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Μ

ε ένα μαζικό Πανεργατικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ ετοιμάζονται το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι να δείξουν την απόφασή τους
ότι στη λεγόμενη “μεταμνημονιακή” περίοδο
προχωράνε να πάρουν την έξοδο από τα
Μνημόνια στα χέρια τους και να τσακίσουν
κάθε απόπειρα των φασιστών να βγουν
στους δρόμους.
Το συλλαλητήριο του Σαββάτου 8 Σεπτέμβρη μπορεί να γίνει ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης απέναντι στην κυβέρνηση, που σύμφωνα με τους σχολιαστές του κυβερνητικού
ρεπορτάζ, πηγαίνει στην ΔΕΘ έχοντας στο
νου της κυρίως «να μην απογοητεύσει τις
αγορές». Οι εργάτες απαιτούν να δοθεί όλο
το πλεόνασμα για τις ανάγκες του κόσμου
και όχι για το χρέος αλλά και να σταματήσει
τώρα η πολιτική που χάριν «πλεονασμάτων»,
έχει οδηγήσει σε μπαράζ περικοπών, ιδιωτικοποιήσεων και επιθέσεων στα δικαιώματα
της εργατικής τάξης.
Ταυτόχρονα θα είναι ένα δυνατό χαστούκι
στις προκλήσεις της Νέας Δημοκρατίας που
από τη μια καταγγέλλει προκαταβολικά τον
ΣΥΡΙΖΑ για «παροχολογία» (ότι δηλαδή υπόσχεται στα λόγια να δώσει έστω και λίγα ψίχουλα από το υπερπλεόνασμα για κοινωνικές
δαπάνες!) ενώ την ίδια στιγμή παίζει το χαρτί
του εθνικισμού για το Μακεδονικό, με στόχο
να στρέψει την δυσαρέσκεια του κόσμου
προς τα δεξιά.

Συνέχεια στη σελίδα 2
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Πολιτική

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
Ψυχρολουσία για όσους Το πλεόνασμα και οι δρόμοι
περίμεναν “έξοδο” από
στα χέρια των εργατών
τους συμβιβασμούς
Μια μέρα πριν τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, στην συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ νέος γενικός γραμματέας του κόμματος εκλέχτηκε ο
Πάνος Σκουρλέτης, φουντώνοντας τη φιλολογία ότι ο ανασχηματισμός προαναγγέλλει «αριστερή στροφή» στην κυβέρνηση.
Ο ανασχηματισμός που ακολούθησε την επόμενη μέρα,
επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την παλιά γνωστή μέθοδο
του «αριστερού φλας» για στροφή δεξιά: Η «μεταμνημονιακή αριστερή επανεκκίνηση» του ΣΥΡΙΖΑ σήμανε την μεταγραφή στην κυβέρνηση νέων ονομάτων από το ΠΑΣΟΚ και
τη ΝΔ, που θήτευσαν ως υπουργοί όλων των μνημονιακών
κυβερνήσεων.
Η Κατερίνα Παπακώστα, υφυπουργός Υγείας δίπλα στον
Μάκη Βορίδη, στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Σαμαρά το 2014, ήταν η βουλευτής που συμμετέχοντας στην επιτροπή της Βουλής για την ρατσιστική βία είχε πει ότι «λαθρομετανάστες εισρέουν κατά χιλιάδες στα σύνορα, σαν
κατσαρίδες» - κερδίζοντας τότε από το Left.gr τον τίτλο:
«Παπακώστα: Η Ζαρούλια της ΝΔ».
Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, που αναλαμβάνει το
υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, ήταν υπουργός Υγείας και
ακολούθως αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών στην
πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση ΓΑΠ, θέση την οποία διατήρησε στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου το 2011, μέχρι τις
10 Φεβρουαρίου 2012 οπότε καταψήφισε το δεύτερο μνημόνιο για να αποχωρήσει λίγο αργότερα από το ΠΑΣΟΚ
υποστηρίζοντας ότι το «ιστορικό ριζοσπαστικό, προοδευτικό Κίνημα έχει μεταλλαχθεί σε μικρό παράρτημα της κεντροδεξιάς».
Νέα υπουργός Πολιτισμού διορίστηκε η Mυρσίνη Ζορμπά. Μέλος του ΚΚΕ εσωτερικού μετά τη Μεταπολίτευση, το
χρονικό διάστημα 2009-2015 διετέλεσε διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.
Ο Μάρκος Μπόλαρης (πέντε φορές βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
και ακολούθως υφυπουργός Υγείας στην κυβέρνηση του
Παπαδήμου) επιστρέφει στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
μπαίνοντας στη θέση του υφυπουργού Θρησκευμάτων.
Ο Φώτης Κουβέλης αναβαθμίζεται στο υπουργείο Ναυτιλίας. Ο Παπαγγελόπουλος, ο «εισαγγελέας με το ρεκόρ
υποθέσεων στο αρχείο» όπως τον είχε χαρακτηρίσει η
Ελευθεροτυπία, καθώς είχε καταγγελθεί σαν βασικός υπεύθυνος για το «πάγωμα» της διερεύνησης μιας σειράς υποθέσεων ανάμεσά τους οι παράνομες χρηματοδοτήσεις
προς τη Νέα Δημοκρατία, η υπόθεση των υποκλοπών και η
υπόθεση της απαγωγής των Πακιστανών, συνεχίζει σαν
αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης.
Η επιλογή αυτών των «νέων» προσώπων στην κυβέρνηση
σηματοδοτεί την προσπάθειά της να ανοιχτεί στα δεξιά της,
στον χώρο της κεντροαριστεράς και της «λαϊκής» δεξιάς
αποσκοπώντας σε ευρύτερες συναινέσεις και συμμαχίες
ενόψει των επερχόμενων εκλογών.
Αυτήν τη δεξιά στροφή δεν μπορούν να την σκεπάσουν οι
κραυγές της Νέας Δημοκρατίας που ενώ υπερφαλαγγίζει
από τα δεξιά την κυβέρνηση πάνω σε ζητήματα λιτότητας
και ιδιωτικοποιήσεων, εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί με τις επιλογές του εγκαταλείπει τον αριστερό ριζοσπαστισμό του!
Τα ονόματα της Παπακώστα, της Ξενογιαννακοπούλου ή
του Κουβέλη, δημιουργούν αλλεργία στον κόσμο του 62%
του ΟΧΙ του δημοψηφίσματος. Με αυτήν την έννοια, όσες
συναινέσεις και να κερδίσει από τα πάνω, ο ανασχηματισμός του Τσίπρα δεν πρόκειται να ταπώσει τις αντιδράσεις
ούτε του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος ούτε αυτές
που εκφράζονται στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιώργος Πίττας

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Ένα μαζικό, ενωτικό, πανεργατικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ είναι η μόνη εγγύηση
απέναντι στις εθνικιστικές κραυγές για το
όνομα της Μακεδονίας (ήδη η συναυλίασυλλαλητήριο για την Μακεδονία, που
προγραμματιζόταν για τις 8 Σεπτεμβρίου
το απόγευμα στο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου από τον «Φορέα Ανένδοτου Αγώνα
για τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία»
ακυρώθηκε από τους διοργανωτές) αλλά
και ο μόνος τρόπος για να φράξουμε το
δρόμο στις ακροδεξιές και φασιστικές
ομάδες που ετοιμάζονται να κατέβουν σε
συγκέντρωση στο Βελίδειο το απόγευμα
του Σαββάτου 8 Σεπτέμβρη.
Ήδη σωματεία και εργατικά κέντρα από
την Βόρεια Ελλάδα και άλλες περιοχές
ετοιμάζουν τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο (από την Αθήνα, πούλμαν του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια θα
αναχωρήσουν στις 8πμ του Σαββάτου από
το Μουσείο) ενώ η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε διήμερη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη με
στάση εργασίας και διαδήλωση των εργαζόμενων στα νοσοκομεία την Παρασκευή
7 Σεπτέμβρη και συμμετοχή στην πανεργατική κινητοποίηση στις 8 Σεπτέμβρη.
Με αφίσα και προκήρυξη που κυκλοφορούν, ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια αλλά και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων εδώ και μια βδομάδα καλούν εργαζόμενους, συλλογικότητες και σωματεία το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη σε προσυγκέντρωση στις 6μμ Αγίας Σοφίας και
Εγνατίας. Αποφάσεις συμμετοχής έχουν

ανακοινώσει η ΠΟΣΠΕΡΤ και το σωματείο
του Μετρό ΣΕΛΜΑ. Στο ίδιο σημείο καλεί
το ΜΕΤΑ, η Λαϊκή Ενότητα, η ΟΚΔΕ, το
ΚΚΕ-μλ και άλλες συλλογικότητες. Σύσκεψη με στόχο την επιτυχία του συλλαλητηρίου πραγματοποίησε ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια την Τρίτη 28/8 στο
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Σύσκεψη οργάνωσης
«Στη σύσκεψη συμμετείχαν εργαζόμενοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι από το Ιπποκράτειο, το ΨΝΘ, το νοσοκομείο Κατερίνης, τους δήμους, τους μισθωτούς τεχνικούς, το λιμάνι και άλλους χώρους»
μας μεταφέρει ο Γιάννης Κούτρας,
εκλεγμένος στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Ιπποκράτειου και στην ΕΝΙΘ.
«Το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη θέλουμε να
ενώσουμε όλους τους εργαζόμενους, τα
σωματεία και τις δυνάμεις της Αριστεράς
σε ένα μεγάλο ενωτικό πανεργατικό συλλαλητήριο, που θα διεκδικήσει να πάρουμε πίσω όλα αυτά που έχουν ξηλώσει εννέα περίπου χρόνια μνημονίων. Και ταυτόχρονα να φράξουμε το δρόμο στις
απόπειρες της ακροδεξιάς με την στήριξη της Ν.Δ να στήσει εθνικιστικές λαοσυνάξεις που τις τελευταίες βδομάδες
έχουν βγάλει τις φασιστικές συμμορίες
στους δρόμους της πόλης.
Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, το ΔΣ του σωματείου έχει βγάλει
απόφαση για συμμετοχή στο διήμερο κινητοποιήσεων της ΠΟΕΔΗΝ στη ΔΕΘ (καθώς
και στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις
15 Σεπτέμβρη) και καλεί σε γενική συνέ-

λευση των εργαζομένων την Πέμπτη 6 Σεπτέμβρη. Από την δική μας την πλευρά
ήδη έχουμε πραγματοποιήσει περιοδείες
για να ενημερώσουμε τον κόσμο προκειμένου να είναι μαζική η συμμετοχή ενώ στις 7
Σεπτέμβρη έχει καλεστεί ανοιχτή συνέλευση 7-8πμ, πριν ξεκινήσουν τα χειρουργεία
ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Την Τρίτη 4/9
θα συνεδριάσουν επίσης το ΔΣ του σωματείο στο ΨΝΘ και το ΔΣ της ΕΝΙΘ».
Όπως μας μεταφέρει ο Σάββας Κκονέ
από την Θεσσαλονίκη, «με την Eργατική
Aλληλεγγύη στο χέρι έχουμε πραγματοποιήσει ήδη εξορμήσεις στο Ιπποκράτειο,
στο Γεννηματά, στο ΨΝΘ, στο Θεαγένειο όπου η ανταπόκριση ήταν μεγάλη
ενώ θα ακολουθήσουν το ΑΧΕΠΑ, ο
Άγιος Παύλος, το λιμάνι, η ΕΥΑΘ κ.α. Πήγαμε επίσης σε πολλές γειτονιές της πόλης και αυτό που κυριαρχούσε στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν ο
“εθνικιστικός παροξυσμός” που συντηρούν τα ΜΜΕ αλλά να μπει επιτέλους τέλος στην πολιτική της λιτότητας».

Αναχώρηση πούλμαν
για Θεσσαλονίκη

Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια
Σάββατο 8 Σεπτέμβρη, 8πμ, Μουσείο,
κόστος 5 ευρώ,
τηλέφωνο επικοινωνίας:
6984 624069, 6932 825663

Συντονιστικό Νοσοκομείων
Πέμπτη 6 Σεπτέμβρη, 11.30μμ,
νοσοκομείο Άγιος Σάββας
ΔΕΘ 2017

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
5 Σεπτέμβρη 2018, Νο 1339

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η έξοδος
απ’ τα
Μνημόνια
στα χέρια
των εργατών
Ξ

εκινάει ένα κρίσιμο φθινόπωρο και μια
πολύ σημαντική χρονιά τόσο από άποψη
διεθνών και εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων όσο και από άποψη μαχών, απεργιακών
και αντιρατσιστικών-αντιφασιστικών, που έχει
να δώσει το εργατικό κίνημα, με ξεχωριστό το
ρόλο της αντικαπιταλιστικής-επαναστατικής
αριστεράς. Το μεγάλο στοίχημα είναι να πάρουν οι εργάτες στα χέρια τους την έξοδο από
τα Μνημόνια με τη στήριξη της επαναστατικής
αριστεράς.
Πρώτη μεγάλη μάχη είναι η ΔΕΘ στις 8 Σεπτέμβρη, η μεγάλη εργατική διαδήλωση που
φέτος είναι και αντιφασιστική ενάντια στην
προσπάθεια των νεοναζί να εμφανιστούν εκείνη τη μέρα με τις σημαίες των “μακεδονομάχων” εκτοπίζοντας τα συνδικάτα και την Αριστερά. Δεύτερη μεγάλη μάχη είναι στις 15 Σεπτέμβρη το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο και συναυλία στο Σύνταγμα και οι
αντίστοιχες διαδηλώσεις στις άλλες πόλεις. Το

8/9/2017, Απεργιακή διαδήλωση νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη

“Δεν θα περάσει” πρέπει να ακουστεί παντού
πιο δυνατά από ποτέ. Αυτό είναι που θα καθορίσει και τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και ταυτόχρονα θα κερδίσει το “ανοιχτά σύνορα για
τους πρόσφυγες” κόντρα σε όσους προσπαθούν να γυρίσουν το κλίμα προς τα δεξιά.
Το αφήγημα Τσίπρα μετά τις 20 Αυγούστου
είναι ότι στην νέα “μεταμνημονιακή” περίοδο ο
ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει το κόμμα από τη μία των κοινωνικών παροχών και από την άλλη της οικονομικής ανάπτυξης. Όμως, όπως ομολόγησε ο
Τσίπρας στο “νέο” υπουργικό συμβούλιο, “ευτυχώς προλάβαμε να περάσουμε τον κάβο (να
βγούμε από τα μνημόνια), πριν από τη φουρτούνα”. Η πραγματική εικόνα είναι ότι η φουρτούνα έχει ξεσπάσει.
Οικονομικά, η κρίση και η ύφεση συνεχίζονται, μια σειρά χώρες συνεχίζουν να μπαίνουν
όπως η Ελλάδα στο ΔΝΤ, ο κίνδυνος μιας νέας
βουτιάς στις ΗΠΑ δεν έχει ξεπεραστεί. Όλα
αυτά δεν ανοίγουν περίοδο ηρεμίας και ομαλότητας αλλά αναταράξεων. Αντίστοιχα, πολιτικά, αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, στο κέντρο του
ιμπεριαλισμού, ανησυχούν ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη ο Τραμπ μπορεί
να έχει την τύχη του Νίξον.
Χρειάζεται να μείνουμε σε αυτές τις εξελίξεις. Στο οικονομικό επίπεδο, η τυπική εικόνα
είναι ότι συνολικά υπάρχει ανάπτυξη. Υποτίθε-

ται ότι οι ΗΠΑ έχουν φτάσει στα υψηλότερα
δυνατά επίπεδα με απόδειξη τη συνεχή άνοδο
του χρηματιστήριου, την οποία έχει βοηθήσει
ο Τραμπ με τη μείωση της φορολογίας, τους
εμπορικούς πόλεμους και όσα ακόμα έχει χαρίσει στους πλούσιους. Υποτίθεται επίσης ότι
αυτή η ανάπτυξη βοηθάει και την Ευρώπη αλλά και τις λεγόμενες αναδυόμενες οικονομίες,
δηλαδή τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, της
Ασίας κλπ.

Κυκλοφορεί
νέο τεύχος
μέσα στη βδομάδα

Άρα η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπαίνουμε σε
μια περίοδο με κοινωνικές παροχές και οικονομική ανάπτυξη ταυτόχρονα, είναι στον αέρα.
Πώς την εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ; Με κίνητρα για τους
καπιταλιστές, όπως και ο Μητσοτάκης. Πρώτο,
με μεγάλες φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις για να επενδύσουν. Δεύτερο, με χαμηλό
εργατικό κόστος. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, δεν σημαίνει και αύξηση των μισθών παράδειγμα είναι ο πρόεδρος των πλοιοκτη-

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

Σύνοδος
Τον τελευταίο μήνα αυτή η εικόνα έχει τεράστια προβλήματα όπως ομολογούν οι ίδιοι.
Την προηγούμενη βδομάδα έγινε στο Τζάκσον
Χόουλ των ΗΠΑ η σύνοδος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Αμερικής που κάθε χρόνο
τέτοια περίοδο προσδιορίζει τι θα γίνει με την
οικονομία και την πολιτική που θα ακολουθήσει. Φέτος έκλεισε με τον Διοικητή της, τον
Στουρνάρα των ΗΠΑ, να λέει ότι “για να εκτιμήσεις τι θα γίνει στην οικονομία των ΗΠΑ,
πρέπει να διαβάσεις... τα άστρα”. Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος με τη μικρότερη οικονομική
ανάπτυξη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Φοβούνται ένα ξέσπασμα του εργατικού κινήματος που θα παλέψει για αυξήσεις γιατί τα εισοδήματα είναι τώρα μικρότερα από το 2009. Η
πρόσφατη απεργία των εκπαιδευτικών ήταν
καμπανάκι. Και την ίδια στιγμή έρχεται η νέα
κρίση στην Αργεντινή και την Τουρκία.

