμους απομακρυ-
σμένους από το κέντρο όπως
για παράδειγμα το Μενίδι, η
μετακίνηση θα γίνει ακόμα πιο
δυσπρόσιτη οικονομικά.

Οι δύο αυτοί αγώνες σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανα-
δεικνύουν μια κεντρική μάχη
στις συγκοινωνίες: να γίνουν -
ή να παραμείνουν - δημόσιες,
ποιοτικές και φθηνές, προσβά-
σιμες για τους εργαζόμενους,
τους φοιτητές, τους συνταξι-
ούχους, τους ανέργους, τα
άτομα με αναπηρία. Και στις
δύο περιπτώσεις, η σύνδεση
με το κίνημα που έχει ξεσηκω-
θεί ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις είναι η προοπτική. 

Η λίστα του Υπερ-ταμείου
ιδιωτικοποιήσεων περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, τα βασικό-
τερα δημόσια αγαθά (νερό,
ρεύμα). Μαζί με αυτά, και οι
συγκοινωνίες ανήκουν στα
αγαθά που εμπορευματοποι-
ούνται σε βάρος των αναγκών
της κοινωνίας. Το άπλωμα και
ο συντονισμός των αγώνων
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
με τους αγώνες για κρατικο-
ποίηση χωρίς αποζημίωση και
κάτω από εργατικό έλεγχο
των επιχειρήσεων που αντιμε-
τωπίζουν τη χρεωκοπία είναι η
μόνη ρεαλιστική απάντηση
στην απληρωσιά και το χειρο-
τέρεμα των υπηρεσιών.

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Για δημόσιες συγκοινωνίες

Μάχη στα
Λιπάσματα

ΚΑΒΑΛΑ
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Π
ρόκειται για ένα κατ' αρχήν θετικό βήμα το
ότι γίνεται αυτή η συνδιάσκεψη. Το Γενικό
Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ στις 11/5/16 ήταν

αυτό που πήρε απόφαση για την πραγματοποίησή
της. Η ετήσια συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ υπάρχει
στο καταστατικό της. Στο άρθρο 31Α αναφέρει
συγκεκριμένα πως στο πρώτο δεκαπενθήμερο κά-
θε Σεπτέμβρη συγκαλείται ετήσια πανελλαδική
συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ. Ωστόσο απ' όσο θυμά-
μαι δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. 

Το κύριο αντικείμενο της Συνδιάσκεψης είναι
«η διαμόρφωση πολιτικοσυνδικαλιστικής τακτι-
κής και δράσης της ΑΔΕΔΥ για την επόμενη
χρονιά». Η Συνδιάσκεψη παίρνει αποφάσεις οι
οποίες απευθύνονται στο Γενικό Συμβούλιο της
ΑΔΕΔΥ και έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Συμ-
μετέχουν τα μέλη του Γενικού Συμβούλιου, τα
προεδρεία των Ομοσπονδιών και τα προεδρεία
των νομαρχιακών τμημάτων της ΑΔΕΔΥ. Από αυ-
τή την άποψη μιλάμε για μεγάλο αριθμό συνδι-
καλιστών και συνέδρων. 

Παρά το γεγονός ότι έχει γνωμοδοτικό χαρα-
κτήρα, από την στιγμή που θα μαζευτεί τέτοιο
νούμερο συνδικαλιστών για να συζητήσουν για
τη φάση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και
έχοντας υπόψη πως στις 29 Νοέμβρη 1, 2 και 3
Δεκέμβρη γίνεται το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αυτό
αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.

Δυο βασικά είναι τα ζητήματα που απασχο-
λούν τη συνδιάσκεψη. Το ένα είναι το πρόγραμ-
μα δράσης της ΑΔΕΔΥ για την επόμενη περίοδο.
Το δεύτερο είναι πως επειδή το συνέδριο που
έρχεται θα έχει καταστατικό χαρακτήρα, θα
υπάρξουν καταστατικές αλλαγές που απαιτούν
ισχυρή πλειοψηφία. 

Στο καταστατικό το βασικό ζήτημα που προκύ-
πτει είναι η εγγραφή στην ΑΔΕΔΥ συναδέλφων
οι οποίοι δεν εργάζονται στο δημόσιο με ένα χα-
ρακτήρα μονιμότητας. Αυτή τη στιγμή μέλη στην
ΑΔΕΔΥ θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα τα
οποία έχουν μόνιμη μισθωτή σχέση με το δημό-
σιο είτε αυτή είναι δημοσίου δικαίου είτε ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου. Η διαφορά που
έχει υπάρξει με όλη την προηγούμενη περίοδο
είναι ότι πλέον οι προσλήψεις που γίνονται είναι
ως επί το πλείστον προσωπικό με συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου και όχι μόνιμοι. Αυτή τη στιγμή
σε όλο το δημόσιο υπάρχουν χιλιάδες συνάδελ-
φοι που δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την
ΑΔΕΔΥ όπως στα νοσοκομεία και στους δήμους
με τους 5μηνους και 8μηνους εργαζόμενους.

Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι πρωτοβάθμια σω-
ματεία, πχ οι ΕΛΜΕ, χαρακτηρίζουν ως μέλη τους
και τους συναδέλφους που είναι αναπληρωτές
παρά το γεγονός ότι στο καταστατικό της ΑΔΕΔΥ
δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ακόμα και σε Υπουρ-
γεία και σε Γενικές Γραμματείες υπάρχει πια πο-
λύς κόσμος που προσλαμβάνεται με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου. Βέβαια, το κεντρικό αίτημά
μας πρέπει να είναι οι προσλήψεις με μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους- και αυτό πρέπει να
παλέψουμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτή τη
στιγμή και θα δυναμώσει πάρα πολύ την ΑΔΕΔΥ,
και προφανώς θα καλύψει συνδικαλιστικά τους
συναδέλφους, το να βρεθεί ένας τρόπος να γρα-
φτούν στην ΑΔΕΔΥ. Είναι ενδεικτικό πως πρωτο-
βάθμια σωματεία όλου του δημόσιου τομέα παίρ-
νουν αποφάσεις εγγραφής των συμβασιούχων
καλύπτοντας τους συναδέλφους. Αυτό είναι το
βασικό ζήτημα στην αλλαγή του καταστατικού.

Το δεύτερο, πιο σημαντικό και άμεσο ζήτημα
της Συνδιάσκεψης είναι το πρόγραμμα δράσης
της ΑΔΕΔΥ από δω και μπρος. Ήδη το Γενικό
Συμβούλιο και η Εκτελεστική της ΑΔΕΔΥ είχαν
πάρει αποφάσεις ότι με το ξεκίνημα του φθινό-

πωρου θα υπήρχε μια πρώτη 24ωρη απεργία
ενάντια σε όλες τις επιθέσεις που προκύπτουν
από τα παλιά μνημόνια αλλά και τις συνέπειες
του τρίτου μνημόνιου που υπέγραψε η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Οι επιθέσεις στους δημόσιους υπάλληλους συ-
νεχίζονται, όπως συνεχίζονται σε ολόκληρη την
κοινωνία. Μέσα στο επόμενο διάστημα προχωρά-
ει και έρχεται να περάσει το νομοσχέδιο για την
κινητικότητα που στην πραγματικότητα ανοίγει τη
δυνατότητα για αναγκαστικές μετακινήσεις προ-
κειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν
επειδή έχουν σταματήσει οι προσλήψεις. 

Προσλήψεις

Το ζήτημα των προσλήψεων είναι κεντρικό. Το
σταμάτημα των προσλήψεων και οι συνταξιοδο-
τήσεις δεκάδων χιλιάδων έχουν οδηγήσει σε διά-
λυση των υπηρεσιών στα νοσοκομεία, στα σχο-
λεία, παντού. Ακόμα και στην κεντρική διοίκηση
μέσα από την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, προκει-
μένου να μετατρέψουν τα υπουργεία και τις
γραμματείες σε “επιτελικού” χαρακτήρα υπηρε-
σίες με ελάχιστο κόσμο, υπάρχουν τεράστια προ-
βλήματα . Προφανώς πρέπει να συζητήσουμε και
το πού έχουν φτάσει οι μισθοί με τις περικοπές. 

Ωστόσο ένα από τα πιο βασικά ζητήματα που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας είναι η
μεγάλη επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τις
αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο και στα εργα-
σιακά. Δεν πρέπει να περιμένουμε και να συρθού-
με σε μια κατάσταση όπως έγινε με το ασφαλιστι-
κό την Άνοιξη. Τότε μετά από τη μεγάλη απεργία
στις 4 Φλεβάρη και ενώ ήταν αποφασισμένο απ'
όλους να περάσουμε σε απεργιακές κινητοποι-
ήσεις, στην πραγματικότητα ακολουθήθηκε από
όλες τις συνδικαλιστικές ηγεσίες μια τακτική ανα-
μονής με «κλιμάκωση» και απεργία όταν η κυβέρ-
νηση θα έφερνε το νομοσχέδιο. Φτάσαμε στις επι-
τροπές και στην ολομέλεια της Βουλής χωρίς κι-

νητοποιήσεις με αποτέλεσμα το νομοσχέδιο να
κατατεθεί το Σαββατοκύριακο του Θωμά. Δεν θέ-
λουμε να περιμένουμε ξανά τα Χριστούγεννα, αλ-
λά να εμποδίσουμε εξ αρχής την κυβέρνηση να
καταθέσει όλες αυτές τις επιθέσεις. 

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ήδη έχου-
με ξεκινημένες κινητοποιήσεις. Οι δάσκαλοι, οι
νοσοκομειακοί και μια σειρά άλλες μάχες είναι
ήδη πραγματικές μέσα στο δημόσιο. Μαζί με αυ-
τές πρέπει να συμπορευθεί η ΑΔΕΔΥ καλύπτον-
τάς τις και σταματώντας την κυβέρνηση από το
να φτάσει να καταθέτει τα νομοσχέδια. 

Προφανώς και το ζήτημα των εργασιακών και
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων δεν αφορά
μόνο τους δημόσιους υπάλληλους αλλά και τον
ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα όλα αυτά τα ζη-
τήματα πάνε μαζί, αφού οι ιδιωτικοποιήσεις επι-
ταχύνονται. 

Αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να πιέ-
σουμε την ΑΔΕΔΥ να κηρύξει άμεσα την απερ-
γία με προοπτική κλιμάκωσης. Έτσι θα μπουν οι
πιέσεις και στην ΓΣΕΕ για Πανεργατική απεργία.
Η δυνατότητα υπάρχει γιατί ήδη στον ιδιωτικό
τομέα υπάρχουν ανοιχτές μάχες με τα κλεισίμα-
τα και τις χρεοκοπίες όπως είδαμε με μια σειρά
από χώρους όπως ο Μαρινόπουλος, αλλά και
κομμάτια των ΔΕΚΟ όπως ο ΑΔΜΗΕ και το νερό
που ιδιωτικοποιούνται.

Δίπλα στις γενικές συνελεύσεις μας στους
πρωτοβάθμιους συλλόγους, η Συνδιάσκεψη δίνει
την ευκαιρία να δώσουμε τη μάχη για να στεί-
λουμε το μήνυμα στο Γενικό Συμβούλιο να πάρει
άμεσα αποφάσεις απεργιακών κινητοποιήσεων
μαζί με τα σχολεία και τα νοσοκομεία, ώστε να
βάλει την πίεση για να φτάσουμε σε μια μεγάλη
πανεργατική κλιμάκωση ενάντια στις επιθέσεις.

Συγκέντρωση έξω από τη
Βουλή την Τετάρτη 21/9 στις
6.30μμ καλεί η Επιτροπή Αγώ-
να για τo Μιτροπολιτικό πάρκο
Ελληνικού, ενάντια στο ξεπού-
λημά του. Η κυβέρνηση κατα-
θέτει στην Ολομέλεια σχετικό
νομοσχέδιο στη Βουλή και προ-
χωρά στην κύρωση της σχετι-
κής συμφωνίας ΤΑΙΠΕΔ – LAM-
DA DEVELOPMENT.  

«Με τις γνωστές διαδικασίες
«ψεκάστε – σκουπίστε – τελει-
ώσατε» παραδίδει τον τελευ-
ταίο, μεγάλο, δημόσιας ιδιοκτη-
σίας, ελεύθερο χώρο του λεκα-
νοπεδίου στους κερδοσκό-
πους, ενώ εκκρεμεί η εισαγγε-
λική έρευνα για διαφθορά, η
συζήτηση στην αρμόδια επι-
τροπή του Ευρωκοινοβουλίου
και μια σειρά προϋποθέσεις
που η σύμβαση περιλαμβάνει»,
αναφέρει ανακοίνωση της Επι-
τροπής. «Παραδίδει ένα χώρο
που μπορεί να βελτιώσει τη
ζωή στο λεκανοπέδιο. Παραδί-
δει ένα ακόμη χώρο που με
αγώνες των πολιτών σώθηκε
μέχρι σήμερα από την τσιμεν-
τοποίηση. Αυτοί οι αγώνες απο-
τέλεσαν στοιχείο της συγκρό-
τησης και της ταυτότητας του
ΣΥΡΙΖΑ και χρησιμοποιήθηκαν
συστηματικά από το σημερινό
πρωθυπουργό στην πορεία του
προς την εξουσία.

Επαναλαμβάνεται η τραγω-
δία του Πειραιά, της Χαλκιδι-
κής, των περιφερειακών αερο-
δρομίων, της Ελλάδας που ξε-
πουλιέται. Άνθρωποι που κάπο-
τε, μαζί μας, υπερασπίστηκαν
δημόσια αγαθά και δικαιώματα
βάζουν ξεδιάντροπα την τελική
υπογραφή. 

Είμαστε μπροστά σ’ ένα έγ-
κλημα πολιτικό, περιβαλλοντι-
κό, οικονομικό, εθνικό και οι
υπεύθυνοι έχουν σοβαρές ευ-
θύνες όχι μόνον πολιτικές αλλά
και ποινικές. Να είναι σίγουροι
ότι τα εγκλήματα πληρώνονται,
αργά ή γρήγορα. 

Η ιστορία του Ελληνικού δεν
τελειώνει εδώ”.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚH ΣΥΝΔΙAΣΚΕΨΗ ΑΔΕΔΥ

Όχι άλλη αναμονή
STOP στο 
ξεπούλημα 
του Ελληνικου

Από την πορεία σωτηρίας του ΕΣΥ στις 9/9 στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση ενάντια στο ξεπούλημα του Ελληνικού, πλ.Σουρμένων στις 22/6

Πέμπτη και Παρασκευή στις 22 και 23 
Σεπτέμβρη συγκαλείται η Πανελλαδική 
Συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ στο ξενοδοχείο
Novotel. Ο Κώστας Πίττας, γραμματέας της
Ομοσπονδίας Υπαλλήλων τ. ΥΠΑΝ  μίλησε
στον Κυριάκο Μπάνο για τα ζητήματα που
ανοίγονται και τη σημασία της συνδιάσκεψης.



T
o επόμενο μεγάλο απεργιακό
ραντεβού δίνουν οι εργαζόμε-
νοι των νοσοκομείων την Πέμ-

πτη 6 Οκτώβρη. Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί
σε 24ωρη απεργία σε όλη τη χώρα,
εκτός από την Αττική που μαζί με
την ΟΕΝΓΕ, καλούν σε 4ωρη στάση
εργασίας 7-11πμ και σε πανελλαδικό
συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις
7πμ από το ΕΚΑΒ. Το Καραβάνι της
Υγείας, όπως το ονομάζει, θα ξεκι-
νήσει απο εκεί και θα βαδίσει τους
κεντρικούς δρόμους μέχρι το υπ.
Υγείας, περνώντας ενδιάμεσα από
τα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτη-
ρία, Ερυθρός, Ιπποκράτειο, Αλεξάν-
δρα, Αρεταίειο, Νίμιτς, Αιγινίτειο,
Ευαγγελισμός κι Οφθαλμιατρείο.  

Η πανυγειονομική απεργία στις 6
Οκτώβρη έρχεται να δώσει συνέχεια
στη μάχη για μαζικές προσλήψεις
και χρηματοδότηση του ΕΣΥ, μετά
την πετυχημένη κινητοποίηση στο
αγωνιστικό διήμερο στις 9-10 Σε-
πτέμβρη στην Θεσσαλονίκη, εκεί
όπου την πρώτη μέρα εκατοντάδες
υγειονομικοί διαδήλωσαν για την
σωτηρία των δημόσιων νοσοκομείων
και την επόμενη βρέθηκαν μαζί με
χιλιάδες εργαζόμενους στο συλλα-
λητήριο στην ΔΕΘ.

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
με προκήρυξή του καλεί τους εργα-
ζόμενους και τις εργαζόμενες “σε
κάθε σωματείο, σε κάθε νοσοκομείο
να κινηθούμε γρήγορα και αποφασι-
στικά, για να οργανώσουμε την επι-
τυχία της απεργίας. Στην Αττική στα
σωματεία μας να διεκδικήσουμε το
ξεχείλωμα της στάσης εργασίας. Να
φτιάξουμε απεργιακές επιτροπές.
Με περιοδείες, συνελεύσεις, συζη-
τήσεις, να ξεσηκώσουμε τα νοσοκο-
μεία μας. Να οργανώσουμε την πε-
ριφρούρηση της απεργίας. Να ακυ-
ρώσουμε για τις 6/10 τακτικά ραντε-
βού – χειρουργεία - απογευματινά
ιατρεία, να φτιάξουμε προσωπικό
ασφαλείας σαν να είναι Κυριακή.

Στην περιφέρεια να οργανώσουμε
μαζικά την συμμετοχή μας στα
πούλμαν για το πανελλαδικό απερ-
γιακό συλλαλητήριο”.  

Ήδη πρωτοβάθμια σωματεία όπως
του ΓΝΑ Γεννηματάς έχουν κινηθεί
παίρνοντας πρωτοβουλίες σε αυτή
την κατεύθυνση.  “Την προηγούμενη
Τρίτη συνεδρίασε το ΔΣ του Σωματεί-
ου” μας λέει ο Χρίστος Αργύρης, για-
τρός στο συγκεκριμένο νοσοκομείο
και μέλος του Συντονιστικού. “Πρώ-
τον, αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας
στις κινητοποιήσεις για τα τρία χρό-
νια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα με στάση εργασίας τη Δευτέ-
ρα 19/9. Συζητήσαμε όμως και το ότι
πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα
από ποτέ την απεργία και τη διαδή-
λωση στις 6/10. Θα πραγματοποιηθεί
γενική συνέλευση το διήμερο 3-4

Οκτώβρη, έχει βγει προ-
κήρυξη από το σωματείο,
αλλά το πιο σημαντικό εί-
ναι ότι προκηρύξαμε στά-
ση εργασίας 11πμ – 3μμ
για τις 6/10, προεκτείνον-
τας τη στάση της ΠΟΕ-
ΔΗΝ σε ολοήμερη απερ-
γία διευκολύνοντας
όλους τους συναδέλφους
να συμμετέχουν στην κι-
νητοποίηση”. 

Σε συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας καλεί την Τε-
τάρτη 21 Σεπτέμβρη στις
8 π.μ., μπροστά στο Τμή-
μα Επειγόντων, το Σωμα-
τείο Εργαζομένων στον
Ευαγγελισμό. “Οι εργο-
λαβικοί εργάτες (σε κα-
θαριότητα, σίτιση, φύλα-
ξη) εξακολουθούν να εί-
ναι απλήρωτοι για Αύ-
γουστο και επίδομα αδεί-
ας, ανασφαλείς ανάμεσα
στη Σκύλλα και τη Χάρυ-
βδη, εργολάβων κι ατο-
μικών συμβάσεων με το
νοσοκομείο - εργολάβο.
Οι δεσμεύσεις ότι δήθεν
λύθηκαν οι εκκρεμότη-
τες με παρέδρους και
υπουργείο έπεσαν ήδη στο κενό.
Καμιά ανοχή στην απλήρωτη δου-
λειά - μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους”, αναφέρει το σωματείο.

Σε στάση εργασίας στις 28/9
(11πμ-3μμ) και κινητοποίηση στη
1:30μμ στο υπουργείο Υγείας για το
ζήτημα των εργολαβικών εργαζόμε-
νων καλεί και η ΟΕΝΓΕ, η ομοσπον-
δία των νοσοκομειακών γιατρών. 

Στην περιφέρεια

Αναβρασμός επικρατεί και στα νο-
σοκομεία της περιφέρειας με σειρά
δράσεων στο δρόμο για την 24ωρη
απεργία στις 6/10. 

Στο Ηράκλειο της Κρήτης οι εργα-
ζόμενοι του ΠΑΓΝΗ, προχώρησαν
σε τρίωρη στάση εργασίας στις
15/9, διαμαρτυρόμενοι για την υπο-
στελέχωση της διοικητικής υπηρε-
σίας. “Η κατάσταση και σε αυτό το
νευραλγικό κομμάτι του νοσοκομεί-
ου αδυνατεί πλέον να λειτουργήσει
και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των
ασθενών ή των συνοδών τους” επι-
σημαίνει το σωματείο. “Με βάση τον
περικομμένο οργανισμό του 2012
στη διοικητική υπηρεσία θα έπρεπε
να εργάζονται 123 άτομα και δου-
λεύουν 72. Υπάρχουν τμήματα που
δεν έχουν καν διοικητικό υπάλληλο
και τα κενά τα καλύπτουν εργαζόμε-
νοι με μπλοκάκι, σπουδαστές του
ΟΑΕΔ, του ΙΕΚ, εθελοντές”.  

Μια βδομάδα πριν στις 7/9, οι ερ-
γαζόμενοι του νοσοκομείου της
Πρέβεζας “υποδέχτηκαν” τον ανα-

πληρωτή υπουργό Υγείας Πολάκη,
με συγκέντρωση, πανό και συνθήμα-
τα που κατήγγειλαν την συνεχιζόμε-
νη υποβάθμιση του ΕΣΥ.

Στην Ικαρία αντιδράσεις έχει προ-
καλέσει η μετακίνηση των αγροτικών
γιατρών από τις Ράχες και το Μαγ-
γανίτη στο Κέντρο Υγείας του Εύδη-
λου. “Για άλλη μια περίπτωση το
πρόβλημα της τραγικής υποστελέ-
χωσης και εγκατάλειψης και των πε-
ριφερειακών μονάδων υγείας επιχει-
ρείται να απαντηθεί με «λύσεις» του
τύπου «άρον τον σάκο σου και τρέ-
χα γύρω γύρω». Πρόκειται για άλλη
μια απόπειρα να παγιωθεί το σύστη-
μα των εργαζόμενων-γυρολόγων και
στην περιοχή μας, απαραίτητο για

να δημιουργούνται
εντυπώσεις ότι καλύ-
πτονται τα κενά που
έχουν αφήσει στο
κουφάρι της δημό-
σιας περίθαλψης οι
μνημονιακές πολιτι-
κές που με ευλάβεια
ακολουθεί και η τωρι-
νή Κυβέρνηση” κα-
ταγγέλλει ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων
του Νοσοκομείου Ικα-
ρίας, προσφέροντας
απεργιακή κάλυψη
στους μετακινούμε-
νους γιατρούς τουλά-

χιστον για τις μέρες των μετακινήσε-
ων. 

Στην Αμαλιάδα, όπως ανακοίνω-
σαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομεί-
ου, ετοιμάζουν “άμεσες και δυναμι-
κές κινητοποιήσεις” σε περίπτωση
που ισχύσει η εξαγγελία για της 6ης
Υγειονομικής Περιφέρειας για “ένα
εφημεριακό κέντρο με έδρα τον
Πύργο”. Σύμφωνα με το σωματείο
το μέτρο της 6ης ΥΠΕ θα σημάνει
την περαιτέρω υποβάθμιση του νο-
σοκομείου, ξεκινώντας με το κόψιμο
των εφημεριών και του Τμήματος
Επειγόντων Περιστατικών, με ανοι-
χτό τον κίνδυνο ακόμα και για στα-
διακό λουκέτο του νοσοκομείου.

Στις 6 Οκτώβρη δίνεται η ευκαιρία

όλα αυτά τα ρυάκια αντίστασης να
ενωθούν σε ένα μεγάλο πανυγειονο-
μικό ποτάμι που θα διασχίσει την
Αθήνα, στέλνοντας καθαρό μήνυμα
τόσο στην ηγεσία του υπουργείου
όσο και στην συνδικαλιστική ηγεσία.
“Η 6 Οκτώβρη μπορεί να γίνει για
τους εργαζόμενους και τα συνδικά-
τα της υγείας, αφετηρία απεργιακής
κλιμάκωσης  μέχρι την  νίκη” κατα-
λήγει μεταξύ άλλων η προκήρυξη
του Συντονιστικού των Νοσοκομεί-
ων. “Για να ανατρέψουμε την άθλια
κατάσταση που επικρατεί στα νοσο-
κομεία και στις συνθήκες που δου-
λεύουμε. Να κερδίσουμε μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
και την αναγκαία χρηματοδότηση,
για πραγματικά δημόσια δωρεάν
υγεία και περίθαλψη και ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας για όλους και
για όλες μας. Ταυτόχρονα να διεκδι-
κήσουμε απο τις ομοσπονδίες της
υγείας ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ 48ωρη
απεργιακή συνέχεια. Μόνο έτσι θα
αναγκάσουμε σε υποχώρηση την κυ-
βέρνηση, τον υπουργό Υγείας και
τις μνημονιακές πολιτικές τους και
θα ανοίξουμε το δρόμο για να ικανο-
ποιηθούν τα αιτήματά μας, να κερδί-
σουμε προσλήψεις και χρηματοδό-
τηση των νοσοκομείων μας, με βάση
τις ανάγκες της κοινωνίας για δημό-
σια δωρεάν υγεία και περίθαλψη”.

Σ.Μ.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Πανελλαδική απεργία 6 Οκτώβρη 
Κερατσίνι, 17/9

Την Κυριακή 25 Σεπτέμβρη θα
πραγματοποιηθεί το Συνέδριο της
ΟΣΝΙΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων Νο-
σηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας) στο ξενοδοχείο TITA-
NIA στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική υγεία
έχουν νιώσει τις επιπτώσεις της κρίσης και των μνημονια-
κών πολιτικών, τα κλεισίματα, την απληρωσιά και τις πε-
ρικοπές αλλά έχουν συσσωρεύσει τις δικές τους εμπει-
ρίες και έχουν δώσει τις δικές τους μάχες με τελευταία
την επιτυχημένη κλαδική απεργία της 1ης Ιούλη. 

Το συνέδριο της ΟΣΝΙΕ είναι μίας πρώτης τάξεως
ευκαιρία για να οργανωθεί και να λειτουργήσει περισ-
σότερο αποτελεσματικά η ομοσπονδία και να στηρίξει
την διάθεση του κόσμου που αποδείχτηκε ότι υπήρχε
με την απεργία της 1ης Ιούλη. Οι δυνάμεις της Αντι-
καπιταλιστικής Αριστεράς συμμετέχουν με έναν σύνε-
δρο, τον πρόεδρο του ΣΕΙΝΑΠ (Σύλλογο Έμμισθων
Ιατρών Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Αθήνας Πειραιά) μέ-

σα από τα ψηφοδέλτια της Αγωνι-
στικής Συνδικαλιστικής Κίνησης
Υγειονομικών (ΑΣΚΥ).

Όπως αναφέρει η διακήρυξη της ΑΣΚΥ για το συνέ-
δριο “Η ΑΣΚΥ παλεύει για κίνημα των εργαζομένων
στην ιδιωτική υγεία που να βασίζεται στη μαζική συμ-
μετοχή των ίδιων, στις γενικές συνελεύσεις των επι-
χειρησιακών ή κλαδικών τους σωματείων ή επιτροπών
αγώνα όπου δεν υπάρχουν σωματεία. Στόχος μας εί-
ναι και ο συντονισμός με άλλα σωματεία και κλάδους
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με στόχο την ευρύτερη
συσπείρωση δυνάμεων για την ανατροπή των αντερ-
γατικών πολιτικών που έχουν έχουν επιβάλλει κυβερ-
νήσεις-εργοδότες- Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.

Απαιτούμε νέα Απεργία μέσα στον Οκτώβριο για
υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης στην ιδιωτική
υγεία”.

Κώστας Πολύδωρος

Συνέδριο ΟΣΝΙΕ 
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Α
περγιακή συγκέντρωση στο υπουργείο
Παιδείας στο Μαρούσι πραγματοποίησαν
στις 15 Σεπτέμβρη δάσκαλοι και καθηγη-

τές. Οι εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν τα νέα μέτρα
του υπουργείου Παιδείας απέναντι στη δημόσια
παιδεία, ενώ απαίτησαν μόνιμους μαζικούς διο-
ρισμούς για να καλυφθούν τα κενά σε όλα τα
σχολεία. 

