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Σκληρή μάχη με τους θεσμούς
και ιδιαίτερα με το ΔΝΤ υπό-

σχεται μήνες τώρα ο Κατρούγκα-
λος για τις αλλαγές στις εργασια-
κές σχέσεις. Συγκεκριμένα σε όλες
τις συνεντεύξεις και δηλώσεις του,
το μοτίβο του είναι ότι ετοιμάζεται
για μια “θετική” αλλά και “επιθετι-
κή” διαπραγμάτευση.

Η επίθεση στα εργασιακά και συν-
δικαλιστικά δικαιώματα είναι η πιο
κεντρική στη διαπραγμάτευση που
θα ξεκινήσει σύντομα στα πλαίσια
της δεύτερης αξιολόγησης του τρί-
του μνημονίου. Βάση της συζήτησης
θα είναι το πόρισμα της Επιτροπής
των Ανεξάρτητων Ειδικών που συνέ-
στησαν κυβέρνηση και κουαρτέτο
για να διαμορφώσει εισήγηση για το
θέμα (βλέπε αναλυτικά προηγούμε-
νο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, Νο 1243).

Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
στις 2 Οκτώβρη, ο Κατρούγκαλος
δήλωσε ότι “Οι θέσεις του πορίσμα-
τος είναι θετικές για την ελληνική
πλευρά, απηχούν αυτό που έχω πει
πολλές φορές, ότι εμείς θέλουμε η
χώρα να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή
κανονικότητα. Επειδή ήταν ανεξάρ-
τητοι ειδικοί, υψηλού κύρους, αυτό
που διαπιστώνουν είναι ότι εκεί που
οι εταίροι μας ζητούν αλλαγές, συν-
δικαλιστικός νόμος και ομαδικές
απολύσεις, δεν υπάρχει λόγος να γί-
νουν αλλαγές, γιατί βρισκόμαστε
στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εκεί που
ζητούμε εμείς να γίνουν αλλαγές,
δηλαδή επαναφορά των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, υποστηρίζουν
τις απόψεις μας, καθώς δεν ζητούμε
τίποτα παραπάνω από την επιστρο-
φή στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέ-
λο. Επομένως βρίσκουμε σημαντική
υποστήριξη στις εθνικές θέσεις από
το πόρισμα αυτό”.

Είναι προκλητικό ψέμα ο ισχυρι-
σμός ότι η Επιτροπή δε βρίσκει λόγο
να γίνουν αλλαγές στο συνδικαλιστι-
κό νόμο και τις ομαδικές απολύσεις
ή ότι υποστηρίζει την επαναφορά
των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Το πόρισμα της Επιτροπής χαρακτη-
ρίζει τις ομαδικές απολύσεις ως “λει-
τουργικό εργαλείο για την προσαρ-
μογή των επιχειρήσεων σε περιό-
δους κρίσης”. Μπορεί να μην κάνει
συγκεκριμένη πρόταση άρσης των
όποιων περιορισμών έχουν -αν
έχουν- απομείνει, αλλά το θέμα το
ανοίγει ξεκάθαρα κι όχι για να υπε-
ρασπιστεί τους εργαζόμενους.

Το ίδιο ισχύει για το συνδικαλιστι-
κό νόμο. Όπως αναφέρει ρητά “μια
συζήτηση για τα προβλήματα του
συνδικαλιστικού νόμου θα ήταν χρή-
σιμη”. Η λέξη κλειδί βέβαια είναι τα
“προβλήματα”. Όσο για τις συλλογι-
κές διαπραγματεύσεις, το συμφέρον
των επιχειρήσεων μπαίνει πάνω από

την επαναφορά τους. Αυτό εννοεί το
πόρισμα όταν προτείνει οι επιχειρη-
σιακές συμβάσεις να προηγούνται
των κλαδικών/εθνικών σε περίπτωση
οικονομικών δυσκολιών μιας επιχεί-
ρησης.

Αυτό σημαίνει ότι η “σκληρή δια-
πραγμάτευση” που διακηρύσσει ο
Κατρούγκαλος ξεκινάει από μια βά-
ση που είναι ήδη ένα μεγάλο χτύπη-
μα για τους εργαζόμενους και τα
συνδικάτα τους. Αλλά για την κυβέρ-
νηση είναι αποδεκτή και μάλιστα
σύμφωνη με τις θέσεις της. 

Όπως στο ασφαλιστικό!

Με αυτή την έννοια, θυμίζει έντονα
την αντίστοιχη διαδικασία διαπραγμά-
τευσης για το ασφαλιστικό που κατέ-
ληξε στο γνωστό νόμο-έκτρωμα του
περασμένου Μάη. Μέχρι και σήμερα
ο Κατρούγκαλος τολμά να υπερηφα-
νεύεται ότι, κόντρα στο ΔΝΤ, η κυ-
βέρνηση “πέτυχε” την αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών για να περιο-
ριστούν οι περικοπές στις επικουρι-
κές συντάξεις! Αυτές τις μέρες κάθε
συνταξιούχος ζει πόσο «περιορισμέ-
νες» είναι οι περικοπές. Στην ίδια συ-
νέντευξη στο ΑΜΠΕ ομολογεί ότι αυ-
τό είναι το μοντέλο και τώρα, για “να
απομονωθούν οι ακραίες απόψεις”.

Η ιστορία με τον ασφαλιστικό νόμο
προσφέρει όμως και μία επιπλέον πι-
κρή εμπειρία. Γιατί ακόμα και μετά
την ψήφισή του, οι υποχωρήσεις της
κυβέρνησης δεν σταμάτησαν. “Και να
χτυπιέται κάτω το ΔΝΤ, το ασφαλιστι-
κό έχει κλείσει” δήλωνε με στόμφο
στο ΣΚΑΙ ο Κατρούγκαλος στις 29 Σε-
πτέμβρη, μια βδομάδα μετά που το
Ταμείο έθετε ξανά ζήτημα νέων περι-
κοπών στις συντάξεις. Αυτό βέβαια
που παρέλειπε να πει ήταν πως στο
πολυνομοσχέδιο που ψήφιζε η κυβέρ-
νηση δυο μέρες νωρίτερα στη Βουλή
περιλαμβάνονταν, εκτός από τις ιδιω-
τικοποιήσεις, και τρεις μεγάλες ανα-
τροπές στον ασφαλιστικό νόμο που η
ίδια είχε περάσει μόλις πέντε μήνες
πριν. Συγκεκριμένα, καταργούνταν οι
προσωρινές εκπτώσεις στις εισφορές
αγροτών και νέων επιστημόνων, αυ-
ξάνονταν οι εισφορές για μικροϊδιο-
κτήτες τουριστικών καταλημάτων,
ενώ μειωνόταν σε 2% από 15% η έκ-
πτωση για την εξαγορά εφάπαξ πλα-
σματικών ετών ασφάλισης.

Οι εγγυήσεις του Κατρούγκαλου
ότι “η δέσμευσή μας παραμένει ισχυ-
ρή για την υπεράσπιση των δικαιωμά-
των των εργαζομένων” δεν αξίζουν
τίποτα. Ακόμα και ψηφισμένοι νόμοι
ξηλώνονται για να ικανοποιηθούν και
όχι να απομονωθούν οι θεσμοί. Η μό-
νη πραγματική εγγύηση είναι ο αγώ-
νας ενάντια στα κοινά σχέδια της
Τρόικας με την κυβέρνηση.

Λ.Β.

Κάτσε καλά Κατρούγκαλε

Ξ
εκίνησε η καμπάνια του Συντονισμού Eνάντια
στα Mνημόνια για να μην περάσει το ξεπούλη-
μα του νερού και όλων των βασικών κοινωνι-

κών αγαθών. Ο Συντονι-
σμός καλεί όλες και
όλους να στηρίξουν την
καμπάνια “βάζοντας την
αφίσα ενάντια στις ιδιωτι-
κοποιήσεις, μοιράζοντας
την προκήρυξη για να
ενημερωθούν όλοι οι ερ-
γαζόμενοι. 

Οργανώνοντας σε συ-
νεργασία με τα σωματεία,
εκδηλώσεις στους χώ-
ρους δουλειάς, και σε γει-
τονιές σε όλη την χώρα,
έτσι ώστε να έρθουν να
μιλήσουν και να ενημερώ-
σουν, εργαζόμενοι από το
Νερό, τη ΔΕΗ, κλπ για
τον αγώνα που δίνουν.
Ζητώντας από κάθε σω-
ματείο και συλλογικότητα
ότι θα βρεθεί αγωνιστικά
στην πρώτη γραμμή της
μάχης για να μην περά-
σουν οι ιδιωτικοποιήσεις
των κοινωνικών αγαθών”.

Η προκήρυξη του Συν-
τονισμού ήδη έχει αρχίσει να διακινείται μαζικά σε
χώρους δουλειάς και γειτονιές. 

“Έχουμε εμπειρία για το τι έχουν σημάνει οι ιδιωτι-
κοποιήσεις αγαθών όπως το νερό και το ρεύμα σε
διάφορες χώρες που έχουν εφαρμοστεί. Σημαίνουν
το κόψιμο στην πρόσβαση για χιλιάδες συνανθρώ-
πους μας, στα βασικά αγαθά της ζωής. Σημαίνουν
εκτίναξη των τιμολογίων μια που ο ιδιώτης ενδιαφέ-
ρεται μονάχα για το κέρδος του. Σημαίνουν χαμηλό-
τερη ποιότητα νερού και υπηρεσιών, αφού για τους
ιδιώτες οι επενδύσεις σε εκσυγχρονισμούς δικτύων
είναι «ασύμφορες δαπάνες». Και φυσικά σημαίνουν
απολύσεις για τους εργαζόμενους που δουλεύουν
σε αυτές τις επιχειρήσεις [...] Οι αλλαγές στις εργα-
σιακές σχέσεις και ο νόμος για την συνδικαλιστική
δράση που προωθεί η κυβέρνηση με τους δανειστές,
είναι συμπλήρωμα αυτής της επίθεσης. Πιστεύουν
ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βάλουν φρένο
στη δράση του εργατικού κινήματος που έχει τη δύ-
ναμη να σταματήσει το ξεπούλημα των βασικών κοι-
νωνικών αγαθών και να τσακίσει τα μνημόνια. Γι' αυ-
τό δίνουμε τις μάχες μαζί. 

Μπορούμε να τους νικήσουμε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ, έχει απέναντι στις επιλογές της ολόκληρη την
κοινωνία. Οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στην
ΕΥΔΑΠ πριν λίγες μέρες, οι μεγάλες κινητοποιήσεις
των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία, η απεργία ένα
μήνα το καλοκαίρι των εργαζόμενων στα Λιμάνια,
δείχνουν ότι μπορούμε να ξεσηκώσουμε ένα μεγάλο
απεργιακό μέτωπο που να τσακίσει τις επιλογές κυ-
βέρνησης και δανειστών” τονίζει μεταξύ άλλων.

Την συμμετοχή του στο Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια και την καμπάνια ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις ανακοίνωσε και το Συμμετοχικό Ενωτικό Κίνη-
μα Εργαζομένων και Συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ (ΣΕ-
ΚΕΣ). “Την Δευτέρα 3/10, κλιμάκιο του ΣΕΚΕΣ παρα-

βρέθηκε και ενημέρωσε τον Συντονισμό... ειδικότερα
για το θέμα της ΕΥΔΑΠ. Συμφωνήθηκαν κοινές δρά-
σεις και η συμμετοχή μας για την ενημέρωση της

κοινωνίας αλλά και των
εργαζομένων σε άλλες
δομές και φορείς σε σει-
ρά εκδηλώσεων. Καλού-
με όσους συναδέλφους
ενδιαφέρονται να συμμε-
τέχουν να επικοινωνή-
σουν μαζί μας γιατί και ο
όγκος δουλειάς είναι με-
γάλος, αλλά κυρίως
επειδή θεωρούμε ότι η
δημιουργία μετώπου
ενάντια στις ιδιωτικοποί-
ησης των κοινωνικών
αγαθών μας αφορά
όλους” αναφέρει το ΣΕ-
ΚΕΣ στην ιστοσελίδα
του.

Εγνατία

Εν τω μεταξύ οι της
κυβέρνησης και του
υπερταμείου έχουν ση-
κώσει τα μανίκια προχω-
ρώντας κομμάτι – κομμά-
τι τα ξεπουλήματα μετά
το νομοσχέδιο της περα-

σμένης βδομάδας.
Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα πρώτα, καθώς σε

συνεδρίασή του το ΤΑΙΠΕΔ – ένας από τους 4 πυλώ-
νες του υπερταμείου – αποφάσισε την έναρξη της
διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση του αυτοκινητό-
δρομου. Σε πρώτη φάση, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου οι
επίδοξοι αγοραστές θα εκδηλώσουν αρχικό ενδιαφέ-
ρον (μη δεσμευτικό) και μέχρι το τέλος του 2017 το
ΤΑΙΠΕΔ εκτιμά ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ιδιωτικο-
ποίηση. Μάλιστα χρηματοοικονομικο� ς συ� μβουλος
του ΤΑΙΠΕΔ ορι�στηκε η ALPHA BANK. 

Οι εργαζόμενοι της Εγνατίας έδωσαν την πρώτη
απάντηση απεργώντας στις 29/9 δηλώνοντας “στα-
θεροί στην εναντίωσή μας στη σχεδιαζόμενη ιδιωτι-
κοποίηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού
και του συνόλου του στρατηγικού δικτύου αυτοκινη-
τοδρόμων της Βόρειας Ελλάδας, μήκους σχεδόν
1.000 χιλιομέτρων, γιατί είναι ενάντια στο δημόσιο
συμφέρον, θα ωφελήσει μόνο τον πιθανό παραχωρη-
σιούχο και θα επιβαρύνει περαιτέρω τους πολίτες
από την αύξηση των διοδίων”.

Σειρά παίρνει και ό,τι έχει απομείνει στο δημόσιο
από τον ΟΤΕ καθώς, προκειμένου να κλείσει η αξιολό-
γηση και να εκταμιευθεί η δόση των 2,8 δις, συμφωνή-
θηκε η μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ και του 5% που ελέγ-
χει το ελληνικό δημόσιο στον ΟΤΕ. Ουσιαστικά θα χα-
θεί η οποιαδήποτε παρέμβαση του ελληνικού δημοσί-
ου στις κάποτε δημόσιες τηλεπικοινωνίες. Το 10% που
κατέχει άμεσα και έμμεσα το κράτος στον ΟΤΕ του
επιτρέπει να διαθέτει 5 μέλη στο ΔΣ αλλά και δικαιώ-
ματα βέτο σε μια σειρά θέματα εταιρικών μετασχημα-
τισμών όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις, σε θέματα
“εθνικής ασφάλειας” κλπ. Με τη νέα συμφωνία μετό-
χων και τη μεταβίβαση του 5% η άμεση συμμετοχή του
ελληνικού δημοσίου θα περιοριστεί στο 1%.

Σ.Μ.

Εκστρατεία ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις
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Μηνύματα κλιμάκωσης
Η

βδομάδα που πέρασε έδωσε τα πιο
καθαρά δείγματα για τους δρόμους
της εργατικής αντίστασης ενάντια στα

Μνημόνια, τους Νεοναζί και τον ρατσισμό.

Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία βγήκαν σε
απεργία και διαδήλωσαν στους δρόμους της
Αθήνας την Πέμπτη 6 Οκτώβρη με εντυπω-
σιακή μαζικότητα και συντονισμό για να απαι-
τήσουν λεφτά και προσλήψεις για τη δημόσια
Υγεία. Είναι μια εξέλιξη που, όπως τονίζει το
ΣΕΚ στην ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει
την απεργία «δείχνει πόσες δυνατότητες ανοί-
γονται για κλιμάκωση των αγώνων που βά-
ζουν τις ανάγκες της εργατικής τάξης πάνω
από τις μνημονιακές πολιτικές της κυβέρνη-
σης και πάνω από τα κέρδη των καπιταλι-
στών».

Δυο μέρες αργότερα, το Ρέθυμνο συγκλο-
νίστηκε από το Παγκρήτιο αντιφασιστικό συλ-

λαλητήριο. Ενωμένοι νεολαία και εργαζόμε-
νοι, σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι μαζί με
εκπαιδευτικούς και μαθητές έδωσαν τραντα-
χτή απάντηση στις ομάδες «αγανακτισμένων
πατριωτών» που μεθοδεύουν επιθέσεις κατά
των προσφύγων.

Και τη Δευτέρα 10 Οκτώβρη, γονείς, δά-
σκαλοι και μικροί μαθητές αγκάλιασαν τα
πρώτα προσφυγόπουλα που πήγαν στα σχο-
λεία στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια
στο ρατσισμό και απαιτώντας με τη σειρά
τους λεφτά και προσλήψεις για τη δημόσια
Παιδεία.

Τεράστιο βήμα

Ο συνδυασμός αυτών των κινητοποιήσεων
μέσα σε λίγες μέρες δείχνει όχι μόνο τις δυ-
νατότητες να παλέψουμε αλλά και πόσο αλ-
ληλένδετα είναι τα μέτωπα. 

Το αίτημα για προσλήψεις και χρηματοδό-
τηση ενώνει σχολεία, δήμους, νοσοκομεία και
αποδεικνύεται ταυτόχρονα αντιμνημονιακό
και αντιρατσιστικό καθώς συγκρούεται και με
τις περικοπές Τρόικας και κυβέρνησης αλλά
και με την ακροδεξιά που προσπαθεί να καπη-
λευτεί την οργή του κόσμου και να την απο-
προσανατολίσει.

Τώρα, το βάρος πέφτει στην Αριστερά να
οργανώσει τη συνέχεια και την κλιμάκωση σε
όλα τα μέτωπα.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Διεθνής Συνάν-

τηση που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα
είναι ένα τεράστιο επόμενο βήμα. Έρχονται
αγωνιστές και αγωνίστριες από πολλές πρω-
τεύουσες της ΕΕ για να συντονίσουμε τον
κοινό αγώνα ενάντια στους φασίστες και το
ρατσισμό. 

Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, αν-
τίθετα, έχουμε στο πλευρό μας δυνατά κινή-
ματα μέσα στην καρδιά της Τρόικας. Το Λον-
δίνο, η πρωτεύουσα του Brexit, στέλνει αντι-
προσώπους της κίνησης Stand Up to Racism
που έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα το περασμέ-
νο Σάββατο. Το ίδιο κάνει το Βερολίνο. Μαζί
μπορούμε πραγματικά να παλέψουμε για μια
Ευρώπη χωρίς φράχτες και χωρίς νεοναζί,
όπως λέει το σύνθημα της Συνάντησης.

Η σύνδεση ενός τέτοιου μαζικού μέχρι πλει-
οψηφικού κινήματος με το απεργιακό κίνημα
της εργατικής τάξης είναι τεράστια δύναμη
και είναι απόλυτα εφικτή, ιδιαίτερα στην Ελλά-
δα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε και πρέπει να
απλώσουμε τις απεργίες από τα Νοσοκομεία
στους Δήμους και στα Σχολεία. Μπορούμε και
πρέπει να ενώσουμε αυτές τις μάχες με την
αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις, ιδιαίτερα στο
νερό, στο ρεύμα και στις συγκοινωνίες που ξε-
σηκώνουν πλατιές λαϊκές ευαισθησίες. 

Τώρα είναι η στιγμή για να απαιτήσουμε
από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να προχωρή-
σουν σε Πανεργατική Απεργία ενάντια σε
όλες τις επιθέσεις της λεγόμενης «δεύτερης
αξιολόγησης». Η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε
για απεργία στις 10 Νοέμβρη και περιμένει
την ανταπόκριση της ΓΣΕΕ. Εμπρός, λοιπόν,
για Πανεργατική. 

Να αναδείξουμε έτσι χειροπιαστά ότι η
εναλλακτική απέναντι στην κατρακύλα του
Τσίπρα δεν είναι η επιστροφή στα αίσχη του
Μητσοτακέικου, αλλά ένα εργατικό κίνημα
που βάζει τις ανάγκες των πολλών, χωρίς δια-
κρίσεις, πάνω από τα κέρδη.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr/

ΑΘΗΝΑ 
Κυριακή 30 Οκτώβρη, ΑΣΟΕΕ, 10πμ-8μμ

Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΣΟΥΕΖ-η ήττα της αποικιοκρατίας 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος
Η εργατική επανάσταση στην Ουγγαρία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 
“Υπαρκτός σοσιαλισμός” 
ή Κρατικός καπιταλισμός
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
Η Αριστερά, 60 χρόνια αγώνες
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 5 Νοέμβρη, ΕΔΟΘ, 12μες-8μμ

Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΣΟΥΕΖ-η ήττα της αποικιοκρατίας 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
Η εργατική επανάσταση στην Ουγγαρία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 
Η Αριστερά, 60 χρόνια αγώνες
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΧΑΝΙΑ
Σάββατο 12 Νοέμβρη, 2μμ-8μμ
Εργατικό Κέντρο Χανίων

ΣΟΥΕΖ-η ήττα της αποικιοκρατίας 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
Η εργατική επανάσταση στην Ουγγαρία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 
Η Αριστερά, 60 χρόνια αγώνες
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Κυριακή 13 Νοέμβρη, 2μμ-8μμ
Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

ΣΟΥΕΖ-η ήττα της αποικιοκρατίας 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
Η εργατική επανάσταση στην Ουγγαρία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 
Η Αριστερά, 60 χρόνια αγώνες
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΞΑΝΘΗ
Κυριακή 6 Νοέμβρη, 4.00μμ
Εργατικό Κέντρο Ξάνθης

ΣΟΥΕΖ, η ήττα των ιμπεριαλιστών 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΟΥΓΓΑΡΙΑ, εργάτες ενάντια
στον κρατικό καπιταλισμό 
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη 3 Νοέμβρη, 7.00μμ 
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Τετάρτη 9 Νοέμβρη, 7.00μμ
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ιωαννίνων
Στοά Σαρκά, A’ κτίριο, Β’ όροφος 
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΒΟΛΟΣ
Πέμπτη 10 Νοέμβρη, 7.00μμ
ΘΟΛΟΣ, Πανεπιστήμιο Βόλου
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
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Μαζικό αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στο Ρέθυμνο, 8/10.
Περισσότερα στις σελ.10-11



Σ
την αναγνώριση και των πέν-
τε κατηγορούμενων χρυσαυ-
γιτών για την παρολίγο δολο-

φονική επίθεση στους Αιγύπτιους
ψαράδες τον Ιούνιο του 2012 προ-
χώρησε ο μάρτυρας Μοχάμεντ Αμ-
πού Χαμέντ, κατά τη διάρκεια της
κατάθεσής του στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής.

Ο Μοχάμεντ, θύμα ο ίδιος της επί-
θεσης, ανέβηκε στο βήμα του μάρ-
τυρα κατά την 89η δικάσιμο (5/10),
παρουσία δύο από τους πέντε κατη-
γορούμενους (Κ. Παπαδόπουλος
και Θ. Μαρίας). Ύστερα από αίτημα
της πολιτικής αγωγής να προσαχ-
θούν και οι υπόλοιποι, αίτημα που η
Έδρα έκανε δεκτό καθώς είχε προ-
ηγηθεί απόφασή της για αυτοπρό-
σωπη παρουσία των κατηγορουμέ-
νων, ήρθαν στο δικαστήριο αυθημε-
ρόν δύο ακόμη κατηγορούμενοι (Μ.
Ευγενικός και Α. Πανταζής).

Η διαδικασία της αναγνώρισης
επομένως ξεκίνησε με τέσσερις κα-
τηγορούμενους και τον μάρτυρα
να τους αναγνωρίζει όλους, έχον-
τας πρώτα περιγράψει με λεπτομέ-
ρειες τους επιτιθέμενους όσον
αφορά την ηλικία, το σωματότυπο,
τα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια η
Έδρα διέκοψε διατάσσοντας τη βί-
αιη προσαγωγή και του πέμπτου
κατηγορούμενου (Δ. Αγριογιάννη).
Στην 90η δικάσιμο στις 7/10, ο μάρ-
τυρας αναγνώρισε και αυτόν.

Ο μάρτυρας εξήγησε τη βεβαι-
ότητά του περιγράφοντας πού και
πώς είδε τον κάθε έναν από τους
κατηγορούμενους που αναγνώρι-
σε. Περιέγραψε κι άλλους, που [οι
αστυνομικοί] «μάλλον δεν τους
βρήκαν». Πριν μπει στην αίθουσα ο
Πανταζής, είχε περιγράψει ένα
άτομο μεγαλύτερο σε ηλικία και
πιο σκούρα χρώματα από όλους
τους υπόλοιπους. Όταν τον είδε,
είπε ότι το άτομο αυτό είναι αυτός.
Τον ξεχώρισε επίσης ως το άτομο
που φώναζε στους Αιγύπτιους

απειλητικά, κάτι που συμπίπτει με
την αναγνώριση που έχει κάνει σε
προηγούμενες συνεδριάσεις ο
αδερφός του, Σαάντ Αμπού Χα-
μέντ.

Παρόμοια, ο Αγριογιάννης ήταν
ο δεύτερος κατηγορούμενος που ο
μάρτυρας είχε περιγράψει ξεχωρι-
στά. Ήταν το μόνο από τα νεαρά
άτομα που δεν ήταν αδύνατο και εί-
χε πιο ανοιχτά χρώματα. Τον αντι-
στοίχησε σε αυτή την περιγραφή
όταν τον αναγνώρισε.

Η υπεράσπιση έκανε τιτάνιες
προσπάθειες να ακυρώσει ή να εκ-
φυλίσει τη διαδικασία της αναγνώ-
ρισης, με ένσταση ακυρότητάς της
και αίτημα κράτησης του Μοχάμεντ
ως ψευδομάρτυρα. Και στις δύο δι-
κασίμους στις οποίες ξετυλίχθηκε
η αναγνώριση των κατηγορούμε-
νων, επικράτησε τεράστια ένταση.
Η Έδρα απέρριψε και την ένσταση
και το αίτημα.

Ξυλοδαρμός

Παράλληλα, κατά την εξέτασή
του, ο Μοχάμεντ περιέγραψε τα γε-
γονότα της επίθεσης, επιβεβαι-
ώνοντας τους προηγούμενους μάρ-
τυρες: η επίθεση στο σπίτι έγινε με-
τά τον παραλίγο δολοφονικό ξυλο-
δαρμό του Αμπουζίντ Εμπαράκ. Εί-
χε σαν στόχο να μπουν οι επιτιθέμε-
νοι στο σπίτι και, όπως είπε ο ίδιος
χαρακτηριστικά, «να μας χτυπή-
σουν όπως τον Αμπουζίντ και χειρό-
τερα. Θα μας σκότωναν με τα ξύλα
και τα σίδερα». Τα ξύλα και τα σίδε-
ρα ήταν μήκους 1 με 1,3 μέτρων.
Πέταξαν μέσα τον πυροσβεστήρα
όταν είδαν ότι η πόρτα ήταν κλει-
στή, προκειμένου, όπως εκτιμά, να
τους κάνουν να βγουν έξω από τη
σκόνη. 

Κατόπιν κατέβηκαν όλοι μαζί
προς τα αυτοκίνητα και χτύπησαν
συντονισμένα μόνο όσα άνηκαν
στους Αιγύπτιους. Κάθε όχημα χτυ-
πήθηκε από δύο-τρεις, οι οποίοι λί-

γο μετά έφυγαν. Ολόκληρη η επί-
θεση κράτησε λιγότερο από 10 λε-
πτά. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι
και ο μάρτυρας ανέφερε τουλάχι-
στον τέσσερα άτομα που βγήκαν
από τα σπίτια τους. Ο Μοχάμεντ
αναφέρθηκε επίσης και στις συνέ-
πειες της επίθεσης, την κατάσταση
της υγείας του Α. Εμπαράκ, το σοκ
που υπέστη ο ένας ανιψιός του από
το οποίο ακόμη υποφέρει, το φόβο
όλων των θυμάτων, που τους ανάγ-
κασε να μετακομίσουν σε άλλο σπί-
τι. Ανέφερε, τέλος, όπως και ο
αδελφός του Σαάντ, ότι οι γείτονες
που τους γνώριζαν τους συμπαρα-
στάθηκαν ώστε να μην κλείσουν το
κατάστημά τους.

Περιγράφοντας έτσι την εμπειρία
του, αλλά και απαντώντας στις ερω-
τήσεις της πολιτικής αγωγής, ο μάρ-
τυρας έδωσε στο δικαστήριο για
ακόμη μια φορά την εικόνα μιας ορ-
γανωμένης επίθεσης: οι δράστες
ήταν πολλοί και οπλισμένοι, έδρα-
σαν για ένα πολύ σύντομο διάστημα,
χτύπησαν συγκεκριμένα άτομα και
σημεία, έφυγαν γρήγορα. Χαρακτη-
ριστικά είπε: «Αυτό που έγινε με
εμάς ήταν ακριβώς ό,τι έγινε με τον
Παύλο Φύσσα».

Σε σχέση με την αστυνομία, φά-
νηκε και πάλι η ύποπτη προχειρό-

τητα με την οποία αντιμετώπισε την
υπόθεση: πήρε κατάθεση από το
μάρτυρα χωρίς διερμηνέα, δεν του
έκανε ερωτήσεις και παρέλειψε να
γράψει στην κατάθεση την εκτίμη-
ση όλων (θυμάτων και γειτόνων) ότι
η επίθεση έγινε από τη Χρυσή Αυ-
γή. 

Η υπεράσπιση στη συνέχεια κα-
τέφυγε στην προσφιλή τακτική της
να υποβαθμίσει τη σημασία των λε-
γομένων του μάρτυρα και να τον
τρομοκρατήσει με το αίτημα κρά-
τησής του. Επίσης προσπάθησε και
πάλι να εκμεταλλευτεί την ανάγκη
διερμηνείας, διακόπτοντας τη διερ-
μηνέα ενώ μετέφραζε, ζητώντας
από το μάρτυρα να απαντήσει κα-
τευθείαν στα ελληνικά (!), γελών-
τας με τα εκφραστικά του λάθη και
γενικά συνεχίζοντας την άκρως ρα-
τσιστική αντιμετώπιση που είχε ξε-
κινήσει με τον Α. Εμπαράκ. Την ίδια
τακτική ακολούθησε και στην 91η
δικάσιμο (11/10) προκαλώντας συ-
νεχείς εντάσεις και διακοπές της
διαδικασίας.

