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Αυτές τις μέρες, που οργανώνουμε τη συμμετοχή
μας στη Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση από την
Ξάνθη, έγινε γνωστό ότι οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής
για δεύτερη φορά αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο
στα τοπικά γραφεία τους. Αυτή η είδηση σκόρπισε χα-
ρά στην τεράστια πλειοψηφία του κόσμου και του αν-
τιφασιστικού κινήματος που έχει πρωτοστατήσει και
εδώ για να κλείσουν τα γραφεία των ναζί στην πόλη. 

Η 14-15 Οκτώβρη είναι σταθμός για να δυναμώσου-
με και να δώσουμε πιο οργανωμένη μορφή σ' αυτό το
κίνημα. Έχουμε κλείσει ήδη 7 συμμετοχές κι έχουμε
βάλει στόχο να γεμίσουμε πούλμαν σε συνεργασία με
τους συντρόφους στη Θεσσαλονίκη. 

Διεκδικούμε οικονομική ενίσχυση και εκπροσώπηση
από τα συνδικάτα που έχουν παίξει ρόλο σ' αυτές τις
νίκες και είναι είναι ασπίδα αλληλεγγύης για τους
πρόσφυγες και τη μειονότητα. Με αυτά άλλωστε βαδί-
σαμε στα μεγάλα συλλαλητήρια στις 5 Νοέμβρη 2016
και στις 18 Μάρτη και μαζί οργανώσαμε το μαζικό αν-
τιρατσιστικό διήμερο στις 10-11 Μάρτη.

Παντελής Αποστολίδης, 
ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης

Συνέλευση της KEEΡΦΑ Χανίων πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 30/9 στο σύλλογο δασκάλων για
την οργάνωση της πανελλαδικής συνέλευσης και
της διεθνούς αντιφασιστικής συνάντησης στις 14-
15 Οκτώβρη στην Αθήνα. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις με τα ανησυχητικά απο-
τελέσματα των Γερμανικών εκλογών ήταν στο επί-
κεντρο της συζήτησης αλλά και η εμπειρία της Ελ-
λάδας από την είσοδο των νεοναζι στη βουλή είναι
πολύτιμη. 

Στα Χανιά έχουμε κλείσει δυο φορές τα γραφεία
των νεοναζί. Τα άμεσα αντανακλαστκά του αντιφα-
σιστικού κινήματος που δε άφησαν αναπάντητη
καμία πρόκληση των φασιστών, τους απομόνωνε
κάθε φορά και τους ανάγκασε να “μετακομίσουν”
τα γραφεία τους από το κέντρο της πόλης σε μια
απομακρυσμένη περιοχή. Όμως, και η δεύτερη
απόπειρά τους για γραφεία κατέληξε πραγματικά
σε ένα μεγάλο φίασκο, καθώς οργανώθηκαν μεγά-
λα συλλαλητήρια μέσα στο καλοκαίρι, με αποτέλε-
σμα να έχουν μόλις μερικούς μήνες ζωής χωρίς να
καταφέρουν να συσπειρώσουν τις όποιες δυνάμεις
τους έχουν απομείνει.

Σαν ΚΕΕΡΦΑ όλο αυτό το διάστημα λειτουργή-
σαμε ενωτικά με όλες τις συλλογικότητες, την αρι-
στερά και κάθε αντιφασίστα για να μην περάσει η
άποψη ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμο πολιτικό
κόμμα. Η συγκέντρωση στις 16/9, 4 χρόνια μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, δεν ήταν στα πλαί-
σια μιας επετειακής συνάντησης αλλά μιας μάχης
που έχουμε μπροστά μας και τη δίνουμε με τα
συνδικάτα και τις συλλογικότητες της πόλης. Πη-
γαίνοντας προς τις 14-15/10 έχουμε οργανώσει
εξορμήσεις και αφισοκολλήσεις προκειμένου να γί-
νει μεγάλο γεγονός στα Χανιά και να ανεβεί μια με-
γάλη αντιπροσωπεία μέσα από τους χώρους που
δώσαμε μαζί τις μάχες.

Μαρία Καλιτσουνάκη, 
ΚΕΕΡΦΑ Χανίων  

Tα ξημερώματα της Παρασκευής
29/9 η Αστυνομία Ρεθύμνου, μετέφερε
με κλούβες στο Ηράκλειο τους πρό-
σφυγες που είχαν φτάσει στο νησί και
από κει μεταφέρθηκαν ως κρατούμενοι
σε στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ν.Α.
Αιγαίου, πιθανά στην Κω. 

Ούτε μια βδομάδα δεν πέρασε από
την είσοδο του ακροδεξιού AfD στο
γερμανικό κοινοβούλιο και οι απελάσεις
αντί να διακοπούν ενισχύονται πλάι με
τα ρατσιστικά μέτρα. Είναι οι επιλογές
του ρατσισμού και των μνημονίων που
στρώνουν το δρόμο στην ακροδεξιά και
τα τάγματα εφόδου, και όχι οι “συντη-
ρητικές κοινωνίες” .

Στην πόλη του Ηρακλείου η ΚΕΕΡΦΑ
οργανώνει την συμμετοχή-αποστολή
για τις 14-15 Oκτώβρη στην ΑΘήνα, για
να συζητήσουμε και να οργανώσουμε
την συνέχεια του κινήματος απέναντι
σε φασισμό και ρατσισμό. Οι φοιτη-
τές/τριες, όπως φάνηκε και απ’ τις δια-
δηλώσεις για τον Παύλο, δεν έχουν
σταματήσει να αποτελούν πρωτοπόρο
κομμάτι του αντιρατσιστικού κινήματος
και γι’ αυτό χρειάζεται όχι μόνο να εξα-
σφαλίσουμε την συμμετοχή ατομικά,
αλλά προτείνουμε στους Συλλόγους να
πάρουν αποφάσεις. 

Αντίστοιχα, οργανώνουμε παρεμβά-
σεις σε μεγάλους εργατικούς χώρους
όπως τα δύο νοσοκομεία της πόλης, τη
ΔΕΗ και το Δήμο, για να κλείσουμε τη
συμμετοχή των εργαζομένων και πα-
ράλληλα να ενισχυθεί οικονομικά η
καμπάνια αυτή. 

Aλέξανδρος Παπαϊωάννου, 
ΚΕΕΡΦΑ Ηρακλείου
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Σάββατο 14/10
12.00-13.00
Προσέλευση-Υ ποδοχή

13.00-15.30
Πως συνεχίζουμε την μάχη ενάντια στο φασισμό

Ομιλητές
Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα φοιτητή Αλέξη Λάζαρη
Κριστίν Μπούχολτζ, Aufstehen gegen 
Rassismus, βουλευτίνα Die Linke
Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτίνα
Βανίνα Τζιουντιτσελί, Γαλλία
Κώστας Μανταίος, πρόεδρος ΣΦΕΑ
Μάριος Σούσσης, πρόεδρος Συλλόγου 
Απογόνων Θυμάτων Ολοκαυτώματος
Κατερίνα Θωίδου, δημ. Σύμβουλος Νίκαια-Ρέντη
Παναγιώτης Καλφαγιάννης, πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

16.00-18.30
Η αντίσταση στο ρατσισμό, την ισλαμοφοβία, 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
Ομιλητές
Γουέιμαν Μπένετ, Stand Up to Racism, UAF
Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός

Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος 
“Η Ενότητα”
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Ειδικευόμενη
ιατρός Γεννηματάς
Στηβ Σεντάρ, Καταλωνία
Λορέττα Μακόλεϊ, Οργάνωση 
Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής 

19.00-20.00
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητές από την Πολιτική Αγωγή
στη δίκη της ΧΑ
Δημήτρης Ζώτος, Θανάσης
Καμπαγιάννης, Κώστας Παπαδάκης
20.30-21.00
Αποφάσεις της Πανελλαδικής
Συνέλευσης

21.00-23.00
Zωντανή Αφρικάνικη μουσική, φαγητό 

Κυριακή 15/10
11.00-14.00
Διεθνής Συνάντηση, 
πρωτοβουλίες δράσης

ΒΟΛΟΣ
Στο Βόλο, ήδη ο φοιτητικός σύλλογος

του ΙΑΚΑ (Ιστορικό) έχει αποφασίσει ότι
θα συμμετέχει με αντιπροσώπους στις
14-15 Οκτώβρη στο διήμερο στο Ρουφ
και καλεί τους φοιτητικούς συλλόγους
των υπόλοιπων σχολών να συντονι-
στούν. Έχει προγραμματιστεί κεντρική
εκδήλωση-συζήτηση από τον σύλλογο
του ιστορικού στο Θόλο στις 11 Οκτώ-
βρη.

Το Σάββατο 30/9 έγινε συνέλευση της
ΚΕΕΡΦΑ Βόλου. Οργανώνουμε μέρες
δράσεις στα πανεπιστήμια και μαζικές
εξορμήσεις στις πλατείες, αφισοκολλή-
σεις και μεγάλα πανό. Θα φτάσουμε σε
σωματεία και εργατικούς χώρους για να
κερδίσουμε κόσμο και από εκεί. 

Χρειάζονται ενωτικές πρωτοβουλίες
που να μπορούν να συντονίσουν όλον
αυτόν τον κόσμο και να εκφράσουν την
οργή και την δύναμή του. Αυτό το ρόλο
παίζει η διεθνής συνάντηση και η πανελ-
λαδική συνέλευση. 

Στόχος μας είναι να κατεβούμε μαζικά
και από τον Βόλο εργαζόμενοι, φοιτητές
και μαθητές, μετά από μια χρονιά πλού-
σια σε δράση – από τις μαζικές πικετο-
φορίες με αφορμή την ορκωμοσία του
Τραμπ μέχρι την οργάνωση της υποδο-
χής των προσφυγόπουλων από το στρα-
τόπεδο του ΜΟΖΑ στα σχολεία μας,
που απομόνωσαν τις ακροδεξιές μει-
οψηφίες.

Γιάννης Σουμπάσης, 
KEΕΡΦΑ Βόλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση

βρίσκουν οι δράσεις και οι εξορμήσεις
για την πανελλαδική συνέλευση και τη
διεθνή συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 14-
15 Οκτώβρη στα Γιάννενα και αυτό δεν
είναι τυχαίο. 

Τη χρονιά που πέρασε υποδεχθήκαμε
τα προσφυγόπουλα στα σχολεία της
πόλης μας, χωρίς να αφήσουμε τους
τάχα "αγανακτισμένους γονείς" να κερ-
δίσουν έδαφος, οργανώσαμε τη συμπα-
ράσταση στους πρόσφυγες που βρέθη-
καν στον στρατόπεδο Κατσικά και την
συγκέντρωση στις 18 Μάρτη, συσπει-
ρώνοντας σε αυτές τις διεκδικήσεις φοι-
τητικούς συλλόγους και την υπόλοιπη
αριστερά της πόλης. Στην πόλη μας η
Χρυσή Αυγή δεν έχει κερδίσει δύναμη,
χωρίς γραφεία και φασιστικές επιθέσεις
γιατί το αντιφασιστικό κίνημα είναι δυ-
νατό. Αυτό φάνηκε ξανά και στις 16 Σε-
πτέμβρη. 

Με αυτόν τον κόσμο μαθητές, φοιτη-
τές και εργαζόμενους πάμε να δώσουμε
τη συνέχεια. Από αυτή τη βδομάδα που
ανοίγουν όλες οι σχολές μπαίνουμε δυ-
ναμικά στα αμφιθέατρα να ξεσηκώσου-
με τους φοιτητές με ανακοινώσεις και
μαζικές παρεμβάσεις ώστε να συμμετέ-
χουν στη Διεθνή Συνάντηση για να ορ-
γανώσουμε μαζί τα επόμενα βήματα.

Λουίζα Γκίκα, 
ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων

ΞΑΝΘΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η διεθνής και πανελλαδική συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ

αποτελεί ευκαιρία για τους αντιφασίστες και τους αν-
τιρατσιστές να συζητήσουν και να οργανώσουν την
δράση τους όλο το επόμενο διάστημα. 

Στην Θεσσαλονίκη όλη την χρονιά που πέρασε, ορ-
γανώσαμε μάχες ενάντια στον ρατσισμό και τον φασι-
σμό, από την μεγάλη διαδήλωση στις 18 Μάρτη μέχρι
την διαδήλωση στην επέτειο της δολοφονίας του Π.
Φύσσα αλλά και καθημερινές και κρίσιμες μάχες για
να μπουν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία, να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Τις δράσεις αυτές τις στήριξαν μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ
μια σειρά από σωματεία, φοιτητές και μαθητές και μα-
ζί και με πολλούς άλλους καλούμαστε να οργανώσου-
με τις μεγάλες μάχες όλου του επόμενου διαστήμα-
τος. Η διεθνής συνάντηση είναι το καλύτερο βήμα για
να μπορέσει όλο αυτό το δυναμικό να συντονιστεί και
να συζητήσει πολιτικά. 

Από την Θεσσαλονίκη οργανώνουμε αποστολή αντι-
προσωπείας προκειμένου να παρευρεθεί στην συνάν-
τηση, και μια σειρά από δράσεις, όπως ανοιχτή εκδή-
λωση στα πανεπιστήμια για να γνωστοποιήσουμε πε-
ρισσότερο αυτό το γεγονός.

Φύλλια Πολίτη. 
KEEΡΦΑ Θεσσαλονίκης

ΠΑΤΡΑ
Η προετοιμασία για την διεθνή συνάντηση και την

πανελλαδική συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ στις 14-15
Οκτωβρίου έχει αρχίσει και στην Πάτρα. Ήδη έχουν
κοπεί οι πρώτες προσκλήσεις και ετοιμάζεται η συμ-
μετοχή της πατρινής αντιπροσωπίας.

Η προκήρυξη και η αφίσα έχουν ήδη αρχίσει να εμ-
φανίζονται στους δρόμους της πόλης και τους εργατι-
κους χώρους ενώ από την Δευτέρα 2 του μήνα που
ανοίγουν οι σχολές θα κάνουν και εκεί πανηγυρική εμ-
φάνιση.

Σκοπός είναι μια μαζική συμμετοχή της νεολαίας
και κόσμου των συνδικάτων τόσο στο διήμερο στην
Αθήνα όσο και στην μεγάλη εκδήλωση που οργανώνει
η τοπική ΚΕΕΡΦΑ στις 10 Οκτωβρίου. Στο ενδιάμεσο
θα οργανωθούν μαζικά μοιράσματα και πικετοφορίες. 

Nεκτάριος Χαϊντάρ, 
ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας

ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Θα είμαστε όλοι εκεί!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του διήμερου
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O Tσίπρας αγκαλιά με τον Τραμπ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 Αίθ. Δημοτικού Συμβουλίου 7μμ
Ομιλητές: Λάζαρος Ντάρης, συμβασιούχος
Δήμου Ν. Ιωνίας, Βαρές Μ., Πακιστανική Κοι-
νότητα, Στέλιος Μιχαηλίδης, ΚΕΕΡΦΑ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 Αίθ. Δημοτικού Συμβουλίου 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, πο-
λιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α., Γαβρήλος Κα-
σιμάτης, ΠΟΣΠΕΡΤ, Βασίλεια Χαρλαύτη,
φοιτήτρια ΤΕΙ Αθήνας, Αλεξάνδρα Μαρτίνη,
ΚΕΕΡΦΑ

ΜΕΝΙΔΙ 

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 Α’ ΚΑΠΗ Μενιδίου 7μμ
Ομιλητές: Γιασίρ Ικμπάλ, Πακιστανική Κοινό-
τητα, Δανάη Κατριμουστάκη, φοιτήτρια ΦΛΣ,
Μαρία Παππά, ΚΕΕΡΦΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 Πολυδύναμο Κέντρο 7ου Διαμε-
ρίσματος(Πανόρμου 59) 6.30μμ
Ομιλητές: Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα Αλέξη
Λάζαρη, Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γρα-
φείων της Χ.Α., Κωνσταντίνος Μανταίος, πρό-
εδρος Συλλόγου Φυλακισθέντων
Εξορισθέντων, Τζο Βαλένθια, Κοινότητα Φιλι-
πινέζων, Κώστας Καταραχιάς, ΚΕΕΡΦΑ, προ-
εδρος Συλ. Εργαζ. Νοσοκ. «Αγ. Σάββας»

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/10 Δικηγορικός Σύλλογος Πει-
ραιά (Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 47) 6.30μμ
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης, Δ.Σ. ΟΙΕΛΕ,
Διονύσης Πατσόπουλος, Αλληλεγγύη Πειραιά,
Μοχάμεντ Μαχντί, πρόσφυγας Σχιστό, Κατε-
ρίνα Θωίδου, ΚΕΕΡΦΑ

ΚΥΨΕΛΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/10 Πολιτιστικό Κέντρο 
(Καλογερά 18) 6.30μμ
Ομιλητές: Τάκης Ζώτος, Πρωτοβουλία για 
το κλείσιμο των γραφείων της Χ.Α., Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χ.Α., Αμπντουλάι Σοκ, κοι-
νότητα Σενεγαλέζων, Βαγγέλης Τριμπόνιας,
δικηγόρος, Αγάπη Χάντρη, μαθήτρια Λεόν-
τειος, Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10 Α’ ΚΑΠΗ Γλυφάδας 
(Κων. Αθανάτου και Αρχιπελάγους ) 6.30μμ
Ομιλητές: Στέλιος Γιαννούλης, δάσκαλος,
Λουκάς Θεοτοκάτος, εργαζόμενος στην Υπη-
ρεσία Ασύλου, Έλλη Πανταζοπούλου, ΚΕΕΡΦΑ

ΣΧΟΛΕΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ

Τρίτη 3/10 Μέρα Δράσης 11πμ Αίθριο
Παρασκευή 6/10 Συνέλευση 1.30μμ Αίθουσα β2

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Δευτέρα 9/10 Μέρα Δράσης 11πμ κεντρικός
διάδρομος και Συνέλευση αίθουσα προβολών
ΣΓΤΚΣ 2μμ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Παρασκευή 6/10 Μέρα δράσης 10πμ 
Αίθριο Συνέλευση 2μμ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Πέμπτη 5/10 Μέρα Δράσης 10πμ στην είσοδο

ΝΟΠΕ

Δευτέρα 9/10 Μέρα Δράσης 10πμ 
και Συνέλευση εσωτερικό Aίθριο 2μμ

ΕΜΠ

Δευτέρα 2/10 Μέρα Δράσης ΣΕΜΦΕ 1μμ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Τετάρτη 4/10 Μέρα Δράσης 10πμ 
στην είσοδο του Αβέρωφ

Ό
πως μας πληροφορούν τα δελτία ει-
δήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε πρό-
σκληση από τον Ντόναλντ Τραμπ και

ετοιμάζεται να πάει στο Λευκό Οίκο για επίση-
μη επίσκεψη στα μέσα Οκτώβρη. Οι ίδιες  πλη-
ροφορίες λένε ότι η πρόσκληση προετοιμά-
στηκε από το πρόσφατο ταξίδι του υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά στις ΗΠΑ
και ότι η ατζέντα περιλαμβάνει και την ελληνο-
αμερικανική συνεργασία στην Ανατολική Με-
σόγειο και οικονομικά θέματα.

Πρόκειται για τραγική επιβεβαίωση για το
μέχρι πού οδηγεί ο δεξιός κατήφορος της
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που όλη η οι-
κουμένη ανατριχιάζει με τις πολεμικές απειλές
που εξαπολύει ο Τραμπ ακόμα και από το βή-
μα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα
που μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ φουντώνει η οργή
για την κάλυψη που δίνει ο Τραμπ στη νεοναζι-
στική ακροδεξιά, ο Τσίπρας τρέχει να συναν-
τηθεί με τον πιο ανοιχτά ρατσιστή και πολεμο-

κάπηλο Πρόεδρο των ΗΠΑ.
Πέρα όμως από τον συμβολισμό ενός τέτοι-

ου απαράδεκτου εναγκαλισμού, υπάρχει και η
ουσία της πρόσδεσης στην πολιτική του αμε-
ρικάνικου ιμπεριαλισμού και στα οικονομικά
και στα γεωστρατηγικά μέτωπα.

Η αμερικάνικη κυβέρνηση έδωσε το πράσινο
φως για τη στροφή του ΔΝΤ προς τις ευρω-
παϊκές θέσεις στο ζήτημα των ελληνικών τρα-
πεζών. Ενώ μέχρι πρόσφατα το ΔΝΤ επέμενε
ότι οι τέσσερις “συστημικές” τράπεζες χρει-
άζονται νέα ανακεφαλαιοποίηση, ξαφνικά ο
Πολ Τόμσεν  δήλωσε σε συνέδριο στο Λονδίνο
ότι καλύπτεται από τις θέσεις της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. Οι τραπεζικές μετοχές
έκαναν πάρτι στο Χρηματιστήριο της Αθήνας,
αλλά οι εργαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να ανη-
συχούν.

Παραμύθι

Η Τρόικα έρχεται στην Αθήνα ενωμένη για
την τρίτη αξιολόγηση και τον λογαριασμό θα
τον πληρώσουν οι μισθοί και οι συντάξεις,
όπως ήδη φαίνεται ακόμη και στο προσχέδιο
του Προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη
Βουλή τη Δευτέρα. Το παραμύθι ότι η ελληνι-
κή κυβέρνηση θα “αξιοποιούσε” τις διαφωνίες
ΔΝΤ-ΕΕ παίρνει τέλος και ο Τραμπ στηρίζει
τον Αλέξη Τσίπρα στην προσπάθεια να εξα-
σφαλίσει πάνω στις πλάτες μας τα θηριώδη
πρωτογενή πλεονάσματα που θα κάνουν το
ελληνικό χρέος “βιώσιμο”.

Το αντάλλαγμα για αυτή τη “στήριξη” είναι η

μεγαλύτερη ελληνική εμπλοκή στην αμερικάνι-
κη επέμβαση στη Μέση Ανατολή. Η βάση της
Σούδας γίνεται όλο και πιο απαραίτητη για τις
δράσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και ο Αλέξης
Τσίπρας προθυμοποιείται να προσφέρει αυτή
την εξυπηρέτηση. Αυτόν το δρόμο τον έχουν
στρώσει και ο Καμμένος και ο Κοτζιάς με τα
ταξίδια τους στις ΗΠΑ. Αλλά και ο ίδιος ο Τσί-
πρας όταν παρουσίαζε τον Ραχόι σαν κομμάτι
του “προοδευτικού” ευρωπαϊκού νότου για τη
“μεταρρύθμιση” της ΕΕ. Τώρα που ο Ραχόι
στέλνει τους μπάτσους στην Καταλωνία, φαί-
νεται ανάγλυφα η κατρακύλα του Τσίπρα.

Αυτές οι κινήσεις εξυπηρετούν τα συμφέ-
ροντα του ελληνικού καπιταλισμού, γιατί ανα-
βαθμίζουν το ρόλο του απέναντι στην Τουρκία
και εδραιώνουν τον άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισ-
ραήλ ως “σταθεροποιητικό” παράγοντα στην
πιο ταραγμένη γειτονιά του κόσμου. Είναι,
όμως, καταστροφικές για τα συμφέροντα της
εργατικής τάξης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
και σε όλη την περιοχή. Είναι τραγικό η κυβέρ-
νηση της “πρώτη φορά αριστεράς” να προ-
σφέρει την Ελλάδα παρέα με το Ισραήλ σαν
ορμητήρια για μια Τραμπική επιστροφή της
Pax Αmericana στη Μέση Ανατολή.

Η προσπάθεια επιβολής μιας τέτοιας “στα-
θερότητας” είναι η άλλη όψη της βάρβαρης
μνημονιακής “κανονικότητας” που υπόσχονται
πλέον όλα τα σκέλη της Τρόικας και μαζί τους
και η κυβέρνηση του Τσίπρα και η αντιπολίτευ-
ση του Μητσοτάκη. Λογαριάζουν, όμως, χωρίς
τον ξενοδόχο, όπως δείχνουν οι εξελίξεις μέ-
σα κι έξω από την Ελλάδα. Οι χιλιάδες διαδη-
λωτές στους δρόμους της Καταλωνίας είναι η
πιο άμεση επιβεβαίωση ότι τα επιτελεία της
ΕΕ δεν ελέγχουν την κρίση ούτε στην καρδιά
της Ευρώπης, όπως και ο Τραμπ δεν ελέγχει
την αντιρατσιστική οργή στους δρόμους των
ΗΠΑ. Δυναμώνοντας την εργατική αντίσταση
μέσα στην Ελλάδα μπορούμε να φράξουμε το
δρόμο στους αντιδραστικούς εναγκαλισμούς
Τσίπρα-Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ
“Στο δρόμο 
για την Πανελλαδική 
Συνέλευση”

“Αναμνηστική” φωτογραφία από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
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Σ
το Γεννηματάς έγιναν δύο συνελεύσεις την προ-
ηγούμενη βδομάδα. Η μία ήταν μαζί με τους προ-
ϊστάμενους, γιατί εκεί είναι που πάει να χτυπήσει η

τροπολογία της Γεροβασίλη. Η τροπολογία εντελώς απερ-
γοσπαστικά, εκβιάζει τους προϊστάμενους να συμπληρώ-
σουν τα χαρτιά της αξιολόγησης, αν θέλουν να συνεχί-
σουν στις θέσεις τους. Οι προϊστάμενοι σχεδόν στο σύνο-
λό τους δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την απεργία - αποχή
από τη διαδικασία. Σε ανακοίνωση που έβγαλε το σωμα-
τείο ξεκαθαρίζεται ότι και στις δύο συνελεύσεις “ομόφωνα
αποφασίστηκε από προϊστάμενους και λοιπό προσωπικό
να παραδοθούν όλα τα φύλλα αξιολόγησης στο Σωματείο
και σε καμία περίπτωση να μην περάσει η αντεργατική
τροπολογία της Γεροβασίλη”. Ήταν μια εικόνα που την εί-
χαμε ήδη από τις εξορμήσεις που κάναμε τις προηγούμε-
νες μέρες.

Είναι μια μάχη που θα πρέπει να τη συνεχίσουμε απερ-
γιακά σε όλο το δημόσιο κι αυτό διεκδικούμε από τα συν-
δικάτα μας. Στη συνέλευση είχαν έρθει εκπρόσωποι τόσο
από την ΠΟΕΔΗΝ όσο κι από την ΑΔΕΔΥ. Ήταν βοηθητικό
να μπαίνουν στη συζήτηση εικόνες από το πως προχωράει
η κόντρα με την αξιολόγηση σε άλλους εργασιακούς χώ-
ρους. Στις 11 Οκτώβρη τη μέρα της πανυγειονομικής
απεργίας, χρειάζεται να στείλουμε το μήνυμα ότι ο αγώ-
νας είναι κοινός σε όλο το δημόσιο τομέα και γι'αυτό διεκ-
δικούμε η ΑΔΕΔΥ να προκηρύξει πανδημοσιοϋπαλληλική
απεργιακή κινητοποίηση.

Στα νοσοκομεία της Αθήνας, η ΠΟΕΔΗΝ, εκείνη τη μέρα
έχει κηρύξει στάση εργασίας και 24ωρη απεργία σε όλη
την υπόλοιπη χώρα. Στη γενική μας συνέλευση αποφασί-
σαμε την επέκταση της στάσης εργασίας από τις 7πμ μέ-
χρι τις 3μμ, προκειμένου να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι
να συμμετέχουν και να διαδηλώσουν. Καθ'οδόν για την
απεργία της 11ης Οκτώβρη και στο πλαίσιο της πανελλα-
δικής μέρας δράσης που καλεί η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 3
Οκτώβρη, οργανώνουμε παράσταση διαμαρτυρίας και κα-
τάληψη στο κτίριο της Διοίκησης στις 12 το μεσημέρι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αναβρασμός που επικρατεί
με αιχμές την αξιολόγηση και την ανάγκη για προσλήψεις
και χρηματοδότηση, τροφοδοτεί όλα τα κομμάτια των ερ-
γαζόμενων μέσα στο νοσοκομείο – συμβασιούχους, συ-
νεργεία, προγράμματα ΟΑΕΔ κλπ – να βγαίνουν και να
προβάλουν τις διεκδικήσεις τους, είτε είναι τα δεδουλευ-
μένα, είτε οι συνθήκες εργασίας, είτε οι συμβάσεις και το
αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά κλπ. 

Στο νοσοκομείο υπάρχουν παντού οι αφίσες και οι προ-
κηρύξεις του Συντονιστικού Νοσοκομείων για την απεργία
κι εκτιμάμε ότι θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στην απερ-
γία και τη διαδήλωση.

Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΓΝΑ Γεννηματάς

“ΜΑΧΗ ΓΙΑ 

ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σ
το πόδι βρίσκονται οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία όλης της χώρας
ενόψει της πανυγειονομικής απερ-

γίας στις 11 Οκτώβρη. 

Η ΠΟΕΔΗΝ για εκείνη την ημέρα έχει
προκηρύξει 24ωρη απεργία για τα νο-
σοκομεία όλης της χώρας και στάση ερ-
γασίας από τις 8πμ μέχρι τη 1μμ για
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία της
Αττικής. 

Οι απεργοί θα πραγματοποιήσουν πα-
νελλαδικό συλλαλητήριο το οποίο θα
ξεκινήσει στις 8πμ από τα Νοσοκομεία
Παίδων. Η πορεία θα διανύσει το κέντρο
της Αθήνας και μια σειρά νοσοκομεία
που βρίσκονται στη διαδρομή, θα περά-
σει από το Μέγαρο Μαξίμου όπου θα
ζητηθεί συνάντηση με τον πρωθυπουρ-
γό και θα καταλήξει στο Υπουργείο
Υγείας.

Η αντίσταση στην αξιολόγηση και την
απεργοσπαστική τροπολογία της Γερο-
βασίλη που ψηφίστηκε την περασμένη
βδομάδα στη Βουλή, μαζί με την διεκδί-
κηση για προσλήψεις και χρηματοδότη-
ση είναι οι κύριες αιχμές του κινήματος
των υγειονομικών, που αυτές τις μέρες
οργανώνει την απεργία του με εξορμή-
σεις, περιοδείες και γενικές συνελεύσεις.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπά-
θεια παίζει το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων που έχει ήδη κυκλοφορήσει αφί-
σα και προκήρυξη που διακινούνται σε
δεκάδες νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Για την οργάνωση της πανυγειονομι-
κής απεργίας στις 11 Οκτώβρη και της
αντίστασης στην αξιολόγηση, το Συντο-
νιστικό των Νοσοκομείων πραγματοποί-
ησε συνέλευση, τη Δευτέρα 25/9, στο
νοσοκομείο Άγιος Σάββας. 