Ο Παναγιώτης Σάμιος, πρόεδρος του Συλλό-
γου Δασκάλων στο Αιγάλεω μας μίλησε για τη
σημασία της κινητοποίησης και για τη συνέχεια.
«Βρισκόμαστε σήμερα έξω από το υπουργείο
Παιδείας με 24ωρη απεργία. Είναι το πρώτο βή-
μα που κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα για να αν-
τιδράσουμε απέναντι στην καταστροφή που γίνε-
ται. Έχουμε μια σειρά από υπουργικές αποφά-
σεις οι οποίες διαλύουν το δημόσιο σχολείο.
Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην υπουργική από-
φαση για το Νέο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο,
το νέο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και την ειδική
αγωγή. Χιλιάδες θέσεις αναπληρωτών περικό-
πτονται, τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργή-
σουν με αυτό το πρόγραμμα. Δημιουργούνται
πολλά προβλήματα, υποβαθμίζεται η δημόσια εκ-
παίδευση. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι το πρώ-
το βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των αγώ-
νων μας. 

Η συνέχεια με τριήμερες ή πενταήμερες απερ-
γίες θα κριθεί στο γύρο των γενικών συνελεύσε-
ων που θα ακολουθήσει. Πρέπει να είμαστε αι-
σιόδοξοι ό, τι και να γίνει, πρέπει ο αγώνας να
συνεχιστεί. Να πάρουμε και τους γονείς μαζί και
να υπερασπιστούμε το σχολείο των οραμάτων
μας και όχι αυτό το χάλι που είναι σήμερα». 

Δυναμική παρουσία είχαν οι Νηπιαγωγοί που
οργάνωσαν ένα ιδιαίτερο χάπενινγκ με παιχνίδια
και τραγούδι-σύνθημα που χαρακτηριστικά ανέ-
φερε: «μπαλάκια οι νηπιαγωγοί, μπαλάκια τα παι-
διά, ντροπή στο υπουργείο, τι πράγματα είν’ αυ-
τά;» και «Φίλη θα μας ακούσεις θες δεν θες, δε
μας βρίσκουν σύμφωνες οι αλλαγές». 

Η Μαρία Χαβέλα από το 14o Nηπιαγωγείο Κε-
ρατσινίου δήλωσε στην ΕΑ: «Aυτά τα μέτρα
αποδυναμώνουν το νηπιαγωγείο. Δεν έχει συνέ-
χεια ο πρωινός με τον μεσημεριανό κύκλο, όπως
ήταν πριν. Έχει χαθεί ο παιδαγωγικός στόχος,
είναι απλά φύλαξη των παιδιών. Πριν μοιράζον-
ταν οι τομείς του πρωινού και του μεσημεριανού
και κάνανε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Τώ-
ρα η μεσημεριανή νηπιαγωγός μαζεύει παιδιά
από όλα τα τμήματα, δεν έχει παιδιά μόνο από
ένα τμήμα του ολοήμερου. Το διδακτικό μας
ωράριο είναι 25 ώρες επισήμως. Δεν χρεώνονται
όμως ως ωράριο τα διαλείμματα και τα δεκάλε-
πτα της πρόωρης υποδοχής. Το διδακτικό ωρά-
ριο είναι έξι ώρες την ημέρα και όχι 5 όπως λέει
το υπουργείο. Δεν μειώνεται με τα χρόνια υπη-
ρεσίας».  

Η συνάδελφός της, Αργυρώ Κληματάκη πρό-
σθεσε: «Καταργήθηκε ο διαχωρισμός του νηπια-
γωγείου σε ολοήμερο και κλασικό και τώρα
υπάρχει ένας ενιαίος τύπος νηπιαγωγείου, το

οποίο χωρίζεται στο βασικό πρόγραμμα που εί-
ναι μέχρι τη μία και στο ολοήμερο που είναι από
τη μία μέχρι τις τέσσερις. Οπότε το τμήμα που
είναι μέχρι τις τέσσερις συγκεντρώνει παιδιά από
όλα τα τμήματα του νηπιαγωγείου που θέλουν
να μείνουν στην προαιρετική ζώνη που είναι μέ-
χρι τις τέσσερις. Ο τρόπος που λειτουργούσε το
ολοήμερο έχει αλλάξει εντελώς. Δεν μοιράζεται
η εκπαιδευτική διαδικασία στο πρόγραμμα όλης
της ημέρας. Σταματάει στη μία και μέχρι τις τέσ-
σερις στην ουσία γίνεται φύλαξη. Σταματάει η
εναλλαγή. Η νηπιαγωγός που αναλαμβάνει μία
με τέσσερις δεν κάνει παιδαγωγικό έργο. Στην
ουσία θα κάνει φύλαξη για όλη τη χρονιά. Δεν θα
πάρει ποτέ πρωί. Τα παιδιά αν έχουν άλλη στην
προαιρετική πρωινή ζώνη, άλλη στο βασικό πρό-
γραμμα και άλλη το μεσημέρι έχουν τρεις νηπια-
γωγούς σε μια μέρα. Μιλάμε για νήπια εδώ».

Συντονισμός

Πολλά ήταν τα σωματεία και οι συλλογικότη-
τες με τα δικά τους πανό. Εκτός από τη ΔΟΕ, πα-
νό είχαν οι Σύλλογοι Δασκάλων Α’ Αθήνας, «Θου-
κυδίδης», «Σωκράτης», Αιγάλεω και «Σεφέρης».
Κοινό πανό είχαν η Γ’ και η Ε’ ΕΛΜΕ, δικό της η
ΕΛΜΕ Πειραιά. Οργανωμένα κατέβηκαν ακόμα η
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκά-
λων, η Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών, το Συντονι-
στικό Νηπιαγωγών και το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών.
Την κινητοποίησαν στήριξαν με την παρουσία
τους και το πανό τους οι φοιτητές του ΣΕΚ στις
σχολές και οι μαθητές Anticapitalista. 

Την ανάγκη συντονισμού καθηγητών και δα-
σκάλων για τη συνέχεια μας επισήμανε ο Χρή-
στος Κουρνιώτης, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-
Ζεφυρίου-Φυλής. «Η σημερινή είναι μια πάρα πο-
λύ σημαντική κινητοποίηση. Γιατί; Γιατί γίνεται
σε μια στιγμή που έχει ξεκινήσει το σχολείο, συ-
νεχίζεται η προπαγάνδα του υπουργείου για την
πολύ μεγάλη «επιτυχία της κάλυψης των κενών»,
την «κανονικότητα» και όλες αυτές τις μπούρδες.
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα κενών και στις τοπο-
θετήσεις των συναδέλφων. Στην πρωτοβάθμια
υπάρχουν περισσότερα κενά. Στη δευτεροβάθ-
μια υπάρχει το πρόβλημα των τοποθετήσεων με
όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει ειδικά σε
γυμνάσια, ΕΠΑΛ και στα εργαστήρια Πληροφορι-
κής και Φυσικοχημείας. Υπάρχει σοβαρό πρό-
βλημα με ανθρώπους που έχουν 15, 20, 25 χρό-
νια προϋπηρεσία που οφείλουν να καλύψουν κε-
νά σε άλλα σχολεία. Και μιλάμε για 5-8 ώρες,
ίσως και παραπάνω. Όλα αυτά δημιουργούν
εκρηκτική κατάσταση. Υπάρχει ένας μεγάλος
αριθμός καθηγητών που είναι επί ξύλου κρεμά-
μενοι. Στη συνέχεια πρέπει να οργανώσουμε τα
επόμενα βήματα, με παρεμβάσεις στις Διευθύν-
σεις. Έχουμε μπροστά μας Γενικές Συνελεύσεις
γιατί έχουμε στη 1 Οκτώβρη Συνέλευση Προ-
έδρων των ΕΛΜΕ, στις 24/9 υπάρχει η Συνέλευ-
ση Προέδρων των Δασκάλων. Περιμένουμε από
εκεί να βγουν πιο δυναμικές και αποφασιστικές
κινητοποιήσεις».  

Νεκτάριος Δαργάκης

Η 15 Σεπτέμβρη
ήταν η αρχή… 
ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΝΙΑ

ΞΑΝΘΗ

ΑΘΗΝΑ
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...εμπρός για κλιμάκωση απεργιακή
Μ

ετά την 24ωρη απεργία στις
15/9 ακολουθούν Γενικές
Συνελεύσεις τόσο στους

Συλλόγους Δασκάλων όσο και στις
ΕΛΜΕ. Θυμίζουμε ότι στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση ήδη από το Συ-
νέδριο του Ιουνίου υπάρχει η εισή-
γηση της ΔΟΕ προς τους Συλλό-
γους για κλιμάκωση με 3μερες ή
5ημερες απεργίες. Ο Σύλλογος Δα-
σκάλων Χανίων σε συνέλευση που
προηγήθηκε της απεργίας αποφάσι-
σε να προτείνει 3μερη απεργία στη
Συνέλευση Προέδρων των Δασκά-
λων που θα γίνει στις 24 Σεπτέμβρη. 

Στις ΕΛΜΕ Γενικές Συνελεύσεις
θα γίνουν από τις 26 έως τις 30/9,
ενώ η Συνέλευση Προέδρων θα γίνει
στη 1 Οκτώβρη. Η επίσημη ανακοί-
νωση αυτού του προγράμματος
στους καθηγητές δεν έχει γίνει με
ευθύνη των ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ. 

H «Τάξη μας», το δίκτυο εκπαιδευ-
τικών που συμμετέχει στις Παρεμβά-
σεις, στην ανακοίνωσή του μετά την
απεργία τονίζει ότι «Η 15 Σεπτέμβρη
ήταν μόνο η αρχή. Εμπρός για απερ-
γιακή κλιμάκωση!». 

Αναφέρει συγκεκριμένα: «Η απερ-
γία μας τάραξε τα νερά της “κανονι-
κότητας” και της “έγκαιρης προετοι-
μασίας” που εξήγγειλε επί εβδομά-

δες το Υπουργείο. Τα ψέματα του
Υπουργού και η κατάντια της κυβέρ-
νησης μας εξοργίζουν: στη συνάντη-
ση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με το Φίλη την
ημέρα της απεργιακής συγκέντρω-
σης έξω από το Υπ. Παιδείας, ο
Υπουργός υπερασπίστηκε μέχρι τε-
λευταίας ρανίδας την εφαρμογή του
3ου Μνημονίου στην Παιδεία. Οι
20.000 μόνιμοι διορισμοί που υπο-

σχόταν καιρό τώρα το Υπουργείο
έγιναν καπνός ενώ τα λεγόμενα από
μεριάς του Υπουργού σε ό, τι αφο-
ρά τη διάλυση του Δημόσιου Νηπια-
γωγείου κατρακύλησαν στο επίπεδο
ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται διότι
“ξεβολεύονται” οι Νηπιαγωγοί!

Ευτυχώς τα νούμερα μιλάνε από
μόνα τους: από 186.000 το 2008, σε
134.000 το 2016(!). Μέσα σε 8 χρό-

νια κρίσης μετράμε απώλειες 52.000
θέσεων εργασίας.

Η κατρακύλα όμως φτάνει και σε
άλλα επίπεδα. Οι εξαγγελίες Φίλη
για σχολεία ανοιχτά για τα προσφυ-
γόπουλα με δημιουργία τάξεων υπο-
δοχής, μετατρέπονται τώρα σε μα-
θήματα κατά τις απογευματινές
ώρες από ΜΚΟ και κονδύλια ΕΣΠΑ,
με άμεση και έμμεση επίθεση στα

συνδικάτα μας που πήραν θέση ότι
θέλουμε τα παιδιά των προσφύγων
μαθητές μας. Να μην αφήσουμε τον
Υπουργό να πει στα προσφυγόπου-
λα ότι περνάτε μέχρι την αυλή αλλά
όχι μέσα στην τάξη».

Και προσθέτει: «Στις 24 Σεπτέμ-
βρη συνεδριάζουν οι Πρόεδροι των
Συλλόγων για να αποφασίσουν την
αγωνιστική συνέχεια στον κλάδο. Η
απάντηση στις πολιτικές της κυβέρ-
νησης δεν μπορεί να είναι άλλη από
την κλιμάκωση με 3ήμερες - 5ήμε-
ρες επαναλαμβανόμενες απεργίες
όπως υπόσχεται η απόφαση του Συ-
νεδρίου… 

Καλούμε την Αριστερά να συσπει-
ρωθεί στο δρόμο της απεργίας. Κα-
λούμε τους συναδέλφους, σύλλογο
το σύλλογο να στηρίξουν τη συνέ-
χεια του αγώνα. Χαιρετίζουμε τη
συμμετοχή των συναδέλφων της
Ο.Λ.Μ.Ε. στην απεργία στις 15/9 και
ζητάμε τη συνέχεια με συντονισμό.
Διεκδικούμε από την ΑΔΕΔΥ αντί-
στοιχα να προχωρήσει σε απεργία
για όλο το Δημόσιο. Οι επιθέσεις
αφορούν όλους τους κλάδους και
ήδη ο Φίλης άνοιξε το ζήτημα της
επίθεσης στο συνδικαλισμό στη συ-
νάντηση με τους εκπροσώπους
μας».

Ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ, δάσκαλος μας
μίλησε για τη διαδήλωση στην Ξάνθη.
«Συγκεντρωθήκαμε στην κεντρική πλα-
τεία και κάναμε κοινή πορεία ο Σύλλο-
γος Δασκάλων, η ΕΛΜΕ, το ΠΑΜΕ και η
Εργατική Αλληλεγγύη. Όλοι οι συνά-
δελφοι συζητούσαν για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε στα σχολεία και
πως θα αντιδράσουμε. Πολύ καλή ήταν
η ανταπόκριση του κόσμου που συναν-
τήσαμε στην πορεία. Μας έλεγαν ότι
πρέπει να συνεχίσουμε, να μην αφή-
σουμε να περάσει η επίθεση στο δημό-
σιο σχολείο».  

Ο Στέλιος Γιαννούλης, αναπληρωτής
και μέλος του Συλλόγου Δασκάλων Χα-
νίων μας μετέφερε την εικόνα από την
συγκέντρωση στην πόλη. «Η απεργία
ήταν καλά οργανωμένη. Είχε προηγη-
θεί μαζική γενική συνέλευση του συλ-
λόγου μας και αυτό βοήθησε. Ως ανα-
πληρωτές ενεργοποιήσαμε ξανά την
Επιτροπή Αγώνα από την πρώτη μέρα
της νέας χρονιάς. Με την προκήρυξη
της «Τάξης μας» εξορμήσαμε σε περί-
που 25 σχολεία, ενώ την ημέρα της
απεργίας έγινε περιφρούρηση στο 16ο
Δημοτικό Σχολείο.

Πάνω από 100 εκπαιδευτικοί συμμε-
τείχαν στη συγκέντρωση στην Διεύθυν-

ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χα-
νίων όπου έγινε συνάντηση για να δώ-
σουμε τα αιτήματά μας. Έχουμε πάρει
απόφαση για τη συνέχεια, για κλιμάκω-
ση των κινητοποιήσεων, στις 22 Σε-
πτέμβρη έχουμε και νέα Γενική Συνέ-
λευση». 

Περιοδείες

Συγκέντρωση έγινε και στο Ηρά-
κλειο. Ο Νίκος Ζαμπουλάκης, δάσκα-
λος από το 17ο Δημοτικό Σχολείο και
αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Τμή-
ματος της ΑΔΕΔΥ του νομού δήλωσε
στην ΕΑ: «Κάναμε συγκέντρωση στην
πλατεία Ελευθερίας. Μαζευτήκαμε 70-
80 συνάδελφοι. Υπήρχε ο αναγκαίος
αριθμός για να κάνουμε και πορεία, αλ-
λά με ευθύνη των πλειοψηφιών των
σωματείων δεν έγινε. Θα συνεχίσουμε
τις περιοδείες στα σχολεία, να μιλή-
σουμε με τους συναδέλφους, να μην
υπάρξει πουθενά συγκάλυψη των κε-
νών. Να ενημερώσουμε όλους τους εκ-
παιδευτικούς για τα νέα μέτρα για να
αντιδράσουμε ακόμα πιο δυναμικά με-
τά την 24ωρη απεργία».

Πάνω από 100 δάσκαλοι και καθηγη-
τές συγκεντρώθηκαν στα Γιάννενα όπου
έγινε πορεία από την Ακαδημία στα
γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δυ-
ναμική παρουσία είχαν οι Νηπιαγωγοί.  

Στην Καλαμάτα «κάναμε παράσταση
διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης Μεσσηνίας όπου είχε γίνει κάλεσμα
από το Σύλλογο Δασκάλων, ενώ έγινε
συνάντηση με τη Σύμβουλο των Νηπια-
γωγών για να αναδείξουμε τα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συ-
νάδελφοι νηπιαγωγοί», μας δήλωσε η
Χριστίνα Λαδά, δασκάλα.

Στη Μυτιλήνη «έγινε παράσταση δια-
μαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυν-
ση Εκπαίδευσης Λέσβου. Την κινητοποί-
ηση κάλεσαν ο Σύλλογος Δασκάλων και
η ΕΛΜΕ. Αναδείξαμε τα κενά που υπάρ-
χουν στα σχολεία με το πέταγμα των
αναπληρωτών έξω από την εκπαίδευση,
ζητήσαμε να σταματήσουν οι συγχωνεύ-
σεις, να μην υπάρχουν πολυμελή τμή-
ματα μαθητών, να σταματήσει η κατά-
σταση όπου εκπαιδευτικοί τρέχουν και
δεν φτάνουν από σχολείο σε σχολείο
για να καλύψουν το ωράριό τους. Οι δά-
σκαλοι έχουν ανακοινώσει ότι θα κά-
νουν συνέλευση την Τετάρτη 21/9 και
εμείς θα την ορίσουμε το αμέσως επό-
μενο διάστημα εν όψει της Συνέλευσης
Προέδρων των ΕΛΜΕ», μας είπε η Σο-
φία Γεωργοκώστα, καθηγήτρια και μέ-
λος της τοπικής ΕΛΜΕ.

Πανελλαδική κινητοποίηση 

Τα μέτρα που έχουν έρθει έχουν σαφή στόχο να υπάρξει ένας
κανιβαλισμός μέσα στην εκπαίδευση με βασικό αποτέλεσμα τη
μείωση του προσωπικού και έτσι να υποβαθμιστεί το μορφωτικό
έργο του εκπαιδευτικού σε τεράστιο βαθμό. 

Εμείς ως Σύλλογος που αντιπροσωπεύει τους εικαστικούς εκ-
παιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια έχουμε
μεγάλη συμπίεση από αυτή τη διαδικασία. Τα μαθήματά μας γί-
νονται μπαλώματα που μπορεί να τα καλύψει ο οποιοσδήποτε,
μας φέρνουνε σε αντίθεση με συναδέλφους, ενώ δεν έχουμε κα-
μιά τέτοια διάθεση. Θέλουμε να προασπίσουμε την παρουσία
μας και την αυτοτέλεια μας διδακτικά και επιστημονικά μέσα
στην εκπαίδευση. Τα σωματεία πρέπει να καταγγείλουν όλες τις

μεθοδεύσεις που προωθούνται διοικητικά από τις διευθύνσεις. 

Φοίβος Σοφικίτης, 
εκπαιδευτικός εικαστικών, 7ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής

EIKAΣΤΙΚΟΙ 

Όχι στις μεθοδεύσεις
του υπουργείου

Γενικές Συνελεύσεις
Σύλλογος  Π.Ε. Νέας Σμύρνης 
Τετάρτη 21/9,  7μμ, 7o Δημοτικό  
Σύλλογος Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου» 
Τετάρτη 21/9, 6.30μμ, 1ο Δημοτικό Μαρκόπουλου
Σύλλογος Π.Ε. Γιαννιτσών 
Τετάρτη 21/9, 6μμ 3ο Δημοτικό  
Σύλλογος Π.Ε. «Αριστοτέλης» 
Πέμπτη 22/9, 7μμ, 39ο-141ο Δημοτικό (Τσούντα και Αχαρνών)
Σύλλογος Π.Ε. Χανίων 
Πέμπτη 22/9, 7μμ, 16ο Δημοτικό  

Η απεργιακή συγκέντρωση στο
υπουργείο Παιδείας, 15/9
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“Εμείς έχουμε πάρει όλα τα μέτρα· τα παιδάκια,
τα προσφυγόπουλα θα πάνε το απόγευμα σε τάξεις
υποδοχής, θα είναι εμβολιασμένα, θα έχουν τους
δασκάλους τους. Θέλουμε να παίξουν με τα παιδιά,
τα Ελληνόπουλα σιγά σιγά και αργότερα θα ενταχ-
θούν στις σχολικές αίθουσες. Δεν καταλαβαίνω για
ποιο λόγο αρνούνται οι γονείς τα παιδιά αυτά στον
χώρο -όχι στις τάξεις μαζί με τα παιδιά τους- του
σχολείου”. Αυτά είπε ο Φίλης σχολιάζοντας την
απειλή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιόκαστρου για κατά-
ληψη του σχολείου σε περίπτωση που πάνε εκεί τα
προσφυγόπουλα.

Όταν ο ίδιος ο υπουργός δεν κρίνει τα προσφυ-
γόπουλα ικανά, όχι μόνο να φοιτήσουν στις ίδιες
τάξεις με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά ούτε καν τις
ίδιες ώρες, τότε αφήνει τα περιθώρια σε όλους
όσοι θέλουν να παίξουν το χαρτί του ρατσισμού.
Πώς αλήθεια “θα παίξουν τα προσφυγόπουλα με τα
Ελληνόπουλα” ώστε να ενταχτούν αργότερα στις
σχολικές αίθουσες, όπως λέει ο υπουργός, όταν τα
προσφυγόπουλα θα πηγαίνουν το απόγευμα στο
σχολείο; Πώς αλήθεια θα σπάσει το ρατσιστικό δη-
λητήριο όταν λίγο πολύ ο ίδιος καθησυχάζει τους
δήθεν “αγανακτισμένους γονείς” ότι δεν πρέπει να
ανησυχούν αφού τα προσφυγόπουλα δεν θα είναι
στις ίδιες τάξεις “με τα παιδιά τους”;

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε το προηγούμενο διά-
στημα να αποφασίσει την εγγραφή των προσφυγό-
πουλων στα σχολεία. Δεν ήταν δική της πρωτοβου-
λία, αλλά μια απόφαση κάτω από τη πίεση του κινή-
ματος αλληλεγγύης που το επέβαλε. Και τώρα, η
δήλωση του Φίλη δείχνει αναδίπλωση.

To εκπαιδευτικό κίνημα

“Το εκπαιδευτικό κίνημα απαιτούσαμε μήνες να
ανοίξουν τα σχολεία για όλα τα προσφυγόπουλα
χωρίς προϋποθέσεις”, θυμίζει η Ντίνα Γκαρανέ από
τη Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, “Χρειάστηκε κινητοποιήσεις,
ανακοινώσεις και πρωτοβουλία να πάρουμε παιδιά
μόνοι μας και να τα πάμε στα σχολεία να γραφτούν.
Δώσαμε τη μάχη με διευθυντές και το υπουργείο
που δεν δέχονταν τις εγγραφές. Τέτοια παραδείγ-
ματα στο κέντρο της Αθήνας έγιναν στους συλλό-
γους εκπαιδευτικών Αριστοτέλης και Αθηνά, στην
Β’ και Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας. Έτσι ήρθε η εγκύκλιος στις
αρχές Ιούνη ότι πρέπει να γραφτούν. Όμως, έχει
ισχύσει κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν
έχει επεκταθεί με τμήματα υποδοχής την δευτερο-
βάθμια ενώ τα παιδιά του νηπιαγωγείου δεν είναι
μέσα στην επίσημη εκπαίδευση, τα μαθήματα θα γί-
νονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Είναι απαράδεκτο να θεωρείς ότι ασκείται παιδα-
γωγικό ή εκπαιδευτικό έργο όταν τα παιδιά είναι έγ-
κλειστα. Το εκπαιδευτικό κίνημα απαιτεί πρόσβαση
με μόνιμους διορισμούς για να είναι αποτελεσματι-
κή. Δεν μπορεί αυτό να αντικατασταθεί από ΜΚΟ.
Θα συνεχίσουμε τη μάχη για τους διορισμούς, γιατί
αφορά την κάλυψη όλων των παιδιών των σχολείων”.

Για τον υπουργό, το περιστατικό στο Ωραιόκα-
στρο έρχεται “σε αντίθεση με τη συμπεριφορά αγά-
πης, αλληλεγγύης, κατανόησης από τη συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων -γονέων, μαθητών, εκπαι-
δευτικών- στη χώρα μας”. Είναι πράγματι έτσι.
Όμως, το μοναδικό που είχε να προτείνει ο Φίλης
στο συγκεκριμένο Σύλλογο Γονέων ήταν... “να το
ξανασκεφτούν” αφού τελικά συμφωνα με το υπουρ-
γείο τα προσφυγόπουλα θα μείνουν στην αυλή ή
στο στρατόπεδο.

Λ.Β.

Στάχτες γινόταν το βράδυ της Δευτέρας 19 Σεπτέμβρη το στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης της Μόριας στη Λέσβο ύστερα από την εξέ-
γερση των προσφύγων που ήταν φυλακισμένοι εκεί. Είχαν προηγη-
θεί ρατσιστικές συγκεντρώσεις ακροδεξιών και χρυσαυγιτών υπό
την πλήρη ανοχή της αστυνομίας. 

Οι ρατσιστικές συγκεντρώσεις είχαν ξεκινήσει στη Χίο την Τε-
τάρτη 13 Σεπτέμβρη, μία μέρα μετά την ευρεία δημοσιότητα που
πήρε το θέμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Ωραιόκα-
στρο. Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, η συγκέντρωση των
“αγανακτισμένων πολιτών” ενάντια στους πρόσφυγες, με τη συμ-
μετοχή γνωστών ακροδεξιών και χρυσαυγιτών του νησιού, συνο-
δεύτηκε από τραμπουκισμούς και απειλές κατά πολιτών και δημο-
σιογράφων, ρατσιστικές επιθέσεις ενάντια ακόμα και στο παραο-
λυμπιονίκη Παντελή Καλόγερο που βρέθηκε τυχαία με το αναπηρι-
κό του αμαξίδιο δίπλα στην πορεία, καθώς και προσπάθεια επίθε-
σης στους καταυλισμούς προσφύγων στο ΔΗΠΕΘΕ και στη Σού-
δα. Και όλα αυτά με την κάλυψη της αστυνομίας.

Το σκηνικό επαναλήφτηκε λίγες μέρες μετά στη Λέσβο. Οι κα-
ταγγελίες από κατοίκους, δημοσιογράφους, αλληλέγγυους στους

πρόσφυγες για τις ρατσιστικές συγκεντρώσεις την Κυριακή 18 και
τη Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη στο νησί είναι συγκλονιστικές. “Σήμερα
[19/9] το νησί της αλληλεγγύης η Λέσβος, μετατράπηκε για λίγο
ελπίζουμε, σε νησί του φόβου και της αγριότητας”, έγραφε η Έφη
Λατσούδη στο facebook “Η πορεία κατοίκων της Μόριας μετατρά-
πηκε σε πορεία τραμπούκων υπό το άγρυπνο βλέμμα όλης της
ηγεσίας της αστυνομίας που απάντησαν στις φωνές που τους κα-
λούσαν να παρέμβουν "φύγετε φύγετε η κατάσταση είναι τεταμέ-
νη", "φύγετε από το δρόμο" εν ολίγοις αφήστε τον δρόμο στην
αγριότητα”.

“Φορώντας το μανδύα του "πατριώτη" επιχειρούν να βγουν από
την απομόνωση οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής και η ακροδεξιά
στην Λέσβο. Τα γεγονότα δεν είναι τυχαία αλλά εντάσσονται σε
μια οργανωμένη προσπάθεια ακροδεξιών κύκλων να δημιουργή-
σουν συνθήκες πογκρόμ και να στρέψουν τους ντόπιους ενάντια
στους πρόσφυγες”, ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου. “Καλούμε τα
συνδικάτα, το Εργατικό Κέντρο, τις οργανώσεις της αριστεράς, τις
κινήσεις αλληλεγγύης να δώσουμε μαζί τη μάχη ενάντια στην φα-
σιστική απειλή και τους προσφυγοφάγους της Χρυσής Αυγής και
τους ισλαμόφοβους της ακροδεξιάς”.

Σ
ε αφορμή για να εκφραστεί ξανά το
μαζικό κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες σε όλη τη χώρα μετατρά-

πηκε η είδηση για την ρατσιστική απόφαση
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιόκαστρου να
προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου αν
εγγραφούν εκεί τα προσφυγόπουλα. 

Τη Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη εκατοντάδες
διαδηλωτές συμμετείχαν στη συγκέντρωση
στο Ωραιόκαστρο που κάλεσε το ΚΚΕ και
στήριξαν η ΚΕΕΡΦΑ, η ΟΚΔΕ και η Λαϊκή
Ενότητα.