τών που πρότεινε στην ΠΝΟ και τους ναυτεργάτες... 1% αύξηση! Τρίτο, με ιδιωτικοποιήσεις, ξεπούλημα των φιλέτων. Μήπως έχουν
μέχρι τώρα φέρει δουλειές; Όχι, έχουν φέρει
απολύσεις. Το λιμάνι του Πειραιά και το ξεπούλημά του στην COSCO είναι παράδειγμα.
Οι εργαζόμενοι παλεύουν στις πιο σκληρές
συνθήκες, με άρνηση αναγνώρισης σωματείου
και συλλογικής σύμβασης, με δημιουργία
απεργοσπαστικού εργοδοτικού σωματείου.
Μόνο η εργατική τάξη έχει πραγματικό πρόγραμμα κοινωνικών παροχών και ανάπτυξης.
Με κρατικοποιήσεις τραπεζών και επιχειρήσεων. Με κρατικές επενδύσεις κι όχι περικοπές
στις δημόσιες δαπάνες. Αυτό σημαίνει το 3,5%
του πλεονάσματος να πάει στις ανάγκες, για
να γίνουν μαζικές προσλήψεις. Σημαίνει να φορολογήσουν τους πλούσιους που η φορολογία
τους έχει πέσει και θέλουν να τη μειώσουν κι
άλλο.
Γι' αυτό το αίτημα “δώστε τα πλεονάσματα
για τις ανάγκες μας” είναι κεντρικό. Αυτό το
πρόγραμμα, που το έχουν οι επαναστάτες και
η πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, είναι πρόγραμμα μάχης για τους αγώνες που ξεκινούν.
Δεν μιλάμε αφηρημένα, δεν περιοριζόμαστε
στην καταγγελία, εμείς λέμε ότι αυτά θα εφαρμοστούν με όρους κινήματος. Το τι κάνει το
εργατικό κίνημα και πώς αντιστέκεται, το τι κάνει η αριστερά, το τι κάνουμε εμείς παίζει ρόλο για τη ζωή της εργατικής τάξης.
Στο πολιτικό επίπεδο, χρειάζεται ξεκαθάρισμα για να μην περάσουν οι απόψεις που λένε
ότι αυτό που επικρατεί είναι η άνοδος της
ακροδεξιάς, ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος, ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, όλοι αναγνωρίζουν ότι η ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου είναι εδώ και συνεχίζει αριστερά. Και από εκεί
προσπαθούν να κερδίσουν μέσα στην προεκλογική περίοδο στην οποία μπαίνουμε.
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ΠΑΙΔΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ - ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
Απεργία στα ΑΕΙ
Σε 48ωρη απεργία κατέβηκαν οι καθηγητές και οι καθηγήτριες των ΑΕΙ, τη Δευτέρα
3 και την Τρίτη 4/9, ημέρες που ξεκίναγε η
εξεταστική περίοδος, μετά από απόφαση
της ΠΟΣΔΕΠ. Βασική διεκδίκηση των καθηγητών είναι η αύξηση των χαμηλών μισθών
τους και της χρηματοδότησης για τις σχολές.
“Τα μέλη ΔΕΠ του Παντείου και όχι μόνο,
έχουν απηυδήσει με την υποχρηματοδότηση
και τις περικοπές” δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Ξένια Χρυσοχόου, πρόεδρος
συλλόγου ΔΕΠ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
“Το Πάντειο είναι πανεπιστήμιο κοινωνικών
και πολιτικών επιστημών και οι περισσότεροι
από μας είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, που σημαίνει ότι πληρωνόμαστε και ζούμε με μοναδικό έσοδο τον μισθό
μας (και όχι έρευνες κλπ).
Το ΣτΕ είχε αποφασίσει ότι οι μισθοί θα
πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του 2012
αλλά η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα γι
αυτό. Η υποχρηματοδότηση συνεχίζεται και
χτυπά το πανεπιστήμιο σε όλα τα επίπεδα.
Ταυτόχρονα το αίτημα των προσλήψεων είναι αναγκαίο. Πολλοί καθηγητές συνταξιοδοτούνται ή πρόκειται φέτος να συνταξιοδοτηθούν και δεν υπάρχουν θέσεις να καλύψουν επαρκώς τα γνωστικά αντικείμενα –
την ίδια στιγμή που υπάρχουν νέοι καθηγητές που θα μπορούσαν να προσληφθούν.

Συνέχεια
Ο σύλλογος ΔΕΠ είχε κάνει την προηγούμενη χρονιά προειδοποιητική απεργία με μεγάλη συμμετοχη και είχε οργανώσει ημερίδα
με τίτλο 'Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο πανεπιστήμιο'. Η σημερινή απεργία, παρόλο που
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος, δεν οργανώθηκε σωστά από την ΠΟΣΔΕΠ, έφτασε στο 50% συμμετοχής (στο
Πάντειο). Σαν επόμενο βήμα βάζουμε Γενική
Συνέλευση για να αποφασίσουμε τη συνέχεια του αγώνα”.
Μήνυμα συμπαράστασης στην απεργία
των καθηγητών στέλνουν φοιτητές και φοιτήτριες μέλη του ΣΕΚ και των ΕΑΑΚ που
βρέθηκαν στις σχολές τις ημέρες της απεργίας πραγματοποιώντας εξορμήσεις κι αφισσοκολήσεις.
“Οι φοιτητές συμπαραστεκόμαστε στον
αγώνα των καθηγητών για προσλήψεις κι
αυξήσεις στους μισθούς” υπογραμμίζει η
Μαριλένα Κουντούρη, φοιτήτρια στο Παντείο και συνεχίζει: “Βιώνουμε από πρώτο χέρι το τι σημαίνει υποχρηματοδότηση στις
σχολές μας τα τελευταία 9 χρόνια των μνημονίων. Η απεργία της ΠΟΣΔΕΠ στέλνει ένα
μήνυμα ότι η νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα πρέπει να είναι χρονιά αντίστασης κι αγώνα.
Χρειάζεται κλιμάκωση, καλύτερη οργάνωση
και συντονισμός προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα πλεονάσματα θα πάνε στις
ανάγκες μας, στην Παιδεία, τους μισθούς
και όχι στους τραπεζίτες”.

Τα Νοσοκομεία στην Θεσσαλονίκη

Σ

ύσκεψη του Συντονιστικού Νοσοκομείων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28/8,
με τη συμμετοχή εκλεγμένων συνδικαλιστών και εργαζόμενων, μόνιμων και συμβασιούχων, από τα νοσοκομεία Αγ. Σάββας, Αγ.
Όλγα, Σωτηρία, Γεννηματάς, Ερυθρός, ΓΟΝΚ,
Μεταξά, το ΠΕΔΥ και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.
Η περίοδος που ανοίγει το νέο αφήγημα
της κυβέρνησης περί “εξόδου από τα μνημόνια” και η οργάνωση των κινητοποιήσεων για
την πραγματική έξοδο από αυτά, ήταν το βασικό θέμα συζήτησης. Οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες υγειονομικοί που συσπειρώνονται
στο Συντονιστικό, έχουν μπροστά τους την
οργάνωση της διαδήλωσης που καλεί η ΠΟΕΔΗΝ στη Θεσσαλονίκη στις 7/9, το πανεργατικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ την επόμενη μέρα,
τη συμμετοχή τους στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο της 15ης Σεπτέμβρη, αλλά και την οργάνωση μιας μεγάλης απεργιακής ημέρας στη
Δημόσια Υγεία στις αρχές Οκτώβρη.
Το ξεκίνημα με μια επιτυχημένη διαδήλωση
την Παρασκευή 7/9, θα δώσει τον τόνο για τη
συνέχεια. Η πρώτη επιτυχημένη αντίστοιχη
διαδήλωση των υγειονομικών – παραμονή της
ΔΕΘ – πριν από τρία χρόνια, σήμαινε την
έναρξη ενός μεγάλου κύκλου απεργιακών κινητοποιήσεων, σε όλη τη χώρα. Τα Καραβάνια
της Υγείας, όπως ονομάστηκαν, δηλαδή οι
απεργίες και οι διαδηλώσεις που γίνονταν από
πόλη σε πόλη, ανέδειξαν το ζήτημα της υποχρηματοδότησης και των ελλείψεων που μαστίζουν τα δημόσια νοσοκομεία. Κάθε επιτυχημένη παρουσία του Καραβανιού, έβαζε πιέσεις στις ομοσπονδίες να κλιμακώσουν με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις το επόμενο διά-

8/9/2017, Απεργιακή διαδήλωση νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη

στημα, προκειμένου να δοθούν λεφτά για την
Υγεία, να γίνουν προσλήψεις, να μπλοκαριστούν απολύσεις.
Η διαδήλωση της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη έχει ακόμα πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Η
κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι βγήκε από τα μνημόνια αλλά οι τραγικές τους συνέπειες είναι
εδώ. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να είναι υπό
κατάρρευση από τις ελλείψεις σε υλικά, χρηματοδότηση και προσωπικό, κλινικές να κινδυνεύουν με κλείσιμο και να λειτουργούν μόνο
χάρη στην αυτοθυσία των εργαζομένων, ενώ
την ίδια στιγμή να απειλούνται με απόλυση χιλιάδες συμβασιούχοι κι επικουρικοί.
Αν τα λεφτά πράγματι υπάρχουν, κι αυτό δείχνουν τα υπερπλεονάσματα που ανακοινώνουν,
είναι παραπάνω από δίκαια η απαίτηση να δοθούν για τις ανάγκες της πλειοψηφίας που μά-

Τ

ην προηγούμενη βδομάδα βρέθηκα για επέμβαση στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο». Είχα πολλά χρόνια να μπω ως ασθενής σε νοσοκομείο και μου έκανε
αμέσως εντύπωση η έλλειψη προσωπικού. Από την έκδοση των εισιτηρίων μέχρι τις ουρές για τις εξετάσεις, δεκάδες ασθενείς,
πολλοί από τους οποίους είχαν έρθει από την επαρχία, περίμεναν
στην αναμονή για να εξυπηρετηθούν.
Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, γίνονταν ανυπόμονοι και πιεστικοί, όπως είναι φυσικό για ανθρώπους που βασανίζονται από
τον καρκίνο και περιμένουν για να υποβληθούν σε χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες. Η άλλη όψη του νομίσματος ήταν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που προσπαθούσαν να ανταποκριθούν
σε αυτές τις συνθήκες, να ακούσουν υπομονετικά τα προβλήματα
των ασθενών, να δώσουν πρακτικές λύσεις. Γιατροί και νοσηλευτές, που τους έβλεπες να τρέχουν ασταμάτητα για να φροντίσουν
αλλά και να παρηγορήσουν τον ηλικιωμένο, τον ανασφάλιστο, τον
ανάπηρο. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο, σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς τους αφανείς ήρωες του ΕΣΥ, ότι ο αγώνας
τους για προσλήψεις μπορεί να σώσει ζωές.
Αξίζει να διαδηλώσουμε μαζί τους την Παρασκευή και το Σάββατο στη ΔΕΘ, για ένα σύστημα υγείας που θα λειτουργεί με βάση
τις ανάγκες των απλών ανθρώπων και δεν θα τους αντιμετωπίζει
ως αναλώσιμους.

Μπάμπης Κουρουνδής

τωσε τόσα χρόνια. Και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι οι πρώτοι που έχουν το δικαίωμα να το ζητάνε αυτό. Η ικανοποίηση αυτής
της διεκδίκησης θα παιχτεί στους δρόμους, ξεκινώντας από αυτούς της Θεσσαλονίκης.
Το Συντονιστικό Νοσοκομείων βάζει λεωφορεία από την Αθήνα για τη διαδήλωση των
υγειονομικών στις 7/9 στη Θεσσαλονίκη, τα
οποία θα αναχωρήσουν στις 11:30 το βράδυ
της Πέμπτης 6/9 από το νοσοκομείο Άγιος
Σάββας. Μετά από πίεση του Συντονιστικού
και παρά το γεγονός ότι η απεργία της ΠΟΕΔΗΝ περιορίζεται στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας, η ομοσπονδία καλύπτει όσους
εργαζόμενους θέλουν να ταξιδέψουν από άλλες πόλεις προς της Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδήλωση.

Σ.Μ.

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Η μεταμνημονιακή εποχή βρίσκει τα νοσοκομεία σε τραγική κατάσταση, και τους εργαζόμενους αποφασισμένους περισσότερο από
ποτέ να διεκδικήσουν με αγώνες όλα όσα τους έχουν πάρει μέχρι
τώρα. Μπροστά μας έχουμε δυο μεγάλες μάχες. Στις 7/9 κινητοποίηση όλων των νοσοκομείων και πορεία σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας στην Θεσσαλονίκη και στις 8/9 το πανεργατικό συλλαλητήριο
διεκδικώντας προσλήψεις, αυξήσεις, λεφτά για τις ανάγκες μας.
Στη Γενική Συνέλευση που έγινε στο ακτινολογικό αποφασίσαμε
στις 17/9 να ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις για προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού. Το προσωπικό που έχουμε ισοδυναμεί με προσωπικό
ασφαλείας γι’ αυτό και τις μέρες της γενικής εφημερίας θα γίνονται
μόνο τα περιστατικά εφημερίας και όχι τα τακτικά. Το σωματείο εργαζομένων στηρίζει την κινητοποίηση και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε δίωρη στάση συμπαράστασης την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων.
Στις 15/9 δίνουμε δυναμικό στο συλλαλητήριο ενάντια στο φασισμό και στο ρατσισμό.
Ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην έξοδο από την κρίση είναι ο
δρόμος των εργατικών αγώνων, καλούμε την ΠΟΕΔΗΝ να στηρίξει
τις κινητοποιήσεις μας και να προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις
αρχές του Οκτώβρη για όλη την υγεία. Το υγειονομικό κίνημα έχει
και την εμπειρία και την δύναμη να ανατρέψει τα αντεργατικά μέτρα
και να επιβάλει δημόσια δωρεάν υγεία για όλους.

Mαρία Αλιφιέρη
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Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Απεργία στα πλοία!

Μ

ε τη διήμερη απεργία των ναυτεργατών ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης. Οι
ναυτεργάτες διεκδικούν την υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δίπλα στο
αίτημα για αυξήσεις οι ναυτεργάτες βάζουν ζητήματα που παλεύουν εδώ
και καιρό, όπως αυτά των διαρκώς μειούμενων οργανικών συνθέσεων (πόσοι εργάζονται στο πλοίο), του ασφαλιστικού και των πετσοκομμένων συντάξεων, της ανεργίας και της ανασφάλιστης εργασίας στον κλάδο κλπ.
Αρχικά είχε οριστεί 24ωρη απεργία για τη Δευτέρα 3 Σεπτέμβρη. Στη
συνεδρίαση της Πανελλήνιας Ναυτεργατικής Ομοσπονδίας το μεσημέρι
της ίδιας μέρας, αποφασίστηκε η κλιμάκωση με νέα 24ωρη απεργία την
Τρίτη 4/9.
“Η συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 99%” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Αποστόλης Μπανάσιος, μέλος της ΠΕΝΕΝ. “Στη συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ ήταν όλοι σύμφωνοι στην πρόταση
για συνέχιση της απεργίας. Απεργούμε αρνούμενοι να εμπλακούμε στα
παζάρια για αύξηση 1%. Τόσα εκατομμύρια βγάζουν οι εφοπλιστές κι από
το 2011 δεν έχει δοθεί ούτε ευρώ αύξηση. Κι όχι μόνο αυτό αλλά με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο οι μισθοί μας μειώθηκαν κιόλας. Χώρια τα φαινόμενα να έχουν δουλέψει συνάδελφοι ακόμα και 8 μήνες απλήρωτοι. Και δεν
είναι μόνο το μισθολογικό. Υπερασπιζόμαστε τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, τις θέσεις εργασίας μας και το να δουλεύουμε ασφαλείς. Μέσα στο
καλοκαίρι χάσαμε δυο συναδέλφους. Άλλος συνάδελφος έχασε τα πόδια
του. Σήμερα μου είπαν ότι άλλος συνάδελφος λιποθύμησε. Τόσοι συνάδελφοι κινδύνευσαν με τη φωτιά στο Ελ.Βενιζέλος. Αυτά έχουν να κάνουν
με την υπερεργασία, με το γεγονός ότι στα καράβια δουλεύουν όλο και λιγότεροι. Δεν υπάρχει ναύτης που να δουλεύει κάτω από 14 ώρες. Σε κάποια καράβια φτάνουν και τις 19 ώρες σερί εργασία. Και μάλιστα χωρίς να
πληρώνονται υπερωρίες”.
Στο πλευρό των απεργών βρίσκεται ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια:
“Η απεργία των ναυτεργατών που ξεκίνησε τη Δευτέρα 3 Σεπτέμβρη χρειάζεται να στηριχθεί από όλους τους εργαζόμενους για να νικήσει. Είναι μια
από τις πιο σημαντικές μάχες που δίνει το εργατικό κίνημα, για να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις και τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις κόντρα στην αδιαλλαξία των εφοπλιστών” τονίζει σε προκήρυξη που εξέδωσε
μετά την απόφαση για νέα 24ωρη απεργία. “Οι ναυτεργάτες δεν δίνουν μόνοι τους την μάχη για αυξήσεις. Ακριβώς δίπλα οι Λιμενεργάτες της Cosco
ξεκινάνε και αυτοί την Παρασκευή 7 Σεπτέμβρη απεργίες για να κερδίσουν
και αυτοί συλλογική σύμβαση με αυξήσεις απέναντι στην αδιαλλαξία της
σκληρής εργοδοσίας, την απεργοσπασία, τους τραμπουκισμούς...
Γι’ αυτό είναι ανάγκη, η μάχη που δίνουν οι ναυτεργάτες και οι λιμενεργάτες στον Πειραιά να στηριχτεί από όλους. Χρειάζεται το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να προχωρήσει άμεσα σε Παμπειραϊκή Απεργία και να ενώσει
τον αγώνα των Λιμενεργατών και των Ναυτεργατών σε ένα κοινό μέτωπο
που θα τσακίσει την εργοδοτική αδιαλλαξία και θα ανοίξει άλλους δρόμους συνολικά για το εργατικό κίνημα” καταλήγει μεταξύ άλλων.
• Την αναστολή της απεργίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Εκτελεστική της ΠΝΟ το μεσημέρι της Τρίτης 4/9, αποδεχόμενη τη νέα πρόταση
των εφοπλιστών για 2% αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018. “Για εμάς δεν
έκλεισαν τα προβλήματα. Οι αυξήσεις αυτές είναι ψίχουλα. Χρειάζεται να
ξαναβγούμε σε κινητοποιήσεις για να τα κερδίσουμε όλα”, μας είπε ο Α.
Μπανάσιος σε επικοινωνία που είχαμε μετά την απόφαση της ΠΝΟ. Εκπρόσωποι τεσσάρων ναυτεργατικών σωματείων στη συνεδρίαση της ΠΝΟ
(ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΝ, Στέφενσον, ΠΕΕΜΑΓΕΝ), διαφώνησαν με την αναστολή
και πρότειναν την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Εργάτες της Cosco υπερψηφίζουν την πρόταση για απεργία στις αρχές Ιούνη