Στη συνέλευση συμμετείχαν εργαζό-
μενοι και εκλεγμένοι συνδικαλιστές από
τα νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Γεννημα-
τάς, Σωτηρία, Αγλ.Κυριακού, Φλέμινγκ,
Λαϊκό, Ερυθρός, Αττικό, Τζάνειο, καθώς
επίσης και εργαζόμενοι από το ΙΚΑ

ΕΤΑΜ, από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδο-
σίας και από την Ιδιωτική Υγεία.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά
τη συνέλευσή του το Συντονιστικό, κα-
λεί τους εργαζόμενους και τα σωματεία
των νοσοκομείων “να συνεχίσουν και να
οργανώσουν την απεργία - αποχή απο
την αξιολόγηση. Να στηρίξουν στις 3/10
μέρα δράσης της ΑΔΕΔΥ, κινητοποι-
ήσεις (καταλήψεις, συνελεύσεις, συγ-
κεντρώσεις, παραστάσεις) και στα νο-
σοκομεία. 

Κρίσιμα βήματα

Για την απεργία στις 11/10 να οργα-
νώσουν γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις
απεργιακών επιτροπών, περιοδείες, αλ-
λά και τα κρίσιμα βήματα για την περι-
φρούρηση της απεργίας πριν, αλλά και
στις πύλες των νοσοκομείων στις 11
Οκτώβρη. 

Να προχωρήσουν στην Αττική σε επέ-
κταση (7πμ με 3μμ) της στάσης εργα-
σίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ
στις 11/10 ή την μετατροπή της σε
24ωρη. Όλοι οι εργαζόμενοι σε περιφέ-
ρεια και Αττική να συμμετέχουν μαζικά
στην απεργία και συλλογικά με τα πούλ-
μαν και τα πανό των σωματείων τους,
στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα
ξεκινήσει από τα νοσοκομεία Παίδων
στις 8πμ”.

Στη συζήτηση της περασμένης Δευτέ-
ρας, στο αμφιθέατρο του Αγ.Σάββα, το-
νίστηκε η ανάγκη για συνέχιση της αντι-
στάσης στα όσα προβλέπει η τροπολο-
γία της Γεροβασίλη. Είναι μια μάχη που
χρειάζεται να κλιμακωθεί απεργιακά τό-
σο στα νοσοκομεία, αλλά και σε όλο το
δημόσιο, ειδικά από τη στιγμή που η
εφαρμογή της αξιολόγησης είναι ένα
από τα προαπαιτούμενα της τρόικας. 

Για τα νοσοκομεία υπογραμμίστηκε
ότι καμία αξιολόγηση δεν πρόκειται να
τα σώσει, αλλά αυτό που χρειάζεται εί-
ναι αύξηση της χρηματοδότησης και

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Είναι
χαρακτηριστικό των προβλημάτων, ότι
τη στιγμή που λείπουν 35.000 εργαζόμε-
νοι στη δημόσια Υγεία, 4000 εργαζόμε-
νοι που εργάζονται μέσω προγράμμα-
τος ΟΑΕΔ πρόκειται να απολυθούν τους
επόμενους μήνες. Από μια σειρά χώ-
ρους μπήκαν παραδείγματα συγκρότη-
σης πρωτοβουλιών και επιτροπών απο
τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ και τονί-
σθηκε η ανάγκη να παρθεί πρωτοβουλία
από το Συντονιστικό για να στηριχθεί
και να οργανωθεί όλος αυτός ο κόσμος.

Έγινε ενημέρωση από τη σύσκεψη
της ΑΔΕΔΥ με τις Ομοσπονδίες που έγι-
νε την ίδια μέρα το πρωί, όπου αποφα-
σίστηκε η Τρίτη 3 Οκτώβρη να μετατρα-
πεί σε μέρα καταλήψεων δημόσιων κτι-
ρίων ενάντια στην αξιολόγηση και ήρθε
το παράδειγμα από το ΓΝΑ Γεννηματάς.
Εκεί, που στη συνέλευση των προϊστα-
μένων που κάλεσε το σωματείο του νο-
σοκομείου, οι 57 από τους 60 προϊστά-
μενους δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να
συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιο-
λόγησης.

Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η απεργία
στις 11 Οκτώβρη, μπορεί να παίξει κα-
ταλυτικό ρόλο στην κλιμάκωση της αντί-
στασης και στα νοσοκομεία και σε όλο
το δημόσιο, ανάλογο με αυτόν που
έπαιξε η περσινή κινητοποίηση της ΠΟ-
ΕΔΗΝ στις 6 Οκτώβρη, όπου ένα τερά-
στιο απεργιακό ποτάμι πλημμύρισε το
κέντρο της Αθήνας. Η επιτυχία της
απεργίας στις 11/10 θα δώσει νέα ώθη-
ση στον αγώνα για μαζικές προσλήψεις
και χρηματοδότηση στα νοσοκομεία. Η
επιτυχία της αντίστοιχης περσινής
απεργίας και διαδήλωσης, διαμόρφωσε
ένα αγωνιστικό κλίμα σε δεκάδες νοσο-
κομεία και τροφοδότησε μια σειρά μά-
χες ενώ έβαλε την πίεση στις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες να συνεχίσουν τις κινη-
τοποιήσεις όλο το επόμενο διάστημα. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ  ΑΠΕΡΓΙΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΗ

6/10/16, Πανυγειονομική απεργία στην Αθήνα

19/9, Στάση εργασίας ενάντια στην αξιολόγηση



Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ-
σαλονίκης κάναμε συνέλευση την πε-

ρασμένη Πέμπτη προκειμένου να συζητήσουμε μεταξύ
άλλων το ζήτημα της αξιολόγησης και το θέμα της μο-
νιμοποίησης των συμβασιούχων. 

Είχε αρκετά καλή συμμετοχή. Προηγουμένως το σω-
ματείο είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τους προ-
ϊσταμένους. Οι περισσότεροι συμφωνούσαν ότι η τρο-
πολογία της Γεροβασίλη είναι ωμός εκβιασμός. Στη συ-
νέλευση αποφασίσαμε τη συνέχιση της απεργίας –
αποχής από την αξιολόγηση και την Τρίτη 3 Οκτώβρη
θα προχωρήσουμε σε κατάληψη της διοίκησης. Στην
τοποθέτησή μου τόνισα τη σημασία της απεργίας στις
11 Οκτώβρη και της
ανάγκης για απεργια-
κή κλιμάκωση στη συ-
νέχεια.

Αξίζει να σημειωθεί
ότι στη συνέλευση ήρ-
θαν και συμβασιούχοι,
οι οποίοι γράφτηκαν
στο σωματείο.

Κατερίνα 
Αβραμίδου
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ΜΕ ΤΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΣΤΗΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Σ
τη μάχη για την επιτυχία της
απεργίας έχουν ριχτεί και οι
σύντροφοι και οι συντρόφισ-

σες από τους τοπικούς πυρήνες του
ΣΕΚ, που με την Εργατική Αλληλεγ-
γύη στο χέρι, πραγματοποιούν
εβδομαδιαίες εξορμήσεις σε εργα-
σιακούς χώρους της γειτονιάς τους.

“Την Πέμπτη 28/9, συνεργείο της
Εργατικής Αλληλεγγύης, κάναμε
εξόρμηση στο νοσοκομείο Αγία Όλ-
γα στη Νέα Ιωνία, εν όψει της απερ-
γίας στην Υγεία στις 11 Οκτωβρίου”
μας λέει η Αλεξάνδρα Μαρτίνη. “Η
συζήτηση είχε ανάψει μέσα σε κάθε
γραφείο σε σχέση με την αξιολόγη-
ση και πως μπορούμε να την σταμα-
τήσουμε πατώντας πάνω στις προ-
ηγούμενες εμπειρίες. Την προηγού-
μενη εβδομάδα είχε προηγηθεί μά-
ζεμα των προϊσταμένων με πρωτο-
βουλία του σωματείου, και όλοι δή-
λωσαν πως δεν θα συμμετέχουν στη
διαδικασία της αξιολόγησης”.

“Μαζί με συνεργείο της Εργατικής
Αλληλεγγύης, πραγματοποιήσαμε
εξόρμηση στο νοσοκομείο την περα-
σμένη Τετάρτη όπου συναντήσαμε
μεγάλη ανταπόκριση σχετικά με την
απεργία. Ενδεικτικό και το γεγονός
ότι δόθηκαν 10 φύλλα της Ε.Α σε
συναδέλφους” μεταφέρει ο Βασίλης
Λευτεριώτης, εργαζόμενος στον
Ερυθρό. “Αντιμετωπίζουμε μεγάλα
προβλήματα που προκαλούνται από
την υποστελέχωση και την ανεπάρ-
κεια της υλικοτεχνικής υποδομής,
ενώ είναι ανοιχτή η μάχη των συνα-
δέλφων με ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας, για μόνιμη και σταθερή εργα-
σία. Όλες τις τελευταίες ημέρες ορ-
γανώνουμε την επιτυχία της απεργία
στις 11 Οκτώβρη και τις επόμενες
ημέρες θα προχωρήσουμε σε γενική
συνέλευση”.   

“Στα νοσοκομεία του Πειραιά - το
Τζάνειο, το Μεταξά και το Γενικό
Κρατικό Νίκαιας - οι σύντροφοι και
οι συντρόφισσες της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης εδώ κι αρκετές ημέρες
έχουμε ξεκινήσει τις εξορμήσεις για
την οργάνωση της απεργίας” λέει ο
Μιχάλης Πέππας. “Η συζήτηση με
τους εργαζόμενους για την αξιολό-
γηση και την ανάγκη για προσλήψεις
είναι φουντωμενη. Στο Γενικό Κρατι-
κό της Νίκαιας έχει γίνει ήδη μια μα-
ζική συνέλευση. Οι εργαζόμενοι
πραγματικά έχουν τη διάθεση να
κοντράρουν τα όσα προβλέπει η
τροπολογία της Γεροβασίλη και να
συνεχίσουν τη διεκδίκηση προσλή-
ψεων και χρηματοδότησης”. 

ΧΑΝΙΑ

Σ
το νοσοκομείο των Χανίων έγινε
συνέλευση την περασμένη Παρα-
σκευή με συμμετοχή που ξεπέρα-

σε τους 80 εργαζόμενους, παρότι δεν
είχε προκηρυχθεί στάση εργασίας. Απο-
φασίστηκε ότι θα αντισταθούμε στην
αξιολόγηση και θα γίνει η προσπάθεια
για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην
απεργία της 11/10 και το συλλαλητήριο
στην Αθήνα. Στις εξορμήσεις που έχου-
με κάνει με την Εργατική Αλληλεγγύη,
αρκετοί συνάδελφοι μας έχουν δηλώσει
την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν για τη
διαδήλωση της 11ης Οκτώβρη. 

Το σωματείο έχει αποφασίσει ότι δεν
συμμετέχει στην αξιολόγηση και θα δώ-
σει μάχη για να μην εφαρμοστεί. Από
την προηγούμενη αντίστοιχη προσπά-
θεια της κυβέρνησης είχε συγκεντρώσει
τα αξιολογόχαρτα, προκειμένου να μην
προχωρήσει η διαδικασία και τώρα γί-
νονται οι προσπάθειες για να ξεπερα-
στούν οι δυσκολίες που φέρνει η τροπο-
λογία της Γεροβασίλη. Γι’ αυτό το λόγο
πριν λίγες μέρες έγινε και συνάντηση με
τους προϊστάμενους.  

Μιχάλης Βερβέρης
Νοσοκομείο Χανίων

ΠΑΤΡΑ

Α
πό τον Απρίλιο και μετά η
διοίκηση του νοσοκομείου
έχει κάνει περικοπές στην

πληρωμή των υπερωριών μας.
Από τότε εμείς από το Νυστέρι
είχαμε καταγγείλει την απόφαση
του Δ.Σ του νοσοκομείου να περι-
κόψει τις υπερωρίες, γιατί όπως
έλεγαν 'δεν έφταναν τα κονδύλια
από το υπουργείο', και προσπα-
θούσαμε να τραβήξουμε το σω-
ματείο των εργαζομένων σε κινη-
τοποιήσεις. Η ηγεσία του σωμα-
τείου είχε μπει τότε σε μια φάση
αναμονής, 'μέχρι να έρθει το και-
νούργιο κονδύλι'. Το κονδύλι
έφτασε αλλά οι περικοπές συνε-
χίστηκαν. 

Πήραμε λοιπόν την πρωτοβου-
λία και καλέσαμε τους εργαζόμε-
νους και τις παρατάξεις σε παρά-
σταση διαμαρτυρίας, το πρωί της
Παρασκευής 29/9. Δεκάδες ήταν
οι εργαζόμενοι που ανταποκρίθη-
καν. Εκτός από το Νυστέρι, το
παρών έδωσαν και οι παρατάξεις
'Όλοι μαζί�και ΠΑΜΕ. Και στις πε-
ριοδείες που κάναμε στο νοσοκο-
μείο για να οργανώσουμε την κι-

νητοποίηση η ανταπόκριση ήταν
πολύ θετική.

Η διοίκηση στη συνάντηση με
τους εργαζόμενους επέμενε στη
λογική 'αυτά μας δίνει το υπουρ-
γείο, αυτά θα πάρετε και κάποια
στιγμή μπορεί να πάρετε ανα-
δρομικά'. 

Ο εργαζόμενος όμως δεν οφεί-
λει να δείχνει κατανόηση στα
όποια ζητήματα υπάρχουν ανά-
μεσα σε διοίκηση και υπουργείο
και να δέχεται περικοπές στο μι-
σθό του, ειδικά όταν πχ τα ιδιωτι-
κά απογευματινά στο νοσοκομείο
πληρώνονται κανονικά. Είναι μια
καθαρά ταξική επιλογή της διοί-
κησης, να κόβει λεφτά από τους
εργαζόμενους και οι ιδιώτες να
πληρώνονται στο έπακρο. Άλλω-
στε δεν διεκδικούμε κάτι παράλο-
γο. Δουλεύουμε – και μάλιστα
πάνω από τις δυνατότητές μας –
και απαιτούμε να πληρωνόμαστε.
Η διοίκηση δήλωσε ότι είναι πα-
ράνομο να μεταφερθούν λεφτά
από άλλο λογαριασμό του νοσο-
κομείου για να πληρωθούμε. Από
τη μεριά μας απαντήσαμε ότι εξί-

σου παράνομες είναι και οι περι-
κοπές, και τα ωράρια που δου-
λεύουμε και το κόψιμο των ρεπό.
Υπάρχει μια επιλεκτική εφαρμογή
των νόμων από τη διοίκηση και το
υπουργείο. 

Δηλώσαμε ότι θα συνεχίσουμε
τις κινητοποιήσεις με βάση και
τις αποφάσεις των συναδέλφων
στα συλλογικά μας όργανα.

Επόμενος σταθμός είναι η
απεργία στις 11 Οκτώβρη. Θα
πάμε σε γενική συνέλευση ειδικά
για την οργάνωση της απεργίας,
στην οποία θέλουμε να συμμετέ-
χουμε μαζικά και να στείλουμε
λεωφορεία με συναδέλφους στο
συλλαλητήριο της Αθήνας. Είναι
μια κινητοποίηση που θα παίξει
ρόλο στη μάχη και για τα δεδου-
λευμένα μας και για την ανάγκη
προσλήψεων και χρηματοδότη-
σης στα δημόσια νοσοκομεία, αλ-
λά και για τον αγώνα που δίνουμε
ενάντια στην αξιολόγηση της Γε-
ροβασίλη.

Κατερίνα Αγγέλη
Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Πάτρας

ΨΝΘ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ  ΑΠΕΡΓΙΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΗ

ΣΩΤΗΡΙΑ
Το συμπέρασμα από την εμπει-

ρία στο Σωτηρία είναι ότι την κόν-
τρα με την αξιολόγηση τη σηκώ-
νει η αριστερή αντιπολίτευση κι
έχει επιτυχία. 

Παρότι η ηγεσία του σωματεί-
ου δεν έκανε τίποτα το προηγού-
μενο διάστημα για να οργανώσει
την αντίσταση, όταν ανοίξαμε
από τη μεριά μας το ζήτημα,
αναγκάστηκε να καλέσει γενική
συνέλευση το πρωί της Δευτέρας
2/10. Πάνω από 100 συνάδελφοι
έδωσαν το παρών και πήραμε
ομόφωνα απόφαση υπέρ της
απεργίας–αποχής από την αξιο-
λόγηση, συμμετοχή στην πανυ-
γειονομική απεργία στις 11/10 και
συγκέντρωση–κατάληψη της διοί-
κησης την Τρίτη 3/10, ημέρας
δράσης της ΑΔΕΔΥ.

Χρίστος Αργύρης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σύσκεψη συντονισμού έγινε την Κυριακή 1/10 και στη

Θεσσαλονίκη με συμμετοχή εργαζόμενων, μόνιμων και
συμβασιούχων, από το ΨΝΘ, το Ιπποκράτειο και το
Βοήθεια στο Σπίτι. 

Ο Γιάννης Κούτρας, γιατρός στο Ιπποκράτειο Θεσσα-
λονίκης μεταφέρει στην Ε.Α: “Ανάμεσα σε άλλα έγινε
κουβέντα για τους επικουρικούς που ανανέωσαν τις
συμβάσεις τους μέχρι το τέλος του 2018, αλλά τώρα εί-
ναι αντιμέτωποι με την απληρωσιά, για την αξιολόγηση
που η πλειοψηφία των προϊστάμενων δηλώνουν ότι θα
συνεχίσουν την αποχή και για τους συμβασιούχους

όπου οι συνάδελφοι από το ΨΝΘ
θα πάρουν πρωτοβουλία να συντο-
νιστούν με τους συμβασιούχους και
των υπόλοιπων νοσοκομείων της
πόλης. Για την οργάνωση της απερ-
γίας στις 11 Οκτώβρη, προγραμμα-
τίστηκαν εξορμήσεις στο Ιπποκρά-
τειο, τον Αγ.Παύλο, το Ψυχιατρικό,
τον Αγ.Δημήτριο και το Θεαγένειο
και θα συμμετέχουμε στις κινητο-
ποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση
την Τρίτη 3/10”. 

3/11/16, Καραβάνι της Υγείας στην Πάτρα

8/9, Πανυγειονομική πορεία, Θεσσαλονίκη

9/9, Διαδήλωση στη ΔΕΘ
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ΜΜΕ  Νέα 24ωρη απεργία 3 Οκτώβρη
Σ

ε 24ωρη απεργία προχωρούν για
δεύτερη συνεχόμενη Τρίτη, στις
3/10, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ.

Απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει την
ίδια μέρα στις 12μες, έξω από την ΕΣΗ-
ΕΑ (Ακαδημίας 20) με πρωτοβουλία
των Financial Crimes, του αντικαπιταλι-
στικού δικτύου στον κλάδο. 

Η απεργία της περασμένης Τρίτης
26/9, είχε επιτυχία εκεί που υπάρχει
συνδικαλισμός στον κλάδο. Δελτία ει-
δήσεων κι ενημερωτικές εκπομπές δεν
προβλήθηκαν στα τηλεοπτικά κανάλια,
ούτε εξέπεμπψαν στα ραδιόφωνα κι
εφημερίδες δεν κρεμάστηκαν στα περί-
πτερα. 

Ωστόσο η κατάσταση στο διαδίκτυο
με τους εκατοντάδες ασυνδικάλιστους
εργαζόμενους, που δεν καλύπτονταν
από κανένα σωματείο να απεργήσουν,
ανάγκασε την ΕΣΗΕΑ να ανακοινώσει
ότι θα ξεκινήσει εγγραφές εργαζομέ-
νων σε ειδησεογραφικά sites και για το
σκοπό αυτό θα ξεκινήσει περιοδείες
στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα
ανακοίνωσε την παραπομπή διευθυντών και
ιδιοκτητών ιστοσελίδων που ευθύνονται για
απεργοσπασίες, στο πειθαρχικό συμβούλιο
της Ένωσης, με την προοπτική ακόμα και δια-
γραφής τους από ΕΣΗΕΑ κι ΕΔΟΕΑΠ.

Πρόκειται για κινήσεις απαραίτητες – αν
εφαρμοστούν - ωστόσο δεν πείθουν ότι η ηγε-
σία της ΕΣΗΕΑ στέκεται αυτή τη στιγμή στο
ύψος των περιστάσεων. Ο κλάδος βρίσκεται
σε αναβρασμό για τη σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ,
του ταμείου επικουρικής ασφάλισης και περί-
θαλψης, ήδη από τις αρχές Ιούλη που αποφά-
σισε απεργία διαρκείας. Σήμερα το ταμείο βρί-
σκεται ξανά στο “κόκκινο”, αφήνοντας τον
Οκτώβριο χιλιάδες συνταξιούχους χωρίς επι-
κουρική σύνταξη. Η ηγεσία της Ένωσης, πα-
ρατάξεις προσκείμενες στη δεξιά και το ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αντί να αφουγκραστούν την μαχητική διά-
θεση εργαζόμενων και συνταξιούχων που εκ-

φράστηκε στις μαζικές γενικές συνελεύσεις
του ΕΔΟΕΑΠ τον Ιούλιο, ανέβαλε την απεργια-
κή σύγκρουση για μήνες, για χάρη άγονων
διαπραγματεύσεων με κυβέρνηση και εργοδό-
τες. Με πρόταση μάλιστα που αν την έφερνε η
απέναντι πλευρά θα ήταν από μόνη της αφορ-
μή για απεργία.

Βάσει της πρότασης της Μ.Αντωνιάδου,
προέδρου και του Σ.Καπάκου, γ.γ της ΕΣΗΕΑ,
όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι, για τη χρηματοδό-
τηση του ΕΔΟΕΑΠ προβλέπονται εργοδοτικές
εισφορές 6-8% συν 5% επί του τζίρου, κι από
6% εισφορές εργαζομένων και συνταξιούχων.
Δηλαδή μια πρόταση που ρίχνει στα μαλακά
τους μιντιάρχες και φέρνει περικοπές σε μι-
σθούς και συντάξεις. Να υπενθυμίσουμε ότι το
κατηργημένο Αγγελιόσημο – το τίμημα που
πλήρωναν τα αφεντικά από τα διαφημιστικά
τους έσοδα υπέρ της ασφάλισης των εργαζό-
μενων – έφτανε το 20%.

Ωστόσο οι εργοδότες, πέραν όλων των άλ-
λων προϋποθέσεων που θέτουν, όπως η συμ-
μετοχή τους στη διοίκηση του ταμείου, διεκδι-
κούν να ρίξουν κι άλλο τις, ελάχιστες, εισφο-
ρές τους, φτάνοντάς τες ακόμα και στο 2% και
συνδυάζοντάς τες με φορολογικές ελαφρύν-
σεις κι εκπτώσεις από το τίμημα για τις τηλεο-
πτικές άδειες. Μάλιστα, οι εργοδότες του Ιν-
τερνετ διεκδικούν να μην πληρώνουν καμία ει-
σφορά επί του τζίρου δηλώνοντας με θράσος
ότι “δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος”!
Από τη μεριά της, η υπουργός Εργασίας
Ε.Αχτσιόγλου αντιπρότεινε να θεσμοθετηθεί
8% εργοδοτική εισφορά, 6% εισφορά εργαζο-
μένων, να πληρώνουν ένα έξτρα 4% οι εργαζό-
μενοι αν θέλουν εφάπαξ και η εισφορά επί του
τζίρου να είναι 2% και από αυτά τα μισά να εκ-
πίπτουν της φορολογίας. 

Η μόνη απάντηση στον ξαφνικό θάνατο του
ΕΔΟΕΑΠ δεν μπορεί να είναι άλλη από το να

πληρώσουν αφεντικά και κράτος για
τον ΕΔΟΕΑΠ. Δεν μπορούν αφεντικά κι
εργαζόμενοι να μπαίνουν στην ίδια ζυ-
γαριά. Να πληρώσουν τα αφεντικά που
δεκαετίες τώρα τρώνε τα χρήματα του
Αγγελιοσήμου και βέβαια το κράτος
γιατί χωρίς την δική του συμμετοχή και
εγγύηση δεν μπορεί να επιβιώσει σε
αυτή την εποχή της γενικής απληρω-
σιάς και της μαζικής ανεργίας κανένα
ασφαλιστικό ταμείο. Πόσα; Όσα χρει-
άζονται για να παρέχονται επικουρικές
συντάξεις και πλήρης ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη σε όλες και όλους τους
ασφαλισμένους. Αυτό σημαίνει η απαί-
τηση να νομοθετήσει η κυβέρνηση πό-
ρο για τον ΕΔΟΕΑΠ, σε αντίθεση με τις
επιταγές της τρόικας και των μνημο-
νίων και να διασφαλίσει ότι το ταμείο
θα τον εισπράτει. Δεν είναι δυνατόν ο
άνεργος που δεν πλήρωσε διόδια να
μπαίνει φυλακή για το χρέος του, αλλά
οι μεγιστάνες των ΜΜΕ να χρωστάνε
εκατομμύρια και να μην τους αγγίζει
κανείς. 

Μόνος τρόπος για να γίνει αυτό δεν είναι τα
παζάρια με τα αφεντικά – οι προθέσεις των
οποίων έχουν ήδη φανεί – αλλά η επιτυχία της
απεργίας στις 3/10 και η κλιμάκωσή της με
απεργία διαρκείας σε όλα τα ΜΜΕ, όπως το
έχει αποφασίσει η γενική συνέλευση του ΕΔΟ-
ΕΑΠ. Μιας απεργίας όχι “στον αυτόματο πιλό-
το” αλλά  με οργάνωση και περιφρούρηση σε
όλους τους χώρους δουλειάς, σε σαητ, τυπο-
γραφεία, εφημερίδες, κανάλια και ραδιόφωνα.
Με απεργιακό δελτίο που θα δίνει φωνή στους
αγωνιζόμενους του κλάδου και το εργατικό κί-
νημα κι όχι στα παπαγαλάκια των μνημονίων.
Μιας απεργίας “για το ταμείο και τις δουλειές
μας”, που θα σφραγίσει όχι μόνο τη διάσωση
του ΕΔΟΕΑΠ, αλλά και τις συνθήκες εργασίας
στις “γαλέρες” των ΜΜΕ, προς όφελος των
εργαζόμενων.

Σ.Μ.

FINANCIAL CRIMES Οργανώνουμε τον αγώνα μας για να νικήσουμε

“Ν
α μην αφήσουμε την απεργία στα χέρια της πλειοψη-
φίας του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, αλλά να την πάρει στα χέρια
του ο κλάδος συνολικά” καλούν οι Financial Crimes. 

“Η απεργία να κλιμακωθεί με απεργία διαρκείας όπως απαι-
τούσε η Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ τον Ιούλιο, και όχι μια
εικοσιτετράωρη την βδομάδα. Να είναι πραγματικά διαρκείας,
με την έκδοση του Αδέσμευτου τύπου και κανένα δελτίο στις
τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Δεν χωράνε επιχειρήματα για
οικονομία δυνάμεων ούτε επιχειρήματα να μην χάσουν πολλά
μεροκάματα οι συνάδελφοι. Είναι αστεία τέτοιες απόψεις την
στιγμή που παίζεται το μέλος πάνω από 15.000 ανθρώπων και
την στιγμή που το 80% των συναδέλφων που δουλεύουν είναι
απλήρωτοι.

Με οργάνωση ομάδων περιφρούρησης από τους συναδέλ-
φους που να εξασφαλίσει ότι κανένα μαγαζί δεν θα δουλέψει.
Ούτε και τα ηλεκτρονικά μέσα.

Να προχωρήσουμε την Τρίτη 3 Οκτώβρη στις 12 το μεσημέρι
σε μαζική απεργιακή συγκέντρωση στην  ΕΣΗΕΑ αλλά και σε
γενική συνέλευση, για να καθορίσει ο κλάδος τα βήματα του
συλλογικά και οργανωμένα. 

Στις διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία να συμμετέχει
απεργιακή επιτροπή που θα εκλεγεί από τους συναδέλφους και
όχι μονάχα τα ΔΣ των Ενώσεων που μας έφεραν σε αυτό το ση-
μείο.

Δυναμική

Με τέτοια βήματα μπορεί να βγει στην επιφάνεια η δυναμική
των συναδέλφων εν ενεργεία και συνταξιούχων που μπορεί να
μας οδηγήσει στην Νίκη. Και νίκη είναι νακερδίσουμε την θε-
σμοθέτηση πόρου σπάζοντας τα μνημόνια και όχι την μετατρο-
πή του ΕΔΟΕΑΠ σε επαγγελματικό ταμείο. Μαζί με άλλους ερ-
γαζόμενους που την ίδια περίοδο διεκδικούν να σώσουν και αυ-
τοί τα ταμεία τους, όπως οι εργαζόμενοι στην Εθνική τράπεζα”.

Σχετικά με το σχέδιο Καπάκου - Αντωνιάδου εξηγούν γιατί εί-
ναι λάθος και οδηγεί στην ήττα. 

“Η απάντηση που προσπαθεί να δώσει στο κλείσιμο και τον
ξαφνικό θάνατο του ΕΔΟΕΑΠ που προωθούν κυβέρνηση και
εργοδότες, είναι να μετατραπεί σε επαγγελματικό ταμείο. Σε
ταμείο δηλαδή χωρίς εγγυημένες παροχές. Η κεντρική ιδέα εί-
ναι ότι θα δίνουν λεφτά οι εργαζόμενοι, και οι εργοδότες και ότι

μαζεύει θα κοιτάζει τον προϋπολογισμό του και ανάλογα θα δί-
νει επικούρηση και παροχές Υγείας. Αν μια χρονιά δεν έχει δεν
θα δίνει ή θα δίνει λιγότερα.

Το μεγάλο πρόβλημα (πέρα από τις αυξημένες εισφορές) εί-
ναι ότι στηρίζεται στο ότι τα αφεντικά θα πληρώνουν εισφορές
και ένα έξτρα από τον τζίρο τους (και γι’ αυτό θέλουν και να
έχουν βέτο στις αποφάσεις του νέου ΕΔΟΕΑΠ). 

