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Η ναζιστική διαδρομή
του Μιχαλολιάκου

Μ
έσα σε τρεις δικάσιμες (185η, 186η και 187η) ο
δημοσιογράφος Δημήτρης Ψαρράς κατέθεσε
μεταξύ άλλων για την ιστορία και τις ιδεολογι-

κές καταβολές της Χρυσής Αυγής, συμπληρώνοντας
έτσι την εικόνα που έδωσαν δεκάδες αυτόπτες μάρτυ-
ρες για τη δράση της: «η βία είναι το μήνυμα που θέλει
να περάσει».

«Η ΧΑ ιδρύθηκε το Δεκέμβρη του ’80. Στην αρχή ήταν
κλειστός πυρήνας πιστών του εθνικοσοσιαλισμού. Δεν
είχε κανένα ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον μέχρι
τα τέλη του ’80 – αρχές του ’90 που άρχισε να θέτει σε
εφαρμογή τα πιστεύω της και να διεκδικεί την κυριαρχία
στα πεζοδρόμια μεγάλων πόλεων, κυρίως της Αθήνας.
Το έλεγαν οι ίδιοι στα έντυπά τους, και κυρίως ο ισόβιος
αρχηγός, Ν. Μιχαλολιάκος.

Άλλα μέλη ήταν ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, με τον
οποίο ήταν μαζί από τη δικτατορία στο κόμμα της 4ης
Αυγούστου του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Ο Χρήστος Παπ-
πάς. Ο Αριστοτέλης Καλέντζης, γνωστός νεοναζί της
εποχής, έγραφε στο περιοδικό από τη φυλακή. Είχε κα-
ταδικαστεί για τις ίδιες τρομοκρατικές επιθέσεις με τον
Μιχαλολιάκο. 

Το έντυπο ‘Χρυσή Αυγή’ ξεκίνησε από το 1980. Διακό-
πηκε το ’83, μετά από 13 τεύχη, γιατί ο Μιχαλολιάκος
ένιωσε ότι κινδυνεύει να εμπλακεί σε νομικές περιπέτειες.
Είχε ήδη συλληφθεί το ’77 και καταδικαστεί το ’78 για κα-
τοχή εκρηκτικών, μετά από μια σειρά τυφλών επιθέσεων
σε κινηματογράφους κατά τη μεταπολίτευση. Όλα τα
τεύχη ήταν αυστηρά ναζιστικά, με αναφορές στον Χίτλερ,
τον Γκαίμπελς, τον Ες. Το ότι διακόπηκε το γράφει μετα-
ξύ άλλων ο Ιωάννης Περδικάρης στο βιβλίο του “Χρυσή
Αυγή - Πολιτικός οδοδείκτης” με το ψευδώνυμο Ίων Φι-
λίππου. Ίσως ήταν και συμβουλή του Τ. Μιχαλόλια [σ: συ-
νήγορος υπεράσπισης] που ήταν κι αυτός στέλεχος.

Στέλεχος ΕΠΕΝ

Ο Μιχαλολιάκος έγινε στέλεχος της ΚΕ της ΕΠΕΝ,
του κόμματος που ίδρυσε από τη φυλακή ο τέως δικτά-
τορας Γ. Παπαδόπουλος. Αναλαμβάνει καθήκοντα προ-
έδρου της νεολαίας της ΕΠΕΝ. Της δίνει μια πιο «μαχη-
τική», δηλαδή πιο ακραία μορφή. Δεν αρκούνται στη δι-
κτατορία, οι ναζιστές πιστεύουν σε κάτι περισσότερο.
Δεν υπάρχει ΧΑ τότε, σε καμία φάση της ζωής της δεν
υπάρχει χωρίς τον Μιχαλολιάκο. Η ΧΑ είναι ο Μιχαλολιά-
κος, γιατί διέπεται από τη λεγόμενη ‘αρχή του Αρχηγού’.

Στις αρχές του ’85 έφυγε στο πλαίσιο εσωτερικών δια-
φωνιών: ο ίδιος λέει ότι ήταν απαράδεκτο που συνδέθη-
κε η ΕΠΕΝ με ομάδα φίλων του Ισραήλ, ως ακραίος αν-
τισημίτης που είναι. Το ’86 επανεμφανίζεται το περιοδι-
κό ΧΑ με διπλή αρίθμηση, δηλαδή 1(14), συνέχεια των
13 πρώτων. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τα προηγούμε-
να, ανοιχτά ναζιστικό, αλλά με μια εμφανή διάσταση να
γίνει κάτι περισσότερο από κύκλος ναζιστικής επιμόρ-
φωσης. Να δείξει τη δύναμή του στην πράξη. Βλέπουμε
το ίδιο μοντέλο με το NSDAP και τα τάγματα εφόδου
που είχε φτιάξει ο Χίτλερ πριν το ’33.

Θα βγούμε στους δρόμους να χτυπήσουμε τους εχ-
θρούς, αυτό είναι το άνοιγμά της. Εχθροί είναι οι αρι-
στεροί, οι αναρχικοί, οι άνθρωποι άλλου χρώματος. Ανά-
λογα με την περίοδο. Όταν δεν υπήρχαν παρά ελάχιστοι
μετανάστες δεν ήταν αυτοί ο στόχος. Αυτό ξεκίνησε τη
δεκαετία του ‘90 μετά το πρώτο κύμα μετανάστευσης. Η
ΧΑ δε στοχεύει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά σε
ιδιότητες. Σε έναν που μοιάζει αναρχικός, που μοιάζει
αριστερός, που φοράει παλαιστινιακό μαντήλι, που μοι-
άζει Πακιστανός. Δε θα βρουν έναν επιφανή να χτυπή-
σουν συμβολικά. Το συμβολικό που θέλει να περάσει εί-
ναι ότι είναι δυνατή. Το μήνυμα είναι η βία».

Συντριπτικά στοιχεία για
τους φονικούς μηχανισμούς

Η
τελευταία φάση της εξέτασης
των επώνυμων μαρτύρων του
κατηγορητηρίου ξεκίνησε στις

αρχές Μαϊου και έκλεισε την Πέμπτη
5/10 (187η δικάσιμος). Από την ακροα-
ματική διαδικασία πέρασαν 37 μάρτυ-
ρες, ανάμεσά τους αντιφασίστες, ακτιβι-
στές, επιστήμονες, δημοσιογράφοι και
πολιτικά πρόσωπα από όλο το πολιτικό
φάσμα. Μαζί τους, μέσα στην αίθουσα
του δικαστηρίου βρέθηκαν δεκάδες αν-
τιφασίστες από όλη την Ελλάδα, δια-
σφαλίζοντας αφενός ότι οι μάρτυρες
δεν θα καταθέσουν σε καθεστώς τρό-
μου και αφετέρου ότι τα συντριπτικά
στοιχεία της δίκης θα ακουστούν και θα
συζητηθούν πλατιά σε γειτονιές, εργατι-
κούς χώρους, σχολές και συλλογικότη-
τες. 

Πρόκειται για ένα πεντάμηνο μέσα
στο οποίο τα στοιχεία που δένουν το κα-
τηγορητήριο έγιναν καταιγιστικά. Ο Τ.
Σαπουντζάκης, συνήγορος πολιτικής
αγωγής του ΠΑΜΕ, σωστά χαρακτήρισε
την ακροαματική διαδικασία «σχολείο»
για όλη την κοινωνία. Από την 5/10 και
συνεχίζοντας στις 10/10 η πολιτική αγω-
γή ξεκίνησε το σχολιασμό των καταθέ-
σεων αυτής της κεφαλαιώδους σημα-
σίας περιόδου της δίκης. Παραθέτουμε
αποσπάσματα από το σχολιασμό της
Πολιτικής Αγωγής. Αφού ολοκληρωθούν
οι σχολιασμοί και των δύο πλευρών, το
δικαστήριο θα εξετάσει τους προστα-
τευόμενους μάρτυρες και στη συνέχεια
τους μάρτυρες της Πολιτικής Αγωγής.

H Χρύσα Παπαδοπούλου, συνήγορος
οικογένειας Φύσσα είπε: 

Ο Ηλίας Σταύρου, ορκισθέν μέλος κά-
τω από τη σημαία του πολεμικού ναυτι-
κού του Γ’ Ράιχ είπε ξεκάθαρα ότι όποι-
ος θέλει να ξέρει τι είναι η Χρυσή Αυγή,
πρέπει να ξέρει ότι δεν έχει σχέση ούτε
με τη δεξιά, ούτε με τον Μεταξά και την
4η Αυγούστου, ούτε με τη Χούντα, ούτε
με το φασισμό: είναι καθαρά ναζιστική.
Σκοπεύει στην ίδρυση εθνικοσοσιαλιστι-
κού κράτους με βάση την αρχή του φυ-
λετισμού. Ο μάρτυρας τόνισε ότι ανυπα-
κοή στους ανώτερους σημαίνει ανυπα-
κοή στον αρχηγό. Δεν υπάρχει περίπτω-

ση να αμφισβητηθεί ο αρχηγός. Όποιος
παραβιάσει ή υπερβεί μια εντολή απο-
μακρύνεται, όποιος τις ακολουθεί τον
καλύπτει η οργάνωση.

Ο Δημήτρης Ψαρράς αντιλήφθηκε
ήδη από την πρώτη στιγμή που η Χρυσή
Αυγή βγήκε στο πεζοδρόμιο την επικιν-
δυνότητα αυτής της οργάνωσης. Έφερε
το καταστατικό που έχει καταθέσει από
το 2013 και αποκάλυψε ότι του το έχει
στείλει η ίδια η ΧΑ. Οι αποδείξεις ότι το
καταστατικό είναι γνήσιο και υπάρχει
από τότε είναι η σφραγίδα που είναι ίδια
με αυτήν στο οργανόγραμμα που βρέ-
θηκε στο σπίτι του Χ. Παππά στα Γιάννε-
να, τα άρθρα των Κασιδιάρη και “Μά-
στορα” στα οποία περιέχονται όροι του
καταστατικού του ‘87 που απουσιάζουν
από το καταστατικό του 2012. 

Το γιατί η Χρυσή Αυγή κρύβει το κα-
ταστατικό του ‘87 είναι προφανές, απο-
δεικνύει το κίνητρο των εγκληματικών
πράξεων, μιλάει για την αρχή του αρχη-
γού. Δεν έχει τεκμήριο αθωώτητας σαν
οργάνωση, υπάρχουν πάνω από 20 κα-
ταδικαστικές αποφάσεις, πάντα βέβαια
με μεμονωμένες διώξεις. Κάποια παρα-
δείγματα είναι η επίθεση στον Δ. Κου-
σουρή, η δολοφονία Σ. Λουκμάν, η επί-
θεση στο στέκι Αντίπνοια.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγο-
ρος Αιγύπτιων αλιεργατών είπε:

Η εξέταση των τελευταίων 37 μαρτύ-
ρων έδειξε ότι πέρα από τις τρεις εμβλη-
ματικές επιθέσεις που εξέτασε το δικα-
στήριο, έχουμε διάχυση της βίας της
Χρυσής Αυγής στην Αθήνα και όλη την
Ελλάδα. Αποκαλύφθηκε επίσης ο οργα-
νωμένος χαρακτήρας της δράσης αυ-
τής.

Θα χρησιμοποιήσω ένα αποδεικτικό
σχήμα πυραμίδας. Στη βάση της πυρα-
μίδας είναι τα στατιστικά. Το Δίκτυο Κα-
ταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας καταγράφει στατιστικά τις επιθέ-
σεις και εκπονεί εκθέσεις τις οποίες θα
διαβάσουμε [στην φάση των αναγνω-
στέων εγγράφων]. Δείχνει ότι έχουμε
εκρηκτική άνοδο της ρατσιστικής βίας
το 2011 μέχρι το 2013 και δραματική
πτώση της μετά τις συλλήψεις. Τις έρευ-

νες έχουν κάνει επίσημοι φορείς όπως η
Ύπατη Αρμοστεία, η ΕΕΔΑ, το Συμβού-
λιο Ένταξης Μεταναστών, οι Γιατροί του
Κόσμου.

Στη μέση της πυραμίδας είναι οι επώ-
νυμες καταγγελίες. H Β. Κατριβάνου
που ως βουλευτής ήταν δέκτης πολλών
καταγγελιών που έχει φέρει και στη βου-
λή, η Ν. Παπαχελά, ο Α. Υφαντής, ο Μ.
Λώλος, ο Γ. Μπασκάκης και άλλοι έχουν
στοιχεία για την οργανωμένη ρατσιστική
βία τα οποία κατέθεσαν στο δικαστήριο.

Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκον-
ται επιθέσεις που έχουν φτάσει στη δι-
καιοσύνη και για τις οποίες έχουν βγει
αποφάσεις. Είναι προφανές ότι είναι λι-
γότερες, άλλωστε η αδράνεια της αστυ-
νομίας είναι γνωστή. Το νομικό πλαίσιο
επίσης που άλλαξε το 2014 όπως κατέ-
θεσε η Κατριβάνου εμπόδιζε τους μετα-
νάστες να προβούν σε μήνυση διότι κιν-
δύνευαν με απέλαση. Έχουμε λοιπόν την
καταδίκη της Σκορδέλη και του τάγμα-
τος εφόδου του Αγίου Παντελεήμονα,
την καταδίκη των Περρή και Παπαβασι-
λείου για τον εμπρησμό του Cointreau,
του Κολλιόπουλου για το πογκρόμ το
Μάιο του 2011, του Λιακόπουλου και του
Στεργιόπουλου για τη δολοφονία Λουκ-
μάν.

Ο Μάνος Μαλαγάρης, συνήγορος 
ΠΑΜΕ είπε:

Ο μάρτυρας Καρδαράς, μέλος του
ΣΥΡΙΖΑ που δέχτηκε επίθεση σε προ-
εκλογικό περίπτερο λίγο πριν τις εκλο-
γές, κατέθεσε ότι άκουσε εντολή από
τον επικεφαλής του τάγματος “όχι εμ-
πλοκή”. Κανένας χρυσαυγίτης δεν τον
άγγιξε παρά μόνο ο ίδιος ο επικεφαλής.
Το περιεχόμενο του παραγγέλματος και
η πειθαρχία σ’ αυτό των επιτιθέμενων
παρά την εν θερμώ παρουσία τους στην
πλατεία δείχνει ότι το τάγμα κάνει ακρι-
βώς ό,τι διατάσσεται, συγκεκριμένοι θα
χτυπήσουν, συγκεκριμένοι θα σπάσουν
τραπέζια, σε συγκεκριμένο χρόνο. Κα-
νείς δεν υπερβαίνει εντολές, άρα όταν
υπάρχει δολοφονία, η εντολή που είχαν
είναι για δολοφονία.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες
δικάσιμοι
Για τον Οκτώβρη: 10/10, 16/10 
και 24/10 στο Εφετείο και 12/10,
17/10, 20/10 και 30/10 
στον Κορυδαλλό.

Ανακοινώθηκαν 
οι δικάσιμες του Νοέμβρη:
Εφετείο: 1, 2, 15, 20 και 28.
Κορυδαλλός: 3, 8, 9, 13 και 27.

Ο δημοσιογράφος Δ. Ψαρράς καταθέτει στη δίκη της ΧΑ στο Εφετείο
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Tην Τρίτη 3/10 στην Αθήνα πολλές εκατοντάδες αγωνιστές κι αγωνίστριες συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, την ίδια μέρα που οι δρόμοι της Βαρκελώνης και όλης της
Καταλωνίας πλημμύριζαν από απεργούς. Με συνθήματα όπως “αλληλεγγύη στην Καταλωνία – κάτω ο Ραχόι και η τρομοκρατία”, “εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι” 

και “ανυπακοή – απεργία γενική”, η διαδήλωση κατέληξε έξω από την πρεσβεία του ισπανικού κράτους.

Ο
Αλέξης Τσίπρας πάει στον Τραμπ (και
στη Λαγκάρντ) έχοντας εξασφαλίσει
τις ευλογίες του Ντάισελμπλουμ για

να λειτουργήσει ως πυλώνας πολιτικής στα-
θερότητας μέχρι το 2019, γιατί η επόμενη διε-
τία είναι κρίσιμη, έστω κι αν έχει την εξωραϊ-
σμένη ταμπέλα της “εξόδου από τα μνημό-
νια”.

Γεύση από τις πραγματικές δυσκολίες έδω-
σε ο ...Σόιμπλε σε μια “αποχαιρετιστήρια” συ-
νέντευξη στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς της Δευτέ-

ρας 9 Οκτώβρη. Ο Σόιμπλε προορίζεται για
πρόεδρος της γερμανικής βουλής και ουσια-
στικά άφησε οδηγίες για τον διάδοχό του στο
υπουργείο οικονομικών. Πίσω, λοιπόν, από
την επίσημη προπαγάνδα ότι τα μνημόνια
μπορεί να ήταν πικρό φάρμακο αλλά έσωσαν
την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία,
την Κύπρο και τέλος θα σώσουν και την Ελλά-
δα, ξεπροβάλλει η σκληρή πραγματικότητα. 

Φούσκες

Η πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης που
πρόσφερε φτηνό χρήμα στις τράπεζες οδηγεί
σε φούσκες, ομολογεί τώρα ο Σόιμπλε, και το
ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα κινδυνεύει ξα-
νά από τα υπερβολικά “κόκκινα” δάνεια που
εξακολουθούν να το βαραίνουν. Πανευρωπαϊ-
κά τα προβληματικά δάνεια φτάνουν τα 915
δις ευρώ με τις ιταλικές τράπεζες να κατέ-
χουν το ρεκόρ με 326 δις. Οι ελληνικές τρά-
πεζες, όμως, αποτελούν ξανά την “αχίλλειο
πτέρνα” του συστήματος σε όλη την ευρωζώ-

νη γιατί εδώ τα κόκκινα δάνεια έχουν τη μι-
κρότερη κάλυψη από τα αποθεματικά των
τραπεζών.

Όπως το 2010 το πρώτο μνημόνιο έγινε για
να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες από τις
συνέπειες μιας ανεξέλεγκτης ελληνικής χρεο-
κοπίας, έτσι τώρα ξανά η επιτυχία μιας ελλη-
νικής “εξόδου” είναι κλειδί για την αποφυγή
μιας νέας έκρηξης της κρίσης πανευρωπαϊκά.
Γι' αυτό οι γλύκες του Ντάισελμπλουμ, της
Λαγκάρντ, ακόμη και του Τραμπ για τον Τσί-
πρα που έχει αποδεχθεί αυτή την προοπτική.

Το φάρμακο που ετοιμάζουν όλοι αυτοί εί-
ναι πικρό σαν δηλητήριο: αύξηση των επιτο-
κίων για τον τραπεζικό δανεισμό και νέα μέ-
τρα στήριξης των τραπεζών. Ήδη η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι μελετάει
υποχρεωτική αύξηση των κεφαλαίων των τρα-
πεζών για κάλυψη των επισφαλών δανείων.
Παρά τις αντιρρήσεις της ιταλικής κυβέρνη-
σης, το σχέδιο προχωράει και οι ελληνικές
τράπεζες θα περάσουν από έλεγχο στις αρ-
χές του 2018 (stress tests) μέσα σε συνθήκες
όπου τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά (όπως
ήθελε και το ΔΝΤ, γι' αυτό και ο συμβιβασμός
Τόμσεν-Ντράγκι). Η απειλή μιας νέας ανακε-
φαλαιοποίησης των τραπεζών γίνεται ορατή
και ξέρουμε καλά ποιος θα την πληρώσει-
όλοι εμείς που πληρώσαμε και τις προηγού-
μενες.
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Μ
ε σημαντικές συμμετοχές
θα πραγματοποιηθεί η Διε-
θνής Συνάντηση και η Πα-

νελλαδική Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ
στις 14-15 Οκτώβρη στην Αθήνα,
κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του Ρούφ. 

Έρχονται στην Αθήνα για την Διε-
θνή Συνάντηση αντιπρόσωποι από 8
χώρες: Ο Στηβ Σεντάρ, από Κατα-
λωνία, Εκπρόσωπος της κίνησης
Ενωμένοι ενάντια στο Φασισμό Κα-
ταλονίας UCFR, η Κριστίνε Μπού-
χολτς, Βoυλευτίνα Die Linke, κίνηση
Ξεσηκωθείτε Ενάντια στο Ρατσισμό
(Aufstehen Gegen Rassismus), ο
Γουέιμαν Μπένετ, από το Stand up
to Racism «Ξεσηκωθείτε ενάντια
στο Ρατσισμό» και την κίνηση Unite
Against Facism στη Βρετανία, η Βα-
νίνα Τζιουντιτσελί, εκπαιδευτικός,
μέλος του ΝPA και αντιρατσιστικής
κίνησης στη Γαλλία, ο Ντενίζ Γκουγ-
κόρεν από την Τουρκία, ο Ντίνος
Αγιομαμίτης από την Κύπρο, ο
Εβούτ Βάντεμπεργκ από την Ολ-
λανδία και η Λενέ Γιούνκερ από τη
Δανία.

Ο Στηβ Σεντάρ θα βρίσκεται στην
Αθήνα την Πέμπτη 12 και την Παρα-
σκευή 13 Οκτώβρη και θα περιο-
δεύσει στις σχολές για να μεταφέ-
ρει τα μηνύματα της Καταλωνίας.
Συγκεκριμένα θα βρίσκεται: Την
Πέμπτη 12/10, 12μ, στο αίθριο της
Φιλοσοφικής και 2.30μμ στο Πάν-
τειο. Την Παρασκευή 13/10, 12μ
στη ΝΟΠΕ στο εσωτερικό αίθριο
και 2.30μμ στο ΤΕΙ Αθήνας, στην αί-
θουσα προβολών της ΣΓΤΚΣ.

συνέχεια στη σελίδα 8

14-15
Οκτώβρη 
όλοι 
στο Ρουφ

Το ζοφερό τούνελ της 
μνημονιακής “εξόδου” και η 
διπλή αντίσταση που χρειαζόμαστε

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr



Η
τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολεία
όλης της χώρας επιβεβαιώθηκε στην συνεδρίαση της
ολομέλειας των προέδρων των τοπικών ΕΛΜΕ που πραγ-

ματοποιήθηκε στην Αθήνα το Σάββατο 7/10. Η εικόνα που έφε-
ραν οι αντιπρόσωποι των τοπικών ενώσεων είναι αποκαρδιωτική
και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ψέματα του υπουργού Γα-
βρόγλου περί εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

Πάνω από 2500 είναι τα κενά στα Γενικά Λύκεια αφού εδώ
και χρόνια δεν έχει γίνει ούτε μια πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευ-
τικών, ενώ στη φετινή χρονιά έχουμε 3.000 λιγότερες προσλή-
ψεις αναπληρωτών. Σε πλήρη διάλυση βρίσκονται τα Μουσικά
Λύκεια με τα κενά να ξεπερνάνε τα 700. Ούτε ένα Μουσικό σχο-
λείο σε όλη τη χώρα δεν λειτουργεί κανονικά, με τα περισσότε-
ρα να μην έχουν ούτε καν τους βασικούς εκπαιδευτικούς ειδι-
κότητας, ενώ δεν έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα για το πότε θα
πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των διαφόρων ωρομίσθιων
δασκάλων μουσικών οργάνων.

Με πάνω από 7000 κενά συνολικά στην Β'βάθμια εκπαίδευση
είναι κατανοητό πως η χρονιά έχει ξεκινήσει με τους χειρότε-
ρους οιωνούς. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα για τις τρα-
γικές εικόνες που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές στα σχολεία εί-
ναι αυτά που έρχονται από την επαρχία, με τα σχολεία στα νη-
σιά να χτυπάνε κόκκινο.

Καθηγητές π.χ. στη Μύκονο είτε ξεσπιτώνονται θυσία στον
Τουρισμό, είτε ζουν σε άθλιες συνθήκες τρεις τρεις και πέντε,
πέντε. “Μετά από παρέμβασή μας καταφέραμε να αναγκάσου-
με το Δήμο να μας παραχωρήσει για λίγο ένα χώρο για 15 άτο-

μα. Προφανώς όμως το ζήτημα της στέγασής μας δεν μπορεί
να λυθεί με ημίμετρα”, ανάφερε ο εκπρόσωπος της Α' ΕΛΜΕ
Κυκλάδων.

Χωρίς βασικές ειδικότητες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, κ.ά.)
ξεκίνησε η χρονιά στο Μούδρο, ενώ στο απομακρυσμένο Αη
Στράτη το σχολείο λειτουργεί ακόμα και στα μέσα του Οκτώ-
βρη από 1 έως 3 ώρες τη μέρα. Όσο για το στεγαστικό των
αναπληρωτών, “αναγκαστήκαμε να φιλοξενήσουμε τους νέους
συναδέλφους στα σπίτια μας αφού έχουμε γίνει μπαλάκι μεταξύ
υπουργείου και δήμων”, ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Λή-
μνου.

Οι ίδιες εικόνες έρχονταν από όλη την Ελλάδα. Tεράστια ζη-
τήματα λειτουργίας (κενά εκπαιδευτικών, ελλείψεις βιβλίων) αν-
τιμετωπίζουν τα μειονοτικά σχολεία που βρίσκουν μπροστά
τους την πλήρη αδιαφορία του υπουργείου.

Χωρίς απόφαση

Με τα χιλιάδες κενά και τα τεράστια προβλήματα είναι απο-
ρίας άξιον πώς είναι δυνατόν η Ολομέλεια των προέδρων των
ΕΛΜΕ να βγήκε χωρίς απόφαση κινητοποιήσεων. Η περιγραφή
των μεγάλων προβλημάτων στη λειτουργία των σχολείων αλλά
και των βασικών κλαδικών αιτημάτων ενάντια στην υποχρηματο-
δότηση της παιδείας, στο πάγωμα των προσλήψεων και την πο-
λιτική της ομηρίας των αναπληρωτών, στη μείωση των μισθών

και των συντάξεων, στην αύξηση των ορών εργασίας και των
ορίων συνταξιοδότησης, όλες αυτές οι μνημονιακές πολτικές,
δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια. Τα απογευματινά συλλαλη-
τήρια στο 2ο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη και η συμβολική κι-
νητοποίηση στις 13 Οκτώβρη (έξω από το υπουργείο Παιδείας
και στις περιφερειακές διευθύνσεις) που ανακοίνωσε ως πρό-
γραμμα δράσεων η ΟΛΜΕ, είναι πάρα πολύ λίγα μπροστά στο
μέγεθος των προβλημάτων.

Η πρόταση των Παρεμβάσεων η οποία ψηφίστηκε από του-
λάχιστον 9 τοπικές ΕΛΜΕ και προτείνει άμεση απεργιακή κινη-
τοποίηση (48ωρη ή 24ωρη) μέσα στον Οκτώβρη και προετοιμα-
σίες για απεργιακές κινητοποιήσεις σε περίπτωση προσπάθει-
ας εφαρμογής των μνημονιακών αντιεκπαιδευτικών μέτρων
(αύξηση ωραρίου, αύξηση μαθητών ανά τμήμα, νέο λύκειο,
ΕΠΑΛ και τμήματα, αξιολόγηση κλπ), είναι η μόνη ρεαλιστική
απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος στις μνημονιακές πολι-
τικές διάλυσης του δημόσιου σχολείου.
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Δυνατή αντίσταση στην αξιολόγηση

Η
πρώτη ημερομηνία της αξιολόγησης,
αυτή στις 2 Οκτώβρη, έληξε με πλήρη
αποτυχία για την κυβέρνηση και προ-

σωπικά για την υπουργό Γεροβασίλη που ού-
τε στο δικό της υπουργείο, το υπουργείο Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, δεν κατάφερε να
σπάσει την απεργία-αποχή των δημοσίων
υπαλλήλων παρά τις ανοιχτές απειλές και την
προσπάθεια τρομοκράτησης  στην οποία επι-
δόθηκε όλην την προηγούμενη βδομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στην
δημοσιότητα η ΑΔΕΔΥ κατά τη διάρκεια συ-
νέντευξης τύπου που παραχώρησε την Τρίτη
10/10 το μεσημέρι τα ποσοστά συμμετοχής
στην απεργία ξεπερνάνε το 75% συνολικά
στο δημόσιο, ενώ σε διάφορους κλάδους
φτάνουν το 90-95% . Χαρακτηριστικά τα στοι-
χεία αποδεικνύουν πως πάνω από 90%  είχα-
με στα νοσοκομεία, 75-85% στους Δήμους,
65% στις περιφερειακές διοικήσεις, 73% στο
ΙΚΑ, 93% στον ΟΑΕΔ, 72% στο ΥΠΠΟ, 72%
στο ΥΠΟΙΚ, και συνολικά πάνω από 65% στα
υπουργεία.

Ωστόσο νέες κινητοποιήσεις με καταλήψεις
σε όλη τη χώρα γραφείων προσωπικού, διευ-
θύνσεων, γραφείων εμπιστευτικών πρωτοκόλ-
λων, κλπ κάλεσε η ΑΔΕΔΥ για την Πέμπτη
στις 12 Οκτώβρη που είναι η δεύτερη κατα-
ληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εκ-
θέσεων αξιολόγησης από τους Α' αξιολογη-
τές, ώστε να αποτραπεί και το δεύτερο σκέ-
λος της αξιολόγησης.

“Η αξιολόγηση δεν έχει πλέον καμιά βάση
νομιμοποίησης αφού οι δημόσιοι υπάλληλοι
στη μεγάλη τους πλειοψηφία την πέταξαν στα
σκουπίδια. Σύμφωνα με καταγγελίες που κατα-
φθάνουν καθημερινά στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε νο-
σοκομεία, δήμους, υπουργεία και οργανι-
σμούς, επιστρατεύτηκαν μηχανισμοί και διοι-
κήσεις οι οποίοι επιδόθηκαν σε ένα όργιο αυ-
θαιρεσιών και εκβιασμών, καλώντας τους ερ-
γαζόμενους να καταθέσουν φύλλα αξιολόγη-

σης ακόμη και μετά την καταληκτική ημερομη-
νία”, ανέφερε μιλώντας στη συνέντευξη τύπου
ο Σταύρος Κουτσιουμπέλης από το ΕΕ της
ΑΔΕΔΥ. “Αξίζουν συγχαρητήρια στους εκατον-
τάδες χιλιάδες δημόσιους υπάλληλους που
δεν πτοήθηκαν από τις απειλές και έδωσαν αυ-
τή τη μάχη χωρίς να φοβηθούν”. 