Και στην Cosco!
Η

ώρα της απεργιακής σύγκρουσης έφτασε ξανά για
τους εργάτες της Cosco στο
λιμάνι του Πειραιά. Το ΕΝΕΔΕΠ, το
σωματείο των εργαζομένων που δίνει τη μάχη για την υπογραφή ΣΣΕ,
καλεί σε απεργία την Παρασκευή 7
Σεπτέμβρη και σε περιφρούρησή
της από τις 6 το πρωί.
Τρεις μήνες μετά την απεργία που
ανάγκασε την εργοδοσία να κάτσει
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
οι εργαζόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν το ίδιο όπλο με το
οποίο έφτασαν μέχρι εδώ. Από τότε
μέχρι σήμερα, μεσολάβησαν αλλεπάλληλες προσπάθειες της εργοδοσίας να δυναμιτίσει τη διαπραγμάτευση και να διαλύσει τη συλλογική
δύναμη των εργατών, φτάνοντας
στο σημείο να στήσει απεργοσπαστικό σωματείο και να επιτεθεί με
φυσική βία στον πρόεδρο του ΕΝΕΔΕΠ, Μάρκου Μπεκρή.
“Εμείς απαντάμε με απεργία” λέει
ο Μάρκος Μπεκρής στην Εργατική
Αλληλεγγύη. “Το είχαμε πάρει απόφαση, αλλά εξαντλήσαμε πρώτα όλα
τα περιθώρια συζήτησης. Για ό,τι γίνει από δω και πέρα ευθύνη έχει ξεκάθαρα η Cosco. Η απεργία έχει
προοπτική κλιμάκωσης. Θα συνεχίσουμε αν δεν κάνει πίσω η εργοδοσία. Οι τελευταίες αντιπροτάσεις
της μίλαγαν για μηδενικές αυξήσεις,
ενώ προσπαθούσαν να μας διασπάσουν βάζοντας την προοπτική της
πλήρους απασχόλησης μόνο για μερικές δεκάδες εργαζόμενους το
χρόνο. Τις απορρίψαμε σε γενική
συνέλευση που κάναμε την Παρα-

σκευή και πήραμε την απόφαση για
απεργία”. Ζητήσαμε από το Μ.Μπεκρή να σχολιάσει το γεγονός ότι την
ίδια βδομάδα το λιμάνι του Πειραιά
θα δει δυο μαζικές απεργίες, αυτή
των ναυτεργατών κι αυτή των λιμενεργατών της Cosco. “Εμείς είμαστε
ξεκάθαρα με τους ναυτεργάτες. Συνάδελφοι βρέθηκαν μαζί με τους
απεργούς τόσο το πρωί όσο και το
απόγευμα της Δευτέρας. Όπως όλα
δείχνουν οι εργάτες στο Λιμάνι θα
οδηγήσουμε τις εξελίξεις με τις
απεργίες μας” υπογράμμισε.

Συμπαράσταση
Οι λιμενεργάτες καλούν όλους
τους εργαζόμενους να σταθούν στο
πλευρό τους. “Δεν περισσεύει κανείς. Ξέρουμε πως όλο αυτό το διάστημα το εργατικό κίνημα, τα σωματεία και διάφοροι φορείς έμπρακτα
εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους
στον αγώνα μας. Καλούμε για άλλη
μια φορά να εκφραστεί η αλληλεγγύη από το εργατικό κίνημα της χώρας και όχι μόνο, με την έμπρακτη
στήριξη μπροστά στην απεργία της
Παρασκευής”.
Την πρόταση για Παμπειραϊκή
Απεργία που θα ενώσει τους δυο
κλάδους και όλη την εργατική τάξη
του Πειραιά, διατυπώνει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια σε προκήρυξή του.
Η συμπαράσταση στην απεργία
και τα αιτήματα των λιμενεργατών
της Cosco, μετά την επιλογή της εργοδοσίας να συγκροτήσει απεργοσπαστικό σωματείο, παίρνει και τη
διάσταση της υπεράσπισης του συν-

δικαλισμού μέσα στο λιμάνι.
Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, η συγκρότηση του “νέου” σωματείου δεν είναι κάτι άλλο παρα η
απόπειρα της εργοδοσίας να δώσουν νομική μορφή στον απεργοσπαστικό μηχανισμό που είχε κάνει
την εμφάνισή του και κατά τη διάρκεια της απεργίας στις αρχές Ιούνη.
“Αυτό το 'συνδικάτο' της εταιρείας είναι ο δούρειος ίππος που θα
χρησιμοποιήσει η εργοδοσία για να
χτυπήσει τον αγώνα μας και την
απεργία μας, γιατί πολύ απλά δεν
έχει άλλα επιχειρήματα εκτός της
τρομοκρατίας, του τραμπουκισμού
και της διάσπασης. Φτιάξανε το νεο
'σωματείο' για να διαπραγματεύεται
η εταιρεία με τον εαυτό της” επισημαίνει το ΕΝΕΔΕΠ το οποίο φροντίζει να θυμίσει αγώνες και κατακτήσεις που κερδήθηκαν απέναντι στη
διοίκηση της Cosco: “Έχουμε πλέον
τη δική μας πείρα από τους αγώνες
μας που δείχνουν το δρόμο που
πρέπει να ακολουθήσουμε και δεν
είναι άλλος από αυτόν του αγώνα.
Ότι κερδίσαμε τόσα χρόνια τα κέρδισε το σωματείο με τους εργαζόμενους στο πλάι του όπως τα Βαρέα κι
Ανθυγιεινά για όλους, το διάλειμμα
που τέσσερα χρόνια δεν μας το έδιναν, τα κλουβιά για τους εναερίτες,
οι υπερωρίες που δεν πληρωνόντουσαν και άρχισαν με την ίδρυση του
σωματείου να πληρώνονται και άλλα
τα οποία είναι γνωστά σε όλους, δεν
μας τα χάρισε κανένας”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
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ΛΕΣΒΟΣ
Ποινικοποιούν
την αλληλεγγύη

Σ

τις 28/8, η ΕΛ.ΑΣ Βορείου Αιγαίου με
δελτίο τύπου ανακοίνωσε ότι «διακριβώθηκε πλήρως η δράση οργανωμένου εγκληματικού δικτύου που δραστηριοποιείτο συστηματικά στη διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην
ελληνική επικράτεια» με «απώτερο σκοπό
την αποκόμιση κέρδους από την λειτουργία ως Μ.Κ.Ο», καθώς και ότι «συνελήφθησαν με εντάλματα σύλληψης τρεις από
τους εμπλεκομένους».
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται
η Σύρια Σάρα Μαρντίνι, αδελφή της κολυμβήτριας Ολυμπιακών Αγώνων, Γιούσρα
Μαρντίνι. Μαζί οι δύο αδελφές είχαν γίνει
γνωστές στην υφήλιο διασώζοντας στο Αιγαίο 18 πρόσφυγες κολυμπώντας τον Αύγουστο του 2015 επί τρεισήμισι ώρες και
τραβώντας ένα φουσκωτό με χαλασμένη
μηχανή από τα παράλια της Τουρκίας.
Η αντίφαση είναι τόσο χοντροκομμένη
που βγάζει μάτι: Ποιοι λόγοι και πόσες πιθανότητες υπάρχουν πραγματικά ώστε μια
κοπέλα που ρίσκαρε τη ζωή της για να σώσει 18 ανθρώπους το 2015, και τιμήθηκε
μάλιστα γι’ αυτό, να διακινεί σήμερα μετανάστες με σκοπό την αποκόμιση κέρδους;
Πόσο μάλλον όταν, όπως γράφει η γερμανική ερφημερίδα Tageszeitung, η Μαρντίνι
«θα επέστρεφε στο Βερολίνο, καθώς από
τη Δευτέρα θα συνέχιζε τη φοίτησή της σε
ιδιωτικό πανεπιστήμιο».
Όπως αναφέρει η Ανθή Παζιάνου στο
ρεπορτάζ της στην εφημερίδα Εμπρός της
Λέσβου:
«Αξίζει να σημειωθεί ότι η γνωστή ΜΚΟ
(ERCI) φέρεται να είχε στενή συνεργασία
με το Λιμενικό Σώμα στη Λέσβο, ενώ έχει
αναλάβει τον τομέα καθαριότητας ρούχων
στο Κέντρο του Καρά-Τεπέ και υπηρεσίες
Υγείας στο Κέντρο της Μόριας. Εργαζόμενος στον Καρά-Τεπέ μας λέει ότι η Σάρα
Μαρντίνι “ήταν πολύ τυπική εθελόντρια.
Μας είχε πει ότι θέλει να βοηθήσει τον κόσμο, δεν έδειξε ποτέ κάποια περίεργη
συμπεριφορά, αντιθέτως συμμετείχε σε
δραστηριότητες με τα παιδιά, έπλενε ρούχα και είχε χαμηλό προφίλ”. Σε σχέση με
την οργάνωση που δραστηριοποιείται και
σήμερα στο Κέντρο της Μόριας, ο διοικητής, Γιάννης Μπαλπακάκης λέει στο “Ε”:
“Η ERCI διατηρεί κλιμάκιο ιατρών και νοσηλευτών μέσα στο Κέντρο και είναι πιστοποιημένη από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής…”
Η Σάρα Μαρντίνι είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, μαζί με έναν Γερμανό, μέλος της ΜΚΟ, για το ότι το τζιπ με το
οποίο περίμεναν στην ακτή, μετά το αεροδρόμιο έφερε πλαστές πινακίδες, και σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές. Η
πλευρά της ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο
ήταν στην κατοχή της οργάνωσης και ότι
οι δύο συλληφθέντες δεν γνώριζαν ότι
ήταν πλαστές οι πινακίδες. Φέρεται το τζιπ
να έχει αγοραστεί το 2004 από μάντρα.
Από κει κι έπειτα, ο δικηγόρος τους, Χά-

Το αντιφασιστικό και
ρης Πέτσικος, (σ.σ. ο οποίος ήταν και συνήγορος υπεράσπισης των Ισπανών διασωστών που κατηγορούνταν για απόπειρα
διακίνησης από το Λιμενικό και αθωώθηκαν) αναφέρει σε σχέση με τις κατηγορίες:
«Δεν υπάρχει καμία συνομιλία με πρόσφυγες ή με διακινητές. Υπάρχει ένα κοινό
φόρουμ συνομιλιών στην εφαρμογή Whatsapp στην οποία συμμετέχουν δεκάδες μέλη ΜΚΟ, αλλά και στελέχη των Ηνωμένων
Εθνών, όπου υπήρχε συνεννόηση για τις
αφίξεις προσφύγων και διευκόλυνε την επικοινωνία». Αναφορικά με την κατηγορία περί ασυρμάτων αναφέρει ότι «η οργάνωση
είχε σκάφος και ήταν σε συνεργασία με τις
Αρχές. Σε αυτό άκουγε από τα λεγόμενα
ελεύθερα κανάλια. Απορούμε πραγματικά
για τις κατηγορίες, αλλά και για το ότι πολλά μέσα ενημέρωσης υιοθέτησαν τις κατηγορίες της Αστυνομίας».
Aυτό που προκύπτει αβίαστα από την
υπόθεση είναι ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρωτοστατούντος του Σαλβίνι στην
Ιταλία, βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση
τρομοκράτησης του κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, χαρακτηρίζοντας
και κατηγορώντας κατά συρροή εθελοντές
και ΜΚΟ ως «διακινητές».

Στοχοποίηση
του Στρατή Μπαλάσκα
Σε ένα άλλο επεισόδιο, στο οποίο εμπλέκεται η Αστυνομία της Λέσβου, στο στόχαστρο ακροδεξιών επιθέσεων είχε βρεθεί ο
δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Στρατής
Μπαλάσκας. Όπως διαβάζουμε στο Left.gr
(20/8): «Τρεις αστυνομικοί εκ των οποίων
οι δύο συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ένας στρατιωτικός συγκαταλέγονται στην ομάδα που τις τελευταίες
μέρες εξαπέλυσε διαδικτυακή επίθεση κατά του δημοσιογράφου, ανταποκριτή του
ΑΠΕ-ΜΠΕ στο βόρειο Αιγαίο, Στρατή Μπαλάσκα».
Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο δημοσιογράφος: «Την περασμένη Κυριακή 12
Αυγούστου στο λιμάνι της Μυτιλήνης δέχθηκα επίθεση από ομάδα ακροδεξιών που
επέστρεφαν από τη γνωστή φιέστα της
υποστολής της σημαίας και οι οποίοι εν
μέση οδώ με καθύβρισαν και με απείλησαν. Ακόμα και στη διάρκεια της φωτιάς
στο άλσος Τσαμάκια ανήμερα της Παναγιάς, άλλος ακροδεξιός ο οποίος όλως τυχαίως βρέθηκε εκεί, με έβριζε την ώρα της
δουλειάς μου φωνάζοντας ότι καλύπτω
τους "λαθροπιθήκους" και "τα πιάνω από
τις ΜΚΟ"...»
Ενώ όπως προσθέτει ο Στρατής Μπαλάσκας, σχετικά με την διερεύνηση των επιθέσεων ακροδεξιών ενάντια σε μετανάστες: «Οι όποιες μας παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη σε επίπεδο Λέσβου αποδεικνύονται, σε αντίθεση με τη γειτονική μας Χίο,
αργές ενώ έχω την αίσθηση ότι το προχώρημα τους εμποδίζεται από ένα αόρατο
πέπλο προστασίας της συμμορίας αυτής.
Τρεις και τέσσερις σχεδόν μήνες μετά τις
αναφορές μας στον Εισαγγελέα μετά την
παράσταση που πραγματοποιήσαμε, και
ουσιαστικά τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα…»

Γ.Π.

ΜΙΛΑΝΟ Ευρώπη χωρίς τείχη

“Ε

υρώπη χωρίς τείχη”
ήταν το κεντρικό
σύνθημα της μεγάλης διαδήλωσης που οργάνωσαν τα συνδικάτα, οι αντιρατσιστικές κινήσεις και οι οργανώσεις της αριστεράς στο Μιλάνο την περασμένη εβδομάδα. Η αφορμή για τη διαδήλωση ήταν η συνάντηση ανάμεσα
στον Ματέο Σαλβίνι, τον ηγέτη
της ακροδεξιάς “Λέγκας”,
υπουργό Εσωτερικών και αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης και τον Βίκτορ Ορμπάν,
τον διαβόητο ρατσιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Η
συμμετοχή ξεπέρασε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, τις
20 χιλιάδες.
Το πρώτο πράγμα που έκανε
ο Ορμπάν μόλις συναντήθηκε
με τον Σαλβίνι ήταν να τον συγχαρεί για την “σωστή” στάση
του απέναντι στους πρόσφυγες που φτάνουν (όσοι φτάνουν) μισο - πνιγμένοι στα παράλια της Ιταλίας. Η Ουγγαρία
έχει κλείσει από τον Σεπτέμβρη
του 2015 τα νότια σύνορά της
(κύρια με την Κροατία) με αγκαθωτό, κοφτερό, συρματόπλεγμα για να εμποδίσει την είσοδο των προσφύγων από τον
βαλκανικό δίαυλο. Τον Δεκέμβρη του 2015 ο Ορμπάν κατέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενάντια στην τότε απόφαση
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
την οποία τα κράτη-μέλη δεσμεύονταν να φιλοξενήσουν
έναν συγκεκριμένο αριθμό
προσφύγων από τη Συρία και
τις άλλες “μη ασφαλείς” χώρες. Η προσφυγή απορρίφθηκε
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
αλλά η Ουγγαρία συνέχισε να
αρνείται να δεχτεί πρόσφυγες
στο έδαφός της.

Ταύτιση
Ο Σαλβίνι είναι φανατικός
θαυμαστής του Ορμπάν. Στη
συνάντηση του Μιλάνου υπήρξε, σύμφωνα με τα ΜΜΕ,
“πλήρης ταύτιση απόψεων”.
Και οι δυο είναι σκληροί υπέρμαχοι των “τειχών” -των φρακτών, των ναρκοπεδίων, των
θαλάσσιων περιπολιών και των
στρατοπέδων συγκέντρωσης

στις χώρες εξόδου και κάθε
άλλου απάνθρωπου μέτρου
που θα εμποδίζει την είσοδο
προσφύγων στην Ευρώπη.
“Να παραμείνουμε άνθρωποι” έγραφε ένα από τα αυτοσχέδια πλακάτ που κρατούσε
μια διαδηλώτρια στο συλλαλητήριο του Μιλάνο. “Σαλβίνι
υπουργός Φυλακών” ένα άλλο.
“Ο Ορμπάν είναι ανεπιθύμητος” έγραφαν τα πλακάτ της
Κομμουνιστικής Επανίδρυσης.
“Η θαλάσσια διάσωση δεν είναι έγκλημα” έγραφε στα ιταλικά και τα αγγλικά ένα μεγάλο μαύρο πανό.
Πολλοί διαδηλωτές είχαν
έρθει με τις σημαίες των συνδικάτων τους ενώ μεγάλη παρουσία είχαν και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.