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι ποιος εγγυάται ότι θα πληρώ-
νουν τα αφεντικά, αφού τόσα χρόνια τώρα ακόμη και το αγγε-
λιόσημο που ήταν χρήματα που πλήρωναν οι διαφημιζόμενοι
και τα παρακρατούσαν τα αφεντικά, δεν το απέδιδαν στα Τα-
μεία. Πόσο μάλλον τώρα αυτήν την περίοδο της κρίσης, που θα
πρέπει να βγαίνουν από την δική τους τσέπη χρήματα. Αυτό
σημαίνει ότι οι υπολογισμοί Αντωνιάδου - Καπακου για 50 εκα-
τομμύρια ευρώ έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ είναι όνειρα θερινής νυ-
κτός και άρα με μαθηματική ακρίβεια ο ΕΔΟΕΑΠ θα οδηγηθεί
στην μείωση επικουρικών και παροχών Υγείας”. 

Αντ'αυτού οι FC, βάζουν τη διεκδίκηση να πληρώσουν οι ερ-
γοδότες και το κράτος, αλλά και τα βήματα για να κερδηθεί αυ-
τό απεργιακά.

Απεργιακή διαδήλωση εργαζόμενων στα ΜΜΕ, 7/12/16



Δ
ιαστάσεις πανδημοσιοϋπαλ-
ληλικού κινήματος μαζικής
ανυπακοής παίρνει η αποχή

από την «αξιολόγηση» της υπουρ-
γού Γεροβασίλη που απλώνεται
πλέον σε όλους τους κλάδους του
δημόσιου τομέα. 

Ήδη η απόφαση της ΑΔΕΔΥ να
καλέσει όλες τις Ομοσπονδίες του
δημόσιου τομέα σε καταλήψεις δι-
ευθύνσεων έχει υιοθετηθεί εκτός
από τους εργαζόμενους στα νοσο-
κομεία (βλέπε διπλανές σελίδες)
και στα υπουργεία, τις διευθύνσεις
αποκεντρωμένη διοίκησης, το ΙΚΑ,
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταμεία. Στους δήμους, την Δευτέ-
ρα 2 Οκτώβρη με απόφαση της
ΠΟΕ-ΟΤΑ πραγματοποιήθηκαν συ-
νελεύσεις και εξορμήσεις ενημέ-
ρωσης και την Τρίτη 3/10 προχω-
ράνε σε καταλήψεις δημαρχείων.

“Κατάληψη στο Δημαρχείο της
Αγ. Παρασκευής θα κάνουμε την
Τρίτη 3/10 συμμετέχοντας στην πα-
νελλαδική κινητοποίηση που κάλε-
σε η ΠΟΕ-ΟΤΑ ενάντια στην αξιο-
λόγηση. Την απόφαση την πήραμε
τη Δευτέρα 2/10 στη μεγάλη συνέ-
λευση που πραγματοποίησε ο Σύλ-
λογος στα πλαίσια της ενημέρωσης
των εργαζόμενων ενάντια στην
αξιολόγηση. Εξηγήσαμε στους ερ-
γαζόμενους πως σε αντίθεση με τα
ψέματα της υπουργού Γεροβασίλη
η αξιολόγηση έρχεται να υλοποι-
ήσει τις μνημονιακές δεσμεύσεις
της κυβέρνησης για απολύσεις και
συρρίκνωση του δημόσιου τομέα.

Την ίδια στιγμή που αυτοί μιλάνε
για αξιολόγηση των δημόσιων
υπάλληλων εμείς στο δήμο Αγ.
Παρασκευής έχουμε πάνω από
30% μείωση προσωπικού τα τελευ-
ταία χρόνια με τεράστιες ελλεί-
ψεις σε όλες τις υπηρεσίες του
δήμου που φτάνει να τις καλύπτει
με ανακύκλωση συμβασιούχων.

Από τη μεριά μας αποφασίσαμε
να μην επιτρέψουμε να γίνει καμιά
αξιολόγηση και δεν θα επιτρέψου-
με να πρωτοκολληθεί οποιοδήποτε
αξιολογόχαρτο φτάσει στην υπη-
ρεσία. Ωστόσο κανείς από τους
εργαζόμενους του δήμου ως τώρα
δεν έχει καταθέσει αξιολογόχαρτο
με την αποχή να φτάνει στο
100%”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ
ο Κώστας Μεγαγιάννης από το ΔΣ
του Συλλόγου των Εργαζόμενων
στο Δήμο Αγ. Παρασκευής. 

Παρόμοιες εικόνες ανυπακοής
εξελίσσονται σε μια σειρά από δή-

μους όπως φάνηκε στις δεκάδες
συνελεύσεις που έγιναν στους δή-
μους όλης της χώρας. Την Τρίτη
3/10 οι εργαζόμενοι στους δήμους
θα πραγματοποιήσουν καταλήψεις
δημαρχείων για να απαντήσουν
στους εκβιασμούς της κυβέρνη-
σης. Ανακοινώσεις για αποχή από
την αξιολόγηση και συμμετοχή
στις κινητοποιήσεις μετά από μαζι-
κές συνελεύσεις έχουν ήδη εκδώ-
σει τα σωματεία εργαζόμενων στο
Δήμο Ν. Ιωνίας, στην Παιανία, στη
Ν. Σμύρνη, στον Πειραιά, στα
Γιάννενα, στη Ζίτσα, στο Βόλο,
στα Χανιά, κ.α.

Με ποσοστά συμμετοχής που
ξεπερνάνε το 85% και ακουμπάει
το 100%, οι εργαζόμενοι στα
Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συμ-
μετέχουν μαζικά στην αποχή από
την αξιολόγηση. 

Αποχή

Μαζικότατη ήταν η συνέλευση
στη Γ.Γ. Εμπορίου που οι εργαζό-
μενοι πήραν απόφαση ότι δεν πρό-
κειται να δώσουν αξιολογόχαρτα
συμμετέχοντας ταυτόχρονα στις
κινητοποιήσεις της Τρίτης 3/10. 

Με στάση εργασίας από τις 11πμ
μέχρι τις 3μμ συμμετέχουν στις κι-
νητοποιήσεις μετά από απόφαση
της συνέλευσής τους οι εργαζόμε-
νοι στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
Μεγάλες συνελεύσεις που αποφά-
σισαν τη συμμετοχή στην αποχή
και στις κινητοποιήσεις πραγματο-
ποίησαν οι εργαζόμενοι στην Γ.Γ.
Ενέργειας, στην Γ.Γ. Έρευνας και
Τεχνολογίας, στο υπ. Ναυτιλίας,
στο υπ. Εργασίας και στο υπ. Παι-
δείας. Ο σύλλογος των εργαζόμε-

νων στο υπ. Οικονομίας και Ανά-
πτυξης κάλεσε τους προϊστάμε-
νους των υπηρεσιών σε σύσκεψη
που αποφάσισε την συμμετοχή
όλων στην αξιολόγηση. Μάλιστα
κατά την διάρκεια της σύσκεψης
έγινε προσπάθεια απεργοσπασίας
από κάποιον που πήγε να καταθέ-
σει το αξιολογόχαρτο αλλά στο
πρωτόκολλο τον ενημέρωσαν πως
απεργούν και δεν πρόκειται να δε-
χτούν καμιά κατάθεση αίτησης. 

“Στο υπ. Ανάπτυξης από τους
100 περίπου εργαζόμενους πάνω
από τους 85 έχουν ήδη αρνηθεί να
πάρουν μέρος στην αξιολόγηση,
ενώ ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί
τις επόμενες μέρες”, αναφέρει ο
Κώστας Πίττας γραμματέας της
Ομοσπονδίας τ.ΥΠΑΝ τονίζοντας
πως την Τρίτη 3/10 συμμετέχουν
και αυτοί με στάση εργασίας στην
κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ.

Με στάση εργασίας 11πμ-3μμ
και συγκέντρωση στο κεντρικό
κτήριο της Συγγρού, συμμετέχουν
στην αποχή και στις κινητοποι-
ήσεις οι εργαζόμενοι στην Περιφέ-
ρεια Αττικής. 

Μαζική συνέλευση πραγματο-
ποίησαν και οι εργαζόμενοι στην
ΕΛΣΤΑΤ αποφασίζοντας τη συμμε-
τοχή τους στην αποχή και στις κι-
νητοποιήσεις.

Μεγάλη ανταπόκριση υπάρχει
και στα ασφαλιστικά ταμεία. Στα
κατά τόπους καταστήματα του
ΠΕΔΥ ενεργοποιήθηκαν ξανά οι
Επιτροπές Καταστημάτων που εί-
χαν δημιουργηθεί ενάντια στη διά-
λυση του ΙΚΑ και έχουν πάρει στα
χέρια τους τον αγώνα ενάντια
στην αξιολόγηση με ποσοστά που
φτάνουν το 100%. Πολύ μεγάλη
ήταν και η συνέλευση των εργαζό-
μενων στον ΟΑΕΔ που αποφάσισε
την συμμετοχή τους στην αποχή.

Συμμετοχή στην αποχή έχουν
δηλώσει οι εφοριακοί, οι τελωνει-
ακοί, οι ομοσπονδίες των εργαζό-
μενων στο ΥΠΟΙΚ. Ανακοινώσεις
για συμμετοχή στην αποχή έχουν
πάρει και οι ομοσπονδίες των εκ-
παιδευτικών ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ.

Κυριάκος Μπάνος
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Μ
ε πανεκπαιδευτική κινητο-
ποίηση, την Παρασκευή
29/9, έξω από το υπουρ-

γείο Παιδείας στην Νερατζιώτισσα,
ξεκίνησαν τη νέα χρονιά οι εκπαι-
δευτικοί σε πρωτοβάθμια και δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ απο-
γευματινό συλλαλητήριο θα πραγ-
ματοποιηθεί την Πέμπτη 5/10,
Παγκόσμια Ημέρα για τον Εκπαι-
δευτικό, στις 6μμ στα Προπύλαια. 

Δεκάδες ήταν οι μόνιμοι και οι
αναπληρωτές δάσκαλοι και καθη-
γητές με τα πανό των σωματείων
τους βρέθηκαν την Παρασκευή
29/9 για να διαμαρτυρηθούν για
την εικόνα διάλυσης που παρου-
σιάζει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Τεράστια κενά, συγχωνεύ-
σεις και κατάργηση τάξεων και ει-
δικοτήτων ειδικά στα ΕΠΑΛ, ομη-
ρία χιλιάδων αναπληρωτών εκπαι-
δευτικών, διάλυση της ειδικής εκ-
παίδευσης και εκατοντάδες άλλα
μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλή-
ματα αντιμετωπίζουν με την έναρ-
ξη της χρονιάς οι εκπαιδευτικοί, οι
γονείς και οι μαθητές στα δημόσια
σχολεία. 

Παρά τα ψέματα του υπουργού
παιδείας Γαβρόγλου ότι τα πάντα
λειτουργούν ρολόι, η πραγματικό-
τητα είναι εντελώς διαφορετική:

“Πάνω από 10.000 αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης προσέλαβε φέτος το
υπουργείο με τα κενά να παραμέ-
νουν ακόμα χιλιάδες, όταν την ίδια
στιγμή δεν προκήρυξε ούτε μια θέ-
ση μόνιμου προσωπικού. Η μνημο-
νιακή πολιτική του υπουργείου
κρατάει σε ομηρία δεκάδες χιλιά-
δες εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ενώ τα κενά σε όλη την Ελλάδα ξε-
περνάνε τις 30.000”, ανέφερε μι-
λώντας στην ΕΑ ο Νίκος Κουρά-
κης, αναπληρωτής δάσκαλος τονί-
ζοντας την αναγκαιότητα για απερ-
γιακές κινητοποιήσεις με κεντρικό
θέμα τις προσλήψεις και την χρη-
ματοδότηση για την Παιδεία.

ΕΠΑΛ

Μια από τις βασικές μάχες που
ανοίγουν στη νέα αυτή σχολική
χρονιά είναι αυτή ενάντια στην
προσπάθεια του υπουργείου να
κλείσει εκατοντάδες τμήματα στα
Επαγγελματικά Λύκεια όλης της
χώρας συρρικνώνοντας την τεχνι-
κή εκπαίδευση. “Στα ΕΠΑΛ υπάρ-
χουν πάρα πολλά τμήματα σε όλη
την Ελλάδα που δεν συμπλήρωσαν
τον απαιτούμενο κατά το υπουρ-
γείο αριθμό μαθητών για να λει-
τουργήσουν. Σύμφωνα με την από-
φαση του υπουργείου μόνο 150

ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ εγ-
κρίνονται να λειτουργήσουν. Πάνω
από 600 καταργούνται πανελλαδι-
κά. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παι-
διά των οποίων το τμήμα ή η ειδι-
κότητα δεν εγκρίθηκε μεταφέρον-
ται σε άλλο σχολείο και άρα χρει-
άζονται δυο ή τρεις συγκοινωνίες
για να φτάσουν στο σχολείο τους"
αναφέρει ο Φώτης, εκπαιδευτικός
στην Β' βάθμια εκπαίδευση. 

“Αν μια ειδικότητα δεν λειτουρ-
γήσει για μια χρόνια τότε δημιουρ-
γείται η αίσθηση ότι η ειδικότητα
αυτή δεν υπάρχει. Αν δεν λειτουρ-
γήσει στη δευτέρα τάξη, δεν θα
λειτουργήσει ούτε στην τρίτη και
με μια χρονική προοπτική κάποιων
ετών μπροστά, τελικά μπορεί να
μην λειτουργήσει καθόλου.

Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί φεύ-
γουν και τελικά σβήνει η ειδικότη-
τα”, θα εξηγήσει η Γωγώ, καθηγή-
τρια στην Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας.

Συνελεύσεις

Συνελεύσεις σε όλες τις ΕΛΜΕ
της χώρας από τις 2 έως τις 6
Οκτώβρη και συνέλευση των προ-
έδρων στις 7 Οκτώβρη αποφάσισε
να πραγματοποιήσει η ΟΛΜΕ.
“Από την μεριά του αντικαπιταλι-
στικού δικτύου εκπαιδευτικών «Η
Τάξη μας» που συμμετέχει στις
Παρεμβάσεις, η πρότασή μας είναι
ξεκάθαρα απεργιακή. Ζητάμε
48ωρη απεργία μέσα στον Οκτώ-
βρη. Τα προβλήματα είναι τερά-
στια και δεν υπάρχει περίπτωση να
λυθούν αν οι εκπαιδευτικοί δεν πιέ-
σουμε με απεργιακές κινητοποι-
ήσεις”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ
η Ντίνα Γκαρανέ από την Γ' ΕΛΜΕ
Αθήνας.

Συνελεύσεις στους τοπικούς
συλλόγους δασκάλων από τις 3
έως τις 19 Οκτώβρη με Ολομέλεια
των προέδρων στις 21 Οκτώβρη
αποφάσισε και η ΔΟΕ που καλεί το
υπουργείο να καλύψει εδώ και τώ-
ρα τα πάνω από 3.000 κενά που
υπάρχουν στη φετινή σχολική χρο-
νιά ενώ ζητάει μόνιμες προσλήψεις
για να καλυφθούν τα πάνω από
14.000 κενά που υπάρχουν στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Και οι μαθητές

Διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις και
καταλήψεις έχουν ξεκινήσει οι μα-
θητές σε μια σειρά από ΕΠΑΛ που
τμήματά τους απειλούνται με κλεί-
σιμο στην Πρέβεζα, την Χίο, την
Κατερίνη, το Ρέθυμνο, τη Λάρισα,
την Κέρκυρα, το Λαγκαδά, το Καρ-
λόβασι, τη Λαμία και άλλες πόλεις
σε όλη τη χώρα.

Mαζική ανυπακοή 
στην αξιολόγηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εμπρός για απεργία

Το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προ-
σωπικού του ΥΠΠΟ κηρύσσει τρίωρη στάση
εργασίας  12:00-15:30, την Τετάρτη 4 Οκτω-

βρίου, με συγκέντρωση στις 12:30 στην είσοδο του αρχαιολογικού
χώρου της Ακρόπολης.

«To έκτακτο προσωπικό καθαριότητας του ΥΠ.ΠΟ.Α. παραμένει
απλήρωτο επί 4 μήνες. Απαιτούμε άμεση λύση για τους συναδέλ-
φους καθαριστές. Ζητάμε την αποπληρωμή όλων των δεδουλευ-
μένων που τους οφείλονται από τον Ιούνη και έπειτα» αναφέρει
στην ανακοίνωσή του.

ΥΠΠΟ

2/10, Κινητοποίηση ενάντια στην αξιολόγηση στο δήμο Αγ. Παρασκευής
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Τ
ην άμεση ένταξη των προσφυγόπουλων στα
σχολεία διεκδικούν μία σειρά Σύλλογοι Δα-
σκάλων, αφού ένα μήνα μετά την έναρξη της

φετινής σχολικής χρονιάς, για χιλιάδες παιδιά που
ζουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν έχει ακό-
μα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.  Ήδη στις 27/9 ο
Σύλλογος Δασκάλων Αριστοτέλης πραγματοποί-
ησε μία πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας στην Α’
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. “Συντονιζόμαστε με τα
εκπαιδευτικά σωματεία ώστε να οργανώσουμε κι-
νητοποίηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και
ΔΕ Αττικής και στο Υπουργείο στις αρχές Οκτώβρη
για να γραφτούν όλα τα παιδιά στα πρωινά σχολεία
και για να καλυφθούν όλες οι υποστηρικτικές δο-
μές”, αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου.  

Πέρσι από τα 20.000 προσφυγόπουλα σχολικής
ηλικίας μόνο τα 2.500 περίπου φοίτησαν  στις
ΔΥΕΠ σε ξεχωριστό απογευματινό ωράριο, γεγο-
νός που χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία της
εκπαιδευτικής κοινότητας από ρατσιστικό ως αντι-
παιδαγωγικό μέτρο. Φέτος το υπουργείο Παιδείας
συνεχίζει την ίδια πολιτική. “Παρ όλες τις διαβε-
βαιώσεις της πολιτείας, ότι η περσινή χρονιά ήταν
προπαρασκευαστική και φέτος 2017-2018 οι μαθη-
τές πρόσφυγες θα παρακολουθήσουν τα προ-
γράμματα των σχολείων κανονικά με ότι αυτό συ-
νεπάγεται ορθή κατανομή, μεταφορά από τα
στρατόπεδα προς τα σχολεία, υποστηρικτικές Δο-
μές και μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, όχι
μόνο δεν έχει προετοιμάσει τίποτα από αυτά αλλά
έχει εκχωρήσει και μέρος των αρμοδιοτήτων του
σε άλλους φορείς (ΟΑΕΔ, ΜΚΟ)”, αναφέρει ανα-
κοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων ΠΕ Αιγάλεω. 

Χωρίς προϋποθέσεις

“Καλούμε την Διεύθυνση Γ’ Αθήνας να συνταχ-
θεί με τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών (απόφαση
της Γ.Σ της ΔΟΕ, Ιούνιος 2017) και να συμβάλλει
αποφασιστικά στην ένταξη  των  μαθητών προ-
σφύγων στα πρωινά τμήματα των Δημοτικών Σχο-
λείων και Νηπιαγωγείων... Απαιτούμε: Εγγραφή
όλων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο
δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης καθώς και των κά-
τω των 4 ετών στους παιδικούς και βρεφονηπια-
κούς σταθμούς χωρίς προϋποθέσεις. Πρόβλεψη
για τη δωρεάν μεταφορά τους στα σχολεία. Ίδρυ-
ση ολιγομελών τάξεων υποδοχής και τμημάτων έν-
ταξης παντού”.

Τη φοίτηση των προσφυγόπουλων στο πρωινό
ωράριο ζητά με ανακοίνωσή του και το ΔΣ της Πα-
νελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων Π.Ε. που ζητά μεταξύ άλλων
“την ευθύνη της εκπαίδευσης των προσφυγόπου-
λων, σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να έχουν το
ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι σχο-
λικές μονάδες και όχι οι διάφορες Μ.Κ.Ο. ή φορείς
εκτός εκπαίδευσης”. 

Επίσης να βάλει ένα τέλος στον αποκλεισμό των
προσφυγόπουλων από τα σχολεία, ζητεί με πρό-
σφατη ανακοίνωσή του και το Παρατηρητήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων από το υπουργείο Παιδεί-
ας, θέτοντας ως άμεση προτεραιότητα την υλο-
ποίηση ενός νέου αποτελεσματικού σχεδιασμού
για την εκπαίδευση των παιδιών, δεδομένου πως
πέρυσι εκατοντάδες εξ αυτών δεν παρακολούθη-
σαν τα μαθήματα.

Κατερίνα Θωίδου

Άμεση ένταξη των
προσφυγόπουλων
στα σχολεία

Oύτε στην Ιωνία ούτε πουθενά

Μ
ε σύνθηματα "Εργάτες Ενωμένοι
Ποτέ Νικημένοι" και "Ποτέ ξανά
φασισμός", πάνω από εκατό ντό-

πιοι και μετανάστες, αντιρατσιστές-τριες,
ξεκίνησαν από την πλατεία Σημηριώτη και
διαδήλωσαν στις γειτονιές της Νέας Ιω-
νίας την Παρασκευή 29/9, περνώντας
από το σημείο που την Δευτέρα 18/9, ο
Βαρές Μ., μέλος της ΚΕΕΡΦΑ και της Πα-
κιστανικής Κοινότητας, είχε γρονθοκοπη-
θεί από φασίστα.

Στην κορυφή της πορείας μπήκε το πα-
νό των Φορέων και της Πακιστανικής Κοι-
νότητας ενώ στη διαδήλωση συμμετείχαν
με πανό η ΚΕΕΡΦΑ Νέας Ιωνίας, η Εργα-
τική Λέσχη της περιοχής, και η ΛΑΑΣ,
Στη συγκέντρωση καλούσαν μεταξύ άλ-
λων, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσ.
Αγία Όλγα, η αντικαπιταλιστική δημοτική
κίνηση Εκτός Σχεδίου, το Αυτοδιαχειρι-
ζόμενο Κοινωνικό Ιατρείο Ν.Φιλαδέλφει-
ας - Ν.Ιωνίας, η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η
ΟΡΜΑ.

Επόμενο βήμα για την τοπική ΚΕΕΡΦΑ
είναι η εκδήλωση που θα πραγματοποι-
ήσει την Τετάρτη 4 Οκτώβρη, στις 7μμ,
στο Δημαρχείο Ν.Ιωνίας με θέμα "Η Διε-
θνής Συνάντηση στη μάχη ενάντια στο

ρατσισμό και τους φασίστες", εν όψει
της Πανελλαδικής Συνέλευσης και της
Διεθνούς Συνάντησης που οργανώνεται
στις 14-15 Οκτώβρη στο γήπεδο μπάσκετ
του Ρουφ.

Η απόφαση του ΣτΕ 
σημαίνει απελάσεις

Α
νοίγει ο δρόμος για απελάσεις Σύρων προσφύγων στην
Τουρκία, μετά την απόφαση του ΣτΕ στις 22/9, που κρί-
νει την Τουρκία ασφαλή χώρα. Η απόφαση του ΣτΕ

πάρθηκε μετά την προσφυγή δύο Σύρων προσφύγων, κατά
της απόρριψης του αιτήματος τους για άσυλο σε δεύτερο
βαθμό.  

Η προσφυγή των δύο Σύρων και της οργάνωσης Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είχε αρχικά απορριφθεί από
την 7μελή σύνθεση του Δ’ τμήματος του ΣτΕ, αλλά λόγω της
σοβαρότητάς του το θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια
του ΣτΕ που συνεδρίασε το Μάρτιο. Η Ολομέλεια με πρόεδρο
τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρα-
τείας Ηλία Μάζο, έκρινε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα
όταν δεν υπάρχει ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης (όπως είναι να
υποστούν βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μετα-
χείριση ή τιμωρία) για τους πρόσφυγες που πρόκειται να επα-
ναπροωθηθούν στην γείτονα χώρα, όπως αναφέρει η Εφημε-
ρίδα των Συντακτών.  

Το αποτέλεσμα είναι το επόμενο διάστημα χιλιάδες Σύριοι
πρόσφυγες να κινδυνεύουν να απελαθούν στη Τουρκία. Ήδη
περισσότεροι από 1000 Σύριοι πρόσφυγες που είχαν προ-
σφύγει στο  β’ βαθμό εξέτασης του αιτήματός τους για άσυ-
λο, βρίσκονταν στην αναμονή αφού οι αρμόδιες επιτροπές
δεν συνεδρίαζαν μέχρι να βγει η απόφαση του ΣτΕ. Το επόμε-
νο διάστημα αναμένεται να  επισπευσθούν οι διαδικασίες
απόρριψης των αιτημάτων ασύλου σε πρώτο και δεύτερο
βαθμό. 

Από ότι φαίνεται η απόφαση μπήκε άμεσα σε εφαρμογή. Τα
ξημερώματα της Παρασκευής 29/9, η Αστυνομία Ρεθύμνου
στοίβαξε σε κλούβες τους πρόσφυγες που βρίσκονταν στο
Λιμεναρχείο Ρεθύμνου και τους μετέφερε στο λιμάνι του Ηρα-
κλείου, όπου αναχώρησαν, ως κρατούμενοι για κάποιο μακρι-
νό hot spot κάποιου νησιού του ΝΑ Αιγαίου (μάλλον πάλι της
Κω) χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να κάνουν αίτηση
ασύλου, όπως κατήγγειλε η Πρωτοβουλία Ηρακλείου για
τους Πρόσφυγες/Μετανάστες. Μάλιστα δύο μέρες νωρίτερα
τους είχαν δώσει χαρτιά για απέλαση στα ελληνικά, ενώ το
ίδιο είχαν κάνει λίγες μέρες πριν με τους πρόσφυγες του
Ηρακλείου. 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

Αντιρατσιστικό πάρτυ

Δ
εκάδες Αφρικανοί μετανάστες από την Γουαϊάνα, την Σενεγά-
λη, την Νιγηρία, κ.α. μαζί με φίλους τους από το Πακιστάν, το
Αφγανιστάν αλλά και πολλοί ντόπιοι συμμετείχαν, παρά τη

βροχή, στο αντιρατσιστικό πάρτι που οργανώθηκε την Τρίτη 26/9 το
βράδυ στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Το πάρτι ήταν μια πρώτη
απάντηση στην αστυνομική βία και καταστολή που έχει ενταθεί τον
τελευταίο καιρό απέναντι στους μετανάστες μουσικούς δρόμου που
παίζουν μουσική και διασκεδάζουν στην πλατεία.

Αφορμή για την πρωτότυπη αυτή κινητοποίηση ήταν η επίθεση
που δέχτηκε ο Μοχάμεντ Καμαρά την Δευτέρα 18 Σεπτέμβρη από
μπάτσους που περιπολούσαν στην πλατεία εκείνη την ημέρα. Με
ασήμαντη αφορμή η μπάτσοι αλυσόδεσαν και προσήγαγαν με απί-
στευτη βία και στη συνέχεια τον χτύπησαν μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας,
τον Μοχάμεντ. Οι μπάτσοι αμέσως μετά έκαναν δίωξη στον Μοχά-
μεντ. Ο ίδιος Μοχάμεντ παντρεμένος στην Ελλάδα και πατέρας
ενός 2χρονου αγοριού, δεν φοβήθηκε και αμέσως μετά την έξοδό
του από τα κρατητήρια του ΑΤ Ομόνοιας έκανε μήνυση για αδι-
καιολόγητη ρατσιστική βία στους μπάτσους που τον χτύπησαν. 

Η κινητοποίηση, που στήριξαν η Κοινότητα της Σενεγάλης, η
Κοινότητα της Γουϊάνας, η Ομάδα Ενωμένων Αφρικανών Γυναικών
και η ΚΕΕΡΦΑ, ξεκίνησε με ομιλίες και κατέληξε σε ένα τρομερό
πολυεθνικό πάρτι. 

“Εδώ είμαστε όλοι μαζί. Μετανάστες και Έλληνες ενάντια στη βία
και το ρατσισμό”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μοχάμεντ Καμαρά, ευ-
χαριστώντας όλους όσους βρέθηκαν στο αντιρατσιστικό πάρτι για
να τον στηρίξουν. “Είμαστε εδώ μετανάστες από πολλές διαφορετι-
κές εθνικότητες από την Αφρική, την Ασία αλλά και την Ευρώπη
γιατί η αστυνομία δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσά μας”, ανέφερε μι-
λώντας στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Ζαχίντ από το Πακιστάν.

Νέα Ιωνία, 29/9

Μοναστηράκι, 26/9
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Μ
ε πλήθος στοιχείων ξεκίνη-
σε η πολυαναμενόμενη κα-
τάθεση του δημοσιογρά-

φου Δημήτρη Ψαρρά κατά την
185η δικάσιμο (2/10), μέσα στην
κατάμεστη από δημοσιογράφους
και αντιφασίστες αίθουσα του Εφε-
τείου. Ο Δ. Ψαρράς ερευνά δημο-
σιογραφικά τη δράση της Χρυσής
Αυγής εδώ και σχεδόν τρεις δεκαε-
τίες, αρχικά στο περιοδικό Σχολια-
στής, στη συνέχεια στην Ελευθερο-
τυπία και τα τελευταία χρόνια στην
ΕφΣυν, ενώ είναι και συγγραφέας
της «Μαύρης Βίβλου της Χρυσής
Αυγής» όπου συγκεντρώνει τα στοι-
χεία των ρεπορτάζ του. Ο μάρτυ-
ρας μίλησε για την ιστορία της να-
ζιστικής οργάνωσης, τη στρατιωτι-
κή και ιεραρχική δομή της, τις ιδεο-
λογικές καταβολές της, την εγκλη-
ματική της δράση και, κυρίως, για
το ρόλο του αρχηγού Ν. Μιχαλο-
λιάκου.