“Μπορεί τόσο από την μεριά της κυβέρνη-
σης όσο και από την μεριά της ΝΔ και του Μη-
τσοτάκη οι μνημονιακοί εκβιασμοί να συνεχί-
ζονται όμως απέναντι στον μνημονιακό κατή-
φορο κυβέρνησης και αντιπολίτευσης οι εργα-
ζόμενοι στο δημόσιο τομέα έστειλαν ένα ηχηρό
μήνυμα”, ανέφερε ο Κώστας Τουλγαρίδης από
το ΔΣ της ΔΟΕ, θυμίζοντας τον προηγούμενο
γύρο απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση
του Μητσοτάκη το 2014. “Η προσπάθεια της
Γεροβασίλη να κάνει το άσπρο μαύρο με χαλ-
κευμένα στοιχεία αποδεικνύει πως η μάχη αυτή
δεν έχει τελειώσει. Είναι σίγουρο πως η Γερο-
βασίλη θα προσπαθήσει το επόμενο χρονικό
διάστημα να παρουσιάσει την αξιολόγηση ως
ολοκληρωμένη αφού είναι ένα από τα μνημο-
νιακά προαπαιτούμενα της Γ' Αξιολόγησης.
Από την μεριά μας πρέπει να είμαστε σε αγωνι-
στική εγρήγορση για να σταματήσουμε κάθε
προσπάθεια”. 

Ενεργοποίηση

“Τις προηγούμενες εβδομάδες είδαμε την
ενεργοποίηση πλατιών τμημάτων των εργαζό-
μενων. Εκατοντάδες εργαζόμενοι πήραν μέ-
ρος στις συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων
συλλόγων τους υπερασπιζόμενοι όχι μόνο τα
εργασιακά τους δικαιώματα αλλά συνολικά
τα κοινωνικά αγαθά και το κοινωνικό κράτος”,
ανέφερε ο Γρηγόρης Καλομοίρης από την ΕΕ
της ΑΔΕΔΥ που ανέδειξε με στοιχεία και
αριθμούς τα ψέματα της Γεροβασίλη δίνον-
τας στην δημοσιότητα τα πραγματικά στοι-
χεία της απεργίας αποχής. 

“Τώρα πλέον πρέπει να διευρύνουμε αυτό

το μέτωπο που οργανώσαμε όλοι μαζί και κα-
ταφέραμε την ακύρωση της αξιολόγησης, μέ-
σα από τη συλλογική δράση των εργαζομέ-
νων, μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα για
ένα νέο ξέσπασμα αγώνων με στόχο το μπλο-
κάρισμα του νέου συνδικαλιστικού νόμου αλ-
λά και τη δυναμική διεκδίκηση μαζικών διορι-
σμών σε όλο το Δημόσιο για την κάλυψη των
πραγματικών αναγκών, της μονιμοποίηση των
συμβασιούχων, την κατάργηση των αντια-
σφαλιστικών νόμων με αυξήσεις στις συντά-
ξεις, κλπ, είπε ο Γ. Καλομοίρης τονίζοντας
την αναγκαιότητα για μεγάλη πανδημοσιου-
παλλιλική απεργία στις 23 Οκτώβρη οπότε
ολοκληρώνεται και το τρίτο στάδιο της αξιο-
λόγησης, αλλά και την αναγκαιότητα για κοι-
νό βηματισμό με τους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό τομέα και Πανεργατική απεργία στα
τέλη Οκτώβρη.

“Οι εργαζόμενοι οδήγησαν σε κατάρρευση
και αυτή την αξιολόγηση! Ενωμένοι σαν μια
γροθιά, μέσα από μαζικές συλλογικές διαδι-
κασίες και πρωτοβουλίες οργάνωσης από τα
κάτω, για την επιτυχία της απεργίας/ αποχής.
Με εκατοντάδες γενικές συνελεύσεις, συγ-
κεντρώσεις και συλλογικές αποφάσεις πρω-
τοβάθμιων συλλόγων, πυροδοτήθηκε ένα
ζωντανό και αποφασιστικό κίνημα ανυπακοής
σε κάθε υπηρεσία και εργασιακό χώρο του
δημοσίου. Η απαίτηση όλων των εργαζόμε-
νων στο Δημόσιο είναι: Πάρτε πίσω το νόμο
τώρα!

Συνεχίζουμε την απεργία-αποχή, για να μην
αφήσουμε κανένα περιθώριο, ενάντια σε
όλους τους μηχανισμούς, τις πιέσεις και τους
εκβιασμούς μέχρι της 23/10 για να θάψουμε
και τυπικά την αξιολόγηση Γεροβασίλη, δίπλα
στην αξιολόγηση Μητσοτάκη”,
αναφέρεται στην ανακοίνωση
που εξέδωσε ο Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια.

Κ.Μ.

Τεράστιο ζήτημα έχει προκύψει με την προ-
σπάθεια του υπουργείου να καταργήσει ολό-
κληρες ειδικότητες και τμήματα των Επαγγελ-
ματικών Λυκείων σε όλη τη χώρα με την δικαιο-
λογία της ολιγομελούς παρουσίας μαθητών. 

Πάνω από 600 τμήματα σε όλη την Ελλάδα
είναι υπό καρατόμηση, δεκάδες από αυτά είναι
μοναδικά στους νομούς που βρίσκονται, δηλα-
δή δεν υπάρχει επιλογή για τους μαθητές να
ακολουθήσουν την ειδικότητα που θέλουν παρά
μόνο με μετακίνηση σε άλλη περιοχή. Ταυτό-
χρονα χάνονται βασικές ειδικότητες (π.χ. στα
Χανιά δεν εγκρίνεται η ειδικότητα τουριστικών
επαγγελμάτων) και χάνονται θέσεις εκπαιδευτι-
κών. “Είναι γενικότερη η κατεύθυνση της διάλυ-
σης της γενικής μόρφωσης προς όφελος της
κατάρτισης. Η λογική του νέου λυκείου, του λυ-
κείου της αγοράς, είναι η απομάκρυνση από
την γενική μόρφωση και τη σύνδεση με τις πα-
νελλαδικές εξετάσεις και το σύστημα πρόσβα-
σης στην Γ/θμια εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαίο
πως δεκάδες ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα βρίσκονται
σε κατάληψη με βασικό αίτημα: Όχι στην κα-
τάργηση τμημάτων και ειδικοτήτων”, ανέφερε
στην τοποθέτησή του ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ
Χανίων, καλώντας την ΟΛΜΕ σε άμεσες κινητο-
ποιήσεις απέναντι στη διάλυση των ΕΠΑΛ.

Συνελεύσεις στους κατά τόπους συλλόγους
δασκάλων έχει καλέσει η Διδασκαλική Ομο-
σπονδία από τις 3 έως και τις 19 Οκτώβρη με
κεντρικό ζήτημα τα πάνω από 3.000 κενά στα
δημοτικά σχολεία. Η ΔΟΕ θα πραγματοποιήσει
συνέλευση της Ολομέλειας των προέδρων το
Σάββατο 21/10.

ΕΠΑΛ

ΔΟΕ

Kινητοποίηση οργάνωσαν ΟΛΜΕ και ΔΟΕ στις 5 Οκτώβρη για την Διεθνή
Μέρα του Εκπαιδευτικού από τα Προπύλαια  μέχρι τη Βουλή. Μαζί τους

βρέθηκαν και φοιτητές από τμήματα των ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας.

Μάχη στα σχολεία
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Σ
το δρόμο βγαίνουν οι εργαζόμενοι των δη-
μόσιων νοσοκομείων την Τετάρτη 11
Οκτώβρη, ημέρα απεργίας του κλάδου

διεκδικώντας προσλήψεις και χρηματοδότηση
στη δημόσια Υγεία, αλλά κι αντιστεκόμενοι στην
αξιολόγηση της Γεροβασίλη.

Η απεργιακή διαδήλωση θα ξεκινήσει στις 8πμ
από τα νοσοκομεία Παίδων και θα διασχίσει το
κέντρο της Αθήνας, περνώντας από το Μέγαρο
Μαξίμου, το υπουργείο Οικονομικών για να κατα-
λήξει στο υπουργείο Υγείας. Η πορεία είναι σχε-
διασμένη ώστε να περάσει έξω από μια σειρά νο-
σοκομεία, τα σωματεία των οποίων θα ενώνονται
στο σώμα της διαδήλωσης.

Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία
για τα νοσοκομεία όλης της χώρας, πλην της
Αθήνας όπου έχει ανακοινώσει στάση εργασίας.
Ωστόσο πολλά είναι τα σωματεία νοσοκομείων
της Αττικής που με αποφάσεις των συνελεύσεών
τους επεκτείνουν τη στάση εργασίας σε όλη την
πρωινή βάρδια.

Η προετοιμασία της απεργίας και η μάχη ενάν-
τια στην αξιολόγηση έχει ανεβάσει το θερμόμε-
τρο στα νοσοκομεία τις τελευταίες βδομάδες. 

Στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας σε μια μαζική συ-
νέλευση την περασμένη Τρίτη 3/10– ημέρα κινη-
τοποίησης σε όλο τη δημόσιο ενάντια στην αξιο-
λόγηση – αποφασίστηκε νέα συγκέντρωση την
Παρασκευή 6/10, επέκταση της στάσης εργα-
σίας στις 11/10 μέχρι το τέλος του ωραρίου, σύ-
σκεψη της απεργιακής επιτροπής κι οργάνωση
της περιφρούρησης της απεργίας. Μαζικές ήταν
οι συγκεντρώσεις στις 3/10 στο Γεννηματάς, το
Σωτηρία, το Ασκληπιείο, το ΠΑΓΝΗ και πολλά
ακόμα νοσοκομεία.

Ελλείψεις

Στο Αττικό, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν
στάση εργασίας την Πέμπτη 5/10. Στο κέντρο
της κινητοποίησης βρέθηκαν οι εργαζόμενοι στη
Ψυχιατρική Κλινική, καθώς το τελευταίο διάστη-
μα το Αττικό - και το Αιγινήτειο – ορίστηκαν ως
νοσοκομεία που δέχονται ακούσιες νοσηλείες,
να νοσηλεύουν δηλαδή ψυχικά ασθενείς κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας. Όπως καταγγέλουν
όμως οι εργαζόμενοι αυτό δεν μπορεί να γίνει
από τη στιγμή που το νοσοκομείο μαστίζεται
από ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και χρη-
ματοδότηση. 

Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις
στις διοικήσεις, εξορμήσεις και περιοδείες, συγ-
κρότηση απεργιακών επιτροπών, είναι στην ημε-
ρήσια διάταξη σε πολλά νοσοκομεία βάζοντας τη
βάση για την επιτυχία της απεργίας στις 11
Οκτώβρη αλλά και την πίεση για απεργιακή κλι-
μάκωση αμέσως μετά. Σε αυτή την κατεύθυνση
κινούνται τα σωματεία και οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες που συσπειρώνονται στο Συντονιστι-
κό των Νοσοκομείων. Σε κοινή τους ανακοίνωση
με το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια καλούν
την ΑΔΕΔΥ “να κλιμακώσει με 24ωρη πανδημοσι-
οϋπαλληλική απεργία, υλοποιώντας και την από-
φαση του Γενικού Συμβουλίου σαν πρώτο βήμα
απεργιακής κλιμάκωσης” και να προχωρήσει σε
νέα μέρα πανελλαδικής δράσης ενάντια στην
αξιολόγηση στις 12/10 με μπλοκαρίσματα, συγ-
κεντρώσεις, καταλήψεις στους χώρους και συλ-
λαλητήριο στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης. 

Σ.Μ.

Τ
ην Τετάρτη 11 Οκτώβρη θα
απεργήσουμε όλη την ημέρα.
Στη γενική συνέλευση που κά-

ναμε την περασμένη Παρασκευή,
αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τη
στάση εργασίας σε όλη την πρωινή
βάρδια και να κατέβουμε στη διαδή-
λωση. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην
υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις
σε προσωπικό και την αξιολόγηση. 

Η αντίσταση στη διαδικασία της
αξιολόγησης συνεχίζεται και στο
Νοσοκομείο μας με τα ποσοστά
αποχής να είναι τέτοια που έχουν
προκαλέσει πανικό στην διοίκηση.
Την Δευτέρα 2/10 που έληξε η προ-
θεσμία υποβολής της κατάθεσης
των εντύπων αξιολόγησης από
τους ίδιους τους εργαζόμενους εί-
χαν υποβάλει μόνο 45 εργαζόμενοι έντυπα.

Την Παρασκευή 6/10 μετά τη συνέλευση κάναμε κατά-
ληψη στο πρωτόκολλο. Η διοίκηση μέσα στον πανικό της
αποφάσισε να αφήσει ανοιχτό το πρωτόκολλο και για
τους εργαζόμενους, ακόμα και μετά τη λήξη της προθε-
σμίας για την υποβολή των φύλλων αξιολόγησης. Εδώ να
θυμίσουμε ότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για να πα-
ραταθεί η προθεσμία κάτι που δεν έχει γίνει. Το Δ.Σ του
συλλόγου και όλες οι παρατάξεις διαμαρτυρήθηκαν στον
διοικητή εντονότατα και εκείνος έκλεισε το πρωτόκολλο
για το υπόλοιπο της μέρας. Δυστυχώς την επόμενη μέρα
άνοιξε και πάλι το πρωτόκολλο και μας ανακοίνωσε πως
θα μείνει ανοιχτό όπως και έγινε. Ο σύλλογος στη συνέ-
λευση της Παρασκευής αποφάσισε την κατάληψη του
γραφείου πρωτοκόλλου έτσι ώστε να μην κατατεθούν πα-
ρανόμως άλλες αιτήσεις. 

Η αξιολόγηση δεν θα περάσει

Κάποιοι προϊστάμενοι φιλικά προσκείμενοι στην διοίκη-
ση και την κυβέρνηση, για τους δικούς τους ιδιοτελείς
λόγους, επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για να πεί-
σουν τους εργαζόμενους ότι η αξιολόγηση είναι καλή, ότι
εκείνοι θα βάλουν σε όλους άριστα και άρα δεν θα έχουν
κανένα πρόβλημα, αποκρύπτοντάς τους όμως ότι υπάρ-
χει και επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει λόγο στην
βαθμολόγησή τους. Έφτασαν στο σημείο να βάζουν συ-
ναδέλφους που ανήκουν στον πολιτικό τους χώρο να κα-
ταγγέλουν σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις το ίδιο το συν-
δικαλιστικό τους όργανο για δήθεν εκφοβισμούς. Τίποτα
από αυτά όμως δεν πέτυχε. Ήταν ελάχιστοι οι συνάδελ-
φοι που από παραπληροφόρηση ή φόβο πήγαν εκπρόθε-
σμα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Όσα μέσα και αν
χρησιμοποιούν, η αξιολόγηση δεν θα περάσει. 

Δεν θα περάσει γιατί έχει γίνει κατανοητό από όλους
τους συναδέλφους τι πραγματικά σημαίνει αυτή η αξιο-
λόγηση, έχουν καταλάβει πως είναι μια δεξαμενή για την
εκάστοτε κυβέρνηση για απολύσεις, μετακινήσεις, μει-
ώσεις μισθών. Είναι συνειδητοποιημένοι, δεν φοβούνται
δεν εξαπατώνται από τα τεχνάσματα των διοικήσεων. Η
πλειοψηφία των προϊσταμένων σε μια πετυχημένη συνέ-
λευση που έγινε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου απο-
φάσισαν να μην συμμετάσχουν στην αξιολόγηση. Οι υγει-
ονομικοί δεν εκβιάζονται, άλλωστε έχουν αξιολογηθεί
όλα αυτά τα χρόνια κρατώντας κυριολεκτικά στα χέρια
τους ένα σύστημα υγείας που καταρρέει και σώζοντάς το
κάθε φορά. 

Μαργαρίτα Χάιδη
εργαζόμενη νοσοκομείο Αγ.Όλγα

Σ
το νοσοκομείο μας, το Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, με το που ήρθαν τα
φύλλα αξιολόγησης τον Ιούνιο η κινητοποίηση του σωματείου ήταν
άμεση. Αμέσως κάναμε ΔΣ και με ομόφωνη απόφαση αποφασίσαμε τη

συμμετοχή στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση και κάναμε Γενική Συνέ-
λευση, όπου η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Ενημερώσαμε για το ρόλο των
αξιολογήσεων μέσα στα μνημόνια και αρχίσαμε μαζικά να μαζεύουμε τα φύλ-
λα αξιολόγησης. Το ποσοστό της συμμετοχής έφτασε στο 90%. 

Το Σεπτέμβρη η κυβέρνηση υπακούοντας τυφλά στις μνημονιακές εντολές
και μη θέλοντας να παραδεχτεί την ήττα της, κατεβάζει την εκβιαστική τρο-
πολογία της Γεροβασίλη. Το νοσοκομείο “πήρε φωτιά”. Αμέσως προχωρήσα-
με σε συγκεντρώσεις προϊστάμενων, και συνελεύσεις όλων των εργαζόμενων
με την παρουσία εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕΔΗΝ.

Ο γνωστός μηχανισμός που αποτελείται από διευθυντές και προϊστάμε-
νους μπήκε δυναμικά στην μάχη του εκφοβισμού των εργαζόμενων. Οι συζη-
τήσεις στους διαδρόμους ήταν έντονες, η οργή ξεχείλιζε. Στις εξορμήσεις
μελών του ΔΣ στους ορόφους του νοσοκομείου, συναντούσαμε έξαλλους
εργαζόμενους που μας έλεγαν “πως τολμάνε να μας μιλάνε για αξιολόγηση
όταν βγάζουμε τις βάρδιες με προσωπικό κάτω από τα όρια ασφαλείας, μο-
νοβάρδιες, με πατέντες για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα που δεν συν-
τηρούνται, με ελλείψεις σε βασικά υλικά”.

Δε λύγισαν

Οι εργαζόμενοι δε λύγισαν και σε ποσοστό 75% απέχουν από την αξιολό-
γηση. Η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι το ποσοστό. Είναι το γεγονός ότι η τροπο-
λογία της Γεροβασίλη έβαλε τους εργαζόμενους στην διαδικασία να αξιολο-
γήσουν την κυβέρνηση και να βάλουν και σε αυτή όπως και στις προηγούμε-
νες ένα μεγάλο μηδενικό.

Νίκη είναι ότι στην τρομοκρατία της διοίκησης απάντησαν με την συσπεί-
ρωσή τους στο σωματείο. Ήρθαν καινούργια άτομα και γράφτηκαν στο σω-
ματείο και έλεγαν ότι “θα κάνουμε ό,τι μας πει το σωματείο μας”.

Στις 11 Οκτωβρίου η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει πανυγειονομική απεργία,
αυτή την φορά στην οργάνωση της απεργίας μπήκαν περισσότεροι εργαζόμε-
νοι που απαιτούσαν συνεχώς ενημέρωση από το σωματείο, ανακοινώσεις που
βγάζαμε μοιράζονταν από τους ίδιους τους εργαζόμενους στα τμήματά τους.

Είναι ξεκάθαρο ότι μόνο μέσα από τους αγώνες μας μπορούμε να απαιτή-
σουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αύξηση της χρηματοδότησης στα
νοσοκομεία, να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος, να μη προχωρήσουν
τις ιδιωτικοποιήσεις, να μην αγγίξουν τα εργασιακά μας δικαώματα.

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε όσους αντεργατικούς νόμους και
να ψηφίσουν να τους καταργήσουμε στην πράξη.

Έχουμε την δύναμη όλοι μαζί να τους σταματήσουμε και θα τους σταματή-
σουμε. 

Μαρία Αλιφιέρη
μέλος Δ.Σ Σωματείου Εργαζομένων Παίδων Αγ.Κυριακού

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΓ. ΟΛΓΑ

Γενική συνέλευση στον Αγ. Σάββα, 3/10

Τα Νοσοκομεία στην πρώτη γραμμή
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Σε έξελιξη βρίσκονται η μάχη των εργαζόμενων
της εταιρίας Μόρνος Α.Ε του ομίλου Φιλίππου στη
Θήβα, ενάντια στις απολύσεις και την καταστρατή-
γηση των Συλλογικών Συμβάσεων. 

Συγκεκριμένα πριν από 10 μέρες η εργοδοσία
ανακοίνωσε τις απολύσεις 6 εργαζομένων. Όπως
μας είπαν εργαζόμενοι, για μήνες υπήρχε η φημο-
λογία για τις επερχόμενες απολύσεις, αλλά ο γενι-
κός διευθυντής σε συναντήσεις με το σωματείο τις
είχε διαψεύσει. Τελικά την περασμένη βδομάδα
κάλεσε τους εργαζόμενους και τους ανήγγειλε ότι
χάνουν τη δουλειά τους. Αμέσως σήμανε συναγερ-
μός στο εργοστάσιο με τους συναδέλφους τους
να πραγματοποιούν 2ωρες στάσεις εργασίας στην
αρχή της κάθε βάρδιας.

Την Παρασκευή 6/10, η εργοδοσία αναγκάστηκε
να επαναπροσλάβει τους 6 απολυμένους. Η μάχη
όμως για τους εργαζόμενους συνεχίζεται καθώς η
επαναπρόσληψη δεν γίνεται με βάση τη ΣΣΕ, αλλά
με ατομικές συμβάσεις που προβλέπουν μειώσεις
από 20% έως 50%. Το σωματείο δηλώνει αποφασι-
σμένο να συνεχίσει προκειμένου να επαναπροσλη-
φθούν οι συνάδελφοί τους με τις κεκτημένες ΣΣΕ
και πλήρη δικαιώματα.

Στάση εργασίας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 9/10,
οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, επισημαί-
νοντας με αυτό τον τρόπο μια σειρά προβλήματα που
φέρνει το νέο ηλεκτρονικό εισητήριο, αλλά κι αντι-
δρώντας στις απειλές του υπουργούΥποδομών Χ.Σπίρ-
τζη. 

Ο Σπίρτζης απείλησε με παραπομπή στο πειθαρχικό
με το ερώτημα της απόλυσης όποιον εργαζόμενο αρ-
νηθεί την έκδοση του ηλεκτρονικού εισητηρίου. “Ο κ.
υπουργός οφείλει να ξέρει ότι οι απειλές, οι «επιστρα-
τεύσεις» και γενικότερα ο αυταρχισμός δεν κάμπτει
τους εργαζόμενους και να κατανοήσει, μια για πάντα,
ότι ούτε οι εισαγγελείς ούτε τα πειθαρχικά θα σταματή-
σουν τη συνδικαλιστική δράση και τις συλλογικές απο-
φάσεις. Ο κ. Σπίρτζης οφείλει να ανακαλέσει τώρα τις
απειλές του. Σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρή-
σουμε σε κινητοποιήσεις μέχρι να το πράξει” απαντάνε
τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ.

Όργιο αντεργατικών αυθαιρεσιών καταγγέλλει
επιτροπή αγώνα εργαζομένων σε βενζινάδικο της
Shell στα Βριλήσσια. Το συγκεκριμένο βενζινάδικο
είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Αττική, με τζίρο
χιλιάδες ευρώ καθημερινά. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα αφεντικά στο
συγκεκριμένο βενζινάδικο δεν διστάζουν να παίρ-
νουν πίσω μεγάλα κομμάτια του μισθού από τους
εργαζόμενους ως ελλείμματα, να στοχοποιούν όποι-
ον αντιδράσει και να τους αναγκάζουν να εργάζον-
ται σε επικίνδυνες συνθήκες.

Όπως αναφέρουν “η αρχική συμφωνία πρόσλη-
ψης ενός εργαζομένου μισθολογικά είναι τα 620 ευ-
ρω εκ των οποίων τα 520 είναι καθαρά (με την υπο-
γραφή σύμβασης) και τα υπόλοιπα 100 μαύρα. Ακό-
μα και αυτά μειώνονται όταν έρχεται η ώρα της πλη-
ρωμής. Τα ελλείμματα που χρεώνονται αυθαίρετα
στον κάθε εργαζόμενο είναι σε ευθεία συνάρτηση
με την προσωπική σχέση εργαζόμενου κι εργοδότη.

Εκβιαστικά 

Αν τα έχεις καλά με το αφεντικό δεν έχεις έλλειμ-
μα ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο έχεις σηκώσει κε-
φάλι, το πληρώνεις στο τέλος του μήνα. Πιο πρό-
σφατο παράδειγμα αυτό εργαζόμενου που αφού εί-
χε στοχοποιηθεί από την εργοδοσία για τις πολιτι-
κές του πεποιθήσεις, του καταλογίστηκαν 195 ευρώ
έλλειμμα στο τέλος του μήνα κι όταν αρνήθηκε να
τα δώσει, η εργοδοσία εκβιαστικά μοίρασε το χρέος
ισόποσα στους συναδέλφους του”. 

Όσο αφορά στην ασφάλεια των εργαζόμενων “η
εργοδοσία παραβαίνει ακόμα και τις επιταγές των
προμηθευτών... Για παράδειγμα στο πόστο του αε-
ρίου, παρότι η ίδια η προμηθεύτρια Κόραλ Γκας
προτρέπει στη μη εξυπηρέτηση πελατών που έχουν
τη βαλβίδα σε επικίνδυνο για την ακεραιότητα του
εργαζόμενου σημείο, η εργοδοσία κάνει τα στραβά
μάτια «για να μη χάσουμε τον πελάτη»”. 

Ταυτόχρονα σύμφωνα με την καταγγελία δεν
υπάρχει επαρκής παροχή μέσων υγιεινής και προ-
στασίας, καθώς σε έναν χώρο με βενζίνες, πετρέ-
λαιο, αέριο και άλλα χημικά, δεν παρέχονται γάντια,
μάσκες και μέριμνα πρώτων βοήθειών σε περίπτωση
ατυχήματος. Το ίδιο με τα ρούχα, όπου σε μέρες με
χαμηλή θερμοκρασία, αντιστοιχούν 3 ζακέτες για 7
υπαλλήλους”.

Η
ανάγκη κατασκευής νέων σχολικών μονάδων στα Χανιά είναι
τεράστια. Το αίτημα αυτό άλλωστε το έχουν αναδείξει  τα εκ-
παιδευτικά  σωματεία Πρωτοβάθμιας (ΣΕΠΕ) και Δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Χανίων και η Ένωση Γονέων.

Η κατασκευή με τη μέθοδο ΣΔΙΤ είναι ο σύγχρονος  τρόπος ιδιωτικο-
ποίησης του δημόσιου χρήματος. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται με
δημόσιο χρήμα και χαρίζονται για εκμετάλλευση στον ιδιώτη. Αυτό
προβλέπεται από τον νόμο περί ΣΔΙΤ όπου το ποσοστό συμμετοχής
του Δημοσίου στη χρηματοδότηση του έργου είναι από 80% έως
90%, ενώ του ιδιώτη από 10% έως 20%. Στη συνέχεια το έργο παραδί-
δεται για μακροχρόνια εκμετάλλευση στον ιδιώτη (από 25 έως 35 χρό-
νια). 

Επειδή αυτό ακούγεται και είναι σκάνδαλο, oι θριαμβολογίες του Δη-
μάρχου κου Βάμβουκα σχετικά με την έγκριση από την διυπουργική
επιτροπή ΣΔΙΤ, της κατασκευής 8 σχολείων εξυπηρετούν συμφέροντα
αντίθετα με αυτά των εργαζομένων και της  νεολαίας.  

Η εμπειρία από όπου εφαρμόστηκαν οι συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι ότι το
τελικό κόστος του έργου είναι πάντα πολύ υψηλότερο του αρχικού και
πάντα υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι οι εργολάβοι.

Υπερκοστολόγηση

Στα Χανιά το έργο κατασκευής των 8 Σχολείων και ανακατασκευής
του πάρκου, έχει υπερκοστολογηθεί επίσημα πριν καν ξεκινήσει κατά
29%, ή 9 εκ. ευρώ. Το Δημοτικό συμβούλιο δήμου Χανίων με την Αρ.
879 απόφασή του, προϋπολόγιζε το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής
των 8 σχολείων μέσω ΣΔΙΤ σε 29,5 εκ. ευρώ και την ανακατασκευή του
Πάρκου Ειρήνης και φιλίας των Λαών σε 1,5 εκ. ευρώ, σύνολο 31 εκ.
ευρώ. Ένα μήνα μετά η εταιρεία συμβούλων Deloitte, αναλαμβάνει
με απευθείας ανάθεση από το Δήμο Χανίων τη σύνταξη τεχνικοοικονο-
μικής μελέτης και ανεβάζει το κόστος του έργου στα 40 εκ ευρώ. 

Για τα σχολεία ΣΔΙΤ στην Αττική που τόσο πρόβαλλε ο κ. Δήμαρχος
το κράτος πληρώνει στους εργολάβους ενοίκιο για 25 χρόνια από
40.000 έως 160.000 ευρώ (ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου). Έτσι
λοιπόν σύμφωνα με αυτή την εμπειρία μπορούμε να υπολογίσουμε ότι
ο Δήμος θα πληρώνει περίπου 960 χιλ ευρώ ετησίως ενοίκιο για τα 8
σχολεία. Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης τόσα είναι περίπου τα χρήμα-
τα που μοιράζονται ετησίως τα 157 σχολεία  του Δήμου Χανίων για τις
λειτουργικές του δαπάνες.

Άλλο σκάνδαλο αποτελεί το επιτόκιο αποπληρωμής που θα κυμαίνε-
ται από 11% έως 13%, όταν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας είναι στο 0,25%.

Η πάγια και καθαρή θέση μας είναι: Δημόσιο Δωρεάν σχολείο για
όλα τα παιδιά με δημόσιες επενδύσεις και μόνο. Δημόσιοι χώροι άθλη-
σης και ψυχαγωγίας για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για να πλουτί-
ζουν οι ημέτεροι. Τα λεφτά που πληρώνουμε τόσα χρόνια στις τράπε-
ζες και τους δανειστές φτάνουν και περισσεύουν για να χτιστούν και
να στελεχωθούν σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι, δημόσιοι χώροι και ό,τι
άλλο χρειάζεται η κοινωνία. Το σχολείο, η εκπαίδευση, είναι δικαίωμα,
ανάγκη, κατάκτηση και δεν μπαίνει στις λογιστικές λογικές, στις αντι-
λήψεις για κέρδος προς  όφελος των διαφόρων επιχειρηματιών με τις
ευλογίες της κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ανταρσία στα Χανιά 5/10/2017

Σ
ε 48ωρη απεργία προχωράνε
οι εργαζόμενοι στο ΕΛΙΝΥΑΕ
(Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής

κι Ασφάλειας της Εργασίας), στις
11 και 12 Οκτώβρη. Οι απεργοί αν-
τιστέκονται στο σχέδιο συρρίκνω-
σης του ινστιτούτου και των απολύ-
σεων που αυτό φέρνει και στο
οποίο φαίνεται να συμφωνούν ΣΕΒ
και ΓΣΕΕ. 