H προσπάθεια να εμφανιστεί κίνηση
“αγανακτισμένων γονέων” ενάντια στα
προσφυγόπουλα γύρισε μπούμερανγκ με
μια σειρά συλλόγους γονέων και εκπαιδευ-
τικών, αντιρατσιστικές κινήσεις, φορείς και
συλλογικότητες να δηλώνουν κατηγορημα-
τικά ότι οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους
είναι καλοδεχούμενα σε όλες τις πόλεις και
τα σχολειά.

Από το γειτονικό Σύλλογο Γονέων και Κη-
δεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Συ-
κεών και το Σύλλογο Δασκάλων του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Ωραιόκαστρου που
έβγαλαν ανακοινώσεις καταδίκης της ρα-
τσιστικής απόφασης μέχρι το 1ο Δημοτικό
Σχολείο και 2ο Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου –
Τούρκικο που αποφάσισαν να υποδεχτούν
τα προσφυγόπουλα και
τις οικογένειές τους με
ένα γκράφιτι με τα ερεί-
πια της μαρτυρικής Παλ-
μύρας, οι αντιδράσεις
ήταν άμεσες και μαζικές.
Πραγματικά σε όλη τη
χώρα αναδείχτηκαν οι κι-
νήσεις και οι πρωτοβου-
λίες που βρίσκονται αυτό
το διάστημα σε εξέλιξη
από γονείς, εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές -και
που σπάνια βρίσκουν το

δρόμο τους στη δημοσιότητα- για το καλω-
σόρισμα των προσφυγόπουλων στα σχο-
λεία. Η εγγραφή των προσφυγόπουλων στα
σχολεία είναι μάχη για να υλοποιηθεί. “Πριν
δύο βδομάδες περίπου επισκεφτήκαμε
τους πρόσφυγες που μένουν στο Γενικό
Πατησίων και τους ενημερώσαμε ότι τα παι-
διά τους μπορούν να γραφτούν στα σχο-
λεία”, μας είπε ο Νίκος Κουράκης, αναπλη-
ρωτής εικαστικός δάσκαλος, “Αυτό που
ακολούθησε ήταν μια συγκλονιστική εμπει-

ρία. Ξεκινήσαμε επί τόπου, μαζί με είκοσι
περίπου παιδιά και τις μαμάδες τους και
πήγαμε σε κοντινό σχολείο της περιοχής.
Ήταν σα μια μικρή διαδήλωση. Εκεί οι εκ-
παιδευτικοί τα καλωσόρισαν και αμέσως
έκαναν τις απαραίτητες διαδικασίες για την
εγγραφή τους. Η φουρνάρισσα από τον
απέναντι φούρνο μοίρασε ψωμάκια στα παι-
διά. Ενώ όλοι οι κάτοικοι της γειτονιάς που
μας έβλεπαν ήταν ενθουσιασμένοι.

Ήταν ένα χαστούκι απέναντι στο ρατσι-
σμό και μια προσπάθεια
υλοποίησης όσων το
υπουργείο εξαγγέλλει αλ-
λά δεν κάνει πράξη. Φυσι-
κά χρειάζεται συνέχεια για
να πάνε πράγματι αυτά τα
παιδιά στο σχολείο. Ο διευ-
θυντής του σχολείου, πα-
ρόλο που δέχτηκε την εγ-
γραφή, μέχρι σήμερα δεν
κάνει τίποτα ώστε αυτή να
υλοποιηθεί συγκεκριμένα.
Μόνο οι εκπαιδευτικοί μπο-
ρούμε να το επιβάλλουμε”.

ΝΑΙ στα προσφυγόπουλα, 
ΟΧΙ στους “ανησυχούντες πατριώτες”

Οι χειρισμοί 
του Φίλη

Οι φασιστικές προκλήσεις δεν θα περάσουν

Προσφυγόπουλα με τις μητέρες τους μετά την εγγραφή σε σχολείο στα Πατήσια. 
Μαζί τους ο Νίκος Κουράκης, δάσκαλος, και η Θένια Ασλανίδη, γιατρός

Ωραιόκαστρο 19 Σεπτέμβρη 
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Τ
ην 86η ημέρα της δίκης (19/9)
συνεχίστηκε η κατάθεση του
Αμπού Χαμέντ Σαάντ, Αιγύπτι-

ου ψαρά και θύμα της δολοφονικής
επίθεσης του τάγματος Περάματος
της Χρυσής Αυγής. Ο Σαάντ περιέ-
γραψε την επίθεση και τα όσα ακο-
λούθησαν. 

«Έχουμε ψαράδικο στο Πέραμα.
Στις 5 το πρωί ξυπνάμε για να αγο-
ράσουμε ψάρια, ώστε στις 8 να το
ανοίξουμε. Είναι κουραστική δου-
λειά κι έτσι τα βράδια κοιμόμαστε
βαριά. Όταν ξύπνησα όλο το σπίτι
χτυπιόταν, η πόρτα, τα παράθυρα.
Άκουσα έναν να βρίζει τον Αχμέντ,
‘άνοιξε να σου μάθω ποιοι είμαστε
εμείς, ποια είναι η Χρυσή Αυγή’, έλε-
γε και το όνομά του. Χτυπάγανε με
σίδερα και ξύλα. Προσπαθούσαν να
ανοίξουν τα παράθυρα κι εμείς τα
κρατούσαμε. Σπάσανε το τζάμι της
πόρτας και αδειάσανε μέσα έναν πυ-
ροσβεστήρα που είχαν φέρει, έγινε
όλο το σπίτι άσπρο. Φωνάζαμε βοή-
θεια για να ξυπνήσει κάποιος από τη
γειτονιά. Τους πετούσαμε πράγμα-
τα, ό,τι είχαμε. Όλο αυτό κράτησε 3-
4 λεπτά. Μετά κατέβηκαν και έσπα-
σαν τα αυτοκίνητα και το τρίκυκλο
που έχουμε για τη δουλειά. 

Άκουσα φωνές από την ταράτσα
και ανέβηκα. Βρήκα τον Αμπουζίντ
ξαπλωμένο, σκισμένα τα ρούχα, αίμα
στο κεφάλι και να βγαίνει πηχτό από
το στόμα. Δεν μπορούσε να μιλήσει,
μόνο βογκούσε. Τον κατεβάσαμε και
λιποθύμησε. Συνήλθε και ξαναλιπο-
θύμησε, επαναλαμβανόταν αυτό, του
κοβόταν η ανάσα. Τον πήγα στο Τζά-
νειο. Εκεί κατέθεσα σε έναν αστυνο-
μικό. Τα ξημερώματα μας είπαν να
πάμε στον Ευαγγελισμό.

Την άλλη μέρα πήρε κάποιος δικη-
γόρος τον αδερφό μου και του ζήτη-
σε ‘να τα βρούνε’, να του δώσει κά-
ποιο ποσό. Του ζήτησε να πει ότι δε
γνωρίζει ποιοι το έκαναν.

Ο Αμπουζίντ νοσηλεύτηκε 15-16
μέρες. Ούτε λεφτά είχε, ούτε μπο-
ρούσε να σηκωθεί. Ένα μήνα –και
παραπάνω- του έφτιαχνα φαΐ που
έτρωγε με καλαμάκι. Ήμαστε μαζί
του κάθε μέρα εκ περιτροπής, για 3
μήνες. Δεν έχει δουλέψει κανονικά
μέχρι σήμερα. Καλυτερεύει, αλλά
δεν μπορεί να κάτσει 12 ώρες στη
δουλειά όπως εγώ».

Το εφιαλτικό κλίμα της επίθεσης
περιέγραφε με εκφράσεις που έδει-
χναν καθαρά ότι τα θύματα φοβήθη-
καν για τη ζωή τους: «Φωνάξαμε
βοήθεια για να μας προλάβουν»,
«Φωνάξαμε ασθενοφόρο, παρακαλέ-
σαμε να έρθουν γρήγορα γιατί ‘το
παιδί πεθαίνει’. Τους είπαμε ότι ήρ-
θαν και μας χτύπησαν και σκότωσαν
έναν» και «Φοβόμουν να βγω. Ό,τι
και να έριχναν δε θα έβγαινα από το
σπίτι. Αν βγαίναμε έξω, από αυτά

που έκαναν στο παιδί, πιστεύω ότι
θα μας είχαν σκοτώσει τελείως»
(ερωτηθείς για το αν πνιγόταν από
τη σκόνη του πυροσβεστήρα και τι
έκανε γι’ αυτό).

Σε ερωτήσεις της πολιτικής αγω-
γής σχετικά με την ύπαρξη πυρο-
σβεστήρα: «Είχαν σχεδιάσει τι θα
κάνουν, σαν πόλεμος δηλαδή. Θα εί-
παν ‘αν έχει παράθυρο, θα σπάσου-
με το παράθυρο. Αν δεν μπορέσου-
με, θα ρίξουμε τον πυροσβεστήρα

κλπ». Όταν ρωτήθηκε αν έσπασαν
άλλα αυτοκίνητα στο δρόμο ή άλλες
πόρτες και παράθυρα: «Για να έρ-
θουν έτσι στο σπίτι θα πει ότι ήξε-
ραν πού μένουμε, τι κάνουμε. Το ένα
αυτοκίνητο είχε τα στοιχεία του Αχ-
μέντ, αλλά το άλλο ήταν ΙΧ».

Ο μάρτυρας μίλησε επίσης για το
κλίμα τρόμου που υπήρχε πριν, κατά
τη διάρκεια της επίθεσης και των
ωρών που ακολούθησαν και όλο το
διάστημα μετά: «Τόσα χρόνια δεν εί-

χαμε διαφορές με κανένα. 5 μήνες
πριν την επίθεση είχαμε ακούσει για
τη Χρυσή Αυγή, μας τα έλεγαν και
Έλληνες στην ιχθυόσκαλα, ότι όπου
βλέπουν μαύρο τον χτυπάνε. Μια οι-
κογένεια στο νοσοκομείο, όταν έμα-
θαν ότι την επίθεση έκαναν χρυσαυ-
γίτες είπαν ‘δε θα αφήσουν κανένα
ξένο’. Μετά την επίθεση φοβόμαστε
όλοι, και εμείς και όλοι οι μετανά-
στες». 

Επιπλέον, έδωσε μια εικόνα της

αδιαφορίας –σε βαθμό υποτίμησης-
με την οποία αντιμετώπισε η αστυνο-
μία την πρώτη κατάθεσή του, ενι-
σχύοντας τον τρόμο: «Μαζί μας στο
θάλαμο ήταν τρεις άνδρες της ασφά-
λειας. Ένας με πήρε στο διάδρομο
και σημείωνε σε ένα χαρτί στον τοίχο
αυτά που του έλεγα. Μίλησα 10 λε-
πτά περίπου. Διερμηνεία δεν υπήρχε.
Είπα ότι δε γνωρίζω κανέναν γιατί
φοβόμουν. Δεν ήθελα να πω πολλά.
Δεν ήξερα καν αν θα γίνει αυτή η δί-
κη ή αν θα πιάσουν κανέναν».

Σαχζάτ Λουκμάν

Ερωτώμενος για τη δράση της
Χρυσής Αυγής είπε: «Έχουν γίνει κι
άλλες επιθέσεις, σε τζαμιά, σε άλ-
λους Αιγύπτιους, σε Πακιστανούς.
Ένας συμπατριώτης μου δεν έκανε
μήνυση γιατί θα τον κρατούσε η
αστυνομία για τα χαρτιά. Ξέρω ότι
έχουν δολοφονήσει τον Σαχζάντ
Λουκμάν από το Πακιστάν. Και τον
Παύλο Φύσσα τον έχει δολοφονήσει
η Χρυσή Αυγή.

Έχω ακούσει για το Λαγό, είπε ότι
οι ψαράδες θα λογοδοτούν στη Χρυ-
σή Αυγή. Πιστεύω ότι έχει σχέση με
την επίθεση. Αν κάτι συμβεί στο εξής
σε μένα ή στα αδέρφια μου, την ευ-
θύνη λέω ότι έχει η Χρυσή Αυγή».

Ωστόσο τόνισε τη στήριξη που
προσέφερε στα θύματα η γειτονιά:
«Ο κόσμος της γειτονιάς μας αγα-
πούσε, είχαμε πελατεία χρόνων.
Μας συμπαραστάθηκαν, μας είπαν
‘μη φύγετε’ κι έτσι αποφασίσαμε να
μην κλείσουμε το μαγαζί. Λειτουργεί
ακόμη στο Πέραμα. Μετακομίσαμε
σε άλλο σπίτι όμως, πιο ασφαλές».

Στη φάση της αναγνώρισης, του
ζητήθηκε να περιγράψει τους δύο
χρυσαυγίτες που επιχείρησαν να
ανοίξουν τα μισοασφαλισμένα πα-
τζούρια που ο ίδιος προσπαθούσε
να κρατήσει κλειστά. Είπε ότι μπο-
ρεί να περιγράψει μόνο τον έναν,
ως εξής: «Μαύρα μαλλιά, λίγο μού-
σι. Κάπως μελαμψός, σαν κι εμένα
στο ύψος. Ούτε χοντρός ούτε αδύ-
νατος, τα μάγουλα ‘γεμάτα’. Φορού-
σε μαύρη μπλούζα και σκούρο παν-
τελόνι». Στη συνέχεια γύρισε προς
τους τέσσερις παρόντες κατηγο-
ρούμενους και αναγνώρισε με σι-
γουριά τον Αναστάσιο Πανταζή, πυ-
ρηνάρχη Περάματος. Ήταν αυτός
που, σύμφωνα με την περιγραφή
του, ήξερε τον Αχμέντ με το όνομά
του και δήλωσε ότι «θα μάθετε ποια
είναι η Χρυσή Αυγή».

Την Παρασκευή 23/9 θα συνεχι-
στεί η εξέτασή του από την υπερά-
σπιση και στη συνέχεια θα καταθέ-
σει ο Κωνσταντίνος Τατσιόπουλος,
γείτονας των θυμάτων και αυτόπτης
μάρτυρας.

Αφροδίτη Φράγκου

Ο Αμπού Χαμέντ Σαάντ αναγνωρίζει τον Πανταζή

Εφετείο 19/9. Ο μάρτυρας αναγνωρίζει τον πυρηνάρχη Περάματος της Χ.Α. (κάτω) Συγκέντρωση λίγο νωρίτερα στη λεωφ. Αλεξάνδρας

φωτό: Τατιάνα Μπόλαρη

Με στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και συγ-
κέντρωση στο Εφετείο της Αθήνας, κορυ-
φώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις στην
επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
την Δευτέρα 19/9. 

Από νωρίς το πρωί,  μπροστά στην κεν-
τρική είσοδο του Εφετείου στη λεωφόρο
Αλεξάνδρας συγκεντρώθηκαν με τα πανώ
τους αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ, η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας,
ο Σύλλογος εργαζομένων Γεννηματάς, οι Συμβασιού-
χοι του Υπ. Πολιτισμού, η LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
ΚΕΕΡΦΑ, το ΣΕΚ, και άλλες αντιφασιστικές οργανώ-
σεις. Το παρόν έδωσαν συνδικαλιστές από την ΟΕΝ-
ΓΕ, την ΠΟΕ ΟΤΑ και άλλους χώρους του δημοσίου,
καθως και μέλη της ΛΑΕ. 

“Είμαστε εδώ και απαιτούμε την παραδειγματική τι-
μωρία, τη βαριά καταδίκη των δολοφόνων του Πάυλου
Φύσσα που κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι ανάμεσά
μας”, είπε στο χαιρετισμό στη συγκέντρωση ο Γρηγό-
ρης Καλομοίρης από την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ. “Η Δικαιοσύ-
νη δίχνει για άλλη μία φορά το ταξικό της πρόσημο.
Οι απεργίες των εργαζόμενων με συνοπτικές διαδικα-
σίες μέσα σε μία μέρα κηρύσσονται παράνομες και
καταχρηστικές. Τρία χρόνια πέρασαν με καθυστερή-
σεις, κωλυσιεργίες δικαστικά τερτίπια και ακόμα δεν
έχει αποδοθεί Δικαιοσύνη. Το εργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα βρίσκεται εδώ για να καταγγείλουμε, να απο-
κρούσουμε το μακρύ χέρι του συστήματος. Γιατί η

Χρυσή Αυγή είναι στο πλευρό το κεφαλαίου  και  δεν
θα επιτρέψουμε να διεισδύσει στο συνδικαλιστικό κί-
νημα. Μαζί με τις αντιφασιστικές συλλογικότητες, τις
αντιρατσιστικές οργανώσεις, τις μεταναστευτικές κοι-
νότητες θα συνεχίσουμε τον αγώνα”.

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση έκαναν επίσης ο Κώ-
στας Καταραχιάς, πρόεδρος συλλόγου νοσοκομείου
Αγ. Σάββας, η Ντίνα Γκαρανέ, από τη Γ' ΕΛΜΕ Αθή-
νας, ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής της Πακιστανικής
Κοινότητας, ο Γιάννης Φελέκης από την ΟΚΔΕ Σπάρ-
τακος, ο Κώστας Παπαδάκης από την Πολιτική Αγω-
γή, ο Μιχαήλ Ζερβός από το Σύλλογο Εκτάκτων Υπ.
Πολιτισμού, η Ζανέττα Λυσικάτου από την ΟΕΝΓΕ και
ο Γιάννης Σηφακάκης από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ανα-
φέρθηκε στη μνήμη του Χρίστου Μπίστη.    

Οι επόμενες δικάσιμοι στο Εφετείο είναι στις 23 και
27/9, ενώ το πρόγραμμα του Οκτώβρη περιλαμβάνει
δύο συνεδριάσεις στον Κορυδαλλό (11 και 24/10) και
επτά στο Εφετείο: 5, 7, 13, 14, 18, 20, 31/10.

Κ.Θ.

Συγκέντρωση 
στο Εφετείο



Χ
ιλιάδες αντιφασίστες διαδηλω-
τές ντόπιοι και μετανάστες
πλημμύρισαν το Σάββατο 17 Σε-

πτέμβρη την Οδό Παύλου Φύσσα στο
Κερατσίνι, στέλνοντας το μήνυμα ότι
η μνήμη του θα συμβολίζει για πάντα
τον αγώνα ενάντια στους φασίστες
δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. 

Από νωρίς το απόγευμα άρχισαν να
καταφθάνουν οι αντιφασιστικές προ-
συγκεντρώσεις των τοπικών ΚΕΕΡΦΑ
με τα πανώ και τις σημαίες τους, για
να ενωθούν με κόσμο από τις γειτο-
νιές του Πειραιά που ήρθε για τρίτη
χρονιά να τιμήσει τον Παύλο Φύσσα
στο σημείο της δολοφονίας του. Το
παρών έδωσαν σωματεία με πανώ και
οργανωμένα κατεβάσματα, που είχαν
από τις προηγούμενες ημέρες πάρει
αποφάσεις συμμετοχής στο αντιφασι-
στικό τριήμερο στις 17-18-19 Σεπτεμ-
βρη. Ηταν εκεί με τα πανώ τους η
ΟΕΝΓΕ, η Γ’�ΕΛΜΕ Αθήνας, τα σωμα-
τεία των Νοσοκομείων Αγ. Σάββας και
Γεννηματάς, το σωματείο Ιντρακόμ, η
ΠΕΝΕΝ, εργαζόμενοι και συμβασιού-
χοι του ΥΠΠΟ, ο φοιτητικός σύλλογος
ΑΣΚΤ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, οι μαθη-
τές Anticapitalista, o Χιπ Χοπ Καφενές
από το Περιστέρι, η LGBTQ+ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, η δημοτική κίνηση “Ανταρσία
στην Κοκκινιά”. Το παρών εδωσε και η
Αλβανική Κοινότητα, κρατώντας τις
φωτογραφίες του Μπελούμ Νικολάι
που βρεθηκε νεκρός στο ΑΤ Πατη-
σίων.  

Λίγο νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η
συγκέντρωση και η πορεία που κα-
λούσαν σωματεία του ΠΑΜΕ στην
πλατεία Ζαρντέν, ενώ την ίδια ώρα
υπήρχε συγκέντρωση άλλων αντιφα-
σιστικών οργανώσεων στην οδό Σαλα-
μίνος.  

Η συγκέντρωση στο Μνημείο του
Παύλου άνοιξε με το χαιρετισμό της
Ζανέττας Λυσικάτου από την Ομο-
σπονδία των γιατρών (ΟΕΝΓΕ). “Διεκ-
δικούμε ότι οι φασίστες θα μπουν βα-
θιά μέσα στη φυλακή. Χρειάζεται τα
συνδικάτα να είναι στη δίκη και γι' αυ-
τό η ΑΔΕΔΥ έχει τη Δευτέρα στάση
εργασίας 8-11πμ και η Ομοσπονδία
των γιατρών 7-11 πμ. Θα συνεχίσου-
με. Μαζί με τα σχολεία που ξεκινήσα-
νε με απεργία στις 15 Σεπτέμβρη και
διεκδικούνε να δημιουργηθούν τάξεις
υποδοχής για τους πρόσφυγες και να
έχουν καθηγητές και τα νοσοκομεία
που απεργούν στις 6 Οκτώβρη». 

Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια που εί-
πε στη συγκέντωση ο Αμπού Χαμέντ
Σάαντ, Αιγύπτιος αλιεργάτης, θύμα
της Χρυσής Αυγής: «Σήμερα είμαστε
εδώ για τον Παύλο Φύσσα για να πού-
με συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Αυτό που έχω να πω στη μητέρα του
είναι ότι από δω και πέρα είμαστε

όλοι παιδιά της». 
Την οργανωμένη εγκληματική δρά-

ση της Χρυσής Αυγής ξεδίπλωσε στην
ομιλία του ο Κώστας Παπαδάκης, από
την Πολιτική Αγωγή: “Δίνουμε τη μάχη
μέσα και έξω από τα δικαστήρια. Δί-
νουμε τη μάχη για να αποκαλυφθεί σε
όλες του τις διαστάσεις, ο χαρακτή-
ρας της εγκληματικής οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής, που δολοφόνησε τον
Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν,
που πήγε να δολοφονήσει τους Αιγύ-
πτιους αλιεργάτες, που πήγε να δολο-
φονήσει τους συνδικαλιστές στο Πέ-
ραμα. Δεν επαναπαυόμαστε μόνο στα
δικαστήρια. Τον φασισμό τον πολεμά-
με στους δρόμους στα σχολεία, στα
συνδικάτα παντού. Η πολιτική Αγωγή
δεν είναι τίποτε άλλο παρά μονάχα η
φωνή του κινήματος μέσα στα δικα-
στήρια και παλεύει με το ένα πόδι μέ-
σα και το ένα πόδι έξω. Μαζί θα νική-
σουμε το φασισμό θα στείλουμε τη
Χρυσή Αυγή εκεί που πρέπει και τους
δολοφόνους στη φυλακή». 

Δήμοι

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γιώρ-
γος Μακρυνός, Δημοτικός Σύμβουλος
και πρόεδρος ΣΕΜ Δήμου Κορυδαλ-
λού. «Σήμερα είναι μέρα μνήμης αλλά
και επαγρύπνησης. Οι δήμοι της Β’
Πειραιά δεν ξεχνούν, οι δήμοι με την
ισχυρή προσφυγική μνήμη και τη δη-
μοκρατική παράδοση, πρέπει να είναι

τα πραγματικά αναχώματα στον αντι-
φασιστικό αγώνα. Και στο ναζισμό και
στο φασισμό και στο ρατσισμό. Και
δεν αναφέρομαι μόνο στη εγκληματι-
κή ναζιστική οργάνωση της Χρυσής
Αυγής αλλά και στις παρυφές αυτής
που τον τελευταίο καιρό βλαστάνουν
και άλλα φαινόμενα μισαλοδοξίας. Οι
Δήμοι μπορούν να δράσουν στις γει-
τονιές με όλους τους φορείς, με τους
δασκάλους, με τους καθηγητές, με
όλη τη κοινωνία”.    

Έπειτα το λόγο πήρε η Κατερίνα
Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας-Ρέντη. «Σας μεταφέρω την από-
φαση του Δημοτικού συμβουλίου Νί-
καιας, που ψήφισε ομόφωνα κάλεσμα
στο τριήμερο εκδηλώσεων στην επέ-
τειο της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα. H Χρυσή Aυγή είναι ανεπιθύ-
μητη στην πόλη μας και δεν της πα-
ραχωρούμε κανένα δημόσιο χώρο
γιατί είναι υπόδικη με την κατηγορία
της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης
το Δημοτικό συμβούλιο έχει αποφασί-
σει ότι η πόλη μας είναι ανοιχτή για
τους πρόσφυγες. Αυτές οι αποφάσεις
αντανακλούν αυτό που αισθάνεται η
τεράστια πλειοψηφία του κόσμου. Ότι
η Χρυσή Αυγή δεν είναι πολιτικό κόμ-
μα. Είναι ναζιστική εγκληματική συμ-
μορία που έχει τις πλάτες των κρατι-
κών μηχανισμών».  

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής της
Πακιστανικής Κοινοτητας θύμισε:

«Τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Τριάμιση χρόνια από
τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν. Χί-
λια άτομα μαχαιρωμένα με σπασμένα
κεφάλια και χέρια και ο φασισμός και ο
ρατσισμός δεν έχει τελειώσει. Για αυτό
το λόγο πρέπει να είμαστε ενωμένοι
για να μπορέσουμε  να τους σταματή-
σουμε. Στον Ασπρόπυργο από τον Αύ-
γουστο μέχρι τώρα 18 άτομα έχουν
χτυπηθεί από φασίστες. Γι αυτό θα εί-
μαστε τη Δευτέρα στα δικαστήρια, για
να πούμε ότι η θέση του κάθε φασίστα
είναι μέσα στη φυλακή». 

Ρατσισμός

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμ-
βουλος Αθήνας κάλεσε στις επόμενες
μάχες του αντιφασιστικού κινήματος.
“Χρειάζεται να συνεχίσουμε. Να δώ-
σουμε τη μάχη και μέσα στη δίκη και
έξω από αυτήν. Δεν έχει τελειώσει η
απειλή του φασισμού. Κοιτάξτε τι γί-
νεται στην Ευρώπη. Κλείνουν τα σύ-
νορα, υψώνουν φράχτες, έχουν αδί-
σταχτη πολιτική λιτότητας, απαγο-
ρεύουν διαδηλώσεις στη Γαλλία με το
κράτος εκτάκτου ανάγκης. Αυτή η Ευ-
ρώπη είναι που ανοίγει το δρόμο στις
Λεπέν και στην ακροδεξιά. 

Και έτσι ανοίγει η όρεξη και στη
Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα να λένε στο
Ωραιόκαστρο ότι δε χωράνε τα προ-
σφυγόπουλα. Οργανώνουν πογκρόμ

στη Χίο με τις πλάτες της αστυνομίας,
κάνουν ξανά επιθέσεις στον Ασπρό-
πυργο. Είναι ντροπή για την κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ να έχει μία τέτοια πολι-
τική. Δεν μπορούν να δίνουν λόγο
στους νεοναζί μέσα από τη δημόσια
τηλεόραση. Δώσανε μιάμιση ώρα για
να προβάλλουν το φασιστικό τους πα-
ραλήρημα από της Θερμοπύλες. 

Σας καλούμε στη Διεθνή συνάντηση
κατά του ρατσισμού και του φασι-
σμού στις 15-16 Οκτωβρη». 