«Η Χρυσή Αυγή είναι ο Μιχαλο-
λιάκος», είπε χαρακτηριστικά. Όλες
οι αποφάσεις και οι εντολές έρχον-
ται από τον αρχηγό, πράγμα που
επιβεβαιώνουν η δομή της οργάνω-
σης, οι δημόσιες δηλώσεις των
στελεχών της, τα κείμενα στα επί-
σημα έντυπά της και στην ιστοσελί-
δα, αλλά και πρώην μέλη, όπως ο
Χ. Ρήγας που έχει πρόσφατα δώσει
συνέντευξη στην ΕφΣυν. «Υπαρχη-
γοί έχουν απομακρυνθεί. Είναι ανα-
λώσιμοι, μόνο ο αρχηγός δεν είναι.
[…] Το καταστατικό κάνει εκτενή
αναφορά στην Αρχή του αρχηγού.
[…] Δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται
χωρίς την εντολή του. Αν κάποιος κάνει
κάτι που ο αρχηγός δεν θέλει, εξαφανίζε-
ται. […] Αυτός διορίζει τα μέλη του πολι-
τικού συμβουλίου. Δεν υπάρχει άλλο ηγε-
τικό κέντρο. […] Όλους τους βουλευτές
τους έχει επιλέξει ο αρχηγός». Ο μάρτυ-
ρας τόνισε πολλές φορές ότι η ίδια η
δράση της Χρυσής Αυγής είναι το βασικό
τεκμήριο ότι οι εγκληματικές πράξεις της
είναι αποτέλεσμα κεντρικού σχεδιασμού
από την ηγεσία.

Η δράση, οι στόχοι, ο ίδιος ο λόγος
ύπαρξης της ναζιστικής οργάνωσης είναι
η βία. «Δεν πρόκειται για ένα κόμμα μέσα
στο οποίο υπάρχει μια εγκληματική οργά-
νωση, ούτε είναι οργάνωση που εξελίχθη-
κε σε εγκληματική. Σαν τέτοια ξεκίνησε
και παραμένει, και χρησιμοποιεί το κόμμα
ως κάλυμμα. […] Θέλει να κυριαρχήσει
στους δρόμους των πόλεων με τη βία,
δεν έχει κανένα νόημα αν δε βγει στους
δρόμους. […] Η βία είναι το μήνυμα που
θέλουν να στείλουν». Τα παραδείγματα
πολλά: από το 1992 που με αφορμή το
Μακεδονικό έκανε επιθέσεις σε βάρος
μελών της ΟΣΕ, «επειδή είναι διεθνι-
στές», στη δεκαετία του ’90 που με το
πρώτο ρεύμα μετανάστευσης έκανε επι-
θέσεις σε μετανάστες, στο 2004 που
«έπαιξε ρόλο σε αντιμεταναστευτικά πογ-

κρόμ» εκμεταλλευόμενη τον ποδοσφαιρι-
κό αγώνα Ελλάδας-Αλβανίας, μέχρι και
τον περασμένο Απρίλιο και την επίθεση
στον Αλέξη Λάζαρη έξω από τα γραφεία-
ορμητήρια, ο μάρτυρας περιέγραψε
τρεις δεκαετίες που η Χρυσή Αυγή
ασκούσε βία σε όποιους θεωρούσε εχ-
θρούς, από μετανάστες και αριστερούς,
μέχρι τους απλούς κάτοικους των περιο-
χών στις οποίες ήθελε να επικρατήσει και
να προξενήσει γενικευμένο τρόμο. Στο
ποιους θεωρεί μέλη εγκληματικής οργά-
νωσης απάντησε: «Ο αρχηγός, τα μέλη
του πολιτικού συμβουλίου, οι περιφερει-
άρχες, οι πυρηνάρχες και τα στελέχη που
είχαν αρμοδιότητες στους πυρήνες,
όπως ο Ρουπακιάς, σίγουρα».

Ανοχή του συστήματος

Για το φαινόμενο του Σεπτέμβρη του
2013, που πλέον η Χρυσή Αυγή κλιμάκω-
σε τη δράση της με καθημερινές επιθέ-
σεις και αποκορύφωμα τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, ο μάρτυρας τόνισε: «Αι-
σθάνονταν ότι έχουν πλέον την ανοχή των
ΜΜΕ και του πολιτικού συστήματος. Το
δεύτερο είναι αυτό που περιέγραψε στο
BBC ο Παναγιώταρος: ‘έχουμε εμφύλιο.
Από τη μία εμείς και από την άλλη οι διε-
θνιστές, οι μετανάστες, το πολιτικό σύ-
στημα’. Η άποψή τους ήταν ότι εκείνη τη

στιγμή μπορούσε να ξεκινήσει
ένας ήπιας μορφής εμφύλιος και
να επικρατήσουν. […] Έχουν
όπλα όπως στιλέτα, ρόπαλα, ιδιο-
κατασκευές κλπ. Πολυβόλα δεν
έχουν μόνιμα, δεν τα έχουν χρη-
σιμοποιήσει, ίσως να τα χρησιμο-
ποιούσαν αν πετύχαιναν τον εμ-
φύλιο που ήθελαν. […] Με τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα εί-
παν ‘στρεφόμαστε ενάντια σε πε-
ριοχές με αντιφασιστική δράση’». 

Εκτενή αναφορά έκανε για τη
δομή της ΧΑ: «Έχει απόλυτα κά-
θετη και στρατιωτική δομή. Το
καταστατικό προβλέπει 6 βαθ-
μούς, όλοι στρατιωτικοί. Το λένε
οι ίδιοι στις δηλώσεις τους παν-
τού, ‘είμαστε στρατός’ και ‘είμα-
στε φάλαγγα’. Με την ομοιόμορ-
φη ενδυμασία αισθάνονται και οι
ίδιοι μέλη μιας στρατιωτικής μο-
νάδας».  Είναι πανομοιότυπη με
το ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ,
στις τακτικές, στα σύμβολα, στις
ορολογίες όπως «αρχή του Αρ-
χηγού» (fuhrerprinzip), «Λαϊκός
Σύνδεσμος» (voelkischer bund),
«αίμα τιμή» (blut und ehre). Απαν-
τώντας στο αν έχουν αποκηρύξει
τον εθνικοσοσιαλισμό: «Δεν έχει
αλλάξει απολύτως τίποτα στην
ιδεολογία της. Και δεν γίνεται,
γιατί αν αλλάξει κάτι θα σπάσει η
ομερτά κι αυτό αφήνει ξεκρέμα-
στο τον αρχηγό. Όταν λένε ότι
είναι εθνικιστές και όχι εθνικοσο-
σιαλιστές είναι παράδειγμα δι-
πλού λόγου της Χρυσής Αυγής.
Στα μέλη τους πάντα θυμίζουν

ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει: ο Μιχαλολιά-
κος για παράδειγμα στην απολογία του
είπε δεν είμαστε ναζιστές, ωστόσο όταν
βγήκε έξω, σε μια ομάδα 10 χρυσαυγιτών
που ήταν εκεί είπε ‘ζήτω η νίκη’, άλλο ένα
κλασικό ναζιστικό σύνθημα».

Τα στοιχεία που εισέφερε ο μάρτυρας
προκύπτουν επιπλέον και από το ίδιο το
καταστατικό της οργάνωσης. Ο μάρτυ-
ρας έφερε στο δικαστήριο το πρωτότυπο
που του είχε σταλεί το 1988 σαν απάντη-
ση σε ένα μικρό δημοσίευμα για ρατσι-
στικά συνθήματα της ΧΑ σε τοίχους. Το
δημοσίευμα αυτό ήταν η ευκαιρία της
άγνωστης τότε ΧΑ για δημοσιότητα, και
το καταστατικό στάλθηκε επίσημα, με τη
σφραγίδα της οργάνωσης. Στα πλαίσια
του διπλού λόγου των ναζιστών, αρνούν-
ται πλέον εκείνο το καταστατικό. Η κατά-
θεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί την Τε-
τάρτη 4/10 στις 10.30πμ.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι
Στον Κορυδαλλό: 4/10 (10.30πμ), 5/10, 
12/10, 17/10, 20/10 και 30/10.
Στο Εφετείο: 10/10, 16/10 και 24/10. 

Ο μάρτυρας Α. Υφαντής, κοινωνικός λειτουργός και
μέλος των Γιατρών του Κόσμου (ΓτΚ), κατέθεσε κατά
την 184η δικάσιμο (28/9) για τις επιθέσεις σε βάρος
αλλοδαπών μεταξύ 2011 και 2013. Τις επιθέσεις κατέ-
γραφαν οι ΓτΚ με συνεντεύξεις που έδιναν επώνυμα
τα θύματα, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
Οι ΓτΚ είναι μία από τις 32 οργανώσεις που συνεργά-
ζονταν με το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσι-
στικής Βίας, για τη συγκέντρωση υλικού και την εκπό-
νηση εκθέσεων. 

Οι επιθέσεις όπως περιγράφονταν από τα θύματα
είχαν κοινά στοιχεία, ένα συγκεκριμένο modus ope-
randi που σύμφωνα με το μάρτυρα αναδεικνύει τον
κεντρικό σχεδιασμό των επιθέσεων. Τα θύματα ήταν
κυρίως από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την υποσα-
χάρια Αφρική. Ομάδες 20-25 ατόμων με στρατιωτικού
τύπου ρούχα, σε νυχτερινές ώρες, έκαναν έλεγχο των
εγγράφων του θύματος, μετά τα έσκιζαν και στη συνέ-
χεια χτυπούσαν το θύμα με μπουκάλια, τέιζερ, γκλοπ,
ή ρόπαλα. Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται από σφοδρό-
τητα και σύντομη διάρκεια. Πολλά από τα θύματα κα-
τονόμασαν τη Χρυσή Αυγή, αναγνωρίζοντας το λογό-
τυπό της στις μπλούζες των δραστών. Σε όσες περι-
πτώσεις ήταν παρούσες δυνάμεις της αστυνομίας,
έμεναν αδρανείς.

Σήμερα, «δεν έχουμε [καταγραφές επιθέσεων με
ρατσιστικό κίνητρο]. Έχει να κάνει με τις συλλήψεις
μετά τη δολοφονία του Φύσσα».

Πρόκειται για άλλη μια σημαντική κατάθεση για τα
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της ρατσιστι-
κής βίας στην Ελλάδα. Ανέδειξε πώς η ρατσιστική βία
συνδέεται με την άνοδο της Χρυσής Αυγής και στη
συνέχεια με την απομόνωσή της εγκληματικής οργά-
νωσης σαν αποτέλεσμα της πίεσης του αντιφασιστι-
κού κινήματος μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Αντίστοιχη εικόνα είχε προκύψει τον περασμένο Ιούνιο
όταν η Μαρία Κουβέλη από το Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών μίλησε για τα στοιχεία που έχει συγκεν-
τρώσει το Δικτύου Καταγραφής.

Με σιδερογροθιές
Στη συνέχεια κατέθεσε ο μάρτυρας Γ. Τσιμπου-

κάκης, μέλος του ΚΚΕ και εργαζόμενος στον επι-
σιτισμό. Είχε δεχτεί επίθεση λίγο πριν τις επαναλη-
πτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2012 από τον χρυ-
σαυγίτη Ευάγγελο Στεφανάκη στο προεκλογικό
περίπτερο του ΚΚΕ στην Αγία Παρασκευή. Ο Στε-
φανάκης διέλυσε στο πρόσωπο του θύματος ένα
πλαστικό όπλο. Όταν προσέτρεξαν παραβρισκό-
μενοι για να τον ακινητοποιήσουν στο έδαφος, αυ-
τός έβγαλε από την τσέπη του σιδηρογροθιά και
συνέχισε να χτυπάει. Τις ημέρες εκείνες η Χρυσή
Αυγή, που μόλις είχε αναδειχθεί σε κοινοβουλευτι-
κή δύναμη, είχε κάνει διάφορες επιθέσεις, μεταξύ
των οποίων η δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτι-
ους ψαράδες, όπου και πάλι οι δράστες χτυπού-
σαν στο κεφάλι. Ο Στεφανάκης έχει καταδικαστεί
σε 20 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της Φαίης
Μπλάχα με ξυλοδαρμό, ενώ τον περασμένο Ιούνιο
καταδικάστηκε σε 37 μήνες για την επίθεση στον
Τσιμπουκάκη (βαριά σωματική βλάβη, οπλοκατο-
χή, οπλοχρησία).

Κατέθεσε 
μέλος 
των Γιατρών 
του Κόσμου

Καταπέλτης ο Δημήτρης Ψαρράς

Ο Δημήτρης Ψαρράς ομιλητής στο βήμα του διήμερου
της ΚΕΕΡΦΑ το 2015
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Διεθνής συντονισμός ενάντια στη φασιστική απειλή

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 14-15 Οκτώβρη στην Αθήνα

Ο
αντισημιτισμός δεν έχει σταματήσει
να αποτελεί βασική αιχμή για τους
απόγονους του Χίτλερ είτε στην Ελ-

λάδα που κάθε τόσο βανδαλίζουν τα Εβραϊ-
κά μνημεία είτε στη Σουηδία όπου οι νεοναζί
κάλεσαν στις 30/9 διαδήλωση προς τη Συ-
ναγωγή του Γκέτεμποργκ για να έρθουν αν-
τιμέτωποι με το αντιφασιστικό κίνημα. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον
Μάριο Σούσση, πρόεδρο του Συλλόγου
Απογόνων Θυμάτων Ολοκαυτώματος, που
θα είναι ομιλητής στο διήμερο στο Ρουφ
στις 14 Οκτώβρη: 

Φέτος, στις 30 Αυγούστου έγινε στο
Άουσβιτς συνέδριο για τον αντισημιτισμό,
τον ρατσισμό, τη βία ενάντια στις μειονότη-
τες. Συμμετείχαμε από την Ελλάδα δέκα
άτομα και καταθέσαμε στεφάνι στο μνη-
μείο των εκτελέσεων στο Άουσβιτς καθώς
επίσης και στο μνημείο του Ολοκαυτώμα-
τος στο Μπίργκεναου. 

Υπήρχαν αντιπροσωπείες εκεί από 37
κράτη και αισθανθήκαμε περήφανοι σαν
αντιπροσωπεία κρατώντας την ελληνική
σημαία δεδομένου ότι 55.000 Έλληνες-
Εβραίοι εκτελέστηκαν και απανθρακώθη-
καν στο Άουσβιτς. Από τη δική μου πλευ-
ρά, μιλώντας εκ μέρους του Συλλόγου
Απογόνων Ολοκαυτώματος, μίλησα για το
πώς φτάσαμε στην Ελλάδα η Χ.Α να παίρ-
νει 7% στις εκλογές, αποτέλεσμα της οικο-

νομικής απαθλίωσης της χώρας.
Για το Ολοκαύτωμα δεν έχουν γίνει οι

απαραίτητες ενέργειες για την ηθική και
υλική αποκατάσταση των Ελλήνων-Εβραί-
ων. Αλλά και των μη Εβραίων που δολοφο-
νήθηκαν από τους ναζί και τις περιουσίες
όλων αυτών που χάθηκαν και κάηκαν. Μετά
τον πόλεμο, όταν τα άλλα κράτη είχαν στό-
χο την ανασυγκρότησή τους, εδώ κοιτάζα-
με ακόμη να αποκαταστήσουμε τις ζημιές
που προκλήθηκαν και από τον πόλεμο -και
από τον εμφύλιο πόλεμο με την επέμβαση
βέβαια της δεύτερης κατοχής των Άγγλων
που ήθελαν να αναβιώσουν στην Ελλάδα

τη βασιλεία σπέρνοντας τη διχόνοια, κα-
θώς όλη η Ελλάδα ήταν στον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
και μόνο η Συγγρού και το Φάληρο στους
Εγγλέζους. 

Λένε ότι οι Έλληνες έσωσαν τους Εβραί-
ους. Εγώ το καταρρίπτω αυτό. Λέω οι μισοί
Έλληνες έσωσαν τους Εβραίους, οι άλλοι
μισοί τους πρόδοσαν. Πάρα πολλοί επιζή-
σαντες του Ολοκαυτώματος αναφέρονται
στη συμβολή των αντιστασιακών οργανώ-
σεων που τους βοήθησαν. Η δικιά μου οι-
κογένεια στην Αθήνα στις 25 Μαρτίου του
1944 πήγε από προδοσία. Όταν πρόδοσαν
τον θείο Σαμουήλ που ήταν ο μεγαλύτερος
αδελφός της οικογένειας, συνέλαβαν τον
ίδιο, τη γυναίκα του και την κόρη του 12
χρονών. Τότε τα άλλα αδέλφια του πήγαν
και δηλώθηκαν για να τον σώσουν και τελι-
κά τους συνέλαβαν και αυτούς. 

Εμείς, τα παιδιά, διασωθήκαμε γιατί
ήταν η μητέρα μου μαζί και όταν είδε ότι
τους συνέλαβαν, είπε στη μεγάλη μου
αδελφή μου να μας πάρει και να φύγουμε.
Μας έψαξαν στο σπίτι αλλά δεν μας βρή-
καν και αργότερα κάποιος που τον έλεγαν
Ασημάκη Σβίγγο μας προσέφερε κατάλυμα
στο Χαλάνδρι, που ήταν χωριό τότε, και
έτσι μπορέσαμε και σωθήκαμε μέχρι που
τέλειωσε ο πόλεμος. Ο πατέρας μου χάθη-
κε, δεν ξαναγύρισε. Με το τρένο που έφυ-
γε στις 2 Απριλίου του 1944 έφυγαν 1500
άτομα από τα οποία επέζησαν 320 άντρες. 

Σ
τη Γερμανία, το ρατσιστικό ισλαμοφοβικό κόμμα AfD μόλις κέρδισε πάνω
από το 12% των ψήφων. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, φασίστες
μπαίνουν στην Ομοσπονδιακή Βουλή ενώ πρόκειται να πάρουν την πλει-

οψηφία μέσα στο AfD. 

Mερίδιο της ευθύνης γι’ αυτήν την εξέλιξη έχει ένα μέρος των ΜΜΕ που
έδωσαν βήμα στους φασίστες και υιοθέτησαν την ατζέντα τους. Και βέβαια
τα κόμματα του κατεστημένου με την επιμονή τους στις πολιτικές του ρατσι-
σμού, του νεοφιλελευθερισμού και της κατάργησης του ασύλου. Αυτές δημι-
ουργούν την κρίση στην κοινωνία και ανοίγουν τον δρόμο στο AfD.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ισχυρό αντιφασιστικό κίνημα μέσα στην
κοινωνία που να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συμμετέχουν και να διαδη-
λώνουν μαζικά στο δρόμο κατά του AfD. Γιατί μόνο ένα μαζικό κίνημα μπορεί
να το σταματήσει.

Θα συμμετάσχω στη Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση στην Αθήνα στις 14-15
Οκτώβρη γιατί είναι ανάγκη να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να συζητήσουμε
πάνω στο πως θα έχουμε μια επιτυχή αντιμετώπιση της φασιστικής απειλής.  

Christine Buchholz, βουλευτής Die Linke

Aνάμεσα στους διεθνείς ομιλητές στις 14-15
Οκτώβρη θα είναι ο Στηβ Σεντάρ από την Καταλω-
νία που θα μας μεταφέρει τις συγκλονιστικές εικό-
νες από την εξέγερση του κόσμου ενάντια στο πρα-
ξικόπημα Ραχόι και το πώς το αντιφασιστικό και αν-
τιρατσιστικό κίνημα έχει πετύχει να μπολιάσει την
εργατική τάξη και τη νεολαία της Καταλονίας.

Όχι στον αντισημιτισμό, όχι στον φασισμό 

T
η Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση στο Ρουφ στις
14-15 Οκτώβρη θα ακολουθήσει η Συνδιάσκεψη που
οργανώνει στο Λονδίνο το SUTR, Stand up to Ra-

cism («Ξεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσισμό») στις 21 Οκτώ-
βρη με συμμετοχές από πολλές πόλεις της Βρετανίας αλ-
λά και εκπροσώπους κινήσεων από μια σειρά χώρες. Ανά-
μεσα στους πολλούς ομιλητές θα είναι εκπρόσωποι σωμα-
τείων και συνδικάτων, μεταναστευτικών και μουσουλμανι-
κών οργανώσεων και κοινοτήτων ενώ αντιπροσωπεία θα
στείλει και η ΚΕΕΡΦΑ προκειμένου να ενημερώσει για τις
αποφάσεις της Αντιφασιστικής Συνάντησης στην Αθήνα.

Την εικόνα από τη δράση του αντιφασιστικού και αντι-
ρατσιστικού κινήματος στη Βρετανία θα φέρει ο Γουέιμαν
Μπένετ, γραμματέας του United Against Fascism, του αν-
τιφασιστικού μετώπου στη Βρετανία. Mίλησε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη για την πάλη ενάντια στην ακροδεξιά και
τους φασίστες στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την ΕΕ:

Η πολιτική κατάσταση στη Βρετανία έχει αντιστραφεί
μετά τo brexit και τις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες η
Τερέζα Μέι γνώρισε την ταπείνωση ενώ απλώθηκε η υπο-
στήριξη στον Τζέρεμι Κόρμπιν. 

Ο κόσμος της Αριστεράς  νοιώθει  περισσότερη αυτο-
πεποίθηση με μια ριζοσπαστική κυβέρνηση Εργατικών να
είναι στην ατζέντα ενώ οι Συντηρητικοί φαίνονται εξουθε-
νωμένοι, διασπασμένοι και σαν να έχουν ξεμείνει από ιδέ-
ες. Το Εργατικό Κόμμα φέτος μοιάζει με φεστιβάλ ενώ το
Συντηρητικό με κηδεία. Ακόμη και το UKIP, η ρατσιστική
ακροδεξιά δύναμη που κάτω από την καθοδήγηση του
Φάρατζ είχε βρεθεί στο κέντρο της πίεσης για το δημοψή-
φισμα, έχει πέσει στα βράχια.

Θα ήταν πολύ ωραία να πιστέψουμε ότι η δεξιά έχει κα-
τατροπωθεί ενώ η Αριστερά συνεχίζει και ανεβαίνει. Όμως
ξέρουμε ότι παρά τα θετικά μηνύματα που έχει στείλει η
ανάδειξη του Κόρμπιν, η συγκυρία είναι πιο περίπλοκη. Οι
εξελίξεις στο εσωτερικό της Βρετανίας είναι προϊόν της
παγκόσμιας ταξικής πόλωσης που έχει υπάρξει μετά από
δέκα χρόνια λιτότητας. 

Από τη μία βλέπουμε την εκλογή του Τραμπ και την εν-
δυνάμωση της «Εναλλακτικής» δεξιάς στις ΗΠΑ. Αυτή
ήταν η χρονιά του Charlottesville και της τεράστιας αντι-
φασιστικής κινητοποίησης μετά το θάνατο της Χέδερ Χά-
γιερ. Στην Ευρώπη είδαμε την δραματική επιτυχία του AfD
στη Γερμανία με 94 βουλευτές και το Εθνικό Μέτωπο της
Μαρίν Λεπέν να κατεβαίνει στο δεύτερο γύρο των γαλλι-
κών προεδρικών εκλογών. Και η ΕΕ έχει μετατραπεί σε
ένα φρούριο για τους πρόσφυγες που προσπαθούν να
γλυτώσουν από τον πόλεμο και την φτώχεια.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία το αντιφασιστικό και αντιρα-
τσιστικό κίνημα χρειάζεται να συντονίσει τη δράση του και
ταυτόχρονα να αναζητήσει τους τρόπους με τους οποίους
θα μπορέσει να συγκρουστεί αποτελεσματικά με την ισλα-
μοφοβία, το ρατσισμό και τους φασίστες. Θα μπορέσουμε
να τα συζητήσουμε αυτά στην Αθήνα στις 14-15 Οκτώβρη
και στο Λονδίνο μια βδομάδα αργότερα.  

Στα πλαίσια της Διεθνούς Αντιφασι-
στικής Συνάντησης, η ΚΕΡΡΦΑ Βο-

ρείων διοργανώνει ανοιχτές εκδηλώσεις
στην Νέα Ιωνία την Τετάρτη 4 Οκτώβρη
και στο Χαλάνδρι την Πέμπτη 5 Οκτώ-
βρη. Θα συμμετέχουν ακτιβιστές, εργα-
ζόμενοι, νεολαία που όλο το προηγού-
μενο διάστημα έπαιξαν ενεργό ρόλο
στην πάλη ενάντια στον ρατσισμό, στην
δράση των φασιστών και στα μνημονια-
κά μέτρα. 

Την Τετάρτη 4 Οκτώβρη 13:00 θα
πραγματοποιηθεί στην ΕΡΤ εκδήλωση
συζήτηση με θέμα την οργάνωση και
συμμετοχή των εργαζομένων στο διήμε-
ρο. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ήταν εκεί-
νοι που με τον αγώνα τους σταμάτησαν
την προβολή της φασιστικής Χρυσής
Αυγής από την Δημόσια Τηλεόραση.
Επιπλεόν σε όλες τις γειτονιές των Βο-
ρείων θα οργανωθούν αυτό το Σάββατο
7 Οκτώβρη εξορμήσεις και πικετοφο-
ρίες για το διήμερο. Την ίδια μέρα το
μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εξόρμη-

ση στον Ωρωπό με κόσμο από την πε-
ριοχή. Ενώ την Τρίτη 10 Οκτώβρη, η
ΚΕΕΡΦΑ Βορείων οργανώνει τη συμμε-
τοχή της στο κοινό της αίθουσας του δι-
καστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Τις επόμενες μέρες θα οργανωθεί επί-
σκεψη στο στρατόπεδο Μαλακάσας και
συζήτηση με τους πρόσφυγες ώστε να
συμμετάσχουν στο διήμερο και να συμ-
βάλλουν στην διεθνή αυτή συνάντηση
με τις εμπειρίες τους από τους αγώνες
αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν
στα στρατόπεδα. Έχουμε ήδη διαδηλώ-
σει μαζί στις 18 Μάρτη στην Διεθνή Αντι-
ρατσιστική μέρα, συμμετείχαν στην ερ-
γατική Πρωτομαγιά ενώ αντιπροσωπεία
τους βρέθηκε και στο μεγάλο συλλαλη-
τήριο στις 16 Σεπτέμβρη. 

Η ΚΕΕΡΦΑ στα Βόρεια έδωσε τον
Μάιο μάχη μαζί με τους μετανάστες
απεργούς στον Αυλώνα με τους οποί-
ους θα δώσουμε την συνέχεια στο διή-
μερο.

Δήμητρα Τζάκου, ΚΕΕΡΦΑ Βορείων

Στις γειτονιές στα νότια έχουμε δώσει πολλούς αγώνες ενάντια στο ρατσισμό και
τους νεοναζί, ειδικά από την αρχή του μεγάλου προσφυγικού ρεύματος. Η

ΚΕΕΡΦΑ χέρι-χέρι με τους πρόσφυγες έχει δώσει μάχες ενάντια στη ρατσιστική πο-
λιτική των στρατοπέδων συγκέντρωσης, για ανθρώπινες συνθήκες ζωής και δίκαιη
αντιμετώπιση από το κράτος, για πρόσβαση σε υγεία και παιδεία. Συχνά αυτοί οι
αγώνες έφταναν στην εξέγερση και την απεργία πείνας και αντιμετωπίζονταν με
αστυνομική βία και ψεύτικες υποσχέσεις από κυβερνητικά χείλη, όπως στην περί-
πτωση των προσφύγων του Ελληνικού. 

Αυτόν τον καιρό έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια νέα προσπάθεια ανόδου της
ακροδεξιάς και ο κοινός αγώνας ντόπιων και μεταναστών είναι πιο σημαντικός από
ποτέ. Μετά την πρόσφατη διαδήλωση για να κλείσει η "κεντρική διοίκηση" των νεο-
ναζί, αλλά και τοπικές διαδηλώσεις (όπως έγινε πριν λίγους μήνες στο Παγκράτι για
να κλείσουν τα εκεί ορμητήριά τους), βάζουμε στόχο να αναβαθμίσουμε τα δίκτυα
και τις τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ στις γειτονιές. Γι'αυτό το λόγο οργανώνουμε
μια σειρά εξορμήσεων σε εργατικούς χώρους και πλατείες, καθώς και εκδηλώσεις
που έχουν στόχο να συσπειρώσουν ανθρώπους που θέλουν να δώσουν μαζί αυτές
τις μάχες.

Mηνάς Χρονόπουλος, ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων

ΗΠανελλαδική Συνέλευση και η Διε-
θνής Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ τις

14-15 Οκτώβρη έρχεται μόλις λίγες βδο-
μάδες μετά τη μεγάλη αντιφασιστική κι-
νητοποίηση της 16 Σεπτέμβρη για να
κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α. 

Στον Πειραιά οργανώνουμε την επό-
μενη Κυριακή εκδήλωση με ομιλητές εκ-
παιδευτικούς, εκπροσώπους από τους
πρόσφυγες στο Σχιστό (που στις 16 Σε-
πτέμβρη  διαδήλωσαν ξανά μαζικά στο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο), από την
«Αλληλεγγύη». 

Μετά από μια χρονιά που περιλάμβανε
μάχες -σαν και αυτήν ενάντια στην από-
πειρα των νεοναζί και του Λαγού να εμ-
ποδίσουν τα προσφυγόπουλα να πάνε
στα σχολεία στο Πέραμα που έκλεισε με
την πανηγυρική υποδοχή τους σε όλες
τις γειτονιές του Πειραιά ή την επίσης πε-

τυχημένη κινητοποίηση που σταμάτησε
την απόπειρα των χρυσαυγιτών να κά-
νουν παράσταση στο δημαρχείο Πειραιά
και βέβαια τις πρόσφατες αντιφασιστικές
κινητοποιήσεις στο Κερατσίνι και στη
Δραπετσώνα - είναι απαραίτητο να συζη-
τήσουμε πως προχωράμε από εδώ και
πέρα και στον Πειραιά αλλά και όλοι μαζί.

Ένα βασικό κρατούμενο από αυτές τις
εμπειρίες είναι ότι ο δρόμος για να φρά-
ξεις το δρόμο στους ναζί περνάει μέσα
από το χτίσιμο ενός μαζικού αντιφασι-
στικού κινήματος που να μπορεί να τους
απομονώσει στους δρόμους, συνδέον-
τας ταυτόχρονα την αντιφασιστική μάχη
με την μάχη ενάντια στο ρατσισμό αλλά
και τη λιτότητα που διαλύει τα σχολεία
και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Μαρία Ανδρέου
εκπαιδευτικός ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά 

Το προηγούμενο διάστημα στα Δυτικά
δώσαμε πολλές μάχες ενάντια στον ρα-

τσισμό και την φασιστική απειλή. Καταφέρα-
με να ενταχθούν τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία και την έμπνευση μας την έδωσαν οι
μαθητές που πρώτοι σε δυο σχολεία του Πε-
ριστερίου κάνανε καταλήψεις με αυτό το αί-
τημα. Ανοίξαμε μια πολύ πλατιά καμπάνια με
αποτέλεσμα  να έχουμε μαζικές συγκεντρώ-
σεις υποδοχής των προσφυγόπουλων στο
Περιστέρι και στο Χαϊδάρι. 