Όπως καταγγέλουν “προωθείται
κλείσιμο 5 περιφερειακών παραρτη-
μάτων και απαξίωση του επιστημο-
νικού χαρακτήρα του Ινστιτούτου
δεδομένου ότι σχεδιάζεται η αποψί-
λωση του 50% του επιστημονικού
δυναμικού του”.

To ΕΛΙΝΥΑΕ ιδρύθηκε το 1992 και
στη διοίκησή του συμμετέχουν από
κοινού ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, όπως επίσης
και οι συνονομοσπονδίες των βιοτε-
χνών και των εμπορικών συλλόγων.

Επιστημονική μελέτη 

Αντικείμενό του είναι η επιστημο-
νική μελέτη για την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων και τη βελ-
τίωση της υγιεινής κι ασφάλειας
των εργαζομένων στους χώρους
εργασίας. Μέσα στο καλοκαίρι οι
εκπρόσωποι των εργοδοτικών ορ-
γανώσεων στο ΔΣ του ΕΛΙΝΥΑΕ ει-
σηγήθηκαν τη διακοπή της λειτουρ-
γίας των Παραρτημάτων Κρήτης,

Κομοτηνής, Τρίπολης, Βόλου και
την απόλυση των εργαζομένων που
εργάζονται εκεί. 

Όπως καταγγέλει το σωματείο
στη συνάντησή του με τη διοίκηση
της ΓΣΕΕ διαπιστώθηκε ότι η ηγε-
σία της συνομοσπονδίας κινείται
στην ίδια κατεύθυνση με αυτή του
ΣΕΒ.

Οι εργαζόμενοι προχώρησαν ήδη
σε μια 24ωρη απεργία την Παρα-
σκευή 6/10 και μετά τη 48ωρη στις
11 και 12/10, θα πραγματοποιήσουν
γενική συνέλευση για την κλιμάκω-
ση των κινητοποιήσεων.

Στάσεις εργασίας στις 11 και 13 Οκτώβρη (12μεσ – 4μμ) και 24ωρη
απεργία στις 16 Οκτώβρη αποφάσισαν οι εργαζόμενοι της Lufthansa gro-
up στην Αθήνα. 

Η αεροπορική εταιρία ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου,
απειλώντας έμμεσα με απολύσεις αν το πρόγραμμα δεν βρει ανταπόκριση
στους εργαζόμενους. Μάλιστα όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Προσωπικού
Εναέριων Μεταφορών, οι απολύσεις έρχονται σε μια περίοδο που “η Lu-
fthansa με το πιο πανηγυρικό τρόπο ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέ-
σματα του πρώτου εξαμήνου που αποτελούν ιστορικό ρεκόρ στη πολύ-
χρονη λειτουργία της εταιρείας”. Το σωματείο καλεί όλους τους εργαζό-
μενους του κλάδου “να δώσουν δυναμικό παρών στο αεροδρόμιο κατά
την διάρκεια των στάσεων εργασίας και το πρωϊ της 24ωρης απεργίας”. 

Σκάνδαλο ΣΔΙΤ
στα σχολεία

LUFTHANSA

ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ

Μαύρες συνθήκες 
σε βενζινάδικο Shell

Στάση εργασίας
στον ΗΣΑΠ

48ωρη απεργία στο ΕΛΙΝΥΑΕ



11 Οκτώβρη 2017, Νο 1294To εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Δ
εύτερη 24ωρη απεργία μέσα
σε ένα μήνα προκήρυξαν τα
σωματεία της Εθνικής Τράπε-

ζας (ΣΥΕΤΕ, ΣΥΤΑΤΕ, ΣΣΕΤΕ, ΤΥ-
ΠΕΤ) για την Παρασκευή 13 Οκτώ-
βρη και συγκέντρωση στις 11πμ
μπροστά από το κεντρικό κτήριο της
Εθνικής στην Αθήνα (πλ. Δημαρχεί-
ου, Αιόλου 86), αντιστεκόμενοι στην
αδιαλλαξία του διοικητή της ΕΤΕ
Φραγκιαδάκη και της κυβερνητικής
μνημονιακής διοίκησης, που προχω-
ράει μονομερώς στην κατάργηση
της χρηματοδότησης στο Λογαρια-
σμό Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ). 

Η άρνηση πληρωμής των θεσμοθε-
τημένων συνταξιοδοτικών και ασφα-
λιστικών εισφορών από την μεριά
της τράπεζας θα σημάνει την μείωση
μέχρι και 50% των συντάξεων των
τραπεζοϋπαλλήλων της ΕΤΕ αλλά
και την ουσιαστική διάλυση του τα-
μείου υγείας τους (ΤΥΠΕΤ) αφήνον-
τας χωρίς ουσιαστική ασφάλιση πά-
νω από 25.000 εργαζόμενους συντα-
ξιούχους και τις οικογένειές τους.

Επίσης η διοίκηση του ΣΥΕΤΕ
ανακοίνωσε μια σειρά από τοπικές
24ωρες απεργίες και συγκεντρώσεις
με πρώτες αυτές στο νομό Λάρισας
την Τετάρτη 18/10 και στον νομό
Αχαΐας την Παρασκευή 20/10. 

Η δεύτερη πανελλαδική 24ωρη
απεργία στις 13/10 έρχεται σαν συ-
νέχεια της πολύ επιτυχημένης και
μαζικής απεργίας στις 21 Σεπτέμβρη

που νέκρωσε την λειτουργία της
τράπεζας και με την πολύ μαζική
συγκέντρωση των χιλιάδων εργαζό-
μενων και συνταξιούχων έστειλε το
μήνυμα πως η μάχη αυτή μπορεί να
κερδηθεί.

“Μετά από 70 χρόνια η διοίκηση,
θέλει να «ξεφορτωθεί» από πάνω
της την υποχρέωση να πληρώνει για
την επικούρηση και πάνω απ’ όλα
για την υγεία μας. Αυτό δεν συμβαί-
νει μονάχα στην Εθνική Τράπεζα.
Πριν λίγους μήνες οι συνταξιούχοι
της πρώην Ιονικής βρίσκονταν για
ένα μήνα έξω από το κεντρικό της
Alpha γιατί αντίστοιχα η διοίκηση
της τράπεζας δεν έδινε τα χρήματα
στο δικό τους ταμείο. Επίσης αυτές
τις μέρες, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ
βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για να
μην αφήσουν καναλάρχες  και κυ-

βέρνηση να οδηγήσουν σε λουκέτο
το δικό τους ταμείο επικούρησης και
Υγείας (ΕΔΟΕΑΠ)”, αναφέρεται στην
προκήρυξη που εξέδωσε ο Συντονι-
σμός ενάντια στα Μνημόνια που
προγραμματίζει σειρά εξορμήσεων
στα καταστήματα της Εθνικής σε
Αθήνα και επαρχία.  

Σε Funds

“Με αυτόν τον τρόπο οι τραπεζί-
τες, θέλουν να γλυτώσουν χρήματα
για να σώσουν τα τομάρια τους και
τα προνόμια τους. Γι’ αυτό άλλωστε,
οι τραπεζίτες με την Eurobank να ξε-
κινάει και τις υπόλοιπες να ακολου-
θούν, χαρίζουν σε Funds τα κόκκινα
δάνεια δηλαδή τα σπίτια του κόσμου.  

Παντού η μάχη για να υπερασπί-
σουμε τα ταμεία μας είναι ανοιχτή.
Οι εργαζόμενοι έχουμε την δύναμη

να αναγκάσουμε την κυβέρνηση και
την διοίκηση της Εθνικής να κάνουν
πίσω. Έχει τεράστια σημασία η
απεργία στις 13 Οκτώβρη να είναι
ακόμη πιο πετυχημένη σε συμμετο-
χή, για να αναγκάσουμε τις ηγεσίες
των σωματείων να κλιμακώσουν τη
σύγκρουση. 

Σε κάθε κατάστημα, χρειάζεται να
προχωρήσουμε σε συνελεύσεις, να
συζητήσουμε με τους πιο διστακτι-
κούς και συλλογικά να αποφασίσου-
με την συμμετοχή στην απεργία αλ-
λά και την ανάγκη για κλιμάκωση.
Να εξηγήσουμε υπομονετικά ότι το
ΛΕΠΕΤΕ δεν αφορά μονάχα όσους
δίνουν εισφορές αλλά όλους αφού
αυτό που πραγματικά διακυβεύεται
είναι η κατάρρευση του ΤΥΠΕΤ. Να
ξαναενεργοποιήσουμε τις επιτροπές
καταστημάτων και όπου δεν υπάρ-

χουν να στήσουμε νέες. Την ημέρα
της απεργίας στις 13/10 στήνουμε
απεργιακές φρουρές έξω από όλα
τα καταστήματα, για να μην δουλέ-
ψει τίποτε. 

Η σύγκρουση χρειάζεται να κλιμα-
κωθεί πέρα από τις 24ωρες απερ-
γίες. Για να στριμωχτεί η κυβέρνηση
και η διοίκηση της Εθνικής χρειάζε-
ται απεργία που θα νεκρώσει την
τράπεζα για πολλές μέρες. Χρειάζε-
ται άμεση ενεργοποίηση του απερ-
γιακού ταμείου των σωματείων της
ΕΤΕ. Δεν χωράει πλέον ούτε “οικο-
νομία δυνάμεων”, ούτε “οικονομία
πόρων” για να σώσουμε τα ταμεία
μας και το ίδιο μας το μέλλον.  

Παντραπεζική απεργία

Να απαιτήσουμε από την ΟΤΟΕ
να προχωρήσει σε παντραπεζική
απεργία συμπαράστασης. Χρειάζε-
ται ομάδες απεργών και συναδέλ-
φων συνταξιούχων να οργανώσουμε
εξορμήσεις σε άλλες τράπεζες και
να ενημερώσουμε για τον αγώνα
που δίνουμε και την σημασία της δι-
κής τους αλληλεγγύης.

Με τους αγώνες μας να ανοίξου-
με το δρόμο και για τη διαγραφή
του χρέους. Να πάψουμε να απο-
πληρώνουμε δις. ευρώ κάθε χρόνο
για να γεμίζουν τα σεντούκια των
τραπεζιτών. Να συγκρουστούμε με
το Ευρώ και την Ε.Ε. Να κρατικοποι-
ηθούν οι τράπεζες και όλες οι μεγά-
λες επιχειρήσεις κάτω από το έλεγ-
χο των εργαζόμενων”, καταλήγει η
προκήρυξη του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια.

Κ.Μ.

Σ
ε 24ωρη απεργία προχώρησαν την Τρίτη
3/10 οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, τη δεύτε-
ρη σε διάστημα δυο εβδομάδων. Απερ-

γιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία των Financial Crimes έξω από
την ΕΣΗΕΑ.

Ο ΕΔΟΕΑΠ, το ταμείο επικουρικής ασφάλι-
σης και περίθαλψης των δημοσιογράφων, έχει
πλέον κηρύξει στάση πληρωμών στις επικουρι-
κές συντάξεις. Το ταμείο βρίσκεται στο χείλος
του γκρεμού μετά την κατάργηση του Αγγε-
λιοσήμου, της εισφοράς που κατέβαλαν οι ερ-
γοδότες από τα έσοδα των διαφημίσεων. 

Παρότι όμως πέρασε μια βδομάδα από την
απεργία και θετικά βήματα από τη μεριά κυ-
βέρνησης κι εργοδοτών δεν υπήρξαν, η συνδι-
καλιστική ηγεσία δεν έχει δώσει καμία απερ-
γιακή συνέχεια μέχρι σήμερα. Χρειάζεται κλι-
μάκωση. Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι μέ-
λη του ταμείου, εδώ και τρεις μήνες έχουν
αποφασίσει να προχωρήσουν σε απεργία
διαρκείας, αλλά οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, με
πρώτη και κύρια την ηγεσία της ΕΣΗΕΑ, αρ-
νούνται την εφαρμογή της απόφασης.

Στην πραγματικότητα το τρίγωνο συνδικαλι-
στική ηγεσία – κυβέρνηση – εργοδότες, έχει

επιδοθεί για μήνες σε ένα ατέλειωτο παζάρι.
Την περασμένη Παρασκευή η υπουργός Εργα-
σίας Ε.Αχτσιόγλου κι ο υφυπουργός Τ.Πετρό-
πουλος σε έκτακτη συνάντηση με τις Ενώσεις
παρουσίασαν πρόταση που απορρίφτηκε από
τους συνδικαλιστές. Σύμφωνα με την τελευ-
ταία πρόταση της υπουργού Ε.Αχτσιόγλου,
αυξάνονται οι εισφορές των εργαζόμενων από
3% σε 6%, η εισφορά για τους εργοδότες θα
κυμαίνεται στο 8%, και προτείνεται κι ένας
“πόρος” μόλις 2% επι του τζίρου των επιχειρή-
σεων στα ΜΜΕ. Συγκριτικά να αναφέρουμε ότι
το Αγγελιόσημο σήμαινε ότι τα αφεντικά πλή-
ρωναν εισφορά που έφτανε μέχρι και το 20%
των διαφημιστικών τους εσόδων. Από τη μεριά
της η ηγεσία της ΕΣΗΕΑ προτείνει εισφορά
ασφαλισμένων 6%, εργοδοτών 6-8% και ει-
σφορά στον τζίρο 5%.  

Ακόμα και τώρα όμως οι ηγεσίες των συνδι-
καλιστικών ενώσεων του κλάδου, αντί να πάνε
σε απεργιακή σύγκρουση με διάρκεια και με
αίτημα να πληρώσουν εργοδότες και κράτος,
περιμένουν τη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρ-

νησης. Και η κυβέρνηση με τη σειρά της περι-
μένει την έγκριση του σχεδίου της από την
Τρόικα. Προσπαθούν να πείσουν ότι “μια κακή
λύση είναι προτιμότερη από καμία λύση”. 

Να πληρώσουν οι εργοδότες

Σε καμία περίπτωση όμως η τροπολογία δεν
θα αποτελεί λύση – έστω και κακή. Σύμφωνα
με τις αναλογιστικές μελέτες, με τα έσοδα που
προκύπτουν από τις παραπάνω εισφορές αρ-
κούν για μια παράταση ζωής δυο-τριών χρό-
νων στο ταμείο. Μόνη λύση για να σωθεί το
ταμείο είναι να πληρώσουν εργοδότες και
κράτος. Κι αυτό μόνο μια απεργία διαρκείας
μπορεί να το επιβάλλει.

“Εδώ και τώρα να προχωρήσουμε σε Απερ-

γία Διαρκείας βάζοντας σε λειτουργία την έκ-
δοση Μέσων, που θα εκφράσουν την απόφαση
του κλάδου να παλέψει για την ζωή και την
ασφάλισή του (απεργιακή εφημερίδα, ραδιο-
φωνικό σταθμό, σάιτ, τηλεόραση). Μόνο με μια
δυνατή «γροθιά» κατά πρόσωπο, χωρίς κανένα
φόβο θα δώσουμε περήφανο και νικηφόρο
αγώνα!”, τονίζει η Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή, το μετωπικό σχήμα της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς στην ΕΣΗΕΑ. Η Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή έχει καταθέσει αίτημα στο
Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ για γενική συνέλευση του κλά-
δου. Για το σκοπό αυτό ξεκινάει μάζεμα υπο-
γραφών κι εξορμήσεις σε ΜΜΕ προκειμένου να
μιλήσει επιτέλους η βάση των εργαζομένων.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Σε απεργία πείνας βρίσκεται από την Πέμπτη 5 Οκτώβρη ο συνταξιούχος δημοσιογρά-
φος Θοδωρής Βαρίκος. Ο Θ. Βαρίκος βρίσκεται νυχθημερόν έξω από την ΕΣΗΕΑ διαμαρ-
τυρόμενος για την κατάσταση που έχει βρεθεί ο ΕΔΟΕΑΠ. “Δεν αντέχω άλλο τον εμπαιγμό
της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Μας διαλύουν, μας εξοντώνουν. Να πληρώσουν οι ερ-
γοδότες ως οφείλουν. Τέρμα τα παιχνίδια τους” είναι το μήνυμα που έστειλε όταν κάθισε
στο πεζοδρόμιο της Ακαδημίας για να ξεκινήσει την απεργία πείνας. Άλλοι δύο συνάδελ-
φοί του δήλωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι από την Τετάρτη 11/10, θα ξεκινή-
σουν κι αυτοί απεργία πείνας στο πλευρό του.

MME

ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Απεργίες για να σώσουμε τα ταμεία

Η μαζική συγκέντρωση των απεργών στις 21/9
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Στις συζητήσεις συμμετέχουν ακόμη η Μαρία Κασκαρί-
κα, μητέρα φοιτητή Αλέξη Λάζαρη, η Κωνσταντίνα Κούνε-
βα, ευρωβουλευτίνα, ο Κώστας Μανταίος, πρόεδρος
ΣΦΕΑ, ο Μάριος Σούσσης, πρόεδρος Συλλόγου Απογό-
νων Θυμάτων Ολοκαυτώματος, ο Γιώργος Τσιάκαλος,
πανεπιστημιακός, η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβου-
λος Νίκαια-Ρέντη, ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης, πρό-
εδρος ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ, πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “Η
Ενότητα”, ο Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Αρ-
γυρή Ερωτοκρίτου, ειδικευόμενη ιατρός Γενηματάς, η
Λορέττα Μακόλεϊ, Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της
Αφρικής. Ακόμη ομι-
λητές από την Πολιτι-
κή Αγωγή στη δίκη
της Χρυσής Αυγής εί-
ναι οι Δημήτρης Ζώ-
τος, Θανάσης Καμπα-
γιάννης και Κώστας
Παπαδάκης.

Στην αφρικάνικη
μουσική βραδιά συμ-
μετέχει ο Μοχάμεντ
Καμαρά, μουσικός
από τη Γουϊνέα μαζί
με τους φίλους του, ο
οποίος αντιμετώπισε
πρόσφατα την αστυ-
νομική ρατσιστική βία
στο Μοναστηράκι. 

Σάββατο 14/10
12.00-13.00 Προσέλευση-Υποδοχή
13.00-15.30

Πωςσυνεχίζουμετηνμάχηενάντιαστοφασισμό
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

Ηαντίστασηστορατσισμό,τηνισλαμοφοβία,
ταστρατόπεδασυγκέντρωσης
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 ΗδίκητηςΧρυσήςΑυγής
Ομιλητές από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ
Δημήτρης Ζώτος, Θανάσης Καμπαγιάννης, Κώστας Παπαδάκης

20.30-21.00 ΑποφάσειςτηςΠανελλαδικήςΣυνέλευσης
21.00-23.00 ZωντανήΑφρικάνικημουσική,φαγητό

Κυριακή 15/10
11.00-14.00 ΔιεθνήςΣυνάντηση,πρωτοβουλίεςδράσης

14-15 Οκτώβρη 
όλοι στο Ρουφ

Να σταματήσει άμεσα κάθε απόπειρα δίωξης των συναδέλ-
φων τους, απαιτεί με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων
Κερατσινίου Περάματος και η Διδασκαλική Ομοσπονδία, απαν-
τώντας στις καταγγελίες που επιδόθηκαν από την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Πειραιά, σε εκπαιδευτικούς του 5ου Δημοτικού
Σχολείου Κερατσινίου, του Δημοτικού Σχολείου Ικονίου και του
Διευθυντή Εκπαίδευσης Πειραιά. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται
σε απολογία, για θέματα που αφορούν στην περσινή λειτουρ-
γία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
( Δ.Υ.Ε.Π.) τις απογευματινές ώρες. 

Το 5ο Δημοτικό Κερατσινίου είναι το σχολείο το οποίο βρί-
σκεται σε απόσταση λίγων μέτρων μακριά από το σημείο της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, ενώ το Δημοτικό Σχολείο του
Ικονίου είναι το σχολείο στο οποίο πέρσι τόλμησε να εισβάλει ο
υπόδικος δολοφόνος βουλευτής της Χρυσής Αυγής Λαγός, μα-
ζί με τάγμα εφόδου χρυσαυγιτών. Τώρα οι χρυσαυγίτες προ-
σπαθούν να τρομοκρατήσουν ξανά εκπαιδευτικούς και γονείς,
προκειμένου να εμποδίσουν τη φοίτηση των προσφυγόπουλων
τη νέα σχολική χρονιά. 

“Στοχοποιούν τους εκπαιδευτικούς και την ίδια στιγμή, αφή-
νουν στο απυρόβλητο υπόδικους βουλευτές οι οποίοι παρα-

βιάζουν τους περιοριστικούς όρους και προπηλακίζουν γονείς
και εκπαιδευτικούς”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΟΕ. 

“Πρωτόγνωρη έκπληξη μας προκαλεί το γεγονός, πώς εκ-
παιδευτικοί που σεβάστηκαν, υποστήριξαν,  και στάθηκαν δί-
πλα στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων, παρά τον ιδιότυ-
πο χαρακτήρα των ειδικά αποκομμένων εκπαιδευτικών δομών
ΔΥΕΠ, καλούνται τώρα σε έγγραφη αναφορά, παρά το ανώ-
νυμο της καταγγελίας”, αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλό-
γου δασκάλων Κερατσινίου Περάματος. “Καλούμε τη ΔΟΕ,
την ΟΛΜΕ, τους συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να καταδικά-
σουν απερίφραστα τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες. Καλούμε
το γονεϊκό κίνημα να απομονώσει τέτοιου είδους παρωχημέ-
νες αντιλήψεις για τη μόρφωση των παιδιών προσφύγων και
μεταναστών. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να πάρει σαφή
θέση και να καταδικάσει τις τακτικές στοχοποίησης εκπαιδευ-
τικών και σχολικών μονάδων. Απαιτούμε την πλήρη και ομαλή
ένταξη των προσφυγόπουλων στο πρωινό Δημόσιο Σχολείο,
χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εμπλοκή ΜΚΟ, με απόλυτη ευθύ-
νη του κράτους με όλα τα αναγκαία μέτρα, για την εξασφάλι-
ση του απαραίτητου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπι-
κού στα σχολεία”. 

Τ
ις καταγγελίες των προσφύγων
και των κινήσεων αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες για την απάν-

θρωπη κατάσταση που επικρατεί στα
Hot Spot, επιβεβαιώνει έκθεση δύο
ερευνητριών της διεθνούς οργάνωσης
Παρατηρητήριο για τα ανθρώπινα Δι-
καιώματα (Human Rights Watch). 

Επισκέφτηκαν τη Μόρια από τις 23
Σεπτεμβρίου μέχρι τις 3 Οκτωβρίου και
στη συνέχεια παρουσίασαν στις αρμό-
διες κοινοβουλευτικές Επιτροπές τα ευ-
ρήματα των ερευνών τους.

Λίγες μέρες αργότερα στις 8 Οκτώ-
βρη ένα πεντάχρονο κοριτσάκι από τη
Συρία βρέθηκε νεκρό στη Μόρια. Οι γο-
νείς του είχαν πει ότι έρχονταν στην Ευ-
ρώπη προκειμένου να αντιμετωπιστεί ια-
τρικά για όγκο στο κεφάλι και βρέθηκαν
εσώκλειστοι στη Μόρια.

Όμως η ιατροδικαστική έκθεση που
έγινε τη Δευτέρα 9/10 (ΑΠΕ ΜΠΕ) «δεν
απέδειξε την ύπαρξη της ανίατης αρρώ-
στιας στην οποία αναφέρονταν οι γονείς.
Αντίθετα, απεδείχθη μια μεγάλη ατροφία
του εγκεφάλου του μικρού παιδιού κα-
θώς και ένα βαθύ επουλωμένο έγκαυμα
στο τριχωτό της κεφαλής. Όλα αυτά
οδηγούν σε ενδείξεις, σύμφωνα με πη-
γές της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ότι
το παιδί πέθανε από επιπτώσεις χρήσης
όπλων χημικού πολέμου στη Συρία απ'
όπου κατάγεται. Φως στα ακριβή αίτια
θα ρίξει η παραπέρα ιστολογική εξέταση
του εγκεφάλου του άτυχου παιδιού. Ας
σημειωθεί, ότι το πεντάχρονο κοριτσάκι
με την οικογένειά του (τους γονείς του
και τα πέντε αδέλφια του), είχαν περάσει
στη Λέσβο από τα απέναντι τουρκικά πα-
ράλια μόλις πριν μια εβδομάδα, την πε-
ρασμένη Τρίτη, 3 Οκτωβρίου».

Ενα μικρό κορίτσι άφησε τελικά την

τελευταία του πνοή μέσα σε ένα στρατό-
πεδο προσφύγων και μεταναστών της
ΕΕ. Αυτή είναι η υποδοχή στα θύματα
πολέμου και οι περιγραφές των δύο
ερευνητριών δεν αφήνουν περιθώρια για
παρεξηγήσεις:

Παγιδευμένοι
«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση

στα νησιά από την αρχή της προσφυγικής
κρίσης, από το 2015, κι έχω να πω ότι εί-
ναι η πρώτη φορά που βλέπω την κατά-
σταση στην Μόρια, να είναι τόσο άσχημη
για όλους και πόσο μάλλον για τα άτομα
με αναπηρία, που είναι εγκλωβισμένα
εκεί» είπε η κ. Κοσσέ. «Χιλιάδες άνθρωποι
ζητούν προστασία και ασφάλεια, είναι πα-
γιδευμένοι σε επιδεινούμενες συνθήκες,
μέσω ενός κύματος νέων αφίξεων, που
αποτελούνται, κυρίως, από γυναίκες και
παιδιά. Χαρακτηριστικά, τα στατιστικά του
Σεπτεμβρίου για τη Λέσβο, από τα σχεδόν
3.000 άτομα η πλειοψηφία ήταν παιδιά και
ο υπόλοιπος πληθυσμός χωρίζεται σε γυ-
ναίκες και άνδρες. 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώ-
πων αυτών ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες,
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,
ομάδες που πρέπει, να προστατεύονται
όπως τα άτομα με αναπηρίες, τα θύματα
βασανιστηρίων, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι,
οι γυναίκες μόνες, οι μονογονεϊκές οικο-
γένειες. Ενώ θα έπρεπε να προστατεύον-
ται και να μεταφέρονται στην ενδοχώρα
σε κατάλληλες και ανθρώπινες δομές,
περπατώντας στην Μόρια την τελευταία
εβδομάδα αντικρίσαμε ανθρώπους σε
αναπηρικά καροτσάκια, αντικρίσαμε γυ-
ναίκες μόνες, ηλικιωμένους και εκατοντά-
δες, εάν όχι χιλιάδες, παιδιά, συμπερι-
λαμβανομένων νεογέννητων παιδιών.

Από αυτή την εβδομάδα οι σχεδόν

5.000 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι εκεί
χωρίς αξιοπρεπή πρόσβαση σε σωστό
καταφύγιο, νερό, υγιεινή ή προστασία.
Καθώς περπατάει κανείς και πηγαίνει
στον καταυλισμό της Μόρια, βλέπει δε-
κάδες άτομα, πολλά εκ των οποίων παι-
δάκια, στριμωγμένα σε μικροσκοπικά
αντίσκηνα και πέφτει η θερμοκρασία.

Μια φορά υπήρξε βροχόπτωση και
όλα τα αντίσκηνα επέτρεπαν στο νερό
να μπει στο εσωτερικό και οι άνθρωποι
ήταν απελπισμένοι, γιατί όλες οι μικρές
κουβερτούλες που είχαν ήταν όλες
βρεγμένες.

Δεν υπάρχει νερό στη Μόρια και ο κό-
σμος έχει πρόσβαση στο νερό μόνο
τρεις φορές την ημέρα για 30-40 λεπτά.
Δεν υπάρχει ζεστό νερό. Είδαμε να φτά-
νει το νερό και μικρά παιδάκια, από τεσ-
σάρων ετών και πάνω, να τρέχουν ξυπό-
λητα στο βραχώδες έδαφος με μπουκά-
λια στα χεράκια τους προσπαθώντας να
τα γεμίσουν και να παλέψουν για το νε-
ρό μαζί με 4.000 άλλους ανθρώπους.

Κάθε μέρα βλέπαμε μικρά παιδάκια,
τα οποία τουρτούριζαν και ήταν έξω με
τα εσώρουχα τους, ενώ οι μητέρες τούς
έριχναν νερό στο κεφάλι προσπαθώντας
να τα καθαρίσουν και να τα προστατεύ-
σουν από τις ψείρες και από την ψώρα.
Αυτό που επίσης μας σόκαρε, ήταν ότι
παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση και
άλλοι υπεύθυνοι για το Hot Spot της
Μόρια γνωρίζουν ότι η Μόρια δεν είναι
προσβάσιμη σε ανθρώπους με αναπη-
ρία, εμείς συναντήσαμε πολλούς αν-
θρώπους με αναπηρία, οι οποίοι ζουν
εκεί και για αυτούς, κυριολεκτικά, δεν
υπάρχει η παραμικρή πρόσβαση στα
ντους ή στις τουαλέτες, που είναι απο-
λύτως απροσπέλαστες».

Κατερίνα Θωίδου

MOΡΙΑ Απάνθρωπες συνθήκες

Νεκρό πεντάχρονο κορίτσι

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του διήμερου

Συνέχεια 
από σελίδα 3

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Κάτω τα χέρια από τους δασκάλους



Σ
τη συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Πα-
κιστανικής Κοινότητας βρέθηκε ο Μαχ-
μούντ Ασφάκ τη Δευτέρα 9/10, αμέσως μό-

λις βγήκε από το Τζάνειο όπου νοσηλευόταν,
προκειμένου να καταγγείλει την δολοφονική επί-
θεση που δέχτηκε από το φασιστικό τάγμα εφό-
δου στην Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο.  