Ο μάρτυρας δεν έκανε πίσω και
ολοκλήρωσε την κατάθεσή του,
προκαλώντας πανικό στην υπερά-
σπιση και το χρυσαυγίτικο ακροα-
τήριο.

Αφροδίτη Φράγκου

Το επόμενο ραντεβού του
αντιφασιστικού κινήματος στο
Εφετείο είναι την Πέμπτη
13/10. Ενώ το πρόγραμμα του
Οκτωβρίου που ακολουθεί εί-
ναι 14, 18, 20 και 31/10 στο
Εφετείο και 24/10 στον Κορυ-
δαλλό. Το Νοέμβριο, στο Εφε-
τείο οι δικάσιμες είναι 1, 3, 8,
10, 22 και 29/11, ενώ στον Κο-
ρυδαλλό 11, 14, 16 και 23/11.
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Αιγύπτιος αλιεργάτης: “Θα μας
σκότωναν με τα ξύλα και τα σίδερα”

Μ
εγαλειώδης και με παλμό
ήταν η αντιφασιστική πο-
ρεία στο Παγκράτι το

Σάββατο 8/10. Ηχηρό αντιφασι-
στικό και αντιρατσιστικό μήνυμα
έστειλαν περισσότεροι από 1.000
διαδηλωτές, ενάντια στο άνοιγμα
των “συνδικαλιστικών” γραφείων -
γιάφκας της Χρυσής Αυγής, το
Σάββατο το απόγευμα, στην πε-
ριοχή. «Ούτε στο Παγκράτι, ούτε
πουθενά - τσακίστε τους φασί-
στες σε κάθε γειτονιά» ήταν ένα
από τα συνθήματα που δονούσε
για ώρες τους δρόμους γύρω από
την πλατεία Πλαστήρα και το Άλ-
σος. Στις συγκεντρώσεις καλού-
σαν η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
ΟΡΜΑ, αντιεξουσιαστές, σωμα-
τεία, ενώ συμμετείχαν και μέλη
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ. 

Η πορεία με μαζικά μπλοκ και
παλμό κατευθύνθηκε προς τα
γραφεία των νεοναζί όμως εμπο-
δίστηκε από τις κλούβες της
ΕΛΑΣ που είχαν τοποθετηθεί κά-
θετα στην οδό Ερατοσθένους.
Μια χούφτα χρυσαυγίτες πλήρως
απομονωμένοι και με την προστα-
σία των ΜΑΤ μαζεύτηκαν στο στε-
νάκι της οδού Αυτομέδοντος. 

Στη συγκέντρωση που οργάνω-
σε η ΚΕΕΡΦΑ στην πλατεία Πλα-
στήρα λίγο πριν την πορεία, χαιρέ-
τησε η Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος
του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝ-
ΓΕ, ο Νίκος Βούλτσος εκ μέρους
της τοπικής επιτροπής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και ο Λέανδρος Μπόλαρης, μέ-
λος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
της τοπικής της επιτροπής στις
γειτονιές Βύρωνα και Παγκρατίου. 

Οι νεοναζί επιθυμούν γραφεία
ορμητήρια των ταγμάτων εφόδου
στο Παγκράτι. Δεν τα κατάφεραν
τα προηγούμενα χρόνια όταν ο
δήμαρχος Καμίνης παραχώρησε
γραφεία στη Χρυσή Αυγή στην
οδό Φιλολάου, γραφεία τα οποία
μέχρι και σήμερα παραμένουν
απενεργοποιημένα. Δεν θα τα κα-
ταφέρουν ούτε και τώρα. Δεν
τους αφήνουμε να ρίξουν το ρα-
τσιστικό τους δηλητήριο και να
σκορπίσουν τον τρόμο στη γειτο-
νιά μας. Ξανά και ξανά, το αντιφα-
σιστικό κίνημα, με μαζικές διαδη-
λώσεις, απομόνωσε τους φασί-
στες όταν επιτέθηκαν κατά αρι-
στερών αγωνιστών και ομοφυλό-
φιλων στην πλατεία Βαρνάβα

Νίκος Βούλτσος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Έξω οι
νεοναζί 
της Xρυσής
Αυγής

Παγκράτι 8/10

To πρόγραμμα της
δίκης για Οκτώβρη 
και Νοέμβρη

Ξεκίνησε την κατάθεσή της η αστυνομικός του ΑΤ
Κορυδαλλού Ευαγγελία Πολυχρονίδου, κατά την 91η
δικάσιμο (11/10). Είναι η αστυνομικός που συμμετείχε
στη σύλληψη των 6 κατηγορούμενων για την  επίθεση
στους Αιγύπτιους ψαράδες (οι 5 δικάζονται από το Τρι-
μελές Εφετείο Αθηνών, ενώ η έκτη κατηγορούμενη θα
δικαστεί ξεχωριστά σε δικαστήριο ανηλίκων). 

Η μάρτυρας περιγράφει τα γεγονότα της 12/6/12 ως
εξής: «Από την Άμεσο Δράση λάβαμε σήμα που ανέφε-
ρε ‘μαυροντυμένα άτομα με δίκυκλα, στη συμβολή των
λεωφόρων Δημοκρατίας και Λαμπράκη, πιθανώς μέλη
της Χρυσής Αυγής, έκαναν επίθεση σε αλλοδαπούς’.

Σε πέντε λεπτά φτάσαμε στο σημείο. Ακολουθώντας
έναν άνδρα με μαύρα που τελικά δεν προσάγαμε, φτά-
σαμε στη συμβολή Σαλαμίνος και Λαμπράκη, όπου εί-
δαμε 6 άτομα να στέκονται όρθια δίπλα στα τρία δίκυ-
κλά τους. Ήταν πέντε άνδρες και μία γυναίκα. Δύο από
αυτά τα άτομα φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυ-
γής. Ζητήσαμε ενισχύσεις και ήρθαν 2 ακόμη περιπολι-
κά. Προχωρήσαμε σε έλεγχο των στοιχείων τους, βά-
λαμε τα άτομα αυτά στα τρία οχήματα και τα μεταφέ-
ραμε στο ΑΤ Κερατσινίου».

Η κατάθεσή της θα συνεχιστεί την Πέμπτη 13/10 στο
Εφετείο.

Φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής
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Κινητοποίηση αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες και καταδί-
κης των ναζί πραγματοποιήθη-
κε την Παρασκευή 7/10, το
απόγευμα, στην πλατεία Βου-
νακίου, στη Χίο από φορείς και
σωματεία που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του Νομαρχιακού
Τμήματος της ΑΔΕΔΥ. 

Τη συμμετοχή τους στη συγ-
κέντρωση είχαν ανακοινώσει
από τις προηγούμενες ημέρες
δεκάδες σωματεία του νησιού
ανάμεσά τους οι   Σύλλογοι:
Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Χίου, Ερ-
γαζομένων Νοσοκομείου Χίου,
η ΕΛΜΕ, Δασκάλων και Νηπια-
γωγών Χίου, Γυναικών Χίου, Δι-
καστικών Υπαλλήλων Χίου, Ερ-
γαζομένων στην Περιφερειακή
Ενότητα Χίου, Φίλων της Εθνι-
κής Αντίστασης, ο Παγχιακός
Σύλλογος ΑμεΑ, το Σωματείο
Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμ-
ποροϋπαλλήλων Χίου, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο και οι Εργα-
ζόμενοι στο Κέντρο Πρόληψης
Ναρκωτικών Χίου. 

Στη συγκέντρωση έγιναν ομι-
λίες από εκπροσώπους των
φορέων. Σύμφωνα με την αν-
ταπόκριση του 902.gr “Μιλών-
τας στους συγκεντρωμένους
εκ μέρους του ΔΣ της ΑΔΕΔΥ,
ο Μάρκος Σκούφαλος τόνισε
ανάμεσα στα άλλα ότι 'πρέπει
να σπάσει αυτή η επαίσχυντη
συμφωνία ΕΕ και Τουρκίας.
Έχουν επιλέξει με αυτή τη
συμφωνία η χώρα μας και τα
νησιά μας να είναι αποθήκες
ψυχών, πεδίο βολής για να
ασκούνται πάνω στους πρό-
σφυγες και μετανάστες οι φα-
σίστες, οι ρατσιστές και οι μι-
σάνθρωποι, που με την προβιά
του πατριώτη σπέρνουν το δη-
λητήριο του φασισμού, πατών-
τας πάνω στη δίκαιη οργή του
κόσμου και των νησιωτών, από
τις κυβερνητικές και ευρωπαϊ-
κές πολιτικές”.

Εκδήλωση με θέμα τη δί-
κη της Χρυσής Αυγής πραγ-
ματοποιήθηκε στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Σωμα-
τείου Εκτάκτου Προσωπι-
κού ΥΠ.ΠΟ. την Δευτέρα
10/10. Παρακολούθησαν 15
εργαζόμενοι, μόνιμοι και
συμβασιούχοι.

Ομιλητής ήταν ο Θανά-
σης Καμπαγιάννης από την
πολιτική αγωγή των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών. 

Σημείωσε ότι για την πο-
λιτική αγωγή η απόδοση δι-
καιοσύνης αφορά όχι μόνο
την καταδίκη των φυσικών
αλλά και των ηθικών αυ-
τουργών, ταυτόχρονα με
την ανάδειξη της ανοχής
της δράσης της ΧΑ αν όχι
συνεργασίας της Αστυνο-
μίας και την αγαστή συνερ-
γασία της εκάστοτε πολιτι-
κής εξουσίας.

Ολοκληρώνοντας τόνισε
ότι η μάχη δεν θα κριθεί
στην δικαστική αίθουσα αλ-
λά με το δυνάμωμα του αν-
τιφασιστικού κινήματος.
"Δεν θα έρθει το τέλος του
φασισμού με την καταδίκη
της ΧΑ, αλλά η απόφαση
του δικαστηρίου θα κρίνει
τα πολιτικά γεγονότα", δή-
λωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησε πλούσια συ-
ζήτηση και πλήθος ερωτή-
σεων από τους παρευρι-
σκόμενους σχετικά με τις
νέες ρατσιστικές επιθέσεις
της ΧΑ, τις συσχετιζόμενες
υποθέσεις της δίκης, την
χρηματοδότηση των Ναζί
από το κράτος και την δη-
μοσιότητα της δίκης. Ιδιαί-
τερη συζήτηση έγινε για
την σημασία της καταδίκης
των νεοναζί για το εργατικό
κίνημα. Καταδείχθηκε ότι η
ΧΑ αποτελεί μια κατεξοχήν
αντεργατική δύναμη, αντί-
θετη στις ΣΣΕ και τα εργα-
τικά δικαιώματα, ικανή να
προσφέρει έναν στρατό
τραμπούκων για τους εργο-
δότες. Ο Θ. Καμπαγιάννης
ευχήθηκε κάθε Σωματείο,
εργατικός χώρος και γειτο-
νιά να οργανώσει παρόμοι-
ες εκδηλώσεις σαν και αυτή
του ΠΣΕΠ-ΥΠ.ΠΟ.

Τέλος, έγινε ενημέρωση
για την διεθνή αντιφασιστι-
κή συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ
στις 15-16 στο Ρουφ με έν-
τονο ενδιαφέρον από τους
συναδέλφους.

Αντώνης Σκαρπέλης
Γεν. Γραμματέας ΠΣΕΠ-

ΥΠ.ΠΟ.

Ρατσιστικές επιθέσεις
ταγμάτων εφόδου στην
περιοχή των Αγίων
Αναργύρων κατήγγειλαν πακιστανοί μετανάστες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ: “Ο
Aρέφ Μοχαμάντ, εργαζόμενος στον επισιτισμό,
δέχτηκε επίθεση στις 6/10 στις 5.30πμ από ομά-
δα τεσσάρων φασιστοειδών που επέβαιναν σε
μηχανές μεγάλου κυβισμού κοντά στο νεκροτα-
φείο του Κόκκινου Μύλου. Τον έριξαν κάτω και
άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές στα πλευ-
ρά και μπουνιές στο πρόσωπο. Είκοσι λεπτά αρ-
γότερα παρέα με δύο άλλους μετανάστες εργά-
τες βρέθηκαν ξανά στην ίδια περιοχή αντιμέτω-
ποι με την ίδια ομάδα ενώ προσπαθούσαν να
πάνε στη δουλειά τους” . 

“Μετά τις καταγγελίες των ρατσιστικών επιθέ-

σων, η Πακιστανική Κοινό-
τητα καλέσε σύσκεψη
στους Άγιους Ανάργυ-

ρους, το Σάββατο 8/10”, μας είπε ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ, επικεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας.
“Συμμετείχαν περίπου 60 άτομα από την πακι-
στανική κοινότητα, την κοινότητα Μπαγκλαντές,
την ΚΕΕΡΦΑ και το συνδικάτο Οικοδόμων. Ήταν
παρόντες και 8 άτομα που έχουν χτυπηθεί τις τε-
λευταίες ημέρες από τους ρατσιστές. Αποφασί-
σαμε όλοι μαζί να καταθέσουμε μήνυση στο
αστυνομικό τμήμα Μενιδίου και να κάνουμε κα-
ταγγελία στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας. Μετά θα
ξανακάνουμε άλλες δύο συσκέψεις στις Αχαρνές
και στους Αγίους Αναργύρους για να αποφασί-
σουμε να προχωρήσουμε μαζί στην οργάνωση κι-
νητοποιήσεων για να ξηλώσουμε τη δράση των
φασιστοειδών στην περιοχή”.  

Αναβολή λόγω ωραρίου για τις 3 Μάη 2017 πήρε η δίκη 26
εργαζόμενων και 6 συμπαραστατών τους, που είχαν συλλη-
φθεί στη διάρκεια της μεγάλης απεργίας στο εργοστάσιο
της «Γενικής Ανακυκλώσεως Α.Ε» στον Ασπρόπυργο τον Δε-
κέμβρη 2014 - Γενάρη 2015, με αίτημα την καταβολή δεδου-
λευμένων και δώρου Χριστουγέννων. Η δίκη είχε οριστεί στις
10/10 στο 9ο Μονομελές Πλημμελειοδικείου Αθηνών. 

Την 5/1/15 συνελήφθησαν από τα ΜΑΤ μετά από μήνυση
της εργοδοσίας. Ανάμεσά στους συμπαραστάτες είναι ο δη-
μοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων με την «Ανταρσία
στις γειτονιές» Πέτρος Κωνσταντίνου, ο επικεφαλής της Πα-
κιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, ο δημοσιογράφος
Κυριάκος Μπάνος, η Κατερίνα Πατρικίου και ο Παναγιώτης
Δημητρόπουλος, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και ο Καν Μοχάμεντ, μέ-
λος της Ένωσης Μεταναστών Εργατών.

Θ
ερμή υποδοχή από εκπαιδευτικούς, συμμαθητές και
γονείς συνάντησαν χιλιάδες προσφυγόπουλα, τη
Δευτέρα 10/10, ημέρα που μπήκαν για πρώτη φορά

στις τάξεις σε δεκάδες δημοτικά σχολεία και γυμνάσια. 

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 67ο Ολοήμερου Θεσσα-
λονίκης συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο για να προϋπαντήσουν
τους νέους συμμαθητές τους με χειροκροτήματα. Στο 1ο Δη-
μοτικό Κόνιτσας Ιωαννίνων στήθηκε μία μικρή τελετή υποδο-
χής όπου τους μαθητές καλωσόρισε ο Διευθυντής του σχολεί-
ου και τα προσφυγόπουλα ευχαρίστησαν για την υποδοχή
τραγουδώντας ένα τραγούδι στα συριακά. Τραγουδώντας,
υποδέχτηκαν και οι μαθητές του 2ου δημοτικού σχολείου Ταύ-
ρου τα προσφυγόπουλα από τον Ελαιώνα. Στο 72ο Δημοτικό
Σχολείο Αθήνας "Ανδρέας Κάλβος", τα παιδιά υποδέχτηκαν
τους μικρούς πρόσφυγες με ζωγραφιές στους τοίχους, ενώ η
Γενική Συνέλευση των γονέων τους είχε ήδη αποφασίσει ότι
«Είμαστε αρωγοί στα δικαιώματα όλων των παιδιών και διεκδι-
κούμε ανθρώπινες συνθήκες μάθησης και ποιοτική διαβίωση
για όλους με αύξηση των δαπανών για κοινωνικές παροχές».
Ακόμα και στο 8ο Δημοτικό Μυτιλήνης, όπου η πρόεδρος και
κάποιοι γονείς προχώρη-
σαν σε μια ανοιχτά ρατσι-
στική επίθεση βάζοντας
λουκέτο στην πόρτα για να
μην μπουν τα προσφυγό-
πουλα, αναγκάστηκαν να
υποχωρήσουν μετά από
την κατακραυγή εκπαιδευ-
τικών και γονέων. 

Στο 66ο Γυμνάσιο Κολω-
νού όπου τη Δευτέρα ορ-
γανωμένοι Χρυσαυγίτες
προσπάθησαν να εμποδί-
σουν τα προσφυγόπουλα
να μπουν στο προαύλιο
χώρο του σχολείου, απο-
μονώθηκαν από εκπαιδευ-
τικούς, νεολαίους και κό-
σμο από τη Λαϊκή Συνέλευ-
ση Κολωνού. Την επόμενη ημέρα Τρίτη 11/10, έγινε μαζική
συγκέντρωση υποδοχής των προσφυγόπουλων με τη συμμε-
τοχή αγωνιστών της Α’ ΕΛΜΕ, του Συλλόγου Δασκάλων Αρι-
στοτέλης, της Ένωσης Γονέων, της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, της ΛΑΕ, της επιτροπής κατοίκων 7ο διαμερίσματος,
καθώς και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αθήνας, όπου
μάλιστα μοιράστηκαν τετράδια και γραφική ύλη στους μι-
κρούς μαθητές. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου συνολικά 1.500
προσφυγόπουλα θα παρακολουθήσουν μαθήματα από τις
2μμ έως τις 6μμ σε 20 σχολεία της χώρας. Πρόκειται για ένα
μικρό βήμα, αποτέλεσμα της πίεσης του αντιρατσιστικού και
εκπαιδευτικού κινήματος που ανάγκασε το υπουργείο να δε-

χτεί το αυτονόητο δικαίωμα των προσφυγόπουλων. 
«Η ισότιμη πρόσβαση όλων των προσφυγόπουλων στη

μορφωτική διαδικασία είναι απαίτηση των εκπαιδευτικών σω-
ματείων και του αντιρατσιστικού κινήματος και υποχρέωση
του κράτους, που απορρέει από νόμους και διεθνείς συμβά-
σεις», αναφέρει ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Εκπαιδευτικών.
«Και αυτό δεν εξασφαλίζεται, όταν  το Υπουργείο Παιδείας
λειτουργεί Δομές Υποστήριξης για την Εκπαίδευση τους,
στις 2μμ, μετά δηλαδή τα πρωινά μαθήματα. Η αναγκαιότητα
των τάξεων υποδοχής δεν συνεπάγεται την «γκετοποίηση»
των προσφυγόπουλων μέσα στα σχολεία.

Ανοιχτά σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί παλεύουμε για ανοιχτά σχολεία για
όλους, που να χωράνε όλα τα παιδιά και όλη τη γνώση, με
την άμεση λήψη ειδικών αντισταθμιστικών μέτρων για τα παι-
διά των προσφύγων και των μεταναστών. Την ίδια ώρα, αντι-
στεκόμαστε στις μνημονιακές πολιτικές, τις περικοπές και
τους μηδενικούς διορισμούς, υπερασπιζόμαστε τα εργασια-
κά μας δικαιώματα και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθη-

τών που υπονο-
μεύονται και με το
Νέο Λύκειο του Λιά-
κου και του Φίλη. 

Καλούμε τους
Συλλόγους Εκπαι-
δευτικών των σχο-
λείων Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπ/σης να
προχωρήσουν σε
συνελεύσεις για να
εκφράσουν για άλλη
μια φορά την αλλη-
λεγγύη τους και να
αγκαλιάσουν τα
προσφυγόπουλα.
Να επικοινωνήσουν
με τους Συλλόγους

Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων τους για να συντονίσουν
τις δράσεις για: Πλήρη και ουσιαστική ένταξη τους στα δημό-
σια σχολεία, σε ένα περιβάλλον δεμένο με τη γειτονιά και την
κοινωνία. Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και χρηματο-
δότηση του δημόσιου σχολείου όχι κατασπατάληση εκατομ-
μυρίων στα χέρια των ΜΚΟ. Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υπο-
δομής και λύση των στεγαστικών προβλημάτων. Να απομονώ-
σουμε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής που στήνουν ‘επιτρο-
πές αγανακτισμένων’ γονέων και κατοίκων για να αποπροσα-
νατολίσουν τους εργαζόμενους γονείς για το ποιος φταίει για
την διάλυση της δημόσιας παιδείας και την εξαθλίωση». 

Κ.Θ.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΧΙΟΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

ΥΠΠΟΌλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία

Τρίτη 11/10. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στα προσφυγόπουλα στο 66ο Γυμνάσιο Κολωνού
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Τ
ο 29ο  Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών
Μετάλλου, της ΠΟΕΜ, (8-9/10) ξεκίνησε με χαιρετισμούς
από ξένες αντιπροσωπείες. Προβλήθηκε βίντεο που είχε

εικόνες από παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας από την προηγού-
μενη θητεία, αλλά και αντιρατσιστικό αφιέρωμα αλληλεγγύης
υπέρ των προσφύγων και μεταναστών, ενάντια στον πόλεμο και
τη φτώχεια, ενάντια σε όσους παίζουν το χαρτί του ρατσισμού
για να αποπροσανατολίσουν τους εργάτες.

Στη συνέχεια στο συνέδριο ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση
για ένα ζήτημα που αφορούσε την νομιμοποίηση 5 σωματείων
(οι σύνεδροι των οποίων δεν εμφανίστηκαν) στις αρχαιρεσίες
του συνεδρίου, ζήτημα που ήταν θέμα αρχής, αλλά και καθορι-
στικό για τον οριακό συσχετισμό δύναμης στην καινούργια διοί-
κηση που θα εκλεγόταν για την επόμενη τριετία. Η ΔΑΣ (πρό-
σκεινται στο ΠΑΜΕ) και η Εργατική Παρέμβαση (αριστερή συ-
σπείρωση με συνδικαλιστές από ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΛΑΕ, ανένταχτους
αγωνιστές που διαφοροποιήθηκαν από τον κυβερνητικό ΣΥΡΙ-
ΖΑ) τοποθετηθήκαμε κατά της νομιμοποίησης των σωματείων,
στη βάση των επιχειρημάτων που αντιπαρατέθηκαν, αλλά και
υπέρ της δυνατότητας των συνέδρων να αποφασίσουν για το
ζήτημα. Η συντηρητική πλειοψηφία (ΠΑΣΚΕ,ΔΑΚΕ) ήταν της
άποψης ότι αρμόδια να κρίνει το ζήτημα είναι η επιτροπή πλη-
ρεξουσίων του συνεδρίου και ήταν υπέρ της νομιμοποίησης των
σωματείων.

Σαν Εργατική Παρέμβαση αναδείξαμε ότι δεν έστεκε η αιτιο-
λόγηση της πλειοψηφίας ότι το καταστατικό προέβλεπε τη δια-
δικασία νομιμοποίησης μέσω της επιτροπής. Το καταστατικό,
σαν δικλείδα ασφαλείας, όριζε ρητά ότι η επιτροπή πληρεξου-
σίων είναι έγκυρη μόνο αν έχει προκύψει από εκλογή του σώμα-
τος με ανάταση χεριών και απλή αναλογική, πράγμα που δεν
έγινε ποτέ στην αρχή του συνεδρίου και που η πλειοψηφία αρ-
νιόταν να κάνει στη συνέχεια. 

Αποχώρηση

Η διαδικασία οδηγήθηκε σε αποχώρηση των ΔΑΣ, Εργατικής
Παρέμβασης το μεσημέρι του Σαββάτου, στη λογική ότι δεν νο-
μιμοποιούμε με την παραμονή μας μια διαδικασία όπου το ίδιο
το σώμα των 100 περίπου συνέδρων που είχαν προσέλθει την
πρώτη μέρα, σε σύνολο 165 αντιπροσώπων, δεν μπορούσαν
στην πραγματικότητα να αποφασίσουν για τίποτα με τη ψήφο
τους.

Ακολούθησε κατάθεση ενστάσεων των δύο παρατάξεων την
επομένη το πρωί προς την εφορευτική επιτροπή, οι οποίες δεν
έγιναν, τελικά, δεκτές, αλλά εκκρεμεί δικαστήριο μέσα στο Νο-
έμβρη, μετά από αγωγή που έχει ήδη γίνει για το ζήτημα. Το
αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας ήταν το εξής:
ΨΗΦΙΣΑΝ 157 (από 173).
ΠΗΡΑΝ: (πρώην) ΠΑΣΚΕ 10 έδρες (από 10) και 61 ψήφους (από
70), ΔΑΣ 9 έδρες (από 9) και 58 ψήφους (από 66), ΔΑΚΕ 4
έδρες (από 3) και 25 ψήφους (από 19), Εργατική Παρέμβαση 2
έδρες (από 3) και 12 ψήφους (από 18), 1 άκυρο (ψηφοδέλτιο
της Εργατικής Παρέμβασης που βρέθηκε σε λάθος κάλπη) .

Σαν Εργατική Παρέμβαση θα συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη
για ένα αγωνιστικό πρόγραμμα από την Ομοσπονδία , σε αντι-
παράθεση με τη συμβιβαστική και γραφειοκρατική στάση της
πλειοψηφίας (που τελικά δεν ανατράπηκε από το συνέδριο). Αλ-
λά και στη βάση της ενότητας όλων των εργαζομένων πάνω σε
πρακτικούς ταξικούς στόχους, για να πληρώνονται οι συνάδελ-
φοι παντού, να υπογραφούν αξιοπρεπείς συλλογικές συμβά-
σεις, να μην γίνουν άλλες απολύσεις, να μην περάσει η εργοδο-
τική επίθεση με τα εργασιακά και τις ιδιωτικοποιήσεις που προ-
ωθεί η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και υπερθεματίζει η Ν.Δ.,
για μια πραγματικά δημοκρατική λειτουργία των συνδικάτων ,με
μέτωπο ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, που θέλει να
αποπροσανατολίσει και να τρομοκρατήσει τον εργαζόμενο λαό.

Ταυτόχρονα με την ενιαιομετωπική τακτική στη δράση διεκδι-
κούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια γνήσια αριστερή προοπτική
υπέρ των εργαζομένων σε κόντρα με το ψεύτικο ρεαλισμό ότι
δεν υπάρχει εργατική εναλλακτική σε αυτές τις συνθήκες.

Γιάννης Θεοχάρης, μέλος ΔΣ ΠΟΕΜ,
μέλος ΔΣ σωματείου ΙΝΤΡΑΚΟΜ

To 12ο συνέδριο της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
στο Υπουργείο Πολιτισμού θα
πραγματοποιηθεί από τις 19 έως
τις 21 Οκτωβρίου, στο ξενοδο-
χείο Τιτάνια, με τη συμμετοχή
250 συνέδρων από όλη τη χώρα.

“Το συνέδριο γίνεται σε μια
πολύ κρίσιμη στιγμή, με το μέτω-
πο των ιδιωτικοποιήσεων ανοι-
κτό, με το νομοσχέδιο για τη διά-
λυση των εργασιακών σχέσεων
και του συνδικαλισμού μπροστά
μας και με την υλοποίηση από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
όλων των προϋποθέσεων των
προηγούμενων μνημονίων. Οφεί-
λουμε να συζητήσουμε και να
αποφασίσουμε ένα αγωνιστικό,
απεργιακό πρόγραμμα δράσης,
μαζί με όλη την εργατική τάξη
που παλεύει ενάντια στη διάλυση
των εργασιακών σχέσεων” δήλω-
σε στην Ε.Α, η Σταυρούλα Ψυχο-
γιοπούλου, σύνεδρος με την
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση και
μέλος του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια. 

Κοινή ανακοίνωση για το ζήτημα του
ΟΑΣΘ, των αστικών λεωφορείων της Θεσ-
σαλονίκης, εξέδωσαν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑ.Ε,
το Ξεκίνημα, το Δίκτυο για τα πολιτικά και
κοινωνικά δικαιώματα και η ΟΚΔΕ. Η μόνη
λύση ξεκαθαρίζουν, είναι οι συγκοινωνίες
της Θεσσαλονίκης να γίνουν δημόσιες, με
εργατικό και κοινωνικό έλεγχο.

“Με αφορμή τις πρόσφατες απεργίες
των εργαζομένων, ξαναβγήκε στην επιφά-
νεια το θέμα του ΟΑΣΘ. Είναι γνωστό σε
όλους το τεράστιο ζήτημα του φαύλου κα-
θεστώτος στον ΟΑΣΘ, όπου, με λεόντειες
συμφωνίες με τις εκάστοτε κυβερνήσεις,
από το 1957, ο ΟΑΣΘ, μια ιδιότυπη ιδιωτι-
κή, αλλά κρατικοδίαιτη «εταιρεία», έχει το
αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης της
μετακίνησης των πολιτών στη Θεσσαλονί-
κη ... Την ίδια ώρα, η Διοίκηση του ΟΑΣΘ
αφήνει απλήρωτους τους εργαζόμενους,
χρησιμοποιώντας τους ως μέσον πίεσης
προς την κυβέρνηση, προκειμένου αυτή
να προκαταβάλει τις ετήσιες αντισταθμι-
στικές εισφορές. Έχει επίσης εξαγγείλει
και νέα αύξηση του εισιτηρίου (κάρτας),
ώστε να κρατήσει άθικτα τα κέρδη της.

Το φαύλο καθεστώς με τον ΟΑΣΘ πρέ-
πει να καταργηθεί, αλλά η λύση δεν είναι

η είσοδος άλλων ιδιωτών «επενδυτών».
Κοροϊδεύει την κοινωνία η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όταν λέει ότι απορρίπτει το
μοντέλο του ΟΑΣΘ, και την ίδια ώρα ξε-
πουλάει για 45 εκατ. ευρώ την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και ετοιμάζει το ξεπούλημα των αστικών
συγκοινωνιών στην Αθήνα”. 