Μετά τους χαιρετισμούς ξεκίνησε η
πορεία στους δρόμους της Αμφιάλης,
με επικεφαλής το πανώ της ΑΔΕΔΥ,
που κρατούσαν οι Αιγύπτιοι ψαράδες,
μαζί με  δικηγόρους της πολιτικής
Αγωγής και συνδικαλιστές, συμβολί-
ζοντας ότι το αντιφασιστικό κίνημα
έχει τη δύναμη. Πλήθος σημαίες της
ΚΕΕΡΦΑ ένωναν τους διαδηλωτές όχι
μόνο από τα σωματεία αλλά και από
τις τοπικές κινήσεις που συμμετείχαν
στην πορεία, όπως η “Αριστερή Κίνη-
ση Περιστερίου”, η “Ρήξη και Ανατρο-
πή” από το νέο Ηράκλειο, οι τοπικές
ΚΕΕΡΦΑ από τα Πετράλωνα, του Ζω-
γράφου, το Μαρούσι… Η ανταπόκριση
από τον κόσμο στα μπαλκόνια των πο-
λυκατοικιών, από τα καφενεία και τα
μαγαζιά καθώς περνούσε η πορεία,
ήταν η επιβεβαίωση ότι αυτός ο αγώ-
νας έχει γίνει υπόθεση της εργατικής
τάξης πλατιά, όχι μόνο στη γειτονιά
του Παύλου αλλά σε όλη την Ελλάδα.
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Ε
κατοντάδες διαδήλω-
σαν το Σάββατο 17 Σε-
πτέμβρη και στην πλα-

τεία Γεωργίου στην Πάτρα. «Η συγκέντρωση είχε
μεγάλη παρουσία φοιτητών, που συμμετείχαν
μετά από αποφάσεις των συλλόγων του πανεπι-
στημίου», μας είπε ο Νεκτάριος από την ΚΕΕΡΦΑ
Πάτρας. «Παρουσία είχαν επίσης δάσκαλοι και
νοσοκομειακοί. Στη συγκέντρωση έγιναν χαιρετι-
σμοί από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τη ΛΑΕ και την ΚΕΕΡ-
ΦΑ ενώ ανακοινώθηκε η στήριξη από την ΑΔΕΔΥ
και την ΕΛΜΕ. Ακολούθησε πορεία που κατευ-
θύνθηκε στην πλατεία Όλγας μέχρι τη Γούναρη
όπου και σταμάτησε στα γραφεία της Χρυσής
Αυγής και στη συνέχεια γύρισε πίσω στην πλα-
τεία Γεωργίου. Και η Πάτρα τίμησε τη μνήμη του
Παύλου Φύσσα στο δρόμο, απαιτώντας να
μπουν φυλακή οι δολοφόνοι χρυσαυγίτες».  

“Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17/9 συγκέν-
τρωση και πορεία στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλ-
νοντας σαφες μήνυμα προς τους μαχαιροβγάλ-
τες νεοναζί της ΧΑ αλλά και σε κάθε ρατσιστή ξε-
νοδόχο που αρνείται τα δικαιώματα των προσφύ-
γων”, μας μετέφερε ο Αλέξανδρος. “Την πορεία
στήριξε η ΔΟΕ, ο Σύλλογος Φοιτητών Βιολογι-
κού, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οι Αγωνιστικές Κινήσεις, το
ΕΕΚ και ο Αντιεξουσιαστικός χώρος”. 

Συγκέντρωση στη πλατεία Αγοράς έγινε το
Σάββατο και στα Χανιά. “Συμμετείχαν με πανώ οι
Αναπληρωτές Δάσκαλοι, η ΚΕΕΡΦΑ και η Πρωτο-
βουλία Αντίστασης. Ο Σύλλογος Δασκάλων, η ΕΛ-
ΜΕ, ο Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου και οι ερ-
γαζόμενοι στο νοσοκομείο καλούσαν στη συγκέν-
τρωση”, μας είπε ο Μανώλης από την ΚΕΕΡΦΑ. 

Στα Γιάννενα “έντονη ήταν η παρουσία της νε-
ολαίας στη συγκέντρωση” μας είπε η Λουίζα από
την ΚΕΕΡΦΑ. “Οργανωμένα μπλοκ με πανώ είχαν
η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η No Passaran, και άλ-
λες οργανώσεις, ενώ αποφάσεις συμμετοχής εί-
χαν πάρει οι Σύλλογοι των φοιτητικών Εστιών
στη Δουρούτη και στη Δόμπολη. Έγινε πορεία
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης”.  

“Από τις 10 το πρωί η
ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης έστησε μι-
κροφωνική στην κεντρική

πλατεία της πόλης παίζοντας αντιφασιστικά τρα-
γούδια. Στη συγκέντρωση το παρών έδωσε η ΕΛ-
ΜΕ Ξάνθης με πανώ και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα
μέτρα πιο κάτω συγκεντρώθηκαν συναγωνιστές
από τη ΛΑΕ, το ΚΚΕμ-λ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
έκαναν μία σύντομη πορεία. Αφού έγιναν ανακοι-
νώσεις από την ΚΕΕΡΦΑ στη συνέχεια έγινε μία
μεγάλη πορεία στους δρόμους της Ξάνθης. Όταν
η πορεία πέρασε από την Οδό Κομοτηνής όπου
γινόταν το παζάρι, ο κόσμος και ιδιαίτερα γυναί-
κες με μαντήλες, υποδέχτηκαν τη διαδήλωση με
ενθουσιασμό. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν
ήταν υπέρ της ενότητας ντόπιων μεταναστών και
προσφύγων ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό
και τους φασίστες” μας είπε ο Παντελής από την
ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης. 

Αντιφασιστική συγκέντρωση έγινε το Σάββατο
17/9 και στο Βόλο. “Στην πλατεία Ελευθερίας
συγκεντρώθηκαν με τα πανώ τους η ΚΕΕΡΦΑ, η
Αντιφασιστική Κίνηση Μαγνησίας, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και το ΕΕΚ”, μας είπε ο Δημήτρης. “Εγιναν χαι-
ρετισμοί όπου από τη μεριά της ΚΕΕΡΦΑ καλέ-
σαμε στη Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση στις
15-16 Οκτώβρη στην Αθήνα. Ακολούθησε πορεία
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης φωνάζον-
τας συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής”. 

Στη Λαμία έγινε συγκέντρωση την Κυριακή
18/9. “Υπήρχε μικροφωνική όπου έπαιζαν τραγού-
δια αντιφασιστικά και τραγούδια του Φύσσα,
υπήρχαν πανώ των αναρχικών, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης”, μας περιγρά-
φει η Βάσω. «Το ενθαρρυντικό ήταν η παρουσία
νέων ανθρώπων. Έγινε πορεία που πέρασε μπρο-
στά απ’ τα γραφεία της Χρυσής Αυγής που φυ-
λάσσονταν από μεγάλη αστυνομική δύναμη,
υπήρχε παλμός και φωνάχτηκαν πολλά αντιφασι-
στικά και αντιΕΕ συνθήματα”. 

Συγκεντρώσεις και πορείες έγιναν επίσης στο
Ρέθυμνο, στην Καλαμάτα καθώς και σε πόλεις του
εξωτερικού, όπως το Παρίσι και τη Λευκωσία.

“Όλοι μαζί - να σβήσουν οι ναζί”
ΞΑΝΘΗ

ΠΑΤΡΑ

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΣΤΡΑΚΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου έγινε συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα, διεκδικώντας να μπουν ισόβια οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής. Στέλνοντας το

μήνυμα ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους τσακίσουμε οριστικά. Διεκδικώντας παράλληλα ανοιχτές
πόλεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Στο συλλαλητήριο βροντερό παρόν έδωσαν εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, αντιφασίστες και αντιφα-
σίστριες, συμμετείχαν και χαιρέτησαν η ΚΕΕΡΦΑ, η Ά ΕΛΜΕ, η Έ ΕΛΜΕ, φοιτητικοί σύλλογοι, η Ένωση
Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσα-
λονίκης, η ΛΑΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες οργανώσεις.

Το ραντεβού των διαδηλωτών ανανεώθηκε για νέα κινητοποίηση την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στο Δη-
μαρχείο Ωραιοκάστρου μετά και την απαράδεκτη κίνηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου
Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου να βαφτίζουν “απειλή” τα προσφυγόπουλα, την ώρα που οι μνημονια-
κές περικοπές υποβαθμίζουν τα σχολεία και οι δάσκαλοι απεργούν για να διεκδικήσουν προσλήψεις και
χρηματοδότηση. 

Ιωάννα Κατλαμούση

Χιλιάδες συμμετείχαν την Κυριακή 18/9 στο Rap Monsters Fest στην έκτα-
ση Καστράκι στη Δραπετσώνα. Τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύ-

λου Φύσσα, το χιπ χοπ φεστιβάλ που ξεκίνησε ο ίδιος οργανώθηκε φέτος
όπως και πέρσι από τους φίλους και την οικογένειά του στη μνήμη του, που
μετατράπηκε όπως και η προηγούμενη μέρα σε κέντρο αντίστασης στους
Χρυσαυγίτες νεοναζί. H ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποίησε μαζική παρέμβαση στην
είσοδο του φεστιβάλ.

Μεγάλη έμφαση από τους διοργανωτές δόθηκε στη σημασία της δίκης των
νεοναζί, ενώ όπως ανακοινώθηκε τα έσοδα της συναυλίας θα πήγαιναν για
την ενίσχυση της Πολιτικής Αγωγής.

Πανελλαδικά

Επιμέλεια Κατερίνα Θωίδου
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«Μ
παίνουμε σε μια περίο-
δο με νέες, μεγαλύτε-
ρες δυσκολίες για την

κυρίαρχη τάξη διεθνώς και στην Ελ-
λάδα και αυξημένες δυνατότητες
για το εργατικό κίνημα και την Αρι-
στερά. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οφείλει να αν-
ταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, να
παρέμβει στις μάχες που ανοίγονται
με ξεκάθαρη εκτίμηση, ενιαιομετω-
πική δράση και αντικαπιταλιστική
στρατηγική, δημοκρατική συγκρότη-
ση και λειτουργία» αναφέρει ξεκι-
νώντας το σχέδιο εισήγησης που
προτείνει το ΣΕΚ στην Κεντρική Συν-
τονιστική Επιτροπή μπροστά στη συ-
νεδρίαση του Πανελλαδικού Συντο-
νιστικού Όργανου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
που έχει ανακοινωθεί για την Κυρια-
κή 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.  

Στο πρώτο και δεύτερο μέρος της
εισήγησης αναλύονται αντίστοιχα η
παγκόσμια κρίση και οι μάχες ενάν-
τια στο τρίτο μνημόνιο της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.  

Mέσα σε ένα πλαίσιο “παρατετα-
μένης παγκόσμιας καπιταλιστικής
κρίσης”, “επικίνδυνης κλιμάκωσης
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών”
και “όξυνσης των πολιτικών αδιεξό-
δων”, ο Τσίπρας και οι υπουργοί του
“μιλάνε για την «ανάπτυξη» που έρ-
χεται, όπως έκανε παλιότερα ο Σα-
μαράς με το περιβόητο success sto-
ry, ενώ κλιμακώνουν τις αντεργατι-
κές επιθέσεις... Είκοσι μήνες στην
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται
ολοένα και δεξιότερα”. 

Διαπίστωση που σημαίνει ότι
έχουμε μπροστά μας πολλές και
σκληρές μάχες σε όλα τα μέτωπα.
Μάχες στους εργατικούς χώρους
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Για να
μην ξεπουληθούν ΟΛΘ, ΟΣΕ, ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, το Ελληνικό στον Λά-
τση. Ενάντια στα κλεισίματα και τις
απολύσεις και στο νέο νόμο για τη
«μεταρρύθμιση των εργασιακών».
Ενάντια στις περικοπές στις δαπά-
νες, για προσλήψεις και αυξήσεις... 

“Μάχες ενάντια στον ρατσισμό,
την ισλαμοφοβία και τους φασίστες,
για να καταδικαστούν ισόβια οι δο-
λοφόνοι της Χρυσής Αυγής, όσοι
τους στηρίζουν και όσοι τους καλύ-
πτουν... Nα καταργηθούν τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης και να απομο-
νωθούν οι φασίστες «αγανακτισμέ-
νοι κάτοικοι».

Μάχες ενάντια στον πόλεμο και τον
ιμπεριαλισμό και την άθλια προσπά-
θεια της ελληνικής κυβέρνησης να
αναδειχτεί σε «πυλώνα σταθερότη-
τας» και έμπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ
και των αντιδραστικών καθεστώτων
στην περιοχή. Να κλείσουν οι βάσεις,
να σταματήσουν οι εξοπλισμοί, άσυ-
λο στους πρόσφυγες και όχι στους
επίδοξους πραξικοπηματίες”. 

Άμεσα καθήκοντα

“Βασική προτεραιότητα για την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να είναι η ουσια-
στική στήριξη, οργάνωση και κλιμά-
κωση όλων των αγώνων” υποστηρί-
ζεται στο τρίτο μέρος της εισήγη-
σης που αναφέρεται στα άμεσα κα-
θήκοντα. 

“Μπορεί να θεωρείται αυτονόητο
αυτό το καθήκον, όμως στην πράξη
δεν είναι. Παλιότερα αυτή η προσπά-
θεια χαρακτηριζόταν υποτιμητικά ως
«κινηματισμός» από δυνάμεις της
Αριστεράς που αναζητούσαν «πολιτι-
κές λύσεις» καθώς οι αγώνες «είχαν
τα όρια τους». Βασικός φορέας τέ-
τοιων απόψεων ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που
μετά την δημοσκοπική του εκτόξευ-
ση το 2012 προσπαθούσε να πείσει
ότι η λύση θα έρθει από τη νίκη της
Αριστεράς στις εκλογές. Όμως ακό-
μα και κομμάτια της ριζοσπαστικής
και αντικαπιταλιστικής αριστεράς
υιοθετούσαν παρόμοιες απόψεις… 

Σήμερα που οι προσδοκίες/αυτα-
πάτες χιλιάδων εργατών και εργα-
τριών ότι η ψήφος στην Αριστερά
αρκεί για ν’ αλλάξουν τα πράγματα
μετατρέπονται όλο και περισσότερο
σε αναγνώριση της ανάγκης για συ-
νέχεια των αγώνων για να ξεφορτω-
θούμε παλιά και νέα Μνημόνια, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να μπει αποφασι-
στικά μπροστά στην προσπάθεια ενί-
σχυσης της εργατικής αντίστασης.
Κι αυτό σημαίνει συγκεκριμένα:
1. Αντιπαράθεση με τις υποχωρητι-
κές απόψεις της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας, δεξιάς και αριστε-
ρής, που επαναλαμβάνουν το μονό-
τονο τροπάρι ότι «ο κόσμος δεν τρα-
βάει». Μετά το σαρωτικό 62% του
ΟΧΙ στο περσινό δημοψήφισμα ακο-
λούθησαν οι μεγάλες πανεργατικές
στις 12 Νοέμβρη, στις 3 Δεκέμβρη
και στις 4 Φλεβάρη, που θύμισε τις

κινητοποιήσεις ενάντια στα προ-
ηγούμενα Μνημόνια. Επιπλέον είχα-
με τις κινητοποιήσεις σε δυνατούς
κλάδους όπως τα νοσοκομεία, τα λι-
μάνια, τις συγκοινωνίες, αλλά και
στις επιχειρήσεις που βάρεσαν «κα-
νόνι» το καλοκαίρι. Αυτή η εικόνα
της δύναμης της εργατικής τάξης
φάνηκε και στη συγκέντρωση των
συνδικάτων στη ΔΕΘ...

Ούτε η δεξιά κατρακύλα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ανέκοψε την ριζοσπαστικοποίηση
του κόσμου και την στροφή αριστε-
ρά. Στα γκάλοπ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι
κλπ δεν καταφέρνουν να ανεβάζουν
τα ποσοστά τους, σαφές δείγμα ότι
η απογοήτευση από την ανοιχτή
προσχώρηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο μνημονιακό στρατόπεδο δεν
στρέφεται δεξιά...
2. Οργάνωση των προσπαθειών της
βάσης σε κάθε χώρο, σύνδεση και
συντονισμός των μαχητικών κομμα-
τιών που κινούνται κόντρα στην
αδράνεια της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας και της ταχτικής της
αναμονής. Κλιμάκωση των αγώνων
με απεργίες με διάρκεια σε κάθε
κλάδο και απαίτηση για νέα πανερ-
γατική απεργία από ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ... 
3. Υπεράσπιση του συνδικαλισμού
στους χώρους δουλειάς κόντρα στις
δεξιές υποκρισίες ότι η αλλαγή του
συνδικαλιστικού νόμου επιβάλλεται
τάχα για να κοπούν τα προνόμια της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας...
4. Σύνδεση των αγώνων και προχώ-
ρημα των αιτημάτων αναδεικνύον-
τας τις αιχμές του αντικαπιταλιστι-
κού μεταβατικού προγράμματος της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η κρατικοποίηση με ερ-
γατικό έλεγχο, χωρίς αποζημίωση
για τους εργοδότες-λαμόγια που βα-
ράνε «κανόνια» και απολύουν ανα-
δεικνύεται σε κεντρική διεκδίκηση
αυτό το διάστημα... Αντίστοιχα το αί-
τημα για μαζικές προσλήψεις στα

σχολεία και στα νοσοκομεία πάει μα-
ζί με το καλοδεχούμενοι όλοι οι πρό-
σφυγες. Η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά είναι η δύναμη που χρειάζεται να
κάνει τις πολιτικές γενικεύσεις ανοί-
γοντας συγκεκριμένα την εναλλακτι-
κή της αντικαπιταλιστικής ανατρο-
πής. 
5. Ενιαιομετωπική δράση με όλον
τον κόσμο της εργατικής τάξης που
αγανακτεί καθημερινά με τις προδο-
σίες του Τσίπρα. Με τους αγωνιστές
που στράφηκαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ
και σήμερα αποχωρούν μαζικά. Με
όσους μπορεί να παραμένουν μέλη
του αλλά έρχονται σε σύγκρουση με
την πολιτική του. Με τον κόσμο του
ΚΚΕ, της ΛΑΕ, και της Αριστεράς πέ-
ρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια τε-
ράστια αριστερή πλειοψηφία μέσα
στους χώρους δουλειάς, τη νεολαία
και τις γειτονιές, με την οποία  η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να συνδεθεί, να
παλεύει μαζί και να προσπαθεί να
κερδίσει στις γραμμές της. Κι αυτό
απαιτεί συγκεκριμένες ενωτικές
δράσεις στο κίνημα.” 

Αδυναμίες

“Για να παίξει αυτό το ρόλο είναι
απαραίτητο να ξεπεράσει και η ίδια
μια σειρά σοβαρές αδυναμίες. Σήμε-
ρα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αν-
τιμετωπίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι αυτός
της σεχταριστικής αναδίπλωσης και
περιχαράκωσης…” αναφέρεται στο
τέταρτο μέρος της εισήγησης του
ΣΕΚ. 

“Μια πρώτη αδυναμία είναι η λά-
θος εκτίμηση για τον συσχετισμό
δυνάμεων και η υποτίμηση της ορ-
γανωμένης εργατικής τάξης και των
αγωνιστικών και πολιτικών προχωρη-
μάτων της... Παρόλες τις μνημονια-
κές επιθέσεις η συντριπτική πλει-
οψηφία των εργαζόμενων, σε ποσο-
στό 72%, εξακολουθεί να κατέχει θέ-

σεις πλήρους απασχόλησης, να έχει
δηλαδή μεγαλύτερη δυνατότητα να
συνδικαλίζεται, να απεργεί και να
συσπειρώνει στην ίδια κατεύθυνση
και τα κομμάτια της μερικής απα-
σχόλησης... 

Και πολιτικά όμως είναι λάθος, η
υποτίμηση των πιο οργανωμένων
τμημάτων της τάξης γιατί τάχα
έχουν «αμυντικό και συντεχνιακό»
πρόγραμμα διεκδικήσεων. Τα αιτή-
ματα για προσλήψεις σε σχολεία και
νοσοκομεία είναι αιχμή της σύγ-
κρουσης με τα Μνημόνια. Οι μάχες
ενάντια στην απληρωσιά στον ΟΑΣΘ
ανοίγουν το αίτημα για δημόσιες
συγκοινωνίες κλπ…”. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν πρέπει “να κάνει
το σφάλμα να ταυτίζει τους χιλιάδες
που απεργούν στις μεγάλες πανερ-
γατικές ή διαδηλώνουν σε συλλαλη-
τήρια όπως της ΔΕΘ, με τον Πανα-
γόπουλο και την ηγεσία της ΓΣΕΕ...
Καθήκον της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι να
βρεθεί μαζί τους για να τους στηρί-
ξει και να προχωρήσει παραπέρα τις
αναζητήσεις τους και όχι να τους
καταγγέλει και να τους γυρνάει την
πλάτη ακολουθώντας μια σεχταρι-
στική αντιμετώπιση χωροταξικού
διαχωρισμού και «ανεξάρτητων συγ-
κεντρώσεων» τύπου ΠΑΜΕ… 

Αντίστοιχα φαινόμενα υποτίμησης
και σεχταριστικής αντιμετώπισης
υπάρχουν, δυστυχώς, και στις μάχες
που δίνει το αντιρατσιστικό και αντι-
φασιστικό κίνημα. …

“Η υποτίμηση των δυνατοτήτων
που ανοίγει η περίοδος σε συνδυα-
σμό με λάθος εκτιμήσεις πάνω σε
κρίσιμα ζητήματα που αναδείχθηκαν
το περασμένο διάστημα, σήμαναν
μια σειρά χαμένες ευκαιρίες  στην
παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σε
κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Τον Ιούνη
είχαμε το σεισμό του Brexit και η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ για την οποία η ρήξη με την
ΕΕ είναι κομβικό ζήτημα, περιορίστη-
κε στην έκδοση μιας ανακοίνωσης…
Στη Σύνοδο του Νότου στην Αθήνα,
η μικρή εξόρμηση που έγινε μαζί με
μέλη της ΔιΕΕξόδου προφανώς ήταν
πολύ κατώτερη των περιστάσεων. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να λειτουρ-
γεί με προσπάθειες σύνθεσης των
υπαρκτών διαφορετικών απόψεων,
επιδιώκοντας την συναίνεση και την
στράτευση όλου του δυναμικού της.
Η συστράτευση δεν χτίζεται με διοι-
κητικές απειλές αλλά με κοινές πρω-
τοβουλίες που εμπνέουν.  

Ο σεβασμός των διαφορετικών
απόψεων και πρακτικών σε σημαντι-
κά ζητήματα είναι σίγουρα ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος λειτουρ-
γίας για να πορευτεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
συσπειρώνοντας τον κόσμο της Αρι-
στεράς που έρχεται σε ρήξη με τον
κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ”. 

Πώς πρέπει να πορευτεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Στο Σύνταγμα τον Ιούλη, στην επέτειο του ΟΧΙ.
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Στεκόμαστε εδώ φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύν-
τροφοι, για να αποχαιρετήσουμε το Χρίστο. Να τον

αποχαιρετίσουμε με θλίψη και βαριά καρδιά για την απώ-
λεια αλλά και με υπερηφάνεια γιατί αποχαιρετούμε έναν
σύντροφο που στάθηκε πρωτοπόρος στην προσπάθεια για
την ανασυγκρότηση της επαναστατικής αριστεράς που
έχει ανάγκη το εργατικό κίνημα.

Θα λεγε κανείς ότι αυτός ο τίτλος του ανήκει αυτονόη-
τα. Ήταν ένας σύντροφος που ήταν από τα ιδρυτικά στε-
λέχη μιας οργάνωσης που ονομάστηκε Επαναστατικό Κομ-
μουνιστικό Κίνημα Ελλάδας. Αλλά να σταθούμε λίγο σε
αυτό το αυτονόητο. Δεν είναι τόσο απλό σύντροφοι και
συντρόφισσες. Είναι μεγαλείο. Όταν ο Χρίστος και οι σύν-
τροφοί του ιδρύανε το ΕΚΚΕ το 1970, η εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου ήταν μόλις τρία χρόνια μακριά. Αλλά ποιος το
'ξερε τότε; Ποιός το πίστευε αυτό. Δεν ήταν η κυρίαρχη
άποψη που υπήρχε μέσα στον κόσμο ούτε μέσα στην Αρι-
στερά. Για πάρα πολλούς ήταν μια στιγμή υποχώρησης,
που τον κόσμο τον είχε κερδίσει η μπάλα, το ποδόσφαιρο,
το Γουέμπλεϊ. Κόντρα σε αυτά, στάθηκε, επαναστάτης,
πρωτοπόρος. Αυτό ήταν το νόημα της συγκεκριμένης
ενέργειας και πρωτοβουλίας σε εκείνη τη στιγμή.

Δεν ήταν εύκολο. Η γενιά που πολιτικοποιήθηκε στις μά-
χες στα τέλη της δεκαετίας του '50 και στη δεκαετία του
'60 γνώρισε υπέροχες στιγμές που της έδωσαν ώθηση και
έμπνευση, αλλά γνώρισε και την ήττα, τη χούντα το '67. Κι
από εκεί χωρίσανε δρόμοι, πολώθηκαν ζητήματα και ο Χρί-
στος ήταν μπροστά. Όχι απλά να κρατήσει τη σημαία ψη-
λά αλλά να δείξει ότι μπορούμε να βαδίσουμε έναν άλλο
δρόμο, το δρόμο της επανάστασης. Το Πολυτεχνείο ήταν

μια τεράστια
δικαίωση για
τους συντρό-
φους και τις
συντρόφισσες
που έκαναν
εκείνα τα βή-
ματα. Και μας
άφησε μια
κληρονομιά, είναι η βάση πάνω στην οποία ενωθήκαμε ξα-
νά και ξανά πέρα από διαφωνίες, διαμάχες, διασπάσεις,
συγκρούσεις. Γιατί εκεί είχε μπει ένα θεμέλιο. Αυτός είναι
ο Χρίστος, ένα από τα θεμέλια της προσπάθειας που κά-
νουμε όλες και όλοι μας.

Και το 'χουμε ανάγκη σήμερα ξανά. Δεν είναι χούντα,
αλλά η απογοήτευση από μια κυβέρνηση της αριστεράς
που έχει γίνει μνημονιακότερη των μνημονιακών κάνει
πάρα πολύ κόσμο να σκέφτεται ότι γυρίσαμε πίσω, πότε
ξανά θα σηκώσουμε κεφάλι, πότε ξανά θα μπορούμε να
μιλάμε για επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα; Ε, ας
θυμηθούμε την κληρονομιά του Χρίστου. Το 'κανε το '70
και σε τρία χρόνια είχαμε την εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου. Αυτό είναι το μήνυμά του και πρέπει να το κρατή-
σουμε, πολύτιμο για όλους και για όλες, ανεξάρτητα
από ποια αφετηρία ξεκινάει ο καθένας. Με αυτές τις
σκέψεις αποχαιρετούμε το σύντροφο αλλά ταυτόχρονα
τον κρατάμε μαζί μας στην καρδιά μας, στο νου μας,
στην κοινή προσπάθεια που κάνουμε. Αντίο σύντροφε
Χρίστο, δε θα σε χάσουμε ποτέ.

Πάνος Γκαργκάνας

Aπό τη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατος του συντρόφου
Χρίστου Μπίστη, δεκάδες είναι οι ανακοινώσεις, τα κείμενα,

τα δημοσιεύματα και τα βίντεο που αποτίουν όλες αυτές τις μέ-
ρες φόρο τιμής στον αγωνιστή της εξωκοινοβουλευτικής αριστε-
ράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Οι σύντροφοί του στο ΕΚΚΕ δημοσίευσαν ένα αναλυτικό βιο-
γραφικό κείμενο “Ποιος ήταν ο σ. Χρίστος” με όλη την αγωνιστική
πορεία και πλούσια δράση του ήδη από τη δεκαετία του '60 (μπο-
ρείτε να το βρείτε εδώ http://www.ekke.net.gr)

“Ο σ/φος Χρίστος υπήρξε για όλους μας υπόδειγμα κομμουνι-
στή επαναστάτη: ευγενής, ανιδιοτελής, συνεπής μέχρι το τέλος
στην κυριολεξία κατάφερε να κερδίσει θαυμασμό και σεβασμό
από φίλους κι εχθρούς. Έδωσε το παρών στην αντιδικτατορική
πάλη, όπου διώχθηκε και φυλακίστηκε και στους αγώνες της με-
ταπολίτευσης. Αισιόδοξος πάντα και με πίστη στη δύναμη της ερ-
γατικής τάξης και του λαού αφιέρωσε τη ζωή του στην ανασυγ-
κρότηση του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρας μας. Συμμε-
τείχε σε όλα τα μετωπικά σχήματα της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς από το 1989 και μετά (Αριστερή Πρωτοβουλία, Μαχόμενη
Αριστερά, ΜΕΡΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ). Ήταν πολέμιος του εφησυχασμού,
ανεκτικός στην άλλη άποψη, παθιασμένος εραστής των κομμουνι-
στικών ιδανικών και της επανάστασης”, ανέφερε η ανακοίνωση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (ολόκληρη εδώ http://antarsya.gr/node/3980).

“Αποχαιρετώντας τον παλιό σύντροφο Χρίστο Μπίστη” ήταν το
άρθρο της Άννας Φιλίννη που δημοσίευσε η Εφημερίδα των Συν-
τακτών την Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη (διαβάστε το εδώ
https://www.efsyn.gr/arthro/apohairetontas-ton-palio-syntrofo-
hristo-mpisti).

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα θύμισε τη συνέντευξη που εί-
χε δώσει στην Εργατική Αλληλεγγύη στα 40 χρόνια από τις 21
Απρίλη του 1975 ( διαβάστε τη εδώ http://ergatiki.gr/article.php?
issue=1170&id=11629).