Η δεύτερη, ήταν η μάχη ενάντια στις ρατσι-
στικές επιθέσεις.  Η  Χρυσή Αυγή  προσπάθη-
σε να ξαναβγεί επιθετικά χτυπώντας μετανά-
στες στην Γκορυτσά Ασπροπύργου και στο
Μενίδι που είναι οι γειτονιές στα Δυτικά που
η εγκληματική οργάνωση διατηρεί γραφεία.
Η ΚΕΕΡΦΑ στα δυτικά οργάνωσε μεγάλες πι-
κετοφορίες και εξορμήσεις στις δυο γειτο-
νιές. Το μεγάλο συλλαλητήριο στις 16 Ιούνη
έσπασε την ασυλία των ταγμάτων εφόδου

από την αστυνομία, αφού είχαμε συλλήψεις
μελών της Χρυσής Αυγής και περιορισμό του
αριθμού των επιθέσεων των ταγμάτων εφό-
δου στον Ασπρόπυργο αλλά και στο Μενίδι.

Η εμπειρία από το μεγάλο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 16 Σεπτέμβρη, έδειξε ότι
το αντιρατσιστικό κίνημα είναι πλειοψηφικό
στην κοινωνία και οι μαθητές, οι φοιτητές και
οι μετανάστες εργάτες είναι στην πρωτοπο-
ρία αυτού του κινηματος. Θέλουμε να δυνα-
μώσουμε τις τοπικές ΚΕΕΡΦΑ με αυτόν τον
κόσμο. 

Οργανώνουμε ώστε να καταφέρουμε να
έχουμε πολλούς μαθητές και φοιτητές στις
τοπικές εκδηλώσεις, την Πέμπτη 5 Οκτώβρη
στο Μενίδι και το Σάββατο 7 Οκτώβρη στο
Περιστέρι, αλλά και να οργανώσουμε μαζί
την Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση στο
Ρουφ στις 14 – 15 Οκτώβρη.

Kώστας Λάππας
ΚΕΕΡΦΑ Δυτικών Αθήνας

Με κάλεσμα της Μαρίας Κασκαρίκα -μητέρας του Αλέξη Λάζαρη- κάτοικοι των Αμπελοκή-
πων, αντιφασίστριες και αντιφασίστες της γειτονιάς, νεολαία, η τοπική ΚΕΕΡΦΑ, συνδι-

κάτα και πολιτιστικοί σύλλογοι, συγκρότησαν την Πρωτοβουλία για το Κλείσιμο των Γραφεί-
ων-Ορμητηρίων της ΧΑ. 

Με κοινή δράση και ανοίγματα σε όλους τους εργατικούς χώρους της γειτονιάς η Πρωτο-
βουλία κατάφερε να οργανώσει το μεγάλο συλλαλητήριο του Απρίλη που κατέληξε στα ‘γρα-
φεία’ των νεοναζί και να πιέσει το 7ο κοινοτικό διαμέρισμα να υπερψηφίσει την πρόταση της
Πρωτοβουλίας για το κλείσιμο των ορμητηρίων. Η κοινή δράση υπήρξε καταλυτική τόσο για
τους Αμπελόκηπους όσο και στα  υπόλοιπα κοινοτικά διαμερίσματα της Αθήνας. Αποφασιστι-
κή ήταν και η σημασία της ανοικτής πολιτικής εκδήλωσης της Πρωτοβουλίας στις 5 του Ιούλη
με ομιλητές και χαιρετισμούς απο όλους τους εργατικούς χώρους, συνελεύσεις και συλλό-
γους της γειτονιάς. 

Η δράση μας κλιμακώνεται και συντονίζεται παγκοσμίως στη Διεθνή Συνάντηση και Πανελ-
λαδική Συνέλευση κατά του ρατσισμού και του φασισμού που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ στις 14-15
Οκτώβρη, με συμμετοχή συνδικάτων, νεολαίας, δημοτικών κινήσεων, προσφύγων κα μετανα-
στών. Στο δρόμο για τις 14-15 Οκτώβρη, η ΚΕΕΡΦΑ Αμπελοκήπων καλεί σε ανοιχτή εκδήλωση
στις 5 Οκτώβρη με ομιλητές τους Μαρία Κασκαρίκα, Κωνσταντίνο Μαντάιο (ΣΦΕΑ), Τζο Βα-
λένθια (κοινότητα Φιλιππινέζων) και Κώστα Καταραχιά (ΚΕΕΡΦΑ και πρόεδρο του Συλλόγου
Εργαζομένων Αγ.Σάββα) στο Πολυδύναμο Κέντρο 7ου Διαμερίσματος, Πανόρμου 59, στις
6.30μμ.

Eύα Ηλιάδη, γειτονιές βόρειου κέντρου Αθήνας

Δεκάδες άτομα παρακολούθησαν την εκ-
δήλωση - συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ στο

χώρο Σινεμάριαν στα Πετράλωνα. Ξεκινήσα-
με με την εικόνα της τεράστιας αντιφασιστι-
κής διαδήλωσης 16/9, τη σημασία της και τις
δυνατότητες που ανοίγει αυτή μπροστά μας,
συνεχίσαμε με τις εξελίξεις στο διεθνές επί-
πεδο και τα αποτελέσματα των εκλογών στη
Γερμανία και κλείσαμε με τη σημασία της
κεντρικής συνέλευσης της ΚΕΕΡΦΑ στις 14-
15 Οκτώβρη.

Η Αργυρή γιατρός στο Γεννηματά μίλησε
για τη σημασία της μάχης ενάντια στην ισλα-
μοφοβία και πως είναι κεντρική για όλη την
αριστερά και το αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό κίνημα, όπως επίσης και το ρόλο που
έπαιξε η Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των
γραφείων στους Αμπελόκηπους.

Η Σταυρούλα από το ΥΠΠΟ τόνισε τη ση-
μασία της μάχης μέσα στα συνδικάτα και την

έντασή της. Ο Γιάννης τόνισε ότι πρέπει το
αντιφασιστικό κίνημα να πάρει μεγαλύτερες
πρωτοβουλίες το επόμενο διαστήμα όπως
ουσιαστικά κάναμε στις 16 Σεπτέμβρη και εί-
χε εμφανή αποτελέσματα στον κόσμο που
κατέβηκε. Η Παναγιώτα από το Πάντειο μας
έδωσε την εικόνα ότι οι φοιτητές υποδέχον-
ται τους πρωτοετείς συμφοιτητές τους με το
κάλεσμα για τις 14-15 Οκτώβρη και η αντα-
πόκριση είναι τρομερή. Η Ιλιρίντα απο την
Καλλιθέα τόνισε την ανάγκη απλώματος και
δυνάμωσης των τοπικών ΚΕΕΡΦΑ σε όλες τις
γειτονιές. Την επόμενη Παρασκευή πάμε για
πικετοφορία στα Πετράλωνα και κινούμαστε
για να γεμίσουμε όλες τις γειτονιές μας με
αφίσες. Και ζητάμε να κόψουν όλοι τη πρό-
σκλησή τους.

Δημήτρης Τσώλης, ΚΕΕΡΦΑ στις 
γειτονιές του νότιου κέντρου Αθήνας

Ο Στηβ Σεντάρ θα βρίσκεται στην Αθήνα την
Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Οκτώβρη
και θα περιοδεύσει στις σχολές για να μετα-
φέρει τα μηνύματα της Καταλωνίας. 

Συγκεκριμένα θα βρίσκεται: Την Πέμπτη
12/10, 12μ, στο αίθριο της Φιλοσοφικής και
2.30μμ στο Πάντειο. Την Παρασκευή 13/10,
12μ στη ΝΟΠΕ στο εσωτερικό αίθριο και
2.30μμ στο ΤΕΙ Αθήνας, στην αίθουσα προβο-
λών της ΣΓΤΚΣ.

Κείμενα-επιμέλεια: Γιώργος Πίττας

Γουέιμαν Μπένετ Στηβ ΣεντάρΚριστίνε Μπούχολτς

Μάριος Σούσσης



Τ
ο “Τέρμινους” είναι το τελευταίο ογ-
κώδες κόμικ του Boban (κατά κόσμον
Λευτέρης Παπαθανάσης), που κυκλο-

φόρησε τον Απρίλη του 2017 από τις εκδό-
σεις ΚΨΜ. 

“Τέρμινους” σημαίνει τε-
λικός. Έτσι ονομάστηκε το
σχέδιο του κυβερνητικού
στρατού, υπό τις οδηγίες
και την υλική στήριξη των
ΗΠΑ, για τη διάλυση του
Δημοκρατικού Στρατού Ελ-
λάδας την άνοιξη του 1947.
Το “Τέρμινους” είναι οι
ιστορίες του Βασίλη, της
Ουρανίας, του Μιχάλη, στα
βουνά των Τζουμέρκων
της Ηπείρου, μα και χιλιά-
δων άλλων ανθρώπων, που
πλήρωσαν με τη ζωή τους
ή πλήρωναν για μια ολό-
κληρη ζωή την απόφασή
τους να σταθούν απέναντι
σε κάθε τύραννο και να ση-
κώσουν το κόκκινο αστέρι
της ελευθερίας και της δι-
καιοσύνης πάνω από την
Ελλάδα.

Πρωτοποριακό σε θεμα-
τολογία, αφού δεν υπάρχει
κάτι παρόμοιο στην ελληνι-
κή βιβλιογραφία, το “Τέρ-
μινους”, μια συνταρακτική
ιστορία, μια στρατευμένη αφήγηση χωρίς
περιθώρια για διπλές αναγνώσεις, που ισορ-
ροπεί από τις σκληρές και εσωστρεφείς
προσωπικές αντιφάσεις των ηρώων, στην
γρήγορη σχεδόν κινηματογραφική πολεμική
περιγραφή και με υποβόσκουσα μια ρομαντι-
κή απεικόνιση του τόπου, του χρόνου, των
ιδεών, είναι η τρίτη έκδοση του Λευτέρη Πα-
παθανάση. 

Έχει εκδώσει επίσης το “Άκου!” (2013,
Βορειοδυτικές εκδόσεις) και το βραβευμέ-
νο “Η Πάπισσα Ιωάννα – Μεσαιωνικόν Εικο-
νογραφημένον” (2015, Εκδόσεις ΚΨΜ).

Μάχιμος εκπαιδευτικός, συνδικαλιστής
μέλος των Παρεμβάσεων, με παρουσία στα
κοινωνικά κινήματα και στην αντικαπιταλιστι-
κή επαναστατική αριστερά, ο Λευτέρης Πα-
παθανάσης, που έχει μεγαλώσει, ζει και ερ-
γάζεται στα Γιάννενα, μίλησε για την τελευ-
ταία του δουλειά στον Κυριάκο Μπάνο.

Από το “Ακου!” και την “Πάππισα Ιωάννα” και

τώρα στο “Τέρμινους” δείχνεις να επιμένεις σε

ιστορικά θέματα, δύσκολα στην αποτύπωσή

τους, επιλέγοντας αντισυμβατικές ιστορίες,

ηρώων που προσπαθούν με τον τρόπο τους να

ανατρέψουν τις κοινωνικές νόρμες της εποχής

τους. Τι σε κάνει να επιλέγεις τις ιστορίες που

θα σκιτσάρεις; 

Πιστεύω πως οι δημιουργοί παλεύουν σ' όλη
τους τη ζωή με τις -μετρημένες στα δάχτυλα
του ενός χεριού- εμμονές τους. Το πώς καθορί-
ζονται αυτές κι αν η έκφρασή τους μέσα από
την τέχνη θα αγγίξει κι άλλους ανθρώπους, δεν
είναι εύκολο ούτε να εξηγηθεί ούτε να προβλε-
φτεί. Μάλλον μια από τις δικές μου κεντρικές
εμμονές είναι οι άνθρωποι μέσα στην Ιστορία,
αυτοί που τη δημιουργούν “σε συνθήκες που
δεν επιλέγουν οι ίδιοι”. Προσπαθώ να καταλά-
βω ποια ήταν τα κίνητρά τους, οι ελπίδες τους,

οι αμφιβολίες τους, οι θεμελιώ-
δεις αποφάσεις τους. Η διαδι-
κασία αυτή μπορεί να αποκρυ-
σταλλώνεται σε έργα διαφορε-
τικού ύφους, από το σκοτεινό
“Άκου!”, στην κωμική/κομιξική
εκδοχή της Πάπισσας και σή-
μερα στο Τέρμινους, μα στην
πραγματικότητα αποκαλύπτει
εύκολα τη συνέχειά της. Στο
κάτω-κάτω, και την ίδια μας τη
ζωή αυτές οι αντιθέσεις τη
φτιάχνουν: η σκοτεινιά μπορεί
να σβήσει ένα γέλιο, η ελπίδα
ξαναγεννιέται εκεί που δεν την
περιμένεις σε κάποια στιγμή
απογοήτευσης.

Η Ήπειρος, η περιοχή που έχεις

μεγαλώσει, ζεις και εργάζεσαι,

ήταν το πεδίο κάποιων από τις

πιο σκληρές ιστορίες του εμ-

φύλιου. Η ιστορία σου έχει βά-

ση σε αληθινά γεγονότα και

πώς συνέλεξες τις αναγκαίες

πληροφορίες για την ολοκλη-

ρωση του σεναρίου; 

Ο τόπος μου έζησε από την αρχή την ανάδυ-
ση της εμφύλιας σύγκρουσης μέσα στο πλαί-
σιο της αντίστασης στους ναζί, τόσο στην αντι-
παράθεση των αντιστασιακών ομάδων με τους
συνεργάτες των ναζί, όσο και με την κεντρική
σύγκρουση των πολιτικών προγραμμάτων της
απελευθέρωσης, που εκφράστηκε με τον -πολ-
λές φορές ανοιχτά πολεμικό- ανταγωνισμό με-
ταξύ ΕΑΜ και ΕΔΕΣ. Έτσι, πρακτικά δεν υπάρ-
χει ηπειρώτικο χωριό, και ειδικά τζουμερκιώτι-
κο, που να μην καθορίζεται ακόμη και σήμερα
απ'αυτά τα γεγονότα, κι ας μας χωρίζουν πια
εφτά δεκαετίες. Το αφήγημα του Τέρμινους
βασίζεται σε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων
που ένιωσαν οι ίδιοι τη φλόγα της επανάστα-
σης. Οι προσωπικές ιστορίες δεν είναι “ιστο-
ρία”, βέβαια, αλλά μέσα απ' αυτές μπορείς να
νιώσεις πολλά. Εδώ πρέπει να πούμε ότι για
την οικονομία της αφήγησης οι ιστορίες ξανα-
δουλεύτηκαν και συγχωνεύτηκαν ώστε στο κό-
μικ τελικά εντοπίζονται σε μερικούς μόνο κεν-
τρικούς ήρωες. Μέσα σ'αυτή τη διαδικασία
ήμουν πολύ προσεκτικός ώστε να αποφύγω τό-
σο ιστορικές αυθαιρεσίες όσο και την ανα-
σκευή των χαρακτήρων σύμφωνα με τη δική
μου πολιτική κριτική για τα χαρακτηριστικά του
μεγαλειώδους αγώνα τους.

Στο Τέρμινους μιλάς για μια επαναστατική κατά-

σταση. Μιλάς για τις ελπίδες, για την βάναυση

επίθεση της δεξιάς και των ξένων συμμάχων

της, για τις προδοσίες της ηγεσίας, για τις απο-

γοητεύσεις, την ήττα, το θάνατο. Αφήνεις όμως

μια χαραμάδα ελπίδας για την εφικτή ανα-

γκαιότητα της επανάστασης στις μελλοντικές

γενιές. Θα μπορούσε κανείς να σε κατατάξει

στους στρατευμένους δημιουργούς; 

Αποδεικνύεται στις μέρες μας, που όλα τα
κυρίαρχα σήματα αναβοσβήνουν στο ρυθμό
του “ΤΙΝΑ”, πως η υπεράσπιση της ελπίδας,
της πεποίθησης ότι τα πράγματα μπορούν να
πάνε αλλιώς είναι πράξη κεντρικής σημασίας.

Στο Τέρμινους βλέπουμε την Ιστορία μέσα από
τα μάτια εκείνων που απέρριψαν τους μονό-
δρομους της εποχής τους, της βυθισμένης
στην απόλυτη βαρβαρότητα. Δεν ξέρω τι πραγ-
ματική βάση έχει ο όρος “στρατευμένη τέχνη”,
αλλά δεν έχω πρόβλημα να με πει κάποιος
“στρατευμένο”, ούτε θεωρώ ότι αυτό υποβιβά-
ζει την όποια αξία των έργων μου. Όταν η αντι-
δραστική αναθεώρηση της ιστορίας της δεκαε-
τίας του '40 παρουσιάζεται με το μανδύα του
αντικειμενικού, υπερασπίζομαι χωρίς αναστο-
λές την υποκειμενικότητα του αγώνα των δικών
μου ανθρώπων.

Δεδομένης της πολιτικής σου ταυτότητας, ποια

ήταν η αντιμετώπιση του Τέρμινους; 

Το Τέρμινους είχε μέχρι τώρα μια ανταπόκρι-
ση θετική, που δεν την περίμενα σε τέτοιο βαθ-
μό. Φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι βρήκαν μέσα
του στοιχεία των ιστοριών που έζησαν ή άκου-
σαν, ιστοριών που τους διαμόρφωσαν και που
σήμερα επιχειρείται με μανία η αποδόμηση και
ο εξευτελισμός τους. Μέσα από τη μικρή μέχρι
τώρα πορεία του (δεν έχει 5 μήνες που κυκλο-
φόρησε) ήρθα σε επαφή με μια συλλογική πε-
ρηφάνια, μια άσβηστη μνήμη της “προηγούμε-
νης μεγάλης φοράς”. Μπορεί το θέμα του να
είναι δύσκολο, απωθημένο κάποτε, αλλά προ-
σπάθησα να το αντιμετωπίσω με ειλικρίνεια και
αλήθεια κι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται.
Την ίδια στάση άλλωστε έχουν οι αγωνιστές
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς σε όλα τα
θέματα, δημόσια και καθαρή, και είναι ένα από
τα στοιχεία για τα οποία κερδίζουν την εκτίμη-
ση ενός ευρύτερου κύκλου ανθρώπων. 

Συχνά αναφερόμαστε στην τέχνη ως κοινωνικό

προϊόν και εξηγούμε πως ακολουθεί ελεύθερα

τους δικούς της κανόνες. Σήμερα με όλες τις

μορφές δημιουργικής έκφρασης να βρίσκονται

σε αφθονία, ποιοι τελικά είναι οι λόγοι που

οδηγούν έναν δημιουργό να προσπαθήσει να

φτιάξει κάτι καινούριο; 

Νομίζω ότι χρειάζεται να καίγεσαι να πεις
την ιστορία σου. Δεν μπορώ να φανταστώ άν-
θρωπο που ξοδεύει χρόνια ολόκληρα από τη
ζωή του σε ένα έργο, να το κάνει για άλλο λό-
γο. Σίγουρα αυτό συμβαίνει στον χώρο των κό-
μικ, όπου η σχετική περιθωριοποίησή του λει-
τουργεί κάπως και σαν ασφάλεια. Δεν υιοθετώ
μια απλοϊκή διαχωριστική του στυλ “εμπορι-
κό/μη εμπορικό”, μα για πολλούς λόγους είμαι
εξαιρετικά καχύποπτος απέναντι σε κάθε διά-
χυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην εμ-
πορευματική αλυσίδα. Από την άλλη, αν ένας
δημιουργός πρέπει σε κάθε περίπτωση να πο-
λεμά αυτό που κάποτε λέγαμε “ξεπούλημα”, το
ίδιο πρέπει να πολεμά και τη διάθεση “να πει
τα σωστά πράγματα”, να μετατραπεί σε προ-
παγανδιστή. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια
δημιουργίες που θέλουν να μιλήσουν για όσα
συμβαίνουν γύρω μας, μα είναι πολύ φτωχές
και άνευρες. Η ανεξάρτητη τέχνη σήμερα μπο-
ρεί να είναι μια πλάνη, μα οι δημιουργοί οφεί-
λουν να πολεμούν κάθε εξάρτηση. Να ζούμε
την πραγματικότητα, να προσπαθούμε να την
αλλάξουμε, να λέμε με θάρρος την αλήθεια
μας. Είμαι κατά των συνταγών, ας ξεκινήσουμε
απ'αυτό.
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“Τέρμινους” - η περιπέτεια
μιας επανάστασης

Συνέντευξη 
με τον 
Λευτέρη 
Παπαθανάση
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Το τελευταίο ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

στις 24 Σεπτέμβρη ξεπέρασε τις

δυσκολίες που είχαν προκύψει

στην προηγούμενη συνεδρίασή

του, καταλήγοντας σε πολιτική

απόφαση και προκηρύσσοντας την

έναρξη των διαδικασιών για την

4η Συνδιάσκεψή της. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

προχωρά;

Η αδυναμία του ΠΣΟ του Ιούνη
να καταλήξει σε απόφαση οφείλε-
ται στις υπαρκτές διαφορές που
αφορούν στην εκτίμηση της πολιτι-
κής κατάστασης και των διεθνών
εξελίξεων, στη δράση μας στο ερ-
γατικό κίνημα και στην πολιτική
των συμμαχιών. Τα ζητήματα αυτά
είναι κρίσιμα, συζητούνται ήδη
στις ΤΕ, θα συζητηθούν στην πο-
ρεία για την Συνδιάσκεψη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και θα υπάρξουν συγκε-
κριμένες αποφάσεις. 

Στην τελευταία συνεδρίαση το
ΠΣΟ συγκέντρωσε την προσοχή
του στη μάχη που έχουμε μπροστά
μας. Να δώσουμε όλες μας τις δυ-
νάμεις στο πλαίσιο του «αγωνιστι-
κού μετώπου ρήξης ανατροπής»,
με στόχο να μην εφαρμοστούν τα
μέτρα της τρίτης αξιολόγησης και
του μνημονίου. Με θετική διεκδίκη-
ση βελτίωσης της θέσης των εργα-
ζόμενων, από τα κάτω συγκρότη-
σης αγωνιστικού συντονισμού σε
ρήξη με τον υποταγμένο αστικό
συνδικαλισμό. 

Απόφαση μας είναι να συνεχί-
σουμε την πολιτική πρωτοβουλία
για την συνεργασία των αντικαπι-
ταλιστικών, αντιιμπεριαλιστικών,
αντί ΕΕ δυνάμεων με έμφαση στην
«από τα κάτω» συσπείρωση αγωνι-
στών αλλά και δυνάμεων που κι-
νούνται πιο αποφασιστικά σε αντι-
καπιταλιστική κατεύθυνση. 

Κρίσιμο ζήτημα είναι να αναπτύ-
ξουμε την αυτοτελή πολιτική πα-
ρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μαχό-
μενους κλάδους και τη νέα εργατι-
κή βάρδια, με στόχο να διευρύνε-
ται η κοινωνική ταξική της βάση.
Οργανώνουμε εκδηλώσεις για τα
100 χρόνια από τον Οκτώβρη και
επιδιώκουμε μια πιο βαθιά, διεθνι-
στική, επαναστατική και κομμουνι-
στική φυσιογνωμία.

Επιδιώκουμε να αλλάξει ο συ-
σχετισμός στην αριστερά με συγ-
κέντρωση δυνάμεων για την οικο-
δόμηση του αντικαπιταλιστικού με-
τώπου πόλου. Έχουμε πλέον εμ-
πειρία και ωριμότητα να αποφύ-
γουμε τον τακτικισμό και επιλογές
ουράς σε ρεφορμιστικά σχέδια
που αυτές οδηγούν σε διασπά-
σεις. 

Για την μαχόμενη αντικαπιταλι-
στική αριστερά αλλά και για την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ανάγκη να κατα-
κτηθεί μια ανώτερη επαναστατική
ενότητα. Στην οργανωτική συγκρό-
τηση και ενεργοποίηση του δυναμι-
κού της για διαμόρφωση προγράμ-
ματος δράσης σε κάθε ΤΕ. Να είμα-
στε μαζί σε όλες τις μάχες, σε όλα

τα μέτωπα. Παρά τα κάποια βήματα
δεν το καταφέρνουμε πάντα. Καλές
είναι οι κοινές διακηρύξεις. Ο μαρ-
ξισμός, όμως, είναι η θεωρία της
πράξης. Πρόκειται για ζήτημα αξιο-
πιστίας της πολιτικής μας πρότα-
σης και παρέμβασης. Που θα δώσει
ώθηση και δυναμική σε όλες τις δυ-
νάμεις της αντικαπιταλιστικής, αν-
τιιμπεριαλιστικής και αντί ΕΕ αρι-
στεράς και στον αυξημένο ρόλο
τους στο εργατικό κίνημα. 

Πόση σημασία έχει αυτή η εξέλιξη

στο σημερινό πολιτικό σκηνικό,

απέναντι στον μνημονιακό κατή-

φορο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ;

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, με
την ολόπλευρη στήριξη της άρχου-
σας τάξης και των δυνάμεων της
επιτροπείας, προωθεί αδίστακτα τα
αντιδραστικά μέτρα της τρίτης
αξιολόγησης. Εφαρμόζει πολιτική
αντίδρασης σε όλη τη γραμμή.

Οικοδομεί ένα συνολικό αντιδη-
μοκρατικό πλαίσιο. Aντιδραστικός
αντισυνδικαλιστικός νόμος. Κτύπη-
μα του νεολαιίστικου κινήματος.
Συμμετοχή στα “αντιτρομοκρατι-
κά” σχέδια ΕΕ – ΗΠΑ. Ενδυνάμω-
ση κατασταλτικών μηχανισμών.
Βιομηχανία δικαστικών διώξεων
αγωνιστών. Προκλητική ανοχή στη
Χρυσή Αυγή. Συμμετοχή στον επι-
θετικό άξονα ΗΠΑ – Ελλάδας – Κύ-
πρου – Ισραήλ – Αιγύπτου. 

Ο Τσίπρας πρωτοστατεί, στη
διαμόρφωση της πιο καταπιεστι-
κής και εκμεταλλευτικής ΕΕ «πολ-
λαπλών ταχυτήτων», με ανάπτυξη
δυνάμεων στρατιωτικής επέμβα-
σης και αντιδραστική “ολοκλήρω-
ση” της ευρωζώνης. 

Η κυβέρνηση επιδίδεται, ταυτό-
χρονα, σε μια άθλια προπαγάνδα.
Με το δικό της success story για
«σημάδια ανάκαμψης και ανάπτυ-
ξης», «βελτίωση των δημοσιονομικών
μεγεθών», «μείωση της ανεργίας»,
«εξόδο από το μνημόνιο το 2018». 

Πρόκειται για κυβέρνηση αστική
και εχθρική για το λαό. Φέρνει μνη-
μόνια, νεολαιίστικη γενοκτονία και
κίνδυνο εμπλοκής σε ιμπεριαλιστι-
κούς τυχοδιωκτισμούς. Φέρνει και
τη ΝΔ, ξεπλένει το ΠΑΣΟΚ, νομι-
μοποιεί την ακροδεξιά. Δεν έχει
καμιά σχέση με την αριστερά. Γι'
αυτό απορρίπτουμε αυταπάτες και
διλήμματα του τύπου Τσίπρας η
Μητσοτάκης. 

Στόχος μας είναι να αποτραπεί η
επιβολή των μέτρων, να ηττηθεί
και τελικά να ανατραπεί η κυβέρ-
νηση με τη δύναμη του λαϊκού ξε-
σηκωμού. Το ζητούμενο είναι η εγ-
κατάλειψη του ΣΥΡΙΖΑ από εργα-
ζόμενους και νέους να μην οδηγεί
σε συντηρητική στροφή αλλά σε
κίνηση προς τα αριστερά, σε ανώ-
τερη οργάνωση, σε προσέγγιση
των ιδεών και του προγράμματος
της αντικαπιταλιστικής ανατροπής.

Δυνατότητα υπάρχει. Υπάρχουν
χιλιάδες αγωνιστές, ένα εύφλεκτο
κοινωνικό υλικό που δεν τα παρα-
τάει αλλά δεν βρίσκει τρόπους να
εκφραστεί αγωνιστικά. Υπάρχει ρι-
ζοσπαστικό δυναμικό αριστερά
του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική του ΚΚΕ
και η φυσιογνωμία της ΛΑΕ δεν το
καλύπτει. Αναζητά μια άλλη αρι-
στερά. Αυτός ο κόσμος, αυτή η νε-
ολαία, μαζί με τους αγωνιστές της
αντικαπιταλιστικής και επαναστατι-
κής αριστεράς, είναι η βάση για
την οικοδόμηση μιας ανατρεπτικής
αριστεράς με σημαντικό ρόλο
στην ελληνική κοινωνία.

Οι ηγεσίες του ΚΚΕ και της ΛΑΕ

δεν ανταποκρίνονται στις ενωτικές

πρωτοβουλίες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το

πρόβλημα και πώς;

Το ΚΚΕ δεν συζητάει για κοινή
δράση. Η ΛΑΕ την υποβαθμίζει και
τελικά την ευτελίζει σε εκλογικές
συμπράξεις. Πρόκειται για ιστορι-
κή αδυναμία και στρατηγική ανε-

πάρκεια. Όμως η επίτευξη κοινής
δράσης των μαχόμενων δυνάμεων
της αριστεράς στο μαζικό κίνημα
είναι επείγουσα, ταξικά αναγκαία
επιλογή. Όπως και ο αγωνιστικός
συντονισμός σε συγκεκριμένα μέ-
τωπα. Για έξοδο από μνημόνια, ΕΕ
και ΕΥΡΩ, ενάντια στην πολεμική
ιμπεριαλιστική απειλή, στο δημο-
κρατικό και αντιφασιστικό μέτωπο,
ενάντια στην οικονομική βία, τις
κατασχέσεις και τους πλειστηρια-
σμούς σε βάρος των λαϊκών νοικο-
κυριών.