“Οι συγκοινωνίες πρέπει να είναι απαλ-
λαγμένες από κάθε μνημονιακή δέσμευση,
να εθνικοποιηθούν ώστε να είναι δημό-
σιες, με ενεργό, δραστήριο, εργατικό και
κοινωνικό έλεγχο, με διασφάλιση των θέ-
σεων εργασίας, και των εργασιακών δι-
καιωμάτων. Πρέπει να σταματήσει άμεσα
στον ΟΑΣΘ το «δουλεμπόριο» των εργο-
λαβικών εργαζομένων, με το σχεδιασμό
κανονικών προσλήψεων σταθερής και
πλήρους εργασίας.

Οι συγκοινωνίες πρέπει να είναι λειτουρ-
γικές, και φθηνές, με δωρεάν μετακίνηση,
ως αυτονόητο δικαίωμα, στους άνεργους
(και τις οικογένειες τους) καθώς και στις
ευπαθείς ομάδες, με κοινωνικό εισιτήριο
για μαθητές, φοιτητές, συνταξιούχους, ερ-
γαζόμενους που μετακινούνται προς τους
χώρους δουλειάς τους, επαρκή νυχτερινά
δρομολόγια. Άμεσα ριζική μείωση του εισι-
τηρίου” επισημαίνουν μεταξύ άλλων.

Ε
ν όψει των εκλογών του Τεχνικού
Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) στις 20 Νο-
έμβρη συγκροτήθηκε η Αριστερή

Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση
(ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.). Την ιδρυτική διακήρυξη
συνυπογράφουν οι παρατάξεις Συσπεί-
ρωση Αριστερών Μηχανικών, Τομή,
Αριστερή Στροφή και Αριστερή Αγωνι-
στική Πρωτοβουλία εργαζόμενων μηχα-
νικών, ενώ συμμετέχουν και ανένταχτοι
μηχανικοί. 

Η Δήμητρα Κυρίλλου μας μίλησε για
αυτή την ελπιδοφόρα εξέλιξη: «Ο χώ-
ρος των μηχανικών έχει χτυπηθεί από
την κρίση, υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι,
αυτοαπασχολούμενοι – ουσιαστικά
υποαπασχολούμενοι για ένα κομμάτι
ψωμί, χαμηλόμισθοι αντιμέτωποι με την
απληρωσιά και τα λουκέτα. Αυτοί απο-
τελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των 100
χιλιάδων μελών του ΤΕΕ. Το ΤΕΕ κινή-
θηκε σταθερά στο πλευρό των καπιτα-
λιστών, των κυβερνήσεων και της δια-
χείρισης του συστήματος, γυρίζοντας
την πλάτη στην πλειοψηφία των μελών
του. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δυ-
νάμεις που βρισκόμαστε διακριτά στα
αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσαμε να
κινηθούμε μαζί με αφορμή τις εκλογές
στις 20 Νοέμβρη. 

Είμαστε μηχανικοί που ενεργοποιού-
μαστε χρόνια στην αντικαπιταλιστική
αριστερά, που βρεθήκαμε σε διαδικα-
σία κοινής δράσης και συζήτησης με

κομμάτια που έσπασαν από τον ΣΥΡΙΖΑ
και την παράταξή του πριν και μετά τα
μνημόνια. 

Ανοιχτό κάλεσμα

Η ΣΑΜ με ανοιχτό κάλεσμα ξεκίνησε
μια διαδικασία αναζήτησης κοινών θέ-
σεων, αιτημάτων και προγράμματος
δράσης για τον κόσμο των τεχνικών
που αντιστέκεται. Έτσι καταλήξαμε στη
συγκρότηση της Αριστερής Αγωνιστι-
κής Ενωτικής Συσπείρωσης (ΑΡΑΓΕΣ),
που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο κομ-
μάτι των δυνάμεων που συμμετείχαν σε
αυτή τη διαδικασία. 

Τόσο η συνεργασία όσο και το πολιτι-
κό πλαίσιο αποτελούν κατάκτηση, ένα
βήμα μπροστά για το κίνημα μέσα στους
μηχανικούς. Η κοινή διακήρυξη αναφέ-
ρεται στους αγώνες που έδωσαν οι μη-

χανικοί και θα πρέπει να συνεχίσουν να
δίνουν. Για την ανεργία, τη λιτότητα, την
απληρωσιά, για το ασφαλιστικό μας τα-
μείο που το ρήμαξε η Τράπεζα Αττικής,
αλλά και για αιχμηρά πολιτικά ζητήματα
όπως είναι η ανάγκη να φύγουμε από ΕΕ
και ευρώ. Κι ότι συνολικά πρέπει να δώ-
σουμε τη μάχη για την ανατροπή των
Μνημονίων μέχρι τέλους. Τα μέλη του
ΣΕΚ είμαστε χαρούμενοι για αυτή την
επιτυχία. Θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν
όλα τα κομμάτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ διάλε-
γαν αυτό το δρόμο, να κατεβαίναμε όλοι
μαζί. Θα έδινε μεγαλύτερες δυνατότη-
τες για την αντικαπιταλιστική αριστερά
και για το εγχείρημα».

Mπορείτε να διαβάσετε τη 
διακήρυξη της ΑΡΑΓΕΣ στο blog της 
Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών

syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr

Συνέδριο της ΠΟΕΜ

Συνέδριο
Ομοσπονδίας
ΥΠΠΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Αγώνας για 
δημόσιες συγκοινωνίες

Εκλογές στο ΤΕΕ

Πανεργατική απεργία 4/2



12 Οκτώβρη 2016, Νο 1244Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Σε συλλαλητήριο για τις Συλλο-
γικές Συμβάσεις καλούν 400 σω-
ματεία, ομοσπονδίες και Εργατι-
κά Κέντρα τη Δευτέρα 17 Οκτώ-
βρη, στις 6:30μμ στο Σύνταγμα.  

“Συντονιζόμαστε, διεκδικούμε
με ανυποχώρητο αγώνα την κα-
τάργηση των αντεργατικών νό-
μων των τελευταίων ετών, την
υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας και
κλαδικών συμβάσεων εργασίας”
τονίζουν σε ανακοίνωσή τους τα
συνδικάτα.  

Το συλλαλητήριο στηρίζει και ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια, καλώντας προσυγκέντρωση
στις 6μμ στην αρχή της Ερμού
στο Σύνταγμα.

“Πρόκειται για μια πρωτοβου-
λία που χρειάζεται να αγκαλια-
στεί από κάθε συνδικάτο και κάθε
εργαζόμενο. Να δώσουμε μια
πρώτη απάντηση στα μέτρα που
ετοιμάζει να φέρει στη βουλή τις
επόμενες βδομάδες η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με τους
δανειστές” λένε σε ανακοίνωσή
τους οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες του Συντονισμού. 

Πρώτο βήμα

“Τα συλλαλητήρια στις 17
Οκτώβρη μπορούν να γίνουν ένα
πρώτο βήμα για να βγούμε μαζι-
κά στους δρόμους. Να ενώσουμε
τις αντιστάσεις, να δείξουμε τη
δύναμη της τάξης μας. Είναι επί-
σης ένα βήμα για να απαιτήσου-
με από τις συνδικαλιστικές ηγε-
σίες στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ να
προχωρήσουν άμεσα σε πανερ-
γατική απεργία, και όχι να ακο-
λουθήσουν την ατζέντα της κυ-
βέρνησης όπως έκαναν με το
ασφαλιστικό” συνεχίζουν. 

“Απέναντι στα ψέματα της κυ-
βέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλη
διέξοδος οι εργαζόμενοι προβά-
λουμε το δικό μας δρόμο. Και αυ-
τό σημαίνει ότι στην προμετωπί-
δα των εργατικών διεκδικήσεων
να βάλουμε τη διαγραφή του
χρέους. Να πάψουμε να αποπλη-
ρώνουμε δις ευρώ κάθε χρόνο
για να γεμίζουν τα σεντούκια των
τραπεζιτών ντόπιων και Ευρωπαί-
ων. Να συγκρουστούμε με το Ευ-
ρώ και την Ε.Ε. Να κρατικοποι-
ηθούν οι τράπεζες και όλες οι με-
γάλες επιχειρήσεις κάτω από τον
έλεγχο των εργαζόμενων” κατα-
λήγει η προκήρυξη του Συντονι-
σμού. 

17 ΟΚΤΩΒΡΗ
Στο Σύνταγμα 
για τις 
Συλλογικές
Συμβάσεις

Την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων σε
όλα τα σωματεία των ΟΤΑ μέχρι τις 18/10, με
πρόταση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από
την επόμενη μέρα, αποφάσισε η ΠΟΕ ΟΤΑ στο
γενικό της συμβούλιο. 

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και
χρηματοδότηση, τήρηση της νομοθεσίας για την
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, υπο-
γραφή Σ.Σ.Ε, καμία ιδιωτικοποίηση στους δήμους,
μονιμοποίηση των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, κατάργηση των ευέλικτων και
ελαστικών μορφών εργασίας, είναι τα βασικά ση-
μεία του διεκδικητικού πλαισίου. 

Στην οργάνωση των κινητοποιήσεων μπαίνουν
και οι εργαζόμενοι που συσπειρώνονται στο αντι-
καπιταλιστικό δίκτυο των ΟΤΑ “Η Σκουπιδιάρα”.

“Η κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι
εκρηκτική: 35.000 θέσεις εργασίας για πάγιες και
διαρκείς ανάγκες των Δήμων καλύπτονται με ερ-
γαζόμενους σε πεντάμηνα-οχτάμηνα και συμβασι-
ούχους. Άμεσο επακόλουθο των ελλείψεων σε
προσωπικό, η κατακόρυφη αύξηση των ατυχημά-
των ακόμα και θανατηφόρων!” καταγγέλουν σε
ανακοίνωσή τους.

“Την ίδια στιγμή ανοίγουν και τα ζητήματα ιδιω-
τικοποιήσεων σε καθαριότητα και παιδικούς σταθ-
μούς, με πρόσχημα τις ελλείψεις σε προσωπικό
και την αδυναμία λειτουργίας με τους υπάρχοντες
πόρους... η κατρακύλα της κυβέρνησης δεν είναι
μονόδρομος και οι μόνοι που μπορούν να τη στα-
ματήσουν είναι οι αγώνες μας. Χαιρετίζουμε τους
συναδέλφους των Νοσοκομείων που απήργησαν
και διαδήλωσαν σύσσωμοι στις 6 Οκτώβρη με αιχ-
μή τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και συνε-
χίζουν. 

Αγώνας για προσλήψεις

Είμαστε μαζί τους και διεκδικούμε από την Ομο-
σπονδία μας να μπει στον αγώνα για προσλήψεις.
Θέλουμε προϋπολογισμό που λογοδοτεί στις
ανάγκες του κόσμου για Υγεία-Παιδεία-Δουλειά-
Ασφάλιση-Κρατική Πρόνοια και πρόσβαση του κό-
σμου στο αγαθό του Νερού και του Ρεύματος χω-
ρίς κριτήρια τα κέρδη κάποιων αλλά τις ανάγκες
των πολλών. Θέλουμε η καθαριότητα των γειτο-
νιών, οι υπηρεσίες των Δήμων να λειτουργούν όχι

με βάση τα «πορίσματα των εμπειρογνωμόνων»
αλλά με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας... 

Συσπειρωνόμαστε και διεκδικούμε από την Ομο-
σπονδία την προκήρυξη Πανελλαδικής 24ωρης
απεργίας για όλους τους εργαζόμενους στους
ΟΤΑ. Είναι η ώρα να κατεβάσουμε τον κλάδο στο
δρόμο και να πάρουμε πίσω τις κλεμμένες θέσεις
εργασίας και τα πετσοκομμένα μεροκάματα.

Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο που καλούν
τα Συνδικάτα τη Δευτέρα 17 Οκτώβρη στο Σύν-
ταγμα 6.30μμ με αιχμή την υπεράσπιση των συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας. Διεκδικούμε την
προκήρυξη απεργίας σε όλο το Δημόσιο από την
ΑΔΕΔΥ”.

Σε στάση εργασίας και διαδήλωση στο υπουρ-
γείο Διοικ. Μεταρρύθμισης, καλούσε το μεσημέρι
της Τρίτης 11/10, το Συνδικάτο ΟΤΑ διεκδικώντας
“να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Να προ-
χωρήσει άμεσα στη παράταση όλων των συμβά-
σεων μέχρι και τις 31-12-2017 και με τη λήξη τους
να μετατραπούν αυτοδίκαια σε Αορίστου Χρό-
νου”.

ΔΗΜΟΙ Συνελεύσεις και κλιμάκωση

Κανάλια
Με στάση εργασίας και συγκέν-

τρωση στη Βουλή, τη Δευτέρα
10/10, συνέχισαν τις κινητοποιήσεις
οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά κανάλια
και άλλα ΜΜΕ. 

“Απεργούμε και διαδηλώνουμε
γιατί το αποτέλεσμα αυτής της νο-
μοθεσίας είναι αυτό που ονειρεύον-
ταν πάντα οι καναλάρχες. Να κατα-
φέρουν να κάνουν μαζικές απολύ-
σεις των παλιών εργαζόμενων, να
λειτουργήσουν με νέους 'φτηνούς',
χωρίς συλλογικές συμβάσεις κι ερ-
γασιακά δικαιώματα” μας είπε ο Νό-
της Μπένος, μοντέρ στον Αlpha,
αναφερόμενος στις συνέπειες της
διαδικασίας αδειοδότησης των τηλε-
οπτικών καναλιών. Πάνω από 2.000
εργαζόμενοι βρίσκονται αυτή τη
στιγμή στον αέρα. 

“Αγωνιζόμαστε για τις θέσεις ερ-
γασίας μας, τα εργασιακά μας δι-
καιώματα και να μη δουλεύουμε πια
σε 'γαλέρες'. Οι κινητοποιήσεις θα
συνεχίσουν. Πρέπει να βάλουμε το
πλαίσιο πιο πολιτικά και πολύπλευ-
ρα. Δεν με ενδιαφέρει ένα συντηρη-
τικό πλαίσιο διεκδικήσεων που ζητά-
ει να διατηρηθεί μια κατάσταση
όπως ήταν πριν” επισημαίνει. 

“Θέλουμε ΜΜΕ δημοκρατικά, που
θα εκφράζεται ο λαός μέσα από αυ-
τά κι όχι τα συμφέροντα των κανα-
λαρχών. Δημοκρατικά και εξωτερι-
κά, σχετικά με το τί προβάλεται δη-
λαδή, αλλά και εσωτερικά, στο πώς
λειτουργούν. Το ένα φέρνει το άλλο.
Σε καμία περίπτωση η διαδικασία
της αδειοδότησης δεν θα σταματή-
σει τη διαπλοκή των καναρχών. Αντί-
θετα θα αυξήσουν και τα κέρδη
τους.

Όσο αφορά εμάς τους εργαζόμε-
νους, αυτή τη στιγμή δεν διασφαλί-
ζοται ούτε οι θέσεις εργασίας, ούτε

καν οι αποζημιώσεις. Αντίθετα, προ-
βλέπεται ότι κάθε 10 χρόνια θα επα-
ναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Ουσια-
στικά μιλάμε ότι η εργασία για ολό-
κληρο τον κλάδο μας θα είναι βρα-
χυπρόθεσμη. Ακόμα κι αν καταφέρ-
νεις να βρίσκεις δουλειά ποτέ δεν
θα αποκτάς ώριμα εργασιακά δι-
καιώματα. Μέσα σε μια νύχτα θα γί-
νεται reset” .

Στην κινητοποίηση καλούσαν τα
σωματεία των τεχνικών (ΕΤΙΤΑ), των
δημοσιογράφων (ΕΣΗΕΑ), του διοι-
κητικού προσωπικού (ΕΠΗΕΑ) και η
ΠΟΣΠΕΡΤ. Κομμάτι των διαδηλωτών
κατάφερε να φτάσει μέχρι το Μέγα-
ρο Μαξίμου, όπου και κρέμασαν πα-
νό, απαιτώντας συνάντηση με τον
Τσίπρα.

Περιοδικά
Οι επιθέσεις συνεχίζονται και στον

περιοδικό Τύπο καθώς τα αφεντικά

αποφάσισαν να βάλουν λουκέτο στα
περιοδικά ΕΓΩ Weekly, Τηλεκον-
τρόλ, Κάθε Μέρα με την Αργυρώ,
4Τροχοί, Autobild και MySelf.gr και
Ανάπτυξη. Μια εκβιαστική κίνηση  -
“κόλπο” για κλείσιμο και ξανάνοιγμα
με νέους και πιο επαχθείς όρους ερ-
γασίας. Σύμφωνα με δικαστική από-
φαση η μεταβίβαση των περιοδικών
από τις εκδόσεις του Λυμπέρη στην
“Alpha Editions AE” των Koντομηνά,
Φιλιππόπουλου κ.ά, θα σήμαινε και
τη διατήρηση των εργασιακών δι-
καιωμάτων και φυσικά την καταβολή
των δεδουλευμένων που δεν είχαν
εξοφληθεί, σε συντάκτες και διοικη-
τικούς.  

“Αυτό είναι που δεν «άντεξε» η ερ-
γοδοσία και ανακοίνωσε το κλείσιμο
των περιοδικών και την απόλυση των
εργαζομένων” καταγγέλει το Μέτω-
πο για την Ανατροπή.

“Απαιτούμε να εξοφληθούν άμεσα
μέχρι τελευταίου ευρώ όλα τα δε-
δουλευμένα καθώς και την καταβο-

λή των τόκων που προκύπτουν.
Απαιτούμε να μην κλείσει κανένα πε-
ριοδικό και η εργοδοσία να αναλά-
βει τις ευθύνες της, όπως τις προσ-
διόρισε και η πρόσφατη δικαστική
απόφαση” συνεχίζει στην ανακοίνω-
σή του.

Ραδιόφωνα
Σε ασφαλιστικά μέτρα και στην

δέσμευση λογαριασμών της ιδιοκτη-
σίας του ραδιοσταθμού προχώρη-
σαν οι τεχνικοί του Βήμα FM, του
ρ/φ σταθμού του ΔΟΛ, καθώς παρα-
μένουν απλήρωτοι εδώ και 4 μήνες.
Μάλιστα σε μια προσπάθεια εφαρ-
μογής του “διαίρει και βασίλευε”,
την Παρασκευή 7/10, η εργοδοσία
πλήρωσε τους διοικητικούς υπαλλή-
λους και τους δημοσιογράφους μισό
μισθό. “Όχι όμως και τους τεχνικούς
της ραδιοφωνίας. Τους εξαίρεσε
της πληρωμής προκειμένου, να τους
«συνετίσει» γιατί «ήταν κακά παιδιά»
και «απαίτησαν με κάθε μέσο το δί-
κιο τους»” καταγγέλει η Ένωση των
Τεχνικών Ραδιοφωνίας.

Ιστοσελίδες
Κατέβασαν τα χέρια από τα πλη-

κτρολόγια οι εργαζόμενοι του The
Press Project, διεκδικώντας τα δε-
δουλευμένα τους. Η εργοδοσία δεν
έχει καταβάλει τους μισθούς των
τριών τελευταίων μηνών, ενώ συνο-
λικά τα χρέη της προς τους εργαζό-
μενους φτάνουν μέχρι και τους 8 μι-
σθούς.

Μάχες στα ΜΜΕ

10/10 Απεργιακή συγκέντρωση
των ΜΜΕ έξω από τη Βουλή.
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Α
νοιχτή συνέλευση πραγματοποίησε το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
μετά το τέλος της απεργιακής πορείας στις 6/10 στο Εργατικό Κέν-
τρο Αθήνας. Το κλίμα ήταν ενθουσιώδες και μαχητικό αφού τα σωμα-

τεία και οι εργαζόμενοι που συσπειρώνονται στο Συντονιστικό είχαν δώσει
όλες τους τις δυνάμεις για να πετύχει η απεργία. 

Στη συνέλευση συμμετείχαν απεργοί από τον Άγιο Σάββα, το Γεννηματά,
το Αγία Όλγα, το Αγλαΐα Κυριακού, το Αττικό, τον Ερυθρό, το Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το ΠΕΔΥ της Τούμπας, το Ρίο στην Πάτρα. 

Την εισήγηση έκανε ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του σωματείου ερ-
γαζόμενων στον Άγιο Σάββα. Τόνισε ότι η πορεία ήταν «μεγαλειώδης» και το
ζήτημα είναι τι συνέχεια θα υπάρξει. Εξήγησε ότι θα πρέπει να οργανωθούν
άμεσα Γενικές Συνελεύσεις σε όλα τα νοσοκομεία και να συνεδριάσουν οι
απεργιακές επιτροπές. Πρότεινε να γίνει κάλεσμα για νέα 48ωρη απεργία σε
όλα τα νοσοκομεία και να μπει πίεση σε ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ για Πανεργατική
Απεργία. 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις. Η Αργυρή Ερωτοκρίτου από το Γεννηματά
ενημέρωσε ότι ετοιμάζουν Γενική Συνέλευση στις 13/10 για τα ζητήματα των
εργολαβικών εργαζόμενων. Πρότεινε επίσης το Συντονιστικό να καλέσει στη
Διεθνή Συνάντηση κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού που οργανώνει η
ΚΕΕΡΦΑ 15 και 16 Οκτώβρη. 

Ο Γιάννης Κούτρας από το ΠΕΔΥ Τούμπας αναφέρθηκε στη μάχη που δί-
νουν οι επικουρικοί γιατροί να μείνουν στα νοσοκομεία, ενώ αναφέρθηκε
στο παράδειγμα του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη που
σε κάθε απεργία ενεργοποιεί το απεργιακό τα-
μείο που έχουν μόνιμα. 

Ο Μιχάλης Ψαρρής από το νοσοκομείο στο
Ρίο στην Πάτρα τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστεί
ο αγώνας για προσλήψεις και χρηματοδότηση
στην υγεία με κλιμάκωση, «με 48ωρες επανα-
λαμβανόμενες απεργίες». 

Η Μαρία Αλιφιέρη από το Αγλαΐα Κυριακού εί-
πε ότι «πρέπει να μεταφέρουμε την εικόνα της
πορείας σε όλα τα νοσοκομεία», είναι θετικό ότι
«κατέβηκε πολύ περισσότερος κόσμος από άλ-
λες φορές», ενώ ενημέρωσε ότι στο νοσοκομείο
υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το Ακτινολογικό λό-
γω έλλειψης προσωπικού. 

Ο Χρίστος Αργύρης από το Γεννηματά εξήγη-
σε ότι η κινητοποίηση πέτυχε γιατί κινήθηκε η
βάση των νοσοκομείων, μπήκε μπροστά και
ανάγκασε τους πάντες να συμμετέχουν στην
απεργία. «Τώρα χρειάζεται κλιμάκωση με
48ωρη και Πανεργατική», κατέληξε. Ο Σπύρος
Στάικος από το Αττικό μίλησε για την αποψίλω-
ση του νοσοκομείου αφού φέτος μόνο υπήρξαν
65 αποχωρήσεις για συνταξιοδότηση χωρίς να
αντικατασταθούν. Ενημέρωσε επίσης ότι από το
νοσοκομείο του, εργαζόμενοι κατέβηκαν σε κινητοποίηση για πρώτη φορά.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Συντονιστικό μετά τη συνέλευση αναφέρει:
«Η 6 Οκτώβρη έστειλε εκκωφαντικά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις
και πάνω από όλα στις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Οι συνάδελφοι και οι συνα-
δέλφισσες ανταποκρίθηκαν όταν διαπίστωσαν ότι ανοίγει βήμα πραγματικής
κλιμάκωσης του αγώνα για να αλλάξουμε τις άθλιες συνθήκες που επικρα-
τούν στα νοσοκομεία.

Η οργάνωση από τα κάτω παίζει κρίσιμο ρόλο. Όπου δεν μείναμε στις τυ-
πικές ανακοινώσεις των φαξ ή των μέιλ, αλλά στοιχειωδώς οργανώθηκαν
βήματα ενημέρωσης, συζήτησης, συνέλευσης και περιφρούρησης της
απεργίας, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες ανταποκρίθηκαν. Έσπασε το
μονότονο ρεφραίν της απογοήτευσης και της μιζέριας. Η αντίσταση και οι
αγώνες είναι εδώ και ανοίγουν την πραγματική ελπίδα, για να τα αλλάξουμε
όλα στα νοσοκομεία, αλλά και στην κοινωνία συνολικά. Μετά την επιτυχία
της 6 Οκτώβρη απαιτείται απόφαση για κλιμάκωση απεργιακή». 

Και προσθέτει: «Διεκδικούμε από τις ομοσπονδίες της υγείας ΠΟΕΔΗΝ-
ΟΕΝΓΕ 48ωρη απεργιακή συνέχεια. Διεκδικούμε από την ΑΔΕΔΥ να προχω-
ρήσει στην αποφασισμένη γενική απεργία σε όλο το δημόσιο άμεσα, χωρίς
να αναμένει τις μνημονιακές επιθέσεις ή τα νομοσχέδια της δεύτερης αξιο-
λόγησης.

Επόμενο μεγάλο βήμα, η ανοιχτή συνέλευση του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων στις 21 Οκτώβρη, 7μμ στο αμφιθέατρο του Αγίου Σάββα». Διαβάστε
όλη την ανακοίνωση στο syntonismosygeia.blogspot.gr. 

Και τώρα κλιμάκωση!



12 Οκτώβρη 2016, Νο 1244Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Μαζικό το “Καραβάνι” για την Υγεία
Χ

ιλιάδες απεργοί διαδήλωσαν
στις 6 Οκτώβρη στην Αθήνα
με το Καραβάνι της Υγείας.

Έτσι ονομάστηκε η απεργιακή πο-
ρεία που οργάνωσαν τα σωματεία
των νοσοκομείων και οι ομοσπον-
δίες των υγειονομικών για να σωθεί
το ΕΣΥ από τα Μνημόνια. Ήταν η
συνέχεια της αντίστοιχης διαδήλω-
σης στις 9/9 στη Θεσσαλονίκη. 

Από νωρίς το πρωί σε μια σειρά
νοσοκομεία έγιναν απεργιακές περι-
φρουρήσεις. Η διαδήλωση ξεκίνησε
από το ΕΚΑΒ και το ΓΝΑ Γεννημα-
τάς. Μαζί με τα δύο αυτά σωματεία
ξεκίνησαν να βαδίζουν οι εργαζόμε-
νοι από τα νοσοκομεία της Θεσσα-
λονίκης (ΨΝΘ και Άγιος Δημήτριος),
του Αγίου Νικολάου, του Παίδων
Πεντέλης, του Δρομοκαΐτειου και το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων. 

Στο κεφάλι της πορείας υπήρχαν
δύο άμαξες με άλογα (τον Καίσαρα
και τον Έκτορα) και ένα αγροτικό.
Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ με πικέτες
εξηγούσαν ότι οι μνημονιακές πολι-
τικές γυρίζουν την κατάσταση σε
προηγούμενες δεκαετίες, όταν η
διακομιδή των ασθενών γινόταν με
μουλάρια ή στις καρότσες αυτοκινή-
των. Η Κωνσταντίνα, τραυματιοφο-
ρέας στο Γεννηματά μας δήλωσε:
«Πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι για
την Υγεία, να έρθουν άτομα να δου-
λέψουν. Να δοθούν χρήματα για τα
νοσοκομεία. Θέλουμε αξιοπρεπή
δουλειά για να μπορούμε να βοηθή-
σουμε τους συναθρώπους μας.
Έχουμε ελλείψεις στο προσωπικό
αρκετές, και τραυματιοφορείς και
νοσηλευτές και γιατρούς. Είμαστε
πολύ καλό και μεγάλο νοσοκομείο,
χρειάζεται όμως προσωπικό. Στους
τραυματιοφορείς υπάρχει μεγάλη
έλλειψη. Πολλές φορές τα ιατρεία
μένουνε κενά γιατί δεν επαρκούν οι
τραυματιοφορείς». 

Συμπτώματα burn out

Ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, νοση-
λευτής στη ΜΕΘ από το νοσοκομείο
Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη
μας είπε: «Εκτός από εργάτες της
υγείας, αύριο μεθαύριο θα γίνουμε
και χρήστες της υγείας. Τα νοσοκο-
μεία έχουν ανάγκες από υλικοτεχνι-
κή υποδομή, από ιατρικό εξοπλισμό.
Στο δικό μας νοσοκομείο υπάρχει
έλλειψη νοσηλευτικού, ιατρικού, πα-
ραϊατρικού και διοικητικού προσωπι-
κού. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα νοσο-
κομεία της Ελλάδας. Είμαστε ένα μι-
κρό νοσοκομείο με 175 κλίνες, εμείς
θέλουμε να παράσχουμε υγεία. Το
μόνο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή
είναι να εξουθενώνεται ο εργαζόμε-
νος και να έχουμε συμπτώματα burn
out. Δημιουργούνται προβλήματα
ως προς την παροχή υπηρεσιών και

την προστασία των ασθενών». 
Ο Ζήσης Χατζηιωσήφ, ψυχιατρι-

κός νοσηλευτής και αντιπρόεδρος
στο σωματείο εργαζόμενων στο
Δρομοκαΐτειο πρόσθεσε: «Η σημερι-
νή κινητοποίηση είναι η συνέχεια της
κινητοποίησης που έγινε στη ΔΕΘ,
το Καραβάνι της Υγείας. Εμείς στο
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο συμμετέχουμε
ενεργά γιατί τα προβλήματα είναι
τεράστια. Η υποστελέχωση είναι σε
ακραίο βαθμό, ελάχιστοι νοσηλευ-
τές έχουν απομείνει, ελάχιστοι εργα-
ζόμενοι στην τεχνική και τη διοικητι-
κή υπηρεσία. Η κυβέρνηση περιμέ-
νει να πέσουμε μόνοι μας από μέσα,
δεν θα της το επιτρέψουμε. Διεκδι-
κούμε προσλήψεις για τα νοσοκο-
μεία όλων των ειδικοτήτων, διεκδι-
κούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά
για τους ανθρώπους των συνεργεί-
ων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται τόσα
χρόνια με εργολάβους». 