BPETANIA

Όλοι στο Λονδίνο στις 17 Νοέμβρη

Σ

τις 17 Νοέμβρη το Λονδίνο θα δώσει τη
δική του απάντηση στην άνοδο της ακροδεξιάς, του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας με μια μαζική διαδήλωση στο κέντρο της
πόλης. “Οι φασίστες και οι ρατσιστές βρίσκονται σε άνοδο”, γράφει η Socialist Worker (η
εφημερίδα της αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ
στη Βρετανία), “εκμεταλλευόμενοι την στοχοποίηση των προσφύγων και των μουσουλμάνων
από τα επίσημα κόμματα. Κανένας δεν δικαιούται να αγνοήσει τις ενδείξεις: τη ναζιστική βία
στη Γερμανία, τις αντιπροσφυγικές πολιτικές
της ιταλικής κυβέρνησης, τα παραληρήματα
του Τραμπ, το «εχθρικό περιβάλλον απέναντι
στους πρόσφυγες» της δεξιάς στη Βρετανία.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν
το πρόβλημα. Τώρα έχει έρθει ή ώρα να δράσουμε όλοι μαζί ενωμένοι.
Η διαδήλωση, που καλέστηκε αρχικά από την
πρωτοβουλία Stand Up To Racism (Αντισταθείτε στον Ρατσισμό) και υιοθετήθηκε από την κίνηση Unite Against Fascism (Ενωμένοι ενάντια
στον Φασισμό) και την κίνηση Love Music Hate
Racism (Αγαπώ τη μουσική, μισώ το ρατσισμό)
για τις 17 Νοέμβρη στο Λονδίνο, είναι κρίσιμη”.
Πολλά από τα ηγετικά στελέχη του Εργατι-

κού Κόμματος, ανάμεσά τους Ντιάν Άμποτ, η
σκιώδης υπουργός Εσωτερικών και ο Τζον Μακντάουελ, ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών,
έχουν δηλώσει ανοιχτά την υποστήριξή τους
για την κινητοποίηση της 17ης Νοέμβρη.
“Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη
άνοδο του φασισμού, του ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας και του αντισημιτισμού από τη δεκαετία του 1930”, γράφει η ανακοίνωση της
πρωτοβουλίας Stand Up To Racism. “Στη Βρετανία οι φασίστες και οι ρατσιστές κινητοποιούνται σε μια κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί
εδώ και πολλές δεκαετίες. Πρέπει να ενωθούμε
ενάντια σε αυτή την απειλή”.
Οι προκλήσεις αυτές δεν έχουν μείνει αναπάντητες. Χιλιάδες κατέβηκαν στους δρόμους
στη Βρετανία ενάντια στην επίσκεψη του
Τραμπ. Και η δολοφονική φασιστική English
Defence League βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπη με μαζικές διαδηλώσεις κάθε φορά που
προσπαθεί να βγει στους δρόμους. Αλλά τώρα
το κίνημα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πολύ
μεγαλύτερη απειλή.
Η επιτυχία της διαδήλωσης της 17 Νοέμβρη
στο Λονδίνο είναι κρίσιμη για το μέλλον όχι μόνο της Βρετανίας, αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης.
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αντιρατσιστικό κίνημα

Δ

εκάδες χιλιάδες αντιφασίστες
από όλη τη Γερμανία συμμετείχαν στη μεγάλη συναυλία
ενάντια στον ρατσισμό, το μίσος και
τη βία που πραγματοποιήθηκε στο
κέντρο του Χέμνιτς το βράδυ της
Δευτέρας (3/9). Στη συναυλία συμμετείχαν αφιλοκερδώς μερικά από
τα πιο διάσημα συγκροτήματα της
Γερμανίας (Die Toten Hosen, Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet, Marteria κλπ).
Το Χέμνιτς είναι ένα από τα “κάστρα” της ακροδεξιάς. Στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2017 το
AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία),
ένα ρατσιστικό, αντιμουσουλμανικό
κόμμα που έχει έναν ισχυρό νεοναζιστικό πυρήνα στο εσωτερικό του,
αναδείχτηκε -με ένα ανατριχιαστικό
27%- πρώτο κόμμα στη Σαξονία (το
κρατίδιο όπου βρίσκεται το Χέμνιτς).
Την περασμένη Κυριακή, με αφορμή τη δολοφονία ενός 35χρονου
Γερμανού από δυο μετανάστες, το
AfD κάλεσε σε διαδήλωση “ενάντια
στους ξένους” στο Χέμνιτς. Η διαδήλωση μετατράπηκε πολύ γρήγορα
σε μια ναζιστική συγκέντρωση με
χιτλερικούς χαιρετισμούς (είναι ποινικό αδίκημα στη Γερμανία), συνθήματα που θύμιζαν δεκαετία του 1930
και ένα άγριο, δολοφονικό κυνήγι
μαγισσών ενάντια στους μουσουλμάνους, τους “σκουρόχρωμους” και
τους μετανάστες.
Οι αντιφασίστες προσπάθησαν να
απαντήσουν -η αντιδιαδήλωση που
οργάνωσαν συγκέντρωσε πάνω από
1500 άτομα- αλλά ήταν πολύ λιγότεροι από τους φασίστες. Τη Δευτέρα
οι φασίστες, αναθαρρυμένοι από την
“επιτυχία” της Κυριακής κάλεσαν σε
μια ακόμα συγκέντρωση μίσους. Αυτή τη φορά οργανωτής ήταν μια
πρωτοβουλία που ονομάζεται “Pro
Chemnitz” -μια παραφυάδα του νεοναζιστικού κινήματος της δεκαετίας
του 1990. Για μια ολόκληρη εβδομά-

KΕΜΝΙΤΣ “#είμαστε περισσότεροι”

Αντιφασιστική συναυλία στο Χέμνιτς, 3/9

δα οι δρόμοι του Χέμνιτς έμοιαζαν
να έχουν παραδοθεί στον τρόμο των
ακροδεξιών και των φασιστών.
Η “επιτυχία” τους, όμως, αυτή γύρισε πολύ γρήγορα μπούμερανγκ.
Στο ίδιο το Χέμνιτς οι αντιδιαδηλώσεις έγιναν πιο μαζικές και πιο ισχυρές. Την Κυριακή 2/9 οι φασίστες
δεν κατάφεραν να βαδίσουν: η
αστυνομία, που όλες τις προηγούμενες ημέρες έκανε τα στραβά μάτια,
τώρα αναγκάστηκε κάτω από την
πίεση των χιλιάδων αντιφασιστών
που είχαν συγκεντρωθεί για να τους
σταματήσουν, να τους κλείσει το
δρόμο και να τους υποχρεώσει να
διαλυθούν.
Και δεν είναι μόνο το Χέμνιτς. Στο
Αμβούργο το συλλαλητήριο που οργάνωσαν οι αντιρατσιστικές κινήσεις
ενάντια στην πολιτική των κλειστών
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που πνίγει κάθε χρόνο χιλιάδες πρόσφυγες στη Μεσόγειο συγκέντρωσε
πάνω από 16 χιλιάδες. Το αίτημα της

Μ

ε πολλές συζητήσεις και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Φρανκφούρτη
το συνέδριο της κίνησης “Aufstehen gegen
Rassismus” (Αντίσταση ενάντια στον Ρατσισμό). Το συνέδριο περιλάμβανε πάνω από 24
“εργαστήρια” (παράλληλες συζητήσεις) και
ομιλήτριες/ομιλητές από πολλές χώρες της
Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Βρετανία, Ουγγαρία κλπ).
Το AfD και η αντιμετώπισή του απασχόλησαν, όπως ήταν φυσικό, ένα μεγάλο κομμάτι
του συνεδρίου. Τα ερωτήματα ήταν πολλά: πόσο δυνατό είναι το φασιστικό του κομμάτι; Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν η ισλαμοφοβία, ο
αντισημιτισμός και η εχθρότητα απέναντι στα
συνδικάτα; Με ποια ταχτική μπορούμε να το
αντιμετωπίσουμε; Πως μπορούμε να χτίσουμε
πυρήνες αντίστασης σε κάθε πόλη και κάθε
γειτονιά;
Το τριήμερο άνοιξε την Παρασκευή με μια
συζήτηση με τίτλο “Ενάντια στο ρατσισμό και
την μισαλλοδοξία – και στο δρόμο και στη

συγκέντρωσης ήταν απλό: το Αμβούργο πρέπει να ανοίξει τις πύλες
του και να υποδεχτεί τους πρόσφυγες που διασώζονται στη Μεσόγειο.

Αλληλεγγύη
Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και
ο Κλάους-Πέτερ Ράις, ο καπετάνιος
του θρυλικού σωστικού σκάφους Lifeline. Τον περασμένο Ιούνη, λίγες
μέρες μετά τη διαβόητη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
Lifeline παρέμεινε με 233 διασωθέντες πρόσφυγες για έξι ολόκληρες
μέρες στη θάλασσα αφού καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν του επέτρεπε να
δέσει.
Στο τέλος και ύστερα από την κατηγορηματική άρνηση του καπετάνιου και του πληρώματος να γυρίσουν
τους πρόσφυγες πίσω στη Λιβύη, η
κυβέρνηση της Μάλτας αναγκάστηκε να τους επιστρέψει να αποβιβαστούν -αλλά μόνο αφού είχε εξασφαλίσει την “μετεγκατάσταση” των

περισσοτέρων σε άλλες ευρωπαϊκές
πόλεις. Ο Ράις βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για την
“παραβίαση του νόμου”. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, κατηγόρησε το Lifeline για συνέργεια σε “παράνομη διακίνηση ανθρώπων”.
Πολλοί ομιλητές έκαναν άμεσα τη
σύνδεση με τα γεγονότα του Χέμνιτς: “σε αυτούς τους σκοτεινούς
καιρούς είναι απλά το καθήκον μας
να κατεβούμε στους δρόμους και να
τους σταματήσουμε”, είπε ο εκπρόσωπος του συλλόγου των φιλάθλων
της ποδοσφαιρικής ομάδας St Pauli.
Την ίδια ημέρα (Κυριακή 2/9) έγιναν μεγάλες αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές διαδηλώσεις σε πολλές
μικρές και μεγάλες πόλεις της Γερμανίας (Βερολίνο, Κολωνία, Καρλσρούη, Ντύζμπουργκ κλπ).
Οι άρχουσες τάξεις της Ευρώπης
είναι, όπως όλα δείχνουν, πλέον
πρόθυμες να συνεργαστούν με τα

χειρότερα κατακάθια της ιστορίας,
τους αναπολητές του Χίτλερ, του
Ολοκαυτώματος και του Μουσολίνι
για να αντιμετωπίσουν την πολιτική
τους κρίση. Στην Αυστρία και την
Ιταλία φασιστικά κόμματα (Κόμμα
Ελευθερίας, Λέγκα) συμμετέχουν
στην κυβέρνηση. Στη Γερμανία το
βαυαρικό χριστιανοδημοκρατικό
κόμμα (CSU) -που συγκυβερνάει μαζί με το CDU της Μέρκελ- έχει στραφεί τόσο πολύ στα δεξιά που έχει
κάνει τις διαφορές του από το AfD
δυσδιάκριτες. Ο Ζεεχόφερ, ο ηγέτης του CSU είναι ένας από τους
βασικούς αρχιτέκτονες της νέας
ακραίας ρατσιστικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άρχουσες
τάξεις μοιάζουν σαν να μην έχουν
μάθει τίποτα από τα διδάγματα των
δεκαετιών του 1930 και του 1940.
Δεν ισχύει όμως με κανένα τρόπο
το ίδιο και για εμάς, για τους “από
κάτω”. Οι φασίστες εξακολουθούν
παντού να είναι μειοψηφία. Και όχι
απλώς μειοψηφία: μισητή μειοψηφία. Το κεντρικό σύνθημα στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία που έγινε στο Χέμνιτς το βράδυ της Δευτέρας ήταν #είμαστε περισσότεροι.
Στις 15 Σεπτέμβρη τα αντιφασιστικά-αντιρατσιστικά κινήματα της Γερμανίας και της Αυστρίας οργανώνουν μια κοινή κινητοποίηση στα
Γερμανό-Αυστριακά σύνορα, τα
οποία οι κυβερνήσεις έχουν πλέον
κλείσει για τους πρόσφυγες. Και ο
επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το
μεγάλο συλλαλητήριο στο Βερολίνο
στις 13 Οκτώβρη. Ο στόχος: τουλάχιστον 100 χιλιάδες διαδηλωτές.
Ναι είμαστε περισσότεροι. Πολλοί
περισσότεροι. Και θα τους τσακίσουμε τους φασίστες.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Οι αντιρατσιστές οργανώνονται

Βουλή” και διοργανωτές τα συνδικάτα της
Έσης - Θουριγγίας (η Φρανκφούρτη είναι η
πρωτεύουσα του κρατιδίου της Έσης) και
έκλεισε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής με
μια εκδήλωση με τίτλο “ο αγώνας ενάντια στην
άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη” και ομιλήτριες/ομιλητές τους Κορνέλια Κερτ (Γερμανία), Σάντοζ Σζόκε (Ουγγαρία), Ουλρίκε Σμιντ,
Γουέιμαν Μπένετ (Βρετανία), Ντάβιντ Άλμπριχ
(Αυστρία).

«Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε ένα τεράστιο μαζικό ενωμένο και διεθνές κίνημα για να
βάλουμε φρένο στην άνοδο της ακροδεξιάς
και των φασιστών στην Ευρώπη ώστε να μην
επαναληφθεί ο εφιάλτης του μεσοπολέμου με
την επικράτηση του ναζισμού και του φασισμού και το ολοκαύτωμα» έγραφε το μήνυμα
που έστειλε η ΚΕΕΡΦΑ στο συνέδριο της
Φρανκφούρτης. Και συνέχιζε:
«Την πόρτα της ανόδου της ακροδεξιάς
ανοίγουν οι ρατσιστικές πολιτικές της Ευρώπης φρούριο, των κλειστών συνόρων, των
στρατοπέδων συγκέντρωσης, της ισλαμοφοβίας, της μετατροπής των προσφύγων σε αποδιοπομπαίους τράγους για την αποτυχία των
κυβερνήσεων που με την άγρια λιτότητα
απλώνουν την φτώχεια σε εκατομμύρια και με
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ξεριζώνουν
ακόμη περισσότερους πρόσφυγες από την
Ασία, την Μ.Ανατολή, την Αφρική...

Απαιτούμε να μπει τέλος στις ρατσιστικές
συμφωνίες της ΕΕ όπως της τελευταίας συνόδου κορυφής στις 28 Ιούνη που δικαιώνουν
τον Τράμπ και δίνουν το πράσινο φως στο
Σαλβίνι, τον Ζεεχόφερ και τον Κούρτς να κλιμακώνουν τις ρατσιστικές εκστρατείες με αποκλεισμό λιμανιών, νέα συνοριακούς ελέγχους
στα σύνορα της Γερμανίας με τις γειτονικές
χώρες, μαζικές απελάσεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης και πλατφόρμες-πλωτές φυλακές
στη Μεσόγειο. Όχι άλλοι πνιγμένοι Αυλάν στη
Μεσόγειο!
Στις 15 Σεπτέμβρη ενώνουμε τη φωνή μας
με το αντιφασιστικό κίνημα στη Γερμανία και
την Αυστρία που θα διαδηλώνουν στο Passau
από τις δύο πλευρές των συνόρων και διαδηλώνουμε στην Αθήνα στο Σύνταγμα με σύνθημα “οι φασίστες στη φυλακή, ανοιχτή αγκαλιά
για τους πρόσφυγες”».
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15 Σεπτέμβρη: Πανελλαδικός

Μουσικοί ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό
Μας καλούν στο Σύνταγμα

“Μ

ε αφορμή τη συμμετοχή
μας στην αντιφασιστική
συναυλία της 15ης Σεπτεμβρίου
και τη συμπλήρωση 5 χρόνων
από την ύπουλη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, καλούμε όλο
τον κόσμο να κατέβει στην Ομόνοια και στο Σύνταγμα, να φωνάξει «Όχι στον φασισμό και στον
ρατσισμό!» και να εκφράσει μαζί
μας την αλληλεγγύη του στους
πρόσφυγες αλλά και τη βούλησή του να πολεμήσει τους φασίστες
σε κάθε γειτονιά. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα από τη μεγαλειώδη
αντιφασιστική συναυλία στο Κέμνιτς της Γερμανίας και ας πλημμυρίσουμε τους δρόμους της Αθήνας αγκαλιάζοντας τον συνάνθρωπο
και τη διαφορετικότητα, ανεξάρτητα από φύλο, εθνότητα, θρησκεία
και χρώμα. Ας δείξουμε πως είμαστε περισσότεροι!”

Penny Dreadful

Στη σκηνή του Συντάγματος στις 15 Σεπτέμβρη θα ανέβουν η
Ναταλία Ρασούλη, ο Απόστολος Ρίζος, η Αγγελική Τουμπανάκη, οι Illegal Operation, ο Jerome Kaluta, οι Penny Dreadful, οι
Usurum, η Υακίνθη Λάγιου με τους Voyager, οι Κυνηγοί Ονείρων, οι Broken da Rima ενώ σημαντική είναι και η προσθήκη
της τελευταίας στιγμής με τους αντιφασίστες μουσικούς Rosa
Shakur από το Βερολίνο που θα φέρουν στην Αθήνα τον αέρα
του αντιφασιστικού κινήματος της Γερμανίας, με τελευταίο
σημαντικό σταθμό την αντιφασιστική συναυλία με 65.000 κόσμο στο Κέμνιτς της Σαξονίας την Δευτέρα 3/9. Τα κρουστά
των Quilombo θα δώσουν τον ρυθμό στην πορεία που θα ξεκινήσει στις 5μμ από την Ομόνοια προς το Σύνταγμα.

“Τ

ο Σάββατο 15 Σεπτέμβρη θα ενώσουμε τις φωνές μας για άλλη μια
φορά κατά του φασισμού και του ρατσισμού. Ελπίζω η συμμετοχή του κόσμου
να είναι μεγάλη ώστε να σταλεί ένα
ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας της βίας
από άνθρωπο σε άνθρωπο σε μια εποχή
που ο φασισμός και ο ρατσισμός ξαναβρήκαν κατάλληλες συνθήκες και δυναμώνουν παγκοσμίως”.