Τη δολοφονική επίθεση των νεοναζί, που έγινε
το Σάββατο 7/10 στις 5μμ κατήγγειλαν αμέσως με
ανακοίνωσή τους η ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστανική Κοι-
νότητα και η Ένωση Μεταναστών Εργατών: «Η
πενταμελής ομάδα των φασιστών επιτέθηκε με σι-
δηρογροθιές κατά δύο μεταναστών εργατών την
ώρα που βρίσκονταν σε θερμοκήπια και δού-
λευαν. Οι τρεις κύκλωσαν τον Ασφάκ Μαχμούντ
και άρχισαν να του καταφέρνουν δολοφονικά χτυ-
πήματα στο πρόσωπο, ενώ οι άλλοι δύο πλησία-
σαν τον Βακάς Χουσεΐν…»

Στη συνέντευξη τύπου, με το πρόσωπό του γε-
μάτο από ράμματα και μώλωπες που άφησαν οι
σιδερογροθιές, οι πέτρες και τα μαχαίρια με τα
οποία τον χτύπησαν, ο Μαχμούντ οργισμένος πε-
ριέγραψε την επίθεση: «Όταν έρχονταν προς το
μέρος μου, φώναζαν “αυτός είναι”. Με χτυπούσαν
με σιδερογροθιές, μετά έβγαλαν και μαχαίρι, με
τραυμάτισαν στο πρόσωπο, Θα σε κάψουμε ζων-
τανό απειλούσαν. Ο φίλος μου έτρεξε. Εμένα χτυ-
πήσανε πολύ. Με είχαν τραβήξει φωτογραφίες
παλαιότερα, τους έχω δει στην περιοχή και με ξέ-
ρουν κι αυτοί».

«Όλη η συμμορία να συλληφθεί τώρα» απαίτη-
σε ανάμεσα σε άλλα ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος
της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος, ο οποίος
ανέφερε ότι ο Μαχμούντ στοχοποιήθηκε από
τους φασίστες επειδή διαμαρτυρόταν.

«Είναι ξεκάθαρη η σύνδεση αυτών των ταγμά-
των εφόδου με τη Χρυσή Αυγή. Ζητάμε την άμε-
ση σύλληψή τους, αν πραγματικά θέλει αυτή η
κυβέρνηση να βάλει τέλος σε αυτό το πογκρόμ.
Δεν θα περιμένουμε να έχουμε έναν ακόμη Σαχ-

ζάτ Λουκμάν ή Παύλο Φύσσα για να κινητοποι-
ηθούμε» τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου εκ μέ-
ρους της ΚΕΕΡΦΑ προσθέτοντας ότι «ο Μαχ-
μούντ Ασφάκ ήταν από τους πρωτεργάτες της
«Ένωσης Μεταναστών Εργατών Γκορυτσάς
Ασπροπύργου». 

«Από τις 20/6 εκκρεμεί η υπόθεση στο γραφείο
Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ. Αν είχε κινητοποι-
ηθεί η ΓΑΔΑ νωρίτερα, δεν θα είχαμε την επίθεση
στον Ασφάκ» τόνισε ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος.
«Ο Ασπρόπυργος είναι μια περιοχή που υπάρ-
χουν ακόμη ενεργά γραφεία της Χ.Α. Ξέρουμε
από τη δικογραφία ότι ρατσιστικές επιθέσεις έγι-
ναν μόνο όπου υπήρχαν γραφεία της Χ.Α. Όπου
έκλεισαν τα γραφεία έχουν σταματήσει και οι επι-
θέσεις… 

Για την πρώτη περίοδο επιθέσεων στον Ασπρό-
πυργο έχουν σχηματιστεί 4 δικογραφίες, ενώ
έχει ήδη αναγνωριστεί στις τρεις το ρατσιστικό
κίνητρο. Έχουν αναγνωριστεί και στις τρεις, άν-
θρωποι από την ίδια ομάδα, την ίδια ομάδα που
επιτέθηκε και στη μεγάλη πορεία του Ιουνίου.
Υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά τον Ιούλιο του
2017 στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητών-
τας όλες αυτές οι υποθέσεις να γίνουν μία μεγά-

λη δικογραφία για να εντο-
πιστεί αυτή η ομάδα και να
μην εξετάζονται οι υποθέ-
σεις μεμονωμένα» τόνισε.

Τις επιθέσεις κατήγγει-
λαν ανάμεσα σε άλλους με
δηλώσεις τους ο Πάνος
Λάμπρου, από το Τμήμα Δι-
καιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, η
Αφροδίτη Σταμπουλή, πρό-
εδρος της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής της Βουλής για
την Ισότητα, τη Νεολαία
και τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου. “Το ΚΚΕ καταγ-
γέλλει τη νέα δολοφονική

επίθεση των εγκληματιών ναζιστών της Χρυσής
Αυγής σε βάρος μεταναστών εργατών στην πε-
ριοχή του Ασπροπύργου”, αναφέρει ανακοίνωση
του κόμματος.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ «στηρίζει την
αντιφασιστική δράση στην περιοχή του Ασπρο-
πύργου για τη διάλυση της ναζιστικής συμμο-
ρίας. Να κλείσουν τώρα τα Γραφεία – Ορμητήρια
της ΧΑ και να ξηλωθεί το Α.Τ. Ασπροπύργου. Στη
φυλακή οι δολοφόνοι - μέλη των Ταγμάτων Εφό-
δου και όλη η ηγεσία της ΧΑ».

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει την ευθύνη
γιατί ένα χρόνο τώρα ξετυλίγονται οι επιθέσεις
και δεν προχώρησε καμία πρωτοβουλία κάθαρ-
σης της Αστυνομίας από τους χρυσαυγίτικους
πυρήνες, για να συλληφθούν και να παραπεμ-
φθούν οι δολοφόνοι της γνωστής φασιστικής
συμμορίας της Γκορυτσά Ασπροπύργου», τονίζει
η ΚΕΕΡΦΑ.
• Ο Ασφάκ Μαχμούντ, μέλος της Ένωσης Με-

ταναστών Εργατών της Γκορυτσά Ασπροπύργου
θα είναι ομιλητής στην Διεθνή Συνάντηση και Πα-
νελλαδική Συνέλευση κατά του ρατσισμού και
του φασισμού, 14-15 Οκτώβρη στο Κλειστό γήπε-
δο μπάσκετ Ρούφ.
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“Θα σε κάψουμε ζωντανό»

Τ
ον περασμένο Μάιο, αναφερόμενος στη σωρεία ρατσιστι-
κών επιθέσεων που είχαν γίνει στον Ασπρόπυργο, ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, είχε

δηλώσει ότι «δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε την παρα-
μικρή βιαιοπραγία από ακραία στοιχεία, σε βάρος οποιουδήπο-
τε μετανάστη».

Σήμερα, με τις εικόνες αποτροπιασμού, μετά από τον άγριο
ξυλοδαρμό του Μαχμούντ Ασφάκ να γίνονται πρώτο θέμα σε
εφημερίδες, τηλεόραση και διαδίκτυο, ο υπουργός Δημόσιας
Τάξης μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, βγήκε ξανά να δη-
λώσει ότι «οι δράστες αυτών των επιθέσεων δεν θα μείνουν ατι-
μώρητοι. Έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες στην Αστυνομία, ώστε
οι δράστες να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν».

Είναι προφανές ότι ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Τόσκας και
μαζί η κυβέρνηση που τον στηρίζει, μας δουλεύουν ψιλό γαζί. Λί-
γο μόνο από τον ζήλο που έδειξαν ο υπουργός και οι υφιστάμε-
νοι στις 16 Σεπτέμβρη (όταν κινητοποίησαν εκατοντάδες αστυνο-
μικούς για να προστατέψουν κλείνοντας δρόμους με κλούβες,
ΜΑΤ και δακρυγόνα τα γραφεία της Χρυσής Αυγής από το αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο) να έδειχναν για το τάγμα εφόδου του
Ασπρόπυργου, δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ.  Γιατί ο νέος γύρος
επιθέσεων είχε ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτέμβρη.

Όπως κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους στις 19/9 οι εργάτες
γης και η ΚΕΕΡΦΑ: «Η φασιστική ομάδα της Γκορυτσά πριν
από δύο βδομάδες είχε κάνει ξανά την εμφάνισή της μετά από
τέσσερις μήνες αδράνειας μετά τις αντιφασιστικές διαδηλώ-
σεις στην περιοχή και την έναρξη έρευνας από την Εισαγγελία

Εφετών. Εμφανίστηκαν έξω από το σπίτι ενός μετανάστη φο-
ρώντας όλοι κουκούλες και απειλώντας ότι ξεκινάμε ξανά τις
επιθέσεις. Είναι αδιανόητο ότι ξανά η Αστυνομία τους αφήνει
να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να οργανώνουν νέα πογκρόμ
και επιθέσεις».

Αγριότητα

Αιτία αυτής της ανακοίνωσης; Η άγρια επίθεση που είχε γίνει
την ίδια μέρα (την επόμενη μέρα από την επέτειο των τεσσά-
ρων χρόνων της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα) εναντίον του
εργάτη γης Καουάρ Αμπάς: «Σήμερα το πρωί στις 7πμ, ο μετα-
νάστης εργάτης Καουάρ Αμπάς έβγαινε από το σπίτι του για να
πάει για τα χαρτιά του στην Π. Ράλλη. Ομάδα δύο φασιστοει-
δών του επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα. Τον πλησίασαν από
πίσω. Ο ένας τον έπιασε από το λαιμό ενώ ο άλλος άρχισε να
τον χτυπά με σιδηρογροθιά στο πρόσωπο και το κεφάλι. Τον
έριξαν κάτω και συνέχισαν να τον κλωτσάνε μέχρι που έβαλαν
τις φωνές γείτονες και τους σταμάτησαν…», έγραφε τότε χαρα-
κτηριστικά η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ.

Τα ήξεραν όλα αυτά και η αστυνομία και ο υπουργός και δεν
έκαναν απολύτως ΤΙΠΟΤΑ για να σταματήσουν αυτούς τους
δολοφόνους. Και η ευθύνη τους δεν σταματάει στην εγκληματι-
κή αυτή ανοχή και αδράνεια. Αφορά και στην απόλυτη «έλλειψη
διάθεσης», για να το πούμε ευγενικά, να έρθουν αντιμέτωποι

και να αναδείξουν τον ρόλο της Χ.Α στον Ασπρόπυργο. Παρά
το γεγονός ότι έχει ήδη αναγνωριστεί από τα θύματα ένας από
τους επιτιθέμενους σαν στέλεχος της Χ.Α και παρότι στις 29/9,
μόλις πριν μερικές μέρες, ο Κασιδιάρης καταδικάστηκε για
προτροπή σε ρατσιστική βία ακριβώς γιατί το Μάιο του 2011
προέτρεπε τους κατοίκους στον Ασπρόπυργο να «ξεφορτω-
θούν τα ανθρώπινα σκουπίδια» αναφερόμενος στους Ρομά! 

Αν ο ίδιος ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Τόσκας δεν τολμάει
καν να κατονομάσει τη Χρυσή Αυγή (στην πρόσφατη δήλωσή
του περιορίστηκε να πει για τους δράστες ότι «και αυτοί που
τους υποστηρίζουν έχουν τεράστια ευθύνη») τότε είναι απολύ-
τως αναμενόμενη η στάση των υφισταμένων του. Όπως διαβά-
σαμε στην Αυγή: «Αρμόδιοι αξιωματικοί πάντως, επισημαίνουν
ότι το πρόβλημα στην Δυτική Αττική είναι πιο πολύπλοκο, γιατί
πέρα από τις επιθέσεις με καθαρά ρατσιστικά κίνητρα, το οποίο
είναι υπαρκτό φαινόμενο, είναι και ο λεγόμενος ανταγωνισμός
για εργασία». Άλλες αστυνομικές διαρροές εστιάζουν στην
εθνικότητα ή την καταγωγή του δράστη για «17χρονο ομογενή
από τη Ρωσία ή το Καζακστάν» – αλλά για Χρυσή Αυγή, φασί-
στες, ούτε κουβέντα!

Όπως και την άνοιξη με τις αποκαλύψεις, τις καταγγελίες και
τις διαδηλώσεις που ανέκοψαν το πρώτο κύμα ρατσιστικής βίας
στον Ασπρόπυργο, όπως με το Λουκμάν και το Φύσσα το 2013,
το αντιφασιστικό κίνημα καλείται στον Ασπρόπυργο για άλλη
μια φορά να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και θα το κάνει.

Γιώργος Πίττας

Σ
χεδόν ταυτόχρονα με την
επίθεση στον Ασπρόπυργο,
άλλος ένας μετανάστης ερ-

γαζόμενος σε εστιατόριο έπεσε
θύμα ρατσιστικής επίθεσης τάγ-
ματος εφόδου την ώρα που γύρ-
ναγε από τη δουλειά του. Όπως
καταγγέλλει η Πακιστανική Κοινό-
τητα και η ΚΕΕΡΦΑ:

“Το Σάββατο 9/10 στις 3πμ, ο
Ουσμάν Μοχάμεντ, 30 ετών, ενώ
έφευγε από το εστιατόριο όπου
δουλεύει και πήγαινε για να πάρει
το λεωφορείο στην Λ. Ηρακλείου
και Τραλλέων δέχτηκε επίθεση-
λιντσάρισμα από ομάδα 10-12
ατόμων, ηλικίας 20-30 ετών. Τον
περικύκλωσαν και άρχισαν να τον
χτυπάνε και να τον κλωτσάνε ως
αγέλη. Λιποθύμησε από τα χτυ-
πήματα και όταν συνήλθε επέ-
στρεψε στη δουλειά του όπου
τον μετέφεραν στο νοσοκομείο
ΚΑΤ. Παραμένει και νοσηλεύεται
στο νοσοκομείο Αγία Όλγα με
τραύματα στο πρόσωπο, με σπα-
σμένη τη μύτη και γδαρμένα τα
χέρια. Ο ίδιος γνωρίζει λίγα ελλη-
νικά και δεν αντιλήφθηκε τι του
φώναζαν όταν τον χτυπούσαν. 

Τελευταία, πυκνώνουν και εξα-
πλώνονται οι ρατσιστικές επιθέ-
σεις κατά εργατών μεταναστών
στη περιοχή φτάνοντας τις τέσ-
σερις τον τελευταίο μήνα, στην
Ν. Ιωνία, Ν. Ηράκλειο, Αγ. Ανάρ-
γυρους, Κόκκινο Μύλο”.

Τι κάνει η κυβέρνηση;

Επίθεση 
και στη
Λαμπρινή

Το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στον Ασπρόπυργο, 17/6
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Κοινός αγώνας ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες

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

Στις 18 Μάρτη του 2017, ενώ παντού
στην Ευρώπη είχαμε αντιρατσιστι-

κές και αντιφασιστικές διαδηλώσεις,
ήμασταν 10.000 στο συλλαλητήριο στο
Παρίσι, σε μια χώρα σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, εν μέσω προεκλογι-
κής καμπάνιας, και με το Εθνικό Μέτω-
πο στην πρώτη θέση στα γκάλοπ. 

Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Μα-
κρόν εκλέχτηκε πρόεδρος με ένα από
τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής
από το 1958. Από τη μεριά της, η Μαρίν
Λεπέν έχασε στο δεύτερο γύρο αλλά
πέτυχε το μεγαλύτερο ποσοστό που εί-
χε ποτέ το Εθνικό Μέτωπο, με 10,6 εκ.
ψήφους. 

Τα πρώτα μέτρα του Μακρόν έδειξαν
το πολιτικό του σχέδιο: επέλεξε έναν
πρωθυπουργό από τη δεξιά, και αποφά-
σισε να τσακίσει τα εργασιακά δικαιώ-
ματα, να κυνηγήσει τους μετανάστες,

να ποινικοποιήσει τους αλληλέγγυους,
και τέλος, να μετατρέψει την κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης σε νόμο του κρά-
τους. Από τη μεριά του Εθνικού Μετώ-
που (FN), έχουν αναδειχτεί σημαντικές
στρατηγικές διαφωνίες στο εσωτερικό
του, σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να
φτάσουν στην εξουσία, καθώς ταλαν-
τεύονται ανάμεσα σε μια πολιτική συμ-
μαχιών με την αντιδραστική δεξιά και
σε μια κινητοποίηση των ψηφοφόρων
τους σ’ένα καινούργιο κόμμα. 

Έχουμε λοιπόν δυο μέτωπα πάλης
για τους επόμενους μήνες: ενάντια
στην κυβέρνηση και ενάντια στο Εθνικό
Μέτωπο. Χωρίς τη μάχη ενάντια στην
κυβέρνηση για να μην αφήσουμε να πε-
ράσει το σχέδιο της λιτότητας, τα πο-
σοστά του FN θα μεγαλώνουν κι άλλο.
Αλλά χωρίς τη μάχη ενάντια στο FN και
τις ρατσιστικές ιδέες του, οι κοινωνικοί
αγώνες θα είναι αποδυναμωμένοι. 

Έχουμε τον τρόπο να δώσουμε αυτές
τις μάχες: οι διαδηλώσεις που είδαμε
και το εκλογικό ποσοστό στα αριστερά
του Σοσιαλιστικού Κόμματος δείχνουν
ότι υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση. Εξάλ-
λου οι κινητοποιήσεις ενάντια στον Μα-
κρόν έχουν ήδη αρχίσει. Η δημοτικότη-
τά του έπεσε το ίδιο γρήγορα όπως εί-
χε ανέβει. Από το Σεπτέμβρη, εκατοντά-
δες χιλιάδες άτομα απέργησαν και δια-
δήλωσαν ενάντια στην κοινωνική του
πολιτική. Τον Οκτώβρη, διάφοροι κλά-
δοι εργαζομένων καλούν πάλι σε απερ-
γία. Όσο για το Εθνικό Μέτωπο, που κι-
νείται προς την ίδρυση ενός καινούργι-
ου κόμματος σε λίγους μήνες,  χρειάζε-
ται με αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες
και αντιφασιστικές διαδηλώσεις να μην
αφήσουμε την ατζέντα του να αναπτυχ-
θεί. 

Βανίνα Τζιουτνιτσελί, ΝΡΑ 

ΔΑΝΙΑ

Kαι την φετινή χρονιά αντιρατσιστές-τριες από τη
Δανία θα συμμετάσχουν στην Αντιφασιστική Συ-

νάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα. 

Η στάση της κυβέρνησης στη Δανία είναι εξαιρετι-
κά αρνητική απέναντι στους πρόσφυγες. Τα σύνορα
είναι κλειστά και τα φυλάει στρατός. Αρνούνται να
δώσουν άσυλο σε ανθρώπους από το Αφγανιστάν, το
Ιράκ, τη Σομαλία αν και αυτές οι χώρες είναι γνωστό
ότι είναι διαλυμένες μετά από χρόνια πολέμου. Αν
δεν γυρίζουν μόνοι τους πίσω, κλείνονται σε στρατό-
πεδο και στη συνέχεια απελαύνονται δια της βίας. Η
νεοφιλελεύθερη-συντηρητική κυβέρνηση έχει την
υποστήριξη του ρατσιστικού Κόμματος του Λαού των
Δανών. Δυστυχώς, το Εργατικό Κόμμα κρατάει την
ίδια στάση απέναντι στους πρόσφυγες.   

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ακόμη χιλιάδες άν-
θρωποι που συμμετέχουν σε πολλά και διάφορα δί-
κτυα και οργανώσεις που στηρίζουν τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες με το αντιρατσιστικό κίνημα αν
και μικρό να στηρίζεται σε μικρές τοπικές ομάδες.

Πρόσφατα, κάποιες από αυτές τις ομάδες, συναν-
τηθήκαμε και αποφασίσαμε να συντονίσουμε τη δρά-
ση μας. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια αντιρατσι-
στική εκστρατεία και να αντισταθούμε στο ρατσισμό
και το μίσος, που θα κάνουν ξανά την εμφάνισή τους
στις τοπικές εκλογές που πρόκειται να γίνουν στο τέ-
λος Νοέμβρη στη Δανία. 

Θα συναντηθούμε ξανά προκειμένου να προετοιμα-
στούμε για την επόμενη διεθνή μέρα δράσης τον
Μάρτιο. Σε αυτήν που έγινε φέτος στις 18 Μάρτη,
έγιναν διαδηλώσεις στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις
της Δανίας. Ελπίζουμε ότι την χρονιά που έρχεται θα
συμμετάσχουν ακόμη περισσότερες. Το να είμαστε
μέρος ενός διεθνούς συντονισμού μας βοηθάει και
μας δίνει έμπνευση να χτίσουμε ένα ισχυρό αντιφασι-
στικό κίνημα και στη Δανία. 

Λενέ Γιούνκερ

ΗΔιεθνής Αντιφασιστική Συνάντη-
ση που οργανώνεται στην Αθή-

να στις 14 - 15 Οκτώβρη γίνεται σε
μια εξαιρετικά σημαντική συγκυρία
για μας στη Κύπρο. 

Το ΕΛΑΜ, η Χρυσή Αυγή Κύπρου,
όχι μόνο εκπροσωπείται στη Βουλή
πια, με 2 εκπροσώπους αλλά πατών-
τας πάνω στο κλίμα εθνικιστικής πό-
λωσης που δημιουργούν τα απορρι-
πτικά κόμματα μπορεί και επηρεάζει
τις πολιτικές εξελίξεις. 

Η πρόταση που έκανε τον περα-
σμένο Γενάρη στη Βουλή για να
γιορτάζεται επίσημα το ενωτικό δη-
μοψήφισμα στα σχολεία, πέρασε με
την στήριξη των κομμάτων της αντι-
πολίτευσης με εξαίρεση το ΑΚΕΛ και
την αποχή του κυβερνώντος κόμμα-
τος. Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση
προς τους τουρκοκύπριους και οδή-
γησε στη διακοπή των συνομιλιών
για δυο μήνες.

Αυτή την περίοδο κυριάρχησε ένα
ψυχροπολεμικό κλίμα αντιπαράθε-
σης μέσα στο οποίο οι φασίστες
βρήκαν την ευκαιρία να επιτίθενται
σε τουρκοκύπριους που έρχονται
στο νότο, να κτυπούν συγκεντρώσεις
της ριζοσπαστικής αριστεράς, να ορ-
γανώνουν φιέστες και να ζητούν συ-
νεχώς να κλείσουν τα οδοφράγματα
και να σταματήσει κάθε επικοινωνία
με την άλλη πλευρά. 

Βέβαια αυτά δεν μένουν αναπάν-
τητα. Η επίθεσή τους στην εκδήλω-
ση της ριζοσπαστικής αριστεράς,

απαντήθηκε άμεσα με κινητοποίηση
που κάλεσε την επόμενη μέρα το
ΑΚΕΛ, κάτι που ήταν πολύ σημαντι-
κό.

Στις 18 Μάρτη μια μεγάλη ενωτική
αντιρατσιστική – αντιφασιστική πο-
ρεία στην οποία εκπροσωπήθηκαν
και τουρκοκυπριακά συνδικάτα και
οργανώσεις μάζεψε εκατοντάδες
άτομα στη Λευκωσία. 

Στην επέτειο του πραξικοπήματος
και της εισβολής, οι φασίστες του
ΕΛΑΜ προσπάθησαν να καταθέσουν
στεφάνι στα μνήματα των πεσόντων
στο πραξικόπημα και την εισβολή αλ-
λά οι συγγενείς των δολοφονημένων
αντιστασιακών τους το πέταξαν και
δεν επέτρεψαν αυτή τη βεβήλωση
από τους συνεχιστές του Γρίβα και
της Χούντας. Πετυχημένη ήταν και η
εκδήλωση στην επέτειο της δολοφο-
νίας του Παύλου Φύσα τον περασμέ-
νο μήνα.

Σε μια εποχή που οι φασίστες και
οι ακροδεξιοί αναθαρρεύουν από τις
εκλογικές επιτυχίες του Τραμπ, της
Λε Πεν και των Γερμανών φασιστών
η Διεθνής Αντιφασιστική Συνάντηση
που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στην Αθή-
να θα είναι ένα σημαντικό γεγονός
για να ανταλλάξουμε εμπειρίες και
να πάρουμε έμπνευση για να συνεχί-
σουμε. Θα είναι μια πολύτιμη συμβο-
λή στις μάχες που έχουμε μπροστά
μας.

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΤΟΥΡΚΙΑ

Την εικόνα από τις αντιρατσιστικές-αντιφασιστι-
κές πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει και στην

Τουρκία, θα μεταφέρει στο γήπεδο του Ρουφ, ο
Ντενιζ Γκουγκόρεν που συμμετείχε την Δευτέρα 2
Οκτώβρη σε προπαρασκευαστική συνάντηση του
αντιρατσιστικού κινήματος στην Ιστανμπούλ. 

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν εκπρό-
σωποι από μια σειρά αντιρατσιστικές συλλογικότη-
τες, αριστερές οργανώσεις, οργανώσεις για αν-
θρώπινα δικαιώματα, συνδικαλιστές, αποφασίστη-
κε ανάμεσα σε άλλα η συμμετοχή και του αντιρα-
τσιστικού κινήματος στην Τουρκία στη διεθνή μέρα
κατά του ρατσισμού στις 21 Μάρτη στα πλαίσια
μιας μαζικής εκστρατείας κατά του ρατσισμού.

Στη συζήτηση αναδείχτηκε και η σημασία του να
είναι αυτή η πρωτοβουλία μέρος ενός διεθνούς κι-
νήματος κατά του ρατσισμού καθώς και η ιδέα της
διοργάνωσης μιας διεθνούς διάσκεψης προς αυτή
την κατεύθυνση. Τονίστηκε η ανάγκη της σύνδεσης
της αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής δράσης με
τη δράση ενάντια στον εθνικισμό και τον πόλεμο
και για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες από τη Συ-
ρία - αλλά και ενάντια στον σεξισμό, για δικαιώμα-
τα στο LGBTQI κίνημα. 

Ο Ντενίζ Γκουνγκόρεν, στην εναρκτήρια ομιλία
του μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μαζική απάν-
τηση σε μια περίοδο που οι φασίστες διεκδικούν
στο δρόμο αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο ενώ
αναφέρθηκε στην πολιτική που ακολουθεί το τουρ-
κικό κράτος ενάντια στους πρόσφυγες από τη Συ-
ρία. Εκ μέρους της οργάνωσης DSIP, ο Σενόλ Κα-
ράκας ενημέρωσε ότι εδώ και πολλά χρόνια πραγ-
ματοποιούνται διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού
στις 21 του Μάρτη σε μια σειρά χώρες και πρότει-
νε να προγραμματιστεί κινητοποίηση και στην
Τουρκία εκείνη την εποχή.

Μετά τις εθνικές εκλογές
του Μαρτίου στην Ολλαν-

δία οι άρχουσες τάξεις της Ευ-
ρώπης ένοιωσαν κάποια ανα-
κούφιση. Ο λαϊκισμός είχε χτυ-
πηθεί και τα ίδια νεοφιλελεύθε-
ρα κόμματα του κέντρου θα
μπορούσαν να σχηματίσουν
μια κυβέρνηση πλειοψηφίας.
Αλλά οι διαπραγματεύσεις για
τη νέα κυβέρνηση κράτησαν
παραπάνω από 200 μέρες. 

Ο σχηματισμός της νέας κυ-
βέρνησης σημαδεύεται από
μια περαιτέρω στροφή προς
τα δεξιά. Κάνει πιο πλούσιο το
πλουσιότερο 1% ενώ βάζει
τους εργάτες να πληρώσουν
αυξάνοντας τον ΦΠΑ, ενώ ταυ-
τόχρονα μετατρέπει ακόμη και
τους επίσημα καταγεγραμμέ-
νους πρόσφυγες σε πολίτες
δεύτερης κατηγορίας, καθώς
αναβάλει την παροχή κοινωνι-
κών δικαιωμάτων για μετά από
δύο χρόνια.  

Η μεγαλύτερη αντιπολίτευση
μέσα στο κοινοβούλιο είναι το
PVV, το κόμμα του Βίλντερς.
Χωρίς μια μαχητική αριστερά
να τον σταματήσει, ο Βίλντερς
μπορεί να επιχειρήσει να στρέ-
ψει τον θυμό του κόσμου σε
ακόμη πιο ακροδεξιά κατεύ-
θυνση. Υπάρχει επίσης ένα νέο
κόμμα της δεξιάς στο κοινο-
βούλιο, το «Φόρουμ για Δημο-

κρατία». Ενώ το PVV είναι ένα
ρατσιστικό λαϊκιστικό κόμμα
που επικοινωνεί κυρίως μέσω
τουίτερ, το «Φόρουμ για τη Δη-
μοκρατία» θα ήθελε να χτίσει
ένα φασιστικό κίνημα. Το κόμ-
μα και ο ηγέτης του, ονόματι
Baudet οργανώνουν εκδηλώ-
σεις σε όλη τη χώρα όπου
προσπαθούν να χτίσουν δίκτυα
ενάντια στον «πολιτιστικό μαρ-
ξισμό», την «διάλυση της Ολ-
λανδικής Κουλτούρας» και τον
φεμινισμό.

Ένα σημαντικό καθήκον της
Αριστεράς αυτήν την περίοδο
είναι να κάνει το ρόλο του «Φό-
ρουμ για τη Δημοκρατία» ορα-
τό. Προς το παρόν δεν έχει πε-
τύχει να χτίσει κίνημα στους
δρόμους, αλλά οι οπαδοί του
παρενοχλούν και εκφοβίζουν
ακτιβιστές και πολιτικούς τους
αντιπάλους. Είναι επείγον η
Αριστερά να προχωρήσει σε
ένα ενιαίο μέτωπο εναντίον της
άκρας δεξιάς. 

Οι εκλογές στη Γερμανία
έδειξαν ότι παρόμοιες εξελί-
ξεις υπάρχουν σε όλη την Ευ-
ρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
Κάτι που κάνει τον διεθνή συν-
τονισμό, τη συζήτηση και την
ανταλλαγή διεθνών εμπειριών
στο χτίσιμο των ενιαίων μετώ-
πων ακόμη πιο κεντρική.

Εβούτ Βάντεμπεργκ

Ε
κδηλώσεις και συναντήσεις οργάνωσαν τις
προηγούμενες μέρες οι τοπικές επιτροπές της
ΚΕΕΡΦΑ για την καλύτερη οργάνωση της αντι-

φασιστικής-αντιρατσιστικής δράσης τους σε κάθε γει-
τονιά αλλά και ενόψει της συμμετοχής τους στο πα-
νελλαδικό διήμερο στο Ρουφ. 