Η κατεύθυνση αυτή δεν εξαρτά-
ται μόνο από τις ηγεσίες. Δείτε
ορισμένα μικρά θετικά βήματα στο
κίνημα της νεολαίας, στον αντιφα-
σιστικό αγώνα. Μπορεί να επιβάλ-
λεται από τα κάτω. Με την ενίσχυ-
ση της αυτοτελούς παρέμβασης
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με τη συσπείρω-
ση των πιο πρωτοπόρων τάσεων
και δυνάμεων του κινήματος και
την αντικαπιταλιστική ενοποίηση
τους. Με τον ευρύτερο συντονι-
σμό σωματείων, επιτροπών αγώνα,
μαχόμενων συλλογικοτήτων και
συνδικαλιστών. Η πρακτική αυτή
είναι που πολλαπλασιάζει τις δυνα-
τότητες μετασχηματισμού αγωνι-
στών και δυνάμεων και αλλαγής
του συσχετισμού σε αντικαπιταλι-
στική λογική. Που μπορεί, τελικά,
να επιβάλει την αναγκαία κοινή
δράση και να δίνει νέα δυναμική
και μαζικότητα στο μαζικό κίνημα.
Είναι καθήκον σύνθετο, ποιοτικά
ανώτερο από μια κομματική πρω-
τοβουλία. 

Στόχος μας είναι η ενοποίηση
των υπαρκτών αντιστάσεων με κοι-
νωνικό-πολιτικό αγώνα για την
διεκδίκηση των δικαιωμάτων της
εργατικής τάξης και της νεολαίας
για ψωμί, δουλειά, ειρήνη, ελευθε-
ρία. Για να ανατραπεί η διαρκής
επίθεση και οι αντιδραστικές με-
ταρρυθμίσεις κυβέρνησης-ΕΕ-
ΔΝΤ-Κεφαλαίου. Για τη συγκέν-

τρωση των δυνάμεων για την αντι-
καπιταλιστική ανατροπή της επίθε-
σης, με τη δύναμη του εργατικού
και λαϊκού ξεσηκωμού και του αν-
τικαπιταλιστικού προγράμματος
και μετώπου. 

Απαιτούνται, ταυτόχρονα, συγ-
κεκριμένες εκτιμήσεις, της συγκε-
κριμένης πολιτικής, των συγκεκρι-
μένων δυνάμεων της αριστεράς με
βάση το κριτήριο της πράξης. Το
ανοικτό πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ στο
αστικό μνημονιακό στρατόπεδο
απαιτεί βαθύτερη ερμηνεία. Αυτό
σημαίνει ρήξη με τη λογική που
οδήγησε στον αστικοποιημένο ΣΥ-
ΡΙΖΑ αλλά και με κάθε νεοσυριζαί-
ικο σχέδιο. 

Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική
μετωπική συνεργασία με τη γραμ-
μή που αρνείται τη δυνατότητα
ενός πολιτικού κινήματος που πάει
σήμερα για σύγκρουση και ανα-
τροπή της επίθεσης του κεφάλαι-
ου, της ΕΕ και της κυβέρνησης.
Με το ΚΚΕ, δηλαδή, που περιορί-
ζεται στην ιδεολογική πολιτική ζύ-
μωση και σε ελεγχόμενους αγώνες
με κύριο στόχο την «ενίσχυση του
κόμματος». 

Ούτε, βέβαια, με λογικές ΛΑΕ
«πρώτα ανάπτυξη και μετά μισθοί,
συντάξεις και κοινωνικές ανάγ-
κες», «ανεξάρτητη νομισματική πο-
λιτική για επενδυτικό κύμα» σε συ-
νεργασία, προφανώς, με τμήματα
του ντόπιου και διεθνούς κεφαλαί-
ου και εντός ΕΕ. Με το «πατριωτι-
κό – αντιμνημονιακό μέτωπο» δια-
χείρισης του συστήματος. Με τις
δυνάμεις της ΛΑΕ στο εργατικό κί-
νημα να κινούνται εντός του πλαι-
σίου ΓΣΕΕ�ΑΔΕΔΥ. 

Είναι αναγκαία, νομίζω, μια γενι-
κότερη ταξική ανάλυση και μαρξι-
στική εκτίμηση για την κατάσταση
της αριστεράς διεθνώς και στη χώ-
ρα μας. Ζούμε σε μια ελπιδοφόρα
εποχή εκρηκτικών δυνατοτήτων,
που αναδείχνει την ανάγκη μιας
σύγχρονης επαναστατικής αριστε-
ράς. Σε μια περίοδο, ωστόσο, τε-
ράστιων κινδύνων από την γενικό-
τερη καπιταλιστική επίθεση και πιο
συγκεκριμένα από την πολιτική
των ΗΠΑ, της ΕΕ και την όξυνση
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών. Αναλύεται η κατάσταση αυ-
τή στην απόφαση του ΠΣΟ. Με
διεθνιστικό κριτήριο και κίνητρο
οδηγούμαστε στην εκτίμηση ότι
απέναντι στην πιο βάρβαρη ανα-
συγκρότηση του καπιταλισμού δεν
αποτελεί απάντηση η ανάδυση νε-
ορεφορμιστικών σοσιαλδημοκρατι-
κών ρευμάτων. Απαιτείται μια ιστο-
ρικού και στρατηγικού χαρακτήρα
ταξική ανασυκρότηση του εργατι-
κού κινήματος συνολικά αλλά και
της αριστεράς σε σύγχρονη κομ-
μουνιστική, επαναστατική, αντικα-
πιταλιστική βάση.

Ο Άγγελος Χάγιος 
μίλησε στη Λένα Βερδέ

“Στόχος μας
είναι η
ενοποίηση
των υπαρκτών
αντιστάσεων”
Συνέντευξη με τον Άγγελο Χάγιο,
ηγετικό μέλος του ΝΑΡ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Επιτροπή για την αποκατά-
σταση του μνημείου του Παν-
τελή Πουλιόπουλου δημιουρ-
γήθηκε στην γενέτειρά του κο-
ρυφαίου μαρξιστή επαναστά-
τη, τη Θήβα. Το άγαλμα του
Π. Πουλιόπουλου κλάπηκε ένα
χρόνο πριν κατά την διάρκεια
εργασιών πεζοδρόμησης στη
συμβολή των οδών Μπέλλου
και Θρεψιάδου.

Όπως εξήγησε μιλώντας
στην ΕΑ ο Γιώργος Αποστολό-
πουλος μέλος της επιτροπής,
“το άγαλμα είχε στηθεί το
2006 επί δημαρχίας Θανάση
Σκούμα. Η απώλειά του ένα
χρόνο πριν θορύβησε όλο τον
προοδευτικό κόσμο της Θή-
βας αφού ο Παντελής Πουλιό-
πουλος αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα τέκνα της σύγ-
χρονης ιστορίας της πόλης.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για την
αποκατάσταση του μνημείου
φτάνουν στα 7.500 ευρώ. 

Υπόσχεση

Μετά από παρέμβαση στο
δημοτικό συμβούλιο πήραμε
την υπόσχεση ότι ο Δήμος της
Θήβας θα συμμετέχει στην
αποκατάσταση του μνημείου
με ένα ποσό που θα καλύπτει
τα δύο τρίτα της δαπάνης.
Όμως είναι σίγουρο πως θα
χρειαστεί να οργανώσουμε εκ-
δηλώσεις και να βοηθήσουμε
για την αποκατάσταση του
μνημείου και της μνήμης του
Παντελή Πουλιόπουλου. Θέ-
λουμε να έχουμε επαναφέρει
το μνημείο στη θέση του μέχρι
το τέλος του έτους όπου θα
κάνουμε και τα επίσημα απο-
καλυπτήρια με σειρά εκδηλώ-
σεων και συζητήσεων ”, ανέ-
φερε ο Γ. Αποστολόπουλος.

“Όλοι, ιδιαίτερα οι εργαζό-
μενοι και η νεολαία, τιμάμε
τον Π. Πουλιόπουλο, τον με-
γάλο επαναστάτη και θεωρητι-
κό του μαρξισμού που τιμά
την ιστορία της πόλης, την
ιστορία του ελληνικού και
παγκόσμιου εργατικού κινήμα-
τος για τα ιδανικά του οποίου
έδωσε την ζωή του”, αναφέρε-
ται μεταξύ άλλων στην ανακοί-
νωση που εξέδωσε η επιτροπή
για την αποκατάσταση του
μνημείου του.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διαδήλωση για το περιβαλλοντικό έγκλημα στο Σαρωνικό κα-
λούν το Σάββατο 7 Οκτώβρη, στις 11πμ, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δεκαέξι εκπαιδευτικά
σωματεία της Αττικής.

Το κάλεσμα, που απευθύνεται σε κάθε σωματείο και συλλογικότητα, στηρίζουν μέχρι στιγμής
οι ΕΛΜΕ: Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας-Μοσχάτου, Νότιας Αθήνας, Ε' Αθήνας, Α' Δυτικής Αττικής,
Γ' Αθήνας, Ε' Ανατολικής Αττικής, Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής. Και οι Σύλλογοι Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης: Νέας Σμύρνης, Πειραιά “Η Πρόοδος, Σαλαμίνας, Αριστοτέλης, Νίκαιας, Αι-
γάλεω, Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κ.Σωτηρίου, Αμαρουσίου. Στην κινητοποίηση
συμμετέχουν επίσης αντικαπιταλιστικές κινήσεις της περιφέρειας και δήμων της Αττικής.

Ο
ι πρόσφατες δηλώσεις Μητσοτάκη στη
Θεσσαλονίκη για την εκπαίδευση αποτε-
λούν ένα άθλιο, ακραία νεοφιλελεύθερο

μοντέλο λειτουργίας της εκπαίδευσης. Οι από-
ψεις του απαξιώνουν πλήρως το δημόσιο και κα-
θολικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και θεσμοθε-
τούν το σύγχρονο σχολείο πάνω στην παγίωση
και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ένα
σχολείο που έχει για σημαία του τον κοινωνικό και
μορφωτικό αποκλεισμό και την εξάλειψη της έν-
νοιας των δικαιωμάτων. 

Η στρατηγική αυτή δεν είναι καινούργια. Είναι
το σχολείο όπως το οραματίζονται τα think tanks
του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ και είναι αυτό που προ-
σπάθησαν να υλοποιήσουν τα προηγούμενα χρό-
νια οι νόμοι Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπου-
λου. Ο συγκεκριμένος πολιτικός, που δεν φημίζε-
ται και τόσο για την πολιτική του ευστροφία,  προ-
σπαθεί να πείσει την άρχουσα τάξη ότι είναι αυ-
τός που μπορεί να προχωρήσει το συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Δείχνει να ξεχνά τι έγινε την προ-
ηγούμενη φορά που ο ίδιος επιχείρησε να περά-
σει την αξιολόγηση και να απολύσει εκπαιδευτι-
κούς. Γι’ αυτό και η σημερινή επίδειξη ελιτισμού
από τη μεριά του, συνάντησε ως και την αντίδρα-
ση της γνωστής για την πίστη της στη «μεγάλη φι-
λελεύθερη παράταξη», ΔΑΚΕ Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

Οι δηλώσεις, όμως, αυτές δεν μπορούν να απο-
κρύψουν το γεγονός ότι σήμερα αυτός που επι-
χειρεί να υλοποιήσει το σχολείο του κοινωνικού
αποκλεισμού με «αξιολόγηση παντού» είναι η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η τροπολογία της Γεροβα-
σίλη με την οποία επιχειρείται να δημιουργηθεί
ένας απεργοσπαστικός μηχανισμός ενάντια στην
απεργία – αποχή, αποτελεί το τέλος του παραμυ-
θιού της «άλλης» ή της «μη τιμωρητικής» αξιολό-
γησης.

Μπορεί η ΝΔ να λέει ότι δεν χρειάζονται διορι-
σμοί στην εκπαίδευση, όμως η κυβέρνηση με το
Προεδρικό Διάταγμα 79 προσπαθεί να εξαφανίσει

τα 14.000 κενά εκπαιδευτικών στα Δημοτικά και
στα Νηπιαγωγεία, αντί να τα στελεχώσει. Αντί να
επαναφέρει τον υπεύθυνο δάσκαλο για το ολοή-
μερο, προσπαθεί να επιβάλει έναν ασφυκτικό
έλεγχο στις εγγραφές βάζοντας όριο 15 απου-
σιών, με διαγραφή στην περίπτωση που το παιδί
τις ξεπεράσει. Ταυτόχρονα υποχρεώνει τους γο-
νείς να επαναβεβαιώνουν την εγγραφή στο ολοή-
μερο μέσα στη χρονιά. Ελπίζει έτσι ότι πολλά τμή-
ματα του ολοήμερου θα κλείσουν.

Σφαγή 

Επιχειρεί να καταργήσει τη δυνατότητα των
σχολείων να διαμορφώνουν μόνα τους τον ανα-
γκαίο αριθμό τμημάτων. Διαμορφώνεται σε κάθε
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας μια τριμελής επιτροπή
που θα κατανέμει κεντρικά το μαθητικό πληθυσμό
με δυνατότητα μετακίνησης των παιδιών σε όμο-
ρα σχολεία, όταν οι εγγραφές ξεπερνούν το όριο
των 25 μαθητών, αντί να χωρίζονται σε δύο τμή-
ματα του ίδιου σχολείου. Έτσι ο αριθμός των κε-
νών θα καθορίζεται από την κυβέρνηση και όχι
από τις ανάγκες των σχολείων. Αυτό θα οδηγήσει
σε σφαγή τμημάτων, υποβιβασμό σχολείων, μεί-
ωση θέσεων εργασίας και πληθωρικά τμήματα.
Τόσο κράτησαν οι υποσχέσεις Τσίπρα την προ-
ηγούμενη άνοιξη για μείωση του αριθμού των παι-
διών ανά τμήμα στα 22. Στην ίδια κατεύθυνση κι-
νούνται και στο Νηπιαγωγείο αλλάζοντας το χα-
ρακτήρα των τμημάτων από αμιγή σε μικτά, πράγ-
μα που οδηγεί στην υποβάθμιση του ολοήμερου
Νηπιαγωγείου.

Από τους 14.043 αναπληρωτές της προηγούμε-
νης χρονιάς έχουν προσληφθεί μόνο οι 10.240.
Μόλις το 50% των σχολείων λειτουργεί με πλήρες
πρόγραμμα. Το υπουργείο πιέζει για όσο το δυνα-
τό λιγότερες προσλήψεις φορτώνοντας στο
υπάρχον προσωπικό την κάλυψη του προγράμμα-
τος. Οι Διευθύνσεις ΠΕ προσπαθούν να κατανεί-
μουν τις ώρες των αναπληρωτών ειδικοτήτων με
τέτοιο τρόπο ώστε να πιέσουν τους δασκάλους

να κάνουν ως δεύτερη ανάθεση μαθήματα, όπως
γυμναστική, εικαστικά, θεατρική αγωγή. Με αυτό
τον τρόπο επιχειρούν να μειώσουν τον αριθμό
των αναπληρωτών ειδικοτήτων που θα προσλά-
βουν αλλά και να διαμορφώσουν συνθήκες εμφυ-
λίου ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Στην παράλληλη στήριξη από τις 5.600 εγγε-
γραμμένες διαγνώσεις έχουν καλυφθεί μόλις οι
2.000 και σχεδιάζουν να καλύψουν άλλες 900.
Μοιράζουν τους αναπληρωτές ανάμεσα σε δύο
παιδιά διαφορετικών σχολείων, παρόλο που τα
παιδιά αυτά χρειάζονται δάσκαλο ειδικής αγωγής
δίπλα τους όλη την εβδομάδα. Υπάρχουν περι-
πτώσεις που μπορεί να έχουν και διαφορετικό δά-
σκαλο, πράγμα που για την ειδική αγωγή είναι κα-
ταστροφικό. Με αυτό τον τρόπο πιέζουν τους γο-
νείς να πληρώνουν από την τσέπη τους αδιόριστο
εκπαιδευτικό να κάνει την παράλληλη στήριξη. 

Με το ίδιο τρόπο οι Δήμοι «εκχωρούν» στους
γονείς τη συντήρηση και το βάψιμο των σχολείων.
Συντηρούν μόνο όσα πρόκειται να πάνε οι επίση-
μοι για να φωτογραφηθούν στον αγιασμό. Τα
υπόλοιπα τα αφήνουν για το πορτοφόλι και την
εργασία των γονιών. Αυτά συμβαίνουν, όταν μόλις
την προηγούμενη εβδομάδα πολλά σχολεία πλημ-
μύρισαν με τις πρώτες βροχές και είχαμε τις τρεις
πρώτες παραιτήσεις αναπληρωτών στο Ρέθυμνο
γιατί δεν έβρισκαν σπίτι λόγω της παράδοσης των
σπιτιών στις τουριστικές εταιρίες. 

Βασικό συστατικό της εικόνας στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση είναι ότι ο κλάδος έχει πάρα πολύ
καιρό να δώσει ένα μεγάλο αγώνα. Η εκπαιδευτι-
κή αριστερά έχει σε μεγάλο βαθμό αποδεχτεί,
ακόμη και αν δεν το δηλώνει, την κυριαρχία της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας της ΔΟΕ και αυ-
τό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Παίρνοντας πρωτο-
βουλίες οργάνωσης της βάσης και τοποθετώντας
ξανά στο βάθρο την ανάγκη για απεργία. 

Σεραφείμ Ρίζος 
πρόεδρος  Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων 

Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς ο μύθος του Έλληνα
αρχαιόπληκτου πατριώτη που βάζει την εθνική κι ιστορι-
κή του ταυτότητα πάνω από όλα, αυτοακυρώνεται κάθε
φορά που αναμετριούνται το Κεφάλαιο με ό,τι απέμεινε
να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. 

Με αφορμή τις τελευταίες ιλαροτραγικές εξελίξεις  και
τον Τύπο που ξεχείλισε από αναθέματα εναντίον των αρ-
χαιολόγων ας μιλήσουμε γι’ αυτούς που τολμούν να προ-
τάσσουν την πολιτιστική, ιστορική και φυσική μας κληρο-
νομιά πάνω από τα γρήγορα κέρδη της μπουλντόζας!

Μαζί με το "ανεπίτρεπτο θράσος" του Δασαρχείου Πει-
ραιά να χαρακτηρίσει δασικά 37 στρέμματα πάνω στο
κύμα, εκεί δηλαδή που σχεδιάζεται να φυτρώσει ο ένας
από τους τσιμεντένιους γίγαντες της "ανάπτυξης", ο Σύλ-
λογος των αρχαιολόγων ξεσκεπάζει την υποκρισία μιας
επένδυσης που λειτουργεί ισοπεδωτικά, σαν αλεστική
μηχανή και που δεν αναγνωρίζει ούτε ιερό ούτε όσιο στο
λαχταριστό φιλέτο των 6.500 στρεμμάτων.

Δεν είναι ωστόσο μόνο αυτά. Πριν από λίγο καιρό ο
δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης μήνυσε τον Χρήστο
Κορτζίδη και τον επίσης δημοτικό Σύμβουλο Τάκη Κορο-
βέση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο λόγος; Το άρθρο:
«Για χατίρι του Λάτση ζημιώνει τον δήμο» στην εφημερί-
δα «Εξ Ευωνύμων» της Παράταξης τους και κέρδισε
πρωτόδικα. Αν το επόμενο δικαστήριο τον δικαιώσει εκ
νέου, οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολί-
τευσης θα οφείλουν στον Γιάννη Κωνσταντάτο –που ζη-

τάει και φυλάκιση έως έναν χρόνο ως μέτρο εφαρμογής
της καταβολής του ποσού(!) -  συνολικά 350.000 ευρώ!

Δάση, αρχαιότητες και Δημοκρατία δεν έχουν επομέ-
νως θέση εδώ! Η Περσεφόνη να αποκεφαλιστεί… Εδώ
είναι η γη της μπίζνας για τους πολλούς και του κέρδους
για τους λίγους. Και κράτος δεν υπάρχει! Χωνέψτε το
πια. Το έχουμε φάει από μέσα. Ένα ξόανο είναι μοναχά,
μια μαριονέτα. 

Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, εσύ που εξυμνείσαι με κάθε
ευκαιρία εθνικής επετείου και κομματικού κομπασμού,
τριγυρνάς προσφυγάκι δίχως σπίτι και ρούχο -κι όχι μό-
νο στο Ελληνικό- να ξέρεις.  

Nάση Πετριτσοπούλου, Δασκάλα, κάτοικος Ελληνικού,
μέλος της Δημοτικής Συνεργασίας Χρήστος Κορτζίδης

ΘΗΒΑ
Αποκατά -
σταση του
μνημείου 
του Παντελή
Πουλιόπουλου

Οι επιθέσεις στα σχολειά απαντώνται μόνο απεργιακά

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ XANIAΗ υποκρισία μιας επένδυσης



3 Οκτώβρη 2017, Νο 1293Νεολαία εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν οι υποδοχές - προεγγραφές των περισσότερων τμημά-
των της Φιλοσοφικής. Εμείς σαν ΣΕΚ και ΚΕΕΡΦΑ Φιλοσοφικής δώσαμε το παρών την Τρίτη
στο Ιστορικό - Αρχαιολογικό, την Τετάρτη στο τμήμα Ψυχολογίας, την Πέμπτη στο Γαλλικό
και την Παρασκευή στο Φιλολογικό. Πολλοί και πολλές, πρωτοετείς και μη, έδειξαν ενδιαφέ-
ρον για τον αγώνα που χρειάζεται να δώσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ενάντια στο φασισμό.
Έτσι, πάνω από 15 άτομα άφησαν τηλέφωνο για να οργανώσουμε μαζί αυτή τη μάχη στις
σχολές. 

Επίσης μιλήσαμε με τις καθαρίστριες της Φιλοσοφικής οι οποίες μας ενημέρωσαν ότι το
προσωπικό καθαριότητας αποτελείται από 5 συμβασιούχους (για 9 ορόφους) με συμβόλαιο
1+1 μήνα, που εργάζονται 8ωρο και πληρώνονται γύρω στα 600 ευρώ. Σύντομα όμως την κα-
θαριότητα του χώρου θα αναλάβει εργολάβος, με καθαρίστριες που θα απασχολούνται αναγ-
καστικά 4ωρο και θα παίρνουν 240 ευρώ το μήνα. Κάτι που, όπως σχολίασαν οι ίδιες, δεν
φτάνει ούτε για το νοίκι. Είναι φανερό ότι οι αγώνες των φοιτητριών και φοιτητών ενάντια στη
διάλυση της Παιδείας, ενάντια στις συγχωνεύσεις σχολών και τις ελλείψεις σε προσωπικό,
πάνε χέρι-χέρι με τις μάχες των εργαζόμενων ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τις απολύσεις.

Χρειάζεται να δώσουμε συνέχεια ώστε οι σχολές να μπουν δυναμικά στο αντιφασιστικό και
στο εργατικό κίνημα. Επόμενο βήμα της δράσης μας στη σχολή είναι η οργάνωση της σύσκε-
ψης ΚΕΕΡΦΑ την Παρασκευή 6/10, όπου θα συζητήσουμε με τους συμφοιτητές και τις συμ-
φοιτήτριές μας για την Διεθνή και Πανελλαδική Συνάντηση ενάντια στο ρατσισμό και το φασι-
σμό και θα τους καλέσουμε να κόψουν την πρόσκλησή τους.

Άννα Αδαμίδη

Τ
ο Μάιο του 2017 ο πρωθυ-
πουργός μαζί με τον Υπουργό
Παιδείας Γαβρόγλου ανακοί-

νωσαν τους στόχους τους και τις
αναδιαρθρώσεις συνολικά στην Παι-
δεία, ανάμεσα στις οποίες είναι η
ίδρυση του «Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής» μέσω της συγχώνευσης
του ΤΕΙ Αθήνας με το ΤΕΙ Πειραιά,
που θα αποτελέσει το πείραμα για
τη μετέπειτα συγχώνευση των υπο-
λοίπων ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια. Στις
20/9 παραδόθηκαν τα προγράμματα
σπουδών των νέων τμημάτων, μέσα
στον Οκτώβρη θα κατατεθεί η διάτα-
ξη προς ψήφιση στη Βουλή, και το
νέο πανεπιστήμιο θα ισχύσει από 1
Ιανουαρίου 2018.

Παρέα με το νέο Νομοσχέδιο για
τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, αυτό το «πανεπι-
στήμιο» είναι η συνέχεια του νόμου
Διαμαντοπούλου και του σχεδίου
Αθηνά, στο πλαίσιο της ακραίας
υποχρηματοδότησης της Παιδείας.
Από 37 θα μείνουν 21 «πανεπιστη-
μιακά τμήματα», με συγχωνεύσεις
τμημάτων που δεν έχουν σχέση με-
ταξύ τους. Αυτό σημαίνει εξάμηνα
κοινών μαθημάτων γενικότερης παι-
δείας, συμπληρωματικά μαθήματα
για παλαιότερους που δεν έχουν κα-
λύψει τη νέα ύλη και απολύσεις
εκτάκτων καθηγητών.

Ο προσανατολισμός είναι η «εξοι-
κονόμηση προσωπικού, πόρων και
υποδομών» όπως δήλωσε ο πρό-
εδρος του νέου Εθνικού Συμβουλίου
Παιδείας. Όπως ήταν αναμενόμενο,
οι αλλαγές γίνονται μακριά από τον

έλεγχο του συνόλου των καθηγητών
και των φοιτητών και με καμία επίση-
μη ενημέρωση μέχρι στιγμής. 

Τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει
σήμερα είναι πως οι Σχολές Διοίκη-
σης και Οικονομίας των ΤΕΙ συγχω-
νεύονται σε τρία τμήματα από πέν-
τε, με το τμήμα Εμπορίας και Διαφή-
μισης ενσωματωμένο στο τμήμα Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων, και με κα-
τάργηση του Τμήματος Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Στη
σχολή θα προστεθεί νέο τμήμα
σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Τουρι-
σμού». Οι Σχολές Τεχνολογικών
Εφαρμογών των ΤΕΙ ενώνονται με
πιθανή κατάργηση του τμήματος
Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ή
με συγχώνευσή του με το τμήμα Τε-
χνολόγων Γραφικών Τεχνών που με
το σχέδιο Αθηνά συγχωνεύτηκε ως
απλή κατεύθυνση στο τμήμα Γραφι-
στικής της Σχολής Καλλιτεχνικών
Σπουδών. Με τη σειρά της, η πρώην
Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλι-
τεχνικών Σπουδών αντιμετωπίζει τη
συγχώνευση του τμήματος Γραφι-
στικής με το τμήμα Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών Μέσων. 

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας φαίνεται να αντιμετω-
πίζει τα μεγαλύτερα πλήγματα αλλά
και αντιστάσεις ενάντια στη συγχώ-
νευση σε εφτά τμήματα από δώδε-
κα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια
απελπισμένη προσπάθεια να συγχω-
νευτεί το τμήμα Κοινωνικής Εργα-
σίας που ίσως καταλήξει σε κοινό
τμήμα με τη Δημόσια Υγεία και Κοι-
νοτική Υγεία. Το τμήμα Φυσικοθερα-
πείας συγχωνεύεται με την Εργοθε-

ραπεία, σε νέο ενιαίο τμήμα «Βιοϊα-
τρικών Επιστημών» μπαίνουν τα τμή-
ματα Ιατρικών Εργαστηρίων, Ακτινο-
λογίας κι Ακτινοθεραπείας, Αισθητι-
κής και Κοσμητολογίας, και στο νέο
«Ιατροτεχνολογικών Επιστημών»
μπαίνουν το Οπτικής κι Οπτομετρίας
με το Οδοντικής Τεχνολογίας. Όσο
για το τμήμα Προσχολικής Αγωγής,
συζητιέται το αν θα μεταφερθεί στο
ΕΚΠΑ. Ταυτόχρονα, προωθείται η
διαμόρφωση διετών προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης με τα
τμήματα που δε θα συμμετέχουν
στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττ., προορι-
σμένα για τους αποφοίτους των
ΕΠΑΛ. 

Διάλυση

Η “αναβάθμιση των ΤΕΙ με ακαδη-
μαϊκά κριτήρια βάσει διεθνών προ-
διαγραφών” είναι στην πραγματικό-
τητα διάλυση των σπουδών μας πά-
νω στον άξονα των περικοπών κατά
90% που έχει υποστεί ο τομέας της
Παιδείας από την αρχή της οικονομι-
κής κρίσης. Κάθε άλλο παρά άνοιγ-
μα σε νέες ευκαιρίες σημαίνουν τα
λουκέτα στα τμήματα και το καλω-
σόρισμα ιδιωτικών επιχειρήσεων μέ-
σω της «οικονομικής αυτοτέλειας»
των σχολών. 

Απέναντι στην επίθεση αυτή,
έχουν ξεκινήσει ενωτικές πρωτοβου-
λίες φοιτητών με στόχο να σταματή-
σει η διαδικασία. Το Σεπτέμβρη έγι-
νε κινητοποίηση του τμήματος Κοι-
νωνικής Εργασίας στο Υπουργείο
Παιδείας, και διαμαρτυρία του τμή-
ματος Γραφιστικής στον Πρύτανη με

αναβολή της εξέτασης των μαθημά-
των της ημέρας. Την περασμένη
εβδομάδα βρήκαμε στον κεντρικό
διάδρομο της σχολής φοιτητές να
μοιράζουν δικό τους κείμενο και να
μας ζητούν να συμμετέχουμε στην
ανοιχτή συνέλευση της Παρασκευής
29/9. Η συνέλευση αποφάσισε κινη-
τοποίηση στη Διοίκηση του ΤΕΙ την
Πέμπτη 5/10 και ξανά συνέλευση
την Παρασκευή. Νέες γενικές συνε-
λεύσεις θα γίνουν 11/10 στη ΣΓΤΚΣ
και 12/10 στη ΣΕΥΠ. 

Τα έξι σχήματα ΕΑΑΚ του ΤΕΙ Αθή-
νας και ΤΕΙ Πειραιά έχουμε ήδη συν-
τονιστεί. Αυτές τις μέρες θα αρχί-
σουμε τις παρεμβάσεις με κοινό κεί-
μενο και κοινή αφίσα ενάντια στο
πανεπιστήμιο του μνημονίου. Στόχος
μας είναι να διεκδικήσουμε πλατιά
και επίσημη ενημέρωση από τις διοι-
κήσεις των σχολών, γενικές συνε-
λεύσεις που θα βγάλουν αποφάσεις
ενάντια στις συγχωνεύσεις και κλι-
μάκωση του αγώνα μέσα και έξω
από το ΤΕΙ. 