Mαζικό παρών ετοιμάζονται να δώσουν οι
κοινότητες μεταναστών στο αντιφασιστικόαντιρατσιστικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 15
Σεπτέμβρη. Ήδη κυκλοφορούν καλέσματα στα
αγγλικά, στα γαλλικά, στα ουρντού, στα μπάνγκλα,
στα φαρσί, στα αραβικά και στα κούρδικα.

Απόστολος Ρίζος

“Δ

εν θα κάνουμε τη χάρη σε κανέναν να είμαστε χώρια. Αλληλεγγύη και κάτω ο φασισμός. My
race is the human race”.

“Θα είμαι εκεί στις 15 Σεπτέμβρη, στο
Σύνταγμα, στην αντιρατσιστική-αντιφασιστική συγκέντρωση. Εμείς, που σώσαμε τον κόσμο στο Μάτι από τη φωτιά για
να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας”.

Jerome Kaluta

“Ε

ίναι πολύ σημαντική η παρουσία μας στις 15 Σεπτέμβρη
στο Σύνταγμα. Σαν καλλιτέχνες η συμμετοχή μας σε τέτοια
μεγάλα γεγονότα μας κάνει ευτυχισμένους. Μας βοηθάει να βγούμε
από τον μικρόκοσμό μας και να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει
δίπλα μας. Αν σηκώσουμε το βλέμμα μας θα το βιώσουμε. Τα τελευταία χρόνια βλέπω καθημερινά ανθρώπους της τέχνης που η
στάση τους, οι πράξεις τους, δηλώνουν αντίσταση. Όταν βλέπω συναδέλφους μου να παίζουν μουσικές που τις πιστεύουν και τις βιώνουν και τις κρατάνε με νύχια και με δόντια μακριά από την ενσωμάτωση και την αδιαφορία, αυτομάτως αυτό αποτελεί μια πράξη αντίστασης.
Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε από την Ελλάδα γιατί απαγορεύτηκε η γλώσσα που τραγούδαγαν τη μουσική τους. Και έχω τα
παραδείγματα από τους φίλους μου τους τσιγγάνους που παλεύουν με κάθε τρόπο να στηρίξουν τη γλώσσα και την κουλτούρα
τους. Προσωπικά, χρόνια τραγουδάω όλα αυτά τα κομμάτια τους
που για μένα πρώτα και κύρια δηλώνουν πως δεν υπάρχουν σύνορα
στη μουσική.
Είναι αλήθεια πως μερικές φορές μπορεί να φαίνεται πως η συλλογική μαζική δράση των καλλιτεχνών μπορεί να λείπει, αλλά την
αντίσταση τη βλέπω καθημερινά σε πολλούς καλλιτέχνες που δεν
μπορούν να δεχτούν την οπισθοχώρηση. Και υπάρχουν πολλοί που
δεν τους ενδιαφέρει μόνο η ζωή τους ή μόνο η δουλειά τους ή αν
είσαι έλληνας ή μετανάστης ή πρόσφυγας. Δεν τους ενδιαφέρει η
φυλή αλλά η ανθρώπινη υπόσταση συνολικότερα και αυτό είναι αντίσταση μέσα από την τέχνη.
Πρέπει να αναδειχθεί πλέον η αναγκαιότητα ενός δικτύου καλλιτεχνών που χρησιμοποιώντας την τέχνη σαν εργαλείο με ουσιαστικό πανανθρώπινο ήθος, με όραμα και συνείδηση της κοινωνική υπόστασης της δημιουργίας, θα μπορέσει να βοηθήσει στη μετατροπή
της συλλογικής κραυγής της αγανάκτησης και της αντίστασης σε
κοινωνικό γεγονός. Γιατί η τέχνη μπορεί στην πράξη να μεταλαμπαδεύσει στους ανθρώπους που δεν έχουν αντιληφθεί τι στηρίζει ο
φασισμός, ο ρατσισμός, ο εθνικισμός την σημασία της συνύπαρξης
και της αλληλεγγύης”.

Αγγελική Τουμπανάκη

Σε πολλές γλώσσες

Mαχμούντ Μεσαφέρ

“Η

χώρα μας είναι πλούσια σε αξίες
και οι άνθρωποι λεβέντες. Είναι η
φτώχεια σε αξίες, τα συμπλέγματα και η
υποταγή στις ιδέες των τάχα ισχυρών
κέντρων που μετρούν με το δόλο τους
την ανθρώπινη αξία. Ασφαλώς και στην
Ελλάδα έχουμε κάποιους ελάχιστους
και απάνθρωπους ρατσιστές. Αυτοί μας
ταπεινώνουν επιχειρώντας με τον τάχα
πατριωτισμό τους να μιλήσουν για τις
δήθεν εθνικές αξίες τους. Το κακό σε όλο αυτό είναι ότι στην εποχή
μας, αυτοί οι λίγοι, οι τοσοδούληδες και δούλοι έχουν φωνή μεγάλη.
Φωνή που δεν αναλογεί στο ηθικό τους ανάστημα.
Έτσι λοιπόν, έρχεται η στιγμή που εμείς οι πολλοί πρέπει όλοι μαζί
να φωνάξουμε, να τραγουδήσουμε, να ζωγραφίσουμε την Αλήθεια, την
ελληνική αλήθεια που 'χει μέσα της πολύ Αγάπη. Δικός μας είναι ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Ρίτσος και ο Μίκης. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Δίκαιο και Αγάπη”.

Υακίνθη Λάγιου

“Ε

ίμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι που
παίζουμε σε μια τέτοια
συναυλία με τόσο δυνατό
και ανθρώπινο μήνυμα κατά του ρατσισμού. Πρέπει
να καταλάβουμε πως η
μετανάστευση σε κάποιες
χώρες είναι αναγκαία λόγω συνθηκών για ένα καλύτερο αύριο για αυτούς τους ανθρώπους,
όπως θα μπορούσαμε να μεταναστεύσουμε και εμείς οι ίδιοι. Το ίδιο
αίμα ρέει στης φλέβες μας, οι ίδιες ανάγκες επιβίωσης. Άνθρωποι είμαστε όλοι, "χρώματα" δεν υπάρχουν..”

Voyager Αντώνης Ματζώρος - Συνθέτης, Μπάσο,
Γιώργος Ραφτόπουλος – Κιθάρα, Νίκος Πατσής – Ντραμς

Αιγύπτιος ψαράς στο Μάτι

Εκδηλώσεις σε
χώρους δουλειάς
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΕΡΤ Αίθουσα ΠΟΣΠΕΡΤ, 1μμ

Ομιλητής: Κώστας Παπαδάκης

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ Αμφιθέατρο, 1.30μμ

Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Αμφιθέατρο ΚΟΦΚΑ, 1.30μμ

Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, Μαρία Χαρχαρίδου

ΓΟΝΚ Αμφιθέατρο, 1.30μμ

Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, Αλουντάτ Μούσα

ΜΕΤΡΟ Αίθουσα ΣΕΛΜΑ Σεπόλια, 11.30πμ

Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΕΡΥΘΡΟΣ Αμφιθέατρο, 2μμ

Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδου

ΣΩΤΗΡΙΑ Αμφιθέατρο, 2μμ,

Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Μέρα Δράσης με εξόρμηση,
αφισοκόλληση και συγκέντρωση
στις 1μμ στο Προαύλιο

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 1.30μμ Αμφιθέατρο ισογείου

Ομιλητές: Μαρία Αλιφιέρη, Τάκης Ζώτος

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 9
5 Σεπτέμβρη 2018, Νο 1339

Αντιφασιστικός ξεσηκωμός

Συλλαλητήρια
σε όλες τις πόλεις
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική αντιρατσιστική κινητοποίηση
στις 15 Σεπτέμβρη έρχεται μετά την μεγάλη εργατική διαδήλωση
στη ΔΕΘ. Η δεξιά και η ακροδεξιά, επιχειρούν να ξαναβγούν με το
προσωπείο του διαμαρτυρομένου “πατριώτη” για το όνομα της Μακεδονίας και να χρησιμοποιήσουν τη ΔΕΘ σαν βήμα για κλιμάκωση
της εθνικιστικής εκστρατείας για τη συμφωνία των Πρεσπών.
Πρόκειται για απατεώνες που ενώ στηρίζουν τα μνημόνια με χέρια
και με πόδια, ταυτόχρονα επιχειρούν με πατριδοκάπηλες κραυγές να
αποπροσανατολίσουν την δυσαρέσκεια του κόσμου διοχετεύοντάς
την στον εθνικισμό και το ρατσισμό. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγουν
το δρόμο στις φασιστικές συμμορίες. Χρειάζεται να φράξουμε τον
δρόμο στην ακροδεξιά, γι’ αυτό η διαδήλωση στην ΔΕΘ είναι ένα βήμα πηγαίνοντας προς
τα μεγάλα αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά
συλλαλητήρια στις 15
Σεπτέμβρη.
Για την καλύτερη οργάνωση της 15/9 οργανώνουμε σύσκεψη την
Τρίτη 4/9 στο Εργατικό
Κέντρο. Ήδη έχουμε τη
στήριξη του σωματείου
των εργαζόμενων στο
Ιπποκράτειο, της ΕΛΜΕ
και του ΟΛΠ ενώ θα
παρέμβουμε τόσο στην
συνεδρίαση της εκτελεστικής του ΕΚΘ, στο
σωματείο του ΨΝΘ, αλλά και στο δημοτικό
συμβούλιο της πόλης
με τη στήριξη της παράταξης των Οικολόγων. Τις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσει και η νέα κοινή αφίσα,
ενώ ήδη έχουμε στα χέρια μας το κάλεσμα της κινητοποίησης σε
πολλές γλώσσες για να δώσουμε τη δυνατότητα και στους συντρόφους μετανάστες από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές κ.α. αλλά και σε
πρόσφυγες από τα στρατόπεδα να συμμετέχουν στην κινητοποίηση.
Καλούμε όλο τον κόσμο των κινημάτων και της αριστεράς σε μαζική συμμετοχή για μια δυναμική και ενωτική αντιφασιστική διαδήλωση που θα απαιτήσει: “στη φυλακή οι νεοναζί, ανοιχτά σύνορα για
τους πρόσφυγες”.

Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΝΙΑ

Στην πόλη μας η ανταπόκριση
του κόσμου στη μεγάλη εξόρμηση
και τη μικροφωνική που στήσαμε
την προηγούμενη βδομάδα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δόθηκαν εκατοντάδες προκηρύξεις και έγινε για άλλη μια
φορά ξεκάθαρο πως τα Χανιά είναι πόλη αντιφασιστική.
Την προηγούμενη βδομάδα οργανώσαμε σύσκεψη με την
παρουσία εκπροσώπων από μια σειρά συνδικάτα, κοινότητες μεταναστών, αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές
συλλογικότητες της πόλης μας. Γενικά η συνολική εικόνα
είναι πως η 15 Σεπτέμβρη έχει γίνει κεντρικό πολιτικό γεγονός στα Χανιά και έχει να κάνει με όλη τη δουλειά που
κάναμε το προηγούμενο διάστημα.
Σταθήκαμε στο πλευρό της Αλβανικής Κοινότητας όταν
δέχτηκε τη ρατσιστική στοχοποίηση για τα μαθήματα Αλβανικών σε σχολείο των Χανίων. Σαν αποτέλεσμα της
στάσης μας αυτής η Αλβανοί σύντροφοι και συναγωνιστές βρέθηκαν μαζί μας και οργανώσαμε κοινές δράσεις.
Η κοινότητα των Αλβανών έχει βάλει μπροστά να δουλέψει για την επιτυχία του συλλαλητηρίου και με απόφαση
της στοχεύει σε οργανωμένη παρουσία στις 15/9. Αλβανοί οικοδόμοι βάλανε ψήφισμα στήριξης της κινητοποίησης στις 15/9 στο συνδικάτο οικοδόμων.

Η αφίσα για τις 15 Σεπτέμβρη κυριαρχεί
στους δρόμους της Πάτρας στέλνοντας μήνυμα
αντιφασιστικής αντίστασης. Την Παρασκευή
31/8 καλέσαμε και στην Πάτρα σύσκεψη για την καλύτερη
οργάνωση της κινητοποίησης με την συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητών και κόσμου από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ.

Αφισοκόλληση στα Χανιά

Τις επόμενες δυο βδομάδες έχουμε προγραμματίσει
ένα μεγάλο πρόγραμμα εξορμήσεων στα σχολεία που
ανοίγουν για να κατεβάσουμε εκπαιδευτικούς, γονείς και
μαθητές.
Η πραγματικότητα είναι πως στα Χανιά έχουμε καταφέρει να κλείσουμε τα γραφεία των ναζί δυο φορές και
υπάρχει η συνολική ενωτική εμπειρία του αντιφασιστικού
κινήματος.

Μαρία Καλιτσουνάκη

τοποίηση όπως η τοπική ΕΛΜΕ, το παράρτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ στην Πάτρα, το σωματείο
των εργαζόμενων στην Περιφέρεια, στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά και το σωματείο των εργαζόμενων στο νοσοκομείο του Ρίου και την ΕΙΝΑ. Μέσα στις
επόμενες μέρες θέλουμε να απευθυνθούμε και στο Εργατικό
Κέντρο που ελέγχει το ΠΑΜΕ, ενώ τη συμμετοχή της έχει
δηλώσει και η ΛΑΕ.

ΠΑΤΡΑ

Έχουμε ετοιμάσει ένα δυνατό πρόγραμμα εξορμήσεων
για τις δυο βδομάδες που έχουν απομείνει. Επίσης έχουμε
απευθυνθεί σε σειρά σωματείων που θα στηρίξουν την κινη-

Νεκτάριος Χάινταρ

Στην τελική ευθεία πριν την κινητοποίηση
στις 15 Σεπτέμβρη ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τους μαθητές στα σχολεία αλλά και
τους φοιτητές στις σχολές με μεγάλες εξορμήσεις που θα καλούν στην
σημαντική αντιφασιστική κινητοποίηση. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με
τους συντρόφους από την Πακιστανική κοινότητα που με προκηρύξεις
στα Ουρντού ώστε να μπορέσουν να κάνουν εξορμήσεις στους χώρους
τους, στα σπίτια τους και στα τζαμιά τους καλώντας τον κόσμο τους να
κατέβουν στην διαδήλωση με δικό τους πανό.

ΒΟΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Στις επόμενες δυο βδομάδες, στην τελική ευθεία της μεγάλης κινητοποίησης για
τις 15 Σεπτέμβρη, μπαίνουμε σε μια πολύ
γόνιμη περίοδος, αφού ανοίγουν τόσο τα
σχολεία όσο και οι σχολές. Είναι καθοριστικό να δώσουμε το στίγμα της αντιφασιστικής και αντιρατσιστικής αντίστασης στη νεολαία της πόλης μας, ενώνοντας και από τα
Γιάννενα τις φωνές μας με τους δεκάδες
χιλιάδες αντιφασίστες που βγαίνουν στους
δρόμους όλης της Ευρώπης ενάντια στην
άνοδο της ακροδεξιάς και την ρατσιστική
κατρακύλα της ΕΕ.

Έχουμε προγραμματίσει την παρέμβασή μας στο νοσοκομείο της πόλης
ζητώντας τη στήριξη του σωματείου ενώ οργανώνουμε σειρά δράσεων και
εξορμήσεων στο κέντρο της πόλης για να επικοινωνήσουμε με τους Βολιώτες και να καλέσουμε όλο τον κόσμο στον πανελλαδικό αντιφασιστικό ξεσηκωμό στις 15/9, πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Κωνσταντίνα Χήρα

Έχουμε κάνει εκτενείς αφισοκολλήσεις και έχουμε βάλει πανό για
να δώσουν το αναγκαίο αντιφασιστικό στίγμα σε όλη την πόλη, ενώ
ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με το σωματείο του ΠΑΓΝΗ για να στηρίξει την μεγάλη αυτή αντιφασιστική και αντιρατσιστική κινητοποίηση.
Θέλουμε μαζί μας όλο τον κόσμο της αριστεράς της πόλης ώστε 5
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα να κάνουμε ξεκάθαρό
πως ούτε στο Ηράκλειο, ούτε στην Κρήτη: Δεν περνάει ο φασισμός.

Ετοιμαζόμαστε για εξορμήσεις στα
καμπς των προσφύγων. Στον Κατσικά ζουν
αυτή τη στιγμή πάνω από 500 Κούρδοι, Σύριοι, Αφγανοί που θέλουμε να κατέβουν και
να διαδηλώσουν μαζί μας. Ταυτόχρονα κινητοποιούμε και την σημαντική κοινότητα
των Πακιστανών που υπάρχει στην πόλη
μας.
Έχουμε την εμπειρία από αντίστοιχες κινητοποιήσεις στο παρελθόν με την δυναμική παρουσία των προσφύγων από το καμπ
στον Κατσικά αλλά και μεταναστών από τις
διάφορες κοινότητες της πόλης να διαδηλώνουν στέλνοντας μήνυμα κοινής ενωτικής
δράσης μεταξύ ντόπιων και προσφύγων.
Στις 15 του Σεπτέμβρη και από τα Γιάννενα θα στείλουμε κοινό μήνυμα με το αντιφασιστικό κίνημα διεθνώς. Στη φυλακή οι
φασίστες – Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.

Με την ορμή και την έμπνευση των μεγάλων αντιρατσιστικών κινητοποιήσεων βγαίνουμε μπροστά για να οργανώσουμε στις 15 Σεπτέμβρη
και στην Ξάνθη μια μεγάλη διαδήλωση για να στείλουμε μήνυμα καταδίκης των ναζί της Χρυσής Αυγής και αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Την
ίδια μέρα που χιλιάδες αντιρατσιστές θα διαδηλώνουν σε όλες τις πόλεις
της χώρας, αλλά και στα σύνορα της Γερμανίας με την Αυστρία. Οργανώνουμε καλώντας τις αμέσως επόμενες μέρες σύσκεψη φορέων και
συνδικάτων, με εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς και τις πλατείες και
αφισοκολλήσεις για την προβολή της διαδήλωσης.