Τη στιγμή που η πορεία πέρασε
κάτω από τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής στη Μεσογείων οι διαδηλω-
τές βροντοφώναξαν τα συνθήματα
"Δίκη - καταδίκη της Χρυσής Αυγής,
αυτής της συμμορίας της ναζιστι-
κής" και "Ποτέ ξανά φασισμός". 

Η Κατερίνα Αβραμίδου, μέλος ΔΣ
στο σωματείο εργαζόμενων στο Ψυ-
χιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
μας είπε: «Σήμερα είναι η συνέχεια
από τις 9/9 και όχι μόνο. Όλα τα
προηγούμενα χρόνια τα νοσοκομεία
κατεβαίνανε και διεκδικούσανε
προσλήψεις και χρηματοδότηση για
να μην κλείσουν. Κι όχι μόνο αυτό σε
κάθε αντιφασιστικό αγώνα, ήμασταν
μέσα. Χρειάζεται αγώνας διαρκείας
για να σώσουμε τα νοσοκομεία, για
να βάλουμε τις βάσεις για μια άλλη
κοινωνία χωρίς φασίστες, με υγεία
για όλους, για κάθε ανασφάλιστο,

μετανάστη ή πρόσφυγα. Για αυτό
χρειάζονται δυναμικές απεργιακές
κινητοποιήσεις. Η κινητοποίηση σή-
μερα είναι καλή, δεν φτάνει όμως.
Να πιέσουμε την ΠΟΕΔΗΝ να βγάλει
νέα 48ωρη απεργία». 

Η διαδήλωση συνεχώς μεγάλωνε
καθώς σωματεία νοσοκομείων που
είχαν προσυγκεντρωθεί στη διαδρο-
μή, έμπαιναν στην πορεία. Λίγο μετά
την αρχή της πορείας μπήκαν οι ερ-
γαζόμενοι από το Σωτηρία και στη
συνέχεια από τον Ερυθρό. Στο ύψος
της Μεσογείων και της Μιχαλακο-
πούλου ενώθηκαν οι εργαζόμενοι
από το Λαϊκό και το Αγία Σοφία. 

444 κενές θέσεις

Ο Ανδρέας Μακρής, γραμματέας
του σωματείου εργαζόμενων στο
Λαϊκό Νοσοκομείο μας μίλησε για τη
σημασία της κινητοποίησης: «Συμμε-
τέχουμε στη σημερινή κινητοποίηση
της ΠΟΕΔΗΝ για να υπερασπίσουμε
το δικαίωμα του λαού στη δημόσια
και δωρεάν υγεία. Δυστυχώς με αυ-
τές τις πολιτικές που ακολουθεί και
αυτή η κυβέρνηση καταστρατηγείται
και παραδίδεται στο ιδιωτικό κεφά-
λαιο. Στο Λαϊκό συγκεκριμένα έχου-
με 444 κενές οργανικές θέσεις. 

Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει
εργαζόμενους λάστιχο, σημαίνει επι-
σφάλεια για τον εργαζόμενο αφού
δεν τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας, το ίδιο σημαίνει και
για τον ασθενή. Δεν είναι δυνατόν
μια νοσηλεύτρια, όταν έχει στην ευ-
θύνη της 50 ασθενείς, να μπορεί να
προσφέρει ασφαλή και ποιοτική νο-
σηλεία. Επίσης, στα νοσοκομεία
υπάρχουν ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας. Αυτό είναι κεντρική κατεύθυν-
ση της ΕΕ και των μνημονιακών πολι-
τικών. Θα φτάσουμε στο σημείο

όπου οι εργαζόμενοι που έχουν μόνι-
μη και σταθερή δουλειά θα είναι μια
ισχνή μειοψηφία. Υπάρχουν ιδιωτικές
εταιρίες που απομυζούν τα χρήματα
του ελληνικού λαού από τη φορολό-
γησή του και τα βάζουν στην τσέπη.
Έχουν ιδιωτικοποιηθεί ήδη οι τεχνι-
κές υπηρεσίες και τα λογιστήρια». 

Στον κόμβο Κηφισίας και Αλεξάν-
δρας μπήκαν ο Άγιος Σάββας, το
ΕΛΠΙΣ, το Αγλαΐα Κυριακού και το
Αγία Όλγα. Όταν η πορεία πέρασε
από το Ιπποκράτειο, ενώθηκαν με
την πορεία οι εργαζόμενοί του. Η Τί-
να Κυριακοπούλου, γιατρός ΜΕΘ
από τον Άγιο Σάββα μας είπε:
«Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, τμή-
ματα κλείνουν. Λείπει νοσηλευτικό
και ιατρικό προσωπικό. Χρειαζόμα-
στε φάρμακα. Γενικά χρειαζόμαστε
χρήματα για την υγεία. Να μονιμο-
ποιηθεί το προσωπικό των εργολαβι-
κών συνεργείων. Να μην υπάρχουν
τόσες μεγάλες λίστες αναμονής για
τις ακτινοθεραπείες και τις άλλες
θεραπείες γιατί είμαστε ένα αντικαρ-
κινικό νοσοκομείο και τελικά διώ-
χνουμε τον κόσμο με αυτές τις ανα-
μονές για τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικά
για τις ακτινοθεραπείες. Αυτό έχει
να κάνει κυρίως με τις ελλείψεις
προσωπικού και περισσότερα μηχα-
νήματα. Η σημερινή είναι μια μεγάλη
κινητοποίηση, ελπίζω να είναι μια
αρχή για μετέπειτα αγώνες γιατί δεν
πάει άλλο». 

«Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση
του νοσοκομείου ακολουθεί την κα-
τάσταση των άλλων νοσοκομείων, με
την υποχρηματοδότηση και στην ου-
σία την εγκατάλειψή του. Θέλουν να
κάνουν προϊόν την υγεία. Από τη
στιγμή που η δημόσια υγεία δεν απο-
φέρει κέρδη και χρειάζεται να στηρι-
χτεί από τον κρατικό προϋπολογι-

σμό, την αφήνουν χωρίς προσλήψεις
και υλικοτεχνική υποδομή» μας είπε
η Βίκυ Ραφτογιάννη, νοσηλεύτρια
στο Αγλαΐα Κυριακού. Πρόσθεσε
«σήμερα είναι μια καλή αρχή, χρει-
άζεται να υπάρχει και κλιμάκωση.
Εμείς στα πρωτοβάθμια σωματεία
πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο τι
έρχεται, να συσπειρώσουμε τον κό-
σμο και να πιέσουμε την ΠΟΕΔΗΝ να
κλιμακώσει τον αγώνα. Τώρα δεν
υπάρχει το επιχείρημα που ακούγα-
με ότι δεν συμμετέχει ο κόσμος».  

Στην πλατεία Μαβίλη μπήκαν στη
διαδήλωση οι εργαζόμενοι από το
Έλενα. Στο ύψος του Μεγάρου
Μουσικής τα νοσοκομεία του Καρ-
πενησίου, της Κορίνθου, του Έβρου,
της Αμαλιάδας και το Αττικό. Οι ερ-
γαζόμενοι του Αιγινήτειου και του
Νίμιτς μπήκαν στην πορεία όταν αυ-
τή πέρασε έξω από τα νοσοκομεία
τους. Αντίστοιχα και με τον Ευαγγε-
λισμό όπου μαζί με τους εργαζόμε-
νους του νοσοκομείου ενώθηκε και
το μπλοκ της Συντονιστικής Επιτρο-
πής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ). 

Στην Πανεπιστημίου μπήκαν στη
διαδήλωση οι εργαζόμενοι από το
Οφθαλμιατρείο και στην Ομόνοια οι
εργαζόμενοι από το Νοσοκομείο του
Ρίο στην Πάτρα. Όλοι μαζί έφτασαν
και πολιόρκησαν για ώρα το υπουρ-
γείο Υγείας. 

Ενθουσιασμός

Μεγάλος ενθουσιασμός επικρα-
τούσε σε όλη τη διάρκεια της πορεί-
ας. «Η Υγεία ανήκει σε όλο το λαό,
όχι στο κεφάλαιο το ιδιωτικό», «Αγώ-
νας, αγώνας απεργιακός, θα ‘ναι η
απάντηση από εδώ και μπρος», «Αυ-
ξήσεις, προσλήψεις, ανθυγιεινό, δω-
ρεάν υγεία για όλο το λαό», ήταν με-
ρικά από τα συνθήματα. Η πικέτα
της Εργατικής Αλληλεγγύης «Οι
ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη
τους» έγινε ανάρπαστη αφού πολλοί
απεργοί την προμηθεύτηκαν από
συντρόφους και συντρόφισσες που
συμμετείχαν μαζικά από νωρίς το
πρωί στις προσυγκεντρώσεις και σε
όλη τη διάρκεια της πορείας. 

Μετά το τέλος της διαδήλωσης
ανακοινώθηκε από το προεδρείο της
ΠΟΕΔΗΝ ότι το Καραβάνι της Υγεί-
ας θα «μεταφερθεί» στις 3 Νοέμβρη
στην Πάτρα με αφετηρία το νοσοκο-
μείο Άγιος Ανδρέας, ενώ έγινε συνέ-
λευση του Συντονιστικού των Νοσο-
κομείων στο Εργατικό Κέντρο (δείτε
δίπλα). Εκεί αποφασίστηκε ότι θα
προταθεί και στα πρωτοβάθμια σω-
ματεία και στις Ομοσπονδίες της
Υγείας να κλιμακωθεί ο αγώνας με
48ωρη πανελλαδική απεργία. Ταυτό-
χρονα, θα γίνει κάλεσμα σε ΑΔΕΔΥ
και ΓΣΕΕ για Γενική Απεργία.

Νεκτάριος Δαργάκης



Με τη συμμετοχή του ηγέτη των Εργατικών Jeremy Corbyn και της Diane Ab-
bott, νέας σκιώδη υπουργού Εσωτερικών (και πρώτη Mαύρη γυναίκα βουλευτής
στη Βρετανία), κορυφώθηκαν οι εργασίες του ιδρυτικού συνεδρίου της Κίνησης
Stand up to Racism, που έγινε στο Λονδίνο το Σάββατο 8 Οκτώβρη. Σε όλη τη
διάρκεια της μέρας συμμετείχαν πάνω από 1500 άτομα. 

Οι σύνεδροι υποδέχτηκαν τον Corbyn με σύνθημα «έξω οι Τόρις, μέσα οι
πρόσφυγες». “Υπάρχουν περισσότεροι εκτοπισμένοι άνθρωποι σε όλο τον κό-
σμο σήμερα από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία”, είπε στον χαι-
ρετισμό του. “Μην αφήσετε αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσο απελπισμέ-
νοι να δαιμονοποιούνται. Η καμπάνια είναι πολύ σημαντική. Όταν είμαστε μαζί
μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Σκεφτείτε τι μπορούμε να επιτύχουμε όταν κα-
ταλαβαίνουμε ότι η διαφορετικότητα δεν είναι πρόβλημα αλλά είναι δύναμη”. 

Η Diane Abbott χαιρέτησε το συνέδριο λέγοντας “Είμαι υπερήφανη που είμαι
σκιώδης υπουργός Εσωτερικών. Δεν είναι μικρό πράγμα για κάποιον που οι γο-
νείς του μετανάστευσαν εδώ στη δεκαετία του 1950. Θα εργαστώ για την υπε-
ράσπιση των δικαιωμάτων μας. Και θα εργαστώ επίσης για την καταπολέμηση
του ρατσισμού, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας και των πολιτικών κατά
των μεταναστών”. 

Ανάμεσα σε αυτούς που μίλησαν ήταν η Sabby Dhalu μία από τους συντονι-
στές του Stand up to Rascism, ο Alex Kenny μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ομoσπονδίας των Εκπαιδευτικών (NUT), η Gloria Mills από το Γενικό Συμ-
βούλιο του TUC (βρετανική ΓΣΕΕ) που κάλεσε σε συμμετοχή στη διαδήλωση του
Stand Up To Racism στις 18 Μάρτη 2017 τη μέρα κατά του Ρατσισμού. Η Malia
Bouattia, η πρώτη Μαύρη πρόεδρος της Εθνικής Ενωσης Φοιτητών (NUS), είπε:
«Όταν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία αρνούνται να ακούσουν πρέπει
να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας ότι όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντί-
σταση γίνεται καθήκον». Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από Μουσουλμανικές
οργανώσεις και από το Εβραϊκό Συμβούλιο Δικαιωμάτων και Ισότητας.

Συγκλονιστική

Στη διάρκεια της ημέρας έγιναν θεματικές συζητήσεις για το κίνημα “οι ζωές
των Μαύρων μετράνε”, για την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες του Καλαί, την
ισλαμοφοβία, τη σύνδεση της πάλης ενάντια στη λιτότητα με το ρατσισμό κ.α.
Η συζήτηση με θέμα την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είχε τόσο μεγάλη
συμμετοχή που πολλοί στέκονταν όρθιοι στο διάδρομο. Ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου από την ΚΕΕΡΦΑ μίλησε για το πώς το κίνημα στην Ελλάδα έχει παλέψει τη
Χρυσή Αυγή. Συγκλονιστική ήταν η παρέμβαση μετανάστριας από την Ερυ-
θραία που ζούσε στην Ελλάδα και τώρα βρίσκεται στο Λονδίνο. Μετέφερε την
εμπειρία της από τη δράση του αντιφασιστικού κινήματος στον Άγιο Παντελεή-
μονα. «Έζησα στο φόβο από το 2006 έως το 2008. Δεν μπορούσαμε να βγούμε
έξω από το σπίτι μας. Όταν είδα μία διαδήλωση να περνάει έξω από το σπίτι
μου και να φωνάζει οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι καλοδεχούμενοι, τότε
τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν”. 

Οι πρωτοβουλίες που αποφασίστηκαν περιλαμβάνουν δράσεις σε πόλεις, πανε-
πιστήμια και εργατικούς χώρους, με κορύφωση την πανβρετανικό συλλαλητηριο
στο Λονδίνο στις 18 Μάρτη του 2017 στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας δρά-
σης κατά του ρατσισμού. Επόμενος σταθμός η Αθήνα στις 15 και 16 Οκτώβρη. 

Κατερίνα Θωίδου
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Aπό το Ρέθυμνο 
ως το Λονδίνο

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ρουφ

“Τ
η Βιάνο και τ' Ανώγεια τα κάψαν οι
Ναζί, φασίστες δεν χωράνε σε τού-
το το νησί” ήταν το σύνθημα που

συγκλόνισε το Ρέθυμνο, το Σάββατο 8/10 το
μεσημέρι, στην μεγαλύτερη αντιφασιστική πο-
ρεία που έχει γίνει στην πόλη την τελευταία
δεκαετία. Εργαζόμενοι και άνεργοι, νεολαίοι
και συνταξιούχοι, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μα-
θητές, οικογένειες ολόκληρες με τα παιδιά
τους, έστειλαν το μήνυμα πως οι πρόσφυγες
είναι καλοδεχούμενοι και η τρομοκρατία των
φασιστών δεν θα περάσει. Πάνω από 2.000
αντιφασίστες/τριες από όλη την Κρήτη άρχι-
σαν να συγκεντρώνονται το μεσημέρι έξω
από το Δημαρχείο και διαδήλωσαν για ώρες
σε ολόκληρο το Ρέθυμνο, από την πλατεία 4
Μαρτύρων μέσω της οδού Μοάτσου μέχρι
την Καλλιθέα και από κει μπαίνοντας στην πα-
λιά πόλη από την πλατεία Άγνωστου Στρατιώ-
τη κατέληξαν στην πλατεία Μικρασιατών. 

“Πιστεύω πως είναι κάτι σπουδαίο και κα-
ταπληκτικό αυτό που γίνεται στο Ρέθυμνο σή-
μερα. Η σημερινή απάντηση μας δίνει δύνα-
μη και μας κάνει να μην φοβόμαστε”, ανέφε-
ρε ο Νίκος, μαθητής από το Ρέθυμνο.

“Είμαι πολύ ευχαριστημένη με την σημερινή
κινητοποίηση. Πιστεύω πως τα αντανακλαστι-
κά μας λειτουργούν καλά και θα λειτουργή-
σουν ακόμα καλύτερα στην συνέχεια αυτής
της μάχης”, ανέφερε η Μαρία, εργαζόμενη
μητέρα που είχε κατέβει στην διαδήλωση με
την οικογένειά της. “Σαν γονιός είμαι κάθετα
αντίθετη σε όλο αυτό που βλέπουμε τον τε-
λευταίο καιρό με μια μειοψηφία γονιών να αρ-
νούνται την πρόσβαση στα σχολεία για τα
προσφυγόπουλα. Τα παιδιά είναι τα θύματα
και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να στοχο-
ποιούνται. Είναι απαράδεκτο για ένα γονέα να
λέει τέτοια πράγματα για οποιοδήποτε παιδί”.

Με πανό διαδήλωσαν εκτός από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Κρήτης που στήριξε την κινητοποίηση με
αντιπροσωπίες από τις κατά τόπους επιτρο-
πές της σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά και Αγ.
Νικόλαο, οι Δάσκαλοι των Χανίων, πρωτοβάθ-
μια σωματεία εκπαιδευτικών, νοσοκομειακών,

διοικητικών του ΑΕΙ με κοινό πανό. Με κοινό
πανό όλων των σχολών της Κρήτης διαδήλω-
σαν οι φοιτητικοί σύλλογοι με ένα μεγάλο
μπλοκ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οι Αγωνιστικές Κινήσεις
Φοιτητών, αναρχικοί και αυτόνομοι. 

Μιλώντας στην Ε.Α. η Αντιγόνη Τρούλη, μέ-
λος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου τόνισε πως,
“καταδικάζουμε το όργιο βίας και καταστο-
λής των προηγούμενων ημερών στην αντιφα-
σιστική συγκέντρωση στο Ρέθυμνο και δια-
τρανώνουμε την θέλησή μας να παλέψουμε
έτσι ώστε ο φασισμός να μην σηκώσει κεφάλι

ούτε στην Κρήτη, ούτε πουθενά. Είμαστε αλ-
ληλέγγυοι με τους πρόσφυγες είναι καλοδε-
χούμενοι στο νησί μας, στα σχολεία μας και
παντού και θέλουμε να διατρανώσουμε την
ταξική διεθνιστική μας αλληλεγγύη απέναντί
τους και να καταδικάσουμε την αντιμετανα-
στευτική πολιτική της ΕΕ. Ζητάμε την κατάρ-
γηση των συνθηκών Δουβλίνο, Frontex, Σένγ-
κεν, ΕΕ-Τουρκίας και παράλληλα καταδικά-
ζουμε τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που
γεννούν πρόσφυγες. Ζητάμε να κλείσει η
Σούδα και όλες οι αμερικάνικες βάσεις στο

νησί και να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο”. 
“Νιώθω πραγματικά περήφανος για τη ση-

μερινή διαδήλωση. Οι χιλιάδες κόσμου σήμε-
ρα αποτελούν ένα ισχυρό αντιφασιστικό μή-
νυμα και πως οι πρόσφυγες είναι καλοδεχού-
μενοι γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή,
στην υγεία, στην εκπαίδευση, σε όλα.”, τόνι-
σε ο Κώστας, πρωτοετής φοιτητής στο Χημι-
κό του Ηρακλείου.

“Σήμερα στέλνουμε το μήνυμα πως ο φασι-
σμός νικιέται με μαζικούς ταξικούς αγώνες”,
δήλωσε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Χατζιδά-

κης από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Σύσκεψη ΚΕΕΡΦΑ Κρήτης
Αμέσως μετά την πορεία η ΚΕΕΡΦΑ Κρή-

της οργάνωσε σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο
Ρεθύμνου με την παρουσία μελών της από
όλες της επιτροπές του νησιού και συζητήθη-
καν όλα τα οργανωτικά ζητήματα για τον κα-
λύτερο συντονισμό των επόμενων βημάτων.
Την εισήγηση έκανε από το κεντρικό συντονι-
στικό της ΚΕΕΡΦΑ η Νίκη Αργύρη, ενώ αμέ-
σως μετά το λόγο πήραν αντιπρόσωποι από
τις τοπικές επιτροπές του νησιού.

“Η σημερινή πορεία είναι μια πρώτη απάν-
τηση στην απόπειρα να βγουν ξανά τα τάγμα-
τα εφόδου της Χρυσής Αυγής στο δρόμο. Η
Κρήτη από την μία άκρη ως την άλλη, με την
σημερινή πορεία έρχεται να υπενθυμίσει ότι η
ιστορική μνήμη για τα εγκλήματα των ναζί
στην Κρήτη παραμένει ζωντανή” υπογράμμισε
στην τοποθέτησή κατά την διάρκεια της σύ-
σκεψης ο Σεραφείμ Ρίζος, Δημοτικός Σύμβου-
λος με την “Ανταρσία στα Χανιά”. “Αυτός που
στρώνει το δρόμο για να βγουν ξανά τα τάγ-
ματα εφόδου είναι η πολιτική της κυβέρνησης
απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα. Έχει ανα-
κοινωθεί ότι θα έρθουν 2.000 πρόσφυγες
στην Κρήτη. Είναι καλοδεχούμενοι. Αυτό ση-
μαίνει διορισμούς εκπαιδευτικών έτσι ώστε να
λειτουργήσουν στα σχολεία τάξεις υποδοχής,
διορισμοί κοινωνικών λειτουργών και ψυχολό-
γων, διορισμοί νοσηλευτών και νοσοκομει-
ακού προσωπικού για να εξυπηρετηθούν οι
υγειονομικές ανάγκες. Λέμε όχι στην πολιτική
των εγκλεισμών, των hot-spots, στην πολιτική
που έχει εκχωρήσει στις ΜΚΟ τις λειτουργίες
των κρατικών υπηρεσιών. Με αυτή την έννοια
η σημερινή πορεία είναι μια πολύ δυνατή αρ-
χή ώστε να ανοίξουμε όλα αυτά τα ζητήματα
και να επιβάλουμε τις εργατικές απαντήσεις”.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι τόνισαν την ση-
μασία και την αναγκαιότητα της μεγάλης διή-
μερης διεθνούς συνάντησης που οργανώνει
η ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα στις 15 και 16 Οκτώ-
βρη στο κλειστό γήπεδό του Ρουφ με σκοπό
την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό.

“Την τελευταία βδομάδα έγινε πολύ μεγάλη
αντιφασιστική δουλειά στο Ρέθυμνο. Ανακοινώ-
σεις, εξορμήσεις, δράσεις ενημέρωσης στον
κόσμο τόσο για τα ίδια τα γεγονότα όσο και
για την σημερινή πορεία”, τόνισε μεταξύ άλλων
στην τοποθέτησή της η Μαριλού Νταούλη από
την ΚΕΕΡΦΑ Ρεθύμνου. “Όλη την προηγούμε-
νη βδομάδα ζήσαμε κάποιες στιγμές που είχα-
με πολλά χρόνια να δούμε στην πόλη. Οι φασί-
στες βγήκαν ανοιχτά στους δρόμους με τάγμα-
τα εφόδου και χτυπήσανε κόσμο. Αυτό συνεχί-
στηκε για αρκετά βράδια μετά τη συγκέντρω-
ση στο Δημαρχείο και τη συνεργασία ΜΑΤ φα-
σιστών. Όλες οι αντιρατσιστικές και αντιφασι-
στικές οργανώσεις της πόλης συγκαλέσαμε
αμέσως σύσκεψη. Οργανώσαμε εξορμήσεις
στις γειτονιές του Ρεθύμνου, στο Πανεπιστή-
μιο, σε χωριά του νομού αλλά και στις άλλες
πόλεις του νησιού. Ο φόβος και η ανησυχία
που υπήρξε τις προηγούμενες μέρες από την
παρουσία φασιστών, έσπασε. Η σημερινή πο-
ρεία άλλαξε εντελώς το κλίμα. Οι χιλιάδες που
βγήκαν στο δρόμο να διαδηλώσουν ξεπέρασαν
και τις προσδοκίες όλων όσων οργανώναμε
αυτές τις μέρες. Σαν συνέχεια αυτού του συν-
τονισμού θα πρέπει να είναι η παρουσία και η
συμμετοχή στη Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντη-
ση της Αθήνας στις 15-16 Οκτώβρη στο Ρουφ”.

Κυριάκος Μπάνος

Σ
υνεχίζονται οι προετοιμασίες στο νησί της Λέσβου για το με-
γάλο αντιρατσιστικό αντιφασιστικό συλλαλητηριο που προ-
γραμματίζουν δεκάδες φορείς και σωματεία στις 18 Οκτώ-

βρη στην πλατεία Σαπφούς, ενάντια στις νεοναζιστικές επιθέσεις
της Χρυσής Αυγής, τα κέντρα κράτησης και το ρατσισμό απέναντι
στους πρόσφυγες. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τις 29/9 μετά τη
σύσκεψη αντιφασιστικής δράσης που έγινε στο ξενοδοχείο Λέ-
σβιον, με ομιλητές τον καθηγητή πανεπιστημίου Γιώργο Τσιάκαλο
και τον Πέτρο Κωνσταντίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ. 

Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3/10 ύστερα από την πρόσκληση της ΕΛΜΕ Λέσβου, σύ-
σκεψη εκπροσώπων, από είκοσι και πλέον σωματεία, φορείς και
συλλογικότητες του νησιού, με σκοπό τη συγκρότηση  ενός κοινού
μετώπου  για την παρέμβαση στο προσφυγικό πρόβλημα και την
αντιμετώπιση της ρατσιστικής-φασιστικής απειλής. 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΕΛΜΕ Λέσβου: “Στη σύσκεψη
συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, του Συλλόγου Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, της Ένωσης Ιατρών
ΕΣΥ Λέσβου, του Συλλόγου Εργαζόμενων Δήμου Λέσβου, του
Συλλόγου Διοικητικού
Προσωπικού του
Παν/μίου Αιγαίου, του
Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Β. Αιγαί-
ου, της ΠΑΣΕ-ΟΤΕ,
του ΣΕΜΜΕΛ, της ΠΟ-
ΕΣΥ, της ΕΣΗΕΠΥΝ,
του ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΑ ΡΑΤΗ ΡΗ ΤΗΡ ΙΟΥ
του Παν/μίου Αιγαίο,
της ΚΕΡΦΑΑ, της Λαϊ-
κής Αντίστασης,  της
δημοτικής παράταξης
«Ο άλλος δρόμος»,
της  «Συνύπαρξης»,
της «Αγκαλιάς», καθώς
και πολίτες από άλ-
λους εργασιακούς χώ-
ρους, συλλογικότητες
και φοιτητές , οι οποίοι
δήλωσαν ότι θα μεταφέρουν τη συζήτηση στα συλλογικά  τους όρ-
γανα...Η σύσκεψη κατέληξε πώς για να αντιμετωπιστεί αυτή η κα-
τάσταση πρέπει να διεκδικήσουμε: να κλείσει το hot-spot
φυλακή της Μόριας και να δοθούν έγγραφα στους πρόσφυγες για
να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη. Να εξασφαλιστούν
αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής (σίτιση, περίθαλψη, εκπαίδευση)
για όσο χρόνο μένουν στο τόπο μας. Να υπερασπιστούμε όλοι μα-
ζί το νησί μας ορθώνοντας  κοινό μέτωπο στο φασισμό, για  να συ-
νεχίσει να είναι νησί της αλληλεγγύης της δημοκρατίας και της αν-
θρωπιάς.

Αφού τονίστηκε η αναγκαιότητα συμμετοχής  όλων των δημο-
κρατικών πολιτών, Ελλήνων, προσφύγων και μεταναστών σε όλες
τις αντίστοιχες δράσεις, αποφασίστηκε: 1) Δημιουργία συντονιστι-
κού οργάνου ενάντια στην προσπάθεια  εκφασισμού της κοινω-
νίας. 2) Διοργάνωση συλλαλητηρίου την Τρίτη 18 Οκτώβρη στις
6.00μ.μ στην πλατεία Σαπφούς. 3) Διοργάνωση επετειακής εκδή-
λωσης ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου”.

“Την περασμένη εβδομάδα προχωρήσαμε σε μία οργανωτική
σύσκεψη εκπροσώπων των φορέων και των σωματείων για την
προετοιμασία του συλλαλητηρίου στις 18/10”, μας είπε ο Παρα-
σκευάς Ψάνης από την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου. “Αποφασίσαμε να τυπώ-
σουμε κοινή αφίσα και ανακοίνωση με τις υπογραφές όσων κα-
λούν στην συγκέντρωση. Τα υλικά αποφάσισε να τα χρηματοδοτή-
σει η ΕΛΜΕ Λέσβου. Συμφωνήσαμε στα βασικά συνθήματα που θα
υπάρχουν στην αφίσα και μάλιστα-με πρόταση της ΕΛΜΕ- προ-
σθέσαμε επιπλέον και την καταδίκη της ρατσιστικής συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας. Θα κυκλοφορήσουμε επίσης και αφίσα της ΚΕΕΡΦΑ,
ενώ σχήμα των φοιτητών του πανεπιστημίου θα βγάλουν δικά τους
υλικά που θα κυκλοφορήσουν στο πανεπιστήμιο. Τις επόμενες
ημέρες οργανώνουμε αφισοκολήσεις και εξορμήσεις για να κινη-
τοποιήσουμε την πόλη και όλο το νησί”. 

18 Οκτώβρη στη Μυτιλήνη

3μμ-5μμ 
Οι πρόσφυγες πολιορκούν 
τη ρατσιστική Ευρώπη-φρούριο. 
Είναι όλοι καλοδεχούμενοι!

Γουέιμαν Μπένετ, Unite Against Fascism, 
Stand Up To Racism
Έφη Λατσούδη, Βραβείο της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ
Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής
Μαριλού Νταούλη, φοιτήτρια ΚΕΕΡΦΑ Ρεθύμνου
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, 
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος
Κώστας Καταραχιάς, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας
Μασούντ Καχάρ, πρόσφυγας Ελληνικό
Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός
Γιώργος Μακρυνός, δημοτικός σύμβουλος 
Μετανάστευσης Δήμου Κορυδαλλού
Κώστας Τορπουζίδης, ΚΕΕΡΦΑ, Θεσ/νικη
Αντώνης Ρέλλας, Κίνηση για τη χειραφέτηση 
ατόμων με αναπηρία "Μηδενική Ανοχή"
Άρης Παναγιωτίδης, ΚΕΕΡΦΑ Γιάννενα
Άχμετ Άχμετ, πρόσφυγας Διαβατά

5.15μμ-6.45μμ
Τα προσφυγόπουλα καλοδεχούμενα στα σχολεία μας! 

Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός
Αντώνης Σκαρπέλης, Σύλλ. Γονέων 72ου Δημοτικού σχολείου Πετραλώνων
Σεραφείμ Ρίζος, Σύλλογος εκπαιδευτικών Χανίων 
Ντίνα Γκαρανέ, μέλος ΔΣ Γ ΕΛΜΕ Αθήνας
Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός-σκηνοθέτης
Θάνα Χατζσάλε, πρόσφυγας εκπαιδευτικός Ελαιώνας
Αχμέντ Σαγιέντ, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος
Aργύρης Γεωργαντζής, εκπαιδευτικός 35ο Δημοτικό σχολείο Εξαρχείων

6.30μμ-8.30μμ
Η ισλαμοφοβία - το νέο πρόσωπο του ρατσισμού

Ναταλί Ντρέιμπους, Ξεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσισμό, Γερμανία
Αττίλα Ντιρίμ, Τουρκία 
Στηβ Σεντάρ, Ενωμένοι ενάντια στο Φασισμό, Καταλωνία
Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος
Μαρία Περδικούρη, πρόεδρος ΕΛΜΕ Λέσβου
Τζεμαλί Μηλιαζίμ, εκπαιδευτικός Ξάνθη
Λένε Γιούνκερ, Πόλεις χωρίς ρατσισμό, Δανία
Πιέρ Στάινερ, Γαλλία 
Δημήτρης Δασκαλάκης, Ελβετία
Δημήτρης Στεφανάκης, φοιτητής ΚΕΕΡΦΑ Βόλου
Ιωάννα Κατλαμούση, φοιτήτρια Αγγλικό ΑΠΘ

11πμ-2.00μμ
Η καμπάνια για τη δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής 
και η πάλη ενάντια στο φασισμό στην Ευρώπη

Νταβίντ Άλμπριτς, Πλατφόρμα ενάντια στο ρατσισμό Βιέννης, Αυστρία
Προκόπης Παπαστράτης, πανεπιστημιακός
Κώστας Παπαδάκης, Πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ
Κώστας Μανταίος, πρόεδρος ΣΦΕΑ
Γιάννης Μπασκάκης, δημοσιογράφος
Γαβριήλ Κασιμάτης, αντιπρόεδρος EUROMEI, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Εργαζόμενων στα ΜΜΕ και τον Πολιτισμό, Γενικός Γραμματέας ΠΟΣΠΕΡΤ 
Νίκη Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ
Κυριάκος Κοιλιάρης, Κύπρος
Ηλίας Μαραβάς, δημοσιογράφος ΕΡΑ Αγαίου
Ελευθερία Κουμάντου, Golden Dawn Watch
Εβούτ Βάντεμπεργκ, Κίνηση 21 Μάρτη, Ολλανδία
Παρασκευάς Ψάνης, ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου
Λάμπης Κατσιάπης, μέλος συντονιστικού 
Λαϊκής Συνέλευσης Ν.Φιλαδέλφειας
Παντελής Αποστολίδης, ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης 

2.00μμ-3μμ
Αποφάσεις, πρόγραμμα δράσης

Δημήτρης Ζώτος, Πολιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α.
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Zαννέτα Λυσικάτου, μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ

Ανταμώνουμε

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Πρόγραμμα - Προσέλευση 2μμ-3μμ - Συζητήσεις

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10
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Με εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις έξω
από το κατάστημα και με παρέμβαση

στην Επιθεώρηση Εργασίας συνεχίζεται η
μάχη για την επαναπρόσληψη της Ε.Β,
που απολύθηκε από κατάστημα της Voda-
fone στον Πειραιά.

“Το πρωί της περασμένης Δευτέρας,
έγινε η τριμερής στην Επιθεώρηση Εργα-
σίας Πειραιά” ενημερώνουν μέλη του Συν-
τονισμού Ενάντια στα Μνημόνια. “Παρόν-
τες ήταν εκπρόσωποι από τα σωματεία
Vodafone, Wind, Vodafon-Wind-Victus, το
Εργατικό Κέντρο Πειραιά, την ΠΕΝΕΝ και
άλλοι συμπαραστάτες. Στην έκθεση του ο
επιθεωρητής εργασίας θα γράψει ότι προ-
τείνει την επαναπρόσληψη της συναδέλ-
φισσας. 

Αλλά η έκθεση της επιθεώρησης εργα-
σίας δεν είναι δεσμευτική για την εργοδο-
σία. Απλά βοηθάει αυτή η θετική απόφασή
στα δικαστήρια. Η ουσία είναι ότι πρέπει
να ενταθεί η πίεση στην εργοδοσία, τόσο
τοπικά, όσο και κεντρικά στην Vodafone. 

Πραγματοποιήσαμε νέα κινητοποίηση
την Πέμπτη 6 Οκτώβρη έξω από το κατά-
στημα στον Πειραιά, στην Βασιλέως Γε-
ωργίου 28Α, όπου ενημερώναμε των κό-
σμο της γειτονιάς για την απόλυση. Το
ίδιο θα γίνει και την Τρίτη 11/10 όπου και
θα ακολουθήσει πορεία και αφισσοκόλη-
ση (σ.σ την ίδια ώρα η Εργατική Αλληλεγ-
γύη βρισκόταν στο τυπογραφείο)”. Ψηφί-
σματα συμπαράστασης έχουν εκδώσει μια
σειρά σωματεία των τηλεπικοινωνιών κι
όχι μόνο. 

Με τη μαζική τους παρουσία στο Ει-
ρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, εκατοντά-
δες αγωνιστές κι αγωνίστριες, συνδι-
καλιστές και νεολαίοι, μέλη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και της ΛΑΕ, απέτρεψαν πλει-
στηριασμό πρώτης κατοικίας, την πε-
ρασμένη Τετάρτη.

Η κυβέρνηση φρόντισε να στείλει τα
ΜΑΤ και με ένα όργιο βίας να επιδιώ-
ξει – μάταια – τη διενέργεια της διαδι-
κασίας. Εκτός από το ξύλο, τα ΜΑΤ
πραγματοποίησαν τουλάχιστον μια
προσαγωγή, ενώ η αστυνομία εμπόδι-
σε φωτορεπόρτερ να καταγράφουν τα
γεγονότα. Κινητοποιήσεις έγιναν την
ίδια μέρα και σε πολλά άλλα ειρηνοδι-
κεία στη χώρα.

Ταυτόχρονα με non paper η κυβέρ-
νηση προσπαθεί να πείσει ότι τσάμπα

γίνεται η “φασαρία” στα ειρηνοδικεία
γιατί οι πλειστηριασμοί αφορούν τάχα
βίλες πλουσίων. Μια ματιά στα δελτία
πλειστηριασμών κάθε Τετάρτη αρκούν
για να διαπιστώσει κανείς ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των πλειστηριασμών αφο-
ρά σπιτάκια φτωχών. 

Αν είσαι Μαρινόπουλος και χρω-
στάς, όχι μόνο δεν κινδυνεύει το πολυ-
τελέστατο σπίτι σου, αλλά γίνονται κι
όλα τα μαγειρέματα για χάρη σου,
προκειμένου να κουρευτούν τα χρέη
σου. Αν είσαι όμως πολυμελής οικογέ-
νεια με πατέρα και παιδί ΑμεΑ, σαν κι
αυτήν το σπίτι της οποίας πλειστηρια-
ζόταν στο Ειρηνοδικείο της Θεσσαλο-
νίκης και σώθηκε από τις κινητοποι-
ήσεις, το σπίτι σου θα βγει και πάλι
στο σφυρί το Νοέμβρη.

Κινητοποιήσεις ξεκινάνε σε μια σειρά από σχολές
ενάντια στην υποχρηματοδότηση και την εντατικοποίηση. 

Παράσταση διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του τμήμα-
τος και συμμετοχή στη Διεθνή Συνάντηση κατά του Ρα-
τσισμού και του Φασισμού στις 15-16/10 στην Αθήνα,
αποφάσισε η Γενική συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών
Αγγλικής Φιλολογίας που έγινε στις 7/10. Ο Σύλλογος
διεκδικεί να σταματήσουν οι αποκλεισμοί από το μάθημα
της πρακτικής γιατί δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις επί
πληρωμή για όλους του φοιτητές!  

Την Τετάρτη 12/10 κινητοποίηση στη Λέσχη του ΤΕΙ
Αθήνας καλεί το σχήμα των ΕΑΑΚ, απαιτώντας δωρεάν
σίτιση για όλους τους φοιτητές. 

Την Παρασκευή 14/10 στις 12.30 το μεσημέρι κινητο-
ποίηση πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εκτάκτων καθηγητών
του ΤΕΙ Αθήνας απαιτώντας από τον πρόεδρο υπογραφή
των συμβάσεων τους και χρήματα από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό για προσλήψεις καθηγητών. Τα εργαστήρια
δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει λόγω έλλειψης καθηγητών.  

Γιάννενα

«Στη σχολή μου η υποχρηματοδότηση φτάνει στο ση-
μείο να είμαστε αναγκασμένοι να αγοράσουμε ακόμα
και το αλουμινόχαρτο και το χαρτί για τα εργαστήρια.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα πτυχιακών όπου
για 3 πτυχιακές διατίθενται 85 ευρώ!» δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη η Αρετή Κανέλλου φοιτήτρια στο Χη-
μικό στα Γιάννενα.

«Από φέτος μπαίνει άλλο ένα εμπόδιο στις σπουδές
μας, αυτό του ορίου δήλωσης 10 μαθημάτων ανά εξάμη-
νο και μάλιστα με προτεραιότητα δήλωσης χρωστούμε-
νων μαθημάτων από προηγούμενα αντίστοιχα (εαρινά ή
χειμερινά) εξάμηνα. Όσον αφορά στην πτυχιακή εργα-
σία είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε περάσει συγκεκρι-
μένα προαπαιτούμενα μαθήματα για να κάνουμε δήλω-
ση και ακόμα και τότε μπορεί να μην μπορέσουμε να
μπούμε στον τομέα που μας ενδιαφέρει ή να μην πάρου-
με καθόλου. 

Καλέσαμε σε γενική συνέλευση του συλλόγου την Τρί-
τη 11/10 με πρόταση για κινητοποίηση στην πρόεδρο
του τμήματος, συμμετοχή στη Διεθνή Συνάντηση στις
15-16/10. Επίσης στο συντονιστικό ΕΑΑΚ πήραμε την
πρωτοβουλία να βάλουμε στις σχολές μας κάλεσμα
για  συλλαλητήριο για να αναδείξουμε τα ζητήματα της
μέριμνας(σίτιση, στέγαση, μεταφορές) και στην πόλη».

Κινητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας έγινε την Τε-
τάρτη 5/10 από καθηγητές και μαθητές για την υπερά-
σπισης της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Η ΟΛΜΕ είχε καλέσει
στάση εργασίας. Δυναμική παρουσία είχαν οι μαθητές
από το 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Δημητρίου που είχαν οργανώσει
κατάληψη στο σχολείο τους. 

Μαθητές και καθηγητές διεκδικούν να σταματήσει
εδώ και τώρα η συρρίκνωση του προγράμματος σπου-
δών, ενώ καταγγέλλουν «μεγάλη μείωση τομέων, ειδικο-
τήτων και τμημάτων γενικής, που οδηγεί σε συγχωνεύ-
σεις και καταργήσεις ΕΠΑΛ», όπως αναφέρει ψήφισμα
της ΟΛΜΕ. Στις ομιλίες που έγιναν στη συγκέντρωση
έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα ολιγομελή τμήματα. Εγκρί-
θηκαν τα λιγότερα από οποιαδήποτε φορά μέχρι τώρα. 

Οι κινητοποιήσεις στα ΕΠΑΛ αναμένεται να συνεχι-
στούν. Σε κατάληψη βρίσκονται από την αρχή της εβδο-
μάδας και το 2ο ΕΠΑΛ Αθήνας και το ΕΠΑΛ Κισσάμου
στα Χανιά. Οι μαθητές από την Κίσσαμο σε ανακοίνωσή
τους καταγγέλλουν το κλείσιμο δύο τμημάτων ειδικοτή-
των και αναφέρουν: «Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν
πρόσβαση στην εκπαίδευση-μόρφωση, δίχως κενά, με
καθηγητές και βιβλία. Ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι
να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα μας».

Euromedica
Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποίησε το σωματείο εργαζόμενων Eu-

romedica Δυτικής Μακεδονίας και οι εργαζόμενοι των κλινικών Euromedica
Ζωοδόχος Πηγή και Θεομήτωρ διεκδικώντας τα δεδουλευμένα 7 μηνών.

Eπισιτισμός
24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις 10πμ στο υπουργείο Εργασίας καλεί

την Τετάρτη 12/10 το Συνδικάτο Επισιτισμού. “Κυβέρνηση και εργοδοσία έβα-
λαν στόχο τα αποθεματικά του ΤΑΠΙΤ και σαν πρώτο βήμα μας καταργούν το
εφάπαξ στην 20ετία! Να μην τους αφήσουμε” λέει το Συνδικάτο. 

Με μια απόφαση – προπομπό της επίθε-
σης στα εργασιακά δικαιώματα και το
συνδικαλισμό, το Πρωτοδικείο της Αθή-
νας, ακυρώνει τις αποφάσεις του 29ου Συ-
νεδρίου του ΕΚΑ.

Η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα – ΕΚΑ, η
παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς, καταγγέλλει την ωμή παρέμβαση της
αστικής δικαιοσύνης “που ακυρώνει με
πρωτοφανή σκεπτικά και «επιχειρήματα»
το συνέδριο του μεγαλύτερου Εργατικού
Κέντρου της χώρας και διορίζει νέα διοίκη-
ση!”. Όπως εξηγούν οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες της ΑΤΕ, “με μια απαράδεκτη-
αλλά φωτογραφική- απόφαση η δικαστής
Πρωτοδίκης τάχθηκε υπέρ των ασφαλιστι-
κών μέτρων του σωματείου της ALPHA-
BANK.... Θυμίζουμε ότι οι αντιπρόσωποι
του εν λόγω σωματείου είχαν αποκλειστεί
με ομόφωνη απόφαση του 29ου Συνεδρίου
του ΕΚΑ. Το συγκεκριμένο εργοδοτικό σω-
ματείο (όπως και άλλα που αποκλείστη-
καν), έχοντας προφανώς την στήριξη των
τραπεζιτών, όχι μόνο αρνήθηκε να προ-
σκομίσει στοιχεία για τους ψηφίσαντες
στις αρχαιρεσίες του, αλλά εμφάνιζε ψηφί-
σαντες για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας
από όλη την Ελλάδα” Σε ανακοίνωσή της η
ATE EKA ξεκαθαρίζει ότι “δεν θα συμμετέ-
χει σε καμία διορισμένη διοίκηση”. 

Vodafone, Speedex  Όχι στις απολύσεις

Πραξικόπημα
στο ΕΚΑ

Μπλόκο στους πλειστηριασμούς 

Σχολεία

Σχολές

Τετράωρη στάση εργασίας στη
Speedex Courier και αποκλεισμός

στο κέντρο διαλογής της εταιρίας στην
Κηφισιά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
5/10 με απόφαση του κλαδικού σωματεί-
ου ΣΕΤΤΕΑ. 

“Η κινητοποίηση έγινε για την επανα-
πρόσληψη του συναδέλφου και συνδικα-
λιστή Οσμάν Μπαγκντάντι” δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Χρίστος Βαρβέ-
ρης, εργαζόμενος στη Speedex και μέ-
λος του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια. “Η εταιρία συστηματικά προσπα-
θεί τα τελευταία χρόνια να διατηρήσει
και να αυξήσει τα κέρδη της πάνω στις
πλάτες των εργαζόμενων. Πότε με μει-
ώσεις μισθών και πότε με προσπάθεια να
διώξει εργαζόμενους. Πριν δυο χρόνια
προσπάθησαν να απολύσουν 14 συνα-
δέλφους, αλλά τελικά αναγκάστηκαν να
κάνουν πίσω, κάτω από την πίεση των

εργαζόμενων και της απεργίας που έγι-
νε. Δεν έχoυν παραιτηθεί από την προ-
σπάθεια να διώξουν συναδέλφους. 

Στην κινητοποίηση πέρα από το κλαδι-
κό σωματείο συμμετείχαν και τα επιχει-
ρησιακά σωματεία της Speedex, της Γε-
νικής Ταχυδρομικής και της ACS. Η
Speedex από το πρωί είχε καλέσει τους
μπάτσους. Αντιπροσωπεία των σωματεί-
ων είχαν συνάντηση με τον διευθυντή αν-
θρώπινου προσωπικού Σ. Αυγερινό, όπου
του έγινε ξεκάθαρη η απαίτηση για επα-
ναπρόσληψη του συναδέλφου. Ο Αυγερι-
νός απάντησε ότι θα μεταφέρει το αίτη-
μα στην εταιρία. Εμείς καλούμε τα σωμα-
τεία του χώρου αντί να περιμένουν την
απάντηση των αφεντικών να πάνε άμεσα
σε 24ωρη απεργία με στόχο να γυρίσει ο
συνάδελφος άμεσα στη δουλειά. Σχετική
προκήρυξη έχει εκδώσει και ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια”. 

6/10, κινητοποίηση έξω από τη Vodafone στον Πειραιά



Σ
υνεχίζοντας πάνω στη διαδρομή που έχει χαράξει εδώ και 6 χρόνια, η “Συντε-
χνία του Γέλιου”, η θεατρική ομάδα που έχει εστιάσει στο χειραφετημένο πολι-
τικό θέατρο του Φόλκερ Λούντβιγκ και του Βερολινέζικου Θεάτρου Grips, ξεκι-

νάει τη φετινή σαιζόν με μια νέα παράσταση. 

Μετά από τις τρεις μεγάλες επιτυχίες «Μια Γιορτή στου Νουριάν», «Τζέλα, Λέλα,
Κόρνας και ο Κλεομένης» και «Είστε και Φαίνεστε», η Συντεχνία του Γέλιου προσθέ-
τει ένα καινούργιο έργο στο ρεπερτόριό της, το «Ο Βάσος και η Βιβή» που θα πα-
ρουσιαστεί από τις 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη. Στην ίδια στέγη από
τις 23 Οκτωβρίου επαναλαμβάνεται η περσινή παράσταση «Είστε και φαίνεστε».

“Ο Βάσος και η Βιβή” αποτελεί την μεγαλύτερη διεθνή επιτυχία του Grips αφού
έχει μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες σε 40 χώρες. Το έργο αυτό έχει ξαναπα-
ρουσιαστεί στην Ελλάδα από την Ξένια Καλογεροπούλου το 1984, με την Μάνια Πα-
παδημητρίου και τον Δημήτρη Τάρλοου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 

Σύγχρονο

Μιλώντας στην Ε.Α. ο Βασίλης Κουκαλάνι που έχει μεταφράσει, διασκευάσει και
σκηνοθετεί μαζί με τον Γιώργο Παλούμπη την παράσταση εξήγησε πως: “Όπως και
στα προηγούμενα έργα του Φ. Λούντβιγκ και εδώ βλέπουμε την καθημερινότητα μέ-
σα από τα μάτια των παιδιών, όμως σε σύγκριση με τις προηγούμενες παραστάσεις,
το “Ο Βάσος και η Βιβή”, γραμμένο το 1979, φαντάζει λιγότερο πολιτικό αλλά εξίσου
σύγχρονο. Μιλάει με κωμικό τρόπο για τα ζητήματα της καθημερινότητας που αντι-
μετωπίζουν τα παιδιά. Για τη φιλία, για τους φόβους που βιώνουν, το σκοτάδι, την
έλλειψη επικοινωνίας, την προσκόλληση στην οθόνη του τάμπλετ ή της τηλεόρασης,
τον ανταγωνισμό στο παιχνίδι, τον φόβο εγκατάλειψης ή το άγχος στο σχολείο”. 

Το έργο εξετάζει με κωμικό και τρυφερό τρόπο γνώριμες καταστάσεις από την κα-
θημερινότητα των παιδιών. Μιλάει για την αστείρευτη έμπνευσή τους στο παιχνίδι,
μπαίνει στους δικούς τους χώρους δράσης- το παιδικό δωμάτιο και την παιδική χα-
ρά. Ο Βάσος, η Βιβή και ο καινούργιος φίλος τους Λοϊζος θα μας δείξουν έμπρακτα
πώς η μιντιακή ψυχαγωγία απομονώνει και συρρικνώνει τη φαντασία σε αντίθεση με
την εμπειρία του αυθόρμητου ζωηρού παιχνιδιού μεταξύ ανθρώπων.

Τα πρωτότυπα τραγούδια της παράστασης έχει γράψει ο Σπύρος Γραμμένος, τα
σκηνικά και τα κοστούμια η Δήμητρα Λιάκουρα, τα φώτα ο Τάσος Παλαιορούτας,
την κίνηση έχει επιμεληθεί η Νατάσα Σαραντοπούλου, τα βίντεο και την φωτογραφία
ο Χρίστος Φωτιάδης, την οργάνωση της παραγωγής έκανε η Υρώ Μιχαλακάκου, ενώ
βοηθός σκηνοθέτη είναι η Παρασκευή Λυπημένου. Στην Παράσταση παίζουν εκτός
από τον Β. Κουκαλάνι, οι Θάνος Αλεξίου, Ιωάννα Λέκκα, Μπάμπης Γαλιατσάτος,
Δάφνη Δαυίδ και Κωνσταντίνος Γόγουλος.

INFO Πρεμιέρες για εκπαιδευτικούς Κυριακή 16 Οκτωβρίου 12μες και 3.15μμ και
Δευτέρα 17 Οκτ. 8μμ. Η παράσταση θα ανεβαίνει κάθε Κυριακή στις 12μες και καθη-
μερινές για σχολεία.
• Θέατρο Τζένη Καρέζη, Ακαδημίας 3, Αθήνα. 
Τηλ. 215 55 03656, 6978 06 86 99, 210 3636144
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Οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας Αγγελέ-
σκου περνούν τεράστια δοκιμασία όταν δημοσιοποιείται
ότι  ο  χήρος πατέρας  που είναι γιατρός, στη διάρκεια του
καθεστώτος Τσαουσέσκου είχε πρωτοστατήσει στη δίωξη
γυναικών που είχαν αποπειραθεί να κάνουν έκτρωση. 

Το κρατικοκαπιταλιστικό καθεστώς απαγόρευε με νόμο
τις εκτρώσεις και αυτό μετέτρεπε τις γυναίκες σε ομήρους
των νοσοκομειακών γιατρών αλλά και των παράνομων
επεμβάσεων. Καθώς τα μυστικά και ψέματα βγαίνουν στη
φόρα, τα παιδιά του «πατριάρχη» απορρίπτουν τις πράξεις
του πατέρα τους και τον ίδιο και «σκαλίζουν» το παρελθόν
της οικογένειας. Όμως η πραγματικότητα τους βάζει μπρο-
στά σε ακόμα πιο μεγάλα διλήμματα: Η εικοσάχρονη Σάσα
μένει έγκυος και πατέρας δεν είναι ο φίλος της αλλά ο δί-
δυμος αδελφός της, Ρόμι, μια σχέση που κανείς τους δεν
μπορεί να αποδεχτεί, αλλά ούτε και να σταματήσει. 

Ο Ρουμάνος σκηνοθέτης διαχειρίζεται όλο αυτό το
εκρηκτικό υλικό χωρίς ίχνος σκανδαλοθηρίας, ούτε δρα-
ματικής διάθεσης. Αφήνει τους ηθοποιούς του να αυτο-
σχεδιάσουν, να μιλήσουν για τη ζωή, τα συναισθήματά
τους και τις σχέσεις τους μέσα στην πρόσφατη πολιτική
ιστορία της χώρας τους, υπό τον ήχο της «Σονάτας του
σεληνόφωτος», που δανείζει τον (ελληνικό) τίτλο στην ται-
νία. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Καθώς ο πρόσφατος αγώνας των γυναικών της Πολω-
νίας επαναφέρει στην επικαιρότητα το ζήτημα του δικαιώ-
ματος στην έκτρωση, η ταινία του Σιτάρου δίνει μια αντε-
στραμμένη εικόνα από την ιστορία της Ρουμανίας και συμ-
βάλλει στη συζήτηση για τις μάχες που δίνουν οι γυναίκες
για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τον έλεγχο στο σώ-
μα και τη ζωή τους.

Δήμητρα Κυρίλλου

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο αγαπη-
μένος Πολωνός σκηνοθέτης Αντρέι
Βάιντα. 

Ο Βάιντα σκηνοθέτησε περισσότερες
από 40 ταινίες σε μία δημιουργική πε-
ρίοδο 60 ετών. Στη σκηνοθετική διαδρο-
μή του από το “Κανάλ” το 1956, το “Η
Γη της Επαγγελίας” που γύρισε το 1975
και τον “Άνθρωπο από Μάρμαρο” το
1977 μέχρι τα πιο πρόσφατα έργα του,
ο Βάιντα “διατρέχει και αποτυπώνει την
πορεία της Πολωνίας μετά τον Β’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο”, τόνιζε στο άρθρο της η
Δήμητρα Κυρίλου τον Ιούνιο του 2016
επ' ευκαιρία της επαναπροβολής της
ταινίας “Η γη της επαγγελίας”. 

Ολόκληρο το άρθρο εδώ: http://ergati-
ki.gr/article.php?issue=1227&id=13901

Ο
Πατρίσιο Γκουσμάν έγινε γνωστός με το
ντοκιμαντέρ «Σαλβαδόρ Αλιέντε», για τον
ηγέτη της Χιλής που βρήκε τραγικό τέλος

στο πραξικόπημα του 1973. Έχει στο ενεργητικό
του ένα πλούσιο έργο αποκλειστικά σε ταινίες τεκ-
μηρίωσης με κεντρικό θέμα τη Χιλή και την ιστορία
της. Η τριλογία «Η μάχη της Χιλής» γύρω από τον
τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης Αλιέντε ήταν ο
λόγος που τη νύχτα του πραξικοπήματος βρέθηκε
μαζί με χιλιάδες συλληφθέντες στο Εθνικό στάδιο
της Χιλής. Κατάφερε να φύγει στο εξωτερικό και
να ολοκληρώσει την ταινία και επιστρέφοντας μετά
την πτώση της χούντας, δεν σταμάτησε να «σκαλί-
ζει» το παρελθόν και να εμπνέεται από την ιστορία.

Η έρημος Ατακάμα βρίσκεται σε υψόμετρο χι-
λίων μέτρων και διαθέτει τόσο διαφανή ουρανό,
που αποτελεί ιδανική θέση για την παρατήρηση
των άστρων. Εκεί συγκεντρώνονται αστρονόμοι
από όλο τον κόσμο για να κάνουν παρατηρήσεις.
Κι ενώ οι αστρονόμοι εξετάζουν τους πιο μακρι-
νούς γαλαξίες σε αναζήτηση εξωγήινης ζωής, ελά-
χιστα πιο κάτω από τα παρατηρητήρια γυναίκες
σκάβουν μες στην έρημο σε αναζήτηση αγνοούμε-
νων συγγενών τους. Εκεί κατέληγαν σοροί αγωνι-
στών που εξόντωσε και «εξαφάνισε» η χούντα του

Πινοσέτ. 
Το ντοκιμαντέρ εμπλέκει ανθρώπους από διαφο-

ρετικές αφετηρίες, που συνδέονται μέσω της ερή-
μου. Η Βικτωρία και η Βιολέτα αναζητούν αγαπη-
μένα τους πρόσωπα που εξόντωσε  η χούντα και
έθαψε τα σώματά τους κάτω από την άμμο της
ερήμου. Τις βοηθά ο έμπειρος αρχαιολόγος Λοτά-
ρο. Ξέρει την έρημο και τα μάτια του μπορούν να
μαντέψουν τι είναι κρυμμένο κάτω από την άμμο.
Τις έχει μάθει πώς να ξεχωρίζουν τον κόκκο άμμου
που από κάτω του βρίσκεται ένας δολοφονημένος. 

Για έναν αστρονόμο, ο μόνος πραγματικός χρό-
νος είναι αυτός που έρχεται από το παρελθόν, κα-
θώς το φως των αστεριών κάνει εκατοντάδες χι-
λιάδες χρόνια για να φτάσει στη γη. Έτσι οι
αστρολόγοι επεξεργάζονται στοιχεία από ουράνια
σώματα που δεν υπάρχουν πια, κάτι που τους συν-
δέει με τους ιστορικούς, τους αρχαιολόγους, τους
γεωλόγους, τους παλαιοντολόγους και τις γυναί-
κες που ψάχνουν τους αγνοούμενους συγγενείς
τους. Όλοι τους καταλήγουν στο ίδιο. Ψάχνουν το
παρελθόν ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν
καλύτερα το παρόν και το μέλλον. Γιατί όσο τραγι-
κή κι αν είναι η απώλεια ενός αγαπημένου προσώ-
που, η απώλεια της μνήμης είναι χειρότερη.

«Ο Βάσος 
και η Βιβή»
από τη Συντεχνία του Γέλιου

Σονάτα σε 
κλειστό δωμάτιο 
του Αντριάν Σιτάρου

Νοσταλγώντας το φως
Του Πατρίσιο Γκουσμάν 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Αντρέι Βάιντα 
1926-2016

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ



“Χ
ωρίς όπλα οι αστυνομικοί
που βρίσκονταν στη Βου-
λή… Γκράφιτι πάνω σε μία

από τις αστυνομικές κλούβες που
έφραζαν την Β. Σοφίας. Δεν αντέ-
δρασαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ που
βρίσκονταν στο σημείο, πίσω από
τις κλούβες… O κόσμος χειροκρότη-
σε για την απομάκρυνση των καγκέ-
λων… Δεν υπάρχει αστυνομική επι-
τήρηση της πορείας - εμφανής δια-
φορά με όσα συνέβαιναν στο παρελ-
θόν…».