Ενώ σύντροφοι και συντρόφισσες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αναδει-
κνύοντας την καλλιτεχνική πλευρά του που δεν είναι ιδιαίτερα
γνωστή, θύμισαν το συγκλονιστικό βίντεο στο οποίο ο Χ. Μπίστης
απαγγέλει το “Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει” του Μπέρ-
τολτ Μπρέχτ (δείτε το εδώ: https://youtu.be/Ievaosr_dwE)

Π
λήθος κόσμου αποχαιρέτησε
τη Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη
στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

τον Χρίστο Μπίστη, ιδρυτικό μέλος
του Επαναστατικού Κομμουνιστικού
Κινήματος Ελλάδας (ΕΚΚΕ) και της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με μεγάλη διαδρομή
στο κίνημα.

Η θλίψη από τον ξαφνικό θάνατο
του συντρόφου την περασμένη Πέμ-
πτη 15 Σεπτέμβρη ήταν έκδηλη. Το
τελευταίο αντίο είπαν, όχι μόνο οι
νεότεροι σύντροφοι και συντρόφισ-
σές του από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά
και παλιότεροι σύντροφοί του από
την περιόδο της χούντας, της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου, της Με-
ταπολίτευσης. Επίσης άνθρωποι
από όλο το φάσμα του κινήματος
και της Αριστεράς. Ανάμεσά τους
αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με
τον Σήφη Κωτσαντή, της ΛΑΕ με τον
Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον Παναγιώ-
τη Σωτήρη και το Δημήτρη Σαραφια-
νό, Τούρκοι και Κούρδοι πολιτικοί
πρόσφυγες και πολλοί άλλοι, όπως
ο Γιάννης Σερίφης, ο Γρηγόρης
Κωνσταντόπουλος, η Δέσποινα Μα-
ρίνου, ο Φαίδωνας Γεωργίτσης, η
Τασία Χριστοδουλοπούλου, ο Νίκος
Μανιός.

Το παρών έδωσαν επίσης, κατευ-
θείαν από το Εφετείο Αθηνών, οι
τρεις δικηγόροι της Πολιτικής Αγω-

γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Τά-
κης Ζώτος, Θανάσης Καμπαγιάννης
και Κώστας Παπαδάκης, αφού μετά
από κοινό τους αίτημα για να παρευ-
ρεθούν στην κηδεία, η έδρα του δι-

καστηρίου αποφάσισε να διακόψει
νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα.

Καθ'όλη τη διάρκεια της πολιτικής
κηδείας ακούγονταν επαναστατικά
τραγούδια ενώ οι κόκκινες σημαίες

του ΕΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απέ-
τιαν φόρο τιμής. Πρώτος τον απο-
χαιρέτησε ο ανιψιός του Αλέξαν-
δρος Μπίστης και ακολούθησε η Αν-
τωνία Βαφειάδου από το ΕΚΚΕ. Στη

συνέχεια σύντομες, συγκινητικές για
όλους τους παριστάμενους, ομιλίες
έκαναν η Γαρυφαλλιά Καπετανάκη,
ο Άγγελος Χάγιος από το ΝΑΡ, ο
Πάνος Γκαργκάνας από το ΣΕΚ, ο
Γιάννης Φελέκης από την ΟΚΔΕ
Σπάρτακος, η Άννα Φιλίνη που ήταν
μαζί με τον Χρίστο στην ηγεσία του
ΕΚΚΕ όταν ιδρύθηκε, ο Γρηγόρης
Δαφνής από το ΕΕΚ, ο Σωφρόνης
Παπαδόπουλος από την ΟΚΔΕ, ο
Γρηγόρης Αδαμόπουλος από το Μ-Λ
ΚΚΕ και ο Κώστας Μπεκιάρης από
το ΚΚΕ(μ-λ). Αυθόρμητη ήταν η ομι-
λία της Ιωάννας, της νοικάρισσας
του Χρίστου Μπίστη, που, περιγρά-
φοντας την εμπειρία της από τη
γνωριμία μαζί του, ανέδειξε πώς ο
σύντροφος εφάρμοζε τις κομμουνι-
στικές αρχές του στην καθημερινή,
προσωπική του ζωή.

Με ένα δυνατό χειροκρότημα και
το σύνθημα “Το μέλλον μας δεν εί-
ναι ο καπιταλισμός, είναι η επανά-
σταση και ο κομμουνισμός” ξεκίνησε
η πομπή που συνόδευσε το Χ. Μπί-
στη στην τελευταία του κατοικία,
ενώ εκεί, όλοι μαζί οι σύντροφοι και
οι συντρόφισσές του τραγούδησαν
τη Διεθνή.

Στερνό Αντίο στον Χρίστο Μπίστη

“Μαζί στο δρόμο
της επανάστασης”
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Την προηγούμενη εβδομάδα ανα-
κοινώθηκαν τα αποτελέσματα του
"διαγωνισμού" για δωμάτιο στις
εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και 765 φοιτητές κατάφεραν να πά-
ρουν δωμάτιο. 

Κοντά 50 φοιτητές από αυτούς
που αιτήθηκαν με σοβαρά οικονομι-
κά προβλήματα μένουν εκτός. Η
πρώτη κινητοποίηση έγινε από το
σύλλογο εστιακών φοιτητών στη
πρυτανεία στις 14/9 με αίτημα να
νοικιαστούν δωμάτια στα ξενοδο-
χεία της πόλης για αυτούς που δεν
μπήκαν, αλλά και την ανέγερση νέ-
ων εστιών. 

Χρειάζεται οι κινητοποιήσεις να
συνεχιστούν και οι φοιτητές του ΣΕΚ
στις σχολές μπαίνουμε μπροστά για
να συντονίσουμε τους Φ.Σ. και τους
συλλόγους εργαζομένων του Πανε-
πιστημίου για να διεκδικήσουμε με
απεργίες και καταλήψεις σίτιση-στέ-
γαση- δωρεάν μεταφορές για όλους
τους φοιτητές, λεφτά για τη παιδεία
και όχι για τους τραπεζίτες.

Λ.Γ.

Την ίδια στιγμή που ο δήμαρχος
του Ωραιόκαστρου σπέρνει ανενό-
χλητος το ρατσιστικό μίσος εις βά-
ρος των προσφύγων, ο δήμαρχος
της Πάτρας, σέρνεται στα δικαστή-
ρια επειδή αρνήθηκε την προεκλογι-
κή βοήθεια στους νεοναζί εγκλημα-
τίες της Χρυσής Αυγής.

Συγκεκριμένα, ο εκλεγμένος με τη
Λαϊκή Συσπείρωση, Κώστας Πελετί-
δης, διώκεται από το Σώμα Επιθεω-
ρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκη-
σης, με την κατηγορία της παράβα-
σης καθήκοντος. H υποτιθέμενη
“παράβαση καθήκοντος” έχει να κά-
νει με το γεγονός ότι το 2015, ενό-
ψει των βουλευτικών εκλογών, δεν
παραχώρησε χώρους στους νεοναζί,
όπως άλλωστε έπραξαν και δεκάδες
άλλοι δήμοι, μετά από κινητοποίηση
του αντιφασιστικού κινήματος σε κά-
θε γειτονιά.

Επιπλέον, ο Κ. Πελετίδης κατηγο-
ρείται επειδή δεν έδωσε στους χρυ-
σαυγίτες στοιχεία σχετικά με το πό-
σα παιδιά μεταναστών φιλοξενούν-
ται στους παιδικούς σταθμούς του
δήμου, μετά από ερώτηση που είχαν
καταθέσει στη Βουλή. Όπως είχε
ανακοινώσει ο δήμος της Πάτρας,
“Ο Δήμος Πατρέων ουδεμία σχέση
θέλει να έχει με τη ναζιστική οργά-
νωση της Χρυσής Αυγής. Ως εκ τού-
του, με κανέναν τρόπο δεν θα διευ-
κολύνει την κοινοβουλευτική ή άλλη
δραστηριότητά της και άρα την εγ-
κληματική της δράση, με τη διάθεση
στοιχείων του, χώρων που του ανή-
κουν ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο”. 
• Η δίκη έχει οριστεί 
στις 13 Φλεβάρη 2017 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΑΤΡΑ

Σ
τις 21 Σεπτέμβρη είναι προγραμματισμένη
η εκδίκαση της πτώχευσης του Μαρινό-
πουλου, αν και τις τελευταίες ημέρες θεω-

ρείται πιθανή η αναβολή της διαδικασίας για τις
28 Σεπτέμβρη. Όποτε κι αν γίνει πρόκειται για το
γεγονός που θα δρομολογήσει και τις περαιτέρω
εξελίξεις σχετικά με την αλυσίδα των σουπερ-
μαρκετς, τη συμφωνία με τον Σκλαβενίτη και το
τι θα γίνει με τους 13.000 εργαζόμενους που δί-
νουν τη δική τους μάχη από τις αρχές του καλο-
καιριού. Γι’ αυτό και οι Επιτροπές Αγώνα βάζουν
τη μέρα της εκδίκασης σαν τον επόμενο σταθμό
του αγώνα. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον Γιώργο
από το κατάστημα στο Avenue στο Μαρούσι και
την Αγάπη από το κατάστημα της Νέας Ιωνίας.

“Είχαμε την γενική συνέλευση των επιτροπών
αγώνα την περασμένη βδομάδα. Αποφασίσαμε
να δώσουμε το παρών με τα πανό μας στην εκδί-
καση της πτώχευσης του Μαρινόπουλου για να
κάνουμε σαφές ότι όποια συμφωνία κι αν γίνει
με τον Σκλαβενίτη, εμείς διεκδικούμε να διατη-
ρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας, να μη γίνει κα-
μία μείωση στους μισθούς, να κρατήσουμε όλα
τα εργασιακά δικαιώματα” μας είπε ο Γιώργος.
“Όλοι οι συνάδελφοι στο Avenue συμφωνούν

100% με αυτή την απόφαση. Την ίδια στιγμή βέ-
βαια, το γεγονός ότι λίγο πριν τη συνέλευση κα-
ταφέραμε και πληρωθήκαμε όλα μας τα δεδου-
λευμένα κι αυτό που ακούγεται, ότι η όλη διαδι-
κασία θα πάρει χρόνο, έχει επηρεάσει τους συ-
ναδέλφους. Ακούγεται το 'κάτσε να δούμε τί θα
μας φέρει ο νέος εργοδότης και βλέπουμε'.
Χρειάζεται όμως να επιμείνουμε αγωνιστικά. Ξε-
κινάμε δίνοντας το παρών στο δικαστήριο, προ-
κειμένου να βάλουμε τη σφραγίδα των εργαζο-
μένων στη νέα συμφωνία. Ειδικά βλέποντας την
κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο, με τις πε-
ρικοπές, τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών,
δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να αγωνιστού-
με”, συνέχισε.  

“Κάναμε συνέλευση στη Νέα Ιωνία την Τετάρ-
τη” τόνισε η Αγάπη. “Δεν αποφασίστηκε κάποια
στάση εργασίας ή νέα απεργία, με τη λογική ότι
'είναι νωρίς'. Επειδή υποτίθεται ότι η συμφωνία
Μαρινόπουλου - Σκλαβενίτη θα είναι μια αργή
διαδικασία και λέγεται ότι ό,τι είναι να γίνει, θα
γίνει από την καινούργια χρονιά. Βέβαια όλοι
συμφωνούν ότι με την παραμικρή αφορμή – κά-
ποια απόλυση, κάποια μείωση κλπ – θα αντιδρά-
σουμε. Η δική μου άποψη όπως κι άλλων συνα-
δέλφων από την επιτροπή αγώνα είναι ότι δεν

πρέπει να περιμένουμε. Χρειάζεται οπωσδήποτε
να είμαστε όλοι μαζί, αλλά η αναμονή είναι λά-
θος. Στο δικαστήριο πρέπει να είμαστε σίγουρα,
παρά τις δυσκολίες που βάζει το ότι δεν υπάρχει
απεργιακή κινητοποίηση. 

Κι από κει και πέρα είμαστε έτοιμοι να αντιμε-
τωπίσουμε την οποιαδήποτε επίθεση. Έχουμε
σαν όπλο τις επιτροπές αγώνα. Τις κρατάμε
όποιες κι αν είναι οι εξελίξεις. Από κει ενημερω-
νόμαστε, από κει παίρνουμε δύναμη, έτσι έχουμε
συλλογικότητα κι ενότητα. Δεν είναι ο καθένας
μόνος του. Η ύπαρξη της επιτροπής βοηθάει.
Διώχνει το φόβο. Είναι θετικό ότι ακόμα και τα
παιδιά από το Σκλαβενίτη που ήρθαν στη συνέ-
λευση των επιτροπών την περασμένη Κυριακή
μας έλεγαν ότι θέλουν να κάνουν κι αυτοί επι-
τροπές ακολουθώντας το παράδειγμά μας. Θα
πρέπει σε όλα τα καταστήματα να φτιαχτούν επι-
τροπές αγώνα γιατί οι εξελίξεις θα είναι πολλές.
Ό,τι κι αν λένε η λεγόμενη 'εξυγίανση' θα φέρει
απολύσεις και μειώσεις. Και τα καταστήματα δεν
πρόκειται να τα κρατήσουν όλα. Μπορεί όλα αυ-
τά να τα κάνουν αργά, στα βουβά και με τρόπο
για να αποφύγουν τις αντιδράσεις. Γι' αυτό δεν
χωράει εφησυχασμός οι επιτροπές αγώνα πρέ-
πει να συνεχίσουν και να απλωθούν”.

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ούτε μια θέση εργασίας χαμένη

Δ
εκάδες αλληλέγγυοι και συν-
δικαλιστές πραγματοποί-
ησαν την Πέμπτη 15 Σεπτέμ-

βρη το απόγευμα συγκέντρωση
έξω από το κατάστημα της Vodafo-
ne στον Πειραιά, μετά από κάλεσμα
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια, για διαμαρτυρία ενάντια
στην απόλυση της εργαζόμενης
Ε.Β. Ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια καλεί νέα κινητοποίηση
την Πέμπτη 22/9 στις 6μμ έξω από
το κατάστημα καθώς και τη Δευτέ-
ρα 26/9 στις 10πμ έξω από την Επι-
θεώρηση Εργασίας στον Πειραιά
όπου έχει οριστεί τριμερή συνάντη-
ση. 

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
Γιοβανίδης, βρήκε αφορμή για την
απόλυση ένα πρόβλημα υγείας της
συναδέλφου (επιληπτικές κρίσεις)
για το οποίο είχε ενημερώσει τον
ιδιοκτήτη από την πρώτη μέρα στη
δουλειά. Είχε μάλιστα το θράσος να
της πει ότι την απολύει για δικό της
καλό. Όπως καταγγέλθηκε στη συγ-
κέντρωση το γεγονός ότι η εργοδο-
σία του καταστήματος έβαζε  «άπια-
στους» στόχους πωλήσεων κάθε
βδομάδα, είχαν σαν αποτέλεσμα το
άγχος και το στρες που επιβάρυναν
την υγεία της εργαζόμενης. 

«Στο κατάστημα της Vodafon
στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 28Α
στον Πειραιά, παρόλο που οι εργα-
ζόμενοι προσλαμβάνονταν για
8ωρη απασχόληση, καθημερινά
τους έβαζαν στόχους για πωλήσεις

και απειλούσαν με απόλυση αν δεν
εκπληρωθούν. Και ακόμη περισσό-
τερο, αντί να πληρώνονται σε χρή-
ματα τα μπόνους από την επίτευξη
των στόχων, τους έδιναν δωροεπι-
ταγές. Σε αυτές τις συνθήκες η πα-
ρουσία της συναδέλφισσας Ε. Β.
δημιουργούσε πρόβλημα στις αν-
τεργατικές πρακτικές της εργοδο-
σίας. Να ανακληθεί η παράνομη
απόλυση της συναδέλφισσας Ε.Β.
Απαιτούμε την άμεση επαναπρόσ-
ληψη της. Να σταματήσουν οι
εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς
στο κατάστημα», αναφέρει η ανα-
κοίνωση του Συντονισμού. 

Παρέμβαση

Στη συγκέντρωση της περασμέ-
νης Πέμπτης έξω από το κατάστη-
μα συμμετείχαν συνδικαλιστές από
τα σωματεία στη VODAFONΕ, τη
WIND, τη INTRACOM, το σωματείο
Vodafone-Wind- Victus, την ΠΕΝΕΝ,
τους Λιμενεργάτες του ΟΛΠ, τους
διοικητικούς του ΕΚΠΑ, την ιδιωτι-
κή υγεία, συλλογικότητες και αγω-
νιστές από την περιοχή του Πει-
ραιά. Μοιράστηκαν προκηρύξεις
στον κόσμου που περνούσε, φωνά-
χτηκαν συνθήματα και αντιπροσω-
πεία συνδικαλιστών έκανε παρέμ-
βαση στην εργοδοσία απαιτώντας
την επαναπρόσληψη της Ε.Β. Η ερ-
γοδοσία δεσμεύτηκε να απαντήσει
την επόμενη μέρα. 

Μετά τη συγκέντρωση ενημέρω-
ση έκανε η Ζακλίν από το σωματείο
της Vodafone: «Ο εκπρόσωπος της

εργοδοσίας προσπάθησε στην αρ-
χή να δικαιολογήσει την απόλυση,
με όρους απόδοσης και παραγωγι-
κότητας. Εμείς σταθήκαμε στην ου-
σία ότι η πρόσληψη του κάθε εργα-
ζόμενου δε γίνεται με όρους παρα-
γωγικότητας, κάτι που ούτως ή άλ-
λως αποδεικνύεται από την κερδο-
φορία είτε της εταιρείας είτε των
καταστημάτων, που είναι η βιτρίνα
της. Επέμενε σκληρά στη θέση. Ζη-
τήσαμε να ανασκευάσουν την από-
φασή τους, να πάρουν πίσω την
απόλυση και η συνάδελφος να γυ-
ρίσει πίσω στην εργασία της πριν

γίνει η τριμερής”. 

“Αν η απάντηση της εργοδοσίας

είναι αρνητική θα ξαναβρεθούμε

εδώ καθώς και έξω από την επιθεώ-

ρηση εργασίας στις 26/9. Θα είμα-

στε όσο χρειαστεί μέχρι να σταμα-

τήσει το απαράδεκτο καθεστώς

των απολύσεων που ξεζουμίζουν

τους εργαζόμενους και της εντατι-

κοποίησης που οδηγεί σε προβλή-

ματα υγείας στους συναδέλφους”,

είπε ο Τάσος Αναστασιάδης από το

Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια. 

Κ.Θ.

VODAFONE Πάρτε πίσω την απόλυση

Δεκάδες αγωνιστές απαιτούν να παρθεί πίσω η απόλυση, Πειραιάς 15/9
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Την ίδια ώρα που ο κόσμος βρί-

σκεται αντιμέτωπος με τις σκληρές

επιθέσεις του τρίτου μνημόνιου, ο

Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης επανέλαβε ότι έρ-

χεται η ανάπτυξη. Τι αξίζουν αυτές

οι διακηρύξεις;

Η κυβέρνηση τι άλλο θα πεί
εκτός από το ότι θα έρθουν καλύ-
τερες μέρες; Δε βασίζεται όμως
σε πραγματικά στοιχεία. Τα στοι-
χεία που η ίδια και οι θεσμοί γύρω
της έδωσαν για το δεύτερο τρίμη-
νο του '16 μιλάνε για ύφεση στο
0,9%. Είναι μεγάλος αριθμός αυ-
τός. Υπάρχει ανεργία μεγάλη και
όλοι οι δείκτες πέφτουν, από την
κατανάλωση μέχρι το τι εισπράττει
το κράτος. Δε μπορεί να καλυφτεί
το πρόβλημα. Και την πληρώνει ο
κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι άνερ-
γοι. Με λιτότητα, με επιθέσεις στα
εργασιακά, στο ασφαλιστικό σύ-
στημα κλπ.

Η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα
συμφέροντα του μεγάλου κεφά-
λαιου. Φυσικά αυτοί δεν το λένε
έτσι, λένε ότι κάνουν αυτά που
μπορούν να κάνουν και φαντάζο-
μαι ότι στις κομματικές τους συ-
ναντήσεις θα μιλάνε για συσχετι-
σμούς δυνάμεων κλπ. Το θέμα
όμως είναι ότι και αυτή η κυβέρνη-
ση, όπως και όλες οι προηγούμε-
νες, δεν μπόρεσε να κάνει μια
στροφή. Γιατί τελικά δεν μπορεί με
αυτό τον τρόπο, ότι δηλαδή γίνον-
ται εκλογές και παίρνω την κυβέρ-
νηση, να αλλάξει η βασική συνθή-
κη του ποιον υπηρετείς. Το κεφά-
λαιο υπηρετείς, αυτοί έχουν την
εξουσία. Και είμαστε και σε μια
φάση που έχει επικρατήσει ο νεο-
φιλελευθερισμός και σαν ιδεολο-
γία σε ευρύτατους κύκλους αν-
θρώπων που συμμετέχουν στην
κυβέρνηση, στα υπουργεία, στα
θεσμικά όργανα, στην περιφέρεια.
Βγαίνουν στα ίσα και λένε ότι είναι
μονόδρομος.

Είσαι εκλεγμένη στο περιφερειακό

συμβούλιο Αττικής. Ποια είναι η

εμπειρία σου;

Στην περιφέρεια υπάρχει πλή-
ρης και απόλυτη προσαρμογή στο
νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Μάλι-
στα, είναι πιο προσαρμοσμένη από
την κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση
θα πει και κάποιος κάτι για το ξε-
κάρφωμα. Στην περιφέρεια είναι
αποφασισμένοι να υλοποιήσουν το
νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα με
οποιοδήποτε κόστος.

Το αποτέλεσμα; Πήραμε πρό-
σφατα αποσπάσματα από τις ομι-
λίες της Δούρου, του Καραμάνου
που είναι αντιπεριφερειάρχης οι-
κονομικών και της Θανοπούλου

που ανέλαβε την κοινωνική πολιτι-
κή, τι είπαν στον πρώτο προϋπολο-
γισμό, τον Οκτώβρη του '14, που
μόλις είχαμε αναλάβει. Εισηγήθη-
καν τότε έναν προϋπολογισμό της
προηγούμενης διοίκησης υπό τον
Σγουρό και έκαναν μία μόνο πα-
ρέμβαση: είπαν ότι εμείς θα δώ-
σουμε το στίγμα μας που είναι η
ανθρωπιστική κρίση και θα ανα-
προσαρμόσουμε πλήρως τον προ-
ϋπολογισμό αυτό με βάση τις δι-
κές μας απόψεις και θέσεις. Και
διατυμπάνιζαν τότε και οι τρεις ότι
εξαπλασιάζουμε το κονδύλι του
Σγουρού για την ανθρωπιστική κρί-
ση. Ένα εννιακόσια είχε αυτός, δε-
κατρία το κάνουμε εμείς. Ε, από
αυτό το δεκατρία δε δαπανήθηκε
ούτε ένα ευρώ. Ούτε το '14, ούτε
το '15, ούτε το '16 που έχει κλείσει
το οχτάμηνο πλέον. 

Κονδύλια 100.000 ευρώ για τους
πρόσφυγες είχαμε προϋπολογίσει
για φέτος, εκτέλεση μηδέν.
200.000 ευρώ για τις ανάδοχες οι-
κογένειες που είναι ιερό πράγμα,
εκτέλεση μηδέν. Οκτώ εκατομμύ-
ρια για την ανθρωπιστική κρίση,
εκτέλεση μηδέν. Δυόμισι εκατομ-
μύρια για την καταπολέμηση επι-
πτώσεων από χρήσεις ναρκωτι-
κών, εκτέλεση 15.000 ευρώ -όταν
η Δούρου πάει στο Τελ Αβίβ για

τέσσερις μέρες μαζί με τον Αθανα-
σιάδη και το ταξίδι αυτό κοστολο-
γείται και εγκρίνεται από το περι-
φερειακό ταμείο ανάπτυξης
15.500 ευρώ. Στα ιδρύματα που
έχουν την ευθύνη για τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες προσπαθούν να
αποδείξουν στους γονείς ότι πρέ-
πει οι ίδιοι να πληρώνουν για να
λειτουργούν, ενώ οι εργαζόμενοι
σε αυτά είναι απλήρωτοι δέκα και
δώδεκα μήνες. Επί αυτής της κυ-
βέρνησης.

Αντίθετα, εγκρίθηκαν 150 εκα-
τομμύρια, ως πρώτη μόνο φάση
δαπάνης, για τη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου του ιδρύμα-
τος Νιάρχου. Μας είπαν στο περι-
φερειακό “δε θέλετε την ανάπτυ-
ξη”. Ποια ανάπτυξη; Οι δομές που
θα δημιουργηθούν για να μπορεί
να κάνει τα συνέδρια και τις άλλες
δράσεις του το ίδρυμα δεν θα είναι
ένα καφενείο με ένα ευρώ το ανα-
ψυκτικό για να πηγαίνει ο εργαζό-
μενος κόσμος από το Μοσχάτο και
την Καλλιθέα τα παιδιά του. Θα εί-
ναι κέντρα αναψυχής “υψηλού επι-
πέδου” γι' αυτό και περιλαμβάνει
“μεγάλα έργα” με πρόσβαση στη
θάλασσα, υπογειοποίηση της Πο-
σειδώνος και άλλα μεγαλεπήβολα.
Αν το δεις στο σύνολό του, βλέπεις
ένα πάτημα του Λάτση στο μισό
παραλιακό μέτωπο και ένα του
Νιάρχου στο υπόλοιπο.

Υποτίθεται ότι ο χώρος αυτός
του Νιάρχου παραχωρείται στην
περιφέρεια για 40 χρόνια. Ποιος
θα τον μανατζάρει; Ένας ιδιώτης.
Οι περιφέρειες δεν αναλαμβάνουν
τίποτα κατευθείαν. Και ψηφίστηκε
με μεγάλη πλειοψηφία, γιατί σε
αυτού του είδους τις προτάσεις
και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρα-
τία και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ΛΑΕ είναι
πάντα μαζί. Αυτοί που καταψηφί-
ζουμε είμαστε η ομάδα των Ανε-
ξάρτητων μαζί με τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση (ΚΚΕ) και την Αντικαπιταλι-
στική Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Χτές ήρθε στη συνεδρίαση το

σχέδιο για τα επικίνδυνα απόβλη-
τα. Έπρεπε να ήσουν εκεί να έβλε-
πες τι συζήτηση έγινε. Καμία. Και
μιλάμε για το νομό Αττικής, όπου
συγκεντρώνεται το 70% των επικίν-
δυνων αποβλήτων της χώρας και
εδώ έχουμε και τον αποτεφρωτή-
ρα, συμφερόντων Μπόμπολα.
Έφτιαξε το δημόσιο το εργοστά-
σιο και το έδωσε να το μανατζάρει
ο Μπόμπολας (έτσι θα γίνει και
στο φαληρικό όρμο και παντού)
που βγάζει ένα κάρο λεφτά χωρίς
να το αγγίζουν καθόλου. Χίλια
επτακόσια ευρώ τον τόνο των απο-
βλήτων πληρώνουν τα νοσοκομεία
στον αποτεφρωτήρα. Έφεραν το
θέμα σε μια παράγραφο πέντε
γραμμών και πέρασε έτσι, σα να
μη συμβαίνει τίποτα. Κάτι που
όφειλε το δημόσιο να έχει στον
έλεγχό του.

Επίσης χτες αποφάσισαν να
προταθεί η Ελευσίνα για πολιτιστι-
κή πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Πρέπει να έχει θράσος κανείς,
επτά χιλιόμετρα από τη χωματερή
της Φυλής, δίπλα στον Ασπρόπυρ-
γο που συμβαίνουν τα μύρια όσα -
όπως το σκάνδαλο με τους 90 τό-
νους υδραργύρου που βρέθηκαν
κρυμμένοι εκεί σε μια αποθήκη-,
δίπλα στα διυλιστήρια με μια δηλη-
τηριασμένη ατμόσφαιρα, να θέ-
λουν να κουκουλώσουν τα προ-
βλήματα με τον μανδύα της «πολι-
τιστικής πρωτεύουσας». Και το ψή-
φισαν με τυμπανοκρουσίες όλοι,
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΧΑ.

Ψηφίζουν τη συμμετοχή της πε-
ριφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα γιατί είναι μια διοίκηση ανα-
φανδόν υπέρ της πολιτικής της
ΕΕ. Μάλιστα πήραν απόφαση στο
περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης -
γιατί ό,τι δε θέλουν να γίνει πολύς
ντόρος το περνάνε από εκεί που
είναι ξεχωριστός οργανισμός από
την περιφέρεια στον οποίο βέβαια
προΐσταται ξανά η Δούρου και αν-
τιπρόεδρος είναι της ΛΑΕ- να ψά-
ξουν για γραφείο της περιφερει-

άρχου στο τετράγωνο των Βρυξελ-
λών με προϋπολογισμό 60.000 ευ-
ρώ που περιλαμβάνει αμοιβές ένα-
δύο ατόμων και 20.000 ευρώ ενοί-
κιο, για να είναι λέει κοντά στα
κέντρα λήψης αποφάσεων.