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

Λουίζα Γκίκα

Παντελής Αποστολίδης

Πάμε να οργανώσουμε τις 15 Σεπτέμβρη και στο Ηράκλειο με τη δύναμη και τον κόσμο που είδαμε και
γνωρίσαμε σε όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις του προηγούμενου
διαστήματος αλλά και στο πολύ μεγάλο Pride που οργανώθηκε στις
αρχές του καλοκαιριού. Ετοιμάζουμε σημαντικές παρεμβάσεις στα
σχολεία με μαθητές και μαθήτριες που έχουν μπει για τα καλά στην
οργάνωση του 15/9 ενώ ετοιμάζουμε μεγάλες εξορμήσεις και στο
πανεπιστήμιο τώρα που ανοίγουν οι σχολές με την εξεταστική. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε τους φοιτητές για να κατέβουν στην κινητοποίηση οργανωμένα με τους συλλόγους τους.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στα 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα το αντιφασιστικό κίνημα διανύει μια κρίσιμη περίοδο μαζικών αγώνων
για να βάλουμε φρένο στη φασιστική απειλή. Τα ακροδεξιά ανοίγματα
της ΕΕ μετά την τελευταία Σύνοδο κορυφής για το προσφυγικό με ακόμα πιο ερμητικό κλείσιμο των συνόρων, το σφιχταγκάλιασμα της παραδοσιακής δεξιάς με τη ρατσιστική ατζέντα και η προσπάθεια των φασιστικών συμμοριών να βάλουν πόδι στους δρόμους της Γερμανίας, της
Ιταλίας, της Βρετανίας συνάντησαν παντού σαρωτική απάντηση.

ΞΑΝΘΗ

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1339, 5 Σεπτέμβρη 2018
Συνέχεια από τη σελίδα 3
Πέρα από τον ανασχηματισμό και τις υποσχέσεις, οι αλλαγές του Τσίπρα στο κόμμα
του ΣΥΡΙΖΑ με το Σκουρλέτη
στη θέση του γραμματέα, δείχνουν ότι προσπαθεί να ξανακερδίσει τον αριστερό κόσμο,
τη μαχητική εργατική τάξη που
του έδωσε τη διπλή νίκη το
2015. Δεν είναι τυχαίο που έντυπα φιλικά προσκείμενα στο
ΣΥΡΙΖΑ κάνουν τη σύγκριση με
το Σημίτη που το 2001 έβαλε
το Λαλιώτη στην αντίστοιχη
θέση του ΠΑΣΟΚ. Για τους ίδιους λόγους το είχε κάνει, για
να συσπειρώσει τον κόσμο του
ξανά. Ακόμα και στη ΝΔ, που
μιμείται το πιο δεξιό κομμάτι
της Δεξιάς στην Ευρώπη τους
Χριστιανοκοινωνιστές του Ζεεχόφερ, έρχεται ο Δένδιας να
λέει ότι το κόμμα του εκφράζει
“από τη συντηρητική δημοκρατική δεξιά μέχρι τη... μη κομμουνιστική αριστερά”!
Πρέπει να δουλέψουμε με
όλον αυτόν τον κόσμο που δεν
έχει χάσει τις ελπίδες του, που
δεν έχει σταματήσει να παλεύει, που έχει λιγότερες αυταπάτες για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα
η πλειοψηφία έχει την εμπειρία
της κυβέρνησης και πάνω από
όλα έχει γνωρίσει πολύ καλύτερα την επαναστατική αριστερά. Ταυτόχρονα, έχει την εμπειρία από το μαζικό κύμα των
προσφύγων που ένα ολόκληρο
κίνημα αγκάλιασε και συνεχίζει
με αίτημα ανοιχτά σύνορα, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες,
κόντρα στην προσπάθεια
ακροδεξιών και φασιστών να
μας γυρίσουν πίσω στη δεκαετία του '30.
Μπαίνουμε να οργανώσουμε
με πολύ περισσότερο κόσμο
που έχουμε γνωρίσει και που
αναγνωρίζει το ρόλο μας και
που έχει ανοίξει όλες αυτές τις
μάχες. Με πολιτική συζήτηση
όσο ποτέ στην προεκλογική
περίοδο, με κόσμο που κοιτάζει προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σαν
αριστερή εναλλακτική. Με στήριξη των εργατικών αγώνων μόνο αυτή η βδομάδα μπαίνει
με απεργία της ΠΝΟ, της COSCO, των νοσοκομείων. Με
ενιαίο μέτωπο στο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα. Με κέρδισμα στο επαναστατικό κόμμα, σε κάθε εργατικό χώρο, σχολή, γειτονιά,
σπίτι. Για μια χρονιά πολύ σημαντική, με εξελίξεις που μπορούμε να τις επηρεάσουμε.
• Το κείμενο αυτό συνοψίζει
την εισήγηση που έκανε η Μαρία Στύλλου από την Κ.Ε. του
ΣΕΚ.

Πανελλαδικό Συμβούλιο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Με την επαναστατική Αριστερά μπροστά
οργανώνουμε τις “μεταμνημονιακές” μάχες
Στους χώρους
δουλειάς

Την Κυριακή 2 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε Πανελλαδικό Συμβούλιο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος με κεντρικό
θέμα την παρέμβαση της επαναστατικής
αριστεράς στις μάχες του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος όλη την επόμενη περίοδο. Στη διαδικασία συμμετείχαν σύντροφοι και συντρόφισσες από όλη τη χώρα.
Τη συζήτηση “Η «μεταμνημονιακή» περίοδος και η επαναστατική αριστερά” άνοιξε,
εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του
ΣΕΚ, η Μαρία Στύλλου. Κατά τη διάρκεια
των συζητήσεων έγιναν πάνω από σαράντα
τοποθετήσεις, αποσπάσματα των οποίων
δημοσιεύουμε σε αυτές τις σελίδες.

Ο

ι μάχες του εργατικού κινήματος βρέθηκαν στο κέντρο της
συζήτησης. Μια σειρά σύντροφοι
και συντρόφισσες περιέγραψαν
πως η ριζοσπαστικοποίηση στους
εργατικούς χώρους χτυπάει κόκκινο
και είναι η βάση για την οργάνωση
των αγώνων. Τα παραδείγματα από
τα νοσοκομεία είναι ενδεικτικά.
“Μέσα στους εργατικούς χώρους
ο κόσμος βράζει”, είπε ο Κώστας Κ.,
από τον Άγιο Σάββα, “Οι προσδοκίες
Μέλη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια με απεργούς της Cosco
είναι πολύ μεγαλύτερες από πριν,
κανείς δεν περιμένει πότε ο Τσίπρας θα προχωρήσει σε παροχές. Αυτό
τροφοδοτεί τις μάχες σε όλα τα επίπεδα και η δική μας παρέμβαση μπορεί Σωματείο στο Ιπποκράτειο και στο ΔΣ της ΕΝΙΘ. Κερδίσαμε μια έδρα στο
να είναι απελευθερωτική και καθοριστική. Πρώτο παράδειγμα από το ΔΣ Ιπποκράτειο με παράταξη που συγκροτήσαμε μέσα σε μια βδομάδα, με
της ΕΙΝΑΠ την περασμένη Δευτέρα. Σε ένα αδιέξοδο σκηνικό κόντρας και πέντε υποψήφιους, με συμμετοχή και συμβασιούχων ΟΑΕΔ. Ήταν μια επικαταγγελιολογίας μεταξύ των παρατάξεων, η τοποθέτησή μας αναφέρον- τυχία που στηρίχτηκε όχι μόνο στον κόσμο που μας ήξερε από παλιά, αλταν στους αγώνες με πρώτο σταθμό τη ΔΕΘ προτρέποντας όλους να απο- λά και στις μάχες που έχουμε δώσει το τελευταίο διάστημα πχ με τους επιφασίσουν ότι και οι γιατροί καλύπτονται να ανέβουν στη διήμερη κινητο- κουρικούς. Στο ΔΣ του Σωματείου την προηγούμενη Τρίτη όλοι συμφώνηποίηση των νοσοκομείων στη ΔΕΘ. Δεύτερο παράδειγμα πάλι από το ίδιο σαν ότι πρέπει να οργανώσουμε την κινητοποίηση στις 7 Σεπτέμβρη, ότι
ΔΣ και το αίτημά μας να ενισχύσει η ΕΙΝΑΠ, ως συνέχεια της απόφασής τώρα είναι ευκαιρία για αγώνες. Επίσης, η πρόταση για τις 15 Σεπτέμβρη
της για συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη, με 500 ευρώ την πέρασε αμέσως. Δεν πρέπει να υποτιμάμε κανέναν. Οι συμβασιούχοι είναι
ΚΕΕΡΦΑ. Έγινε πολιτική αντιπαράθεση με τους δεξιούς και το ΠΑΣΟΚ, το μπροστά αυτή τη στιγμή και συζητούν για κινητοποιήσεις και κάνουν βήμαθέμα μπήκε σε ψηφοφορία και όλη η αριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τα οργάνωσης. Στη σύσκεψή μας την περασμένη Τρίτη συμμετείχαν συμΚΚΕ, το στήριξε και πέρασε. Στο Συντονιστικό των Νοσοκομείων την επό- βασιούχοι από το Ιπποκράτειο και το Ψυχιατρείο αλλά και την Κατερίνη.
μενη μέρα, κόσμος από οκτώ νοσοκομεία, εργαζόμενοι, συμβασιούχοι συ- Το Συντονιστικό Νοσοκομείων είναι δύναμη που την αναγνωρίζουν όλοι”.
ζητούσαμε πώς θα συνεχίσουμε τις απεργίες το επόμενο διάστημα”.
Παρεμβάσεις έγιναν επίσης από εργαζόμενους/ες στο Γεννηματά, τον
Ερυθρό, το Σωτηρία, το Μετρό, το ΥΠΠΟ, την ιδιωτική Υγεία και πολλούς
Αιτήματα
ακόμα εργατικούς χώρους.
“Είμαι μέλος στο ΣΕΚ λίγο καιρό”, ξεκίνησε ο Μούσα, από την Ιορδανία, από το νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι, σε μια παρέμβαση που έκανε
τους συντρόφους να τον χειροκροτούν συγκινημένοι. Αναφέρθηκε στα
αιτήματα του εργατικού κινήματος για προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, αύρόλος της Εργατικής Αλληλεγγύης ως ο κρίκος που συνδέει τις
ξηση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων, αλλά και στο ρόλο του
μάχες και τις στηρίζει πολιτικά ενώ ταυτόχρονα προβάλει την προΣυντονιστικού των Νοσοκομείων σε αυτές τις μάχες. Στη συνέχεια τόνισε
οπτική, τονίστηκε σε πολλές παρεμβάσεις.
τη σημασία της μάχης ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες στους
“Η συζήτηση για την οργάνωση στο επαναστατικό κόμμα θα γίνεται
εργατικούς χώρους, περιγράφοντας προσωπική εμπειρία ρατσιστικής
παντού το επόμενο διάστημα”, είπε ο Δημήτρης Τ., από τα Πετράλωνα,
επίθεσης που δέχτηκε στο νοσοκομείο λόγω της καταγωγής του και της
“Φάνηκε ήδη στις αντιφασιστικές εκδηλώσεις τον Ιούλη,
προσπάθειάς του να υπερασπίσει τους πρόσφυγες.
φαίνεται στις εξορμήσεις στις γειτονιές και τους εργατι“Ζητώντας συμπαράσταση απευθύνθηκα στην ΚΕΕΡΦΑ”, είπε, “Η συμκούς χώρους τώρα. Το δίκτυο της Εργατικής Αλληλεγγύης
παράσταση των συντρόφων ήταν πραγματικά συγκλονιστική, σημαντική
είναι κρίσιμο για να συνδεόμαστε με όλο τον κόσμο. Η εφηκαι διαρκής. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε τις προϋποθέμερίδα είναι το πρόγραμμα των εργατών και γι' αυτό κάθε
σεις ώστε το κίνημα να δυναμώσει κι άλλο, να συνεχίσει να αμφισβητεί
φορά που ανοίγει μια μάχη η διακίνησή της ανεβαίνει αμέτην εξουσία του καπιταλισμού και να την ανατρέψει. Το κόμμα πάει μέσα
σως. Γιατί έχει τις απαντήσεις. Χρειάζεται να φτάνει σε όλα
στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Παλεύει στην πρώτη γραμμή
τα μέλη και να ανοίγουμε αμέσως παρέμβαση στο χώρο τους. Στα Πεγια τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Να συνεχίσουμε την προσπάθεια
τράλωνα το κάναμε με νέο σύντροφο στην Επιθεώρηση Εργασίας που
να πειστούν, να οργανωθούν και να συνδεθούν μαζί μας ολόκληρη η ερμας έφερε σε επαφή με πολύ κόσμο. Να κάνουμε τις εξορμήσεις στις
γατική τάξη και τα φτωχά εργαζόμενα στρώματα. Μέσα στην μαυρίλα
γειτονιές πιο μεγάλες και δυνατές”.
του φασισμού, του ρατσισμού και των μνημονίων, η δράση του κόμματος
“Η δυναμική είναι πολύ μεγάλη και για τους δύο πυρήνες του Ηραείναι μπροστά. Να αξιοποιούμε την Εργατική Αλληλεγγύη και τα άλλα ένκλείου”, είπε ο Γιάννης Β., από το Ηράκλειο Κρήτης, “Με αφορμή τις 17
τυπα, να αυξάνουμε την κυκλοφορία τους, να διευρύνουμε συνεχώς τον
Μάρτη φέτος γνωρίσαμε αρκετούς μαθητές και έχουμε την εμπειρία ότι
πολιτικό μας περίγυρο, να μπαίνουμε μπροστά σε συνδικάτα, σε επιτροο κάθε μαθητής μπορεί να κατεβάζει ολόκληρο το σχολείο του σε μια
πές αγώνα, στους αγροτικούς συλλόγους, τους συλλόγους αυτοαπαδιαδήλωση.
σχολούμενων εργατών, νεολαίας, φοιτητών, γυναικών, μεταναστών, προΣτις σχολές είμαστε ήδη ριζωμένοι και αναγνωρίσιμη δύναμη, χρεισφύγων, παντού”.
άζεται ξανά προσπάθεια και παρέμβαση στους πρωτοετείς και όλους
“Τον Ιούνη δώσαμε μια διπλή μάχη στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης”,
τους φοιτητές. Και με εργαζόμενους έχουμε ήδη ανοίγματα και σχέείπε ο Γιάννης Κ., από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, “Τις εκλογές στο
σεις. Μόνο με την Εργατική Αλληλεγγύη όμως γίνεται το δέσιμο όλων
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Διαδήλωση αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους, 31/7

Δρούμε ενωτικά

Ο

ι παρεμβάσεις σε χώρους και γειτονιές, καθώς και η ανοιχτή, ενιαιομετωπική δράση των επαναστατών με όλο τον κόσμο που θέλει να παλέψει, ήρθαν ως ανάγκη και προσανατολισμός σε πολλές τοποθετήσεις.
“Η εργατική τάξη είναι ο ιστορικός νεκροθάφτης του καπιταλισμού, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει τάξη για τον εαυτό της” είπε ο Νίκος
Σ., από το ΜΕΤΡΟ, “Μεταφέροντάς το αυτό στον εργασιακό μου χώρο, το
ΜΕΤΡΟ, νομίζω χρειαζόμαστε εντονότερη παρέμβαση στους εργαζόμενους προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να τονίσω τη σημασία που έχει ο
κόμβος των Σεπολίων, το αμαξοστάσιο και ο σταθμός, σαν τόπος παρέμβασης. Είναι κομβικό σημείο, από εκεί περνάει όλο το προσωπικό του ΜΕΤΡΟ, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, είναι επίσης κέντρο των ηλεκτροδηγών, είναι αφετηρία λεωφορείων με οδηγούς του ΟΑΣΑ, έχει μεγάλο σχολικό συγκρότημα ακριβώς δίπλα στην πύλη και δίνει δυνατότητα
για ζύμωση και επαφή όλου αυτού του κόσμου. Είναι σημαντικό να παρεμ-

αυτών των κομματιών, μαθητών, φοιτητών, εργαζόμενων”.
“Πλημμύρες και φωτιές χτύπησαν φέτος και τα Χανιά”, είπε η Μαρία Κ.,
από τα Χανιά, “Και από τύχη δεν είχαμε θύματα. Η εφημερίδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο και σε μας για το τι σημαίνουν περικοπές, τα πλεονάσματα και τι διεκδικούμε. Η εικόνα που έφερνε με τους Αιγύπτιους ψαράδες,
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ήταν στην
πρώτη γραμμή στο πλευρό του κόσμου ήταν πολύτιμη
ενάντια στο ρατσισμό. Οργανώνουμε τις 15 Σεπτέμβρη
με την εμπειρία και τα ανοίγματα που είχαμε για τις 17
Μάρτη, για παράδειγμα με την αλβανική κοινότητα. Η
συζήτηση που οργανώσαμε για το Pride έδειξε ότι ήταν
ανάγκη του κόσμου να συζητήσει για τα θέματα του σεξισμού και της καταπίεσης. Χρειάζονται πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα, να συνεργαζόμαστε με περισσότερο κόσμο, οι πυρήνες μας να είναι
πιο ανοιχτοί και να αξιοποιούμε πιο συστηματικά νέους χώρους”.
“Η 15 Σεπτέμβρη είναι μεγάλος σταθμός”, είπε ο Νίκος Α., από την
Κυψέλη, “Στην εκδήλωση του Ιούλη συμμετείχαν μετανάστες, κόσμος
της γειτονιάς και όλης της αριστεράς όπως συντρόφισσες από την
Ανοιχτή Πόλη. Στις εξορμήσεις μας στους εργατικούς χώρους έχουμε
γνωρίσει πολύ κόσμο και έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο της Εργατικής Αλληλεγγύης πολύ σημαντικό. Παράδειγμα είναι τα δικαστήρια και το ΙΚΑ.
Το ίδιο ισχύει στις εβδομαδιαίες εξορμήσεις μας στην πλατεία που
έχουμε μαζί μας συντρόφους μετανάστες. Η προβολή της κινητοποίησης είναι σημαντική, οι αφισοκολλήσεις και οι εξορμήσεις την εξασφαλίζουν”.