Στον Πειραιά, στον δικηγορικό σύλλογο την Παρα-
σκευή 6 Οκτώβρη, τη συζήτηση άνοιξε ο Θανάσης
Διαβολάκης, από το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ ο οποίος μίλησε
για τις μάχες που έχει να δώσει το αντιφασιστικό και
αντιρατσιστικό κίνημα, πατώντας πάνω στην εμπειρία
του ενωτικού στοιχείου των αντιφασιστικών συλλαλη-
τηρίων του Σεπτέμβρη αλλά και του Μάρτη. Ο Διονύ-
σης Πατσόπουλος από την “Αλληλεγγύη Πειραιά” εί-
πε ότι για την Πρωτοβουλία στην οποία ανήκει, κορυ-
φαίο γεγονός στα 5 χρόνια λειτουργίας της ήταν η
έλευση των προσφύγων στο Λιμάνι του Πειραιά το
2015 και η ίδρυση της Παμπειραϊκής Πρωτοβουλίας
που όρθωσε τείχη ενάντια στο ρατσισμό. Ο Μοχάμεντ
Μαχντί, πρόσφυγας που ζει στο στρατόπεδο στο Σχι-
στό, τόνισε τη συμμετοχή των προσφύγων στις 16 Σε-
πτέμβρη για το κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής
Αυγής. Στο τέλος συγκροτήθηκε ανοιχτό συντονιστικό
της ΚΕΕΡΦΑ προκειμένου να οργανώσει τις επόμενες
πρωτοβουλίες στην πόλη του Πειραιά.

«Στο Περιστέρι, το Σάββατο 7/10 στο θέατρο της
Ξυλοτεχνίας αντιφασίστες και αγωνιστές από τις γει-
τονιές του Περιστερίου βρέθηκαν συζητώντας την
προοπτική στο αντιφασιστικό και αντιρατσιστικο κίνη-
μα» μας μεταφέρει ο Παντελής Γαβριηλίδης. 

«Η Χρυσάνθη φοιτήτρια στα ΤΕΙ Αθήνας τόνισε ότι
οι φοιτητές που παλεύουν ενάντια στην υποχρηματο-
δότηση στα πανεπιστήμια αντλούν έμπνευση από τη
μάχη ενάντια στο ρατσισμό και ο Καμάρ εργάτης γης
περιέγραψε πως οργανώθηκαν οι μετανάστες εργά-
τες με το τοπικό κίνημα ενάντια σε επιθέσεις χρυσαυ-
γιτών στην περιοχή του Ασπροπύργου καθώς και την
ανάγκη για συνέχεια – μια επιτακτική ανάγκη όπως
απέδειξε η νέα φασιστική επίθεση που γινόταν στην
Γκορυτσα την ώρα της εκδήλωσης. 

Στη συζήτηση που άνοιξε μεταξύ άλλων τοποθετή-
θηκαν ο Σπύρος εργαζόμενος στο ΕΚΠΑ που αναφέρ-
θηκε στην σύνδεση του αντιφασιστικού κινήματος με
το εργατικό κίνημα και την μάχη που δίνουν για να
μην περάσει η αξιολόγηση στο δημόσιο και ο Γιάννης
από το χώρο του ΚΚΕ που τόνισε την ανάγκη να εμ-
πλέξουμε στη δράση ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς
αγωνιστών για να κλείσουμε τα κεντρικά γραφεία των
φασιστών και σε κάθε γειτονιά.

Η εκδήλωση κατέληξε στη συγκρότηση τοπικού

συντονιστικού της ΚΕΕΡΦΑ που ανέλαβε να οργανώ-
σει πικετοφορία την ερχόμενη Τρίτη στον πεζόδρομο
Εθνικής Αντιστάσεως για να καλέσουμε ανοιχτά τον
κόσμο να πάρει μέρος στην Διεθνή Συνάντηση 14-
15/10 και την οργανωμένη παρέμβαση μας στην πύλη
του Εφετείου την Δευτέρα 16/10 στη δίκη της ΧΑ σαν
πρώτους σταθμούς».

Πρωτοβουλία

«Στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Αμπελοκήπων ενόψει
της Διεθνούς Συνάντησης κατά του Ρατσισμού και του
Φασισμού 14-15/10, τον λόγο πήρε (μαζί με την Μαρία
Κασκαρίκα από την Πρωτοβουλία για να κλείσουν τα
γραφεία της Χ.Α, τον Κωνσταντίνο Μανταίο, πρόεδρο
του ΣΦΕΑ και τον Κώστα Καταραχιά, πρόεδρο του
Συλλόγου Εργαζομένων Αγίου Σάββα) ο Τζο Βαλένθια,
προέδρος της οργάνωσης ΚASAPI- Ένωσης Φιλιππινέ-
ζων Μεταναστών», μας μεταφέρει η Εύα Ηλιάδη.

Ο Τζο Βαλένθια τόνισε: “Oι Φιλιππινέζοι είναι μια από
τις πιο παλιές κοινότητες μεταναστών στην Ελλάδα, με
πλούσια ιστορία και βαθιές ρίζες.  Αρχίσαμε να φτά-
νουμε μαζικά στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του ‘70.

Αλλά η λέξη που περιγράφει τί σημαίνει Ευρώπη για
τους πρόσφυγες και μετανάστες, σήμερα, είναι μια: ξε-
νοφοβία. Ο ρατσισμός απέναντι στους Φιλιππινέζους
εργάτες -που στην πλειονότητά τους είναι οικιακοί βοη-
θοί και ξέρουν καλά τι σημαίνει εργοδοτική αυθαιρεσία
και κοινωνικός αποκλεισμός- είναι ένα καθημερινό πρό-
βλημα: είμαστε ο εύκολος στόχος του ρατσισμού. Αλλά
δεν περιμένουμε από τα πολιτικά κόμματα ή την Αστυ-
νομία να μας βοηθήσουν -είναι άλλωστε κομμάτια του
συστήματος που γεννά το ρατσισμό. 

Αντίθετα, περιμένουμε την βοήθεια από τους καθη-
μερινούς ανθρώπους, από τους εργαζόμενους, από
τις αντιρατσιστικές οργανώσεις. Γι’ αυτό εκδηλώσεις
σαν τη σημερινή και τη Διεθνή Συνάντηση στις 14-
15/10 είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Νιώθουμε ότι
δεν είμαστε μόνοι μας αλλά ότι έχουμε την υποστήρι-
ξη όλων σας. Να διώξουμε την ακροδεξιά από την Ελ-
λάδα αλλά και από παντού. Ευχαριστούμε πολύ την
ΚΕΕΡΦΑ για την υποστήριξη”.

Στην Κυψέλη, στο πολιτιστικό κέντρο του ΟΝΑ την
συζήτηση άνοιξαν ο Τάκης Ζώτος, από την πολιτική
αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος στη δίκη της Χ.Α

και οι Βαγγέλης Τριμπόνιας, δικηγόρος και Νίκη Αργύ-
ρη, από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ. Τον λόγο πήραν ανάμεσα
σε άλλους ο Ζοέλ, πρόσφυγας από το Καμερούν που
ήταν στο στρατόπεδο της Μόριας και κατήγγειλε ότι
έχουν ξεκινήσει απελάσεις στην Τουρκία, ο Σαχίντ,
πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, που μέχρι πριν λίγο
ήταν στο στρατόπεδο της Μαλακάσας, ο οποίος κα-
τήγγειλε τις άσχημες συνθήκες που επικρατούν εκεί
αλλά και την έλλειψη δυνατότητας μετακίνησης που
κρατά αποκλεισμένους τους πρόσφυγες και η Ντίνα
Γκαρανέ, εκπαιδευτικός από την Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας.   

Την εκδήλωση στη Νέα Ιωνία άνοιξε ο Βαρές Μ.
που πρόσφατα είχε δεχθεί ρατσιστική επίθεση, μιλών-
τας εκ μέρους της Πακιστανικής Κοινότητας που μαζί
με τον Στέλιο Μιχαηλίδη από την ΚΕΕΡΦΑ αναφέρθη-
καν στις πρόσφατες δυναμικές αντιρατσιστικές κινη-
τοποιήσεις στη Νέα Ιωνία. Ακολούθησε συζήτηση
στην οποία ανάμεσα σε άλλους το λόγο πήρε η Μαρία
Ντάσιου από το Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Ιατρείο
Φαρμακείο Νέας Φιλαδέλφειας.  

Δεκάδες άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 5/1 στην αίθουσα δημοτικού

συμβουλίου στο Χαλάνδρι. Ο Κώστας Παπαδάκης από
την Πολιτική Αγωγή στη Δίκη της Χ.Α τόνισε ότι η 16/9
ήταν ένας σημαντικός σταθμός που το αντιφασιστικό
κίνημα πάλεψε ενωμένο. 

Μέρες δράσης

Η Βασίλεια Χαρλαύτη, φοιτήτρια ΤΕΙ τόνισε ότι οι
φοιτητικοί σύλλογοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο
αντιφασιστικό κίνημα θυμίζοντας, στο ΤΕΙ Αθήνας, τη
γενική συνέλευση που πήρε απόφαση για μαζική συμ-
μετοχή στις 18/3 αλλά και στη διαδήλωση στον
Ασπρόπυργο ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις και
ενημέρωσε ότι στις σχολές οργανώνονται μέρες δρά-
σης για το διήμερο 14-15/10.

“Η οργανωμένη εργατική τάξη με τα σωματεία της
παίζει καθοριστικό ρόλο στις αντιφασιστικές μάχες”
είπε ο Αντώνης εργαζόμενος στο ΥΠΠΟ, ενώ η Ήρα
ακτιβίστρια απ' τα Βριλήσσια τόνισε ότι “Υπάρχει μια
αντίφαση στην προπαγάνδα των ΜΜΕ σε σχέση με
την Γερμανία. Δεν ισχύει ότι ο κόσμος είναι ρατσιστές
γιατί τα μεγάλα ποσοστά του AfD ήταν σε περιοχές
που δεν υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες”. 

Στο Ταπητουργείο στο Βύρωνα, την εισήγηση έκανε ο
Νίκος Βούλτσος, ενώ τον λόγο πήραν εργαζόμενοι και
φοιτητές. Ο Γιάννης, φοιτητής στην Φιλοσοφική, τοπο-

θετήθηκε πάνω στην ανάγκη να σπάσουμε το φόβο που
προκαλούν τα τάγματα εφόδου των ναζί και την ανάγκη
για μια μόνιμη επικοινωνία με τον κόσμο για να αντιμε-
τωπιστεί ο ρατσισμός και οι ρατσιστικές επιθέσεις.

Την προηγούμενη Πέμπτη 5/10 πραγματοποιήθηκε
στο Μενίδι αντιφασιστική εκδήλωση, στην οποία ανά-
μεσα σε όλους έδωσαν το παρών μετανάστες και φοι-
τητές της περιοχής. Στο τέλος της εκδήλωσης οργα-
νώθηκε μία συντονιστική ομάδα της ΚΕΕΡΦΑ, η οποία
προγραμμάτισε δράσεις για τις επόμενες μέρες, που
περιελάμβαναν εξορμήσεις και αφισοκολλήσεις στην
περιοχή. 

«Στην Άνω Γλυφάδα πραγματοποιήθηκε η εκδήλω-
ση της ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων την Κυριακή. Ο Στέλιος Γιαν-
νούλης, δάσκαλος  μετέφερε την εικόνα της αλληλεγ-
γύης εκπαιδευτικών και γονιών, στο δικαίωμα των παι-
διών στη μόρφωση ενώ ο Λουκάς Θεοτοκάτος, συμ-
βασιούχος στην Υπηρεσία Ασύλου, αναφέρθηκε στις
δυσκολίες που μπαίνουν από ΕΕ-κυβέρνηση στο άσυ-
λο στους πρόσφυγες, όπως η πρόσφατη απόφαση
του Αρείου Πάγου ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα
ή οι αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών και διάφο-
ροι γραφειοκρατικοί περιορισμοί» μας είπε ο Αντρέας
Κολλιαράκης. 

Γιώργος Πίττας

Οργανωμένοι σε κάθε γειτονιά

ΓΑΛΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣΟΛΛΑΝΔΙΑ
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Ίστβαν Μέτσαρος  O θεωρητικός της Αλλοτρίωσης

Τ
ο Σάββατο 30 Σεπτέμβρη έφυγε από τη
ζωή ο Ίστβαν Μέτσαρος, ένας από τους
σπουδαιότερους μαρξιστές της σύγχρο-

νης εποχής. Το βιβλίο του “Η θεωρία του
Μαρξ για την Αλλοτρίωση” που εκδόθηκε στα
αγγλικά το 1961 έπαιξε μεγάλο ρόλο στην άν-
θιση του Μαρξισμού στα χρόνια των εξεγέρσε-
ων και των κινημάτων του Μάη 1968. Δημοσι-
εύουμε εδώ ένα μέρος από τη συνέντευξη που
είχε παραχωρήσει στην Τζούντιθ Ορ και στον
Πάτρικ Γουόρντ στο περιοδικό Socialist Re-
view to 2009 (http://socialistreview.org.uk/332/
interview-structural-crisis-system)

Ήσασταν μαθητής του Γκέοργκ Λούκατς, 

ενός μαρξιστή που έφτανε πίσω 

μέχρι τη Ρώσικη επανάσταση.

Δούλεψα με τον Λούκατς επί εφτά χρόνια
πριν εγκαταλείψω την Ουγγαρία το 1956 και
παραμείναμε στενοί φίλοι μέχρι το θάνατό του
το 1971. Πάντα συμφωνούσαμε, γι' αυτό ήθε-
λα να μελετήσω δίπλα του. Οι εξελίξεις ήταν
τέτοιες ώστε όταν έφτασα να δουλέψω μαζί
του είχε γίνει στόχος πολύ έντονων και δημό-
σιων επιθέσεων. Δεν μπορούσα να το ανεχτώ
αυτό και τον υπερασπίστηκα, πράγμα που σή-
μαινε όλων των ειδών περιπλοκές για μένα. Τη
στιγμή που έφευγα από την Ουγγαρία είχα
οριστεί από το πανεπιστήμιο ως διάδοχός του
στη διδασκαλία Αισθητικής. Ο λόγος που έφυ-
γα ήταν ακριβώς επειδή πίστευα ότι αυτά που
συνέβαιναν αποτελούσαν μια σειρά από θεμε-
λιώδη προβλήματα που το σύστημα δεν μπο-
ρούσε να επιλύσει.

Προσπάθησα να διατυπώσω και να εξετάσω
αυτά τα προβλήματα στα βιβλία μου από τότε,

ιδιαίτερα στο “Η θεωρία του Μαρξ για την Αλ-
λοτρίωση” και στο “Πέρα από το Κεφάλαιο”. Ο
Λούκατς συνήθιζε να λέει, πολύ σωστά, ότι χω-
ρίς στρατηγική δεν μπορείς να έχεις τακτική.
Χωρίς μια στρατηγική εποπτεία αυτών των
προβλημάτων δεν μπορείς να βρεις τις καθη-
μερινές λύσεις. Προσπάθησα λοιπόν να ανα-
λύσω αυτά τα προβλήματα συστηματικά, γιατί
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο
ενός άρθρου που αναφέρεται μόνο σε αυτά
που συμβαίνουν σήμερα- παρόλο που υπάρχει
μεγάλος πειρασμός να το κάνεις αυτό. Χρει-
άζεται, αντίθετα, να το κάνεις στα πλαίσια μιας
ιστορικής οπτικής. Έχω δημοσιεύσει κείμενά
μου συνεχώς από τότε που εμφανίστηκε το
πρώτο αρκετά σημαντικό δοκίμιό μου το 1950
σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό στην Ουγγαρία
και εργάζομαι όσο σκληρά μπορώ από τότε.
Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, προσφέ-
ρουμε τη συμβολή μας προς την αλλαγή. Αυτό
είναι που προσπάθησα να κάνω σε όλη μου τη
ζωή.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι 

οι δυνατότητες για αλλαγή σήμερα;

Οι σοσιαλιστές είναι οι τελευταίοι που θα
θεωρούσαν ελαχιστοποιημένες τις δυσκολίες
της λύσης. Οι απολογητές του κεφάλαιου, είτε
είναι νεο-κεϊνσιανοί είτε άλλοι, μπορούν να εμ-
φανίζουν πολλών ειδών απλοϊκές λύσεις. Δεν
νομίζω ότι μπορούμε να εξετάζουμε τη σημε-
ρινή κρίση απλά με τον ίδιο τρόπο όπως στο
παρελθόν. Η τωρινή κρίση είναι βαθιά. Ο ανα-
πληρωτής διοικητής της Τράπεζας της Αγ-
γλίας έχει παραδεχθεί ότι αυτή είναι η μεγαλύ-
τερη οικονομική κρίση στην ανθρώπινη ιστο-

ρία. Εγώ θα πρόσθετα μόνο ότι είναι η μεγαλύ-
τερη κρίση από κάθε άποψη. Οι οικονομικές
κρίσεις δεν μπορούν να διαχωριστούν από το
υπόλοιπο σύστημα.

Οι απάτες και η κυριαρχία του κεφάλαιου
και η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης δεν
μπορεί να συνεχίζεται για πάντα. Οι παραγω-
γοί δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται διαρκώς
και για πάντα κάτω από έλεγχο. Ο Μαρξ υπο-
στήριζε ότι οι καπιταλιστές είναι απλά η προ-
σωποποίηση του καφάλαιου. Δεν είναι ελεύθε-
ροι παίκτες, εκτελούν τις επιταγές αυτού του
συστήματος. Το πρόβλημα της ανθρωπότη-
τας, λοιπόν, δεν είναι απλά να παραμερίσει μια

ομάδα καπιταλιστών. Το να τοποθε-
τήσεις απλά έναν τύπο προσωπο-
ποίησης του κεφάλαιου στη θέση
ενός άλλου τύπου θα οδηγούσε
στην ίδια καταστροφή και αργά ή
γρήγορα θα καταλήγαμε στη παλι-
νόρθωση του καπιταλισμού.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η κοινωνία δεν ανέκυψαν απλά μέσα
στα τελευταία χρόνια. Αργά ή γρή-
γορα θα πρέπει να επιλυθούν και
όχι, όπως μπορεί να φαντάζονται
κάποιοι οικονομολόγοι κάτοχοι του
βραβείου Νόμπελ, μέσα στα πλαίσια
του συστήματος. Η μόνη δυνατή λύ-
ση είναι να θεμελιώσουμε την κοινω-
νική αναπαραγωγή πάνω σε μια βά-
ση όπου οι παραγωγοί θα έχουν τον
έλεγχο. Αυτή ήταν πάντα η ιδέα του
σοσιαλισμού.

Έχουμε φτάσει στα ιστορικά όρια
της δυνατότητας του κεφάλαιου να

ελέγχει την κοινωνία. Δεν εννοώ μόνο τις τρά-
πεζες και τους πάροχους στεγαστικών δανεί-
ων, παρόλο που δεν μπορούν να ελέγξουν ού-
τε αυτά, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Όταν τα
πράγματα πάνε στραβά, κανένας δεν παίρνει
την ευθύνη. Κατά καιρούς οι πολιτικοί λένε
“αναλαμβάνω την ευθύνη” και τι γίνεται; Δοξά-
ζονται. Η μόνη εφικτή εναλλακτική λύση είναι
η εργατική τάξη που είναι ο παραγωγός όλων
των απαραίτητων για τη ζωή. Γιατί να μην έχει
τον έλεγχο αυτών που παράγει; Πάντα τονίζω
σε κάθε βιβλίο ότι το να λές όχι είναι σχετικά
εύκολο, αλλά χρειάζεται να βρούμε τη θετική
διάσταση.

Τ
ο «Blade Runner 2049» βρίσκε-
ται ήδη στις αίθουσες δημι-
ουργώντας ουρές στα ταμεία

αλλά και αντικρουόμενα σχόλια. Εί-
ναι η ταινία της χρονιάς ή ένα «Alien
που αποδείχτηκε Ταρκόφσκι»; 

Το Blade Runner 2049 είναι μια
πολύ δυνατή ταινία που κουβαλάει
στην πλάτη της μια σημαντική και
μακρυά ιστορία. Αποτελεί συνέχεια
της ομώνυμης ταινίας του 1982, η
οποία αρχικά δεν γνώρισε επιτυχία
και η οποία με τη σειρά της υπήρξε
κινηματογραφική μεταφορά του μυ-
θιστορήματος του Φίλιπ Κ.Ντικ
«Ηλεκτρικό πρόβατο» (1968). Τόσο
το βιβλίο, όσο και η πρώτη ταινία
προκάλεσαν τόσο για το ύφος, όσο
και για το περιεχόμενό τους.

Αναφέρονται σε ένα μελλοντικό
(2019) Λος Άντζελες όπου μετά από
μια οικολογική καταστροφή το σύ-
στημα επεκτείνεται σε άλλους πλα-
νήτες στέλνοντας σαν σκλάβους αν-
δροειδή – ρέπλικες ανθρώπων που
κατασκευάζει η παντοκράτειρα πο-
λυεθνική Ταϊρέλ. Όταν αυτές εξεγεί-
ρονται και δραπετεύουν, αναλαμβά-
νουν να τις «αποσύρουν» (δλδ. εξον-
τώσουν) ειδικοί ντέτεκτιβ με το όνο-
μα Blade Runner. Σκοτεινή ταινία
στο στυλ του φιλμ νουάρ πάνω σε

μια δυστοπική (σε αντιπαράθεση με
την ουτοπική) κοινωνία, μια καθόλου
κολακευτική εικόνα για την Αμερική
του Ρίγκαν και το νεοφιλελεύθερο
σύμπαν που αυτή ευαγγελιζόταν.
Επίσης σκληρός προβληματισμός
πάνω στον φόβο, τη μνήμη, τη συ-
νείδηση και την ενσυναίσθηση. Για
όλα αυτά, και επειδή με τον δικό της
τρόπο στο τέλος δικαιώνει τα αν-
δροϊδή απέναντι στους κυνικούς αν-
θρώπους, η ταινία πέρασε στην
ιστορία του σινεμά και αποτέλεσε
σταθμό και πρότυπο για αμέτρητες
sci-fi κινηματογραφικές εκδοχές αλ-
λά και για πολιτικούς παραλληλι-
σμούς, ειδικά μετά τις συγκρούσεις
στο Ουάτ του Λος Άντζελες το 1992
που συνέπεσαν με μια επανέκδοση
της ταινίας.

Με αυτό τον κολοσσό είχε να ανα-
μετρηθεί το σίκουελ τριανταπέντε
χρόνια μετά, έχοντας στην καρέκλα

του σκηνοθέτη τον Καναδό Ντενί
Βιλνέβ του συγκλονιστικού «Μέσα
από τις φλόγες» και του περσινού
«Άφιξη» και κατά τη γνώμη μας τα
καταφέρνει αρκετά καλά.

Εφιαλτικό σύμπαν

Βρισκόμαστε στο 2049, το εφιαλ-
τικό σύμπαν της πρώτης ταινίας επι-
βίωσε ενός γενικού black out και δι-
αιωνίζεται με νέα πολυεθνική εταιρία
στο τιμόνι μετά την πτώχευση της
Ταϊρέλ, χάρη σε νέες διαγαλαξιακές
κατακτήσεις και χάρη σε μια νέα γε-
νιά πειθαρχημένων ανδροειδών που
υπηρετούν τα αφεντικά τους χωρίς
διαμαρτυρίες. Το Λος Άντζελες ακό-
μη πιο μίζερο με τα πανύψηλα κτή-
ρια και τις κατεστραμμένες παραγ-
κουπόλεις τριγύρω, με όξινη βροχή
να πέφτει αδιάκοπα, διαφημίσεις νέ-
ων που πλασάρουν από κόκα κόλα
και Sony μέχρι το ...κορίτσι των ονεί-

ρων σου σε εικονική πραγματικότη-
τα ή με εμπόριο ζωντανής σάρκας -
διαλέγεις και παίρνεις. Μια πολυε-
θνική μητρόπολη, όπου ο Blade Run-
ner «Κ» (φόρος τιμής στον Κάφκα),
ρομπότ νέας τεχνολογίας, με εμφυ-
τευμένες μνήμες για συναισθηματι-
κή ασφάλεια, ζει με την εικονική
σύντροφό του Τζόι, «αποσύροντας»
αδιαμαρτύρητα ρέπλικες-φυγάδες.
Μια τυχαία ανακάλυψη θα ταράξει
τη ρουτίνα του και θα τον σπρώξει
σε αναζήτηση του ήρωα της πρώτης
ταινίας, ντετέκτιβ Ντέκαρντ. Έτσι
μπαίνει σε μια διαδικασία όπου στα-
διακά και βασανιστικά (τσαλακώνε-
ται πολλές φορές στο ξύλο), χάνει
την αυτοπειθαρχία του και βάζει σε
δοκιμασία όχι μόνο τον εαυτό του,
αλλά ολόκληρο το φαινομενικά παν-
τοδύναμο σύστημα. 

Η ταινία είναι γεμάτη αλληγορικές
αναφορές στην Αμερική του Τραμπ,

του παγκοσμιοποιημένου καπιταλι-
σμού (εργοστάσια εκμετάλλευσης
παιδικής εργασίας, ρακοσυλλέκτες,
φαβέλες), του ρατσισμού και των
αντιστάσεων σε αυτόν. «Κάθε μεγά-
λος πολιτισμός έχει χτιστεί στις πλά-
τες μιας αναλώσιμης εργατικής δύ-
ναμης», κομπάζει ο πατριάρχης CEO
της πανίσχυρης πολυεθνικής που
κατασκευάζει τις ρέπλικες, για να ει-
σπράξει την εξέγερση των απόκλη-
ρων. Ο σουρεαλισμός της ταινίας
δεν βρίσκεται μόνο στα απίθανα εξ-
πρεσιονιστικά σκηνικά και οπτικο-
ακουστικά μέσα αλλά και στην υπέρ-
βαση της έννοιας του ανδροειδούς.
Έχει φτιαχτεί σαν εξ’ορισμού πειθή-
νιος υπηρέτης, αλλά επηρεάζεται
από τις εμπειρίες του, αλλάζει και
τελικά επαναστατεί. 

Έτσι, ενώ το Blade Runner 2049
σαφώς υπολείπεται σε σχέση με τις
τομές που εγκαινίασε η πρώτη ται-
νία, εκφράζει με ιδιαίτερο τρόπο την
ακραία εποχή που διανύουμε συν-
δυάζοντας τον ριζοσπαστικό πολιτι-
κό σχολιασμό με τα μέσα της βιομη-
χανίας του κινηματογράφου. Αποτε-
λεί παιδί του συστήματος αλλά ταυ-
τόχρονα περιέχει την αμφισβήτησή
του.

Δήμητρα Κυρίλλου

Blade Runner 2049
Το σινεμά της δυστοπίας

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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Ο Στηβ Σεντάρ, αγωνιστής από την Κατα-
λωνία έρχεται στην Αθήνα για τη Διεθνή Συ-
νάντηση της ΚΕΕΡΦΑ και θα περιοδεύσει στις
σχολές για να μεταφέρει τα μηνύματα της Κα-
ταλωνίας. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Πέμπτη 12/10, Αίθριο, 12μ 

ΠΑΝΤΕΙΟ

Πέμπτη 12/10, Αίθριο 2.30μμ

ΝΟΠΕ

Παρασκευή 13/10, Εσωτερικό αίθριο 12μ 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Παρασκευή 13/10, 
αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ,  2.30μμ

Η περασμένη βδομάδα ήταν η πρώτη βδομάδα μαθημάτων
της Φιλοσοφικής. Ως ΣΕΚ και ΚΕΕΡΦΑ δώσαμε το παρών πραγ-
ματοποιώντας μεγάλη εξόρμηση με την παρουσία Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου. Πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες με τους οποί-
ους μιλήσαμε, στήριζαν τη μάχη ενάντια στον φασισμό κι ενδια-
φέρονταν να μάθουν λεπτομέρειες για το αντιφασιστικό διήμε-
ρο που οργανώνουμε. Δυο μέρες πριν από αυτό όμως, οργανώ-
νουμε εκδήλωση στη σχολή, την Πέμπτη 12/10, με ομιλητή τον
Στηβ Σεντάρ από την Καταλωνία, ο οποίος θα μας μεταφέρει το
κλίμα που επικρατεί εκεί από το δημοψήφισμα.

Επιπλέον, αυτή τη βδομάδα ξεκινάει νέα μάχη ενάντια στην
υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία στο χειμερινό εξά-
μηνο δεν θα διανεμηθούν συγγράμματα. Η κυβέρνηση επιλέγει
να διαθέτει εκατομμύρια για την αποπληρωμή του χρέους,
όμως αρνείται να πληρώσει τον ''Εύδοξο'', τον οίκο που εκδίδει
τα συγγράμματα, υποβιβάζοντας με αυτόν τον τρόπο για άλλη
μια φορά την Παιδεία. Για τον λόγο αυτό, την Τετάρτη 11/10 και
ώρα 12μ, ο φοιτητικός σύλλογος θα πραγματοποιήσει συνέλευ-
ση, όπου θα παρέμβουμε κι εμείς, με στόχο να συντονιστούμε
με τις υπόλοιπες σχολές και να οργανώσουμε μία μαζική κινη-
τοποίηση. Επόμενοι στόχοι λοιπόν, είναι οι φοιτητές και οι φοι-
τήτριες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να κόψουν την
πρόσκλησή τους για το αντιφασιστικό διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ,
αλλά και να υλοποιηθεί μια μαζική διαδήλωση ενάντια στην
υποβάθμιση της Παιδείας.