Οι παραπάνω λεζάντες συνο-
δεύουν τις φωτό και το ρεπορτάζ
του Left.gr από την αντιφασιστική
πορεία που έγινε στις 31 Γενάρη του
2015 στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν
μόλις λίγες μέρες μετά τη νίκη του
ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Μόνο οι "κλού-
βες της αστυνομίας κάθετα τοποθε-
τημένες στη Β. Σοφίας" έσπαγαν την
ειδυλλιακή εικόνα. Αλλά ήταν για "ει-
ρηνικούς" σκοπούς, να μην βρεθούν
"αντιμέτωποι" οι διαδηλωτές με τους
φασίστες…

Οι χρυσαυγίτες έκαναν κανονικά
τη φιέστα τους, οι αντιφασίστες τη
διαδήλωσή τους, τα ΜΑΤ είναι εκεί,
αλλά διακριτικά, προστατεύουν τη
σύγκρουση ανάμεσα στα δύο άκρα.
Αχ, ο Όλιβερ Τουίστ χαμογελάει και
ο Χίτλερ του χαϊδεύει τα μαλλιά, όλα
είναι μακρινά κι ευτυχισμένα και το
χιόνι πέφτει από ψηλά, τα ζευγάρια
στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα
μου αστράφτει από χαρά...

Πανούσης

Δεν πέρασε ούτε ένας μήνας μέ-
χρι τις 21/2/15, όταν πορεία διαδη-
λωτών που απαιτούσαν το κλείσιμο
της Αμυγδαλέζας δέχθηκε επίθεση
της αστυνομίας. «Ξύλο και χημικά
μόλις φτάσαμε ειρηνικά στην είσο-
δο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Α.Σπουρδαλάκης μέλος της Νεολαί-
ας ΣΥΡΙΖΑ στο ρεπορτάζ της ΕφΣυν.

Μια μέρα πριν, στις 20/2/15,  ο
Μοχάμεντ Καμαρά, 21χρονος μετα-
νάστης από τη Γουινέα διαβητικός,
πέθαινε κρατούμενος στο ΑΤ Κηφι-
σιάς, εξ αιτίας της εγκληματικής
αδιαφορίας για την υγεία του. Ήταν
ο τέταρτος μετανάστης που έχανε
τη ζωή του, μέσα σε διάστημα ενός
μήνα, σε τμήματα, κέντρα κράτησης
και στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Μετά ήρθε η 25η Μαρτίου 2015
και τα συνθήματα των Ο.Υ.Κ στην
παρέλαση: "Και το όνειρο μας είναι /
στην Πόλη εμείς να μπούμε / σημαία
να υψώσουμε / τον ύμνο εμείς να
πούμε». Η απάντηση του τότε
υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ Πανούση; «Εγώ
δεν συμφωνώ στα τραγούδια που
λένε ότι εμείς θα πάρουμε την Πόλη.
Παρά ταύτα, όμως, ο καθένας έχει
έναν ρόλο. Θέλουμε να έχουμε κα-
ταδρομείς οι οποίοι θα έχουν ένα
λουλουδάκι και τη δύσκολη ώρα θα
τους λέμε –που είστε;». 

Στις 5/4/15 τα ΜΑΤ επιτέθηκαν με
χημικά, γκλομπ και ρόπαλα μαζί με

τραμπούκους της Ελντοράντο
Γκολντ σε διαδηλωτές στις Σκου-
ριές. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατε-
ρίνα Ιγγλέζη δήλωνε: "Αυτή η απα-
ράδεκτη κατάσταση δεν στρέφεται
μόνο εναντίον των κατοίκων της
Χαλκιδικής και του κινήματος εναν-
τίον της ολέθριας εξόρυξης. Εκθέτει
την ίδια την κυβέρνηση. Ποιος ελέγ-
χει την αστυνομία; Η κυβέρνηση ή η
Eldorado Gold; Ο κόσμος εδώ είναι
απογοητευμένος. Δεν περίμενε ότι
θα του ρίχνουν χημικά, όταν διαδη-
λώνει, και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». 

Στις 18/4/15 ακολούθησε το πανε-
πιστημιακό άσυλο, με τον Πανούση
να στέλνει τα ΜΑΤ να σπάσουν την
κατάληψη που είχε γίνει στην Πρυ-
τανεία στο κέντρο της Αθήνας χτυ-
πώντας και ρίχνοντας χημικά στους
«αντεξουσιαστές». 

Μετά ήρθε το 3ο μνημόνιο και μα-
ζί του η κλιμάκωση της βίας στο
συλλαλητήριο της 15/7/15, μέρας
απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Το ρεπορτάζ
της ΕφΣυν: "Σε πρωτοφανείς εκδη-
λώσεις βίας και παρανομίας από την
εκλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ κατέφυγαν το βράδυ της Τε-
τάρτης μονάδες των ΜΑΤ εναντίον
διαδηλωτών... Εναν διαδηλωτή τον
κράτησαν μέσα στην κλούβα και τον
χτυπούσαν με μανία... το ξύλο συνε-
χίστηκε σε όλη τη διαδρομή μέχρι τη
ΓΑΔΑ. Και μέσα στο κτίριο η βία πή-
ρε τη μορφή βασανιστηρίων... Δυσά-
ρεστη έκπληξη προκάλεσε άλλωστε
η ανακοίνωση στους σταθμούς του
Μετρό το πρωί της Τετάρτης, ότι με
εντολή της Αστυνομίας ο σταθμός
Συντάγματος θα μείνει κλειστός για
λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια
της διαδήλωσης..."

Στις 8/8/15 αστυνομικοί δεν δίστα-
σαν να συλλάβουν και να σύρουν
στα δικαστήρια τον επικεφαλής της
Πακιστανικής Κοινότητας, Τζαβέντ
Ασλάμ που παραπέμφθηκε σε δίκη
με την κατηγορία της απείθειας,

εξύβρισης και απειλής, γιατί  δια-
μαρτυρήθηκε για τη χυδαία και ρα-
τσιστική συμπεριφορά τους απέναν-
τι σε κλιμάκιο της Πακιστανικής Κοι-
νότητας που επέστρεφε από τον
Μαραθώνα όπου πραγματοποιούσε
περιοδεία. 

Στις 23/8/15, στις Σκουριές η
αστυνομία προχώρησε σε άλλη μια
ακόμη βίαια επιχείρηση. Η συντρό-
φισσα Γεωργία Καρακωνσταντινί-
δου, που πήρε μέρος στη διαδήλω-
ση- βρέθηκε με σπασμένο πόδι όταν
αστυνομικός την πέταξε κάτω.

Τόσκας

Αν δεν μπορούμε να γλυτώσουμε
τα μνημόνια, τουλάχιστον να υπάρ-
ξουν προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
σε θεσμικό επίπεδο, ήταν η ελπίδα
ενός κόσμου που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ
στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του
2015. Ο Τόσκας αντικατέστησε τον
Πανούση στο υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ.
Αλλά τα πράγματα χειροτέρεψαν. 

Στις 31/10/15 τα ΜΑΤ εμπόδισαν
με γκλομπ και χημικά πορεία διαδη-
λωτών που ζητούσαν να πέσει ο
φράχτης στις Καστανιές του Έβρου. 

Στις 12/2/16, ΜΑΤ και δακρυγόνα
επιστρατεύονται αυτή τη φορά κατά
των αγροτών στο κέντρο της Αθή-
νας. 

Στις 24/3/16, πριν καλά-καλά στε-
γνώσει το μελάνι στη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας, τα ΜΑΤ επιτέθηκαν σε
συγκέντρωση αλληλέγγυων στη Μό-
ρια στη Λέσβο. Στις 29/3/16 ακολού-
θησε η Ειδομένη. Τα ΜΑΤ επιτέθη-
καν στους πρόσφυγες προκειμένου
να τους διώξουν από τις γραμμές
του τρένου. Στις 18/4, οι πρόσφυγες
είδαν αυτοκίνητο της αστυνομίας να
χτυπάει δίπλα στη σκηνή του ένα
σαραντάχρονο πρόσφυγα από τη
Συρία, ένα περιστατικό που κατα-
γράφηκε σαν «τροχαίο». Ο πρόσφυ-
γας πέθανε ύστερα από τρεις μέ-
ρες. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις

κορυφώθηκαν στις 24/5/16, οπότε
1400 αστυνομικοί συμμετείχαν στη
μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης της
Ειδομένης.

Στις 8/4/16, ΜΑΤ και ναζί της Χ.Α
σε αγαστή συνεργασία και μπροστά
στις κάμερες επιτέθηκαν στην αντι-
φασιστική συγκέντρωση που καλού-
σαν στην πλατεία Κοραή η ΚΕΕΡΦΑ,
η ΠΕΝΕΝ, η ΟΡΜΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους με
σιδερολοστούς. Τι έκανε η κυβέρνη-
ση; Έδωσε πλήρη κάλυψη για να γί-
νει η σύναξη μίσους κατά των προ-
σφύγων, με ομιλητές τον φύρερ Μι-
χαλολιάκο, το Λαγό και τον Κασιδιά-
ρη δίπλα ακριβώς στην Αστυνομική
Διεύθυνση Πειραιά. Προσήγαγαν δε,
έναν αντιφασίστα διαδηλωτή! 

Την ίδια μέρα στη Χίο, τα ΜΑΤ μαζί
με χρυσαυγίτες εκκένωσαν το λιμάνι
από πρόσφυγες, αφού οι πρώτοι πα-
ρακολουθούσαν επί ώρες τους δεύ-
τερους να πετάνε αντικείμενα και
εκρηκτικά στα γυναικόπαιδα. Στις
14/9/16, οι χρυσαυγίτες δρώντας πί-
σω από τα ΜΑΤ στην πόλη της Χίου
χτύπησαν δημοσιογράφο.

Στις 8/5/16, με την ψήφιση του
ασφαλιστικού νόμου η αστυνομία
διέλυσε τη συγκέντρωση στο Σύν-
ταγμα ακολουθώντας την πεπατημέ-
νη των προηγούμενων κυβερνήσε-
ων. Όπως οι ίδιοι οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν σε ερώτησή
τους «υπήρξε επέμβαση αστυνομι-
κών δυνάμεων εναντίον του κυρίου
όγκου της ειρηνικής διαδήλωσης,
χρήση εξαιρετικά μεγάλων ποσοτή-
των δακρυγόνων και πολλά περιστα-
τικά απρόκλητης αστυνομικής βίας,
η οποία οδήγησε στον τραυματισμό
διαδηλωτών/τριών».

Στις 24/6/16 οι Γιατροί του Κό-
σμου κατήγγειλαν ότι στο αστυνομι-
κό τμήμα Μυτιλήνης ασκήθηκε βία
εναντίον ασυνόδευτων ανηλίκων
που είχαν μεταφερθεί εκεί από
το Κέντρο Yποδοχής και Tαυτοποί-

ησης στη Μόρια Λέσβου. 
Στις 27/7/16 τα ΜΑΤ του Τόσκα

μπούκαραν στις καταλήψεις στέγης
στην Θεσσαλονίκη. Και αυτή τη χρο-
νιά, ο ερχομός του Αυγούστου, του
μήνα των διακοπών και της αστυνο-
μικής ασυδοσίας, σημαδεύτηκε από
το θάνατο στις 3/8/16, του 28χρονου
υπήκοου Αλβανίας Pellumb Maikollaj
στο ΑΤ Πατησίων. Τιμώντας τον
Ντάριο Φο και μια από τις παλιότε-
ρες διεθνείς αστυνομικές παραδό-
σεις, η ΕΛ.ΑΣ έκανε στην ανακοίνω-
σή της λόγο για “εθελούσια πτώση”
από τον δεύτερο όροφο. Μόνο που
η  ανακοίνωση του θανάτου καθυ-
στέρησε… 15 μέρες! Έγινε στις 18
Αυγούστου. Οι δικηγόροι σε ανακοί-
νωσή τους αναφέρουν ότι «η καθυ-
στερημένη αυτή δημοσιοποίηση του
θανάτου, σε συνδυασμό με την εικό-
να της σορού του θανόντος που αν-
τίκρισαν τα συγγενικά και φιλικά του
πρόσωπα όταν τον βρήκαν στις
11/8/2016, δημιουργούν σοβαρές
υποψίες εγκληματικών ενεργειών σε
βάρος του».

A.T. Ομόνοιας

«Μα βλέπετε ότι αν τολμάει κάποι-
ος σε αυτήν την περιοχή, αλλά και
ευρύτερα, είναι η σημερινή κυβέρ-
νηση» δήλωσε ο Τόσκας για τα
Εξάρχεια στις 31 Αυγούστου. Στις
27/9/16, στο Πολυτεχνείο, ομάδα
ΔΙΑΣ, Αντιτρομοκρατική και Ασφά-
λεια συνέλαβαν την παιδική θεατρι-
κή ομάδα της κατάληψης στέγης "2ο
Φιλοξενείο" (5 παιδιά ηλικίας 12-14
χρονών και δύο 20 και 22 αντίστοι-
χα) ενώ πήγαιναν με σκοπό τη διεξα-
γωγή θεατρικής παράστασης σε χώ-
ρο στην Ασκληπιού. Σύμφωνα με τις
καταγγελίες κρατήθηκαν 7 ώρες στο
τμήμα. Εξαναγκάστηκαν να γδυ-
θούν, έπειτα τα ανάγκασαν να κά-
νουν κύκλους γυμνά σε ένα δωμάτιο
2x2 και όσα αρνήθηκαν να κατεβά-
σουν το εσώρουχό τους, χτυπήθη-
καν, εξυβρίστηκαν με ρατσιστικό και
σεξουαλικό περιεχόμενο.  

Στις 29/9/16 τα ΜΑΤ στο Ρέθυμνο
προστάτεψαν ανοιχτά τις δολοφονι-
κές συμμορίες της Χ.Α και επιτέθη-
καν με ξύλο και δακρυγόνα στους
αντιφασίστες. Ο Οκτώβρης μπήκε
με φόρα. Κυριακή 2/10/16 ΜΑΤ, ξύ-
λο, δακρυγόνα ενάντια στην κινητο-
ποίηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΛΑΕ κι
άλλων οργανώσεων στην Καισαρια-
νή. Δευτέρα 3/10/16 επίθεση στους
συνταξιούχους, ΜΑΤ, ξύλο δακρυγό-
να ενάντια στους συνταξιούχους.
Τετάρτη 5/10/16 ΜΑΤ και ξύλο  ενάν-
τια στους συγκεντρωμένους που
απαιτούσαν να σταματήσουν οι πλει-
στηριασμοί στο Ειρηνοδικείο Θεσ-
σαλονίκης.
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Σε ομιλία του το 2008 στη Λέσβο, ως πρόεδρος του
ΣΥΝ τότε, ο Τσίπρας είχε υποσχεθεί τον αφοπλισμό
της αστυνομίας. Ήταν τότε που χιλιάδες διαδηλωτές
φώναζαν “Το όπλο του μπάτσου είναι μαγικό, ρίχνει
στον αέρα χτυπάει στο ψαχνό”, μετά τη δολοφονία
του Γρηγορόπουλου.

Αυτή η υπόσχεση αποσύρθηκε σύντομα, και αντικα-
ταστάθηκε από τη θέση οι αστυνομικοί να μην φέ-
ρουν όπλα στις διαδηλώσεις και στα γήπεδα. Σήμερα
τα όπλα της ΕΛ.ΑΣ συνεχίζουν να «εκπυρσοκροτούν».
Ο φετινός Σεπτέμβρης είναι ενδεικτικός:

Στις 9/9/16, νεκρός έπεσε από τους πυροβολι-
σμούς ενός ειδικού φρουρού, που ήταν εκτός υπηρε-

σίας, ένας 33χρονος ομογενής από το Καζακστάν
στην Καλλιθέα. Το περιστατικό συνέβη στην πολυκα-
τοικία, που διέμεναν δράστης και θύμα, όταν ο αστυ-
νομικός ενοχλήθηκε από την δυνατή μουσική. Σύμφω-
να με τα όσα υποστήριξε ο αστυνομικός, ο πυροβολι-
σμός ήταν αποτέλεσμα εκπυρσοκρότησης κατά τη
διάρκεια της μεταξύ τους πάλης… Στις 19/9/16, στη
διάρκεια καυγά στο Κιλκίς, 26χρονος αστυνομικός
μέσα σε παιδική χαρά πυροβόλησε τη φίλη του  και
αυτοκτόνησε. Στις 23/9/16, αστυνομικός των ΜΑΤ,
τραυματίσθηκε κατά το χειρισμό του υπηρεσιακού
του όπλου, έξω από το Κέντρο Κράτησης στη Μόρια
κι ενώ εκτελούσε υπηρεσία! 

Τα “μαγικά” όπλα των μπάτσων

Ο θλιβερός απολογισμός  της “συνέχειας του κράτους”
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Ο θλιβερός απολογισμός  της “συνέχειας του κράτους”
Α

νάμεσα στις δεσμεύσεις που
περιλάμβανε το εκλογικό
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και

τον εκτίναξαν στο πολιτικό προσκή-
νιο στις εκλογές του  Μάιου του
2012 ήταν: «Ο εκδημοκρατισμός των
Σωμάτων Ασφαλείας. Να αποστρα-
τιωτικοποιηθούν η Αστυνομία και το
Λιμενικό σώμα όσον αφορά την ορ-
γάνωση, την εκπαίδευση και την εμ-
φάνισή τους. Να πάψει η εκπαίδευ-
ση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Να διαλυθούν οι ειδικές δυνάμεις
που αποσκοπούν στην καταστολή
λαϊκών κινητοποιήσεων. Να απαγο-
ρευθεί η οπλοφορία και η παρουσία
μυστικών αστυνομικών σε διαδηλώ-
σεις και συλλαλητήρια». Ακολούθη-
σε η υπόσχεση για κλείσιμο της
Αμυγδαλέζας και των στρατοπέδων
συγκέντρωσης. 

Σήμερα, απολύτως τίποτε από αυ-
τά δεν έχει γίνει πράξη. Μόνο οι
ομάδες Δέλτα καταργήθηκαν,  για
να διαχυθούν υπό τον Τόσκα στις δι-
μοιρίες των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και των
ΔΙΑΣ, με ανοιχτή την προοπτική της
επανίδρυσής τους ως ομάδες «Όμι-
κρον». 

Η αστυνομική βία δεν περιορίζεται
σε «μεμονωμένα περιστατικά», αλλά
κλιμακώνεται επικίνδυνα στο δρόμο
που χάραξαν οι προηγούμενες κυ-
βερνήσεις. Και δεν είναι δύσκολο να
βγάλει κανείς συμπεράσματα για τις
αιτίες του αυταρχικού κατήφορου
που έχει επιλέξει συνολικά η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Η άλλη όψη

Είναι η συμπληρωματική όψη του
κατήφορου της άνευ όρων συνθηκο-
λόγησης του 3ου μνημονίου και της
αγαστής συνεργασίας με τους καπι-
ταλιστές. Οι αντιδράσεις ενάντια
στη λιτότητα συνεχίζονται και η κυ-
βέρνηση χρειάζεται όλα τα εργαλεία
που είχαν οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις για να τις καταστείλλουν. Τα
δύο αυτά χρόνια δεν ήταν λίγες οι
φορές που εργαζόμενοι, αγρότες,
συνταξιούχοι και νέοι βρέθηκαν αντι-
μέτωποι με την πιο άγρια αστυνομι-
κή βία.

Είναι η συμπληρωματική όψη της
αποδοχής και της συνέχισης από
την κυβέρνηση της άγριας ρατσιστι-
κής πολιτικής που επιβάλει η ΕΕ
ενάντια στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες. Δίπλα στην Φρόντεξ και
τα νέα αντίστοιχα σώματα της ΕΕ χι-
λιάδες αστυνομικοί και λιμενικοί
χρησιμοποιούνται για να φρουρούν
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να
εκκενώνουν καταυλισμούς στην Ει-
δομένη, να περιπολούν στα σύνορα
και στα κέντρα των μεγαλουπόλεων
με αποκλειστικό στόχο τους πρό-

σφυγες και τους μετανάστες.
Θα ήταν όμως μεγάλο λάθος να

χρεώσουμε τον αυταρχικό κατήφο-
ρο μόνο στον μνημονιακό συμβιβα-
σμό. Από την αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
αναλάβει τη δέσμευση ότι θα υπάρ-
ξει η “Συνέχεια του Κράτους». Και
αυτή η δέσμευση υλοποιήθηκε.

Όσο και να προσπαθεί το περι-
βάλλον εντός του ΣΥΡΙΖΑ να επιρρί-
ψει τις ευθύνες σε «λάθος πρόσω-
πα», ο Πανούσης και στη συνέχεια ο
πρώην στρατιωτικός Τόσκας  ήταν
επιλογές και είχαν την πολιτική κά-
λυψη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως και ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας και υπουργός Δημοσίας Τά-
ξης όταν η ΕΛ.ΑΣ δολοφόνησε τον
Αλέξη Γρηγορόπουλο. Όπως και ο
Πάνος Καμμένος για το υπουργείο
Άμυνας. Όπως και ο Κοτζιάς, για το
υπουργείο Εξωτερικών. Και βέβαια
οι επιλογές στο (συγγενές με το
υπουργείο ΠΡΟΠΟ) υπουργείο Δι-
καιοσύνης.

Εκεί ο, κατά τα άλλα «ήπιος»,
υπουργός Δικαιοσύνης Παρασκευό-
πουλος, σύγχρονος Πόντιος Πιλά-
τος, έχει δίπλα του υφυπουργό Δι-
καιοσύνης με προσωπική επιλογή
του Τσίπρα τον εισαγγελέα Παπαγ-
γελόπουλο. 

«Ο κ. Παπαγγελόπουλος ως προ-
ιστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδι-
κών της Αθήνας το 2005, διενήργη-
σε με απόλυτη μυστικότητα προκα-
ταρκτική εξέταση για την υπόθεση
των υποκλοπών, χωρίς στην ουσία
να προβεί σε καμία ενέργεια επί ένα

ολόκληρο χρόνο» θύμιζε τότε στο
ρεπορτάζ του ο Χ. Ζέρβας. «Ο κ. Πα-
παγγελόπουλος, δέχθηκε επίσης
κριτική και για μια άλλη αδράνεια.
Αυτή αφορούσε την μήνυση που εί-
χαν καταθέσει εκπρόσωποι της Πα-
κιστανικής κοινότητας στη χώρα, για
μαζικές απαγωγές και μυστικές ανα-
κρίσεις Πακιστανών στην Αθήνα, πι-
θανότατα σε συνεργασία με αγγλι-
κές μυστικές υπηρεσίες, μετά τις
βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο
το καλοκαίρι του 2005. Τότε η μήνυ-
ση είχε κατατεθεί τον Αύγουστο αλ-
λά μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου που
οι Πακιστανοί δημοσιοποίησαν με
συνέντευξη την υπόθεση, ουδείς εί-
χε ασχοληθεί με την διερεύνηση
υπόθεση...».   

Δεν μεταρρυθμίζεται

Η συνέχεια του κράτους του ΣΥΡΙ-
ΖΑ πατάει σε μια πάρα πολύ παλιά
στρατηγική, βρίσκεται στον πυρήνα
της στρατηγικής του ρεφορμισμού
και της υπόσχεσης ότι κάποια πράγ-
ματα έστω μπορούν να αλλάξουν
προς όφελος της εργατικής τάξης
μέσα στον καπιταλισμό, και σε οικο-
νομικό και σε κοινωνικοπολιτικό επί-
πεδο, αν μια εκλεγμένη αριστερή ή
προοδευτική κυβέρνηση καταφέρει
να ελέγξει το κράτος και να το χρη-
σιμοποιήσει.

Όμως σε κανένα κοινωνικό σχημα-
τισμό που υπήρξε μέσα στην ανθρώ-
πινη ιστορία το κράτος δεν ήταν ου-
δέτερο. Ήταν όργανο ταξικής κυ-
ριαρχίας, εργαλείο μιας κυρίαρχης

τάξης που το χρησιμοποιεί προκει-
μένου να διαιωνίζει την εξουσία της,
στην ανάγκη με τη βία.

Στο καπιταλισμό, το αστικό κρά-
τος αναπαράγει την εξουσία της
αστικής τάξης, δηλαδή ότι τα αφεν-
τικά θα έχουν τα μέσα παραγωγής
στην ιδιοκτησία τους και ότι η εργα-
τική τάξη θα πηγαίνει να δουλεύει
και να παράγει κέρδη. Προκειμένου
να το πετυχαίνει αυτό συντηρεί τους
δικούς του θεσμούς και μηχανι-
σμούς. 

Σήμερα, κάτω από μια κυβέρνηση
που έχει στον πυρήνα της ένα κόμμα
που αναφέρεται στην Αριστερά, θε-
σμοί και μηχανισμοί εξακολουθούν
να κάνουν τη δουλειά τους: Υπάρχει
το κουαρτέτο εξωραϊσμένο στη δια-
τύπωση θεσμοί, ο Ευρωπαϊκός Μη-
χανισμός Στήριξης, η ΕΚΤ, το ΤΧΣ, η
Τράπεζα της Ελλάδος, τα ΜΜΕ, οι
λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, οι
ένοπλες δυνάμεις και οι μηχανισμοί
καταστολής. Υπάρχουν οι δικαστές,
η αντιτρομοκρατική, η ΕΥΠ με τις
παρακολουθήσεις τηλεφώνων. 

Η διετής πλέον διακυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η απόλυτη επιβε-
βαίωση ότι η στρατηγική της άλω-
σης του αστικού κράτους από τα μέ-
σα αποδείχθηκε ακόμη μια άλωση
της «αριστερής κυβέρνησης» από το
αστικό κράτος – το οποίο  στη συγ-
κεκριμένη περίπτωση, παραβίασε
ανοιχτές θύρες. Αυτά δεν αφορούν
μόνο τους κατασταλτικούς μηχανι-
σμούς του αλλά και τα ζητήματα της
οικονομίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο συ-

νεχίζει τη μνημονιακή λιτότητα, αλλά
αβαντάρει την κλιμάκωση της
άγριας εκμετάλλευσης της εργατι-
κής τάξης με νόμους όπως αυτός
που έρχεται στα εργασιακά. Και από
πάνω, εκεί που προεκλογικά έκανε
λόγο για  δημόσιο, ακόμα και λαϊκό
έλεγχο της ενέργειας, του νερού
συνεχίζει το ξεπούλημα και την ιδιω-
τικοποίηση κομματιών του κρατικού
τομέα. 

Όπως έλεγε η Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ την πρώτη φορά που ένας
σοσιαλιστής βουλευτής επέλεξε να
μπει σε μια κυβέρνηση το 1899: “η
είσοδος ενός σοσιαλιστή σε μια
αστική κυβέρνηση δεν σοσιαλιστικο-
ποιεί την κυβέρνηση, αλλά κρατικο-
ποιεί το σοσιαλιστή βουλευτή”. 

Αλλά, μήπως τίθεται το ερώτημα,
είναι θέμα καλής στόφας, μήπως
ένας τίμιος σοσιαλιστής θα μπορού-
σε να αντισταθεί και να καθυποτάξει
αυτούς τους μηχανισμούς; Το παρά-
δειγμα του προέδρου Αλιέντε - που
το 1973 πέθανε με το όπλο στο χέρι
στη Χιλή, υπερασπιζόμενος τον κοι-
νοβουλευτικό δρόμο από την δικτα-
τορία των στρατηγών που ο ίδιος
διόρισε- είναι χαρακτηριστικό.

Λένιν

Ο μόνος  δρόμος για να υπάρξει
πραγματική ανατροπή είναι η ασυνέ-
χεια του αστικού κράτους, το γκρέ-
μισμά του, πέτρα την πέτρα, ώστε
να μη μείνει τίποτε όρθιο, όπως επι-
χειρηματολογούσε ο Λένιν στο βι-
βλίο του “Κράτος και Επανάσταση”
πατώντας πάνω στην επαναστατική
εμπειρία και παράδοση. “Η σκέψη
του Μαρξ συνίσταται στο ότι η εργα-
τική τάξη πρέπει να συντρίψει, να
τσακίσει την «έτοιμη κρατική μηχα-
νή» και να μην περιοριστεί στην
απλή κατάληψή της” έγραφε. Για να
νικήσουν, δηλαδή οι εργάτες δεν
φτάνει μόνο να πάρουν στα χέρια
τους τα εργοστάσια, αλλά πρέπει να
τσακίσουν το κράτος. 

Στο ερώτημα τι θα αντικαταστήσει
την κρατική μηχανή ο Λένιν πατούσε
πάνω στα διδάγματα της Παρισινής
Κομμούνας: ‘Ένα κράτος της εργα-
τικής τάξης, δομημένο πάνω στο θε-
σμό της δημοκρατίας των εργατικών
συμβουλίων, που θα επιβάλει την
εξουσία της πλειοψηφίας των κατα-
πιεσμένων πάνω στην μειοψηφία της
αστικής τάξης.

Αυτό το κράτος ονόμαζε “δικτατο-
ρία του προλεταριάτου” πάνω στην
πολιτική και οικονομική κυριαρχία
της αστικής τάξης με στόχο την εξα-
λειψή της εκμετάλλευσης και τον
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της
κοινωνίας.