Οι φοιτήτριες και φοιτητές του
ΣΕΚ θα δώσουμε όλες μας τις δυνά-
μεις στη συγκρότηση του κινήματος
στο ΤΕΙ και σε συντονισμό με συλλό-
γους εργαζομένων για να μπλοκά-
ρουμε τις επιθέσεις. Δεν θα επιτρέ-
ψουμε να κλείσουν οι σχολές μας. 

Ήδη έχουν πάρει θέση ενάντια
στις συγχωνεύσεις η Εθνική Ομο-
σπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθερα-
πευτών, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδας, τα νοσοκο-
μεία Αλεξάνδρα, Θριάσιο, Σωτηρία,
Αιγινήτειο, Λαϊκό, Άγιος Σάββας,
Άγιος Παντελεήμων, Γεννηματάς,
ΨΝΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρε-
φονηπιαγωγών, Δήμος Ηλιούπολης,
Δήμος Νέας Σμύρνης, Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλω-
στοϋφαντουργίας κ.α.

Βασίλεια Χαρλαύτη

Μετά την αποκαλυπτικά μεγάλη και πετυχημένη διαδή-
λωση στις 16/9 για να κλείσουν τα γραφεία - ορμητήρια
της Χρυσής Αυγής, η μάχη για να τσακίσουμε τους φασί-
στες, το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία συνεχίζεται.

Επόμενος σταθμός η Διεθνής Συνάντηση κατά του ρα-
τσισμού και του φασισμού που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ
στις 14-15 Οκτώβρη. Στο Πάντειο οργανώνουμε τη συνέ-
χεια, ανοίγοντας τη συζήτηση με όλους τους φοιτητές
και τις φοιτήτριες για τη δυναμική του αντιφασιστικού κι-
νήματος να τσακίσει την ακροδεξιά από την Ελλάδα και
την Ευρώπη μέχρι και τις γειτονιές στις ΗΠΑ. Η ανταπό-
κριση είναι πλειοψηφικά θετική: στις εξορμήσεις που ορ-
γανώσαμε την προηγούμενη βδομάδα στις εγγραφές
των πρωτοετών, 25 άτομα υπέγραψαν στο κείμενο υπο-
γραφών της ΚΕΕΡΦΑ για να δώσουμε μαζί τη συνέχεια
και 17 αγόρασαν την Εργατική Αλληλεγγύη.

Συνεχίζουμε την Τρίτη 3/10 με ημέρα δράσης κατά του
ρατσισμού και του φασισμού και την Παρασκευή με ανοι-
χτή συνέλευση - συζήτηση της ΚΕΕΡΦΑ για την οργάνω-
ση της συμμετοχής του τμήματος στο διήμερο.

Παναγιώτα Μασούρα, ΚΕΕΡΦΑ Πάντειο

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πίσω από την “αναβάθμιση”, 
η συνέχεια του σχεδίου Αθηνά

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

Ο φοιτητικός σύλλογος του ΙΑΚΑ
(Ιστορικό) Βόλου καλεί 
στη Διεθνή Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ,
14-15/10 στην Αθήνα

Την Τετάρτη 27/9 έγινε η γε-
νική συνέλευση του Σωματεί-
ου Εργαζόμενων Συμβασιού-
χων της Υπηρεσίας Ασύλου με
βασικό θέμα τις επικείμενες
απολύσεις περίπου 150 συμ-
βασιούχων που λήγουν οι συμ-
βάσεις τους μέχρι το τέλος
της χρονιάς. 

Το πρώτο πρόβλημα που
προβάλουν διοίκηση και
υπουργείο είναι η δυσκολία να
εξασφαλίσουν χρηματοδότη-
ση. Το δεύτερο είναι ότι τους
ήδη εργαζόμενους μας απο-
κλείουν από νέα προκήρυξη
για συμβασιούχους με δικαιο-
λογία ότι ο ΑΣΕΠ δε δέχεται
την επαναπρόσληψη χωρίς να
υπάρχει 3μηνο κενό. Η ουσία
της υπόθεσης είναι ότι δε θέ-
λουν να αντιμετωπίσουν μια
πραγματική ανάγκη που υπάρ-
χει. Όλος αυτός ο κόσμος που
περιμένει να εξυπηρετηθεί,
εκτός από τα εμπόδια που του
βάζει η ρατσιστική συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας, έχει να αντιμε-
τωπίσει τεράστια ταλαιπωρία
και καθυστερήσεις από μια
υποστελεχωμένη υπηρεσία. Η
έγνοια τους αυτή τη στιγμή εί-
ναι πως θα ξεφορτωθούν
υπαλλήλους μέχρι και 2-2,5
χρόνων στην υπηρεσία για να
μην παραδεχτούν ότι υπάρ-
χουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες. Από τη μεριά μας
δεν είμαστε διατεθειμένοι να
το δεχτούμε. Αποφασίστηκε
διαμαρτυρία στο Υπουργείο
Μετανάστευσης την Τετάρτη
4 Οκτώβρη, στις 4:30μμ, έχον-
τας ως προοπτική τις απεργια-
κές κινητοποιήσεις αν δεν ικα-
νοποιηθούν τα αιτήματά μας.

Λουκάς Θεοτοκάτος 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΣΥΛΟΥ



ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 στέκι (Ρήγα Φερραίου)
6μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 Μεγάλου Αλεξάνδρου
59, 8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΑΓΚΓΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ Νότος 
(Μικράς Ασίας 35 – Δημαρχείο) 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10  
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπου-
λος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 32)
8μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 καφέ Quiz 8μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 καφέ Πολύκεντρο 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Cello (Στ.Καραγε-
ώργη 2) 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 στέκι Δράση για μια
Άλλη Πόλη 6μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10 καφέ Σκαντζόχοιρος
8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ Υγιεινό με νου 7.30μμ
Τα αντιφασιστικά διδάγματα του 1930
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 Φιλοσοφική 7μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη 

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 Θόλος 6.30μμ
Ιστορία αγώνων για τη 
γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 Θόλος 6.30μμ
Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία – 
αντιφασιστικά διδάγματα του ‘30
Ομιλητής: Κυριάκος Σκουμπότης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ Πικ-απ (Νηλέως) 7μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν 
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα 
συλλογικός οργανωτής
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 8μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/10 πλατεία Αυδή 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Αλέξης Μαρτζούκος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Κιούλογλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Ιστορία αγώνων για τη 
γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Το εβραϊκό ζήτημα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ιστορία αγώνων για τη 
γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Big Mouth 8μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η τραγωδία στη Μυανμάρ και η μάχη ενάν-
τια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Κρατικός καπιταλισμός
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ) 

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 καφέ Βεσπάκι 8μμ
Ιστορία αγώνων για τη γυναικεία απελευ-
θέρωση
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

Στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 
αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ 3μμ
Το δικαίωμα των τρανς 
στον αυτοπροσδιορισμό
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι -
προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

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

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6/10
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού-Φιξ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  7/10
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου, 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 11πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος 
Δεκελείας 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε, 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ  Λαϊκή Αμπελοκήπων 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Άγιος Θεράποντας 10.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 12μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και 
Ρήγα Φεραίου 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πλατεία Κομνηνών 10.30πμ

Τα αποτελέσματα 
των γερμανικών εκλογών

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Κρίση του συστήματος: διώξεις, δίκες
και φασιστική απειλή
Ομιλητής: Κώστας Παπαδάκης

Φόρουμ για το
δημοψήφισμα
στην Καταλονία
Γυρίστε στη σελ. 18

Μαρξιστικά Φόρουμ



Σ
τις 9 Οκτώβρη του 1967 ο αιχ-
μάλωτος Τσε Γκεβάρα, ήδη
τραυματισμένος και βαριά άρ-

ρωστος, δολοφονήθηκε από το
στρατό της Βολιβίας και τους Αμερι-
κάνους «συμβούλους» που τον συ-
νόδευαν. Τον Απρίλη της ίδιας χρο-
νιάς σε μια φημισμένη διακήρυξή
του είχε θέσει το ρητορικό ερώτημα:
«Πόσο πιο κοντινό θα γινόταν το φω-
τεινό μέλλον αν υπήρχαν δυο, τρία,
πολλά Βιετνάμ”.

Ο Τσε ήταν ήδη θρύλος πολύ πριν
τον θάνατό του. Λίγους μήνες πριν
τη δολοφονία του, ο Χιλιανός τρα-
γουδοποιός Βίκτορ Χάρα είχε κυ-
κλοφορήσει ένα τραγούδι με το τίτ-
λο Ελ Απαρασίδο. Ήταν μια έμμεση
αναφορά στον Τσε και σε μια στρο-
φή του λέει «τα κοράκια με τα χρυ-
σά νύχια ξέσκισαν το κεφάλι του,
σταυρώθηκε από τη μανία των ισχυ-
ρών». Έξι χρόνια μετά ο Βίκτορ Χά-
ρα βρέθηκε με χιλιάδες άλλους αρι-
στερούς αγωνιστές στο διαβόητο
Στάδιο του Σαντιάγκο, αμέσως μετά
το πραξικόπημα του Πινοσέτ. Οι
χουντικοί του έσπασαν τα χέρια και
μετά τον γάζωσαν με σφαίρες. 

O Τσε Γκεβάρα ήταν σύμβολο για
μια ολόκληρη γενιά που ξεσηκωνό-
ταν στην Λατινική Αμερική και σε
ολόκληρο τον κόσμο στη δεκαετία
του ’60, σύμβολο της εξέγερσης,
της επαναστατικής ανιδιοτέλειας και
θυσίας και παραμένει και σήμερα.

Το όνομα του Τσε Γκεβάρα είναι
σχεδόν ταυτισμένο με την Κουβανι-
κή Επανάσταση, αλλά ο ίδιος ήταν
Αργεντίνος. Ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε
λα Σέρνα (το «τσε» ήταν ένα παρα-
τσούκλι που σημαίνει κάτι σαν «φι-
λαράκι») γεννήθηκε το 1928. Σπού-
δασε γιατρός και παρόλο που η Αρ-
γεντινή ζούσε σε μια περίοδο μεγά-
λης πολιτικής αναταραχής δεν έγινε
μέλος κάποιας πολιτικής οργάνω-
σης. Ωστόσο οι πολιτικές του συμ-
πάθειες ήταν προς τ’ αριστερά και
συγκεκριμένα στη Ρωσία που για
εκατομμύρια ανθρώπους εκείνη την
εποχή ήταν το αντίπαλο δέος στον
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. 

Η εμπειρία που ριζοσπαστικοποί-
ησε πιο άμεσα τον Γκεβάρα ήταν τα
γεγονότα στην Γουατεμάλα, μια μικρή
χώρα της Κεντρικής Αμερικής, το
1954. Η προοδευτική κυβέρνηση του
Χακόβο Αρμπένζ στην οποία συμμε-
τείχε και το Κομμουνιστικό Κόμμα της
χώρας «τόλμησε» να εθνικοποιήσει
τις μεγάλες φυτείες μιας αμερικάνι-
κης πολυεθνικής, της United Fruit, της
σημερινής Chiquita. Η CIA οργάνωσε
πραξικόπημα που ανέτρεψε την κυ-
βέρνηση και έσφαξε την Αριστερά και
τις μαζικές οργανώσεις των εργατών
και των αγροτών. H χούντα επέστρε-
ψε τις φυτείες στην United Fruit και τη
γη στους γαιοκτήμονες. Δυο από τα
μέλη του ΔΣ της πολυεθνικής ήταν τα
αδέλφια Ντάλες: ο ένας ήταν υπουρ-
γός Εξωτερικών των ΗΠΑ κι ο άλλος
διευθυντής της CIA. 

Ο νεαρός Γκεβάρα έζησε από κον-

τά το πραξικόπημα και την αποτυχία
της Αριστεράς να το αποκρούσει. Η
εμπειρία έκανε τον Γκεβάρα ακόμα
πιο κριτικό απέναντι στα Κομμουνι-
στικά Κόμματα της Λατινικής Αμερι-
κής για την πολιτική των συμβιβα-
σμών. Για τον Γκεβάρα, κι όχι μόνο,
η απάντηση στον αμερικάνικο ιμπε-
ριαλισμό, στα διεφθαρμένα καθε-
στώτα που στήριζε και στην κοινωνι-
κή αδικία περνούσε από άλλους
δρόμους. Ήταν η εποχή των μεγά-
λων εθνικοαπελευθερωτικών ένο-
πλων κινημάτων από το Βιετνάμ μέ-
χρι την Αλγερία. Ο Γκεβάρα βρήκε
έναν πολύ πιο κοντινό, γεωγραφικά
και πολιτικά, αγώνα.

Ένοπλο

Το 1955 στη Πόλη του Μεξικού συ-
νάντησε τον Φιντέλ Κάστρο και τους
συντρόφους του. Ο Κάστρο ήταν ήδη
γνωστός. Στις 26 Ιούλη του 1953 είχε
ηγηθεί μιας επίθεσης στο στρατόπε-
δο Μονκάδα στο Σαντιάγκο της Κού-
βας με σκοπό να πυροδοτήσει την
ανατροπή του δικτάτορα Μπατίστα.
Μετά την αποφυλάκισή του πήγε στο
Μεξικό και οργάνωσε το Κίνημα της
26ης Ιούλη. Το σχέδιο ήταν η επι-
στροφή στην Κούβα και ο ένοπλος
αγώνας για την ανατροπή της δικτα-
τορίας. Ο Γκεβάρα έγινε μέλος της
ομάδας και γιατρός του σώματος
που θα αποβιβαζόταν στην Κούβα. 

Η απόβαση των 80 περίπου ανταρ-
τών τον Δεκέμβρη του 1956 παραλί-
γο να αποτύχει ολοκληρωτικά. Περί-
που 20 γλύτωσαν από τις επιθέσεις
και τις ενέδρες του στρατού. Βρήκαν
καταφύγιο στην οροσειρά της Σιέρα
Μάδρε, μακριά από τα μεγάλα αστι-
κά κέντρα του νησιού και τις μεγάλες
φυτείες που δούλευαν οι εργάτες
γης. Όμως, το αντάρτικο άντεξε τους
πρώτους σκληρούς μήνες, άρχισε να
αναπτύσσεται και να γίνεται το κέν-
τρο αναφοράς όλων των αντιδικτατο-
ρικών δυνάμεων. Σε αυτή ο Γκεβάρα
μετατρέπεται από άσημο αγωνιστή
σε «κομαντάτε» (διοικητή) του αντάρ-
τικου και κομμάτι του στενού κύκλου
γύρω από τον Φιντέλ Κάστρο. 

Τον ξεχώριζαν μια σειρά χαρακτη-
ριστικά. Η αποφασιστικότητα, η ικα-
νότητά του να ηγείται με το παρά-
δειγμα -ήταν ασθματικός αλλά δεν
απέφευγε καμιά από τις δυσκολίες
του αντάρτικου- και η αυτοθυσία. Η
απόλυτη προσωπική εντιμότητα που
έφτανε στον ασκητισμό. Κι η ιδεολο-
γική του αναφορά στο μαρξισμό και
το σοσιαλισμό που θεωρούσε ότι
πραγματωνόταν στην ΕΣΣΔ. 

Το αντάρτικο νίκησε μετά από
σχεδόν δυο χρόνια αγώνα κι ο «Τσε»
έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στις τε-
λευταίες μεγάλες μάχες που πυρο-
δότησαν την κατάρρευση της δικτα-
τορίας. Την 1η Γενάρη του 1959 ο
αντάρτικος στρατός του Κάστρο
έκανε τη θριαμβευτική είσοδό του
στην Αβάνα. Η Κουβανέζικη Επανά-
σταση είχε νικήσει, όχι ως αποτέλε-
σμα της συλλογικής δράσης των ερ-
γατών, αλλά γιατί καμιά κοινωνική
δύναμη δεν ήθελε να υπερασπιστεί
μέχρι τέλους τον Μπατίστα.

Η επαναστατική κυβέρνηση του Φ.
Κάστρο -ο Γκεβάρα έγινε αρχικά δι-
οικητής της Κεντρικής Τράπεζας και
κατόπιν υπουργός Βιομηχανίας- είχε
συντριπτική λαϊκή υποστήριξη, που
έγινε ακόμα μεγαλύτερη όσο προχω-
ρούσε σε ριζοσπαστικά μέτρα όπως
οι εθνικοποιήσεις και η αγροτική με-
ταρρύθμιση. Το όραμα τους ήταν μια
Κούβα ανεξάρτητη, ανεπτυγμένη οι-
κονομικά που θα έπαυε να είναι συμ-
πλήρωμα της οικονομίας των ΗΠΑ
κυρίως μέσω της εξάρτησής της από
την παραγωγή ζάχαρης. Όμως, οι
ΗΠΑ δεν είχαν καμιά διάθεση να επι-

τρέψουν τη σταθεροποίηση ενός τέ-
τοιου ριζοσπαστικού καθεστώτος λί-
γα χιλιόμετρα από τις ακτές τους.
Επέβαλαν εμπάργκο και προσπάθη-
σαν να ανατρέψουν την επαναστατι-
κή κυβέρνηση. 

Η απάντηση της κουβανικής ηγε-
σίας ήταν η στροφή στο «αντίπαλο
δέος», στην ΕΣΣΔ και -αρχικά- στην
Κίνα. Το 1962 ο Κάστρο δήλωσε ότι η
«επανάστασή μας είναι σοσιαλιστική»
και το Κίνημα της 26ης Ιούλη συγχω-
νεύτηκε υπό την ηγεσία του με το
Λαϊκό Σοσιαλιστικό (δηλαδή το κομ-
μουνιστικό) Κόμμα για να φτιάξει το
Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας. 

Κριτική

Για τον Γκεβάρα αυτή η στροφή
ήταν όχι μόνο καλοδεχούμενη αλλά
και επιβεβλημένη σύμφωνα με τις
ιδεολογικές αναφορές του. Όμως,
σύντομα ανακάλυψε -κι όχι μόνο αυ-
τός- ότι η ΕΣΣΔ δεν έδινε «ανιδιοτε-
λή διεθνιστική βοήθεια». Σε μια ομι-
λία που προκάλεσε αίσθηση το Φλε-
βάρη του 1965 στο Αλγέρι, άσκησε
κριτική στις «σοσιαλιστικές χώρες»
για τους ανισότιμους όρους εμπορί-
ου που επέβαλαν σε αντιμπεριαλι-
στικά καθεστώτα. Μ’ αυτό το τρόπο
γίνονταν «συνεργοί, ως ένα βαθμό,
στην ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση». 

Αυτό που χρειαζόταν, υποστήριζε
με όλο και μεγαλύτερη ένταση ο Τσε
Γκεβάρα ήταν η εξάπλωση της επα-
νάστασης. Αυτό ήταν σωστό. Όμως,
η στρατηγική που επέλεξε ήταν τρα-
γικά λάθος. Στην ουσία, θεώρησε ότι
το «μοντέλο» της Κουβανικής Επα-
νάστασης μπορούσε να βρει εφαρ-
μογή σε όλη τη Λατινική Αμερική κι
όχι μόνο. Μια αντάρτικη «εστία» (το
foco) στην ύπαιθρο ανάμεσα στους
αγρότες, θα μπορούσε να δημιουρ-
γήσει τις συνθήκες για μια επανα-
στατική κατάσταση. Αυτό που χρει-
αζόταν ήταν θέληση, τόλμη και πει-
θαρχία. Για χιλιάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες που ασκούσαν κριτική
στα «επίσημα» ΚΚ για τους συμβιβα-
σμούς που σκέπαζαν με δικαιολο-
γίες για τις «συνθήκες που δεν είναι

ώριμες», αυτό το κάλεσμα ασκούσε
μια έντονη έλξη. Χιλιάδες πήραν το
δρόμο που πρότεινε ο Τσε. 

Ο Τσε δοκίμασε προσωπικά τη
στρατηγική του, αρχικά όχι στη Λατι-
νική Αμερική αλλά στο Κονγκό. Βρέ-
θηκε εκεί την άνοιξη του 1965 επικε-
φαλής μιας φάλαγγας Κουβανών μα-
χητών για να στηρίξει τον αγώνα
ενάντια στο καθεστώς μαριονέτα που
είχε επιβάλλει η Δύση το 1960. Ήταν
μια απογοητευτική εμπειρία. Το
«Εθνικό Επαναστατικό Συμβούλιο» κι
ο στρατός του ήταν περισσότερο πο-
λέμαρχοι-κομματάρχες παρά αντάρ-
τες. Δεν πολεμούσαν, απλά παρασι-
τούσαν κατατρώγοντας τη βοήθεια
που έπαιρναν κυρίως απ’ την Κίνα. 

Το δίδαγμα που έβγαλε ο Τσε από
αυτό το φιάσκο ήταν ότι για να προ-
χωρήσει η «εργατο-αγροτική συμμα-
χία» αυτό που χρειαζόταν ήταν το
κέρδισμα της αγροτιάς στην «ιδεο-
λογία του προλεταριάτου» από μια
«αποφασιστική ηγεσία». Όχι από το
ίδιο το προλεταριάτο που ο Τσε το
θεωρούσε «προνομιούχο μέσα στην
εκμετάλλευσή του». 

Ένα περίπου χρόνο μετά την απο-
χώρησή του από το Κονγκό ο Τσε
έφτασε στη Βολιβία, για να τεθεί επι-
κεφαλής της αντάρτικης εστίας. Η
Βολιβία ήταν μια χώρα με πολύ ισχυ-
ρό εργατικό κίνημα και Αριστερά. Το
1952 μια επανάσταση με επικεφαλής
τους μεταλλωρύχους είχε ανατρέψει
τη δικτατορία και είχε επιβάλλει την
εθνικοποίηση των ορυχείων. Όμως,
η βάση του Τσε βρισκόταν στα νοτιο-
νατολικά της χώρας, στις ζούγκλες
και τα δάση μακριά από τα κέντρα
της εργατικής τάξης.

Όταν ο στρατός κατέσφαξε απερ-
γούς μεταλλωρύχους, ο Τσε έβγαλε
μια ανακοίνωση στην οποία τους κα-
λούσε να ενταχθούν στην αντάρτικη
φάλαγγά του. Η οποία ποτέ δεν ξε-
πέρασε τους 50 μαχητές. Ποτέ δεν
συνδέθηκε με το εργατικό κίνημα
αλλά ούτε και με τους αγρότες της
Βολιβίας. Σύντομα αποδεκατίστηκαν
από καταδιωκτικά αποσπάσματα
των «ρέηντζερς» που είχαν εκπαι-
δεύσει οι Αμερικάνοι. 

Σήμερα η στρατηγική του αντάρτι-
κου όπως τη διατύπωσε και την
εφάρμοσε ο Τσε Γκεβάρα, δεν έχει
επιρροή. Όμως, οι ιδέες της υποκα-
τάστασης της εργατικής τάξης από
μια «ενεργητική μειοψηφία» που θα
την αφυπνίσει ή και θα την απελευ-
θερώσει, συνεχίζουν να υπάρχουν.
Η μνήμη του Τσε είναι ζωντανή γιατί
ενσαρκώνει την ανειρήνευτη πάλη
με τον ιμπεριαλισμό, την κοινωνική
αδικία. Όμως, η απελευθέρωση από
τα δεσμά του καπιταλισμού μπορεί
να έρθει μόνο με τη συνειδητή δρά-
ση της εργατικής τάξης, η απελευ-
θέρωσή της θα είναι έργο της ίδιας.
Τίποτα δεν μπορεί να την υποκατα-
στήσει σε αυτό το καθήκον και αυτή
είναι μια πολύτιμη κληρονομιά που
κρατάμε από τη θυσία του Τσε.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Ο
κόσμος βγαίνει νικητής από
τη μάχη της 1ης Οκτώβρη
στην Καταλωνία. Το δημο-

ψήφισμα έγινε, το Ναι στην ανε-
ξαρτησία κέρδισε με 90%. Το ισπα-
νικό κράτος απέτυχε και ρεζιλεύτη-
κε. Εκατομμύρια άνθρωποι όλων
των ηλικιών ξύπνησαν το πρωί της
Κυριακής γνωρίζοντας πως δεκά-
δες χιλιάδες χωροφύλακες και
μπάτσοι τούς περιμένουν πάνοπλοι
στους δρόμους, περικυκλώνουν τα
σχολεία και τα άλλα κτίρια όπου θα
διοργανωνόταν το δημοψήφισμα.
Αλλά αψήφησαν το φόβο και τις
απειλές και έκαναν πράξη το σύν-
θημα των τελευταίων ημερών “Θα
ψηφίσουμε”.

Μέχρι νωρίς το πρωί η καταλανι-
κή αστυνομία είχε κλείσει μερικές
εκατοντάδες εκλογικά κέντρα, εκεί
όπου δεν είχαν γίνει καταλήψεις
από το προηγούμενο βράδυ, αλλά
στη συνέχεια αποσύρθηκε. Η ηγε-
σία της, παρότι είχε τεθεί πραξικο-
πηματικά κάτω από τον έλεγχο της
Μαδρίτης, είχε δηλώσει ότι δεν θα
πάρει μέρος σε συγκρούσεις με τον
κόσμο. Έτσι άρχισαν να αναλαμβά-
νουν δράση οι ορδές των Ισπανών
μπάτσων και των χωροφυλάκων.
Άρχισαν να σπάνε πόρτες και παρά-
θυρα, να μπαίνουν στα εκλογικά
κέντρα χτυπώντας τον κόσμο που
ήδη σχημάτιζε ουρές, δέρνοντας
τις εφορευτικές επιτροπές για να
κλέψουν τα ψηφοδέλτια και να σπά-
σουν τις κάλπες. Αλλά ο κόσμος
επέμεινε, οι ουρές γιγάντωναν, κά-
θε ένας που κατάφερνε να ψηφίσει
γινόταν ασπίδα για να ψηφίσουν και
οι επόμενοι. Στήθηκαν οδοφράγμα-
τα έξω από εκλογικά κέντρα για να
μην μπορούν να φτάσουν τα οχήμα-
τα της χωροφυλακής που είχαν ξε-
χυθεί από τα κρουαζιερόπλοια που
είχε επιτάξει η ισπανική κυβέρνηση.
Εκεί που τα οδοφράγματα δεν τα
έφτιαξαν οι φοιτητές, έστησαν οι
αγρότες τα τρακτέρ τους, και εκεί
που δεν ήταν αγρότες ήταν οι πυ-
ροσβέστες που συγκρούστηκαν με
τους χωροφύλακες.

Οι μπάτσοι χτύπησαν με πλαστι-
κές σφαίρες, επιχείρησαν να κά-
νουν κλοιούς στις εργατογειτονιές
για να μην μπορεί ο κόσμος να
φτάσει συλλογικά, με διαδηλώσεις
μέχρι τις κάλπες.

Πάνω από 800 άνθρωποι τραυ-
ματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς
χρειάστηκε να πάνε στα νοσοκο-
μεία, τα χειρότερα τραύματα ήταν
στα μάτια. Οι χωροφύλακες είχαν
φύγει από κάθε γωνιά του ισπανι-
κού κράτους με τα τζιπ τους για να
φτάσουν στην Καταλωνία, και σε
πολλές περιπτώσεις τούς αποχαι-
ρετούσαν μικρές συγκεντρώσεις
φασιστών που τούς φώναζαν “Πά-
νω τους, φάτε τους”. Μ’ αυτές τις
ορέξεις είχαν φτάσει, και αυτή
ήταν και η γραμμή της κυβέρνησης
του Ραχόι, να παίξουν το ρόλο του
στρατού κατοχής που θα τρομάξει

τον κόσμο και θα απονομιμοποιήσει
το δημοψήφισμα. Απέτυχαν σε όλα,
χάρη στην ηρωικότητα του κόσμου.
Το δημοψήφισμα και έγινε, και αυ-
τός που απονομιμοποιήθηκε είναι η
κυβέρνηση του Ραχόι και το κρά-
τος τους. Το βράδυ ο Ραχόι έκανε
διάγγελμα στο οποίο δεν έκανε κα-
μιά αναφορά στη βία και στους
τραυματίες, αντίθετα συνεχάρη τις
δυνάμεις καταστολής. Είπε ότι δεν
έγινε κανένα δημοψήφισμα. Το
αδιέξοδο στο οποίο είχε βρεθεί το
ισπανικό κράτος εκφράστηκε με
αυτήν την παράνοια, από τη μια με-
ριά δεν αναγνώριζε τη διαδικασία,
από την άλλη εξαπέλυσε όλη αυτή
τη βία για να τη σταματήσει. Αν το
Δημοψήφισμα δεν έχει νόμιμη βά-
ση, γιατί να στείλεις τους μπά-
τσους να κατάσχουν χαρτάκια και
να σπάνε πλαστικά κουτιά;

Η μάχη της Κυριακής έδωσε το
τελειωτικό χτύπημα στη βιτρίνα του
“καθεστώτος του ‘78”, όπως απο-
καλείται η συνταγματική τάξη της
Ισπανίας που προέκυψε μετά το
θάνατο του Φράνκο. Πίσω από τις
δημοκρατικές φιοριτούρες βγήκε
το φάντασμα του Φράνκο, ο στρα-
τός, η χωροφυλακή και τα δικαστή-
ρια σαν εγγυητές της ενότητας του
ενός και αδιαίρετου έθνους. Η βία
ήταν τόσο δυσανάλογη που ανάγ-
κασε ακόμη και αυτούς που στέ-
κονταν στο ενδιάμεσο να υποστηρί-
ξουν το δημοψήφισμα. Η Δήμαρ-

χος της Βαρκελώνης, Άντα Κολά-
ου, ψήφισε (λευκό), την ώρα που
μια φασιστική γκρούπα κατέβαζε
από το δημαρχείο το πανό που έλε-
γε “Περισσότερη δημοκρατία”. Η
ρεφορμιστική Αριστερά, το Ποδέ-
μος και η Ενωμένη Αριστερά, που
επιχειρούσαν να κρατήσουν απο-
στάσεις, τώρα καλούν σε κίνημα
για την πτώση του Ραχόι.