Η Εργατική
Αλληλεγγύη
μας συνδέει

βαίνουμε με την εφημερίδα
και το περιοδικό”.
“Μεγάλο κομμάτι προσφύγων και μεταναστών
έχει μπει πια στους αγώνες
για ανοιχτές πόλεις και
σχολεία, ενάντια στα στρατόπεδα και όλες τις επιθέσεις της Ευρώπης-Φρούριο” είπε η Εύα Η., εργαζόμενη σε ΜΚΟ και περιέγραψε τις άθλιες συνθήκες
κράτησης στη Μόρια, τη
Θήβα, τη Μαλακάσα και
αλλού. Στη συνέχεια έφερε
τις εικόνες της αντίστασης
των προσφύγων τόσο στα
στρατόπεδα όσο και στις
πόλεις όπως με την κατάληψη στην Ακομινάτου, αλλά και τις μάχες των εργαζόμενων στις ΜΚΟ
ενάντια στις απολύσεις και τις άλλες επιθέσεις των εργοδοτών τους. Και
έκλεισε με τις δράσεις του ΣΕΚ στους Αμπελόκηπους και το Γκύζη που
βρίσκουν μαζική ανταπόκριση και βάζουν τις βάσεις για μεγάλη συμμετοχή στις 15 Σεπτέμβρη και για όλους τους αγώνες στη συνέχεια.

Ευκαιρίες
“Χρειάζεται να βαθύνουμε την πολιτική συζήτηση, για τους αγώνες
που χρειάζονται σήμερα αλλά και για την προοπτική”, είπε ο Κώστας Π.,
εργαζόμενος στην ιδιωτική Υγεία, “Οι ευκαιρίες είναι μπροστά μας με τη
ΔΕΘ και τις 15 Σεπτέμβρη. Στην ιδιωτική υγεία η κυβέρνηση προσπάθησε να εμφανιστεί ως φιλεργατική και προοδευτική μέσα από την κρατικοποίηση δήθεν του Ερρίκος Ντυνάν που ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς, με το ελληνικό Δημόσιο να έχει δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό
για την εκποίηση της κλινικής. Στην πραγματικότητα, το Ωνάσειο έχει καταθέσει πρόταση και θα συνεχίσει με το να κάνει την κλινική δωρεά στην
κυβέρνηση όπως με το Ίδρυμα Νιάρχος. Έπαιξε ρόλο ότι κάναμε εξόρμηση εκεί με το Συντονιστικό των Νοσοκομείων για να μιλήσουμε με
τους εργαζόμενους. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, δώσαμε πολλές εφημερίδες, μαζέψαμε υπογραφές για τις 15 Σεπτέμβρη σε ένα χώρο που
είναι σχεδόν μεσοτοιχία με τα γραφεία των ναζί στη Μεσογείων κι όλο
αυτό κατέληξε και σε συνάντηση στα γραφεία του Σωματείου και στο να
συνεχίσουμε αυτή τη σχέση”.
“Με αφετηρία τις 15 Σεπτέμβρη προγραμματίζουμε να πάμε σε διάφορους χώρους, νοσοκομεία, δημαρχεία κλπ”, είπε η Ιόλη Μ., από το Ζωγράφου, “Επειδή ο φασισμός δεν κάνει εξαιρέσεις, οι φασίστες θέλουν
να διώξουν όσους δεν συμφωνούν μαζί τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, μαθητές, φοιτητές,
σπουδαστές, ΛΟΑΤΚΙ+, χρήστες, άστεγους, σε όλους που απειλούνται.
Για να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να κινητοποιηθούν”.
“Οι πυρήνες στα Βόρεια εμπιστευτήκαμε το προηγούμενο διάστημα
κόσμο έξω από εμάς, από σχολεία, από τη γειτονιά, από τους εργατικούς χώρους, από τις δημοτικές κινήσεις, από παντού, να δουλέψουμε
μαζί και αυτό είχε επιτυχία με μαζικές αντιφασιστικές εκδηλώσεις τον
Ιούλη και νέα μέλη”, είπε ο Ορέστης Η., από τα Βριλήσσια, “Αυτό με τη
σειρά του έφερε αλλαγές στους πυρήνες με μεγαλύτερη συμμετοχή
στις συζητήσεις, στις εξορμήσεις και τις άλλες δράσεις αλλά και νέα
ανοίγματα. Νεολαίος εργαζόμενος που θα φέρει όλη την παρέα του στις
15 Σεπτέμβρη και θα πάμε μαζί σε μαθητική συναυλία στα Βριλήσσια μέσα στην εβδομάδα για να ενημερώσουμε, μαθήτρια που θα κατεβάσει το
σχολείο της που είναι στην Πεντέλη και μας ανοίγει έτσι μια νέα γειτονιά. Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα ριζοσπαστικοποιεί συνέχεια νέο κόσμο που μπορούμε να κερδίσουμε στην επαναστατική προοπτική. Να αξιοποιήσουμε τα μαρξιστικά φόρουμ γι' αυτό”.

Ξεσηκώνουμε
τις σχολές

Α

υτό ήταν το κοινό μοτίβο των φοιτητών και
των φοιτητριών του ΣΕΚ στη φοιτητική σύσκεψη που έγινε στο πλαίσιο του Πανελλαδικού
Συμβουλίου του κόμματος.
“Αύριο ανοίγουν οι σχολές και είμαστε εκεί για
να υποδεχτούμε τους φοιτητές και τους απεργούς καθηγητές που αποφάσισαν απεργία 3 και
4 Σεπτέμβρη”, ξεκίνησε ο Παντελής Π., που άνοιξε τη συζήτηση. Αφού μίλησε για το τι σήμαιναν
οκτώ χρόνια μνημονιακών επιθέσεων στα πανεπιστήμια, έφερε την εικόνα της αντίστασης που ξεδιπλώθηκε και στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. “Σε κάθε σχολή έγιναν αγώνες, συνελεύσεις, συλλαλητήρια”, είπε, “Θα είναι κάτι που θα
έχει συνέχεια φέτος γιατί οι προσδοκίες ότι θέλουμε και μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς αγγίζουν
και τα πανεπιστήμια και είναι μεγάλες.
Από αύριο γεμίζουμε τις σχολές με τις αφίσες
τόσο για τη διαδήλωση στη ΔΕΘ αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει το σύνθημά μας 'οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες' όσο και για το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 15
Σεπτέμβρη ξεσηκώνοντας τις σχολές. Θέλουμε
ένα μεγάλο φοιτητικό μπλοκ στις 15 Σεπτέμβρη
στην Αθήνα αλλά και στις άλλες πόλεις. Είναι μια
μάχη που θα έχει συνέχεια όλο το επόμενο διάστημα”. Και έκλεισε με ένα μεγάλο πρόγραμμα
δράσης για τους επόμενους μήνες με παρεμβάσεις αλλά και συζητήσεις, όπως για τη μάχη
ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση, για την
εξέγερση και την επαναστατική αριστερά με
αφορμή το Πολυτεχνείο, τα 100χρονα του ΣΕΚΕ
και της Γερμανικής επανάστασης.

Πρώτη μάχη
Τη σημασία που έχουν τα συλλαλητήρια στις
15 Σεπτέμβρη ως η πρώτη μάχη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ανέδειξε ο Νεκτάριος Χ., από
την Ιατρική Πάτρας, λέγοντας ότι “θα καθορίσει
το κλίμα της επόμενης χρονιάς μέσα στις σχολές”. “Η αριστερά είναι κυρίαρχη δύναμη στη
σχολή μου”, είπε ο Αντέμ Χ., από το Παιδαγωγικό Αθήνας, “και χρειάζεται να κινηθούμε ανοιχτά
από αύριο, να δημιουργήσουμε πανικό για τις 15
Σεπτέμβρη”. “Οι φοιτητές είναι αντιφασίστες και
αντιρατσιστές”, συνέχισε η Σοφία Σ., από την
ίδια σχολή. “Ξεκινάμε από αύριο με την αφίσα
και την προκήρυξη για τις 15 Σεπτέμβρη και στόχο να απλώσουμε τις ιδέες μας και να μεγαλώσουμε την ομάδα μας”.
“Το περσινό αντιφασιστικό συλλαλητήριο το ίδιο
διάστημα έπαιξε ρόλο για να έχουμε τη μεγαλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια στη σχολή μου”, είπε ο Μηνάς Χ., από τη Φιλοσοφική Αθήνας, “Το
ίδιο θα κριθεί φέτος. Το ΣΕΚ στις σχολές οργανώνει μέσα στα πανεπιστήμια όλα όσα οργανώνει το
κόμμα έξω από τα πανεπιστήμια και με τον ίδιο
τρόπο. Οι σχολές είναι προνομιακό πεδίο για τους
επαναστάτες γιατί η ριζοσπαστικοποίηση είναι μεγάλη. Να μην αφήσουμε τη δεξιά να ανακάμψει
πάνω στην απογοήτευση από το ΣΥΡΙΖΑ, να χτίσουμε το ΣΕΚ και την επαναστατική αριστερά”.
“Ο ρόλος μας σαν ΣΕΚ ήταν κεντρικός πέρσι
για να βγει κίνημα καταλήψεων στα ΤΕΙ Αθήνας
ενάντια στις επιθέσεις Γαβρόγλου”, είπε η Βασίλεια Χ., από τη ΣΓΤΚΣ, “και σε αυτό το δρόμο να
συνεχίσουμε”. “Να είμαστε ανοιχτοί σε όλους
και να επιμένουμε στην πολιτική συζήτηση με
την Εργατική Αλληλεγγύη”, είπε η Μαριλένα Κ.,
από το Πάντειο. Στη σημασία της διακίνησης της
εφημερίδας αναφέρθηκαν πολλοί ακόμα σύντροφοι και συντρόφισσες από σχολές της Αθήνας, του Βόλου, του Ηράκλειου Κρήτης.
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Το αντιφασιστικό κίνημα
Εξορμήσεις
ΚΕΕΡΦΑ
για τις
15
Σεπτέμβρη
Σε σχολεία
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Πορεία προς τα κεντρικά “γραφεία” της Χρυσής Αυγής, 16/9/2017

Αρχίζει ξανά η δίκη της Χρυσής Αυγής

Τ

ην Πέμπτη 6 Σεπτέμβρη ξεκινά ξανά η δίκη
της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής. Καθώς η φάση των αναγνωστέων πλησιάσει προς το τέλος της, η συμπλήρωση
των πέντε χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα και του πανελλαδικού ξεσηκωμού που ακολούθησε με την αντιφασιστική γενική απεργία που
οδήγησε στη δίωξη της Χρυσής Αυγής, συμπίπτει
με την περίοδο της δίκης στην οποία τον λόγο
παίρνει η υπεράσπιση. Οι μάρτυρες υπεράσπισης
θα κληθούν να καταθέσουν υπέρ των δολοφόνων
μέσα σε ένα καυτό φθινόπωρο που το εργατικό και
αντιφασιστικό κίνημα οργανώνεται σε όλη την Ευρώπη και παλεύει ενάντια στους φασίστες.
Από τον Φλεβάρη μέχρι τον Ιούλη, που η δίκη
διακόπηκε για καλοκαίρι, το δικαστήριο εξέτασε
τα αναγνωστέα έγγραφα. Πρόκειται για μια κολοσσιαία διαδικασία με αντίστοιχου διαμετρήματος αποτελέσματα: έγινε περισσότερο καθαρό
από ποτέ στην έδρα αλλά και σε ένα ευρύ κοινό
ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική ως το μεδούλι,
αμετανόητη για τους ύμνους που έγραφε στο περιοδικό της για το Γ’ Ράιχ. Ότι θέλει να επαναλάβει κατά γράμμα τα εγκλήματα των ναζιστών που
έσπειραν τον θάνατο και το μίσος σε όλη την Ευρώπη. Ότι τα στελέχη της οπλοφορούν, ότι τα
«γραφεία» της είναι οπλοστάσια-ορμητήρια όπου
οργανώνονται με κάθε λεπτομέρεια και εκτελούνται επιθέσεις.
Ότι στα εσωτερικά έγγραφα της οργάνωσης παρακολουθείται κάθε μέλος και κάθε κίνηση, ότι η
ηγεσία έχει πλήρη έλεγχο και επίγνωση των «δράσεων» σε όλη την Ελλάδα. Ότι οι τοπικές οργανώσεις και οι «κατασκηνώσεις» της συμμορίας αυτής
είναι πεδία εκπαίδευσης μελλοντικών τραμπούκων
και δολοφόνων. Ότι η δολοφονία του Παύλου
Φύσσα έγινε με την ενεργοποίηση του από τα πριν
προετοιμασμένου δολοφονικού μηχανισμού της
τοπικής της Νίκαιας, με την έγκριση του περιφερειάρχη Λαγού και του αρχηγού Μιχαλολιάκου.
Το υλικό που σκιαγραφεί τον χαρακτήρα της
Χρυσής Αυγής, αφού εξετάστηκε στο δικαστήριο
κυκλοφόρησε ηλεκτρονικά από χιλιάδες αντιφασίστες και αντιφασίστριες, συζητήθηκε έντονα σε
όλες τις αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές δράσεις του προηγούμενου διαστήματος, έφτασε συστηματικά μέσω της Εργατικής Αλληλεγγύης σε

δεκάδες σχολές, εργατικούς χώρους και εργατικές, αντιφασιστικές, αντισεξιστικές διαδηλώσεις
και συνελεύσεις. Οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής ανταποκρίθηκαν για ακόμη μια χρονιά σε μικρές και μεγάλες πρωτοβουλίες που διοργάνωναν
συζητήσεις για την πορεία της δίκης απ’ άκρη σε
άκρη στην Ελλάδα, καθώς και στο μπαράζ εκδηλώσεων της ΚΕΕΡΦΑ τον Ιούλη.

Αποφασιστικότητα
Στα μέσα της τέταρτης χρονιάς της δίκης, και με
όλο αυτό το συντριπτικό υλικό να έχει προστεθεί
στις καταθέσεις των μαρτύρων που έλαβαν χώρα
μεταξύ του Σεπτέμβρη του 2015 και του Γενάρη
του 2018, η οργή απέναντι στους φασίστες αλλά
και η αποφασιστικότητα για την καταδίκη τους έχει
διευρυνθεί χωρίς προηγούμενο. Μετά την πρόκληση του Μπαρμπαρούση που κάλεσε σε πραξικόπημα μέσα από τη Βουλή, με τους φασίστες να προσπαθούν να ξαναβγούν στο δρόμο για το Μακεδονικό αλλά και επειδή ξεκινάει μια περίοδος αγώνων
στη διάρκεια της οποίας θα γίνουν εκλογές, είναι
λογικό ένα από τα κεντρικά ερωτήματα να είναι το
πότε θα ολοκληρωθεί η δίκη.
Η εργατική τάξη που έχει παλέψει για να απομονώσει τους φασίστες, να τσακίσει τις προσπάθειές
τους να διασπάσουν το εργατικό κίνημα με κίτρινα
σωματεία και απεργοσπασία, να υποδεχτεί τους
πρόσφυγες στις πόλεις, δε θέλει να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στη ναζιστική και ρατσιστική οργάνωση να αποσπάσει νομιμοποίηση μέσω των εκλογών και δεν μπορεί να ανεχτεί να κυκλοφορούν
ακόμα ελεύθεροι.
Στον αντίποδα αυτής της εικόνας, τα μέσα που
«παρακολουθούν» τη δίκη μόνο ευκαιριακά και δεν
συμβάλλουν καθόλου στο να γίνει γνωστή στην
ουσία της, διαμορφώνουν και διαδίδουν την άποψη ότι δεν είναι παρά μια «ιστορική» μεν, πλην
όμως προβληματική δίκη. Μια δίκη που συμβαίνει

Επόμενες δικάσιμοι
Σεπτέμβριος
6/9, 7/9, 19/9 και 26/9 στο Εφετείο.
10/9, 11/9, 12/9, 14/9 και 20/9 στον Κορυδαλλό.

μέσα σε ένα απαθές περιβάλλον ερήμην της κοινωνίας, η οποία μια μέρα μετά από χρόνια θα
ακούσει την απόφαση και θα συνεχίσει τη ζωή της.
Διαβάζουμε για παράδειγμα στο άρθρο της Ιωάννας Μάνδρου στην Καθημερινή (25/6/18): «Οι προκλητικές δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση στη Βουλή… είχαν και ένα θετικό. Έφεραν
στο προσκήνιο την ύπαρξη της πολύκροτης δίκης
της Χρυσής Αυγής, που καρκινοβατεί για τρίτη
χρονιά».
Το άρθρο στον τίτλο του χαρακτηρίζει «σίριαλ»
τη δίκη, ενώ απαριθμεί τα «λάθη» της πολιτείας,
ανάμεσα στα οποία υπάρχουν κάποια πραγματικά
προβλήματα όπως η αίθουσα, αλλά στην κορυφή
τονίζει: «Το πρώτο λάθος είχε όμως γίνει. Στη δικογραφία-μαμούθ της Χ.Α. περιελήφθησαν δεκάδες επιθέσεις στελεχών της – εκτός από τη δολοφονία Φύσσα, τη δολοφονική επίθεση κατά του
ΠΑΜΕ στο Πέραμα, την απόπειρα δολοφονίας Αιγυπτίων ψαράδων, επιθέσεις σε στέκια αντιεξουσιαστών και λοιπά. Το δεύτερο λάθος έγινε όταν η
εισαγγελική αρχή έχρισε ως ‘αναγνωστέα’, δηλαδή ως ύλη που πρέπει να αξιολογηθεί από το δικαστήριο, τα πάντα» (!).
Είναι σαφές ότι έξω από το χορό, πολύ εύκολα
θεωρεί κανείς ότι η επικαιρότητα χρειάζεται μια
στο τόσο μια ένεση πρόκλησης (από τους ίδιους
τους φασίστες!) για να ενδιαφερθεί για τη δίκη,
πόσο μάλλον όταν τα μέσα στα οποία γράφει διαμορφώνουν συνειδητά αυτή την επικαιρότητα έτσι
ώστε η δίκη και η σημασία της να απουσιάζουν.
Και είναι επιπλέον σαφές ότι μη γνωρίζοντας τι
πραγματικά συμβαίνει, εύκολα θεωρεί κανείς ότι
έχουμε λίγο πολύ να κάνουμε με ένα σίριαλ, μια
επανάληψη, ένα σκηνικό σχεδόν άνευ ουσίας στο
οποίο οι περισσότερες υποθέσεις και τα περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία δεν προσφέρουν παρά
καθυστέρηση -όχι στοιχειοθέτηση.
Ευτυχώς η εργατική τάξη και το αντιφασιστικό
κίνημα γνωρίζουν περισσότερα από την Καθημερινή. Και θα «υποδεχτούν» τους μάρτυρες υπεράσπισης αλλά και τους φασίστες στις απολογίες
τους όπως τους αξίζει: με συνέχιση των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα, πιο έντονη παρουσία
στο δικαστήριο, ένα ασήκωτο αντιφασιστικό κλίμα.