Γιώργος Πίττας

Τρεις άνδρες των
ΜΑΤ σέρνουν
διαδηλωτή κατά των
πλειστηριασμών,
τον χτυπούν
βάναυσα και τον
συλλαμβάνουν,
5/10, Θεσσαλονίκη



ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ 1968 (Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7μμ
Στην τελική ευθεία για τη διεθνή συ-
νάντηση ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό
Ομιλητής: Αλέξης Καλέργης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ White Rabbit 7μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πρα-
ξικοπήματος
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Quiz 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα –
η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 στης Μηλιάς το Λάζο 7μμ
Να μετατρέψουμε την οργή σε αντίσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 Μεγ. Αλεξάνδρου 8μμ
Γιατί χρειάζεται το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Μαγαζί 7μμ
Το κίνημα που έβαλε τα παιδιά των
μαύρων στα σχολεία
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 καφέ Μαγαζί 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πρα-

ξικοπήματος
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πρα-
ξικοπήματος
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Νότος 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα –
η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 στοά Σαρκά 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Η στρατηγική του εργατικού ελέγχου
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 Θόλος (πανεπιστήμιο) 4μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 Θόλος (πανεπιστήμιο) 4μμ
Ο τροτσκισμός μετά τον Τρότσκι
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 Θόλος (πανεπιστήμιο) 4μμ
Η οικονομία του τρελοκομείου
Ομιλήτρια: Αναστασία Παμπουροπούλου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Ανεμος 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Μπαμπης Κουρουνδής

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Όαση 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 καφέ Όαση 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Γιώτης 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα –
η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Πώς οργανώνουμε τη μάχη ενάντια 
στα μνημόνια, τις ιδιωτικοποιήσεις 
και τον ρατσισμό
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 Xάνι του Χατζή Ρετζέπ 7μμ
Η κατάσταση της μειονότητας: εθνικι-
σμός και ο ρόλος της αριστεράς

Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Χιλή 72-73, η τραγωδία 
του κοινοβουλευτισμού
Ομιλήτρια: Άσπα Πλεξίδα

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Τσίου 
(Λαθένους – περιοχή το Καμαράκι) 7.30μμ
Το κίνημα που έστειλε τα παιδιά των
μαύρων στο σχολείο
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Big Mouth 8μμ
Χιλή 72-73, η τραγωδία του κοινοβου-
λευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Σύλβια Φέσσα
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 καφέ Big Mouth 8μμ
99 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
99 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Μαρξισμός – θεωρία και πράξη

ΜΑΡΟΥΣΙ

•ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ο «εκδημοκρατισμός» της αστυνομίας
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 13/10 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
•ΠΕΜΠΤΗ 20/10 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
99 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση
•ΠΕΜΠΤΗ 27/10 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 13/10 
στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Χιλή 72-73, η τραγωδία του κοινοβου-
λευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
•ΠΕΜΠΤΗ 20/10 
στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Γογό 8μμ
Η στρατηγική του εργατικού ελέγχου
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Οργανώνοντας τη διεθνή συνάντηση
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 δημαρχείο 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα –
η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή \του
πραξικοπήματος
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 σαλονάκι ΦΕΠΑ 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα –
η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καραολή Δημητρίου &
Φορμίωνος (Γρηγόρης) 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα –
η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Σάσα Θεοχάρη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πρα-
ξικοπήματος
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λυσικάτου

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Ποέτα 7μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πρα-
ξικοπήματος
Ομιλήτρια: Μαρίνα Κυρλιτσιά

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Τσίου (απέναντι
στη νομαρχία) 8μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα –
η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Τσίου (Λαθένους
– περιοχή το Καμαράκι) 8μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10 
καφέ Σκατζόχοιρος 6.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10 

καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
99 χρόνια από την οκτωβριανή επανάσταση

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 
στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Δομές αλληλεγγύης, δυνατότητες και όρια
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/10 καφέ Τρίπορτο 
(Παραμυθίας & Αρτεμησίου) 7μμ
Ο Λένιν και η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

•ΠΕΜΠΤΗ 20/10 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 7μμ
Η κρίση και το εργατικό κίνημα στην
υποσαχάρια Αφρική
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
•ΠΕΜΠΤΗ 27/10 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 7μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 13/10 Περιμπανού 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τη διεθνή συ-
νάντηση ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
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ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 13/10
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ.Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ γύρα στην Πλαταιών 7.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ μετρό πεζόδρ. Γ. Ολυμπίου 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Πλακεντίας 4μμ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρ. Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε (Πετρουπόλεως) 7μμ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ πλατεία 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης (Ιασωνίδου) 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας (έξω από λαϊκή
συνέλευση) 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Τόπαλη & Ερμού 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου & Τσιμισκή 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Αγ.Ιερόθεου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου (Εθνική Τράπεζα) 12μ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΧΑΝΙΑ λαϊκή (Μίνωος)12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 11πμ

Στις σχολές
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10

ΑΣΚΤ Διάδρομος 12μ
ΠΑΝΤΕΙΟ 11πμ αίθριο, ΤΕΙ ΑΘ. 11πμ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ είσοδος 12μ, ΦΜΣ 2μμ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 3μμ εσωτ. αίθριο
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1μ
ΡΕΘΥΜΝΟ διάδρομος κοινωνικών επιστημών 12μ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12μ
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΘΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠ. ΒΟΛΟΥ) 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 13/10 
ΑΣΚΤ Διάδρομος 12μ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ είσοδος 12μ, 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11πμ
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Θεσσαλονίκης 10πμ
ΑΓΓΛΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είσοδος 10πμ
ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11πμ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11πμ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1μ
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ CDS 1μμ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10
ΑΣΚΤ Διάδρομος 12μ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 11πμ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11πμ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 3μμ εσωτ. αίθριο
ΠΑΝΤΕΙΟ 11πμ αίθριο
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Εργατικές
Oμάδες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10 ΕΚΑ 11.30πμ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10 Λέκκα 23-25, 3.30μμ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/10  7.30μμ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/10 ΕΚΑ 5.30μμ
ΥΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10 Αγ.Σάββας 5.30μμ
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10 ΕΚΑ 11πμ

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 σο-
σια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο
όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ -
ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού
πλού του και προ γραμ μα τί σουν την παρα γω -
γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι -
νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση.
Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς
μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα -
τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι -
κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι -
κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία, στα

συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους χώρους
δου λε ι άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

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

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί -
σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό -
τη τα της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα
από τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το
Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει -
λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι
εργά τες ενω μέ νοι. 

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

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

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

Πα λεύ ου με για
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Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΔιΕΕξοδος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10 6.30μμ
Αμφιθέατρο ΠΟΕ ΟΤΑ, Μεταξουργείο
Συζήτηση για τα ΕΣΠΑ, τη διαχείρισή
τους, το μεγεθός τους και πώς 
μπλέκουν στην καθημερινότητά μας

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Συνέλευση
Τ.Ε. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10  Βίλλα Στέλλα 8μμ



Όταν οι λέξεις φασισμός 
και 1936 μπαίνουν η μια
δίπλα στην άλλη συνήθως 
ο νους πάει στην Ισπανία. 
Το σύνθημα «Νο πασαράν!»
«δεν θα περάσουν» που
ακουγόταν στη Μαδρίτη 
που απέκρουεε τις επιθέσεις
του φασιστικού στρατού 
του Φράνκο, αντηχούσε 
και στο Λονδίνο. 

Σ
τις 4 Οκτώβρη εκείνης της
χρονιάς, μέρα Κυριακή, η μά-
χη ενάντια στους φασίστες

φούντωσε στις φτωχογειτονιές του
ανατολικού Λονδίνου, το Ηστ Εντ.
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, στα-
μάτησαν την πορεία των «μελανοχι-
τώνων» της Βρετανικής Ένωσης Φα-
σιστών (BUF) που ήθελε να παρελά-
σει στις γειτονιές τους σκορπώντας
τον τρόμο. Η «Μάχη της Κέημπλ
Στρητ» (κεντρικός δρόμος της πε-
ριοχής) έμεινε στην ιστορία.

Το Ηστ Εντ ήταν από πολύ παλιά
προορισμός διαδοχικών κυμάτων
μετανάστευσης. Εκεί είχαν βρει κα-
ταφύγιο οι Ουγενότοι -Γάλλοι προ-
τεστάντες- υφαντές που είχαν υπο-
στεί διωγμούς στην καθολική Γαλλία
των βασιλιάδων. Τον 19ο αιώνα
ήταν η σειρά πρώτα Ιρλανδών μετα-
ναστών και κατόπιν Εβραίων διωγμέ-
νων από τη φτώχεια και τις αντισημι-
τικές διώξεις στην ανατολική Ευρώ-
πη και την Ρωσία των Τσάρων. 

Οι συνθήκες ζωής σε αυτές τις
«υποβαθμισμένες γειτονιές» ήταν
από δύσκολες μέχρι άθλιες. Οι εφη-
μερίδες της εποχής δεν έχαναν την
ευκαιρία να δημοσιεύουν ιστορίες
φρίκης για την «ζούγκλα» που επι-
κρατούσε -άλλωστε τα λημέρια του
Τζακ του Αντεροβγάλτη ήταν σε αυ-
τές τις γειτονιές.

Φυτώριο

Όμως, το Ηστ Εντ ήταν και φυτώ-
ριο ριζοσπαστισμού και ελπίδας. Οι
μετανάστες έφερναν μαζί τις παρα-
δόσεις του αγώνα. Από κει ξεκίνησε
η μεγάλη απεργία των λιμενεργατών
του Λονδίνου το 1889 που η νίκη της
ήταν το σύνθημα για ένα μεγάλο κί-
νημα συνδικαλισμού των μέχρι τότε
ανοργάνωτων, «ανειδίκευτων» εργα-
τών και εργατριών. Εκεί ρίζωσαν οι
πιο διαφορετικές παραδόσεις του κι-
νήματος της εποχής -από τους αναρ-
χικούς μέχρι τους Ρώσους μαρξι-
στές, την ριζοσπαστική πτέρυγα των
«σουφραζετών» που πάλευαν για το

δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. 

Για τους φασίστες της BUF το
«εβραϊκό» και «κόκκινο» Ηστ Εντ,
ήταν ένας προφανής στόχος. Συχνά
έκαναν συγκεντρώσεις και παρελά-
σεις που περνούσαν από αυτές τις
γειτονιές φωνάζοντας «Τους Οβρι-
ούς, τους Οβριούς πρέπει να ξε-
φορτωθούμε τους Οβριούς». Αρχη-

γός αυτής της οργάνωσης ήταν ο
σερ Όσβαλντ Μόσλεϊ, την είχε
ιδρύσει το 1932 μετά από μια συ-
νάντηση με τον Μουσολίνι. Αριστο-
κράτης, πολιτικός που είχε περάσει
και από τα δυο μεγάλα κόμματα, ο
Μόσλεϊ ήταν το «καθώς πρέπει»
πρόσωπό της. Στο πρώτο γάμο του
έδωσαν το παρών μέλη βασιλικών
οικογενειών από όλη την Ευρώπη.
Ήταν βέβαια και φασίστας μέχρι το
κόκκαλο. 

Το 1934, η  BUF μετρούσε 50.000
μέλη και είχε την στήριξη τμημάτων
της άρχουσας τάξης. Είναι χαρακτη-
ριστικό το πρωτοσέλιδο της εφημε-
ρίδας Ντέηλι Μέηλ «Ζήτω οι Μελα-
νοχίτωνες!» Αντιφασιστικές κινητο-
ποιήσεις είχαν τσαλακώσει επανει-
λημμένα την πολεμική εικόνα των
ταγμάτων εφόδου του Μόσλεϊ. Το
1936 η BUF προσπαθούσε να ανα-
ζωογονηθεί κάνοντας στροφή από
τα «καθώς πρέπει» ακροατήρια στα
φτωχά στρώματα που πλήττονταν
από την κρίση ιδιαίτερα στο Ηστ Εντ
«οι Εβραίοι φταίνε για την ανεργία»
ήταν το μήνυμα και η επίδειξη δύνα-
μης στο δρόμο το μέσο να χτίσουν
την επιρροή τους. 

Όταν ανακοινώθηκε η πρόθεση
του Μόσλεϊ να κάνει την πορεία του
μέσα από τους δρόμους του Ηστ Εντ
τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα ποια
θα πρέπει να είναι η απάντηση. Το
Εβραϊκό Συμβούλιο της περιοχής κα-
ταδίκασε αυτή την αντισημιτική πρό-
κληση αλλά κάλεσε τον κόσμο να κά-
τσει σπίτι του. Περιορίστηκε σε μια
έκκληση στον υπουργό Εσωτερικών. 

Η ηγεσία του Εργατικού Κόμμα-
τος καταδίκαζε τα «δυο άκρα». Ακό-
μα και το ΚΚ Βρετανίας που πρωτα-
γωνιστούσε στην αντιφασιστική πά-
λη αρχικά κάλεσε σε μια εκδήλωση
αλληλεγγύης στη δημοκρατική Ισπα-
νία, μακριά από το σημείο που θα
συγκεντρώνονταν οι φασίστες. 

Όμως, η πίεση του κόσμου από τις
γειτονιές του Ηστ Εντ δεν άφησε πε-
ριθώρια για επαμφοτερίζουσα στά-
ση. Τοπικά στελέχη του ΚΚ, όπως ο
Φιλ Πιράτιν που κάποια χρόνια θα
εκλεγόταν και βουλευτής μπήκαν
μπροστά στην οργάνωση της ενωμέ-
νης, μαζικής και μαχητικής απάντη-
σης στους φασίστες. 

Ήταν όλοι εκεί

Στη «Μάχη της Κέημπλ Στρητ»
ήταν όλοι εκεί: κομμουνιστές, σο-
σιαλδημοκράτες, αναρχικοί, συνδι-
καλιστές, Εβραίοι και Ιρλανδοί, γυ-
ναίκες, άνδρες και παιδιά. Κι ήταν
μια πραγματική μάχη. 

Ο Μόσλεϊ σκόπευε να μιλήσει σε
5.000 «επίλεκτους» φασίστες που
μετά θα έμπαιναν με τις στολές και
τους στρατιωτικούς σχηματισμούς
τους στο Ηστ Εντ. Κι όπως συμβαί-
νει και σήμερα, η αστυνομία ανέλα-
βε το καθήκον να ανοίξει το δρόμο
στους φασίστες – 6.000 μπάτσοι επι-
στρατεύτηκαν για αυτό τον σκοπό. 

Όμως, από τις πρώτες στιγμές
συνάντησαν τη μαζική και πεισματι-
κή αντίσταση. Η «Μάχη της Κεημπλ
Στρητ» δεν θα είχε λήξει με νίκη για
τους αντιφασίστες αν η προετοιμα-
σία της δεν στηριζόταν στη μαζική

οργάνωση και κινητοποίηση που
κράτησε μέρες. Οι υπολογισμοί δια-
φέρουν, από 50 χιλιάδες μέχρι και
100 χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στις
«εισόδους» της περιοχής. 

Ο Τζακ Ντας, μέλος τότε του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος περιγράφει
σε μια συνέντευξή του το σκηνικό:
«Μια τεράστια αδιαπέραστη ανθρώ-
πινη μάζα που ήταν αποφασισμένη
να μην επιτρέψει στη BUF να μπει
στο Ηστ Εντ. Συγκροτήσαμε τερά-
στια μπλοκ σε κάθε στροφή και δρό-
μο κάνοντας αλυσίδες για να τους
σταματήσουμε». 

Όπως επεσήμαινε ένας άλλος
αγωνιστής σε μια συνέντευξή του:
«Αυτό που σου ζητούσαν δεν ήταν
να γίνεις πολεμιστής. Ήταν να σχη-
ματίσεις ένα ανθρώπινο τείχος.  Κι
όταν η αστυνομία προσπαθούσε να
μας διαλύσει δεν υπήρχε πουθενά
να τρέξεις». 

Οδηγοί τραμ άφησαν επίτηδες τα
οχήματά τους σε στρατηγικά σημεία
που έκλειναν τις προσβάσεις στους
φασίστες. Ο Τσάρλι Γκούντμαν περι-
γράφει πως: «Τότε η Κέημπλ Στρητ
ήταν κάπως διαφορετική, πολύ πιο
στενή. Υπήρχαν επίσης πολλά μικρά
υπόστεγα όπου οι ναυτικοί φύλαγαν
διάφορα πράγματα, παλιά φορτηγά-
κια για παράδειγμα. Όταν φτάσαμε
εκεί είδαμε ότι οι ναυτικοί είχαν
ανοίξει τα υπόστεγα, είχαν βγάλει
φορτηγά και τα είχαν αναποδογυρί-
σει. Όλες οι γυναίκες στέκονταν στα
παράθυρα και παρακολουθούσαν τι
συνέβαινε.

Όταν η αστυνομία έκανε έφοδο

στο οδοφράγματα, οι γυναίκες απλά
έριχναν πάνω τους ότι έβρισκαν
πρόχειρο και εννοώ τα πάντα» -από
το λάδι από τα τηγάνια (μαζί με τα
τηγάνια) μέχρι τα δοχεία νυκτός· γε-
μάτα. Και συνεχίζει τη διήγησή του
περιγράφοντας τη σκηνή όπου:

«Οι μπάτσοι έτρεξαν να κρυφτούν
σε κάποια από τα υπόστεγα, αφή-
νοντάς μας άναυδους. Λίγα λεπτά
μετά οι γυναίκες κατέβηκαν από τα
σπίτια και άρχισαν να βαράνε και να
κλωτσάνε τα υπόστεγα. Οι μπάτσοι
βγήκαν με τα χέρια ψηλά. Ποιος είχε
ξαναδεί κάτι τέτοιο;»

Ο Τσάρλι Γκούντμαν ήταν μόλις
16 χρονών τότε. Οι περιγραφές τον
βάζουν να ανεβαίνει σε ένα φανο-
στάτη όταν σε κάποια φάση της
σύγκρουσης οι αλυσίδες άρχισαν να
σπάνε, και να φωνάζει: «Μην είστε
χέστηδες! Νικάμε! Μπροστά!». Οι
μπάτσοι τον συνέλαβαν και υπέστη
επανειλημμένους ξυλοδαρμούς στο
αστυνομικό τμήμα. Ένα χρόνο μετά
βρισκόταν στην Ισπανία, εθελοντής
στις Διεθνείς Ταξιαρχίες. 

Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν
ΜΑΤ με φυσούνες· αυτό το ρόλο τον
έπαιζε η έφιππη αστυνομία που τσα-
λαπατούσε τους διαδηλωτές. Όπως
όμως εξηγεί ο Τζακ Ντας: 

«Μετά ήρθαν οι «Κοζάκοι», η έφιπ-
πη αστυνομία. Εμείς που συμμετείχα-
με στο συνδικαλιστικό κίνημα είχαμε
μεγάλη εμπειρία από τέτοιες κατα-
στάσεις… Είχαμε εφοδιαστεί με χιλιά-
δες μπίλιες στις τσέπες μας και όταν
ξεκίνησαν να έρχονται καταπάνω μας
τις ρίχναμε κάτω στο δρόμο. Τα άλο-
γα γλιστρούσαν πάνω τους και έπε-
φταν μαζί με τους αναβάτες τους». 

Νίκη

Η Μάχη κράτησε από το μεσημέρι
μέχρι το απόγευμα, όταν η αστυνο-
μία ενημέρωσε τον Μόσλεϊ ότι «δυ-
στυχώς» δεν θα μπορέσουν να συ-
νοδεύσουν τους φασίστες τους με
ασφάλεια στο Ηστ Εντ. Ο Μόσλεϊ
δεν έφερε αντιρρήσεις -μάλλον σκε-
φτόταν το ταξίδι που θα έκανε την
επόμενη μέρα. Πήγε στο Βερολίνο
ως προσκεκλημένος στο γάμο του
Γκαίμπελς, του υπουργού προπα-
γάνδας του Χίτλερ. 

Η «Μάχη της Κέημπλ Στρητ» ήταν
μια μεγάλη ήττα για τους φασίστες
και ένα σημείο καμπής. Δεν εξαφανί-
στηκαν ως δια μαγείας. Μάλιστα, το
1938-39 γνώρισαν μια σύντομη ανα-
λαμπή της επιρροής τους με τη δη-
μαγωγία ενάντια στους πρόσφυγες -
Εβραίους όχι μουσουλμάνους- που
ζητούσαν άσυλο από τις διώξεις των
ναζί. 

Όμως, η ορμή τους είχε ανακοπεί.
και στους μήνες που ακολούθησαν
από τον Οκτώβρη του 1936, όποτε
προσπάθησαν να επαναλάβουν τις
παρελάσεις τους βρέθηκαν μπροστά
σε μαζικές συγκεντρώσεις αντιφασι-
στών. 

Λέανδρος Μπόλαρης

12 Οκτώβρη 2016, Νο 1244Πριν από 80 χρόνια

Η μάχη της Cable Street
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Τ
ο βιβλίο του Δημήτρη Σκλαβενίτη “Κάτσε καλά Γεράσιμε... – Μαθητικό
κίνημα και καταλήψεις 1974-2000” παρουσιάζει το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο την Τρίτη 18 Οκτώβρη στις 7.30μμ. Στην εκδήλωση που θα γί-

νει στο χώρο του βιβλιοπωλείου (Φειδίου 14, πίσω από Τιτάνια-Ρεξ) θα μιλή-
σουν ο συγγραφέας του βιβλίου και ο Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος.

Πρόκειται για ένα πανόραμα του μαθητικού κινήματος και των μαχητικών
κινητοποιήσεων στα σχολεία από την αρχή της Μεταπολίτευσης μέχρι το τέ-
λος του αιώνα: από την γέννηση του μαθητικού κινήματος το 1974-1981 μέ-
χρι τις μαθητικές κινητοποιήσεις την εποχή της “αλλαγής” επί ΠΑΣΟΚ το
1982-1987 αλλά και την εξέλιξη των μαχών στα σχολεία ολόκληρη τη δεκαε-
τία του 1990. 

Με έμφαση, μέσα σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή, στις κορυφώσεις: Τη θρυ-
λική “Μαθητική Πρωτοβουλία” και τo πρώτο ιστορικά καταγεγραμμένο κύμα
μαθητικών καταλήψεων στα Πολυκλαδικά Λύκεια το 1986. Τις καταλήψεις
του 1990-91 ενάντια στο Μητσοτάκη και τη δολοφονία του αγωνιστή καθηγη-
τή Νίκου Τεμπονέρα. Και τις καταλήψεις και τα συλλαλητήρια ενάντια στην
εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση» του Γεράσιμου Αρσένη την περίοδο 1998-
1999. Εξού και ο τίτλος του
βιβλίου “Κάτσε καλά Γεράσι-
με...” από το σύνθημα που
κυριαρχούσε στα συλλαλη-
τήρια των μαθητών εκείνη
την περίοδο.

Ντοκουμέντα

Είναι η πρώτη φορά που
το μαθητικό κίνημα της με-
ταπολιτευτικής περιόδου -κι
ως εκ τούτου ενός σημαντι-
κού κομματιού του μεταπο-
λιτευτικού νεοαλαιίστικου κι-
νήματος- γίνεται βιβλίο κι
αυτό το γεγονός το κάνει
εξαιρετικό από μόνο του.
Επιπλέον, είναι γεμάτο από
ντοκουμέντα και ζωντανές
περιγραφές των τότε μαθη-
τών και μαθητριών που πρω-
ταγωνίστησαν στις καταλή-
ψεις -ανάμεσά τους και του
σ. Γιώργου Πίττα που θα πα-
ρουσιάσει το βιβλίο μαζί με
τον συγγραφέα. “Η έρευνα, βασισμένη σε πλήθος τεκμηρίων (μαθητικές
εφημερίδες και περιοδικά, μπροσούρες, προκηρύξεις και ημερήσιο Τύπο)
καθώς και σε προφορικές μαρτυρίες μαθητών που πρωτοστάτησαν στις κι-
νητοποιήσεις, συνθέτει για πρώτη φορά την εικόνα των μαθητών ως ιστορι-
κού συλλογικού υποκειμένου”, διαβάζουμε στην παρουσίαση στο οπισθό-
φυλλο του βιβλίου.

“Η ιστορία του μαθητικού κινήματος σκιαγραφείται σε αλληλεξάρτηση με
τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας και την ιστορική διαδρομή των εκ-
παιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Η έρευνα, με επίκεντρο πάντα τους μαθητές,
παρακολουθεί στενά και τους τρεις άξονες και επιχειρεί να εξακριβώσει πώς
διαπλέκονται και συσχετίζονται. Αναλύεται όχι μόνο η στάση και ο ρόλος των
μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών και των γονέων, κυρίως μέσα από τις
θεσμικές και οργανωμένες τους εκφράσεις, όπως η ΟΛΜΕ και οι σύλλογοι
γονέων.

Έμφαση δίνεται στη μελέτη των πολιτικών παραγόντων της κινηματικής
δράσης, ενώ αναλύεται σε βάθος ο καταλυτικός ρόλος που διαδραμάτισαν
οι μαθητικές κομματικές παρατάξεις στην οργάνωση του μαθητικού συνδικα-
λισμού. Τέλος, ενδελεχής αναφορά γίνεται στην κατάληψη των σχολείων ως
βασικής μορφής δράσης των μαθητών και στον τρόπο που αυτή συνδέεται
άρρηκτα με την άνοδο και την κάμψη του μαθητικού κινήματος”.

Είναι πραγματικά ευκαιρία για όλους τους σημερινούς μαθητές, φοιτητές
και εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν (αλλά και να θυμηθούν) την πρόσφατη πα-
ράδοση των κοινών εργατικών και νεολαιίστικων αγώνων στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Άλλωστε, πολλά από τα συνθήματα των καταλήψεων του 1990-
91 -που συμπληρώνουν την έκδοση μαζί με ένα χρονολόγιο της αντίστοιχης
περιόδου αλλά και ένα φωτογραφικό υλικό των διαδηλώσεων και των κατει-
λημμένων σχολείων- δεν έχουν σταματήσει να ακούγονται μέχρι σήμερα.

Λένα Βερδέ

42 χρόνια κρατικής αναλγη-
σίας, κοροϊδίας και υποκρισίας
κορυφώθηκαν την περασμένη
Τρίτη με την παράδοση των
οστών των τελευταίων 16 νεκρών
του Νοράτλας που καταρρίφθηκε
από φίλια πυρά τα ξημερώματα
της 22ας Ιουλίου του 1974.

Αναστασιάδης και Καμένος εκ-
φώνησαν πύρινους λόγους για το
μεγαλείο της ελληνικής ψυχής και
του έθνους και παρέδωσαν εκείνα
τα μικρά κασελάκια με τα οστά
(όσα βρέθηκαν) των νεκρών
στους συγγενείς τους μαζί με με-
τάλλια ανδρείας και τιμής.

Ψέλλισαν και ένα συγνώμη, τά-
χα για την καθυστέρηση των 42
χρόνων για να γίνει η εκταφή και
αναγνώριση των οστών. Αυτό που
δεν είπαν όμως, είναι ότι αν οι
συγγενείς των νεκρών δεν προσέ-
φευγαν στα Ευρωπαϊκά δικαστή-
ρια, οι 16 του Νοράτλας θα έμε-
ναν για πάντα θαμμένοι μέσα στα
συντρίμμια και τα αποκαΐδια του
αεροπλάνου κάτω από το μνημείο
που έστησαν για να πηγαίνουν
κάθε χρόνο οι διάφοροι πολιτικοί
και εκκλησιαστικοί παράγοντες να
εκφωνούν πύρινους λόγους ρί-
χνοντας λάδι στο μύλο της ακρο-
δεξιάς και των φασιστών που εί-
χαν για παντιέρα τους τη βοήθεια
που τάχα έστειλε η «μητέρα πα-
τρίδα».

Η αποστολή των 17 Νοράτλας
(ήταν 20 αλλά τα τρία δεν πρόλα-
βαν να απογειωθούν έγκαιρα)
ήταν μια αποστολή αυτοκτονίας
που στόχευε να εξιλεωθεί η Χούν-
τα για το πραξικόπημα, παρά οτι-
δήποτε άλλο. Από αυτά, το ένα
καταρρίφθηκε στη διαδικασία
προσγείωσης στο αεροδρόμιο

Λευκωσίας. Προσέκρουσε στο
έδαφος, αναποδογυρίστηκε και
16 καταδρομείς εκσφενδονίστη-
καν έξω, περισυνελέγησαν και τά-
φηκαν στο στρατιωτικό κοιμητή-
ριο Λακατάμιας, ενώ άλλοι 15 με
τον πιλότο σφηνώθηκαν στο
μπροστινό μέρος και κάηκαν. Θά-
φτηκαν επί τόπου μαζί με τα απο-
μεινάρια του αεροπλάνου για μην
τα δούν οι Τούρκοι το πρωί. Άλλα
δύο αεροσκάφη που κτυπήθηκαν
δεν μπορούσαν να απογειωθούν,
κάηκαν και θάφτηκαν και αυτά για
να εξαφανιστούν τα ίχνη τους.

Ούτε η Χούντα που είχε τον
έλεγχο του στρατού στην Κύπρο
εκείνη την εποχή, ούτε και αργό-
τερα οποιαδήποτε ελληνική ή κυ-
πριακή Κυβέρνηση, διέταξε την
οποιαδήποτε έρευνα για την κα-
τάρριψη των Νοράτλας από τα
ελληνοκυπριακά αντιαεροπορικά.

Συντρίμια

Αντίθετα έκτισαν μνημείο πάνω
από το σημείο που ήταν θαμμένα
τα συντρίμια και οι νεκροί κατα-
δρομείς και έστηναν εθνικιστικές
φιέστες κάθε χρόνο. Και όχι μόνο
αυτό, αλλά και για αυτούς που
ήταν θαμμένοι στο στρατιωτικό
κοιμητήριο και έκαναν εκταφές
και έστειλαν τα οστά στους συγ-
γενείς τους, αργότερα αποδείχτη-
κε ότι κάποια από αυτά ανήκαν σε
ελληνοκύπριους εθνοφρουρούς.

Όσα συγνώμη και αν ψελλίζουν
Αναστασιάδης, Καμένος και Παυ-
λόπουλος δεν μπορούν να κρύ-
ψουν τις ευθύνες τους γι’ αυτό το
έγκλημα. Άφησαν 42 χρόνια τους
συγγενείς χωρίς καμιά εξήγηση
γιατί σκοτώθηκαν οι δικοί τους
και χωρίς απάντηση στο γιατί πο-

τέ δεν προχώρησαν σε εκταφές
και αναγνώριση  των νεκρών.

Είναι φανερό ότι η δεξιά κυβέρ-
νηση του Αναστασιάδη και του
ΔΗΣΥ που έχει στους κόλπους
της πολλούς από τους υποστηρι-
κτές του πραξικοπήματος και της
ΕΟΚΑ Β θα αξιοποιήσει όσο μπο-
ρεί αυτές τις τραγικές ιστορίες
για να καλλιεργεί τον εθνικισμό.
Είναι τραγικό όμως σε αυτή τη
προσπάθεια να βρίσκει πρόθυμο
συμπαραστάτη την κυβέρνηση
του Σύριζα, ένα κόμμα που μιλάει
στο όνομα της αριστεράς και της
ειρήνης.

Το περίλυπο ύφος του Νίκου
Βούτση δίπλα από τον Καμένο και
τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών που
στέκονται πίσω από τον Προκόπη
Παυλόπουλο στην υποδοχή των
οστών στο Τατόϊ δεν μπορεί να
κρύψει τις ασήκωτες ευθύνες της
κυβέρνησης του Συριζα που στή-
νει αυτά τα εθνικιστικά πανηγύ-
ρια. Τους μόνους που ωφελούν
είναι τους ακροδεξιούς και τους
εθνικιστές. 