Η κυβέρνηση του Πουτζντεμόν
τώρα θα περάσει το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος στο καταλανι-
κό κοινοβούλιο, το οποίο αναμένε-
ται να κηρύξει εντός των επόμενων
ημερών τη μονομερή ανεξαρτητο-
ποίηση της Καταλωνίας και την κή-
ρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας.

Πόλεμος

Η μάχη κερδήθηκε, ο πόλεμος
βρίσκεται μπροστά. Την Τρίτη 3
Οκτώβρη έχει κηρυχθεί γενική
απεργία στην Καταλωνία. Η απερ-
γία κηρύχθηκε αρχικά από τις αρι-
στερές, ριζοσπαστικές συνομο-
σπονδίες αλλά μετά την καταστολή
συντάχθηκαν όλα τα συνδικάτα,
συμπεριλαμβανομένων των UGT και
CCOO. Η πρόταση είναι να ανανεώ-
νεται η απεργία καθημερινά. Στην
πραγματικότητα η απεργία ξεκινάει
ήδη από τη Δευτέρα, μιας και στις
12 το μεσημέρι τα συνδικάτα έχουν
καλέσει τον κόσμο να ,συγκεντρω-
θεί στις πύλες όλων των εργατικών
χώρων και να συζητήσει την οργά-

νωση της Τρίτης. Την ίδια ώρα ο
κόσμος που δεν θα βρίσκεται σε
εργατικούς χώρους θα συγκεντρω-
θεί μπροστά στα δημαρχεία.

Η μάχη δεν είναι μόνο ενάντια
στο Ραχόι, είναι και για το προς τα
πού θα κινηθεί η ίδια η μάχη της
ανεξαρτησίας. Ο Πουτζντεμόν ψά-
χνει διεθνή στηρίγματα και θέλει να
εξασφαλίσει σταθερότητα. Φτάσα-
με μέχρι εδώ γιατί ο ίδιος ο κό-
σμος, εργαζόμενοι, φοιτητές και
φοιτήτριες έσπασαν τα όρια που
έβαζε η κυβέρνηση του Πουτζντε-
μόν και επέβαλαν τον ρυθμό του κι-
νήματος. Είναι κρίσιμο να συνεχι-
στεί αυτή η διαδικασία. Η κοινωνική
διάσταση του κινήματος πρέπει να
διατηρήσει το πάνω κεφάλι απέναν-
τι στην αμιγώς εθνική. Οι επιτρο-
πές που στήθηκαν σε χώρους δου-
λειάς, σε πανεπιστήμια και σε γει-
τονιές για να εξασφαλίσουν τη διε-
ξαγωγή του δημοψηφίσματος είναι
κύτταρα που πρέπει να συνεχίσουν
στη μάχη για το τι ανεξαρτησία θέ-
λει η εργατική τάξη. Το αναμενόμε-
νο είναι ότι όταν το καταλανικό κοι-
νοβούλιο κηρύξει την ανεξαρτησία,
η ισπανική γερουσία θα εγκρίνει
την εφαρμογή του άρθρου 155 του
Συντάγματος, δηλαδή την κατάρ-
γηση της καταλανικής κυβέρνησης
και την ανάληψη της διοίκησης από
το ισπανικό κράτος. Τι χαρακτηρι-
στικά θα πάρει η αντίσταση σε αυ-
τή την απόφαση θα κριθεί και από
το πώς το κράτος θα επιχειρήσει
να την εφαρμόσει.

Η αλληλεγγύη στο υπόλοιπο
ισπανικό κράτος είναι και θα παρα-
μείνει βασικός παράγοντας. Το
βράδυ της Κυριακής εξελίχθηκαν
ταυτόχρονες διαδηλώσεις σε όλες
τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Οι
φασίστες που έχουν κάνει την εμ-
φάνισή τους, αν και προς το παρόν
είναι πολύ αδύναμοι για κινητοποί-
ηση στο δρόμο και διατηρούν το
ρόλο του χειροκροτητή της αστυ-
νομίας, πρέπει να τσακιστούν. Τα
κινήματα και η Αριστερά συνδέουν
την αλληλεγγύη στην Καταλωνία με
τις μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
του Ραχόι που ήδη βρίσκονται σε
εξέλιξη. Καμιά μάχη δεν πρέπει να
μπει στην άκρη: βρίσκονται ενόψει
μαζικές διαδηλώσεις για τη δημό-
σια υγεία, αντιρατσιστικές κινητο-
ποιήσεις για την υποδοχή των προ-
σφύγων, η μάχη του προϋπολογι-
σμού του 2018 για τον οποίο ήδη
ανησυχεί ο Ραχόι. Αν όλα τα σφυ-
ριά του κινήματος συνεχίσουν να
χτυπάνε συντονισμένα, η ρήξη που
ξεκίνησε στην Καταλωνία έχει τη
δυνατότητα να μην περιοριστεί σε
μια απλή αλλαγή σημαίας.

Νίκος Λούντος
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Μαρξιστικά
φόρουμ για το
δημοψήφισμα
στην Καταλωνία

ΝΕΑ ΣΜΎΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 Σύλλογος Ιμβρίων 8.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 κυλικείο πολιτιστικού
κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 Θόλος 6.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 
ιντερνετ καφέ Αγ.Γλυκερίας 5, 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10 
καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 πλατεία Αυδή 7μμ
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 καφέ Άνεμος 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/10 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 
καφέ Πικ-απ (Νηλέως) 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 8μμ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ομιλητής: Ραφαήλ Μπελενιώτης

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΑΠΟΛΥΣΕΙ 
Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕ.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 
ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥΣ

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε συγκέν-
τρωση στις 6:30 μ.μ. στο Σύνταγ-
μα και πορεία στην Ισπανική Πρε-
σβεία, την Τρίτη 3/10, ημέρα πα-
νεργατικής απεργίας των συνδι-
κάτων της Καταλονίας. 
Καλούν επίσης ΛΑΕ, ΟΝΡΑ-Ανα-
σύνθεση, Δίκτυο , ΕΕΚ, ΟΚΔΕ.

ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ  Νίκησαν την καταστολή,
συνεχίζουν με Γενική Απεργία

Διακήρυξη της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Τάσης
στο πλευρό της Καταλωνίας
http://internationalsocialists.org/wordpress/2017/09/
internationalists-must-support-catalonias-right-to-decide/

Τεράστια διαδήλωση
στη Βαρκελώνη τη
Δευτέρα 2 Οκτώβρη
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Μ
ε συμμετοχή σχεδόν 3,5 εκατομμυ-
ρίων ψηφοφόρων και με ένα συντρι-
πτικό 92% υπέρ της ανεξαρτησίας

πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα στο ιρα-
κινό Κουρδιστάν στις 25 Οκτώβρη. Παρά την
τρομοκρατία που επέβαλαν τα κράτη της πε-
ριοχής και τη διεθνή απαξίωση, οι Κούρδοι -
και οι υπόλοιπες εθνότητες- που ζουν στο
ιρακινό Κουρδιστάν έφτασαν τελικά στις κάλ-
πες. Ο ιρακινός στρατός διαμήνυε ότι θα ει-
σβάλει, το Ιράν είχε κλείσει τα σύνορα, η
Τουρκία εκτόξευε κάθε είδους απειλή, την
ώρα που οι μεγάλες δυνάμεις έστελναν μή-
νυμα ότι το δημοψήφισμα είναι κακή ιδέα, σε
κακή στιγμή και δεν πρόκειται να αλλάξει τί-
ποτα στη γεωγραφία της περιοχής.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι
πιέσεις έχουν πάρει ακόμη μεγαλύτερη έκτα-
ση. Το Ιράκ έχει διακόψει τις διεθνείς πτή-
σεις στα κουρδικά αεροδρόμια, ενώ η Τουρ-
κία και το Ιράν ξεκίνησαν από κοινού στρα-
τιωτικές ασκήσεις δίπλα στα κουρδικά σύνο-
ρα.

Ο Μπαρζανί και η υπόλοιπη κουρδική ηγε-
σία που κάλεσαν και οργάνωσαν το δημοψή-
φισμα δεν έχουν καμιά πρόθεση να συγκρου-

στούν με όλες αυτές τις δυνάμεις. Δεν έχουν
καμιά πρόθεση να κάνουν πραγματικότητα
τις ελπίδες των Κούρδων για ανεξάρτητο
κράτος. Ήδη πριν από το δημοψήφισμα έκα-
ναν το παν για να πάρουν ορισμένα ανταλ-
λάγματα από τη Βαγδάτη και να το ακυρώ-
σουν ακόμη και την τελευταία μέρα. Τώρα,
επαναλαμβάνουν ότι ο χαρακτήρας του δεν
είναι δεσμευτικός αλλά συμβουλευτικός. Με
άλλα λόγια, ζητάμε τη γνώμη του κόσμου για
να τη χρησιμοποιήσουμε μόνο σαν διαπραγ-
ματευτικό χαρτί. 

Η πλειοψηφία του κόσμου στο Κουρδιστάν
τα ήξερε όλα αυτά πριν από το δημοψήφι-
σμα. Ο Μπαρζανί είχε ξαναοργανώσει “συμ-
βουλευτικό” δημοψήφισμα το 2005, με 99%
υπέρ του ναι, για να το αφήσει στο συρτάρι.
Όμως, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή το
2017 δεν είναι ίδια με το 2005. Το χάος και η
αστάθεια έχουν απλωθεί τόσο που όλα γίνον-
ται πιθανά. Το κουρδικό έθνος είναι η μεγα-
λύτερη μειονότητα όχι μόνο στη Μέση Ανα-

τολή αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο που δεν
έχει το δικό της εθνικό κράτος. Σε Ιράκ, Ιράν,
Τουρκία και Συρία, από τότε που χαράχτηκαν
τα σύνορα στην περιοχή ζουν με καθεστώς
πολίτη δεύτερης κατηγορίας, κατά καιρούς
με άγριους διωγμούς, καταστολή και σφα-
γές.

Κουβάρι

Οι ιμπεριαλιστές που τους είχαν ξεχασμέ-
νους για αιώνες, τους θυμήθηκαν όταν έψα-
χναν συμμάχους για να εισβάλουν στο Ιράκ,
και πρόσφατα ακόμη και οι τοπικοί καταπιε-
στές τους αναγκάστηκαν να στηριχτούν πά-
νω τους για να αντιμετωπίσουν την πρόκλη-
ση του ισλαμικού κράτους. Η κουρδική ηγε-
σία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτές τις
αλλαγές για να πάρει στα χέρια της τον
έλεγχο των πετρελαίων στο Κιρκούκ, και να
πιέσει για μεγαλύτερη αυτονομία, απειλών-
τας με ανεξαρτησία. Πλέον οι ΗΠΑ και οι
υπόλοιποι ιμπεριαλιστές έχουν να διαχειρι-

στούν ένα ακόμη πιο μπερδεμένο κουβάρι με
τους “συμμάχους” να αλληλοσφάζονται με-
ταξύ τους.

Τώρα, η ιρακινή ηγεσία λέει πως θα στείλει
το στρατό να επανακαταλάβει τις περιοχές
που κέρδισαν οι Κούρδοι από το Ισλαμικό
Κράτος, ενώ τα δικαστήρια θα κυνηγήσουν
τους οργανωτές του δημοψηφίσματος. Η κυ-
βέρνηση του Ιράκ ζητάει επίσης από τις ξέ-
νες πρεσβείες να αποσυρθούν από το Αρμ-
πίλ και να συγκεντρωθούν στη Βαγδάτη. Δη-
λαδή απειλεί αντί να διευρύνει τις ελευθερίες
να πάρει πίσω και τα κεκτημένα των Κούρ-
δων.

Μπορεί η κουρδική ηγεσία τώρα να ψάχνει
τρόπο να βγει από το λαβύρινθο στον οποίο
έμπλεξε, αλλά για τον απλό κόσμο στο Κουρ-
διστάν που ό,τι έχει κερδίσει το έχει κερδίσει
με αγώνα, η μάχη για την ανεξαρτησία δεν
είναι παιχνίδι που θα μένει για πάντα στα χέ-
ρια του Μπαρζανί και της οικογένειάς του.

Ν.Λ.

Μ
ετά τα αποτελέσματα των
γερμανικών εκλογών, με το
ακροδεξιό AfD να μπαίνει με

94 βουλευτές στο Μπούντεσταγκ,
έχει ξεκινήσει μέσα στο κόμμα της
Αριστεράς Die Linke ένας διάλογος
για το τι οδήγησε σ' αυτό το αποτέ-
λεσμα. Πώς κατάφερε το AfD να
καρπωθεί τη δυσαρέσκεια μεγάλου
τμήματος του κόσμου που γύρισε
την πλάτη στα μεγάλα κόμματα CDU
και SPD (μαζί συγκεντρώνουν λίγο
πάνω απο 53%), αλλά και να κερδί-
σει περίπου 400.000 ψήφους από
την Αριστερά, κατά κύριο λόγο στην
ανατολική Γερμανία.

Γράφει ο
Λευτέρης Αραμπατζής

από το Βερολίνο

Λίγες μέρες μετά τις εκλογές ο
Όσκαρ Λαφοντέν, πρώην μέλος της
ηγεσίας του κόμματος, σε άρθρο
του κάνει κριτική στην πολιτική υπέρ
των προσφύγων, που ακολούθησε
το κόμμα.  

Στην ουσία ο Λαφοντέν αναπαρά-
γει τα αντιδραστικά επιχειρήματα ότι
οι "πρόσφυγες μας παίρνουν τις
δουλειές", ευθύνονται για την αύξη-
ση των ενοικίων στις εργατογειτο-
νιές, και τα παιδιά τους οδηγούν
στην παραπέρα υποβάθμιση των
σχολείων στις λαϊκές γειτονιές. Δυ-
στυχώς δεν είναι ο μόνος. Όλο το
προηγούμενο διάστημα, η Σάρα
Βάγκενκνεχτ, ηγετικό στέλεχος του
κόμματος, είχε παρόμοια στάση. 

Όμως η ίδια η πραγματικότητα κα-
ταρρίπτει τους ισχυρισμούς ότι η
Αριστερά πρέπει να αμβλύνει το αν-

τιρατσιστικό της πρόγραμμα για να
κερδίσει επιρροή. Μετά το σοκ της
εκλογικής επιτυχίας του AfD (ενός
κόμματος με μια πολύ ισχυρή νεονα-
ζιστική πτέρυγα), παρατηρείται ένα
κύμα εισόδου νέων μελών στο Die
Linke. Ήδη το κόμμα μετράει 1200
νέα μέλη, μέσα σε μια μόλις βδομά-
δα. 

Και υπάρχουν παραδείγματα,
όπου η αντιρατσιστική πολιτική και
δράση της Αριστεράς έφερε και κα-
λά εκλογικά αποτελέσματα. Το αντι-
καπιταλιστικό δίκτυο Marx21 στην
ανακοίνωση που έβγαλε αμέσως με-
τά τις εκλογές τα αναφέρει:

"Στην περιοχή Neukölln του Βερο-
λίνου το Die Linke συγκέντρωσε
18,3%, επιπλέον 4,1% σε σχέση με
τις προηγούμενες εκλογές - στη
φτωχή βόρεια περιοχή 30%. Αυτό
οφείλεται στον πολιτικό προσανατο-
λισμό της τοπικής οργάνωσης, που
συμμετείχε ενεργά στο κίνημα ενάν-
τια στην ακροδεξιά, αλλά και σε
όλες τις κοινωνικές διαμαρτυρίες.
Επιπλέον, είναι μια απόδειξη ότι ο κι-
νηματικός τρόπος χτισίματος του
κόμματος έχει αποτέλεσμα. Από το
2007 ο αριθμός των μελών έχει σχε-
δόν διπλασιαστεί."

Το δεύτερο παράδειγμα που ανα-

φέρει είναι το Münster. Εκεί το Die
Linke οργάνωσε και συμμετείχε σε
πολλές μεγάλες κινητοποιήσεις
ενάντια στο AfD. Το αποτέλεσμα

ήταν ότι η συγκεκριμένη πόλη είναι
η μοναδική στη Γερμανία όπου το
AfD έλαβε λιγότερο από 5%, ενώ το
Die Linke αύξησε τις ψήφους του
κατά δύο τρίτα.

Αντιπαραθέσεις

Πέρα από το ζήτημα του αντιρα-
τσισμού και της αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες, η άλλη αντιπαράθεση
μέσα στο κόμμα της αριστεράς είναι
ο συνολικότερος προσανατολισμός:
κοινοβουλευτική μόνο δουλειά με
παθητικά μέλη-ψηφοφόρους ή κινη-
ματική δράση και χτίσιμο ενός κόμ-
ματος ακτιβιστών; Στρατηγική συγ-
κυβερνήσεων με τους πράσινους και
τους σοσιαλδημοκράτες, όπως γίνε-
ται ήδη σε κάποια ομόσπονδα κρατί-
δια, ή αντικαπιταλιστική στρατηγική; 

Αυτά τα ερωτήματα και οι αντιπα-
ραθέσεις υπάρχουν από την αρχή
της ίδρυσης του κόμματος το 2007,
αλλά μετά το εκλογικό αποτέλεσμα
αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Μπο-
ρεί η ρεφορμιστική ηγεσία να έχει
επιβάλλει τις δικές της απόψεις,
όμως υπάρχουν τάσεις και δίκτυα
μέσα στο κόμμα, όπως και το
Marx21, που παλεύουν για μια αλλα-
γή κατεύθυνσης. Και πλέον υπάρ-
χουν παραδείγματα ότι ο προσανα-
τολισμός του κόμματος στη δράση
και στο κίνημα φέρνει και καλύτερα
εκλογικά αποτελέσματα.

"Το βραβείο μεγαλύτερης ανόδου

το παίρνει η περιοχή Αλτόνα του Αμ-
βούργου. Ειδικά το Αμβούργο! Τι
έπρεπε να υπομείνει εδώ το Die
Linke, όταν σύσσωμος ο αστικός τύ-
πος το "πυροβολούσε" για την υπο-
στήριξή του στις κινητοποιήσεις
ενάντια στους G20! Τελικά όμως ο
προσανατολισμός στο κίνημα ενάν-
τια στις αδικίες του καπιταλισμού
δυνάμωσε το κόμμα, ακριβώς επειδή
πολύς κόσμος επιθυμεί μια τέτοια
διακριτή αντισυστημική αντιπολίτευ-
ση. Το Die Linke συγκέντρωσε
12,2% στο Αμβούργο, σε κάποιες
περιοχές της Αλτόνα βγήκε πρώτο
κόμμα", αναφέρει η ανακοίνωση του
Marx21.

Αντίθετα, η συμμετοχή της Αρι-
στεράς στις κυβερνήσεις στα ανατο-
λικά κρατίδια της Σαξονίας, Θουρη-
γίας, Βραδεμβούργου και Βερολί-
νου, που μεταξύ άλλων αποφάσισαν
την ιδιωτικοποίηση των αυτοκινητο-
δρόμων, είχε σαν αποτέλεσμα την
αποδόμηση του "αντικαπιταλιστικού"
προφίλ του Die Linke. Στα μάτια
πολλών ανθρώπων φαινόταν σαν
κόμμα του κατεστημένου. Έτσι μπό-
ρεσε το AfD να κερδίσει τεράστια
υποστήριξη στα ανατολικά κρατίδια,
στη Σαξονία είναι πρώτο κόμμα. 

Ένας επιπλέον παράγοντας που
οδήγησε στην άνοδο της ακροδε-
ξιάς είναι, σύμφωνα με το Marx21,
το χαμηλό επίπεδο της ταξικής πά-
λης, με τεράστια ευθύνη της συνδι-

καλιστικής γραφειοκρατίας. Και ανα-
φέρει ένα παράδειγμα από την προ-
εκλογική περίοδο: Μετά από παρέμ-
βαση ενός νοσηλευτή για τις απάν-
θρωπες συνθήκες εργασίας στα νο-
σοκομεία σε προεκλογική εκπομπή
με την Μέρκελ, ξεκίνησαν κινητοποι-
ήσεις σε διάφορα νοσοκομεία. Για
δυο μέρες το κλίμα άλλαξε και φά-
νηκε ποιός είναι ο πραγματικός εχ-
θρός. Έγινε φανερό το χάσμα μετα-
ξύ των κυβερνήσεων και των μεγά-
λων επιχειρήσεων που λεηλατούν το
κοινωνικό κράτος, από τη μια, και
της συντριπτικής πλειοψηφίας ανε-
ξάρτητα απο καταγωγή ή θρησκεία,
από την άλλη. Η γραφειοκρατία του
συνδικάτου ver.di όμως δεν έκανε τί-
ποτα για να υποστηρίξει και να γενι-
κεύσει αυτές τις κινητοποιήσεις. Το
αντίθετο. Εργαζόμενοι και μαχητικοί
συνδικαλιστές αναφέρουν τεράστια
αντίσταση από το μηχανισμό των
συνδικάτων ενάντια ακόμα και σε
αυτούς τους μικρούς απεργιακούς
αγώνες.   

Η εκλογική επιτυχία του AfD προ-
κάλεσε τεράστιο σοκ, αλλά η αρι-
στερά και το αντιφασιστικό κίνημα
έχουν κάθε δυνατότητα να το τσακί-
σουν. Ήδη η αποχώρηση της πρώην
συναρχηγού του κόμματος Frauke
Petry, μια μόλις μέρα μετά τις εκλο-
γές, δείχνει πόσο ασταθές και ευά-
λωτο είναι αυτή τη στιγμή το κόμμα.
Αυτό που χρειάζεται είναι μια αρι-
στερά ξεκάθαρη στο ζήτημα του ρα-
τσισμού, αλλά και στην αντικαπιταλι-
στική προοπτική.

Μια αριστερά της ενωτικής δρά-
σης, που τα μέλη της θα οργανώ-
νουν όλες τις πολιτικές και οικονομι-
κές μάχες που έχουμε μπροστά μας.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των Κούρδων

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πού βαδίζει η Αριστερά;



Κώστας Βλασόπουλος,
πανεπιστημιακός Ρέθυμνο

Πάνος Γκαργκάνας,
υπεύθυνος εφημερίδας
Εργατική Αλληλεγγύη

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου,
πανεπιστημιακός
Φιλοσοφική

Λίζα Καζαντζάκη,
καθηγήτρια ΑΣΚΤ

Δήμητρα Κυρίλλου, 
ομάδα LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Μίμης Λιβιεράτος,
ιστορικός

Μιχάλης Λυμπεράτος,
ιστορικός, εκπαιδευτικός

Λέανδρος Μπόλαρης,
συγγραφέας

Έλλη Παπαγρηγορίου,
απόφοιτος Κρατικού
Ωδείου Τσαϊκόφσκι-
Μόσχα και Π.Μ.Σ.
«πολιτιστική διαχείριση –
Πάντειο Πανεπιστήμιο»

Κώστας Πίττας,
Μαρξιστικό 
Βιβλιοπωλείο

Μαρία Στύλλου,
υπεύθυνη 
περιοδικού 
«Σοσιαλισμός 
από τα Κάτω»

Σύλβια Φεσσά, 
γιατρός

Παρασκευάς Ψάνης,
μεταφραστής 
του βιβλίου του Β. Σερζ
«Έτος ένα της 
Ρώσικης Επανάστασης»

ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Ομιλητές

100 
χρόνια 
από 
τη νίκη 
της 
εργατικής
επανάστασης 
στη Ρωσία

Μ
πήκαμε στον Οκτώβρη, στην τελική ευθεία
προς την μεγάλη επέτειο για τα εκατόχρονα
από την έφοδο στα Χειμερινά Ανάκτορα, την

κατάληψη της εξουσίας από τα Σοβιέτ των εργατών,
των αγροτών και των φαντάρων, τη νίκη της εργατικής
επανάστασης που σημάδεψε το ψηλότερο σημείο στην
πορεία της εργατικής τάξης προς την απελευθέρωσή
της.

Κανένα άλλο ιστορικό γεγονός δεν μπορεί να συγκρι-
θεί με εκείνο τον Κόκκινο Οκτώβρη που πυροδότησε το
μεγαλύτερο διεθνές κύμα επαναστάσεων και έδειξε
στην πράξη γιατί η εργατική επανάσταση είναι κυριολε-
κτικά το πανηγύρι των καταπιεσμένων. Η εγκαθίδρυση
μιας εργατικής δημοκρατίας σήμανε πρωτοφανέρωτες
ανατροπές όχι μόνο στους χώρους δουλειάς και στην
οικονομία, αλλά σε κάθε τομέα από την απελευθέρωση
των γυναικών μέχρι την καλλιτεχνική δημιουργία.

Για την Αριστερά σήμερα που αναζητάει εναλλακτική
απέναντι στη χειρότερη κρίση του καπιταλισμού εδώ
και δεκαετίες, δεν υπάρχει σπουδαιότερη πηγή έμπνευ-
σης από εκείνη την «έφοδο της εργατικής τάξης προς
τους ουρανούς». 

Πρώτα απ’ όλα γιατί έδειξε τις τεράστιες δυνατότη-
τες της εργατικής τάξης να ανταποκριθεί στο ρόλο του
«ιστορικού νεκροθάφτη» του καπιταλισμού, ακόμη και
τότε που ήταν μειοψηφική μέσα στους λαούς της ρωσι-
κής αυτοκρατορίας -πολύ περισσότερο σήμερα που
αποτελεί την κοινωνική πλειοψηφία σχεδόν παντού.

Έπειτα γιατί οι στρατηγικές επιλογές των Μπολσεβί-
κων, της επαναστατικής αριστεράς του Λένιν και του
Τρότσκι, παραμένουν μια αξεπέραστη κληρονομιά για
το πώς οργανώνεται η εργατική πρωτοπορία για να
οδηγήσει ολόκληρη την τάξη και τους συμμάχους της
στη νίκη.

Και τέλος γιατί, ακόμη και στην τελευταία μάχη της
πριν υποκύψει στην πολιορκία του καπιταλισμού και τη
σταλινική αντεπανάσταση, έδειξε ότι ο σοσιαλισμός
δεν μπορεί να οικοδομηθεί παρά μόνο «από τα κάτω»,
μέσα από τον εργατικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνίας.

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, τιμώντας τα εκατό-
χρονα της επανάστασης, οργανώνει ένα διήμερο με
καλλιτεχνικά δρώμενα και συζητήσεις στις 4 και 5 Νο-
έμβρη στο κτίριο της Νομικής Σχολής στην Αθήνα. Θα
ακολουθήσουν εκδηλώσεις και σε άλλες πόλεις. Σας
προσκαλούμε να συμμετέχετε για να συμβάλουμε όλοι
και όλες μαζί στον γιορτασμό της μεγάλης επετείου
αλλά και στα πολύτιμα συμπεράσματα που έχει να μας
δώσει για το σήμερα. 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η
επέτειος των 100 χρόνων από
την Οκτωβριανή Επανάσταση

εμπνέει μια σειρά από εκδη-
λώσεις. Ήδη στην έκθεση βιβλίου που
έγινε στο Ζάππειο, πραγματοποιήθη-
κε συζήτηση για την επιρροή της επα-
νάστασης στη λογοτεχνία, στην ποί-

ηση, στον κινηματογράφο. 

Επίσης, από την Παρασκευή 29 Σε-
πτέμβρη μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτώβρη
το τετραήμερο ιστορικού ντοκιμαντέρ
“Ματιές στην Ιστορία” στον Χορτιάτη
ήταν αφιερωμένο στη μεγάλη επανά-
σταση. Μεγάλη εκδήλωση οργανώνει
στις 17 Οκτώβρη η ΠΕΝΕΝ με ομιλη-
τές από όλο το φάσμα της Αριστεράς. 

Στις 26-29 Οκτώβρη, το Τμήμα Κοι-
νωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου της Πελοποννή-
σου ετοιμάζει στην Κόρινθο ένα συνέ-
δριο με τίτλο “Τα εκατόχρονα της Ρώ-
σικης Επανάστασης: αντανακλάσεις
στον 21ο αιώνα”, όπου προβλέπεται
να συμμετέχουν ο Τάρικ Άλι, ο Σαμίρ
Αμίν και ο Μπόρις Καγκαρλίτσκι ανά-
μεσα σε άλλους. 

Ακολουθεί το Πάντειο Πανεπιστήμιο

στις 3-4 Νοέμβρη με θέμα “Τέχνη και
ιδεολογία - 100 χρόνια από την Οκτω-
βριανή Επανάσταση”. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ετοιμάζει τη δική της εκδήλωση για τα
εκατόχρονα στις μέρες του Πολυτε-
χνείου. Λίγο πιο μετά, στις 24-26 Νο-
έμβρη, η ΑΣΚΤ φιλοξενεί ένα ακόμη
τριήμερο με τίτλο “Τέχνη-Επανάστα-
ση-Ουτοπία” με συμμετοχές από τα
ΑΣΚΙ και τη Σχολή Κινηματογράφου
του ΑΠΘ.

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα είχε
ανοίξει τον κύκλο του γιορτασμού για
τα εκατόχρονα με γύρο συζητήσεων
τον Μάρτη, αφιερωμένο στον Φλεβάρη
του 1917, όταν ξεκίνησε η επανάσταση
με την ανατροπή του Τσάρου. Επίσης η
επανάσταση στη Ρωσία ήταν κεντρικό
μοτίβο στο τετραήμερο “Μαρξισμός
2017” τον Μάη. Τώρα η συμβολή του
ΣΕΚ ολοκληρώνεται με τον γύρο εκδη-
λώσεων που ξεκινάει στις 4-5 Νοέμβρη
στη Νομική στην Αθήνα.

Σάββατο 4 Νοέμβρη

5-7μμ Καλλιτεχνικά δρώμενα.
Προβολή βίντεο, 
εκθέσεις αφίσας, 
βιβλίου

7-9μμ Η εργατική τάξη 
και οι Μπολσεβίκοι- 
η διαλεκτική της νίκης

Κυριακή 5 Νοέμβρη

12-1.30μμ Ρώσικη πρωτοπορία, η άνθηση 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας

2-3.30μμ Εργατική επανάσταση- 
το πανηγύρι των καταπιεσμένων

2-3.30μμ Το διεθνές κύμα των επαναστάσεων 
και η Ελλάδα 1917-1923

4-5.30μμ Πώς χάθηκε η επανάσταση;
6-8μμ Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα

(αίθουσα Α) 

(αίθουσα B) 
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