Άρα τι έχει αλλάξει σε σχέση με το

προηγούμενο καθεστώς; 

Τίποτα απολύτως. Τα μόνα που
εγκρίνονται είναι τα “έργα” που εί-
χαν ξεκινήσει από την προηγούμε-
νη διοίκηση. Και γενικά, ό,τι είναι
να ανατεθεί σε τεχνικές κατα-
σκευαστικές εταιρίες. Μια πλατεία
μπορεί να κοστίζει 799.000 ευρώ!
Ακούμε κάτι “βιοκλιματική πλα-
τεία”, “ενεργειακή πλατεία” και άλ-
λα τέτοια. Η περιφέρεια έχει σχέ-
ση με τα πάντα που γίνονται κεν-
τρικά στην Αττική, είτε σε επίπεδο
γνωμοδότησης, είτε απόφασης. Εί-
ναι η επικράτειά της. Όμως δε
βγάζουν τσιμουδιά για τίποτα, ού-
τε για το Ελληνικό, ούτε για τον
ΟΛΠ. Αυτό που γίνεται είναι η υλο-
ποίηση του μνημονίου. Είναι μηδέν
στην κοινωνική πολιτική, όλα τα
λεφτά στις τεχνικές κατασκευαστι-
κές. Μάλιστα πριν ακόμα παραιτη-
θώ από τη Δύναμη Ζωής είχα κάνει
ερώτηση “εμείς δεν ενδιαφερόμα-
στε για το εργασιακό καθεστώς
που επικρατεί στους εργολάβους
που παίρνουν έργα από το δημό-
σιο;”. Η απάντηση ήταν “γι’ αυτό
υπάρχουν τα σωματεία”. Γιατί βγή-
κε τότε εδώ αριστερό σχήμα αφού
υπάρχουν τα σωματεία; Γιατί ο κό-
σμος ανέδειξε μια αριστερή διοί-
κηση; Δεν το έκανε για να βοηθη-
θεί σε αυτά τα ζητήματα;

Συμμετέχεις στην Πρωτοβουλία για

την Έξοδο από την Ευρωπαϊκή

Ένωση-ΔιΕΕξοδος. Πόσο σημαντι-

κή είναι σήμερα μια τέτοια πρωτο-

βουλία;

Προσωπικά πιστεύω, και το πι-
στεύω πολύ αυτό, ότι πρέπει να μι-
λήσουμε με τον κόσμο πάνω στην
εμπειρία που έχει για το τι σήμανε
η ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Πρέ-
πει να βγει το συμπέρασμα. Εκτός
από το να καθορίζουν την οικονο-
μία και την πολιτική σε αυτή τη χώ-
ρα, τίποτα άλλο δε σήμανε. Να πά-
με λοιπόν σε κάθε κλάδο και με βά-
ση την εμπειρία του, γιατί ο κό-
σμος τα ξέρει αυτά, να συζητήσου-
με μαζί του και να προβάλλουμε
την εναλλακτική. Κρίνονται πολλά,
ετοιμάζονται να πουλήσουν το νε-
ρό, τη ΔΕΗ. Η ΔιΕΕξοδος σε αυτό
μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρό-
λο, να κωδικοποιήσει την εμπειρία
του εργαζόμενου κόσμου, του αυ-
τοαπασχολούμενου, του αγρότη,
του μικροβιοτέχνη για να παλέψει.

Έργα και ημέρες της περιφέρειας Αττικής

Η Φλώρα Νικολιδάκη,

περιφερειακή 

σύμβουλος Αττικής

μίλησε στη Λένα Βερδέ

Δίνουν το μισό
παραλιακό μέτωπο
στον Λάτση και το

άλλο μισό στο
Νιάρχο



ΙΛΙΟΝ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πρα-
ξικοπήματος
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Να μετατρέψουμε 
την οργή σε αντίσταση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
καφέ Mr.Coffee (Σισσύφου 4) 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημητρόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Να μετατρέψουμε 
την οργή σε αντίσταση
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
•ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Μαγαζί 7μμ
Η φασιστική απειλή σήμερα 
– πώς συνεχίζουμε μετά το αντιφασι-
στικό τριήμερο για τον Παύλο Φύσσα
Ομιλήτρια: Νάγια Ταγάρα

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Κικιρίκο 7μμ

Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα 
– Η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Θεοχάρης Παπαδόπουλος

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 Θόλος 7μμ
Η ισλαμοφοβία και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Να μετατρέψουμε την οργή 
σε αντίσταση
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Να μετατρέψουμε την οργή 
σε αντίσταση
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Να μετατρέψουμε την οργή 
σε αντίσταση
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
καφέ White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
Να μετατρέψουμε την οργή 
σε αντίσταση
Ομιλητής: Χρήστος Κορναράκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Μετά το τριήμερο του Φύσσα, η μάχη
ενάντια στο ρατσισμό, τους φασίστες
και τα μνημόνια
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Νότος 7.30μμ
Μετά το τριήμερο του Φύσσα, η μάχη
ενάντια στο ρατσισμό, τους φασίστες
και τα μνημόνια
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Νότος 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Γιώργος Κόκκοβας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Χιλή ’72-73, η τραγωδία του κοινοβου-
λευτικού δρόμου
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Big Mouth 
(Γυφτοπούλου 8) 8μμ
Χιλή ’72-73, η τραγωδία 
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΑΜΑΡΑ – ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Ποέτα 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Άνεμος 6.30μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Γιώτης 8μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Τουρκία – το πραξικόπημα, 
το Ισλάμ και η αριστερά
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ

Τουρκία – το πραξικόπημα, το Ισλάμ και
η αριστερά
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Βαβέλ 8μμ
Χιλή ’72-73, η τραγωδία 
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 
καφέ Γωγώ (πλατεία Φρατζή) 8μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Αντρέας Ζώτος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ 1968 
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Τσίου (έναντι Νο-
μαρχίας) 8μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 
στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα –
η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Γαρυφαλένια Κατσιγιάννη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 
καφέ Υγιεινό με..νου 6.30μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Quiz 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόϊκα

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ

Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Munchies 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 χάνι Χατζή Ρετζέπ 8μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Χιλή ’72-’73, η τραγωδία του 
κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9 καφέ Κουρμπέτι 4μμ
Να μετατρέψουμε την 
οργή σε αντίσταση
ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Αλουστίνες 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Επανάσταση και αντεπανάσταση στην
Ελλάδα – ο εμφύλιος 1946-1949
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Χιλή ’72-’73, η τραγωδία 
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε (Πετρουπόλεως) 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ.Βλάσση 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ γύρα στην Πλαταιών 7.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ μετρό πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Αναλήψεως 6μμ 
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΤΡΟ Πανόρμου 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου & Γαλατσίου 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 7μμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/9
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας (έξω από λαϊκή
συνέλευση) 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης (Ιασωνίδου)7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου & Τσιμισκή 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 11πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Εργατικές
ομάδες

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 ΕΚΑ 3μμ
ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/9 ΕΚΑ 11πμ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΡΙΤΗ 27/9 Λέκκα 23-25, 4ος ορ., 7μμ
ΜΜΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 11πμ
ΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 4/10 Αγ. Σάββας 7μμ

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

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

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια
νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την
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 τέ-
τοια 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 ερ-
γα 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 τελει-
ω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό -
τη τα της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή
κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο
Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι -
σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια -
κρί σε ων που απει λεί να δια σπά σει
τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο -
κα πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας
τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα
Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω -

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας 

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

τις πατρίδες τους και περνάνε, μέσω
της Τουρκίας, στην Ελλάδα αποτελεί
ένα από τα πιο σημαντικά προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Όπως σημαντική ήταν και η προσφυ-
γιά των Ελλήνων στον 2ο Παγκόσμιο
Πόλεμο προς τις χώρες της Μέσης
Ανατολής και της Αφρικής.

Όπως σήμερα, έτσι και τότε, ο
προσφορότερος, παρά τις δυσκο-
λίες και τους κινδύνους, δρόμος για
τους πρόσφυγες ήταν η Τουρκία.
Σήμερα περνάνε από την Τουρκία
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Τότε η κατεύθυνση ήταν αντίστρο-
φη. Από τα νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου προσπαθούσαν να φτάσουν
στα τουρκικά παράλια. 

Αυτή η πολύ σημαντική περίοδος
της ιστορίας μας δεν έχει μελετηθεί
επαρκώς. Τα στοιχεία που είναι κα-
ταγεγραμμένα στο ειδικό ληξιαρχείο
του Υπουργείου Εσωτερικών και
αφορούν τα γεγονότα που συνέβη-
σαν στα στρατόπεδα όπου έζησαν οι
πρόσφυγες δεν έχουν αξιοποιηθεί.

Οι πληροφορίες που έχουμε στο
σημαντικό αυτό πρόβλημα προέρ-
χονται από μαρτυρίες των ανθρώ-
πων που έζησαν τα γεγονότα σε συ-
νεντεύξεις σε ραδιοφωνικές και τη-
λεοπτικές εκπομπές, από μονογρα-
φίες ερευνητών πάνω στο θέμα και
διηγήσεις που έχουν ως θέμα το
πρόβλημα της προσφυγιάς.

Οι μελέτες στις οποίες θα ανα-
φερθώ ιδιαίτερα είναι το «Οδοιπορι-
κό στη Μέση Ανατολή 1941-1945»
του Γιάννη Ταμβακλή, οι «Συρματένι-
οι, ξεσυρματένιοι όλοι». Χιώτες πρό-
σφυγες και στρατιώτες στη Μέση
Ανατολή. Αφηγήσεις 1941-1946, του
Γιάννη Μακριδάκη και οι «Αναμνή-
σεις, Χρονικό», του Φίλιππου Μαυ-
ρογιώργη. Στις μελέτες αυτές πέρα
από το προσφυγικό παρουσιάζονται
και τα πολιτικά γεγονότα που σημά-
δεψαν αυτή την περίοδο.

Το οδοιπορικό 
της προσφυγιάς 

Μια συνοπτική και σχετικά πλήρης
παρουσίαση του οδοιπορικού της
φυγής των κατοίκων των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου βρίσκομε στο
διαδίκτυο (βλ. www.kourounianet.gr).
Με βάση αυτή την παρουσίαση και
τις μελέτες στις οποίες αναφέρθηκα
θα προσπαθήσω να παριγράψω το
οδοιπορικό της προσφυγιάς.

Φθινόπωρο του 1942. Η Ελλάδα
έχει υποδουλωθεί απ’ άκρη σ’ άκρη,
η πείνα θερίζει στα μεγάλα αστικά
κέντρα και στα νησιά τα πράγματα
τα κάνει ακόμα χειρότερα ο ναυτι-
κός αποκλεισμός στο Αιγαίο και στη
Μεσόγειο γενικότερα από το βρετα-
νικό ναυτικό.

Η φυγή καθίσταται μονόδρομος
για όσους μπορούσαν και για τους
κατοίκους των νησιών του Ανατολι-

κού Αιγαίου (Σάμος, Ικαρία, Χίος,
Λέσβος, Λήμνος κ.ά.) ήταν πιο εύκο-
λη, λόγω της γειτνίασης με τα παρά-
λια της Τουρκίας. Πολλές οικογένει-
ες αποφάσισαν να πάρουν το δρόμο
προς την ελευθερία. Το μεγάλο τους
πρόβλημα ήταν να μην αντιληφθούν
οι κατακτητές την απόδρασή τους
και να τους δεχτούν οι Τούρκοι,
στην απέναντι όχθη. Οι Χιώτες είχαν
προορισμό τον Τσεσμέ, οι Σαμιώτες
το Κουσάντασι, οι Καριώτες όπου

τους έβγαζε το μεγάλο ταξίδι και ο
καιρός.

Ο Γιάννης Μακριδάκης γράφει:
«Μετά την χιτλερική εισβολή στην
Ελλάδα, η Χίος, όπως και τα άλλα
νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαί-
ου, εντάχθηκε στη γερμανική ζώνη
κατοχής, στη διοίκηση Θεσσαλονί-
κης – Αιγαίου, καθώς, λόγω γειτνία-
σης με την Τουρκία και της ιταλικής
κατοχής των Δωδεκανήσων είχε ιδι-
αίτερη σημασία για τους Γερμανούς.
Αντίθετα η Ικαρία και η Σάμος εντάχ-
θηκαν στην ιταλική ζώνη κατοχής. Το
χειμώνα του 1941-1942 η πείνα έπλη-
ξε αδυσώπητη και σκληρή και τη Χίο.
Τα λιγοστά αποθέματα τροφίμων
εξαντλήθηκαν γρήγορα, ενώ ο πλη-
θωρισμός είχε ευτελίσει τα κατοχικά
χαρτονομίσματα, που δεν είχαν κα-
μιά αγοραστική αξία». 

Στην Ικαρία (βλ.Εφημερίδα Αθέ-
ρας, τεύχος 126, Απρίλιος, Μάιος,
Ιούνιος 2016), «Η ιταλική κατοχή εί-
χε σαν συνέπεια μεταξύ των άλλων
δεινών στο νησί μας το ξέσπασμα
ενός λιμού… Σημειώθηκαν πάνω
από 200 θάνατοι από πείνα… Οικο-
γένειες που λιμοκτονούσαν με πρη-
σμένα παιδιά ήταν ένα καθημερινό
θέαμα σε όλα τα χωριά».

Σύμφωνα με τον Γ. Μακριδάκη, «η
μόνη επιλογή για τους κατοίκους
της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας,
ήταν η έξοδος. Δειλά – δειλά στην
αρχή και ολόκληρες ομάδες στη συ-
νέχεια, μετέβαιναν στα απέναντι μι-
κρασιατικά παράλια και ζητούσαν
άσυλο από τις τουρκικές αρχές. Με-

τά το πρώτο ξάφνιασμα η τουρκική
κυβέρνηση ξεκαθάρισε στις βρετανι-
κές και ελληνικές διπλωματικές αρ-
χές ότι δεν ήταν επιθυμητή η παρα-
μονή των Ελλήνων προσφύγων στο
τουρκικό έδαφος, για πολλούς λό-
γους».

Για την υποδοχή των προσφύγων
δημιουργήθηκαν στρατόπεδα στο
Χαλέπι, το Νουσεϊράτ, στις πηγές
του Μωϋσέως, στην Αιθιοπία, μετα
την επιστροφή του Χαϊλέ Σελασιέ,
στο τότε Βελγικό Κογκό. Ένας ση-
μαντικός αριθμός των προσφύγων
από την Ελλάδα μεταφέρθηκαν στην
Κύπρο.

Δημιουργήθηκαν δίκτυα μεταφο-
ράς των προσφύγων (βλ. τον ρόλο
της Διοίκησης Αρωγής και προσφύ-
γων Μέσης Ανατολής, MERRA) και
τολμηροί ναυτικοί οδηγούσαν τους
πρόσφυγες στα τουρκικά παράλια.

Αναγκαστική φυγή 

Πέρα από την αναγκαστική φυγή
μπροστά στα δεινά του πολέμου και
της κατοχής έχουμε την εθελοντική
φυγή των Ελλήνων που ήθελαν να
συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίων
των κατακτητών.

Η Αντιγόνη Ρωμυλίου στο μυθι-
στόρημά της «Τάραμ Μπούρα» πα-
ραθέτει την έκκληση της Κυβέρνη-
σης που είχε σχηματιστεί στην Αίγυ-
πτο προς όλους όσους μπορούσαν
να κρατήσουν όπλο. 

«Όποιοι νέοι πατριώτες μπορούν
να κρατήσουν όπλο στα χέρια τους,
να περάσουν απέναντι στη Μικρά

Ασία με όποιον τρόπο μπορούν.
Ακόμα και κολυμπώντας. Εκεί έχουν
στηθεί από τους συμμάχους στρα-
τολογικά γραφεία και τους περιμέ-
νουν. Ο Άξονας πρέπει να χτυπηθεί
σε όλα τα μέτωπα. Πρέπει να υπερι-
σχύσουν οι δυνάμεις του καλού. Η
νίκη είναι δική μας».

Ο Γιάννης Ταμβακλής, στον πανυ-
γηρικό που εκφώνησε στο στρατό-
πεδο των Ελλήνων εθελοντών, την
28 Οκτωβρίου 1942, γράφει: «Κανέ-
νας δε μας  έφερε εδώ  παρά τη θέ-
λησή μας και κανένας δε μας
έσπρωξε  για το ξεσπίτωμα. Εμείς
ήρθαμε εδώ σαν ελεύθεροι  άνθρω-
ποι. Η αδούλωτη ψυχή μας, αυτή
μας έσπρωξε στην προσφυγιά και
στην Έρημο. Εδώ μας έφερε ο καη-
μός να ζήσουμε λεύτεροι, να ξεφύ-
γουμε από το ζυγό και τις αλυσίδες
της σκλαβιάς , να ξαναπολεμήσουμε
τους εχθρούς μας και να βοηθήσου-
με, ακόμα και με το αίμα μας, το ξε-
σκλάβωμα της πατρίδας. Συγκεν-
τρωμένοι εδώ στην έρημο στις νέες
στρατιωτικές μας μονάδες, περιμέ-
νουμε με φλογισμένη καρδιά  την
ευλογημένη ώρα που θα γυρίσουμε
πίσω στη Ελλάδα να συντρίψουμε
και να διώξουμε τους καταχτητές».

Τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά.
Η ευλογημένη ώρα δεν ήρθε και οι
αδούλωτες ψυχές ζήσανε την φρίκη
των στρατοπέδων στο Τμίμι, το Γιαν-
τζούρ, το Μενεστέρ, το Ντεκαμερέ,
το Καμπέϊτ. Εκεί που ο Φώτης Αγ-
γουλές αφιέρωσε στον Λόρδο Μπάι-
ρον τους στοίχους:
Τούτο το βράδυ δεν μπορούμε

Να θυμηθούμε την μορφή σου

Γιατί στα σύρματα μπορεί

Η σκέψη μας ν’ αγκυλωθεί

Και να ματώσει η ψυχή σου

Και επειδή η ζωή αυτών των αν-
θρώπων, τα τραγικά εκείνα χρόνια,
ήταν όπως γράφει ο Φίλιππος Μαυ-
ρογιώργης στις Αναμνήσεις του, μια
πορεία πνευματική και πολιτική εν-
ταγμένη στην πνευματική και πολιτι-
κή περιπέτεια του Ελληνισμού, «κά-
ποιο βράδυ ατελείωτης αγρύπνιας
(19 Σεπτέμβρη 1942) στα χαρακώ-
ματα του Ελ Αλαμέιν», ο Γιάννης
Ταμβακλής σημείωσε στο Οδοιπορι-
κό του: «Ακατανόητε κι αδιόρθωτε
άνθρωπε, ως πότε θα ζεις μέσα στην
πλάνη; Ξύπνησε κι  ετοιμάσου να δη-
μιουργήσεις νέες συνθήκες ζωής, να
επιχειρήσεις σ' όλη τη γη ανατροπές
και μετατροπές και σωτήριες μεταρ-
ρυθμίσεις. Οργάνωσε νέα καλούπια
κοινωνικής συμβίωσης, πέταξε κάθε
παλιό που εμποδίζει την πρόοδό
σου, κόψε κάθε σάπιο και κάψε το
και λευτέρωσε το είναι σου από τις
αιώνιες αλυσίδες και πάρε το δρόμο
για την καινούργια πραγματικότη-
τα… Αντί να συντηρείς νεκροταφεία
με τους «πεσόντες εν πολέμω»
αδερφούς σου προσπάθησε να στα-
ματήσεις το παράλογο άνοιγμα και-
νούργιων τάφων, να κυριαρχήσει
στην οικουμένη η ειρήνη».
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Περίληψη από την ομιλία

του Μάκη Καβουριάρη

στην εκδήλωση για τους

Έλληνες πρόσφυγες στον

2ο Παγκόσμιο Πόλεμο,

στις 17 Αυγούστου 

στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Μάραθου Ικαρίας

Οι πρόσφυγες από την Ελλάδα
στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
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Αντιφασίστες στα “σύρματα”
στη Μέση Ανατολή 



Τ
ην Παρασκευή 23 Σεπτέμβρη
στις 8.30μμ στο Θέατρο της
Ρεματιάς στο Χαλάνδρι ορ-

γανώνεται το διεθνές πανκ φεστι-
βάλ Immigraniada. Πρόκειται για το
φεστιβάλ που  οργανώνουν οι Panx
Romana, μια από τις ιστορικότερες
μπάντες της ελληνική πανκ, μαζί με
την ομάδα Αντισώματα, την συλλο-
γικότητα που έχει οργανώσει στο
παρελθόν αντιρατσιστικές συναυ-
λίες στο πλευρό των προσφύγων
στη Λέσβο και στην Ειδομένη. Απο-
κορύφωμα ήταν η μεγάλη συναυ-
λία των δεκάδων χιλιάδων στον Κε-
ραμεικό τον Απρίλιο του 2016.

Το ίδιο το όνομα του φεστιβάλ,
όπως εξηγούν οι διοργανωτές, θέ-
λει να εστιάσει στο αγώνα που δί-
νουν οι πρόσφυγες, ενώ στη σκηνή
του φεστιβάλ εκτός από τις σημαν-
τικές μπάντες θα παιχτούν σύντο-
μα θεατρικά σκετς και πλούσιο
οπτικοακουστικό υλικό του Frank
Panx και των “Αντισωμάτων”, από
την θητεία τους στην Λέσβο, στην Ειδομένη και αλλού.

Στο συναυλιακό κομμάτι το κύριο όνομα της συναυλίας δεν εί-
ναι άλλο από τους Panx Romana που έρχονται με αυτό τον τρό-
πο να παρουσιάσουν (μετά από το “Κράτος Κλειστόν” το 1999)
την νέα ολοκληρωμένη δουλειά τους με τίτλο “Pax Americana”.
Θα την παρουσιάσουν “πλαισιωμένοι από καλεσμένους αδελ-
φούς μουσικούς. Σαν μια σύγχρονη ελληνική πανκ ροκ τραγω-

δία, η κρίση και το μεταναστευτικό θα
μπλέξουν”, που, όπως υπόσχονται οι ίδι-
οι, θα είναι μια πανκ γιορτή-έκπληξη.

Σημαντική και με πολλαπλά νοήματα
θα είναι και η παρουσία των KBO! από
τη Σερβία. Οι KBO! είναι από το Kragu-
jevac της Σερβίας την πόλη που ισοπε-
δώθηκε από τους βομβαρδισμούς του
ΝΑΤΟ το 1999. Στόχος ήταν το εργο-
στάσιο αυτοκινήτων της Zastava που
κατασκεύαζε τα χαμηλού κόστους “Γι-
ούγκο”. Τότε μαζί με τους Panx Roma-
na οι KBO! σχεδιάζαν να κυκλοφορή-

σουν ένα split δίσκο, αλλά ο πόλεμος τελικά τους σταμάτησε.
Μετά από πολλά χρόνια κατάφεραν να βρεθούν και πάλι.

Οι KBO είναι μια από τις πρώτες Punk Η/C μπάντες της Σερ-
βίας. Έχουν ηχογραφήσει πάνω από 10 στούντιο και live άλμ-
πουμ και άλλα τόσα 45ντάρια, όχι μόνο στην δική τους DIY
εταιρεία ΚΒΟ! Records, αλλά και σε άλλες εταιρείες της κεντρι-
κής Ευρώπης. To 1989 ηχογράφησαν το LP “Forever Punk” το
οποίο κυκλοφόρησε από την ελληνική ανεξάρτητη εταιρεία Wi-

pe Out Records. Το εξώφυλλο είχε σχεδιάσει ο Γιάννης Κολο-
βός, γνωστός από το ιστορικό fanzine Β’23, την μπάντα Κοινω-
νικά Απόβλητα, και το βιβλίο “Η Ιστορία της πανκ σκηνής στην
Αθήνα, 1979-2015”.

Σημαντική παρουσία είναι και αυτή των Le Reparateur που
έρχονται από την Λυών της Γαλλίας. Δημιουργήθηκαν το 2008
και έχουν κυκλοφορήσει 6 στούντιο άλμπουμ με πρώτο, το “η
επανάσταση του καναπέ”. Μια κιθάρα, τύμπανα και δύο μεγάλα
στόματα, τραγουδούν με χιούμορ την πικρή πραγματικότητα
της γαλλικής κοινωνίας. Η εμφάνισή τους στο Θέατρο Ρεματιάς
είναι μια μόνο στάση από τις πολλές που έχουν οργανώσει σε
Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες. 

“Οι Ολυμπιακοί αγώνες μπορεί να τελείωσαν, μα ο δικός μας
προσωπικός και συλλογικός αγώνας, που ξεκίνησε έμφυτα με
την πρώτη μας ανάσα, όταν σκάσαμε μύτη από την κοιλιά της
μάνας μας, δεν σταματά ποτέ και για κανένα λόγο. Είναι ο δικός
μας Μαραθώνιος και είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε στο
τέρμα. Είναι μια πραγματική Ολυμπιάδα για την ζωή, την ελευθε-
ρία και την αξιοπρέπεια. Για την ανθρωπιά που δεν συμβιβάζεται.
Που δεν κοιτά ποιος είναι αυτός που έχει ανάγκη. Που απλά βοη-
θά. (...) Στο ατέλειωτο ταξίδι, τον αγώνα στον κόσμο των συνό-
ρων και των φόβων, εδώ στο βασίλειο του πάγου, το πάθος για
τους καρπούς της αγάπης, στην κοινόπολη των αλληλέγγυων
ψυχών, παίρνει χαρακτηριστικά κινήματος, σβήνοντας τις αγκυ-
λώσεις που διχάζουν τον κοινωνικό ιστό (...) Βασισμένο στα ανό-
θευτα αισθήματα της ανυπόκριτης αγάπης για τον άνθρωπο, της
ενότητας και της αλληλεγγύης στον κοινό αγώνα, ντόπιων και
προσφύγων, στην Ολυμπιάδα/Ιμιγκρανιάδα της ζωής”, τονίζουν
στην κοινή ανακοίνωσή τους οι Panx Romana και τα Αντισώματα.
Με τα έσοδα του φεστιβάλ που έχει γενική είσοδο 5 ευρώ θα
ενισχυθεί με φάρμακα κινητό ιατρείο δρόμου.

Κ.Μ.
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Π
ολλές ταινίες έχουν γυριστεί γύρω από
τον Αμερικάνικο εμφύλιο, όμως οι πε-
ρισσότερες παρέμειναν είτε στις στρα-

τιωτικές αναμετρήσεις, είτε στις πολιτικές μα-
νούβρες των ηγετών των Βορείων και Νοτίων,
των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών. Η
προπέρσινη (υπερ)παραγωγή «Λίνκολν» εγ-
κλωβίστηκε κι αυτή στην αφήγηση για τον «με-
γάλο - οραματιστή» ηγέτη που κέρδισε τον πό-
λεμο για τους Βόρειους. Γιατί όμως ο εμφύ-
λιος δεν κατάληξε πραγματικά στην απελευθέ-
ρωση των υποδουλωμένων μαύρων του Αμερι-
κάνικου Νότου; Γιατί χρειάστηκαν δεκαετίες
αγώνων για να κερδηθούν πολιτικά δικαιώματα
και ισονομία; 

Ο «επαναστάτης», που παίζεται ήδη στις αί-
θουσες είναι μια συναρπαστική ταινία που κα-
ταφέρνει δυο σημαντικά στοιχεία: Πρώτο, δί-
νει την εικόνα αυτών που πάλεψαν από τα κά-
τω, αναδεικνύοντας το φυλετικό αλλά και το
κοινωνικό – ταξικό υπόβαθρο της αναμέτρη-
σης και την αποφασιστική είσοδο των μαύρων
και των φτωχών αγροτών στο προσκήνιο. Δεύ-
τερο και σημαντικότερο δείχνει πώς η νίκη της
«Ένωσης» μετατράπηκε σε συμβιβασμό της
αστική τάξης του Βορρά με τους γαιοκτήμο-
νες του Νότου, κι αυτό σήμανε μισές ελευθε-
ρίες και περιορισμένα δικαιώματα για τους
μαύρους και τους άκληρους αγρότες. 