Δανάη Κατριμουστάκη

Ο
ι σχολές άνοιξαν και το φοιτητικό
κίνημα οργανώνει την αντίσταση
στις συγχωνεύσεις των τμημάτων

του ΤΕΙ Αθήνας με του ΤΕΙ Πειραιά. Προ-
ετοιμαζόμαστε για Γενικές Συνελεύσεις
στη ΣΓΤΚΣ και τη ΣΤΕΤΡΟΔ στις 11/10 και
στη ΣΕΥΠ στις 16/10. Στις σχολές του ΤΕΙ
Πειραιά πραγματοποιούνται αυτήν την
εβδομάδα ΔΣ. Το πρωί της Πέμπτης 5/10,
η Πρωτοβουλία Φοιτητών-τριών ΤΕΙ Αθή-
νας ενάντια στο «Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής», στην οποία παρεμβαίνουμε, έκανε
κινητοποίηση με μεγάλη συμμετοχή στη
νέα Πρύτανη Βενετίκου, αναγκάζοντάς τη
να μας δώσει ένα δείγμα της πρότασης για
τα νέα προγράμματα σπουδών του Π.Δ.Α.
που κατατέθηκε στο ΥΠΠΕΘ στις 20/9 χω-
ρίς καμία ενημέρωση. 

Από τη μία, δήλωσε πως το νέο πανεπι-
στήμιο είναι η «πρώτη εμβληματική πρωτο-
βουλία» με κατεύθυνση της ΕΕ κι από την
άλλη, παραδέχτηκε πως «είναι συγχώνευ-
ση σχεδόν» αφού «μνημόνια έχουμε και
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Αυτό
έσπρωξε όλους τους διαμαρτυρόμενους
στη διαπίστωση πως το μπλοκάρισμα των
νέων μέτρων θα έρθει μόνο μέσα από δική
μας οργάνωση στους συλλόγους και με
τους καθηγητές που είναι με το μέρος μας.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας δώσαμε το
παρών με πανό της Πρωτοβουλίας και στο
συλλαλητήριο της ΟΛΜΕ-ΔΟΕ ενάντια
στην διάλυση των δημοσίων σχολείων,
ώστε να ενημερώσουμε και να συνδεθούμε
με τους αγώνες στις άλλες βαθμίδες εκ-
παίδευσης. Την επομένη  πραγματοποιήθη-
κε η δεύτερη συνέλευση της πρωτοβου-
λίας όπου προτάθηκε η κατάληψη του κτι-

ρίου της διοίκησης, οι κοινές εξορμήσεις
και η συλλογή υπογραφών για τις σχολές
των οποίων τα ΔΣ δεν θα βγάλουν απόφα-
ση για γενικές συνελεύσεις.

Γενικές συνελεύσεις
Ως σχήματα ΕΑΑΚ ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ

Πειραιά πήραμε απόφαση για παρέμβαση
στα καλωσορίσματα των πρωτοετών που
ξεκίνησαν τη Δευτέρα 9/10 ώστε να ενημε-
ρώσουμε για το τι σημαίνει η ίδρυση του
ΠΔΑ και ο νόμος Γαβρόγλου, για την ανα-
στολή της έκδοσης των πανεπιστημιακών
συγγραμμάτων και για να τους καλέσουμε
όλους και όλες στις γενικές συνελεύσεις.
Έως τώρα έχουν κοινοποιηθεί κοινό κείμε-
νο και αφίσα της ΕΑΑΚ των ΤΕΙ, καθώς και
τα κείμενα σχημάτων ξεχωριστά. Σύντομα
θα ξεκινήσουμε να οργανώνουμε τις εκδη-
λώσεις στα δύο
ΤΕΙ. 

Η Γραφίδα, το
σχήμα της ΣΓΤΚΣ,
έχει αναρτήσει
στον κεντρικό διά-
δρομο πανό με
σύνθημα «ΤΟ ΠΔΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ.
Να τους σταματή-
σουμε με συνελεύ-
σεις-διαδηλώσεις-
καταλήψεις», κι
έχει ήδη απαιτήσει
από τον πρόεδρο
της σχολής να κά-
νει επίσημη ενημέ-
ρωση για το ΠΔΑ.
Στη γενική συνέ-

λευση θα προτείνει συμμετοχή στην κινη-
τοποίηση ενάντια στις συγχωνεύσεις που
οργανώνεται για την Τετάρτη 18/10 στο
ΥΠΠΕΘ, επόμενη γενική συνέλευση στις
25/10 και συγγραφή κειμένου συλλόγου
από επιτροπή για την απόφασή μας ενάν-
τια στο ΠΔΑ που θα κολληθεί στους τοί-
χους. Τέλος, θα προτείνει τη συμμετοχή
του συλλόγου στην εκδήλωση αλληλεγ-
γύης στους αγώνες στην Καταλονία που
θα γίνει την Παρασκευή 13/10 στις 2.30μμ,
όπου ο σύντροφος Στηβ Σεντάρ θα μας
δώσει τα εφόδια για τη σημασία και την
οργάνωση του μαζικού κινήματος απέναντι
στις επιθέσεις του κράτους.

Στην ίδια συνέλευση θα κατατεθεί ψήφι-
σμα της ΚΕΕΡΦΑ για στήριξη και συμμετο-
χή στη διεθνή συνάντηση κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού 14 και 15 Οκτώ-

βρη, ακολουθώντας το
παράδειγμα του φοιτητι-
κού συλλόγου του ΙΑΚΑ
στο Βόλο. Οι φοιτητές και
φοιτήτριες του ΣΕΚ στο
ΤΕΙ ανοίγουμε συζήτηση
πάνω στην προκήρυξη
για τη διαγραφή του χρέ-
ους «και όχι των σχολών
μας» και διεκδικούμε μια
κεντρική κινητοποίηση
στην καρδιά της Αθήνας
που θα συσπειρώσει τους
φοιτητές σε μια μαζική
απάντηση στο Πανεπι-
στήμιο των μνημονίων. 

Χρυσάνθη Καθοπούλη,
φοιτήτρια ΣΕΥΠ

Ειμαστε στη τελική ευθεία για τη με-
γάλη ανοιχτή εκδήλωση που οργανώ-
νουμε στο Πάντειο, με τον Καταλανο
αγωνιστή Steve Cedar την Πέμπτη 12/10
και για τη διεθνη συνάντηση κατα του
ρατσισμου και του φασισμου στις 14-15
Οκτώβρη. Έχουμε γεμισει τη σχολή μας
με αφίσες και μεγάλα πανό που καλούν
στα δυο αυτά γεγονότα και οργανώνου-
με τη συμμετοχή των συμφοιτητών/
τριών μας. 

Οι καταλήψεις των φοιτητών στα πα-
νεπιστήμια της Καταλωνίας και η μάχη
που δίνει το αντιφασιστικό και αντιρα-
τσιστικό κίνημα στην Ελλάδα και διε-
θνώς, είναι για μας έμπνευση. Συνεχι-
ζουμε με μεγαλες εξορμησεις στον πε-
ζόδρομο της σχολής καθημερινά και
ανακοινώσεις στα αμφιθέατρα για να
ξεσηκώσουμε όλο το Πάντειο, (καθηγη-
τές, διοικητικούς και φοιτητές). 

Η εκδήλωση για τους αγώνες στην
Καταλωνια είναι την Πεμπτη 12/10 , 3μμ,
αμφιθέατρο 2.

Μαριλένα Κουντούρη

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους μπήκαμε δυνατά στις σχολές του
πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εξορμώντας
καθημερινά με την Εργατική Αλληλεγ-
γύη και το ΣΑΚ, πιάνοντας το νήμα της
κατάστασης που επικρατεί στα πανεπι-
στήμια, με τις υποχρηματοδοτήσεις και
την έλλειψη συγγραμμάτων και συνδέ-
οντας την με τις εξελίξεις διεθνώς, τα
καυτά μέτωπα στην Καταλωνία αλλά και
την οργάνωση του αγώνα ενάντια στην
γερμανική αλλά και εγχώρια ακροδεξιά,
μετά τα αποτελέσματα των Γερμανικών
εκλογών. 

Με τον κόσμο υπήρξαν μεγάλες συ-
ζητήσεις γύρω από το πώς παλεύουμε
οργανωμένα τον φασισμό και την ανάγ-
κη οι φοιτητές να οργανωθούν και να
παλέψουν μέσα στις σχολές τους. Κα-
λέσαμε όλο τον κόσμο ανοιχτά με ανα-
κοινώσεις και παρεμβάσεις να συμμετέ-
χει στην διεθνή συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ
στις 14 και 15 Οκτώβρη, ενώ πολλοί εν-
τυπωσιάστηκαν με την ποικιλία των ομι-
λητών που θα βρίσκονται από άλλες
χώρες.

Συζητάμε επίσης και πώς απαντάει η
νεολαία στις προκλήσεις και στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
όπου μέσα στην δεξιά κατολίσθησή της
μετατρέπεται σε εκτελεστική επιτροπή
της άρχουσας τάξης και των καπιταλι-
στών τσακίζοντας τα λαϊκά στρώματα.
Τονίσαμε αρκετά την ανάγκη οι φοιτη-
τές να ενωθούν κινηματικά και ουσια-
στικά με τους εργάτες και τις καυτές
μάχες που δίνονται σε όλο το δημόσιο
και όχι μόνο. Στα φόρουμ του πυρήνα
μας ήρθαν καινούρια άτομα, κυρίως
πρωτοετείς φοιτητές με τους οποίους
ανοίξαμε την συζήτηση, και βάλαμε ένα
πλάνο δράσεων για τις επόμενες μέρες.

Η διάθεση των φοιτητών για ενημέ-
ρωση και πάλη υπάρχει, και εδώ είναι
που ανοίγει ο δρόμος για την αριστερά
με ξεκάθαρη πολιτική πρόταση απέναν-
τι στις προκλήσεις των καιρών με ενωτι-
κή και μαζική δράση να παρέμβει, να
συσπειρώσει και να καθορίσει τις εξελί-
ξεις μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια.

ΣΕΚ στις σχολές, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.

TEI - “Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής”
Όχι στα κλεισίματα και τις συγχωνεύσεις

ΓΙΑΝΝΕΝΑΦΛΣ ΑΘΗΝΑΣΠΑΝΤΕΙΟ



Στην απόσυρση τροπολογίας που θα άνοιγε το

δρόμο στην αναγνώριση σωματείων και οργα-

νώσεων της μειονότητας της Θράκης με τον

όρο «τουρκικός-η» στο τίτλο τους, προχώρησε

πριν μερικές μέρες ο υπουργός Δικαιοσύνης

Στ. Κοντονής. Η αιτία της απόσυρσης ήταν η

άρνηση των ΑΝΕΛ να ψηφίσουν την τροπολο-

γία. Όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα και ει-

δικά σε αυτά που έχουν σχέση με τα “εθνικά

θέματα”, ο ΣΥΡΙΖΑ θυσιάζει τη μειονότητα της

Θράκης και τα δικαιώματά της στο βωμό της

κυβερνητικής συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ.

Έτσι, ούτε σε μια τροπολογία, που δεν ήταν και

κάτι περισσότερο από εναρμόνιση με σχετική

απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων, δεν αποφασίζει να επιμεί-

νει. Με αφορμή την απόσυρση της τροπολογίας

αλλά και τη στάση που πρέπει να έχει η Αριστε-

ρά στο συγκεκριμένο ζήτημα, ανένταχτοι και

μέλη της Λαϊκής Ενότητας κυκλοφόρησαν κεί-

μενο που ανάμεσα σε άλλα αναφέρει:

“Η
Τουρκική Ένωση Ξάνθης, ιδρύθηκε
το 1927. Η Ένωση Τουρκικής Νεο-
λαίας Κομοτηνής, το 1928. Η Ένω-

ση Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης, το
1936. Αυτοί οι σύλλογοι, λειτούργησαν μέχρι
το 1983 νόμιμα (δηλαδή δε τα πείραξε ούτε η
Χούντα των Συνταγματαρχών) και χωρίς καμία
παραβίαση νόμου. Στα στέκια των συλλόγων
αυτών γινόταν διάφορες πολιτισμικές εκδηλώ-
σεις, οργανώνονταν συζητήσεις για τα κοινά,
μαζευόταν μειονοτικοί ενεργοί πολίτες και αν-
ταλλάζανε απόψεις. Το 1983, με πρωτοβουλία
του τότε Υφ.Εξ. Ιωάννη Καψή, η πολιτεία κατέ-
βασε τις πινακίδες των συλλόγων αυτών και
τους κήρυξε παράνομους. Και ο μόνος λόγος
ήταν οι «συγκρούσεις» με την Τουρκία, που
δεν είχαν τελειωμό μετά το Κυπριακό.

Υπάρχει τουρκική μειονότητα (;)
Τώρα, βέβαια, μπορεί να πει κανείς, «Αφού

σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λοζάνης δεν
υπάρχουν Τούρκοι στην Ελλάδα, γιατί να
υπάρχουν σύλλογοι με όνομα “τουρκικός-η”».

Κι όμως, η τουρκική μειονότητα υπήρξε, υπάρ-
χει και θα υπάρχει στη χώρα μας.

Όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, στα
χρόνια που οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες
ήταν ομαλές, οι πινακίδες των σχολείων μιλάγα-
νε για τουρκικά σχολεία. Όπως επίσης, το
1952, είχε έρθει ο ΠτΔ της ΤΔ, Τζελάλ Μπαγιάρ
να εγκαινιάσει το μειονοτικό λύκειο Κομοτηνής
που είχε το όνομά του. Στη αυλή του σχολείου
ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και ο Πρόεδρος
του Εράνου του Βασιλιά Παύλου και Φρειδερί-
κης έβγαλαν από ένα λόγο στα γαλλικά τονίζον-
τας τη σημασία που έχει το σχολείο στην ελλη-
νοτουρκική φιλία. Στη συνέχεια ο Βασιλιάς έδω-
σε το ψαλίδι στον Πρόεδρο, ο οποίος και έκοψε
την κορδέλα και στη συνέχεια όλοι μαζί ξεναγή-
θηκαν στο κτήριο του σχολείου.

Στα επόμενα χρόνια άρχισαν –χωρίς λόγο–
να κατεβάζονται οι πινακίδες που μιλούσαν για
τουρκικά σχολεία και να τοποθετούνται αυτές
που έλεγαν «Μ/κο σχολείο». Με λίγα λόγια, η
μειονότητα της Θράκης ανάλογα με τη θέληση

του ελληνικού κράτους μια γινόταν τουρκική,
μια μουσουλμανική. Στο τέλος βρέθηκε η λύση
του «διαίρει και βασίλευε» και μας ειπώθηκε
πως η μειονότητα αποτελείται από τρεις κατη-
γορίες: τους Πομάκους, τους Ρομά και τους
Τουρκογενείς...

...πιστεύουμε πως οι θέσεις της Αριστεράς
πρέπει να είναι ξεκάθαρες στο θέμα της μει-
ονότητας της Θράκης:
- Συλλογικός αυτοπροσδιορισμός και για τους
Τούρκους, μαζί με Πομάκους και Ρομά.
- Ισονομία και ισοπολιτεία και στις προσλήψεις
μειονοτικών μέσω ΑΣΕΠ και Πανελλήνιων στο
στρατό, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική –
και γενικά στο δημόσιο.
- Κλείσιμο του Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων,
που στην ουσία είναι «προξενείο» μέσα στην χώ-
ρα, ώστε με τα λεφτά αυτά απ’ τα κρυφά κονδύ-
λια του ΥπΕξ να δημιουργούνται θέσεις εργασίας
στους γιατρούς, καθηγητές, δασκάλους κλπ.
- Κατάργηση του νόμου της Σαρίας και εκλογή
Μουφτή ως θρησκευτικού ηγέτη, χωρίς καμιά

κρατική εξουσία.
- Εκλογή στη Διαχειριστική Επιτροπή Μου-
σουλμανικής Περιουσίας (βακούφια)
- Τακτοποίηση των τίτλων στα αυθαίρετα
(πρώτη κατοικία)
- Κατάργηση του νόμου «240 ιεροδιδασκάλων»
- Ιθαγένεια σ’ όσους αναιρέθηκε με το ρατσι-
στικό άρθρο 19 του κώδικα ιθαγένειας.
- Ίδρυση καινούργιων μειονοτικών σχολείων
σε περιοχές που το έχουν ανάγκη.

Αυτά είναι κάποια απ’ τα πρώτα και βασικότε-
ρα ζητήματα, πιστεύουμε, που πρέπει να δείξου-
με την ειλικρίνεια και τον σεβασμό μας στα αν-
θρώπινα και μειονοτικά ζητήματα. Και θα είναι
ένα μεγάλο βήμα, για να δείξουμε στους μειονο-
τικούς πως υπάρχει όντως ένας άλλος δρόμος
πέρα απ’ τον ελληνικό και τουρκικό εθνικισμό
(είτε απ’ τα δεξιά, είτε απ’ τα αριστερά) και αξί-
ζει να παλέψουμε όλοι μαζί για να διώξουμε
μνημόνια, τρόικα, ΔΝΤ και υπηρέτες τους… και
να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, σε μια
χώρα ελεύθερη, δημοκρατική με αξιοπρέπεια”.

Το κείμενο (η συλλογή υπογραφών συνεχίζε-
ται) υπογράφουν οι: Αχμέτ Γκιουνέρ, Ανέντα-
χτος, Ροδόπη, Ιντζέ Εντανούρ, ΛΑΕ Ροδόπης,
Καραγιαννίδης Γρηγόρης, ΛΑΕ Ξάνθης, Μαλκότς
Χασάν, ΛΑΕ Ξάνθης, Μιλάνος Δημήτρης, ΛΑΕ Νί-
καιας, Μπατζιακούδης Σταμάτης, ΛΑΕ Κουκα-
κίου-Πετραλώνων, Παπαδόπουλος Πέτρος, ΛΑΕ
Άρτας, Ρουφηχτός Μάριος, Ανένταχτος, Νέα Ιω-
νία, Τζώρτης Φώτης, Ανένταχτος, Αλεξανδρού-
πολη, Τσολάκ Μουσταφά, ΛΑΕ Ροδόπης, Χασάν
Ονούρ, ΛΑΕ Ροδόπης, Χασάν Τουργκάι, ΛΑΕ Ρο-
δόπης, Ψαθάς Βασίλης, ΛΑΕ Βόλου.

Ολόκληρο το κείμενο στο Glasnost.gr

• Η τροπολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτή-
σεις των ΑΝΕΛ, επανακατατέθηκε στο νομο-
σχέδιο για την ταυτότητα φύλου. Η κίνηση αυ-
τή του υπουργού Δικαιοσύνης κάνει τις προτά-
σεις του κειμένου ακόμα πιο επίκαιρες.
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Β
ιβλική καταστροφή. Σαρώθη-
κε η χώρα της Σαμοθράκης.
Χείμαρροι έπνιξαν τη χώρα

και το νότιο μέρος του νησιού.
Ακραία καιρικά φαινόμενα είναι η δι-
καιολογία που ακούστηκε από τα
ΜΜΕ και ο ΣΚΑΙ μαζεύει φάρμακα
για το νησί.

Μέχρι πού θα φτάσει η κοροϊδία
επιτέλους. Λέμε χρόνια τώρα οι άν-
θρωποι πάνω από τα κέδρη, όμως
εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Τα κέρδη
πάνω από τους ανθρώπους. Η Σαμο-
θράκη είναι ομορφονήσι. Μα συνάμα
και άγριο, με το υψηλότερο βουνό σε
όλο το Αιγαίο. Με άγριους χειμώνες,
με χιόνια, βροχές και αέρα και τους
κατοίκους να παλεύουν κόντρα στα
καιρικά φαινόμενα. Ένα νησί που πο-
τέ μα ποτέ δεν έγιναν αντιπλημμυρι-
κά έργα που είναι τόσο αναγκαία.

Την χρόνια ανυπαρξία του κράτους
και σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, την ονομά-
ζουν ακραία φυσικά φαινόμενα. Ένας
καπιταλισμός, μια κυβέρνηση που
έτρεξε σύσωμη μετά την καταστροφή
δίνοντας υποσχέσεις που κατά την
άποψή μας δεν θα τηρηθούν. Προ-

σπαθούν να σώσουν τις τράπεζες πα-
ρά να ρίξουν λεφτά για την προστα-
σία των κατοίκων του νησιού. Εξάλου
τα μνημόνια το απαγορεύουν αυτό.

Δεν είχε άδεια οικοδομής λένε το
κέντρο υγείας της χώρας που κατα-
στράφηκε. Τι κοροϊδία; Από καλύβες
οι άνθρωποι πριν από χρόνια σιγά
σιγά κάνανε σπίτια. Ποιος μίλαγε τό-
τε για άδεια από την πολεοδομία
όταν με ένα χαρτί από το Δήμο έχτι-
ζες; Το Κέντρο Υγείας θέλει για-
τρούς που μέσα από τις περικοπές
και τα μνημόνια δεν υπάρχουν στο
νησί για να σώσουν ζωές. Θέλει λε-
φτά για αντιπλημμυρικά έργα που
δεν γίνανε ποτέ. Δεν είναι η πρώτη
φορά που γίνονται καταστροφές
στο νησί. Απλά τώρα έπληξε τη χώ-
ρα, την πρωτεύουσα που στέκει κά-
τω από ένα βουνό 2 χιλιάδων μέ-
τρων. Πότε επιτέλους θα γίνει κάτι,
όταν το βουνό μείνει μισό;

Προσπαθούν να ρίξουν διάφορα
φταιξίματα και κακοτεχνίες σε διά-
φορους δημάρχους, μια ακόμα κο-
ροϊδία. Με περικοπές χρημάτων από
το κράτος στους δήμους τι μπορού-
σαν να κάνουν εκτός από το να βου-
λώνουν τρύπες στο κατεστραμένο
οδικό δίκτυο σε όλο το νησί; Γιατί
ακριβώς δεν συντηρείται.

Περικοπές

Προσπαθούν με πλάγιο τρόπο να
ρίξουν το φταίξιμο και στους κτηνο-
τρόφους για την υπερβόσκηση
αφού στο νησί ένα μεγάλο ποσοστό
των κατοίκων είναι κτηνοτρόφοι. Μι-
λάνε για την παράνομη ξύλευση του
βουνού με αποτέλεσμα να μην κρα-
τιώνται τα νερά. Υπάρχουν βέβαια
δόσεις αλήθειας σε αυτά αλλά δεν
ευθύνονται μόνο οι κάτοικοι.

Αν ήθελε η κυβέρνηση, το κράτος,
ας έβαζε αρματαγωγά του ναυτικού

να κουβαλήσουν ξυλεία στο νησί για
το χειμώνα ώστε να παίρνουν οι κά-
τοικοι φτηνή ξυλεία γιατί τα ξύλα
φτάνουν στο νησί πανάκριβα λόγω
μεταφορών. Ας προμηθεύσουν φτη-
νές ζωοτροφές στους κτηνοτρό-
φους για να σταματήσει η υπερβό-
σκηση. Είναι σίγουρο με μαθηματική
ακρίβεια ότι οι άσχημες καιρικές
συνθήκες θα επαναληφθούν, μπορεί
αύριο, μπορεί μετά από χρόνια. Ας
σώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αν-
θρώπινες ζωές ρίχνοντας λεφτά για
έργα ουσίας, για αντιπλημμυρική
προστασία. Και μιας και αυτές τις
μέρες γίνεται τόσος λόγος για αρ-
χαιότητες στο Ελληνικό, η Σαμοθρά-
κη είναι γεμάτη και γνωστή σε όλο
τον κόσμο.

Όλοι αυτοί μιλάνε για αρχαίο
πνεύμα αθάνατο, για πολιτιστική
κληρονομιά. Το Αρχαιολογικό μου-
σείο δεν λειτουργεί εδώ και δυο χρό-

νια γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και
δεν γίνονται προσλήψεις. Και τέλος,
όταν πριν τρία χρόνια πάλι από έντο-
να καιρικά φαινόμενα πλημμύρισε ο
χείμαρος Φονιάς και έφαγε δίπλα
στις εκβολές του τα θεμέλια από τον
Πύργο Γκαντελούτζι, έναν πανέμορ-
φο πύργο του 15ου αιώνα, για τρία
χρόνια δεν έγινε τίποτα με αποτέλε-
σμα αυτή τη φορά να γρεμιστεί ο μι-
σός. Άλλη μια μεγάλη κοροϊδία.

Κλείνοντας, μόνο μέσα από την
οργάνωση των κατοίκων μπορεί να
γίνει κάτι. Να απαιτήσουμε λεφτά
για την υγεία, για αντιπλημμυρικά
έργα, για προσλήψεις στο κέντρο
υγείας με γιατρούς. Προσλήψεις
στο μουσείο, στο Δήμο και όχι να γί-
νονται απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις,
κόψιμο συντάξεων για να σώσουν
τις τράπεζες.

Λίλα Πετρούδα, Γιώργος Μποτσίδης

Νο 1294, 11 Οκτώβρη 2017

σελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Λεφτά για αντιπλημμυρικά έργα,
όχι για τις τράπεζες

Η μειονότητα της Θράκης και η Αριστερά

Στο παρελθόν μειονοτικά σχολεία ονομάζονταν επίσημα τουρκικά.
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Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στην Έκθεση Θεσσαλονίκης:«Δεν
τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, κάτι τέτοιο εί-
ναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση, όσοι το επιχείρησαν καταστρα-

τήγησαν τελικά την ίδια τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα». Τέτοια
δήλωση υπεράσπισης του ταξικού οικονομικού συστήματος, μόνο ένας βια-
στικός και αστόχαστος πολιτικός σαν τον Μητσοτάκη θα μπορούσε να κάνει.

Στη φύση βέβαια δεν υπάρχει καμία ανισότητα με την έννοια της κοινωνι-
κής ανισότητας, όπως τη γνωρίζουμε, εκτός και αν εννοούσε το δίκαιο του
ισχυρότερου. Η έννοια βέβαια της ισότητας απέναντι στο νόμο, στην πολιτική
και των ίσων ευκαιριών αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη γέννησης της αστικής
δημοκρατίας στον Δυτικό καπιταλιστικό κόσμο. Όλες αυτές οι διακηρύξεις
εδράζονται βεβαίως – βεβαίως πάνω στη διακηρυγμένη αρχή της ισότητας
όλων των ανθρώπων από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Το δίκαιο
όμως του ισχυρότερου αποτελεί μια άλλη ιδεολογική αναφορά που έρχεται
να δικαιολογήσει την εκμετάλλευση της εργασίας των άλλων, τη φτώχεια,
τον πλούτο των λίγων, τις διακρίσεις, την αθλιότητα, τον πόλεμο και γενικά
τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος.

Στην πραγματικότητα μας είπε ότι στηρίζει όλο αυτό το άνισο σύστημα.
Όσο για τη φύση θα ήταν καλύτερο να την αφήσει ήσυχη. Σε πείσμα του Μη-
στοτάκη και των ομοιών του στη φύση δεν επικρατεί κανένα δίκαιο του ισχυ-
ρότερου, αυτή είναι μια ιδεολογική θέση για την δικαιολόγηση του καπιταλι-
σμού. Στη φύση όλα τα όντα εκτελούν ένα έργο που συμβάλλει στην ισορρο-
πία και την αρμονία, έτσι τα σαρκοφάγα τρώνε τα φυτοφάγα, γιατί αν τα φυ-
τοφάγα φάνε την χλωρίδα, θα πεθάνει και η πανίδα και μαζί όλα τα ζώα. Κα-
νένα ζώο δεν χρησιμοποιεί το άλλο για ιδιοτελή σκοπό και κανένα δεν κυνη-
γά παρά μόνο για να κορέσει την πείνα του. Η αντίληψη ότι στον κόσμο της
ζούγκλας επικρατεί το δίκαιο του ισχυρότερου και η αγριότητα των ενστί-
κτων, είναι μονόπλευρη και λανθασμένη γιατί παραβλέπει το άλλο κυρίαρχο
στοιχείο της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των ζώων, πχ οι
λύκοι κυνηγούν ομαδικά, τα πουλιά συνεργάζονται για να χτίσουν τη φωλειά
τους, τα άλογα αμύνονται οργανωμένα κ.ά, για να μην αναφέρουμε τις κοι-
νωνίες των εντόμων, όπως οι μέλισσες.

Απολογητές

Σε κάθε περίπτωση, ο πολιτισμός και ειδικά ο καπιταλισμός αποτελεί μια
ανθρώπινη δημιουργία, μια κατασκευή και δεν συναντιέται στο φυσικό περι-
βάλλον. Η αναφορά όλων των απολογητών του συστήματος ότι στο βάθος
της ανθρώπινης ψυχής λυσσομανούν η αρπακτικότητα, ο εγωισμός, η φιλαυ-
τία και η βιαιότητα συνολικά του είναι, γίνεται για να δικαιολογηθεί η ανισό-
τητα μεταξύ των ανθρώπων. Από την εποχή που ο Άγγλος φιλόσοφος Τόμας
Χόμπς ισχυρίστηκε ότι επικρατεί ανάμεσα στους ανθρώπους ο πόλεμος όλων
εναντίων όλων, όλοι οι απολογητές του συστήματος πανηγυρίζουν ότι ανακά-
λυψαν τη λύση του μυστηρίου για την κοιλάδα του πόνου και των δακρύων.

Πρόκειται για ψευδαίσθηση, για ανεστραμένη εικόνα της πραγματικότη-
τας. Δηλαδή εννοούν ότι το κακό βρίσκεται στο είναι, στο μυστήριο που λέ-
γεται άνθρωπος και όχι στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει. Ο χώρος βέ-
βαια είναι πολύ μικρός για να παρουσιαστεί το όλο ζήτημα περί της ανθρώπι-
νης φύσης, θα περιοριστούμε επιγραμματικά στη θέση του Μαρξ. Μέσα από
το συνολικό έργο του Μαρξ πηγάζει η θέση του ότι η ανθρώπινη φύση είναι
ένα συνεχές γίγνεσθαι. Επομένως, η ανθρώπινη φύση είναι δυναμική και εξε-
λισσόμενη, δεν παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο και στο χώρο. Αυτό σημαί-
νει ότι οι συνθήκες της ζωής καθορίζουν τη συμπεριφορά του. Καλείται άρα
να αλλάξει τους όρους ζωής του, το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον,
για να σταματήσει να ζει στην κοιλάδα των δακρύων και του πόνου. 