Αντίστοιχα ξεχασμένοι έμειναν
οι νεκροί της ακταιωρού Φαέθων
που βυθίστηκε από την τουρκική
αεροπορία στις 8 Αυγούστου του
1964 κατά τη διάρκεια των επιχει-
ρήσεων στα Κόκκινα, με 7 νε-
κρούς Έλληνες ναυτικούς και ένα
Ελληνοκύπριο. Και αυτών οι συγ-
γενείς παρέλαβαν μετά από πολ-
λά χρόνια (τη δεκαετία του ‘80)
οστά των δικών τους ανθρώπων
που αργότερα αποδείχτηκε ότι
ανήκαν σε άλλους. Ήδη δυο οικο-
γένειες τα επέστρεψαν. Τώρα
ετοιμάζουν και για αυτή την περί-
πτωση εκταφές και φιέστες.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Την προηγούμενη Παρασκευή 7 Οκτώβρη πραγμα-
τοποιήθηκε στο Συνεδριακό κέντρο Θήβας η εκδή-
λωση - συζήτηση με τίτλο "H δίκη της Χρυσής Αυγής
και οι βίαιες φασιστικές επιθέσεις". Την εκδήλωση εί-
χε οργανώσει από κοινού η “Αντιφασιστική Κίνηση
Θήβας” και “Η Σφήνα - αυτοδιαχειριζόμενος, κοινω-
νικός, πολιτικός & πολιτιστικός χώρος” και προσκλή-
θηκαν σ' αυτήν όλοι οι μαζικοί φορείς, σωματεία και
συνδικάτα της περιοχής.  

Κύριος ομιλητής ήταν ο συνήγορος
της πολιτικής αγωγής στην δίκη Κ. Πα-
παδάκης ο οποίος ενημέρωσε για την
πορεία της δίκης και απάντησε στις
σχετικές απορίες που προέκυψαν.
Στην εκδήλωση έγινε επίσης ενημέρω-
ση για την υπόθεση της φασιστικής
επίθεσης στην Θήβα την 28η Οκτωβρί-
ου 2015 σε σύντροφο αγωνιστή και το
πως φτάσαμε στο να μπει η υπόθεση
στο αρχείο. 

Οι τοποθετήσεις πάνω στο ζήτημα ήταν πολλές
και ενδιαφέρουσες και προέκυψε ψήφισμα το οποίο
θα κατατεθεί μαζί με τις υπογραφές του κόσμου και
των σωματείων, συνδικάτων και συλλόγων στο επό-
μενο δημοτικό συμβούλιο Θήβας, με σκοπό την απο-
τροπή πρόσκλησης στους ναζιστές εκπρόσωπους
της Χρυσής Αυγής στους φετινούς εορτασμούς της
επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Δελτίο Τύπου του κοινωνικού χώρου “Σφήνα”

Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Eκδήλωση για το
μαθητικό κίνημα Εθνικιστικά πανηγύρια

Αντιφασιστική εκδήλωση στη Θήβα

Θήβα, 7/10
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Σ
τις 29 Σεπτέμβρη, σύμφωνα
με δημοσίευμα της εφημερί-
δας Χουριέτ, ο Πρόεδρος της

Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας
σε συνέλευση της τοπικής αυτοδιοί-
κησης είπε: 

«Το 1920 μας έδειξαν τη Συνθήκη
των Σεβρών για να μας πείσουν το
1923 για τη Συνθήκη της Λωζάννης.
Και κάποιοι προσπάθησαν να μας το
παρουσιάσουν αυτό ως νίκη.

Με τη Συνθήκη της Λωζάννης δώ-
σαμε στους Έλληνες τα νησιά, που
αν φωνάξεις από τις ακτές του Αι-
γαίου, θα ακουστείς απέναντι. Είναι
αυτό νίκη;»

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας τριγυρνάει σε διάφορες τελετές
και επαναλαμβάνει όπου σταθεί και
όπου βρεθεί ότι η Συνθήκη της Λω-
ζάννης είναι τμήμα του διεθνούς δι-
καίου και ότι όποιος την παραβιάσει
θα υποστεί κυρώσεις. Έφτασε μάλι-
στα να αναφωνήσει «Μολών λαβέ»
σαν να επίκειται τουρκική απόβαση
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Πιο διπλωματικός ο Αλέξης Τσί-
πρας δήλωσε ότι «Ανεξάρτητα από
τις πραγματικές αιτίες που προκα-
λούν παρόμοιες δηλώσεις αμφισβή-
τησης της διεθνούς νομιμότητας, η
Ελλάδα δεν πρόκειται να ακολουθή-
σει αυτόν τον δρόμο. Θα συνεχίσου-
με να ενισχύουμε με συνέπεια και
αποφασιστικότητα τον ρόλο της Ελ-
λάδας, ως πυλώνα ειρήνης και σταθε-
ρότητας σε μία εύθραυστη περιοχή».

Αυτή η απόπειρα Τσίπρα να εμφα-
νιστεί ως εγγυητής της ειρήνης,
πάντως, δεν μετρίασε το πατριωτικό
μένος του Προκόπη Παυλόπουλου
ούτε των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης που έσπευσαν να επαναλάβουν
το μοτίβο της τουρκικής επιθετικό-
τητας που απαιτεί ενότητα και επα-
γρύπνηση του έθνους.

“Δίκαιο” των ισχυρών

Το εργατικό κίνημα και η Αριστερά,
όμως, δεν έχουν κανένα λόγο να ακο-
λουθήσουν αυτή την πατριωτική πλει-
οδοσία ούτε να μετατραπούν σε εγ-
γυητές της Συνθήκης της Λωζάννης.

Πρώτα απ’ όλα επειδή οι διακρατι-
κές Συνθήκες δεν έχουν υπογραφεί
από δικούς τους εκπροσώπους, αν-
τίθετα αυτό που επικυρώνουν κατά
κανόνα είναι το αποτέλεσμα σκλη-
ρών ανταγωνισμών μέχρι πολεμικών
συγκρούσεων ανάμεσα στις άρχου-
σες τάξεις των κρατών. Αυτό ισχύει
στο ακέραιο για τη Συνθήκη της Λω-
ζάννης που εντάσσεται στο πλαίσιο
των συμφωνιών με τις οποίες έληξε
ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και
ειδικά για την Ελλάδα ο δεκαετής
πόλεμος 1912-1922.

Τα χρόνια εκείνα είναι γεμάτα από
δραματικές αλλαγές συνόρων και
συσχετισμών που χαράχτηκαν με το
αίμα των λαών όλου του κόσμου και
ιδιαίτερα των Βαλκανίων και της Μέ-
σης Ανατολής. Από τις Συμφωνίες
των Μεγάλων Δυνάμεων του 19ου
αιώνα στο Βερολίνο που έφτιαξαν τη
Μεγάλη Βουλγαρία, φτάσαμε στους
Βαλκανικούς Πολέμους και τη Συν-
θήκη του Βουκουρεστίου σαν πρε-
λούδιο του Α’�ΠΠ, στη χάραξη της
περιβόητης γραμμής Σάικς-Πικό στη
Μέση Ανατολή, την κατάρρευση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη Συν-
θήκη των Σεβρών, την ανταρσία του
Κεμάλ, τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή και την υπογραφή της Λωζάννης.

Τι σημαίνει συγκεκριμένα μια τέ-
τοια προϊστορία για το σήμερα; 

Ένα πρώτο κρατούμενο είναι ότι
αυτό το αιματοβαμμένο «διεθνές δί-
καιο» δεν μπορεί να στερήσει το δι-
καίωμα της αυτοδιάθεσης από τους
Κούρδους που διαμελίστηκαν ανά-
μεσα σε τέσσερα κράτη με τα σύνο-
ρα που χάραξε εκείνη η διαδικασία.
Δεν μπορεί και δεν πρέπει η Αριστε-
ρά να ζητήσει από τους Κούρδους
να καθίσουν φρόνιμα για να μην
«αμφισβητηθεί το διεθνές δίκαιο».
Ούτε από τους Παλαιστίνιους, βέ-
βαια. Οι λαοί που υφίστανται εθνική
καταπίεση έχουν αναφαίρετο δι-
καίωμα να ζητούν να αλλάξουν τα
σύνορα. Και μόνον αυτοί. 

Μια άρνηση της Αριστεράς να
αποδεχθεί την ιερότητα των Συνθη-
κών δεν σημαίνει ότι θα συνταχθεί
με τις δυνάμεις της πολεμοκαπηλεί-
ας που ζητάνε άλλοτε «Σύνορα με
τη Σερβία» για να διαμελίσουν τη
Δημοκρατία της Μακεδονίας και άλ-
λοτε να πάρουμε «τις χαμένες πα-
τρίδες». Διότι και σήμερα (όπως και
πριν από ένα αιώνα) ο παράγοντας
που αποσταθεροποιεί την περιοχή
είναι οι ανταγωνισμοί και οι επεμβά-
σεις των μεγάλων ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων και των τοπικών συμμά-

χων τους. Τα σύνορα ανάμεσα στη
Συρία, το Ιράκ και την Τουρκία
έχουν ρευστοποιηθεί σαν αποτέλε-
σμα των πολέμων που έκαναν οι
ΗΠΑ και οι πρόθυμοί τους στο Αφ-
γανιστάν και στο Ιράκ και από τους
ανταγωνισμούς των τοπικών καθε-
στώτων που τρέχουν να καλύψουν
τα κενά που προκλήθηκαν από την
αποτυχία των ΗΠΑ.

Εμπλοκή

Η απάντηση σε αυτή την αποστα-
θεροποίηση δεν είναι να συνταχθεί η
Αριστερά με τους «εγγυητές» της
Συνθήκης της Λωζάννης (και της
γραμμής Σάικς-Πικό) που ευθύνον-
ται για αυτή την κατάσταση. Είναι η
απαίτηση να σταματήσει κάθε ελλη-
νική εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στην περιοχή (οι διευκο-
λύνσεις από τη Σούδα και όχι μόνο)
και στους τοπικούς «άξονες» (με το
Ισραήλ, τον Σίσι κλπ). 

Η θεωρία ότι η καλύτερη εγγύηση
«ειρήνης και σταθερότητας» είναι το
γεγονός ότι τα ελληνικά σύνορα εί-
ναι και σύνορα της ΕΕ μόνο σαν άλ-
λοθι για εμπλοκή σε επεμβάσεις
μπορεί να λειτουργεί και γι’ αυτό εί-
μαστε κατηγορηματικά αντίθετοι.

Ένα χειροπιαστό παράδειγμα εί-
ναι η πολιτική της ΕΕ για τους πρό-
σφυγες. Εξαιτίας των ρατσιστικών
φραγμών, τα σύνορα για τους πρό-
σφυγες στο Αιγαίο έχουν μετατοπι-
στεί προς τα δυτικά, αφού απαγο-
ρεύεται να μετακινηθούν από τα νη-
σιά του ανατολικού Αιγαίου προς
την υπόλοιπη χώρα. Βήμα ειρήνης
και αλληλεγγύης των λαών θα είναι
η κατάργηση των συμφωνιών με την
ΕΕ για τη  Frontex και με το ΝΑΤΟ
για τις περιπολίες και όχι η αναγό-
ρευσή τους σε «προστάτες των ελ-
ληνικών συνόρων».

Τέλος, είναι αναγκαίο να μην κα-
ταπίνει η Αριστερά τις κλισέ «αναλύ-
σεις» της πατριδοκαπηλείας ότι συ-
νεχώς η Τουρκία αναβαθμίζεται.

Όπως σωστά παρατηρεί ο καθηγη-
τής Γιώργος Πρεβελάκης στην εφη-
μερίδα των Συντακτών στο φύλλο
της  5 Οκτώβρη:

«Οι δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν
δεν εισάγουν επιθετική στρατηγική·
είναι αμυντικές. (…)Η φιλόδοξη εξω-
τερική πολιτική του AKP απέτυχε
πλήρως· ο εμπνευστής της, ο Αχμέτ
Νταβούτογλου, πλήρωσε ήδη το τί-
μημα των αδιεξόδων της. (…)

»Τι οδηγεί λοιπόν τον Τούρκο πρό-
εδρο να επαναφέρει στο προσκήνιο
τον εφιάλτη των Σεβρών για τον
τουρκικό εθνικισμό; Αυτό το εύλογο
ερώτημα έθεσαν οι κεμαλιστές αντί-
παλοί του. Δεν είναι, όμως, ο Ταγίπ
Ερντογάν που επαναφέρει τον
εφιάλτη. Εχει επανέλθει από μόνος
του, ως αποτέλεσμα των προσφά-
των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

»Οι αδεξιότητες της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής, όπως η διένε-
ξη με το Ισραήλ, επιδείνωσαν απλώς
μια κατάσταση η οποία διαμορφώ-
θηκε από τις ενέργειες των Μεγά-
λων Δυνάμεων, κυρίως των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών. 

»Τα ατελή εθνικά κράτη τα οποία
δημιουργήθηκαν από την κατάρρευ-
ση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας,
όπως το Ιράκ και η Συρία, «βαλκανο-
ποιούνται».

»Είναι φυσικό να φοβάται η Τουρ-
κία μήπως ακολουθήσει την ίδια μοί-
ρα, καθώς η αποσταθεροποίηση
προχωρεί ταχύρυθμα από την Ανα-
τολή προς τη Δύση».

Αυτούς τους φόβους δεν θα τους
σταματήσει η ευθυγράμμιση του
Τσίπρα με την πολιτική της Μέρκελ
που προωθεί τερατουργήματα όπως
η αντιπροσφυγική συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας. Ούτε βέβαια τα υστερικά
«Μολών λαβέ». Μόνο ο κοινός αγώ-
νας με τους εργάτες της Τουρκίας
ενάντια στον πόλεμο, τις επεμβάσεις
και τα πραξικοπήματα.

Πάνος Γκαργκάνας

Σημαία μας δεν είναι η Συνθήκη της Λωζάνης 
αλλά ο κοινός αγώνας με τους εργάτες της Τουρκίας

Τα βελγικά συνδικάτα ακύ-
ρωσαν την απεργία της 7/10
την τελευταία στιγμή, ωστόσο
οι εργαζόμενοι τη μετέτρεψαν
σε ημέρα δράσης, με πολλούς
κλάδους και εργατικούς χώ-
ρους να απεργούν και να δια-
δηλώνουν. 

1500 εργαζόμενοι της πολυε-
θνικής κατασκευαστικής Cater-
pillar, μαζί με αλληλέγγυους
εργάτες από άλλους χώρους
και γύρω πόλεις, διαδήλωσαν
έξω από το εργοστάσιο που
προσπαθεί η εταιρία να κλείσει
στο Σαρλερουά. Το κλείσιμο θα
σημάνει την απόλυση τουλάχι-
στον 2000 εργαζόμενων και
επιβάρυνση του γαλλικού εργο-
στασίου με το οποίο θα συγχω-
νευτεί. Η προσπάθεια κλεισίμα-
τος έχει πυροδοτήσει, εδώ και
πάνω από ένα μήνα, κινητοποι-
ήσεις των εργαζόμενων που
επηρεάζονται σε Γαλλία και
Βέλγιο. Η διαδήλωση κατευ-
θύνθηκε προς την έδρα της
ομοσπονδίας εργοδοτών της
βιομηχανίας.

Στις Βρυξέλλες, 1000 άτομα
διαδήλωσαν έξω από την
έδρα της ασφαλιστικής εται-
ρίας AXA και της τράπεζας
ING, ενάντια στην πρόθεση
του ομίλου ING για κατάργη-
ση πάνω από 3 χιλιάδων θέσε-
ων στο Βέλγιο. Στα πλαίσια
της ημέρας δράσης, 200 κα-
ταστήματα του ομίλου παρέ-
μειναν κλειστά.

Τις ίδιες ώρες στην πρω-
τεύουσα της Βαλλωνίας,
Βαβρ, έγινε διαδήλωση στην
οποία συμμετείχαν χιλιάδες,
με χαιρετισμούς από τους
κλάδους που απεργούσαν και
πορεία προς το δημαρχείο της
πόλης. Στη μάχη ξαναμπήκαν,
παρά την ακύρωση της γενι-
κής απεργίας, οι εργαζόμενοι
σε εστίαση, καθαριότητα, μέ-
ταλλο, ύφασμα, τεχνολογική
βιομηχανία. 

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώ-
σει ότι θα ληφθούν μέτρα
προκειμένου να καλύψουν το
έλλειμμα 4.2 δις στον προϋπο-
λογισμό. Οι εργάτες και οι ερ-
γάτριες του Βελγίου βγήκαν
στους δρόμους με οργή τόσο
ενάντια στην κυβέρνηση της
λιτότητας, όσο και ενάντια
στις συνδικαλιστικές ηγεσίες
που υπονόμευσαν και προ-
σπάθησαν να αποδιοργανώ-
σουν όλη αυτή τη δυναμική.

Α.Φ.

ΒΕΛΓΙΟ

Εργατικές
μάχες



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Τ
ριακόσιοι πενήντα νεκροί. Χίλι-
οι τριακόσιοι τραυματίες. Εκα-
τοντάδες κτήρια ισοπεδωμέ-

να, με τα σωστικά συνεργεία να
ανασύρουν συνεχώς πτώματα από
τα ερείπια. Δυο ακόμα νοσοκομεία
κατεστραμμένα από τους βομβαρδι-
σμούς. Αυτός είναι ο απολογισμός
των τελευταίων δεκαπέντε ημερών
στο Χαλέπι, την άλλοτε μεγαλύτερη
πόλη της Συρίας που σφυροκοπεί-
ται εδώ και έξι τουλάχιστον εβδομά-
δες από τα κυβερνητικά στρατεύμα-
τα του Μπασάρ αλ-Άσαντ και τη
συμμαχική του πολεμική αεροπορία
της Ρωσίας.

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία
βρίσκεται ήδη στον έκτο του χρόνο
και τίποτα δεν δείχνει ότι το τέλος
του βρίσκεται κάπου στον ορίζοντα.
Η τελευταία "εκεχειρία" που υπέγρα-
ψαν στις αρχές του Σεπτέμβρη  από
κοινού οι ΗΠΑ και η Ρωσία κατέρ-
ρευσε μια μόλις εβδομάδα αργότε-
ρα. Ο ΟΗΕ και οι άλλοι διεθνείς ορ-
γανισμοί έχουν αποδειχθεί ανίκανοι
να σταματήσουν το μακελειό. Την
περασμένη εβδομάδα η Ρωσία
μπλόκαρε με "βέτο" ένα γαλλικό
σχέδιο στον ΟΗΕ για τον τερματι-
σμό των βομβαρδισμών. Στη συνέ-
χεια η Δύση μπλόκαρε με παραπλή-
σιο τρόπο ένα ρωσικό κείμενο για
την επανέναρξη των συνομιλιών.  

Πόλεμος ενάντια 
στους αμάχους

Οι ρίζες του συριακού  εμφυλίου
πολέμου βρίσκονται στην ακραία
καταστολή με την οποία αντιμετώπι-
σε την "Αραβική Άνοιξη" τον Μάρτη
του 2011 το καθεστώς της Δαμα-
σκού. Τρομοκρατημένος από τις νί-
κες των εξεγέρσεων στην Τυνησία
και την Αίγυπτο, ο Άσαντ αποφάσισε
το 2011 να σταματήσει το "δημο-
κρατικό κίνημα" με κάθε μέσο: οι ει-
ρηνικές διαδηλώσεις αντιμετωπίστη-
καν από την αστυνομία με τις σφαί-
ρες του στρατού και της αστυνο-
μίας. Οι γειτονιές που πέρασαν κά-
τω από τον έλεγχο των ανταρτών
"τιμωρήθηκαν" με "βόμβες βαρέλια"
-με τη ρίψη βαρελιών γεμάτων εκρη-
κτικά που σκόρπιζαν την καταστρο-
φή και το θάνατο. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του ΟΗΕ 220 χιλιάδες
άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι τώρα,
μέσα στα πεντέμιση χρόνια που
έχουν μεσολαβήσει από τον Μάρτη
του 2011 μέχρι σήμερα από τις
σφαίρες και τις βόμβες. Από τα 22
περίπου εκατομμύρια των κατοίκων
της Συρίας οι μισοί έχουν αναγκα-
στεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια
τους.

Το Χαλέπι είναι σήμερα χωρισμέ-

νο στη μέση. Το δυτικό τμήμα της
πόλης βρίσκεται στα χέρια του κα-
θεστώτος. Το ανατολικό ελέγχεται
από τις δυνάμεις της "αντιπολίτευ-
σης".  Ο Άσαντ (και οι σύμμαχοί του)
υποστηρίζει ότι η μάχη για τον έλεγ-
χο της ανατολικής πόλης είναι μια
μάχη ενάντια στους "τρομοκράτες
τζιχαντιστές". Πρόκειται για ένα εξό-
φθαλμο και χοντροκομμένο ψέμα:
από τις 250 περίπου χιλιάδες που
ζούνε σήμερα στο Ανατολικό Χαλέπι
οι μισοί περίπου είναι παιδιά. Μόνο
ένας διεστραμμένος θα μπορούσε
να χαρακτηρίσει τον μικρό Ομράν -
το παιδάκι που ανασύρθηκε ζωντα-
νό από τα ερείπια ενός βομβαρδι-
σμού στο Χαλέπι και φωτογραφήθη-
κε, κυριολεκτικά μέσα στα αίματα,
καθισμένο στο κάθισμα του ασθενο-
φόρου- τρομοκράτη. Ή ακόμα χει-
ρότερα να δικαιολογήσει αυτή τη
σφαγή στο όνομα της διατήρησης
των "ισορροπιών"  στη Μέση Ανατο-
λή. 

Οι μικροί Ομράν δεν είναι "παρά-
πλευρες απώλειες": οι βόμβες του
Άσαντ και του Πούτιν δεν πέφτουν
από λάθος στα νοσοκομεία και τα
σχολεία. Οι επιχειρήσεις των κυβερ-
νητικών δυνάμεων και των συμμά-
χων έχουν συνειδητά τους άμαχους
στο στόχαστρό τους.

Οι δυνάμεις του Άσαντ δεν βομ-
βαρδίζουν απλά το Χαλέπι: το έχουν
πολιορκήσει από τις αρχές του Ιού-
λη. Τα καύσιμα και τα φάρμακα
έχουν ήδη τελειώσει. Τρόφιμα
υπάρχουν πια ελάχιστα. "Δεν υπάρ-
χουν μετριοπαθείς αντάρτες στο

Χαλέπι", λέει ο Άσαντ. Οι αντάρτες
και οι οικογένειές τους θα πρέπει να
εγκαταλείψουν την πόλη, έλεγε πριν
από λίγες ημέρες σε μια συνέντευξη
στην τηλεόραση της Δανίας ή να
ετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν "την
αναπόφευκτή τους μοίρα". Τον θά-
νατο, δηλαδή. 

Η πολιορκία είναι μια από τις αγα-
πημένες μεθόδους του "κυβερνητι-
κού" στρατοπέδου μέσα σε αυτά τα
πεντέμιση χρόνια του εμφυλίου πο-
λέμου. Το πιο γνωστό (και αποτρό-
παιο) παράδειγμα είναι η Μαντάγια,
ένα χωριό στα δυτικά της Δαμασκού
που πολιορκήθηκε πριν από έναν
ακριβώς χρόνο ασφυκτικά από τις
δυνάμεις του Άσαντ και τους συμ-
μάχους του. Η διεθνής κατακραυγή
ανάγκασε τελικά το καθεστώς να
επιτρέψει, προσωρινά, τη διανομή
τροφίμων -αφού είχαν πεθάνει όμως
πρώτα ήδη πάνω από 20 άνθρωποι
από ασιτία. Η Μαντάγια εξακολου-
θεί να βρίσκεται μέχρι σήμερα σε
κλοιό -αν και όχι τόσο ασφυκτικό
όσο τον περασμένο Οκτώβρη και
Νοέμβρη. 

Ακόμα και το νερό το αντιμετωπί-
ζει το καθεστώς σαν όπλο. Οι αντ-
λίες που τροφοδοτούσαν το Χαλέπι
νερό έχουν σχεδόν όλες βομβαρδι-
στεί. Ο στόχος του Άσαντ είναι
απλός: θέλει να αναγκάσει τους κα-
τοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη,
να τους κάνει πρόσφυγες. Η ταχτική
αυτή έχει δοκιμαστεί πολλές φορές
-τον Αύγουστο έπεσε η Νταράγια,
ένα από τα προπύργια της αντιπολί-
τευσης στα περίχωρα της Δαμα-

σκού. "Δεν μιλάω για ελλείψεις τρο-
φίμων", έλεγε ένας από τους κατοί-
κους που την εγκατέλειψαν (αναγ-
καστικά) μετά την παράδοσή της
στα κυβερνητικά στρατεύματα. "Δεν
υπήρχε τίποτα απολύτως".

Συμπαράσταση

Στον ΟΗΕ οι εκπρόσωποι των
ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας
κατακεραύνωσαν τη Ρωσία για τη
στήριξη που προσφέρει στο καθε-
στώς του Άσαντ. "Η Ρωσία έχει με-
τατραπεί σε μια από τους βασικούς
προμηθευτές του τρόμου στο Χαλέ-
πι, χρησιμοποιώντας ταχτικές που
είναι κοινές σε συμμορίες όχι σε κυ-
βερνήσεις", δήλωσε ο Ντέιβιντ Πρέ-
σμαν, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο
Συμβούλιο Ασφαλείας. "Χάρη στις
ενέργειές σας οι Σύροι θα συνεχί-
σουν να χάνουν τις ζωές τους στο
Χαλέπι από τις Ρωσικές και τις Συ-
ριακές βόμβες", συνέχισε ο Μάθιου
Ρίκροφτ, ο πρεσβευτής της Βρετα-
νίας. Η υποκρισία βγάζει μάτια.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και
οι άλλες χώρες της Δύσης έχουν,
πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο μερίδιο
ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση
στη Συρία. Ο Άσαντ δεν ήταν ο μό-
νος που τρομοκρατήθηκε από την
"Αραβική Άνοιξη". Τρομοκράτησαν
εξίσου -αν όχι και περισσότερο- τις
"Μεγάλες Δυνάμεις". Το τελευταίο
πράγμα που ήθελε να δει ο Ομπάμα
ήταν να σαρώνεται η Μέση Ανατολή
από επαναστάσεις ενάντια στα τυ-
ραννικά καθεστώτα (από τα οποία
τα περισσότερα είναι σύμμαχοι της

Δύσης). Τυπικά οι ΗΠΑ και οι σύμ-
μαχοί τους στήριξαν (και στηρίζουν)
την αντιπολίτευση στη Συρία. Στην
πράξη, μέσα από την αποστολή
χρημάτων, όπλων και πυρομαχικών
κατάφεραν να μετατρέψουν την
επανάσταση (όπου το κέντρο ήταν
οι διαδηλωτές στους δρόμους) σε
έναν εμφύλιο πόλεμο (όπου η πρω-
τοβουλία βρισκόταν πια στα χέρια
του Άσαντ από τη μια και των κάθε
λογής πολέμαρχων από την άλλη).

Και δεν είναι μόνο αυτό: η αμερι-
κανική αεροπορία έχει στο ενεργητι-
κό της εκατοντάδες "εξόδους" στο
έδαφος της Συρίας. Οι αμερικανικές
βόμβες χτυπάνε βέβαια τους "τζι-
χαντιστές" -αλλά το ίδιο ακριβώς
δεν ισχυρίζεται και η Ρωσία;

Το ίδιο το Ισλαμικό Κράτος -το
οποίο υποτίθεται ότι πολεμούν όλοι-
είναι ένα από τα παραπροϊόντα της
αμερικανικής εισβολής και κατοχής
του Ιράκ. Η αμερικανική επέμβαση
στο Ιράκ ξεκίνησε τον Γενάρη του
1991 με την "Καταιγίδα της Ερήμου"
του Μπους του Πρεσβύτερου. Με
απλά λόγια μια ολόκληρη γενιά Ιρα-
κινών δεν έχει γνωρίσει τίποτα άλλο
έξω από τις βόμβες, το εμπάργκο
και την κατοχή. Η πλειοψηφία των
ιδρυτικών στελεχών του Ισλαμικού
Κράτους έχει περάσει από το Άμπου
Γκράιμπ ή κάποια άλλη από τις αμε-
ρικανικές φυλακές-κολαστήρια του
Ιράκ. 

Η Δύση "κατακεραυνώνει" τη Ρω-
σία όχι γιατί νοιάζεται πραγματικά
για τον θάνατο και την καταστροφή
στη Συρία. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να
αξιοποιήσουν τον εμφύλιο πόλεμο
στη Μέση Ανατολή για τους δικούς
τους στόχους και τα δικά τους συμ-
φέροντα.

Οι Σύροι δεν χρειάζονται τη "βοή-
θεια" των Μεγάλων Δυνάμεων. Το
αντίθετο ακριβώς συμβαίνει: η πρώ-
τη και αναγκαία συνθήκη για τον
τερματισμό του εμφυλίου πολέμου
είναι η αποχώρηση των "προστατών"
-που το μόνο που κάνουν είναι να ρί-
χνουν λάδι στη φωτιά του πολέμου
κάθε φορά που τα συμφέροντά
τους απειλούνται από κάποια "κακή"
συμφωνία. 

Αυτό που χρειάζονται οι Σύροι εί-
ναι η συμπαράσταση του αντιπολε-
μικού κινήματος, ενός δυνατού κινή-
ματος που θα αναγκάσει τις Μεγά-
λες Δυνάμεις να εγκαταλείψουν τα
κυνικά τους σχέδια. Όχι, δεν πρόκει-
ται για σενάριο επιστημονικής φαν-
τασίας. Έτσι έφυγαν, πριν από 40
χρόνια, οι ΗΠΑ από το Βιετνάμ -για
να θυμηθούμε μόνο μια από τις με-
γάλες στιγμές του κινήματος.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Έξω όλοι οι σφαγείς από τη Συρία

Οι δήθεν ειρηνοποιοί αιματοκυλούν τον κόσμο στη Συρία.