Η ταινία είναι βασισμένη στην πραγματική
ιστορία του Νιούτον Νάιτ, ενός φτωχού αγρό-

τη από το Μισισίπι, που αυτομόλησε από τις
γραμμές της Συνομοσπονδίας Νότου όταν δια-
πίστωσε ότι πολεμούσε σε έναν πόλεμο που
δεν είχε κανένα νόημα για τον ίδιο και τους
όμοιούς του. Επιστρέφοντας στο σπίτι του
στην κομητεία Τζόουνς κηρύχτηκε ανυπότα-
κτος και κατέφυγε σ’έναν βάλτο μαζί με μαύ-
ρους φυγάδες από τις φυτείες. Ανάμεσά τους
ο Μωυσής, ένας εμβληματικός δραπέτης με
ένα τεράστιο μεταλλικό περιλαίμιο που του εί-
χαν δέσει οι ιδιοκτήτες του για να μην φύγει
στο Τέξας όπου είχαν πουληθεί η γυναίκα και
το παιδί του. Ο Νάιτ συνδέθηκε με τους μαύ-
ρους φυγάδες (αφού βέβαια έσπασε –συμβο-
λικά- το κολάρο του Μωυσή) και σύντομα κέρ-
δισε στην ομάδα και εκατοντάδες άκληρους
και φτωχούς αγρότες και αγρότισσες που ξε-
σηκώθηκαν ενάντια στους γαιοκτήμονες και το
κράτος που τους καταλήστευε. Η συγκρότηση
των στασιαστών έγινε στις αρχές της ισότητας
που καταπατούσε επιδεικτικά η συνομοσπον-
δία του Νότου αλλά και και σε κοινωνική βάση:
«κανείς δεν δικαιούται να οικειοποιείται τον κό-
πο του άλλου». Με τις αρχές αυτές πήραν τα
όπλα και κατάφεραν να διώξουν τους λευκούς
τσιφλικάδες και να πάρουν τον έλεγχο της κο-
μητείας Τζόουνς και της ευρύτερης περιοχής. 

Η ταινία παρουσιάζει συγκλονιστικές στιγ-
μές θυμού και εξέγερσης των από τα κάτω και
γίνεται ακόμα πιο δυνατή στο δεύτερο μέρος,
όταν οι Βόρειοι έχουν κερδίσει τον εμφύλιο και

ξεκινά η διαδικασία της ανοικοδόμησης – χει-
ραφέτησης. Δυστυχώς οι προσδοκίες των
επαναστατημένων δεν εκπληρώθηκαν, καθώς
πλάι στην απελευθέρωση και τη συγκρότηση
των «νέων θεσμών» έγιναν όλοι οι συμβιβασμοί
με την παλιά αριστοκρατία που επέστρεψε
αλώβητη για να υπογράψει δηλώσεις πίστης
στην ενιαία κυβέρνηση με αντάλλαγμα τη δια-
τήρηση των προνομίων της. Για παράδειγμα, η
δουλεία έχει καταργηθεί, όχι όμως και το δέσι-
μο των χωρικών με τη γη, που τους καθιστά
εξαρτώμενους από τον φεουδάρχη. Οι μαύροι
οργανώθηκαν ως Αμερικάνοι πολίτες, αλλά
όταν τόλμησαν να ψηφίσουν βρήκαν μπροστά
τους την Κου Κλουξ Κλαν που θα τους τραμ-
πουκίσει και θα νοθεύσει ξετσίπωτα το αποτέ-
λεσμα. Δεν θα επιτρέψει στον Μωυσή, που
γυρνάει την περιοχή και ετοιμάζει καταλόγους
απελεύθερων να τους οργανώσει. Έτσι άνοιξε
ο δρόμος για τους νόμους Τζιμ Κρόου που
όριζαν μια ειδική μορφή Απαρτχάιντ στις νό-
τιες πολιτείες.

Ο Νάιτ και οι σύντροφοί του κατέφυγαν σε
μια απομακρυσμένη περιοχή και προσπάθη-

σαν να στήσουν τη δική τους κοινότητα ισότη-
τα και αλληλεγγύης, όμως σύντομα βρίσκονται
στο στόχαστρο της Κλαν που καίει μεικτά σχο-
λεία και τρομοκρατεί. 

Ογδονταπένε χρόνια αργότερα βλέπουμε
τον εγγονό του Νάιτ να καταδικάζεται από το-
πικό δικαστήριο γιατί τόλμησε να παντρευτεί
μια λευκή γυναίκα ενώ ο ίδιος είναι κατά ένα
όγδοο έγχρωμος (από το παιδί του Νιούτ με
τη μαύρη δεύτερη γυναίκα του)! Χρειάστηκε
να φτάσουμε στο 1965 όταν το κίνημα για τα
πολιτικά δικαιώματα ανάγκασε τον πρόεδρο
Τζόνσον να καταργήσει τους ρατσιστικούς νό-
μους και να παραχωρήσει ισονομία. 

Η ταινία αυτή ζωντανεύει τις καλύτερες
στιγμές της ιστορίας από κάτω και της αυτε-
νέργειας των απλών ανθρώπων ενάντια στην
άρχουσα τάξη και την εξουσία. Ίσως γι’αυτό
κατηγορήθηκε για διδακτισμό και επιμονή στα
κοινωνικά ζητήματα (σε βάρος του φυλετικού).
Αγνοείστε αυτές τις κριτικές άφοβα και δείτε
την! 

Δήμητρα Κυρίλλου
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Διεθνές
πανκ
φεστιβάλ

Ο επαναστάτης 
(Free state of Jones) του Γκάρι Ρος



Μ
έσα στο φετινό καλοκαίρι στη
Βρετανία ο Λέον Τρότσκι έγινε
ξανά πρωτοσέλιδο. Ένας αντί-

παλος του Τζέρεμι Κόρμπιν μέσα στο
Εργατικό Κόμμα υποστήριξε ότι για την
ανάδειξη του Κόρμπιν στην ηγεσία
φταίνε «εισοδιστές τροτσκιστές». 

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαί-
νει κάτι τέτοιο. Την δεκαετία του ’80,
ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου που διέ-
γραφε τους τροτσκιστές από το ΠΑΣΟΚ.
Και δεν είναι, βέβαια, προνόμιο της σο-
σιαλδημοκρατίας η στοχοποίηση του
Τρότσκι και όσων υπερασπίζονταν την
επαναστατική παράδοση που άφησε.
Επί δεκαετίες κυνηγήθηκαν ανελέητα σε
όλο τον κόσμο, υπό την καθοδήγηση
του Στάλιν αλλά και των επιγόνων του. 

Ο ίδιος ο Τρότσκι δολοφονήθηκε από
πράκτορα του Στάλιν, στα 61 του χρόνια
εξόριστος στο Μεξικό, μια από τις ελάχι-
στες χώρες που του παρείχαν άσυλο.
Δύο παιδιά του δολοφονήθηκαν επίσης.
Η πρώτη του γυναίκα κλείστηκε σε
στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. 

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το “pho-
toshop” δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα, αν
ολόκληρες ομάδες ειδικών επί δεκαετίες δεν
ασχολούνταν αποκλειστικά με την υπόθεση της
απαλοιφής της εικόνας του Τρότσκι και άλλων
επαναστατών από χιλιάδες φωτογραφίες της
επαναστατικής Ρωσίας. 

Ο Τρότσκι υπήρξε ο πρόεδρος του σοβιέτ της
Πετρούπολης στην επανάσταση του 1905. Ήταν
ο οργανωτής της κατάληψης της εξουσίας στην
Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Ήταν το «ξί-
φος της επανάστασης», εμπνευστής, οργανω-
τής και αρχηγός του Κόκκινου Στρατού, που κα-
τάφερε να βγει νικητής ενάντια στους Λευκούς
και τους ιμπεριαλιστικούς στρατούς που ήρθαν
να καταπνίξουν την επανάσταση. 

Το σχέδιο απαλοιφής του ίδιου, των ιδεών
και των έργων του ήταν  στην ουσία ένα σχέδιο
απαλοιφής όλων των μεγάλων κατακτήσεων
της Οκτωβριανής Επανάστασης,  τις οποίες μέ-
χρι την τελευταία του πνοή ο Τρότσκι εξακο-
λούθησε να στηρίζει.

Το πρώτο πράγμα που κάνει σήμερα στον
Τρότσκι επίκαιρο είναι ότι κατάφερε κάτω από
αυτές τις θυελλώδεις συνθήκες να κρατήσει για
εμάς και τις επόμενες γενιές αναμένη τη φλόγα
της επαναστατικής παράδοσης: Ότι ο καπιταλι-
σμός δεν μεταρρυθμίζεται αλλά ανατρέπεται και
υποκείμενο αυτής της ανατροπής είναι η εργατι-
κή τάξη. Ότι ο σοσιαλισμός δεν σημαίνει πλει-
οψηφία στο κοινοβούλιο, συμβιβασμοί με τους
αστούς και σφαγείο για την εργατική τάξη. 

Τεράστια προσφορά για το σήμερα είναι η
ανάλυση του Τρότσκι για την δεκαετία του ’30
και τον φασισμό. Σε συνθήκες κρίσης του καπι-
ταλισμού και ανόδου της ακροδεξιάς και του
φασισμού, που χωρίς να είναι ίδιες, έχουν
ομοιότητες με τη σημερινή, πίστευε ότι η επα-
νάσταση είχε όλες τις δυνατότητες να τσακίσει
την αντεπάνασταση και το φασισμό που ήταν η
απόλυτη μορφή της. 

Η προοπτική της νίκης της επανάστασης
ήταν ανοιχτή. Στην Ισπανία το 1936, στις κατα-
λήψεις των εργοστασίων στη Γαλλία και στις

ΗΠΑ και αλλού αν οι επαναστάτες μέσα σε αυ-
τές κατάφερναν να εφαρμόσουν τη σωστή τα-
κτική. Ο Τρότσκι θεωρούσε αναγκαίο ένα Ενι-
αίο Μέτωπο της εργατικής τάξης με στόχο την
αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου του φασι-
σμού – που θα άνοιγε το δρόμο στην ίδια την
επανάσταση. 

Εργατική δημοκρατία

Το πίστευε έχοντας την εμπειρία της ίδιας
της ρώσικης επανάστασης, όταν οι μπολσεβί-
κοι πάλεψαν ενιαία με τους μενσεβικούς ενάν-
τια στο πραξικόπημα του στρατηγού Κορνίλοφ.
Προκειμένου, αφού αποτρέψουν τη νίκη της
αντεπανάστασης, μερικούς μήνες αργότερα να
οδηγήσουν την εργατική τάξη στον Οκτώβρη
που γκρέμισε τους αστούς και αντικατέστησε
την αστική δημοκρατία από την εργατική δημο-
κρατία. 

Είναι όμως και για άλλο ένα λόγο σήμερα
επίκαιρες οι ιδέες του Τρότσκι. Σήμερα, η ηγε-
σία του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να πείσει τους ερ-
γαζόμενους, τους νέους, τους φτωχούς, ότι
δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την υποταγή.
«Είμαστε μια μικρή χώρα», λένε, «αντιμέτωπη
με την παντοδυναμία της ΕΕ, των θεσμών».

Απαντήσεις σε παρόμοια ερωτήματα είχε
δώσει ο Τρότσκι με τη θεωρία της Διαρκούς
Επανάστασης, ήδη από τα πρώτα χρόνια του
20ου αιώνα. Απέναντι σε όσους έλεγαν ότι η
Ρωσία είναι μια καθυστερημένη χώρα στην
οποία έπρεπε να γίνει πρώτα μια αστική επανά-
σταση (και η εργατική επανάσταση θα μπορού-
σε να περιμένει για όποτε θα «ωριμάσει» ο κα-
πιταλισμός) αντέτεινε ότι δεν χρειάζονταν στά-
δια. Ότι μια μικρή δυνατή εργατική τάξη ηγού-
μενη μιας επανάστασης μαζί με τη μάζα των
αγροτών θα μπορούσε να ανατρέψει τον Τσά-
ρο και αντί να αφήσει την εξουσία σε μια ψο-
φοδεή αστική τάξη, να την πάρει η ίδια. 

Αναλύοντας τον καπιταλισμό σαν ένα ενιαίο
παγκόσμιο σύστημα, σαν μια μεγάλη αλυσίδα,
θεωρούσε ότι η επανάσταση μπορούσε να εκ-
δηλωθεί στη Ρωσία, τον πιο αδύναμο κρίκο της,

που έτρεχε ασθμαίνοντας να προλάβει
τους ανεπτυγμένους καπιταλισμούς. Ότι
μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκα-
λέσει αλυσιδωτές εκρήξεις σε όλο τον κό-
σμο. Και ότι για να φτάσει στην τελική νίκη
στην χώρα που ξεκίνησε δεν έχει άλλο δρό-
μο παρά να γίνει παγκόσμια. 

Μια προς μια επιβεβαιώθηκαν οι προβλέ-
ψεις. Στη Ρωσία άνοιξε ο χορός, με την
επανάσταση του Φλεβάρη του 1917 και η
εργατική τάξη πήρε την εξουσία τον Οκτώ-
βρη. Επαναστάσεις και εργατικές εκρήξεις
ακολούθησαν, στη Γερμανία, την Αυστρία,
την Ιταλία, την Κίνα και αλλού. Και δυστυ-
χώς το μέλλον της ίδιας της επανάστασης
στη Ρωσία δεν κρίθηκε τελικά πάνω στις
τεράστιες και νικηφόρες θυσίες της ρώσι-
κης εργατικής τάξης, των αγροτών και του
Κόκκινου Στρατού, αλλά στο πόσο οι επα-
ναστάσεις κατάφεραν να νικήσουν στις
υπόλοιπες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, πάνω
στο αν υπήρχαν ριζωμένα και έμπειρα επα-
ναστατικά κόμματα, όπως οι μπολσεβίκοι
που έχτισε ο Λένιν, που να μπορούν να τις
οδηγήσουν στη νίκη σε αυτές τις χώρες. 

Χρειάστηκε να φτάσει το 1917 για να γίνει ο
Τρότσκι μέλος των μπολσεβίκων αναγνωρίζον-
τας έμπρακτα την αξία της ύπαρξης ενός κόμ-
ματος όπως οι μπολσεβίκοι και για να ασπαστεί
ο Λένιν στην πράξη, με τις «Θέσεις του Απρί-
λη», τη διαρκή επανάσταση. Έναν ακριβώς αι-
ώνα μετά, αυτό το μείγμα παραμένει ζωντανό,
πολύ πιο επίκαιρο σήμερα κόντρα σε όλες τις
διαστρεβλώσεις. Ένας σπόρος που ρίζωσε,
ένα δέντρο που πρέπει να μεγαλώσει.

Γιώργος Πίττας

21 Σεπτέμβρη 2016, Νο 1241
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Σ
ε πάνω από 30 συνοικίες και πόλεις
πραγματοποιούνται τις δύο πρώτες
εβδομάδες του Σεπτέμβρη ανοιχτές

εκδηλώσεις του ΣΕΚ με θέμα "Τρότσκι,
επίκαιρος όσο ποτέ". 

"Στο Περιστέρι, πραγματοποιήθηκε στο
στέκι της Αριστερής Κίνησης στις 7 Σε-
πτέμβρη η εκδήλωση. Η συζήτηση άνοιξε
γύρω από τις ιδέες και το έργο του μεγά-
λου επαναστάτη και τοποθετήθηκαν όλοι
σχεδόν οι σύντροφοι", μας μεταφέρει ο
Κώστας. "Ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη
για ενιαιομετωπική πολιτική τόσο για την
μάχη ενάντια στην φασιστική απειλή όσο
και με τον κόσμο που πίστεψε στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και την κυβέρνηση της αριστεράς, είδε
τις προσδοκίες του να διαψεύδονται και
συνεχίζει να δίνει τις μάχες για να τσακί-
σει τα μνημόνια".

«Στο Παγκράτι το φόρουμ παρακολού-
θησαν πολλοί ανένταχτοι αγωνιστές/
τριες», μας λέει ο Πάνος. «Χαρακτηριστι-
κά ο Θανάσης, πρώην αγωνιστής του ΚΚΕ
εσωτ., ρώτησε πώς μπορεί το κίνημα και η
Αριστερά σήμερα να αποφύγει τα λάθη
του παρελθόντος και να διδαχθεί από τη
θεωρία και του δράση του Τρότσκι; Η
κουβέντα τελείωσε σχεδόν μετά από δυό-
μισι ώρες…»

"Η εκδήλωση που κάναμε στην Κυψέλη
για τον Τρότσκι μου άρεσε γιατί άκουσα
πράγματα για πρώτη φορά και ένιωσα πιο
δυνατή πολιτικά βγαίνοντας. Συζητηθηκε
πολύ η τακτική του ενιαίου μετώπου", δή-
λωσε στην ΕΑ η Σοφία, φοιτήτρια. Στη συ-
ζήτηση στο Γαλάτσι που έγινε στα γρα-
φεία της ΕΛΜΕ στη Γκράβα συμμετείχαν
αγωνιστές και αγωνίστριες με εμπειρίες
από το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, το κίνημα αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες. Το λόγο πή-
ραν όλοι οι παρόντες, ενώ στο τέλος δό-
θηκαν βιβλία και έγινε η πρόταση να γί-
νονται συχνά τέτοιες συζητήσεις. 

"Στη Θεσσαλονίκη κάναμε εξορμήσεις
σε πλατείες και εργατικούς χώρους όπου
καλούσαμε τον κόσμο να συμμετέχει σε
δύο συζητήσεις που κάναμε στους πυρή-
νες Τούμπα – Χαριλάου και Καμάρα - Λαμ-
πράκη", μας λέει η Μαρίνα, φοιτήτρια.
"Κοινή παραδοχή όλων ήταν η σπουδαι-
ότητα της παρακαταθήκης που μας άφη-
σε, τόσο με την επαναστατική του δράση
όσο και με τη θεωρία του. Την αναγνωρί-
ζουμε λοιπόν, και την ανακαλούμε καθώς
εξακολουθεί να είναι επίκαιρη, χωρίς
ωστόσο να την αντιμετωπίζουμε σαν δόγ-
μα".  

"Την Πέμπτη 15/9 πραγματοποιήθηκε
και στην Πάτρα εκδήλωση με συμμετοχή
φοιτητών και εργαζομένων", μας λέει ο
Νεκτάριος. "Στην συζήτηση δόθηκε ένα
περίγραμμα τον ιδεών του Τρότσκι. Συζη-
τήσαμε επίσης για το πώς η κριτική του
Τρότσκι για την Σοβιετική Ένωση μετά
την επικράτηση του σταλινισμού βοήθησε
επαναστάτες όπως ο Τόνι Κλιφ να διαμορ-
φώσουν την θεωρία του κρατικού καπιτα-
λισμού".

Η επικαιρότητα του Λέον Τρότσκι

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

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

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

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Λα Ροζέ (πλατεία Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/9 στέκι Ανταρσία στη Κοκκινιά 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

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

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Πλάτανος – πλατεία Σπλάντζια 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 6μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

Εκδηλώσεις – συζητήσεις: 

Τρότσκι, και τότε 
και τώρα επίκαιρος

Ο Τρότσκι σκοτώνει το τέρας της καπιταλιστικής αντεπανάστασης
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Τ
ο ΔΝΤ δημοσίευσε στις αρχές Ιουλίου μία μελέτη
με τίτλο «Το ΔΝΤ και οι κρίσεις στην Ελλάδα, την
Ιρλανδία και την Πορτογαλία» (http://www.ieo-

imf.org/ieo/files/completedevaluations/EAC__RE-
PORT%20v5.PDF). Αιτιολογώντας την ανάμειξή του,
για πρώτη φορά, στην Ε.Ε. μέσω της εφαρμογής του
προγράμματος «διάσωσης» η μελέτη αναφέρει ότι με
νωπές ακόμα τις μνήμες από την χρεωκοπία της Leh-
man Brothers το 2008 υπήρχαν έντονες ανησυχίες ότι
ένα πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα θα μπορούσε να
εξαπλωθεί και σε άλλα μέλη της Ε.Ε. και να πλήξει ευ-
ρύτερα την παγκόσμια οικονομία που προσπαθούσε να
ανακάμψει από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρί-
ση. 

Οκτώ χρόνια αργότερα, παρόλες τις προσπάθειες
από τις κεντρικές τράπεζες σε όλον τον πλανήτη που
ενίσχυσαν με περισσότερα από 9 τρισεκατομμύρια δο-
λάρια τις τράπεζες, ο κίνδυνος χρεοκοπιών και τα κα-
νόνια σε μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν αποφευχθεί. 

Στις 31 Αυγούστου η νοτιοκορεάτικη ναυτιλιακή εται-
ρεία Hanjin Shipping ζήτησε προστασία από τα δικα-
στήρια έναντι των πιστωτών της, κάτι αντίστοιχο με το
άρθρο 99. Πολλοί ήδη μιλούν για την Lehman Brothers
της ναυτιλίας. Η Hanjin διαθέτει έναν στόλο 140 πλοίων
μεταφοράς container και ξηρού φορτίου και είναι η με-
γαλύτερη κορεάτικη ναυτιλιακή εταιρεία και 7η στον
κόσμο εταιρεία πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων. Το συνολικό χρέος της εταιρείας ανέρχεται σε 5,5
δις δολάρια. Η επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας
και η καταβύθιση των ναύλων κάνει ασύμφορα τα συμ-
βόλαια που είχαν εξασφαλίσει οι εταιρείες μία προ-
ηγούμενη περίοδο. 

Έλληνες Εφοπλιστές

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται στους έλληνες εφοπλι-
στές. Δύο από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες η
Danaos Corporation συμφερόντων Γιάννη Κούστα και η
Navios Maritime Holdings της Αγγελικής Φράγκου έχουν
συνάψει συμβόλαια, όπως εκτιμάται, τουλάχιστον 700
εκατομμυρίων δολαρίων που αντιπροσωπεύουν μεγάλο
κομμάτι του χαρτοφυλακίου τους το οποίο κινδυνεύει
να τιναχτεί στον αέρα. Οι συνέπειες δεν θα αφήσουν
ανεπηρέαστες τις ήδη χτυπημένες από τα θαλασσοδά-
νεια ελληνικές τράπεζες. 

Στην χρεοκοπία της Hanjin καθρεφτίζονται η πτώση
στην εμπορική δραστηριότητα παγκοσμίως συνδυασμέ-
νη με μία υπερπροσφορά πλοίων. Ο πρόεδρος της Co-
sco Σουν Τζιακάνγκ δεν θα μπορούσε να είναι πιο σα-
φής στις δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters “εάν
δεν υπάρξει βελτίωση στο παγκόσμιο εμπόριο, τον δρό-
μο της Hanjin θα ακολουθήσουν και άλλες ναυτιλιακές”.
Πρίν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από τις δηλώσεις
του, ακόμα μία ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς contai-
ner η Rickmers Maritime εισηγμένη στο χρηματιστήριο
της Σιγκαπούρης πρότεινε στους δανειστές της ένα
σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους της προκειμένου να
αποφύγει την χρεωκοπία. Το σοκ από το κανόνι της
Hanjin έχει επεκταθεί από την ναυτιλία στο εμπόριο κα-
θώς εκτιμάται ότι πάνω στα πλοία της Hanjin βρίσκονται
εγκλωβισμένα εμπορεύματα αξίας 14 δις δολαρίων.

Με το βλέμμα στραμμένο σε αυτές τις εξελίξεις ο
Economist παρουσίασε μία έρευνα σύμφωνα με την
οποία οι ευρωπαϊκές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων
των γερμανικών που επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στην πα-
ροχή ναυτιλιακών δανείων τα προηγούμενα  χρόνια,
προσπαθούν τώρα να ξεφορτωθούν όλα αυτά τα προ-
βληματικά δάνεια.

Ότι κι αν λένε τα οικονομικά επιτελεία διεθνώς από
την Γέλεν και τον Ντράγκι μέχρι τον Τσίπρα και τον
Τσακαλώτο τα κανόνια ηχούν πιο δυνατά και η προ-
οπτική μίας νέας ύφεσης είναι το πιθανότερο σενάριο.

Κ.Π.

Hanjin
Το πιο μεγάλο
κανόνι

Δεν ήταν μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο αυξημένη η παρου-
σία επισκεπτών στη φετινή Έκθεση Βιβλίου της Αθήνας. Για

πάνω από δυο βδομάδες χιλιάδες κόσμος πλημμύρισε το Ζάπ-
πειο. Τόσο εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση που οι οργανωτές
αναγκάστηκαν να παρατείνουν εκτάκτως τη λειτουργία της Έκθε-
σης για ακόμα τέσσερις μέρες μέχρι την Πέμπτη 22 Σεπτέμβρη.

Για πολύ από αυτόν τον κόσμο το περίπτερο του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου ήταν μια απαραίτητη στάση για να δουν, να δια-
λέξουν και να αγοράσουν αντικαπιταλιστικά βιβλία. Λίγες μέρες
πριν το τέλος της Έκθεσης, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα
ότι η επιτυχημένη παρουσία μας ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες
αρχικές προβλέψεις μας.

Η μαρξιστική θεωρία και η επαναστατική παράδοση ήταν στο
κέντρο της συζήτησης αλλά και των περισσότερων επιλογών
όσων σταματούσαν στο περίπτερο του ΜΒ. Δεν είναι καθόλου
τυχαίο πως τα πρώτα στον κατάλογο των πωλήσεων βιβλία είναι

η «Ρόζα Λούξεμπουργκ», το «Μαρξισμός – Θεωρία και πράξη»,
οι «Επαναστατικές ιδέες του Μαρξ», το «Αναρχισμός – μια μαρξι-
στική κριτική» και τα βιβλία του Μαρξ.

Η προτίμηση στην «Ισπανία 1936» και στη «Χιλή 1972-73» - που
ακολουθούν στις πωλήσεις – είναι η άλλη πλευρά των αναζητή-
σεων του κόσμου για το τι σημαίνει ιστορικά ρεφορμιστική κυ-
βέρνηση και ποια μπορεί να είναι η εναλλακτική.

Πετυχημένη συμμετοχή στην Έκθεση σημαίνει και καινούρ-
γιος κόσμος στο βιβλιοπωλείο στη Φειδίου 14: ήδη αρκετοί που
μας γνώρισαν στο Ζάππειο έχουν περάσει για να δουν περισσό-
τερα βιβλία, κάποιοι και για να γραφτούν συνδρομητές στο πε-
ριοδικό «Σοσιαλισμός από τα κάτω».

Μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το περίπτερο του
ΜΒ στην έκθεση (νο 25) τις δυο μέρες που απομένουν. Όσοι δεν
μπορέσετε, σας περιμένουμε στη Φειδίου.

Σοφία Στυλιανού, Πάνος Γαραντζιώτης

Κ
απνεργάτες απεργοί από τη Βό-
ρεια Ελλάδα (Μάης 1936), υφαν-
τουργοί, ράφτες, φοιτητές, συνδι-

καλιστές δημόσιοι υπάλληλοι, τυπογρά-
φοι. Στελέχη του ΚΚΕ, βουλευτές, δημοτι-
κοί σύμβουλοι. Μικρασιάτες, εβραίοι. Χι-
λιάδες άνθρωποι έκαναν εξορία στην
Ανάφη. Η μια φουρνιά εκτοπισμένων υπο-
δεχόταν την άλλη. Το ΚΚΕ ήταν μειοψη-
φία αλλά μπορούσε να οργανώνει όλη
την ομάδα. Με το επίδομα εξορίστου που
λάμβαναν από το κράτος, οι εξόριστοι
νοίκιαζαν τη γη, τα ζώα και τα σπίτια που
οι απόδημοι είχαν αφήσει πίσω. Καλλιερ-
γούσαν, βοσκούσαν, άλεθαν, ζύμωναν,
ύφαιναν για να επιβιώσουν. 

Η βασική ομάδα ήταν ο θάλαμος (7 με
10 εξόριστοι σε κάθε έναν). Σε κάθε θά-
λαμο υπήρχε μία τριμελής επιτροπή (ένας
εκ των οποίων, ο ταμίας) με υπεύθυνο τον
θαλαμάρχη. Τα σπίτια δεν αποτελούνταν
μόνο από θαλάμους. 

Υπήρξε περίοδος επί Μεταξά που οι
εξόριστοι έφτασαν τους 700. Υπήρχε μα-
γειρείο, τραπεζαρία, λέσχη, βιβλιοθήκη,
αίθουσα συνεδριάσεων, πολιτικά γρα-
φεία, σχολείο, ιατρείο, φαρμακείο κ.ά.
Υπήρχε χορωδία με 25 μέλη, θεατρική
ομάδα, δάσκαλος χορού (Αρμένικης κα-
ταγωγής). Υπήρχε πολύγραφος όπου
γραφόταν το μηνιαίο όργανο της ομάδας,
«ο Αντιφασίστας». Άκουγαν παράνομα ει-
δήσεις από ρώσικους σταθμούς. Κάθε
πρωί παραδίδονταν μαθήματα με ύλη από
το αλφάβητο μέχρι τον ιστορικό υλισμό
ανάλογα τις ανάγκες. Τα μέλη της ομά-
δας συμβίωσης αναλάμβαναν εργασίες
με βάρδιες, με ελάχιστες διακρίσεις. Για
παράδειγμα ο Σβώλος έδινε διαλέξεις και
μετά εκτελούσε χρέη νερουλά με τα γαϊ-
δούρια. Δεν υπήρξε όμως καταμερισμός
μετά το 1941. Αργότερα ο Σβώλος έγινε
υπουργός, ενώ 70 από τους 220 «Αναφιώ-
τες» της Κατοχής εκτελέστηκαν στο Σκο-

πευτήριο, 40 εκτελέστηκαν ως Μακεδό-
νες. Πολλοί το έσκασαν με βάρκα τη νύ-
χτα, για να πολεμήσουν στην Αντίσταση.
Μόνο 30 επέζησαν. Το 1946 έφτασαν στο
νησί νέοι εξόριστοι.