Ο Μαρξ βάσιζε πολλά στον έλεγχο της παραγωγής από τους ίδιους τους
παραγωγούς και στη συνεργασία που αναπτύσσεται στον καπιταλισμό. Τίπο-
τα δεν παράγεται ατομικά, όλα είναι προϊόντα συνεργασίας, εκείνο που αλ-
λάζει είναι η διανομή των κερδών. Το δίκτυο συνεργασίας και ο έλεγχος των
μέσων παραγωγής από τους εργάτες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για
τη δημιουργία ενός συστήματος ισότητας μεταξύ των ανθρώπων. Η ανισότη-
τα εκτός από αφύσικη είναι και επικίνδυνη, γιατί συντηρεί τις συνθήκες πολέ-
μου μεταξύ των ανθρώπων. Η μόνη λοιπόν συνθήκη που μπορεί να ειρηνεύ-
σει τις σχέσεις των ανθρώπων και να εναρμονίσει την ανθρώπινη κοινωνία με
τη φύση είναι ο σοσιαλισμός, ορίζοντας ως σοσιαλισμό την ισότητα μεταξύ
των ανθρώπων σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Χρήστος Μάραντος

Η αφύσικη 
“ανθρώπινη φύση” 
του Μητσοτάκη

Δ
εκάδες κόσμου συγκεντρώ-
θηκαν έξω από τη Βουλή τη
Δευτέρα 9/10, πρώτη ημέρα

συνεδρίασης της Ολομέλειας για
τη νομική αναγνώριση ταυτότητας
φύλου. Το νομοσχέδιο υπερψηφί-
στηκε την επόμενη μέρα, Τρίτη
10/10. Ήταν δυο σημαντικές ημέ-
ρες για το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα και η
αρχή για ακόμα μεγαλύτερες νίκες. 

Τη συγκέντρωση της Δευτέρας
κάλεσαν μια σειρά ΛΟΑΤΚΙ+ ορ-
γανώσεις, μεταξύ των οποίων η
Color Youth, το ΣΥΔ, οι Υπερήφα-
νοι Γονείς, το Πολύχρωμο Σχο-
λείο και η LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των
ΜΜΕ και του τύπου, πράγμα που
αποτυπώνει σε ένα βαθμό και τις
τεράστιες διαστάσεις που πήρε
σε όλη την κοινωνία η συζήτηση
για τα τρανς δικαιώματα τις τε-
λευταίες μέρες, παρά τη λάσπη
από τα δεξιά Μέσα και τις τραν-
σφοβικές κορώνες από Νέα Δη-
μοκρατία, εκκλησία κλπ.

Ο Λη, μέλος της Color Youth εί-
πε στην ΕΑ: «Το νομοσχέδιο είναι
ένα καλό βήμα για τα δικαιώματα
των τρανς ατόμων στην Ελλάδα.
Αλλά φυσικά λείπουν πολλά πράγ-
ματα. Δεν συμπεριλαμβάνονται
μετανάστες, πρόσφυγες, παντρε-
μένα άτομα, non-binary άτομα».

Σε ανακοίνωσή της η ομάδα φύ-
λου και σεξουαλικότητας
LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ αναφέρει:

«Το νομοσχέδιο, όπως κάθε θε-
σμικός χειρισμός δικαιωμάτων,
έχει ελλείψεις. Πρώτο, αποκλείον-
ται τα έγγαμα άτομα. Η επίσημη
αιτιολογία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ‘θα
προκύψουν ομόφυλα ζευγάρια’ εί-
ναι μια παραδοχή ότι υποχωρεί
στον ομοφοβικό συρφετό που αρ-
νείται τους ομόφυλους γάμους.

Δεύτερο, το νομοσχέδιο ξεκίνη-
σε αποκλείοντας τα ανήλικα άτο-

μα. Μετά από την επεξεργασία
της επιτροπής, το όριο στο οποίο
θα μπορεί κανείς να κάνει αλλαγή
εγγράφων προτείνεται να κατέβει
στα 15 έτη, αλλά με προϋπόθεση
μια γνωμάτευση από κρατικό φο-
ρέα. Η τροπολογία παραμένει μα-
κριά από τις πραγματικές ανάγ-
κες των τρανς ατόμων που έχουν
επίγνωση του φύλου τους από
πολύ μικρότερη ηλικία. 

Προσωπική επιλογή

Τρίτο, η διαδικασία γίνεται με δι-
καστική απόφαση. Τα έξοδα και ο
χρόνος που απαιτείται για την αλ-
λαγή εγγράφων με δικαστήριο
αποτελούν ένα ακόμη εμπόδιο. Η
προσωπική επιλογή για το πώς θα
ζήσει τη ζωή του ένα πρόσωπο
αφήνεται στην κρίση ενός/μιας δι-
καστή που λειτουργεί μέσα σε έναν
κρατικό μηχανισμό εμποτισμένο με
τρανσφοβία και προκαταλήψεις.

Η συζήτηση στην επιτροπή χα-
ρακτηρίστηκε από πλήθος τραν-
σφοβικών δηλώσεων, ενώ τοποθε-
τήθηκε ακόμη και εκπρόσωπος της
Ιεράς Συνόδου! […] Αυτό μας δίνει
μια καλή εικόνα το αν και σε τι βαθ-
μό μπορούν να είναι «σύμμαχοι»
του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος τα αστικά
κόμματα-εκπρόσωποι του συστή-
ματος που παράγει την καταπίεση.

Περιμέναμε βέβαια από την Αρι-
στερά να είναι η φωνή όλων των
καταπιεσμένων και των αγώνων
τους. Το ΚΚΕ όμως καταψήφισε
επί της αρχής, επιλέγοντας για
άλλη μια φορά να υποτιμήσει τις
μάχες του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος
και τη δύναμη που θα προκύψει
για όλη την εργατική τάξη αν γίνει
ένα βήμα για την κατοχύρωση
των δικαιωμάτων ενός από τα πιο
χτυπημένα κομμάτια της.

Ο νόμος για την αναγνώριση
ταυτότητας φύλου πρέπει να ψη-

φιστεί χωρίς να επιβαρυνθεί με
παραπάνω προϋποθέσεις. Ταυτό-
χρονα χρειάζεται σύσσωμο το πο-
λύχρωμο κίνημα να συνεχίσει να
παλεύει για άσυλο και ανοιχτά σύ-
νορα, καθώς η νομιμοποίηση
όλων των προσφύγων και μετανα-
στών/τριών χωρίς προϋποθέσεις
είναι ο μόνος τρόπος για να δια-
σφαλιστούν τα δικαιώματα των
ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων και η ανα-
γνώριση ταυτότητας φύλου σε
τρανς πρόσφυγες.

Διεκδικούμε την αναγνώριση
ταυτότητας φύλου ως θεμελιώδες
δικαίωμα στο οποίο τον πρώτο και
τον τελευταίο λόγο θα έχει οποι-
οδήποτε άτομο αυτοπροσδιορίζε-
ται ως μέλος άλλου φύλου από αυ-
τό που του αποδόθηκε. Διεκδικού-
με σεξουαλική αγωγή στα σχολεία
σαν μόνιμο μάθημα με μακροπρό-
θεσμο σχεδιασμό και όχι τις προ-
χειρότητες του Υπουργείου Παι-
δείας με τις θεματικές βδομάδες
για το φύλο, που έδωσαν πάτημα
να ξεφυτρώσουν τρανσφοβικές και
ομοφοβικές ημερίδες μίσους.
Διεκδικούμε πλήρη κάλυψη των ια-
τρικών επεμβάσεων και των ορμο-
νοθεραπειών για όλα τα τρανς
άτομα που τις επιθυμούν από την
κοινωνική ασφάλιση και το ΕΣΥ.

Απέναντι σε μια κυβέρνηση και
ένα πολιτικό σύστημα που με χίλι-
ους τρόπους στέλνουν το μήνυμα
ότι τις αποφάσεις για την προσω-
πική ζωή μπορεί να τις επηρεάζει
κάθε είδους φορέας, από την εκ-
κλησία και την «επιστήμη» μέχρι
τα δικαστήρια, λέμε: Η επιλογή
φύλου είναι ΜΟΝΟ δική μας! Και
δίνουμε συνέχεια στους αγώνες
μαζί με το εργατικό και το αντιρα-
τσιστικό/αντιφασιστικό κίνημα,
τον κόσμο του, τις οργανώσεις
του, τα σωματεία του».

Α.Φ.

Βουλή, 9/10

ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ

Η μάχη για τα τρανς
δικαιώματα συνεχίζεται
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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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 καφέ Industriel 8μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

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

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

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

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

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

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 
καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – 
Οκτώβρης 1917
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 
καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Δημοψήφισμα για 
ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλήτρια: Πωλίνα Γρυσμπολάκη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε 
τη Διεθνή Συνάντηση στις 14-15/10
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Πώς οργανώνουμε 
τη Διεθνή Συνάντηση στις 14-15/10
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ιστορία αγώνων για 
τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Λίτσα Στυλιανοπούλου

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους

Ομιλήτρια: Νταίζη Δάκογλου

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Πώς οργανώνουμε τη 
Διεθνή Συνάντηση στις 14-15 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Δημοψήφισμα για 
ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ιστορία αγώνων για 
τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Ανεμώλια 8μμ
Τα αντιφασιστικά διδάγματα του ‘30
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Άνεμος 8μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 Φιλοσοφική 7μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 Εργατικό Κέντρο 6.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – 
Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ) 

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 καφέ Πολύκεντρο 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – 
Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 καφέ Καλαμαριά 7μμ

Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 κυλικείο πολιτιστικού
κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Ιστορία αγώνων για 
τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

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

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/10 καφέ Βεσπάκι 8μμ
Ιστορία αγώνων για 
τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα
• ΠΕΜΠΤΗ 19/10 καφέ Βεσπάκι 8μμ
Δημοψήφισμα για 
ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Δημοψήφισμα για
ανεξάρτητο Κουρδιστάν

Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΞΑΝΘΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Ισλαμοφοβία, 
ο σύγχρονος ρατσισμός
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Παντελής Αποστολόπουλος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 
καφέ Πικ-απ (Νηλέως) 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – 
Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – 
Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης
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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 δημι-
ουρ 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 δι-
καιο 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 πο-

λι 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 κό-

σμο 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,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που
απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 

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

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο -

νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των με-

τα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ -

σει τον εαυ τό της και όλους τους κατα -

πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της δρά -

ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια

της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι απα -

ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο ξεκά θα -

ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να -

στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα.

Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους

εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι -

κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς

αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε αντί -

λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ'

όπου και αν προέρ χε ται. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ

ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 

ΚΟΜ ΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ Άγιος Θεράποντας 10.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου
6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13/10
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Μαρκετ ιν 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού-Φιξ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 8μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  πεζόδρομος Δεκελείας
6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 7μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  7.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 6μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6μμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου
6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  14/10
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 10πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία
10πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ

Τα αποτελέσματα 
των γερμανικών 
εκλογών

Φόρουμ: 

Αλληλεγγύη 
στην Καταλωνία – 
Η μάχη συνεχίζεται

Γυρίστε στη σελ. 18

Μαρξιστικά Φόρουμ

Πα λεύ ου με για
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Μ
ε ποια κριτήρια, ποια μέθο-
δο πρέπει η Αριστερά και
ιδιαίτερα η επαναστατική να

αντιμετωπίζει το ζήτημα της «αυτο-
διάθεσης των εθνών», της πολιτικής
ανεξαρτησίας τους, και τα κινήματα
που τη διεκδικούν; Το θέμα επανέρ-
χεται και μάλιστα πιεστικά, από το
Κουρδιστάν μέχρι την Καταλονία. Ο
Λένιν γίνεται και σε αυτό το ζήτημα
ξανά επίκαιρος. Γιατί είχε να αντιμε-
τωπίσει παρόμοια ερωτήματα και
καταστάσεις. 

Το 1903 το Ρώσικο Σοσιαλδημο-
κρατικό Εργατικό Κόμμα (ΣΔΕΚΡ)
έκανε το 2ο, ουσιαστικά το ιδρυτικό
του, συνέδριο. Στο πρόγραμμα που
υιοθέτησε ομόφωνα, υπήρχε ένα
τμήμα, η παράγραφος 9, που δήλω-
νε ότι το κόμμα υποστηρίζει το «δι-
καίωμα των εθνών στην αυτοδιάθε-
ση». Αυτή η θέση αμφισβητήθηκε
από διάφορες πλευρές τα επόμενα
χρόνια και ο Λένιν την υπεράσπισε. 

Δυο θέσεις διαπερνάνε τις πολεμι-
κές του Λένιν σε όλη αυτή την περίο-
δο. Η ασυμβίβαστη ταξική και διεθνι-
στική οπτική του ήταν η μια. Επέμενε
ότι η εργατική τάξη έχει κοινά συμ-
φέροντα και ιστορική αποστολή πέ-
ρα από σύνορα και θρησκείες. Γι’
αυτό το λόγο, το επαναστατικό κόμ-
μα, τα συνδικάτα, όλες οι εργατικές
οργανώσεις πρέπει να είναι ενιαία,
όποια εθνική καταγωγή κι αν έχουν
οι εργάτριες και οι εργάτες που τα
αποτελούν. Η άλλη είναι η υποχρέω-
ση των επαναστατών να διαπαιδαγω-
γούν τους πιο πρωτοπόρους και μα-
χητικούς εργάτες με το πνεύμα της
πάλης ενάντια σε κάθε είδους κατα-
πίεση, και της εθνικής, να παλεύουν
για κάθε δημοκρατικό δικαίωμα ακό-
μα και αν σημαίνει απόσχιση ενός
λαού από το κράτος «τους». 

Κι οι δυο θέσεις δέχτηκαν κριτι-
κές. Εβραίοι και ουκρανοί σοσιαλι-
στές για παράδειγμα κατηγόρησαν
τον Λένιν ότι ήταν αδιάφορος απέ-
ναντι στον «εθνικό πολιτισμό», τις
«εθνικές συνθήκες» όταν επέμενε
για κοινή οργάνωση «μεγαλορώ-
σων», εβραίων και ουκρανών εργα-
τών. Ο Λένιν απαντούσε ότι οι ανα-
φορές στον «εθνικό πολιτισμό» είναι
υποχώρηση στην πίεση του εθνικι-
σμού της κάθε αστικής τάξης. «Σε
κάθε έθνος υπάρχουν δυο έθνη.. σε
κάθε εθνικό πολιτισμό υπάρχουν
δυο πολιτισμοί» έγραφε το 1913. 

Όμως η ένωση, η «συγχώνευση»
δεν μπορεί να γίνεται με το ζόρι. Αν
οι σοσιαλδημοκράτες (έτσι ονομά-
ζονταν τότε οι μαρξιστές) αποφάσι-
ζαν να απορρίψουν το δικαίωμα των
καταπιεσμένων εθνών στον κρατικό
αποχωρισμό στο όνομα της ενότητας
των εργατών, τότε απλά «θα ‘έχυναν
νερό’ στο μύλο του πιο ακραιφνούς
μεγαλορωσικού εθνικισμού». 

Ο Λένιν πρόβαλλε επανειλημμένα
την στάση που κράτησε η σουηδική
σοσιαλδημοκρατία απέναντι στον
αποχωρισμό της Νορβηγίας από την
Σουηδία το 1905 ως παράδειγμα

διεθνιστικής στάσης. Οι σουηδοί σο-
σιαλδημοκράτες αντιτάχτηκαν
στους εκβιασμούς της σουηδικής
μοναρχίας και άρχουσας τάξης απέ-
ναντι στη Νορβηγία και στήριξαν την
ανεξαρτητοποίησή της.

Παράδειγμα 

Αυτό το παράδειγμα έχει έντο-
νους παραλληλισμούς με το σήμε-
ρα. Η Νορβηγία απολάμβανε ευρεία
αυτονομία όντας κομμάτι της Σουη-
δίας, είχε τη δική της βουλή, η
γλώσσα ήταν αναγνωρισμένη, δεν
υπήρχε καμιά εκστρατεία «εκσουη-
δισμού». Επίσης, δεν ήταν μια φτω-
χή χώρα. Ακόμα χειρότερα, θα
έγραφε μερικά χρόνια αργότερα ο
Πιατάκοφ, ένας μπολσεβίκος που κι
αυτός διαφωνούσε με τον Λένιν, οι
ιμπεριαλιστές ήταν αναμιγμένοι
στην υπόθεση. Στη Νορβηγία «δού-
λευε» το αγγλικό κεφάλαιο, στη
Σουηδία «δούλευε» το γερμανικό. 

Αυτά ίσχυαν, έλεγε ο Λένιν, όμως
δεν απάλλασσαν τους «συνειδητούς
εργάτες της Σουηδίας» να πάρουν
μια πολιτική θέση, που δεν θα πρόδι-
δε τις διεθνιστικές αρχές και δεν θα
τους συνέδεε με την άρχουσα τάξη
«τους». Έγραφε: «H στενή συμμαχία
των νορβηγών και των σουηδών ερ-
γατών, ή πλήρης συντροφική ταξική
τους αλληλεγγύη κέρδισε από το γε-
γονός ότι οι σουηδοί εργάτες ανα-
γνώρισαν το δικαίωμα αποχωρισμού
των νορβηγών. Γιατί οι νορβηγοί ερ-
γάτες πείστηκαν ότι οι σουηδοί έρ-
γάτες δεν έχουν μολυνθεί από το
σουηδικό εθνικισμό, ότι βάζουν πιο
ψηλά από τα προνόμια της σουηδι-
κής αστικής τάξης και αριστοκρατίας
την αδελφοσύνη με τούς νορβηγούς

προλετάριους». 
Η πιο γνωστή αντιπαράθεση για

το ζήτημα της «αυτοδιάθεσης» έγινε
ανάμεσα στον Λένιν και τη Ρόζα
Λούξεμπουργκ. Η μεγάλη επαναστά-
τρια απέρριπτε το σύνθημα της «αυ-
τοδιάθεσης» και για την Πολωνία,
που τότε ήταν μοιρασμένη ανάμεσα
σε τρεις Αυτοκρατορίες, και γενικό-
τερα. Όχι γιατί παραγνώριζε την
πραγματικότητα της εθνικής κατα-
πίεσης ή την ανάγκη της πάλης
ενάντιά της. Όμως, υποστήριζε ότι
καμιά από τις βασικές κοινωνικές τά-
ξεις δεν είχε στο «πρόγραμμά» της
τον αποχωρισμό. 

Οι αστοί κι οι γαιοκτήμονες ήταν
«δεμένοι με χρυσές αλυσίδες» με τον
τσαρικό κράτος. Οι εργάτες απ’ την
άλλη πάλευαν μαζί με τα ταξικά τους
αδέλφια στη Ρωσία. Το 1905 οι εργα-
τικοί αγώνες ένωναν τη Βαρσοβία και
το Λοτζ με την Πετρούπολη και τη
Μόσχα. Το αίτημα της πολωνικής ανε-
ξαρτησίας το πρόβαλαν μόνο μικρές
ομάδες, κυρίως μικροαστών διανοού-
μενων γύρω από το Πολωνικό Σοσια-
λιστικό Κόμμα (PPS) του Πιλσούδσκι.
Ήταν εθνικιστές, με μια επίστρωση
σοσιαλιστικής φρασεολογίας, που
έφταναν στο σημείο να συνεργάζον-
ται με την Γερμανία και την Αυστρο-
ουγγαρία ενάντια στην Ρωσία. Η Λού-
ξεμπουργκ και το κόμμα της έκαναν
μια σκληρή πάλη ενάντιά τους. 

Για τον Λένιν η διεθνιστική στάση
της Λούξεμπουργκ και των συντρό-
φων της ήταν αξιέπαινη, αλλά έπα-
σχε από μια βασική αδυναμία. Χρη-
σιμοποίησε την παροιμία «για το
ποντίκι δεν υπάρχει φοβερότερο θε-
ριό από τη γάτα». Η Λούξεμπουργκ
αφηνόταν να καθοριστεί από την πά-

λη της ενάντια στην «πατριωτική
αριστερά» για να χρησιμοποιήσουμε
μια σημερινή έκφραση. 

Αν ο Λένιν αντιμετώπιζε με κατα-
νόηση τα λάθη των επαναστατών της
Πολωνίας, δεν έκανε το ίδιο όταν οι
ίδιες απόψεις εκφράστηκαν σε ακό-
μα πιο ακραία μορφή από συντρό-
φους του στη διάρκεια του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου. Επαναστάτες
όπως ο Μπουχάριν, ο Ράντεκ κι ο
Πιατάκοφ, υποστήριζαν ότι το σύν-
θημα της «αυτοδιάθεσης» και του
κρατικού αποχωρισμού ήταν διπλά
λάθος. Γιατί ήταν «ουτοπικό» δηλαδή
απραγματοποίητο σε συνθήκες καπι-
ταλισμού, μιας και η κυριαρχία του
χρηματιστικού κεφαλαίου καθόριζε
τις τύχες όλων των εθνών ανεξάρτη-
των και μη. Επίσης ήταν αντιδραστι-
κό γιατί έσπερνε αυταπάτες. 

Αντιπαράθεση

Η αντιπαράθεση απέκτησε άμεση
επικαιρότητα μετά την εξέγερση του
Πάσχα του 1916 στο Δουβλίνο της
Ιρλανδίας. Ο Ράντεκ ονόμασε την
εξέγερση «πραξικοπηματισμό» μιας
εθνικιστικής ομάδας με αντιδραστι-
κές ιδέες και ηγεσία. 

Πράγματι, η ηγεσία της εξέγερ-
σης και του ιρλανδικού κινήματος
ήταν εθνικιστική με μπόλικες δόσεις
αντιδραστικών ιδεών. Ο Γκρίφιν, ο
ιδρυτής του Σιν Φέιν υποστήριζε τον
«κέλτικο καπιταλισμό», η Καθολική
Εκκλησία έδινε τις «ευλογίες» της. 

Όμως, ο Λένιν τάχτηκε ανεπιφύλα-
κτα με το μέρος της εξέγερσης του
Πάσχα. Έγραψε:

«Γιατί, όταν νομίζει κανείς ότι μπο-
ρεί να νοηθεί κοινωνική επανάσταση
χωρίς εξεγέρσεις των μικρών εθνών

στις αποικίες και στην Ευρώπη, χω-
ρίς επαναστατικές εκρήξεις μιας με-
ρίδας των μικροαστών με όλες τίς
προλήψεις τους, χωρίς το κίνημα
των μη συνειδητών προλεταριακών
και μισοπρολεταριακών μαζών ενάν-
τια στον τσιφλικάδικο, εκκλησιαστι-
κό, μοναρχικό, εθνικό κτλ. ζυγό,
όταν σκέπτεται κανείς έτσι, σημαίνει
ότι απαρνείται την κοινωνική επανά-
σταση. Είναι σαν να πρόκειται να
συνταχθεί από το ένα μέρος ένας
στρατός που θα πει: ‘εμείς είμαστε
υπέρ του σοσιαλισμού’, και από το
άλλο, ένας άλλος στρατός που θα
πει: ‘εμείς είμαστε υπέρ του ιμπερια-
λισμού’, κι αυτό φαντάζονται θα εί-
ναι η κοινωνική επανάσταση !! Μόνο
απ’ αυτή τη σχολαστική και γελοία
άποψη είναι δυνατό να βρίζει κανείς
την εξέγερση της Ιρλανδίας, αποκα-
λώντας την ‘πραξικόπημα’».

Οσο για το επιχείρημα του
«απραγματοποίητου», ο Λένιν εξηγεί
ότι αν οι επαναστάτες υιοθετήσουν
αυτή τη λογική τότε θα παραιτηθούν
συνολικά από την πάλη για τη δημο-
κρατία και τα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα. Η οικονομία δεν ταυτίζεται με
την πολιτική, η δεύτερη δεν είναι
άμεση αντανάκλαση της πρώτης,
ούτε η ταξική πάλη προχωράει μόνο
με βάση τα οικονομικά αιτήματα. 

«Η διεκδίκηση της άμεσης απε-
λευθέρωσης των αποικιών, που προ-
βάλλουν όλοι οι επαναστάτες σο-
σιαλδημοκράτες, επίσης ‘δεν είναι
πραγματοποιήσιμη στις συνθήκες
του καπιταλισμού’ χωρίς μια σειρά
επαναστάσεις. Από αυτό όμως δεν
προκύπτει καθόλου η παραίτηση της
σοσιαλδημοκρατίας από τον άμεσο
και όσο το δυνατό πιο αποφασιστικό
αγώνα για όλες αυτές τις διεκδική-
σεις -μια τέτοια παραίτηση θα εξυ-
πηρετούσε μόνο την αστική τάξη και
την αντίδραση- αλλά ακριβώς το αν-
τίθετο, η ανάγκη να διατυπώνονται
και να πραγματοποιούνται όλες αυ-
τές οι διεκδικήσεις όχι ρεφορμιστι-
κά, αλλά επαναστατικά· χωρίς να πε-
ριοριζόμαστε στα πλαίσια της αστι-
κής νομιμότητας, αλλά σπάζοντάς
τα· χωρίς να ικανοποιούμαστε με
την κοινοβουλευτική δράση και τίς
διαμαρτυρίες στα λόγια, αλλά τρα-
βώντας στην ενεργό δράση τις μά-
ζες, επεκτείνοντας και υποδαυλίζον-
τας την πάλη για κάθε ζωτική δημο-
κρατική διεκδίκηση ως την άμεση
επίθεση του προλεταριάτου ενάντια
στην αστική τάξη, δηλ. ως τη σοσια-
λιστική επανάσταση πού απαλλο-
τριώνει την αστική τάξη. Η σοσιαλι-
στική επανάσταση μπορεί ν’ ανάψει
όχι μόνο από μια μεγάλη απεργία ή
διαδήλωση στους δρόμους, ή από
μια εξέγερση πεινασμένων, ή από
μια στρατιωτική εξέγερση, ή από μια
ανταρσία των αποικιών, αλλά και
από οποιαδήποτε πολιτική κρίση… ή
σε σύνδεση με ένα δημοψήφισμα
για τον αποχωρισμό ενός καταπιεζό-
μενου έθνους».

Λέανδρος Μπόλαρης

Ο Λένιν και η Αυτοδιάθεση

Από τη Θρυλική τοιχογραφία του Ντιέγκο Ριβέρα 



Ο
ι μάχες στην Καταλωνία συνεχίστηκαν
και συνεχίζονται μπαίνοντας στη δεύτε-
ρη βδομάδα μετά το δημοψήφισμα της

1ης Οκτώβρη. Όσα κεφάλια κι αν άνοιξαν οι
μπάτσοι και οι Χωροφύλακες του Ραχόι, όση
τρομοκρατία κι αν προσπαθούν να σπείρουν με
τους φασίστες στους δρόμους, ο κόσμος πιέ-
ζει να μην γίνουν δεκτοί οι εκβιασμοί. Η κατά-
σταση βυθίζει ολόκληρο το ισπανικό κράτος σε
πολιτικό αδιέξοδο.

Ανταπόκριση του Νίκου Λούντου 
από τη Βαρκελώνη

Το μεγάλο βήμα προς τα μπρος έγινε με τη
γενική απεργία στην Καταλωνία στις 3 του
Οκτώβρη, δυο μέρες μετά το δημοψήφισμα. Η
απεργία είχε τεράστια επιτυχία και ήταν επίδει-
ξη του γεγονότος ότι η εργατική τάξη δεν θα
κάτσει με τα χέρια σταυρωμένα. Η απεργία
προετοιμαζόταν ήδη πριν από το δημοψήφισμα,
με πρωτοβουλία των ριζοσπαστικών συνδικάτων
που συμμετέχουν στο κίνημα υπέρ της ανεξαρ-
τησίας (με βασική τη συνομοσπονδία Ιντερσιντι-
κάλ). Όμως αναγκάστηκαν να μπουν μέσα για
πρώτη φορά και οι πολιτικές ανεξαρτησιακές
οργανώσεις (η Καταλανική Εθνοσυνέλευση, το
Όμνιουμ Κουλτουράλ και η Ρεπουμπλικανική
Αριστερά που συμμετέχει στην κυβέρνηση). Φυ-
σικά, ήταν η ριζοσπαστική Αριστερά, με βασική
δύναμη το CUP που προετοίμαζε πραγματικά
την απεργία και είχε κάνει τη γενική απεργία βα-
σικό σύνθημα του φοιτητικού κινήματος που
βγήκε στους δρόμους τις μέρες της μεγάλης
προληπτικής καταστολής πριν από το δημοψή-
φισμα. Όμως, την Κυριακή του δημοψηφίσμα-
τος το σύνθημα έγινε “αυθόρμητα” πλειοψηφι-
κό, μπροστά στην άγρια καταστολή. 

Αναγκάστηκαν να μπουν μέσα και οι μεγάλες
συνομοσπονδίες, βασικά οι CCOO (που συνδέ-
ονται ιστορικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα) και
η UGT. Η είσοδος των μεγάλων συνδικάτων
ήταν άλμα, αλλά οι ηγεσίες τους αντί να βοη-
θήσουν μπήκαν για να φρενάρουν. Συμμετεί-
χαν μέσω του “Τραπεζιού για τη δημοκρατία”
όπου συμμετέχουν και μικροεργοδοτικές ορ-
γανώσεις. Οι εργοδότες τρόμαξαν λίγο πριν
την απεργία και απέσυραν τη συμμετοχή τους.
Οι CCOO άλλαξαν την 24ωρη σε ολιγόωρη
συμβολική στάση σε συνεννόηση με τα αφεντι-
κά. Η καταλανική κυβέρνηση και το Δημαρχείο
ακολούθησαν τη γραμμή να κλείσουν από τα
πάνω τις υπηρεσίες και να αφήσουν τους ερ-
γαζόμενους να κάνουν ό,τι θέλουν. 

Όμως παρά την οπισθοχώρηση των ηγεσιών,
η απεργία έγινε και είχε σχεδόν 80% συμμετο-
χή. Ολόκληρη η καταλανική οικονομία μπλόκα-
ρε, χάρη στην απεργία αλλά και χάρη στα συν-
τονισμένα κλεισίματα κεντρικών και περιφερει-
ακών δρόμων από φοιτητές, εργάτες και αγρό-
τες που βγήκαν με τα τρακτέρ. Έκλεισαν σχε-
δόν 60 κόμβοι, ενώ είχαν φτιαχτεί εμπόδια και
στις περισσότερες σιδηροδρομικές γραμμές.
Το μεσημέρι όλοι οι δρόμοι σε μικρές και μεγά-
λες πόλεις ήταν γεμάτοι κόσμο, κόσμο που σε
πολλές περιπτώσεις βγήκε για πρώτη φορά
στο δρόμο. 

Το πιο χαρακτηριστικό ήταν οι μαθητές που

συμμετείχαν σε όποια διαδήλωση βρέθηκε πιο
κοντά στο σχολείο τους, φτιάχνοντας αυτοσχέ-
διες πικέτες. Δεν μπορεί να υπολογίσει κανείς
το συνολικό μέγεθος όλων των επιμέρους κινη-
τοποιήσεων, αλλά με τη μεγάλη συμμετοχή
της νεολαίας μπορεί να ξεπερνάει ακόμη και
τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα. Ο κόσμος
αποθέωνε τους πυροσβέστες όταν έφταναν
οργανωμένα στις συγκεντρώσεις, για το ρόλο
που έπαιξαν στις συγκρούσεις της 1ης του
Οκτώβρη.

Μαζικές διαδηλώσεις

Παράλληλα, ο αγώνας ενάντια στην κατα-
στολή έπαιρνε και άλλο χαρακτήρα. Ο κόσμος
άρχισε να πετάει έξω από τα χωριά και τις γει-
τονιές τους μπάτσους που είχαν έρθει από την
υπόλοιπη χώρα και είχαν εγκατασταθεί σε ξε-
νοδοχεία. Με μαζικές διαδηλώσεις δεν τους
άφηναν σε ησυχία και τελικά τους ανάγκαζαν
να φύγουν. Ακόμη και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι στα-
μάτησαν να δηλώνουν διαθέσιμοι.

Όλα αυτοί οι αγώνες δεν εμφανίστηκαν στις
τηλεοράσεις της χώρας, οι οποίες όμως μια μέ-
ρα μετά την απεργία σταμάτησαν όλες μαζί το
πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν το μήνυμα
της “Αυτού μεγαλειότητας, του βασιλέως Φιλίπ-
που του Στ’”. Ο βασιλιάς παραδοσιακά βγαίνει
μια φορά στην τηλεόραση, τα Χριστούγεννα, να
ευχηθεί καλή όρεξη στις οικογένειες πριν αρχί-
σουν να τρώνε γαλοπούλα. Είναι ο αρχηγός
του κράτους που υποτίθεται κρατάει τις ισορ-
ροπίες πάνω από τις πολιτικές διαμάχες. Όμως
αυτή τη φορά το μήνυμά του ήταν γεμάτο μί-
σος. Δεν έκανε λόγο ούτε για το δημοψήφισμα,
ούτε για τους 800 τραυματίες και την καταστο-
λή, ούτε φυσικά για την γενική απεργία. Αυτό
που έκανε ήταν να δώσει τη στήριξή του στην
κυβέρνηση και στον κρατικό μηχανισμό να προ-
χωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση, όσο σκληρή
κι αν είναι, για να χτυπήσουν την κυβέρνηση
της Καταλωνίας και να σταματήσουν την ανε-
ξαρτησία. Έκλεισε ταυτόχρονα το μάτι στους
φασίστες, λέγοντας πως όσοι στην Καταλωνία
δεν είναι σύμφωνοι με την ανεξαρτησία θα
έχουν τη στήριξη της Μαδρίτης. 

Το μήνυμα το έλαβαν. Την Κυριακή 8 Οκτώ-
βρη η Βαρκελώνη έγινε το κέντρο μιας μεγά-
λης αντιδραστικής διαδήλωσης ενάντια στο δι-
καίωμα της αυτοδιάθεσης. Ως οργανωτής εμ-
φανιζόταν μια δεξιά καταλανική οργάνωση
“πολιτών”, αλλά το βάρος στην κινητοποίηση
το έριξε το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα, και στην
πράξη ήταν οι φασιστικές ομάδες, οι Φαλαγγί-
τες, οι νοσταλγοί του Φράνκο και τα αντιδρα-
στικά εκκλησιαστικά δίκτυα που κινητοποίησαν
πούλμαν από όλη την υπόλοιπη Ισπανία. Είναι
τα ίδια δίκτυα που είχαν προσπαθήσει να κά-
νουν εμφάνιση ενάντια στη νομιμοποίηση του
γάμου των ομοφυλόφιλων και υπέρ της κατάρ-
γησης του δικαιώματος στην έκτρωση, αλλά εί-
χαν φάει τα μούτρα τους. Τώρα, εμφανίστηκαν

με τις ίδιες σημαίες με τους αετούς του Φράν-
κο, αλλά είχαν μαζί τους και τη σημαία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Η στήριξη που έδωσαν οι Βρυξέλλες στον
Ραχόι έχει μετατραπεί σε βασικό εργαλείο νο-
μιμοποίησης για όλο τον φασιστικό υπόκοσμο.
Στο περιθώριο της διαδήλωσης άρχισαν να ξυ-
λοκοπούν μετανάστες, να πετροβολούν σπίτια
και καταστήματα που είχαν κρεμασμένο το
“Ναι” και την καταλανική Εστελάδα. Δυο μέρες
αργότερα, μια φασιστική γκρούπα επιτέθηκε
ανοιχτά και διέλυσε στη Βαλένσια τη συγκέν-
τρωση υπέρ της χρήσης της Βαλενσιανής
γλώσσας (η οποία είναι καταλανική διάλεκτος),
ενώ αλλεπάλληλες επιθέσεις έχουν δεχτεί τα
γραφεία της Αριστεράς, ιδιαίτερα του CUP.

Όμως η διαδήλώση δεν λύνει το πολιτικό
πρόβλημα του Ραχόι. Πρώτον, σύμφωνα με τα
δικά τους νούμερα συμμετείχαν 900 χιλιάδες, η
Χωροφυλακή τους δίνει 400 χιλιάδες. Μια επιτό-
πια έρευνα τους κατεβάζει στους 170 χιλιάδες.
Ακόμη και 900 χιλιάδες να ήταν, δεν δικαιώνουν
τον τίτλο που διάλεξαν “Σιωπηλή πλειοψηφία”.
Δεν φτάνουν ούτε τη συμμετοχή στο δημοψήφι-
σμα που ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια, ούτε
τις σεπτεμβριανές διαδηλώσεις των τελευταίων
ετών υπέρ της ανεξαρτησίας που συγκέντρω-
σαν ένα και ενάμισυ εκατομμύριο κόσμο. Η κοι-
νωνική βάση που θέλουν να κινητοποιήσουν εί-
ναι οι εργατογειτονιές της Βαρκελώνης που
έχουν πλειοψηφία ισπανόφωνους, αλλά πώς να
κερδίσεις τους εσωτερικούς μετανάστες από
την Ανδαλουσία, πόσω μάλλον τους λατινοαμε-
ρικάνους μετανάστες, όταν έχεις στην πρώτη
γραμμή τις μούμιες της άκρας δεξιάς; Έτσι κι
αλλιώς, όταν φτάνει η κυβέρνηση να δίνει τη μά-
χη των αριθμών με διαδηλώσεις, ήδη παίζει με
τη φωτιά. Στο κάτω κάτω, αν θέλουν να μετρη-
θούν, ας κάνουν… δημοψήφισμα.

Νο 1294, 11 Οκτώβρη 2017 Διεθνήσελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Αλληλεγγύη στην Καταλωνία - η μάχη συνεχίζεται

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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Νότος 
(Μικράς Ασίας 35-δημαρχείο) 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Μαυρίδης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

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

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Αλντεμαράν 8μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Υγιεινό με νου 7.30μμ
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 12/10 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

Φόρουμ: Αλληλεγγύη στην Καταλωνία – 
Η μάχη συνεχίζεται 

Οι λιμενεργάτες της Βαρκελώνης στη γενική απεργία στις 3 Οκτώβρη
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Αλληλεγγύη στην Καταλωνία - η μάχη συνεχίζεται “Κουτί της Πανδώρας”
για την ΕΕ

“Ό
ταν κάποιος συντάσσεται με την
Εθνοφυλακή τότε κηρύσσει εμ-
φύλιο πόλεμο”, έγραψε ο μυθι-

στοριογράφος Ραμόν Σεντέρ το 1936, τη χρο-
νιά που η χώρα του, η Ισπανία διαχωρίστηκε
μέσα στον πόλεμο. Η παραστρατιωτική Εθνο-
φυλακή ήταν ένα όργανο καταστολής της πα-
ρακμάζουσας μοναρχίας των Βουρβόνων του
19ου αιώνα. Με τα τρίκοχα καπέλα τους, έγι-
ναν σύμβολο της δικτατορίας του Φρανσίσκο
Φράνκο, που βγήκε νικητής από τον εμφύλιο
πόλεμο και κυβέρνησε την Ισπανία μεταξύ
1939 και 1975. 

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικος

Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς ότι ο
Ισπανός πρωθυπουργός, Μαριάνο Ραχόι, δεν
είχε συνείδηση αυτού του συμβολισμού όταν
έστειλε την Eθνοφυλακή να συντρίψει το δη-
μοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλο-
νίας την προηγούμενη Κυριακή. Εξάλλου, το
κυβερνών Λαϊκό Κόμμα (PP) ιδρύθηκε από τον
Μανουέλ Φράγκα, υπουργό υπό τον Φράνκο.

Φυσικά, οι απολογητές του θα βιαστούν να
επιμείνουν ότι το ΡΡ είναι ένα φιλελεύθερο
δημοκρατικό κόμμα, που δεν έχει καμία σχέση
με τις κακές παλιές ημέρες του Φράνκο. Αυτό
ισχύει μόνο μέχρι ένα σημείο. Το ΡΡ υπερα-
σπίζεται την παράδοση του Καστιλιάνικου
συγκεντρωτισμού που εδραιώθηκε υπό τη μο-
ναρχία των Βουρβόνων κατά τον 18ο και 19ο
αιώνα. Αυτό περιλάμβανε την καταπίεση των
δικαιωμάτων των μη Καστιλιάνικων περιφερει-
ών -κυρίως της Καταλωνίας και της Χώρας
των Βάσκων.

Αυτή η καταστολή επέστρεψε, για να στοι-
χειώσει τη Μαδρίτη, στις αρχές του 20ου αι-
ώνα. Η Καταλωνία και η Χώρα των Βάσκων
εξελίχθηκαν σε αναπτυγμένες οικονομικά πε-
ριοχές που όλο και περισσότερο αξίωναν διεκ-
δικήσεις για αυτονομία ή ανεξαρτησία. Αυτό
βοήθησε στο ξέσπασμα της κρίσης του ισπα-
νικού κράτους που οδήγησε στον εμφύλιο πό-
λεμο. Ο Φράνκο κατέπνιξε άγρια τον βασκικό
και τον καταλανικό εθνικισμό ειδικότερα.

Η τελευταία φάση της καταπίεσης δικαιολο-
γείται με μια επίκληση στο Σύνταγμα του
1978, που καθιέρωσε τη σημερινή κοινοβου-
λευτική δημοκρατία στην Ισπανία. Αλλά αυτό
είναι ένα ιδιαίτερα αντιφατικό έγγραφο που
δηλώνει τόσο την “άρρηκτη ενότητα του ισπα-
νικού έθνους” όσο και “το δικαίωμα της αυτο-
διοίκησης των εθνικοτήτων και των περιοχών
από τις οποίες αποτελείται”. Το Σύνταγμα
ήταν το προϊόν ενός συγκεκριμένου συνόλου
περιστάσεων – των προσπαθειών να επιτευχ-
θεί μια «συμφωνημένη ρήξη» με το φρανκισμό
που θα άφηνε άθικτους τους βασικούς θε-
σμούς του ισπανικού κράτους και του ισπανι-
κού καπιταλισμού.

Οι διαπραγματεύσεις περιελάμβαναν τρία
ιδιαίτερα αντιδημοκρατικά θεσμικά όργανα -
την εκσυγχρονιστική πτέρυγα του φρανκικού
κινήματος, εκπροσωπούμενη από τον πρώην

ηγέτη του, τον πρωθυπουργό Αδόλφο Σουά-
ρεζ, τον στρατό και το Κομμουνιστικό Κόμμα
της Ισπανίας, το πιο ισχυρό τότε κόμμα της
αριστεράς. Τα βασκικά και καταλανικά εθνικι-
στικά κινήματα είχαν πολεμήσει ενάντια στη
δικτατορία και έτσι έπρεπε να δοθούν δικαιώ-
ματα αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, ο στρατός δια-
τήρησε το καθήκον “να υπερασπίζεται την
εδαφική συνοχή της Ισπανίας”.

Ο συμβιβασμός άντεξε, παρά τον μακρο-
χρόνιο ανταρτοπόλεμο στη Χώρα των Βά-
σκων. Το ισπανικό κράτος έγινε πυλώνας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή σύνδεση -
που διατυμπανίζεται από τους Ισπανούς και
τους πολιτικούς της ΕΕ- μπορεί ωστόσο να
οδηγήσει στην ανατροπή του.

Όπως και στις αρχές του 20ού αιώνα, η Κα-
ταλωνία εξακολουθεί να είναι οικονομικά η ση-
μαντικότερη περιφέρεια του ισπανικού κρά-
τους, αντιπροσωπεύοντας το ένα πέμπτο του
εθνικού εισοδήματος. Σύμφωνα με τους Fi-
nancial Times, “η οικονομία είναι περισσότερο
φιλική προς τις επιχειρήσεις, βιομηχανοποι-
ημένη και διεθνοποιημένη, σε σχέση με την
υπόλοιπη Ισπανία”. Αλλά, όπως και το υπόλοι-
πο κράτος, έχει πληγεί σκληρά από την λιτό-
τητα που εφαρμόζει ο Ραχόι, ο οποίος έχει
εφαρμόσει ιδιαίτερα πιστά τις οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας από την ανάληψη των καθη-
κόντων του το 2011.

Αδιάλλακτη

Εν τω μεταξύ, ο Ραχόι και το ΡΡ αγωνίστη-
καν επιτυχώς εναντίον μιας συμφωνίας που εί-
χε διαπραγματευτεί η προηγούμενη κυβέρνη-
ση του Σοσιαλιστικού Κόμματος και θα είχε
δώσει περισσότερες εξουσίες στις περιφέρει-
ες. Έτσι, οι Καταλανοί βρέθηκαν αντιμέτωποι
με μια αδιάλλακτη δεξιά κυβέρνηση στη Μα-
δρίτη, που επέβαλλε ταυτόχρονα λιτότητα και
αντιστεκόταν στο δικαίωμά τους στην αυτο-
διάθεση.

Η υποστήριξη των Βρυξελλών είναι σημαντι-
κή για τον Ραχόι, καθώς προεδρεύει μιας μει-
οψηφικής κυβέρνησης που κρατιέται στην
εξουσία από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και ο
πρώτος αντιπρόεδρος της Κομισσιόν, Φρανς
Τίμμερμανς, υπερασπίστηκε αυτό που ονόμα-
σε ως “ανάλογη χρήση βίας” από τις ομάδες
καταστολής της Μαδρίτης.

Ο λόγος είναι αρκετά ξεκάθαρος. “Η κατα-
λανική κρίση αποτελεί απειλή για την ευρω-
παϊκή τάξη”, γκρίνιαξαν οι Financial Times την
περασμένη εβδομάδα. “Όπως ακριβώς το τε-
ράστιο χρέος και οι τραπεζικές κρίσεις της ευ-
ρωζώνης έφτασαν κοντά στο να ξηλώσουν δε-
καετίες ευρωπαϊκής οικοδόμησης, έτσι οι πιέ-
σεις των καταλανικών εθνικιστών για ανεξαρ-
τησία ... διακινδυνεύουν να ανοίξουν ένα ακό-
μα κουτί της Πανδώρας γεμάτο προβλήματα”.

Αλλά οι τραμπούκικες τακτικές του Ραχόι
έχουν ήδη γυρίσει εναντίον του. Μετά την Ελ-
λάδα και το Brexit, η Καταλονία είναι η τελευ-
ταία αντιπαράθεση που εκθέτει τον εύθραυστο
και αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της διεφθαρ-
μένης νεοφιλελεύθερης ευρωπαϊκής “τάξης”.

Δίπλα στο Λαϊκό Κόμμα και τους δεξιούς Θι-
ουδαδάνος κόλλησε και το PSOE, παίρνον-
τας θέση υπέρ της αντιδραστικής διαδήλω-
σης. Όμως το στοίχημα είναι πολύ επικίνδυ-
νο. Το PSOE μόλις βγήκε από μια εσωτερική
μάχη που λίγο έλειψε να το διασπάσει, και ο
Σάντσεθ κέρδισε την ηγεσία κόντρα στην
ανοιχτά δεξιά πτέρυγα, η οποία ήθελε στήρι-
ξη της Δεξιάς κυβέρνησης και πιο σκληρή
στάση στο καταλανικό. Τώρα ο Σάντσεθ σέρ-
νεται στη γραμμή τους κάτω από την πίεση
του “εθνικού καθήκοντος”. Δεν πήγε στη δια-
δήλωση, αλλά οι εσωκομματικοί του αντίπα-
λοι είχαν πιάσει πρώτη θέση. Είναι τόσο χα-
μένος που την ίδια στιγμή έκανε δηλώσεις
υπέρ της πρωτοβουλίας του Ποδέμος και
της Ενωμένης Αριστεράς που κινούνται σε
εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Φόβοι

Στο μεταξύ ο Ραχόι δέχεται πιέσεις και
από τα δεξιά του. Ο πρώην πρωθυπουργός
Χοσέ Μαρία Αθνάρ πιέζει για άμεση χρήση
του άρθρου 155, κατάργηση της αυτονομίας
της Καταλωνίας. Σε άρθρο που έγραψε εκ-
φράζει όλους τους συσσωρευμένους φό-
βους της άρχουσας τάξης: “η απόσχιση έχει
μετατραπεί σε ευκαιρία για ένα επαναστατι-
κό πείραμα… Ας θυμηθούμε ότι ο Λένιν ήταν
αυτός που ανακάλυψε τις ανατρεπτικές δυ-
νατότητες της αυτοδιάθεσης…. Υπάρχει μια
σύμπλευση ανάμεσα στον αντισυστημικό λαϊ-
κισμό και το αίτημα για αναθεώρηση της
συνταγματικής συνεννόησης που εδώ και
χρόνια προωθεί ένα μεγάλο κομμάτι της Αρι-
στεράς αποφασισμένο να καταστρέψει την
“μεταπολίτευση”, ως συμφωνία και αφήγημα
συμφιλίωσης ανάμεσα στους Ισπανούς… Ο
πραγματικός στόχος είναι να ανατρέψουν το
συνταγματικό σύστημα του 1978”.

Αυτή η γραμμή δεν είναι μειοψηφία μέσα
στο Λαϊκό Κόμμα. Ο εκπρόσωπος του κόμμα-
τος, Κασάδο, βγήκε πριν λίγες μέρες να πει
ότι αν ο Πουτζντεμόν κηρύξει την ανεξαρτη-
σία θα έχει την ίδια τύχη με τον Λιουϊς Κομ-
πάνις, που ήταν ο τελευταίος που την ανακή-
ρυξε το 1934. Τον Κομπάνις τον εκτέλεσε ο
Φράνκο, αφού πρώτα του τον παρέδωσε η
Γκεστάπο. Στην αντιδραστική διαδήλωση, οι
φασίστες φώναζαν “Πουτζντεμόν φυλακή”
και “Πουτζντεμόν εκτέλεση” - και πλέον
έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Ο Κασά-
δο προτείνει μάλιστα να βγουν εκτός νόμου
όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ανε-
ξαρτησία. Ζητάνε αίμα. Οι οργανώσεις μπά-
τσων και στρατιωτικών κάνουν συνεχείς ανα-
φορές στην ανάγκη να συλληφθεί η καταλα-
νική κυβέρνηση. Τα ΜΜΕ ήδη ετοιμάζουν το
δρόμο εξηγώντας τα αδικήματα της κήρυξης
εξέγερσης και διάσπασης της χώρας. Όμως,
αυτό που κανείς δεν ξέρει είναι τι θα ρισκά-
ρουν τέτοιες κινήσεις όπως αυτές που προ-
τείνει ο Κασάδο και ο Αθνάρ στους δρόμους
της Καταλωνίας. Στο μεταξύ, η ισπανική
αστυνομία, βήμα βήμα, προσπαθεί να πάρει
τον έλεγχο από τους Καταλανούς Μόσος. 

Η κοινοβουλευτική Αριστερά σε όλο αυτό
το σκηνικό προσπαθεί να σταθεί στη μέση,
αλλά είναι κάτι αδύνατο. Η πρωτοβουλία του
Ποδέμος και της Ενωμένης Αριστεράς έχει

τον τίτλο “Ας μιλήσουμε” (σε ισπανικά και
καταλανικά) και κάλεσε συγκεντρώσεις στα
λευκά, χωρίς συνθήματα, σε πλατείες. Την
ίδια γραμμή κρατάει και η Άντα Κολάου, η
δήμαρχος της Βαρκελώνης. Η Αριστερά έχει
αναλάβει να παίξει το ρόλο του μόνου λογι-
κού παίχτη, που επιμένει στο διάλογο και τις
ειρηνικές λύσεις, σαν να μην καταλαβαίνει
τις αλλαγές που έχουν συμβεί το τελευταίο
τρίμηνο και ιδιαίτερα τις τελευταίες βδομά-
δες. Θέλει να γυρίσει το χρόνο πίσω με ένα
μαγικό τρόπο. Στην πράξη, κανένα κομμάτι
του κράτους δεν είναι διατεθειμένο αυτή τη
στιγμή για τέτοιες κινήσεις, και την Αριστε-
ρά την έχουν ξεγραμμένη ως “κόκκινους”
και καταλανόφιλους. Είναι σημαντικό ότι η
Αριστερά έχει διαχωριστεί από το “συνταγ-
ματικό τόξο”, αλλά η προσπάθειά της να
συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα αντί να δώσει
αυτοπεποίθηση στον κόσμο στην Καταλω-
νία, του την αφαιρεί.

Από την άλλη μεριά, αυτοί που θέλουν να
κόψουν εντελώς την αυτοπεποίθηση είναι οι
Καταλανοί καπιταλιστές που ο ένας μετά
τον άλλον ανακοινώνουν ότι μεταφέρουν την
έδρα τους σε άλλες περιοχές του ισπανικού
κράτους, ή δηλώνουν ότι θα το κάνουν αν
κηρυχθεί η ανεξαρτησία. Οι μεγάλες τράπε-
ζες, Caixa και Sabadell, το έκαναν ήδη. Ακο-
λουθούν άλλες επιχειρήσεις που συμμετέ-
χουν στον Ibex 35, το μεγαλύτερο χρηματι-
στηριακό δείκτη, φαρμακευτικές, εκδοτικές,
χημικές και άλλες. Ο ισπανικός ΣΕΒ ζήτησε
επίσημα τη Δευτέρα από τον Πουτζντεμόν
να μην κάνει άλλο βήμα προς τα εμπρός. 

Το να μπολιαστεί το κίνημα για την ανε-
ξαρτησία με αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο
είναι πιο επείγον από ποτέ. Απέναντι στις
απειλές των επιχειρήσεων ότι θα φύγουν, η
απάντηση πρέπει να είναι εθνικοποίηση και
εργατικός έλεγχος. Οι εργαζόμενοι και οι
εργαζόμενες της Caixa ήταν από τους πρώ-
τους που βγήκαν στους δρόμους ενάντια
στην καταστολή πριν από το δημοψήφισμα.
Εκεί βρίσκεται η δύναμη. Εκεί βρίσκεται και
το κλειδί για την ακόμη μεγαλύτερη σύνδε-
ση με τον ισπανόφωνο κόσμο που έχει αμφι-
βολίες για την ανεξαρτησία, και έχει πολλά
δίκια να μην εμπιστεύεται την κυβέρνηση
του Πουτζντεμόν. Η δεξιά εφημερίδα El
Mundo σε ένα άρθρο της που παρουσιάζει
τους φόβους των καταλανικών επιχειρήσε-
ων, εξηγεί ότι δεν είναι μόνο η πολιτική
αστάθεια και η οικονομική αβεβαιότητα, αλ-
λά και οι πιθανότητες που ανοίγουν να επι-
βληθούν μέτρα ελέγχου, μέσα “από διατάγ-
ματα εθνικοποίησης, αλλαγές στους κανονι-
σμούς των τραπεζών, της εφορίας, των εται-
ρειών ενέργειας και των υποδομών”.

Οι επιτροπές υπεράσπισης του Ναι στο Δη-
μοψήφισμα έχουν μπροστά τους να συνδε-
θούν ακόμη περισσότερο με τα συνδικάτα και
τους εργατικούς αγώνες, ενάντια στους εκ-
βιασμούς των καπιταλιστών και της ΕΕ. Ένας
αγωνιστής από μια τοπική επιτροπή CDR (Επι-
τροπή για την Υπεράσπιση του Δημοψηφίσμα-
τος) μιλώντας σε μια εφημερίδα λέει: “Το R
σημαίνει Referendum, Δημοψήφισμα, αλλά
μπορεί να σημάνει και Republica, Αβασίλευτη
Δημοκρατία, και Revolucio, Επανάσταση”.
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συνέχεια από τη σελίδα 3
Τερματισμός της ποσοτικής χαλάρωσης και

αύξηση των επιτοκίων σημαίνει ότι περισσότερα
δάνεια θα γίνουν προβληματικά και περισσότε-
ρες επιχειρήσεις-ζόμπι που με δανεισμό εξυπη-
ρετούσαν τα προηγούμενα δάνεια θα βρεθούν
με την πλάτη στον τοίχο. Το επιχείρημα ότι η Ελ-
λάδα ποτέ δεν πρόλαβε να μπει στην ποσοτική
χαλάρωση και άρα δεν επηρεάζεται από όλα αυ-
τά είναι πλαστό. Έρχονται κι άλλα κανόνια τύ-
που Μαρινόπουλου και Ψυχάρη και βέβαια η
έξοδος του ελληνικού δημοσίου στις διεθνείς
χρηματαγορές θα γίνει με δυσκολότερα επιτό-
κια. Φαύλος κύκλος.

Αλλά πέρα από αυτές τις αβεβαιότητες της οι-
κονομίας, η νέα εξόρμηση στήριξης των τραπε-
ζών σημαίνει επίθεση που ήδη ξεδιπλώνεται: λε-
ηλασία των ασφαλιστικών ταμείων των ίδιων των
τραπεζών και όχι μόνο. Οι εργαζόμενοι της Εθνι-
κής Τράπεζας που απεργούν για το ΤΥΠΕΤ και
των ΜΜΕ για τον ΕΔΟΕΑΠ το βιώνουν ήδη. Οι
εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία που απεργούν για
χρηματοδότηση και προσλήψεις στη δημόσια
Υγεία αναδεικνύουν το αιματηρό κόστος των
“πρωτογενών πλεονασμάτων” για όλη την εργα-
τική τάξη. Για άλλη μια φορά θέλουν να μας βά-
λουν να φτύσουμε αίμα για τη σωτηρία των τρα-
πεζών πανευρωπαϊκά και το βαφτίζουν “έξοδο
από τα μνημόνια”.

Αποσταθεροποίηση

Η απειλή για την εργατική τάξη, όμως, δεν πε-
ριορίζεται εκεί. Το 2017 δεν είναι 2010 πολιτικά.
Η μακρόσυρτη πορεία της οικονομικής κρίσης
έχει φέρει αποσταθεροποίηση σε πολλά σημεία
της ΕΕ και οι κυβερνήσεις της ψάχνουν στηρίγ-
ματα προς τα δεξιά για να την αντιμετωπίσουν. Η
απάντηση της Τερέζα Μέι στο πολιτικό σοκ του
Brexit είναι ο περιορισμός των μεταναστών, το
ίδιο και της Μέρκελ μετά τις γερμανικές εκλογές
που έφεραν τα κόμματα του “Μεγάλου Συνασπι-
σμού” στο ναδίρ. Το πιο πρόσφατο και πιο χυ-
δαίο παράδειγμα είναι η Ισπανία όπου ο Ραχόι
κατάφερε να βγάλει τους νοσταλγούς του Φράν-
κο στους δρόμους ενάντια στην Καταλωνία.

Ο Αλέξης Τσίπρας όχι μόνο τα δίνει όλα
στους τραπεζίτες για να τη βγάλουν καθαρή
από τις νέες απειλές της οικονομικής κρίσης,
αλλά επιμένει να αγκαλιάζει τους “εταίρους”
όσο δεξιά κι αν κατρακυλάνε. Αγκαλιάζει ακόμα
και τον Τραμπ. Δεν έχει πει ούτε λέξη για τα αί-
σχη της Guardia Civil του Ραχόι στη Βαρκελώνη.

Το βάρος πέφτει στις πλάτες της Αριστεράς
πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ για να οργανώσει τη διπλή
αντίσταση που έχουμε ανάγκη αυτή την περίο-
δο. Με πρωτοβουλίες για την κλιμάκωση και τον
συντονισμό του απεργιακού κύματος. Με πρω-
τοβουλίες για το σταμάτημα των ρατσιστικών
επιθέσεων και για το τσάκισμα της φασιστικής
απειλής. Η διεθνής συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ αυ-
τό το Σαββατοκύριακο είναι ένα βήμα προς τα
εκεί. Πρέπει να φροντίσουμε να ακολουθήσουν
κι άλλα.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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»

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 4/11
Καλλιτεχνικά δρώμενα.
Προβολή βίντεο, 
εκθέσεις αφίσας, βιβλίου

Η εργατική τάξη 
και οι Μπολσεβίκοι- 
η διαλεκτική της νίκης

Κυριακή 5/11
Ρώσικη πρωτοπορία, 
η άνθηση 
της καλλιτεχνικής
δημιουργίας

Εργατική επανάσταση
- Tο πανηγύρι των
καταπιεσμένων

Το διεθνές κύμα 
των επαναστάσεων και 
η Ελλάδα 1917-1923

Πώς χάθηκε 
η επανάσταση;

Τα διδάγματα
του Οκτώβρη σήμερα

Η άποψή μας

Η διπλή
αντίσταση που
χρειαζόμαστε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11 

Εργατικό Κέντρο 12μ – 8μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11 

Εργατικό Κέντρο 6μμ – 9μμ

ΞΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11 

Εργατικό Κέντρο 4μμ – 8μμ 

ΒΟΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11

Θόλος (πανεπιστήμιο) 

7μμ – 10μμ

ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10 

ΕΒΕ 6μμ – 9μμ

(Αράτου 21, πλατεία Όλγα) 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/11 

Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας,

στοά Σαρκά, 6μμ – 9μμ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11 

Εργατικό Κέντρο 5μμ – 9μμ 

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/11

Εργατικό Κέντρο 5μμ – 9μμ

Εκδηλώσεις

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
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