Σήμερα οι επαναστάτες πάμε πολλές
φορές διακοπές σε τέτοιους παλιούς τό-
πους εξορίας. Είναι σημαντικό όμως να
ψάχνουμε και να μαθαίνουμε την ιστορία
τους. Όχι μόνο γιατί έτσι διασώζουμε την
ιστορική μνήμη αλλά και γιατί παίρνουμε
δύναμη για τις μάχες που έχουμε να ορ-
γανώσουμε μπροστά μας. Μόνο με τέτοι-
ες στέρεες πολιτικές και ιστορικές βάσεις
κατανοούμε γιατί έχουν σημασία διαδη-
λώσεις όπως στις 17 στο Κερατσίνι και
στις 19 στο Εφετείο!

*Βιβλιογραφία: «Η Κοινωνική Οργάνω-
ση της Εξορίας. Πολιτικοί κρατούμενοι
στο Μεσοπόλεμο» Margaret E. Kenna,
2004

Κατερίνα Σεβαστάκη

Ανάφη, νησί εξορίας και αντίστασης

Πάνω από 100 άτομα  συγκεντρώθηκαν
την περασμένη Κυριακή 18 Σεπτέμ-

βρη στη Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκω-
σία στην εκδήλωση μνήμης και τιμής στον
Παύλο Φύσσα με την ευκαιρία της συμ-
πλήρωσης 3 χρόνων από τη δολοφονία
του από τη ναζιστική συμμορία της Χρυ-
σής Αυγής.

Η εκδήλωση καλέστηκε από τις οργα-
νώσεις, Αντιφασιστικό Δίκτυο Λεμεσού,
Εργατική Δημοκρατία, Νεα Διεθνιστική
Αριστερά, Πρωτοβουλία Ενάντια στη Φα-
σιστική Απειλή και τα τουρκοκυπριακά
κόμματα Νέα Κύπρος και Σοσιαλιστικό
Κόμμα Κύπρου ενώ σημαντική παρουσία
είχε και η θύρα 9 της Ομόνοιας. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με συγκέντρωση
και μουσικό πρόγραμμα στην Πλατεία
Ελευθερίας και ακολούθησαν χαιρετισμοί
από τους διοργανωτές όπου τονίστηκε
από όλους η ανάγκη να κτίσουμε ένα κί-
νημα που να τσακίσει τους φασίστες. Η
ανάγκη αυτή είναι ακόμη πιο μεγάλη σή-

μερα που το ΕΛΑΜ (η Χρυσή Αυγή Κύ-
πρου) κατάφερε να μπεί στη Βουλή με
δυο εκπροσώπους.

Συγκινητική ήταν η εκπρόσωπος του
τουρκοκυπριακού KSP που έκλεισε τον
χαιρετισμό της τραγουδώντας στα ελλη-
νικά και τούρκικα το «η δική μου πατρίδα
έχει μοιραστεί στα δυό».

Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της
Λευκωσίας με συνθήματα όπως «Ποτέ ξα-
νά φασιστμός» «ο Παύλος Ζει, τσακίστε

τους Ναζί» «Νομιμοποιείστε τους μετανά-
στες, απελάστε τους ναζί» και άλλα.

Ήταν μια ζωντανή εκδήλωση που κατέ-
γραψε την αντιφασιστική διάθεση που
υπάρχει κυρίως στη νεολαία, που ανέδει-
ξε όμως για άλλη μια φορά την ανάγκη
για ένα πλατύ μαζικό αντιφασιστικό κίνη-
μα. Σε αυτή τη προσπάθεια η Εργατική
Δημοκρατία δίνει όλες της τις δυνάμεις.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Αντιφασιστική πορεία στην Κυπρο

Τελειώνει η έκθεση βιβλίου



21 Σεπτέμβρη 2016, Νο 1241Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.23

Η
14η πανεθνική μέρα δράσης
ενάντια στο ανεργατικό νόμο
ελ-Κομρί οργανώθηκε την Τε-

τάρτη 15 Σεπτέμβρη στη Γαλλία.
Σύμφωνα με τα συνδικάτα, στις δια-
δηλώσεις που έγιναν σε περισσότε-
ρα από 100 σημεία της χώρας, πή-
ραν μέρος 170 χιλιάδες άνθρωποι.
Οι ηγεσίες των συνδικάτων δεν εί-
χαν τολμήσει να καλέσουν γενική
απεργία και είχαν αφήσει το κάλε-
σμα ελεύθερο για κάθε χώρο να
αποφασίσει τη συμμετοχή του με
διαδήλωση, συμβολική κατάληψη
και στάσεις εργασίας. Ωστόσο, αρ-
κετοί ήταν οι χώροι που βγήκαν σε
απεργία: στη δημόσια διοίκηση, στα
ταχυδρομεία, τα τρένα, στους ελεγ-
κτές εναέριας κυκλοφορίας, τα διυ-
λιστήρια, αλλά και στον ιδιωτικό το-
μεά όπως στην Αιρ Φρανς.

Η κυβέρνηση θέλει να πείσει πως
η 14η μέρα δράσης είναι το τέλος
του δρόμου και πως κηρύχθηκε για
“την τιμή των όπλων”. Ο λόγος είναι
ότι μέσα στο καλοκαίρι, ο πρωθυ-
πουργός Βαλς χρησιμοποίησε για
ακόμη μια φορά το άρθρο 49.3 και
πέρασε τελικά το νόμο πραξικοπη-
ματικά, χωρίς ψηφοφορία και χωρίς
κοινοβουλευτικό διάλογο. Στις 21
Ιούλη έγινε η λεγόμενη “τρίτη ανά-
γνωση” του νόμου, 15 μέρες αργό-
τερα το Συνταγματικό Συμβούλιο
(δικαστήριο) έδωσε την έγκρισή του
αφού ακύρωσε μερικές πτυχές του
νόμου και στις 9 Αυγούστου ο νόμος
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της
κυβέρνησης με την υπογραφή του
Ολάντ. Αυτό το αντιδημοκρατικό
φιάσκο, η κυβέρνηση θέλει να το πα-
ρουσιάσει ως νίκη και καλεί την ερ-
γατική τάξη να γυρίσει σπίτι της.

Από τη μεριά τους τα συνδικάτα
λένε πως η 15 Σεπτέμβρη ήταν το
βήμα για να πιαστεί το νήμα των με-
γάλων αγώνων που έφτασαν μέχρι
το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από την
υπερψήφιση του νόμου. Πολλοί θυ-
μίζουν το παράδειγμα της προηγού-
μενης μεγάλης αντεργατικής επίθε-
σης στη Γαλλία, του νόμου CPE (για
την πρώτη απασχόληση), που απο-
σύρθηκε από την ίδια την κυβέρνη-
ση αφού πρώτα είχε υπερψηφιστεί
στο κοινοβούλιο το 2006.

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση
το μόνο που κάνει είναι επίδειξη
τσαμπουκά προς την εργατική τάξη,
αφενός για να τρομοκρατήσει, αφε-
τέρου για να καλοπιάσει τα αφεντι-
κά. Ο Λοράντ Τερόν, συνδικαλιστής
από το χώρο της υγείας, έχασε την
όρασή του από το δεξί μάτι χτυπημέ-
νος από δακρυγόνο στη διάρκεια της

διαδήλωσης στο Παρίσι. Η επίθεση
αυτή ήταν κομμάτι μιας επιθετικής
τακτικής της αστυνομίας που απλώ-
θηκε σε πολλά σημεία της χώρας. Η
κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα
την παράταση της κατάστασης έκτα-
κτης ανάγκης ως το 2017. Ενώ έδω-
σε και την έγκρισή της στην οριστική
απόλυση ενός υπάλληλου της Αιρ
Φρανς που πήρε μέρος στο περιβόη-
το επεισόδιο του “σκισμένου πουκά-
μισου”, τον Οκτώβρη του 2015. 

Μαχητικός συνδικαλισμός

Ήταν τότε που οι εργαζόμενοι της
Αιρ Φρανς, οργισμένοι από την ανα-
κοίνωση σχεδόν τριών χιλιάδων απο-
λύσεων, ήρθαν στα χέρια με τα με-
γαλοστελέχη που έβγαιναν γραβα-
τωμένα από τη σύσκεψή τους. Ο
Βενσάν Μαρτινέζ πήρε την επιστολή
απόλυσής του πριν από λίγες μέρες,
παρότι βρίσκοταν στο χώρο του
επεισοδίου ως εκπρόσωπος των ερ-
γαζομένων και συνδικαλιστής. Η κυ-
βέρνηση προσπαθεί εναγωνίως να
δείξει ότι μπορεί να βάλει τέλος
στην παράδοση του μαχητικού συν-
δικαλισμού που είναι βαθιά ριζωμένη
στη Γαλλία.

Όλο και περισσότερος κόσμος κά-
νει τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτήν
την προσπάθεια της κυβέρνησης και
την παράλληλη ισλαμοφοβική της
εκστρατεία. Είναι η ίδια κυβέρνηση
που εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία,
από τις επιθέσεις στο Μπατακλάν
ως το περιστατικό στη Νίκαια και πιο
πρόσφατα το μπουρκίνι στις παρα-
λίες για να χύσει ρατσιστικό δηλητή-
ριο και να ρίξει λάδι στη φωτιά του
διχασμού. Αυτές οι συνδέσεις δεν

γίνονταν πάντα στη Γαλλία, όμως τα
πράγματα έχουν προχωρήσει. Ο Φι-
λίπ Μαρτινέζ, επικεφαλής της CGT,
της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής
συνομοσπονδίας της χώρας μιλών-
τας για την προεκλογική εκστρατεία
εν όψει των προεδρικών εκλογών
του 2017, σχολίασε: “με τον τρόπο
που ξεκίνησε, αυτή η εκστρατεία εί-
ναι άρρωστη και τη χωρίζει χάσμα
από αυτό που περιμένει ο κόσμος.
Με το να μιλάνε για το μπουρκίνι,
στιγματίζοντας ένα ολόκληρο τμήμα
του πληθυσμού, παίζουν το παιχνίδι
του Εθνικού Μετώπου [των φασι-
στών], ενός κόμματος που διχάζει
τους εργαζόμενους. Πρέπει να βά-
λουμε τις κοινωνικές διεκδικήσεις
στο κέντρο της προεκλογικής εκ-
στρατείας”.

Στη μάχη του ίδιου του νόμου ελ-
Κομρί, μετά την ψήφισή του, για να
αρχίσει να εφαρμόζεται, η κυβέρνη-
ση πρέπει τώρα να εγκρίνει τα 134
εφαρμοστικά διατάγματα. Το χρονο-
διάγραμμα που έχει δώσει στη δη-
μοσιότητα ξεκινάει από τον Οκτώ-
βρη και φτάνει μέχρι το τέλος της
χρονιάς. Ανάμεσα σε αυτά που στο-
χεύει να εγκρίνει τον Οκτώβρη είναι
και πολλά από αυτά που έχουν ξε-
σηκώσει τον κόσμο. Όπως το δι-
καίωμα των αφεντικών να επεκτεί-
νουν την εργάσιμη μέρα στις 10
ώρες και τη βδομάδα στις 48 ώρες,
το δικαίωμά τους να αλλάζουν τις
συνθήκες εργασίας όποτε τους κά-
νει κέφι, τη διενέργεια “δημοψηφι-
σμάτων” στους χώρους δουλειάς
για να παρακαμφθεί η δύναμη των
συνδικάτων και των γενικών συνε-
λεύσεων, αλλά και η μετατροπή της

εταιρικής σύμβασης σε ισχυρότερη
από την κλαδική.

Οι φόβοι των δεξιών εφημερίδων
και των ενώσεων των αφεντικών εί-
ναι ότι όλα αυτά θα καθυστερήσουν
να εγκριθούν και τελικά όταν θα
φτάσει το κάθε αφεντικό να θέλει να
τα εφαρμόσει μέσα στον κάθε χώρο
η χώρα θα έχει μπει για τα καλά
στην προεκλογική περίοδο. 

Στήριξη

Στο μεταξύ τα συνδικάτα ετοιμά-
ζονται για να δώσουν τη μάχη μέσα
σε κάθε ξεχωριστό χώρο δουλειάς
όπου θα ανοίξουν οι μάχες. Το κρίσι-
μο είναι αυτές οι μάχες να μην μεί-
νουν ξεκομμένες αλλά να μπορούν
να λειτουργήσουν η μία σε στήριξη
της άλλης και να μπορέσουν να ξα-
ναενωθούν σε μεγάλα ποτάμια όπως
αυτά που οργανώθηκαν στις μέρες
δράσης.

Η επιτυχία της 15ης Σεπτέμβρη
μετά το καλοκαίρι και μετά την ψήφι-
ση του νόμου είναι ακριβώς αυτή, ότι
έδωσε ήδη τη δυνατότητα σε χώ-
ρους που βρίσκονται σε κίνηση να
συντονιστούν. Στις 6 Σεπτέμβρη εί-
χαν βγει σε απεργία οι εργαζόμενοι
της SFR (ενός από τα μεγαλύτερα
δίκτυα τηλεφώνου και ίντερνετ στη
Γαλλία). Στα μέσα του καλοκαιριού η
εταιρεία ανακοίνωσε ότι από τους 15
χιλιάδες υπαλλήλους, θέλει να μείνει
με 10 χιλιάδες μέσα στο 2017. Υπο-
λογίζεται ότι οι 5 χιλιάδες απολύσεις
θα συμπαρασύρουν χίλιες χαμένες
θέσεις εργασίας ακόμη στις υπεργο-
λαβίες. Τις πρώτες μέρες του Σε-
πτέμβρη βγήκαν σε απεργίες επίσης
εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε κοινω-

νικές υπηρεσίες και πυροσβέστες. 
Στις 27 Σεπτέμβρη γίνεται στο Πα-

ρίσι η δίκη των εργαζομένων για τα
επεισόδια στην Αιρ Φρανς και τα
συνδικάτα καλούν σε πανκινητοποί-
ηση αλληλεγγύης. Ενώ στις 19
Οκτώβρη μια άλλη δίκη, στην Αμιέ-
νη, γίνεται επίσης αφορμή για κινη-
τοποίηση. Πρόκειται για τη δίκη
οχτώ εργαζόμενων της Γκουντγίαρ
που καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε
φυλάκιση, για την “απαγωγή” στελε-
χών της επιχείρησης (τα στελέχη
έμειναν κλεισμένα στο εργοστάσιο
και έχουν αποσύρει τη μήνυση) στη
διάρκεια της μάχης ενάντια στην
απόλυση 1140 εργατών το 2013.

Τέτοιου είδους κανόνια ή “ανα-
διαρθρώσεις” επιχειρήσεων γίνονται
σωρηδόν στη Γαλλία. Έχουν ανακοι-
νωθεί 400 απολύσεις στην Airbus,
500 στην HSBC, 750 στην Ιντέλ, 230
στη Φίλιπς, 600 στη φαρμακευτική
Servier και 480 στην Alstom που κα-
τασκευάζει τρένα. Οι εργαζόμενοι
της τελευταίας βρίσκονται σε κινη-
τοποίηση, στο Μπελφόρ (ανάμεσα
στη Λυών και το Στρασβούργο), και
μαζί με συμπαραστάτες από την πε-
ριοχή έφτιαξαν μια προσυγκέντρω-
ση δύο χιλιάδων για να πάρουν μέ-
ρος στις 15 Σεπτέμβρη μαζί με τα
υπόλοιπα συνδικάτα. Στις 24 Σε-
πτέμβρη βάζουν στόχο να “νεκρώσει
η πόλη” και στις 27 Σεπτέμβρη κα-
λούν απεργία σε όλο τον όμιλο. 

Μετά την 14η μέρα δράσης, η
συνδικαλιστική ηγεσία δεν έχει ακό-
μη καλέσει επόμενο πανεθνικό ραν-
τεβού, προσπαθώντας να κατευθύ-
νει το κίνημα περισσότερο στις δικα-
στικές μάχες ενάντια στο νέο νόμο.
Αν και, στα λόγια τουλάχιστον, ο
Μαρτινέζ της CGT λέει πως “Η μέρα
δράσης συγκέντρωσε πολύ κόσμο,
αντίθετα με τις προβλέψεις από τις
διάφορες Κασσάνδρες. Έδειξε ότι η
αποφασιστικότητα είναι εδώ και αυ-
τού του είδους η κινητοποίηση πρέ-
πει να φτάσει στην καρδιά των εργα-
τικών χώρων.” Ήδη υπάρχουν πρω-
τοβουλίες να αξιοποιηθεί η γενική
απεργία που προετοιμάζεται στο
Βέλγιο στις 7 Οκτώβρη, ενάντια σε
έναν παρόμοιο αντεργατικό νόμο
που προωθεί εκεί η κυβέρνηση και
να υπάρξει συντονισμός σε Γαλλία
και Βέλγιο. Στις 29 Σεπτέμβρη τα
βελγικά συνδικάτα οργανώνουν
προετοιμαστικές διαδηλώσεις σε
όλη τη χώρα.

Αντίθετα με τις φανφάρες του Τσί-
πρα, για “μέτωπο του Νότου”, αυτές
είναι οι δυνάμεις που δίνουν τη μάχη
ενάντια στη λιτότητα στην Ευρώπη,
η εργατική τάξη και τα συνδικάτα
της. Ενάντια στους Ολάντ και τους
Βαλς, όχι σε συμμαχία μαζί τους.

Νίκος Λούντος

Η εργατική τάξη ξαναπιάνει το νήμα
ΓΑΛΛΙΑ 

Λυών 15/9, απεργοί σιδηροδρομικοί



Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη 

ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΟΧΙ στην 
ιδιωτικοποίηση του νερού

ΛΟΝΔΙΝΟ Οι πρόσφυγες 
είναι καλοδεχούμενοι

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέ-
φθασαν το περασμένο Σάββατο

17 Σεπτέμβρη στο Δουβλίνο για να
διαδηλώσουν ενάντια στην επιδίωξη
της κυβέρνησης να προχωρήσει στην
ιδιωτικοποίηση του νερού.

Το μαζικότατο, όπως και τα προ-
ηγούμενα, συλλαλητήριο, συνοδεύε-
ται από ένα γενικευμένο μποϊκοτάζ
καθώς το 73% των καταναλωτών αρ-
νήθηκαν να πληρώσουν το φόρο. Το
κίνημα ενάντια στο νερό, που στηρίζε-
ται από τα συνδικάτα, έχει βοηθήσει
στη ραγδαία πολιτικοποίηση της ερ-
γατικής τάξης και στην άνοδο της ρι-
ζοσπαστικής αριστεράς στις πρόσφα-

τες εκλογές,
«Χρειαζόμαστε άμεσα μια μεγάλη

ακόμα κινητοποίηση για να δείξουμε
στο κατεστημένο και τους πολιτικούς
του ότι δεν πρόκειται να εγκαταλεί-
ψουμε την προσπάθεια μέχρι να εγκα-
ταλείψουν αυτά τα σχέδια. Αλλά αυτό
δεν είναι το τέλος. Για να τους βγά-
λουμε από τη μέση χρειαζόμαστε μια
αυθεντική ριζοσπαστική αριστερά που
θα χτίζει τα κινήματα στους δρόμους
και θα συνδέει τις απεργίες με τους
αγώνες της νεολαίας» αναφέρει σε
ανακοίνωσή του το People Before Pro-
fit Alliance. 

Σ
τις τοπικές εκλογές στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, το
Βερολίνο, που έγιναν την περασμένη βδομάδα καταγρά-
φηκε η βαθιά πολιτική κρίση που επικρατεί αυτή τη στιγ-

μή στη Γερμανία. 

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) πήρε 21,6% (-6,7% σε
σχέση με τις προηγούμενες εκλογές) και 38 έδρες, ενώ το Χρι-
στιανοδημοκρατικό κόμμα (CDU) της Μέρκελ πήρε 17,6% (-
5,7%) και 31 έδρες. Τρίτο κόμμα ήρθε το κόμμα της αριστεράς
Die Linke που πήρε 15,6% (+3,9%) και 27 έδρες, τέταρτοι ήταν
οι Πράσινοι που πήραν 15,2% (-2,4%) και 27 έδρες, ενώ στο το-
πικό κοινοβούλιο μπήκε με το πρώτο του εκλογικό κατέβασμα
το ακροδεξιό-φασιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία
(AfD) με 14,2% και 25 έδρες καθώς και οι Φιλελεύθεροι που
επέστρεψαν με 6,7% (+4,9%) και 12 έδρες.

Όσον αφορά στη νέα τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου, τα
δύο κόμματα, που ήταν πλειοψηφία και από κοινού κυβερνού-
σαν μέχρι τώρα, δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τον απαραί-
τητο αριθμό εδρών για να παραμείνουν στην τοπική κυβέρνη-
ση. Το αποτέλεσμα στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, όμως
ήταν και ένα σαφές μήνυμα όξυνσης της κρίσης στην οποία
βρίσκεται η κεντρική κυβέρνηση της Γερμανίας στην οποία μα-
ζί με το CDU και το SPD, συμμετέχει η Χριστιανοικοινωνικη
Ένωση της Βαυαρίας, το CSU.

Το 14% του AfD, στο πρώτο του κατέβασμα και μάλιστα στο
προοδευτικό Βερολίνο, είναι ένα επικίνδυνο αποτέλεσμα. Τα
επιτυχημένα ποσοστά που καταγράφει στις εκλογές είναι απο-
τέλεσμα του συνδυασμού της απογοήτευσης που έχει φέρει η
επί χρόνια συνεχιζόμενη πολιτικής λιτότητας και νεοφιλελευθε-
ρισμού με την πολιτική του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας
που έχει γίνει δεύτερη παντιέρα όλων των τελευταίων γερμανι-

κών κυβερνήσεων.
Η Μέρκελ τον Ιούλη του 2015 είχε ξεφτιλιστεί στα μάτια όλου

του κόσμου όταν σε μια επίσκεψή της σε νηπιαγωγείο προσπα-
θούσε με στοργικό ύφος μπροστά στις κάμερες να εξηγήσει σε
μια μικρή Παλαιστίνια, γιατί ο μπαμπάς της πρέπει να απελαθεί.
Είναι, αν και όχι πάντα η ίδια αυτοπροσώπως, οι υπουργοί της
και τα ΜΜΕ που συστηματικά εξηγούν τη λιτότητα ρίχνοντας το
φταίξιμο στους «τεμπέληδες» του Νότου. Και αν για λίγο, κάτω
από την πίεση της αυθόρμητης έκρηξης αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες, αναγκάστηκε να ανοίξει τα σύνορα - μετά μαζί με
τους υπόλοιπους ηγέτες της ΕΕ έχει «αναγνωρίσει το λάθος
της» και προχωράει στα χειρότερα ρατσιστικά μέτρα.

Άνοδος Die Linke

Αυτό το περιβάλλον λειτουργεί σαν θερμοκήπιο για το AfD,
αλλά αυτή του η πορεία μπορεί να ανακοπεί. Στο Βερολίνο, πα-
ρά το γεγονός ότι αρκετοί περίμεναν ότι με τη φόρα που έχει
πάρει θα αναδειχτεί τρίτο κόμμα δεν τα κατάφερε, ενώ αντίθε-
τα την τρίτη θέση πήρε το Die Linke που ανέβασε τα ποσοστά
του. Προεκλογικά το AfD επεδίωξε να δώσει την προεκλογική
του μάχη μετριάζοντας τα ρατσιστικά κηρύγματα και προβάλ-
λοντας ένα προφίλ μετριοπαθούς συντηρητικού κόμματος.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας οργανωμένης καμπάνιας που
έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες κάτω από τον τίτλο «Ξεση-
κωθείτε ενάντια στον ρατσισμό» με πρωτοβουλία κομματιών
της ριζοσπαστικής αριστεράς που συμμετέχουν στο Die Linke,
συνδικαλιστές και άλλους. Το Βερολίνο έγινε τις τελευταίες

τρεις βδομάδες επίκεντρο αυτής της καμπάνιας με εξορμήσεις
πόρτα-πόρτα στις γειτονιές και ενημέρωση του κόσμου για το
φασιστικό χαρακτήρα του AfD, διαμαρτυρίες σε πάνελ που
συμμετείχε εκπρόσωπος των φασιστών και ένα μεγάλο συλλα-
λητήριο μέσα στην πόλη του Βερολίνου.

Το άθροισμα των ψηφοφόρων του SPD, Die Linke και των
Πρασίνων που ξεπέρασε το 55% στο Bερολίνο δείχνει ότι υπάρ-
χει το πεδίο για να αναχαιτιστεί ο κίνδυνος του ΑfD, αν η ριζο-
σπαστική και αντικαπιταλιστική αριστερά επιδιώξει να συσπειρώ-
σει όλον αυτόν τον κόσμο σε ένα κοινό μέτωπο δράσης ενάντια
στο ρατσισμό, το φασισμό και την καταστροφική λιτότητα. 

Αυτό μεταφράζεται στην ανάγκη μέσα στο Die Linke και συ-
νολικά την Αριστερά να υπάρξει ξεκάθαρη τοποθέτηση ενάντια
στο ρατσισμό. Τοποθετήσεις που ενώ κατακρίνουν τη λιτότητα
σιγοντάρουν την πολιτική κλειστών συνόρων στο προσφυγικό,
όπως του ηγετικού στελέχους του Die Linke, της Sahra Wagen-
knecht, λειτουργούν καταστροφικά. 

Και ταυτόχρονα χρειάζεται ξεκάθαρη απάντηση ότι το Die
Linke και γενικά η Αριστερά δεν πρόκειται να μπει σε καμιά το-
πική κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Πράσινους και το SPD,
που ουκ ολίγες φορές έχουν βρεθεί να συμμετέχουν σε κυβερ-
νήσεις, λιτότητας, ρατσισμού και πολέμων. Τέτοιου τύπου συ-
νεργασίες έχουν συμβεί σε τοπικά κρατίδια και κάθε άλλο
έχουν ωφελήσει, πόσο μάλλον τώρα που ανάλογα σενάρια πέ-
φτουν ξανά στο τραπέζι, όχι μόνο για το Βερολίνο, αλλά για
την επόμενη μέρα των ομοσπονδιακών εκλογών.    

Γ.Π.

Πάνω από 20.000 διαδηλωτές από διάφο-
ρες πόλεις της Βρετανίας συμμετείχαν

στην διαδήλωση που διέσχισε το κέντρο του
Λονδίνου, κάτω από το σύνθημα «Οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι», ενώ διαδήλωση
πραγματοποιήθηκε και στο Λιντς στη Βόρεια
Αγγλία. Τη διαδήλωση κάλεσαν μια σειρά
από οργανώσεις και καμπάνιες, ανάμεσα σε
αυτές και το Stand Up To Racism (Ξεσηκω-
θείτε ενάντια στο ρατσισμό).

«Ήρθα μαζί με τα παιδιά μου για να δείξου-
με ότι πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα και αν
δεχτούμε τους πρόσφυγες» δήλωσε στην
εφημερίδα Socialist Worker, η Τζες, γιατρός
στο Μπράιτον.  

Όταν η πορεία έφτασε στην πρωθυπουργι-

κή κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ οι διαδη-
λωτές φώναξαν το σύνθημα "Hey hey Theresa
May, how many kids did you kill today?" – «Τε-
ρέζα Μέι, πόσα παιδιά σκότωσες σήμερα»; Η
διαδήλωση ήρθε λίγες μέρες μετά το θάνατο
στο Καλαί, ενός εφήβου που πέθανε προσπα-
θώντας να περάσει τα σύνορα με τη Βρετανία
και να ενωθεί με την οικογένειά του. 

Στο τέλος των κινητοποιήσεων, ο επτάχρο-
νος Αχμέτ που παρά λίγο να πεθάνει από
ασφυξία προσπαθώντας να περάσει τα σύνο-
ρα μέσα σε ένα φορτηγό μίλησε με μεταφρα-
στή στους συγκεντρωμένους: «Σας ευχαρι-
στώ όλους. Είμαι από τους λίγους τυχερούς,
αλλά σκέφτομαι όλους που έχουν κολλήσει
στη ‘ζούγκλα’».  

ΒΕΡΟΛΙΝΟ Ο “Μεγάλος Συνασπισμός” σε κρίση