Αφροδίτη Φράγκου

2ο ΓΕΛ Ν.Ιωνίας
1ο ΓΕΛ Ν.Φιλαδελφεια
1ο ΓΕΛ Βριλησσίων
4ο ΓΕΛ Ν.Ηράκλειο
5ο ΓΕΛ Περιστερίου
Μουσικό Ίλιον
1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων
1ο ΕΠΑΛ Χαϊδάρι
7ο ΓΕΛ Αθηνας (Παγκράτι)
ΕΠΑΛ Ζωγράφου
5ο ΓΕΛ Ζωγράφου
2ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ Καλλιθέα
9ο ΓΕΛ Άνω Πετράλωνα
144 Σεπόλια
15ο ΓΕΛ Κυψέλη
33ο ΓΕΛ Κυψέλη
Γκράβα
8ο ΓΕΛ Νικοπόλεως
Πειραματικό (Εξάρχεια)
Λεόντειος Πατήσια
16ο Αμπελόκηποι
5ο ΓΕΛ Κορυδαλλός
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3ο ΓΕΛ Περιστερίου
12ο ΓΕΛ Κάτω Πετράλωνα
33ο ΓΕΛ Κουκάκι

Σε σχολές
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10πμ
ΠΑΝΤΕΙΟ 11πμ
ΑΣΚΤ 1μμ
ΠΕΜΠΤΗ 6/9
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11πμ
ΝΟΠΕ 11πμ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 12μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11πμ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 11πμ
ΠΑΝΤΕΙΟ 11πμ
ΑΣΚΤ 12μ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 10πμ

Στην Έκθεση
Βιβλίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/9
Ζάππειο, 7μμ
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Συνέντευξη
Cashcard για όλους
τους πρόσφυγες
Ο Ριμπουάρ Κομπαντί συμμετέχει και στηρίζει τη
μάχη στην Ακομινάτου 47. Είναι πρόσφυγας από
το Ιράν που πρωτοστάτησε στην απεργία πείνας
του 2010. Μίλησε στην Αφροδίτη Φράγκου.
Πώς ξεκίνησε η κατάληψη και ποια είναι τα αιτήματα των Ιρανών προσφύγων;
Ξεκινήσαμε με διαμαρτυρία στις 30 Ιουλίου, έξω από το
γραφείο της οργάνωσης Caritas. Εκεί καταγράφουν και βάζουν σε λίστες αναμονής τους πρόσφυγες για να τους δώσουν cash cards. Η cash card είναι μια προπληρωμένη κάρτα
για την οποία τα χρήματα προέρχονται από την Κομισιόν μέσω διαφόρων προγραμμάτων και ταμείων. Υπάρχουν 3000
πρόσφυγες που ακόμα περιμένουν κάρτες.
Μια βδομάδα είχαμε κλείσει συμβολικά την πόρτα. Μετά
αποφασίσαμε να μπούμε μέσα, επειδή φοβόμασταν και τους
φασίστες και την αστυνομία, και δεν θέλαμε να προκαλέσουμε φασαρία σε βάρος των κατοίκων γύρω. Μπήκαμε δηλαδή
σαν συνέχεια της διαμαρτυρίας, όχι για να φτιάξουμε κατάληψη στέγης. Ακόμα και οι καταλήψεις στέγης δεν είναι παρά
προσωρινή λύση. Το 2015 ήταν απαραίτητο, ήταν ξαφνικό το
κύμα, δεν υπήρχε τίποτα, βοήθησαν πολύ οι αλληλέγγυοι.
Ο Μουζάλας έβαλε τον όρο να υπάρχει οπωσδήποτε διεύθυνση κατοικίας για να δοθεί μια κάρτα. Αυτό αποκλείει τους
άστεγους και όσους φιλοξενούνται, ακόμα κι αν έχουν χαρτιά. Η Ύπατη Αρμοστεία ήρθε στις 14 Αυγούστου να ακούσει
τα αιτήματά μας: cash card για όλους τους πρόσφυγες σε
όλη την Ελλάδα και να καταργηθεί το κριτήριο με τη διεύθυνση. Μας είπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι με το κριτήριο, είναι
υπόθεση του Υπουργείου. Είπε ότι σε 6 εβδομάδες θα εκδόσει τις 3000 κάρτες, αρκεί να αδειάσουμε τον χώρο. Την καταγραφή όσων χρειάζονται την έχουμε κάνει ήδη εμείς, μέσα
σε 2 βδομάδες, ενώ ολόκληρη η οργάνωση που το είχε αναλάβει δεν το είχε ολοκληρώσει σε 8 μήνες. Θέλουμε εγγύηση, είτε γραπτή, είτε σε κάμερες ότι θα ολοκληρωθούν οι
κάρτες.
Τι πρέπει να γίνει αφού εκδοθούν όλες οι κάρτες;
Τα χρήματα είναι ελάχιστα και είναι σίγουρο ότι δεν δίνονται στις ανάγκες των προσφύγων όλα τα λεφτά που προορίζονται για το προσφυγικό. Ένας πρόσφυγας παίρνει 150 ευρώ το μήνα. Δυο άτομα 280. Τα τέσσερα άτομα 400, τα 7
άτομα 550 και από κει και πάνω το ποσό είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών. Λες και η Υπατη Αρμοστεία σου λέει στα μούτρα «τα παραπάνω παιδιά έπρεπε να
τα πετάξεις στη θάλασσα, εμείς εδώ δεν μπορούμε να τα ταΐζουμε». Παίρνει δε 15% προμήθεια από τα λεφτά που προορίζονται για κάθε δικαιούχο. Από τα περίπου 185 ευρώ κρατάει
τα 30. Έτσι καταλήγει να παίρνει 150 ο πρόσφυγας.
Αν πάρει το κάθε άτομο μιας οικογένειας 400 ευρώ, τουλάχιστον ζει αξιοπρεπώς. Δεν αναγκάζεται να μένει σε οικισμό και
σκηνή. Θα σταματήσουν να υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωσης και απομόνωση. Θα λυθεί το στεγαστικό και θα εξαφανιστούν μέσα σε έναν μήνα όλοι οι τσακωμοί, οι συγκρούσεις,
οι πετροπόλεμοι που συμβαίνουν στα στρατόπεδα.. Και αυτά
τα λεφτά θα πάνε στα άδεια σπίτια, στην πραγματική οικονομία, όχι στις τσέπες των διαφόρων υπεύθυνων των οργανώσεων. Η Κομισιόν λέει ότι έχει δώσει 1.6 δις ενώ ακόμα υπάρχουν
πρόσφυγες σε σκηνές, που χάνουν τα πράγματά τους στην
πρώτη βροχή. Άρα η διαχείριση των χρημάτων είναι τελείως
λανθασμένη, ενώ κάποιοι έχουν φάει και μεγάλα ποσά.
Οι αλληλέγγυοι τι πρέπει να κάνουν για να σταθούν δίπλα
στους πρόσφυγες;
Είναι πολύ θετικό που ήρθαν αλληλέγγυοι στην Ακομινάτου
47. Μετά τη Δευτέρα [σ.σ: τη σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ 27/8] ήρθαν και γιατροί και έφεραν φάρμακα. Αλλά χρειάζεται να διεκδικήσουμε: διαφάνεια για όλα τα λεφτά που διατίθενται για το
προσφυγικό και να τελειώσει η εξάρτηση των προσφύγων από
τους "ανθρωπιστές". Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί στις 15 Σεπτέμβρη, ντόπιοι και μετανάστες μαζί!

Αντιρατσιστική διαδήλωση, 18/3/2016

Αλληλέγγυοι και πρόσφυγες μαζί
διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει

Ε

πισκεφτήκαμε τους Ιρανούς πρόσφυγες στην κατάληψη της Ακομινάτου 47. Η πρώτη επαφή μαζί
τους έγινε ένα βράδυ αργά μετά από
σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ για την οργάνωση του αντιρατσιστικού-αντιφασιστικού
συλλαλητηρίου στις 15 Σεπτέμβρη. Εκεί,
στην έκκληση ότι μια κατάληψη προσφύγων έχει την ανάγκη μας, κι ενώ νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο άλλοι σύντροφοι της ΚΕΕΡΦΑ είχαν βοηθήσει όσο
μπορούσαν, αντιληφθήκαμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και σπεύσαμε επιτόπου. Οι άνθρωποι ήταν νηστικοί 3 μέρες και χωρίς καμία άλλη παροχή σε είδη πρώτης ανάγκης. Αμέσως στήθηκε
το αλληλέγγυο δίκτυο και καταφέραμε
να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες κάτι
το οποίο κάνουμε μέχρι και σήμερα.
Εκτός όμως από την έμπρακτη βοήθειά μας σε υλικά αγαθά και ιατρικές
υπηρεσίες οφείλουμε πλέον να πάμε
την αλληλεγγύη ένα βήμα παραπέρα.
Να είμαστε δίπλα τους σε κάθε διεκδίκηση, να γίνουμε η φωνή τους στα δίκαια αιτήματά τους και να επικοινωνήσουμε στον κόσμο τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε άσυλο, ανοιχτά σύνορα,
σχολείο για όλα τα παιδιά και ίδια δικαιώματα για όλους τους συνανθρώπους μας.
Σαν μέλος της “Ομάδας: Θέλουμε να
βοηθήσουμε τους πρόσφυγες” έχουμε
έρθει σε επαφή και με εκατοντάδες πρόσφυγες που ζουν στα διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η κατάσταση στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης - και επ' ουδενί φιλοξενίας- είναι τραγική! Άθλιες
συνθήκες διαβίωσης, πολύ περισσότερος κόσμος συγκεντρωμένος από τις
προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, μακριά

Η Χρύσα Δούζενη από την Ομάδα
«Θέλουμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες», μίλησε στον Κυριάκο Μπάνο
από τον αστικό ιστό, απομονωμένοι, παρατημένοι στην τύχη τους, χωρίς γιατρούς, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, χωρίς γενικότερα κανέναν να τους νοιάζεται και να τους φροντίζει. Μια απίστευτη
“γκετοποίηση” που δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο, πόσο μάλλον σε ανθρώπους που έχουν φύγει από εμπόλεμες
περιοχές και κουβαλούν μαζί τους τραύματα ψυχικά και σωματικά.
Τα ρατσιστικά και απάνθρωπα μέτρα
της ΕΕ όντως έχουν μειώσει τις ροές.
Τα κλειστά σύνορα έχουν κάνει τη χώρα μας αποθήκη ψυχών. Έμειναν εδώ
χωρίς καμία μέριμνα, χωρίς κάποιο ουσιαστικό σχέδιο ενσωμάτωσης, σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης σαν τιμωρία που αποφάσισαν να έρθουν στην
“πολιτισμένη Ευρώπη”.

Δυνατό κίνημα αλληλεγγύης
Το κίνημα αλληλεγγύης έχει δεχθεί
πολλές επιθέσεις είτε από το επίσημο
κράτος, είτε από τα γνωστά εθνικιστικά
και φασιστικά στέκια. Συνεχίζει όμως
να είναι δυνατό, να έχει ατσαλωθεί μέσα από τη φωτιά και να αντέχει ακόμα.
Δεν ήταν εύκολα τα 3 προηγούμενα
χρόνια για τον κάθε αλληλέγγυο. Όσοι
βρέθηκαν στη πρώτη γραμμή στα νησιά, έβγαλαν πτώματα, παρηγόρησαν
γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους
και παιδιά τους γονείς τους, αντιμετώπισαν καταστάσεις ασύλληπτες για το
μυαλό και την ψυχή τους. Οι υπόλοιποι
στα μετόπισθεν είχαν να διαχειριστούν
από τα βασικά που ήταν η κάλυψη σε

φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης, μέχρι όλο αυτό το συναισθηματικό βάρος
ανθρώπων διαλυμένων που έρχονταν
εδώ χωρίς ελπίδα, χωρίς πατρίδα, χωρίς γλώσσα, χωρίς ταυτότητα. Άντεξαν
και συνεχίζουν και αυτό δείχνει την πίστη στον άνθρωπο και στις πανανθρώπινες αξίες που δεν άφησαν στιγμή να
ποδοπατηθούν από κανέναν.
Ο κόσμος της αλληλεγγύης έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι -δυστυχώςμόνο η αλληλεγγύη δεν αρκεί, κάποιες
φορές μάλιστα καλύπτει πολύ όμορφα
τις ανικανότητες της εκάστοτε κυβέρνησης. Χρειάζεται δυναμική δράση,
χρειάζεται όλο αυτό να βγει προς τα
έξω και να διεκδικήσουμε καλύτερες
συνθήκες για όλους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι άνθρωποι
της αλληλεγγύης που συνάντησα στο
προσφυγικό είναι οι ίδιοι που έχω συναντήσει στους αγώνες για την Παιδεία, την εργασία, την Υγεία, για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, σε
θέματα και αγώνες για το περιβάλλον
(Σκουριές, Ακ. Πλάτωνα, Ελληνικό,
Ήπειρος), σε κάθε αγώνα και διεκδίκηση γενικότερα που έχει σχέση με τη
ζωή που διεκδικούμε και δεν αφήνουμε
να μας κλέψουν. Σε αυτό το πλαίσιο και
πιστεύοντας ότι κάθε πράξη μας είναι
πολιτική έχω την ελπίδα ότι στο σύντομο μέλλον αυτή η διεκδίκηση και η αλληλεγγύη θα πάρει πιο οργανωμένη
μορφή ενάντια σε όλα αυτά που μας
καταδυναστεύουν. Μαζί με τους πρόσφυγες θα δώσουμε τη μάχη μας για
τα δικαιώματά μας. Άνθρωποι όλοι από
την ίδια πλευρά, ενάντια στα μεγάλα
συμφέροντα, θα διεκδικήσουμε τη ζωή
που μας αξίζει. Και θα την κερδίσουμε.

σελ. 14 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1339, 5 Σεπτέμβρη 2018

Γράμματα και σχόλια

ANATΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
«Αυτοψίες χωρίς
στοιχειώδη εφόδια»

Ο

ι ελλείψεις που μαστίζουν όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου ήρθαν με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια μετά
την πολύνεκρη πυρκαγιά της Δευτέρας 23ης Ιούλη
στην Ανατολική Αττική. Συγκλονιστικές είναι οι εμπειρίες από
τις αυτοψίες στα καμμένα που κατέγραψε ο Τάκης Ιωάννου,
μηχανικός του Δημοσίου, που βρέθηκε από την επόμενη κιόλας μέρα εκεί, μαζί με εκατοντάδες συναδέλφους του.
Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στο κείμενό του: «Την
Τρίτη το πρωί ήμουνα ένας από τους εκατοντάδες (τεμπέληδες κλπ κατά τα κανάλια) δημόσιους υπαλλήλους μηχανικούς
που ήμασταν εκεί κι αρχίσαμε τις αυτοψίες -και μαζί με αυτές
και την παροχή ψυχολογικής στήριξης- στα καμένα (που την
πρώτη τους φάση την ολοκληρώσαμε μέχρι το Σάββατο). Εγώ
στο Ν. Βουτζά, τη Ραφήνα και το Κόκκινο Λιμανάκι, άλλοι στη
Ν. Μάκρη και το Μάτι, άλλοι στην Κινέττα.
Από την πρώτη στιγμή στο Δημαρχείο της Ραφήνας, μέσα
σ’ ένα χάος από αλληλέγγυους εθελοντές, ερυθροσταυρίτες,
κούτες με προσφορές, τραυματίες που κάποιοι τους έφερναν
για πρώτες βοήθειες, φάνηκε πόσο απογυμνωμένη από προσωπικό (και κυρίως από έμπειρο προσωπικό) έχει μείνει η
Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών, πολιτική συρρίκνωσης του
‘υπερτροφικού’ δημόσιου γαρ. Παρόλα αυτά, με τραγικές
συνθήκες και τρομαχτική πίεση, έγινε κατανομή των συναδέλφων για τις αυτοψίες.
Πρώτο εμπόδιο: έλλειψη οχημάτων. Τελικά αντιμετωπίστηκε
με την προσφορά αυτοκινήτων των ίδιων των συναδέλφων, με
προσφορά από τους ντόπιους ταξιτζήδες και με τα λίγα ‘υπηρεσιακά’ που είχε καταφέρει να διαθέσει το Υπουργείο. Υπήρχε όμως πρόβλημα να βρεθούν ντόπιοι που ήξεραν την περιοχή, σαν ‘οδηγοί’ των οχημάτων, παρά την αθρόα προσέλευση,
κάτι που γρήγορα διαπιστώσαμε ότι είναι αναμενόμενο με το
λαβύρινθο των στενών, αδιέξοδων και άναρχα διανοιγμένων
‘δρόμων’.

«Περιττή πολυτέλεια»
Τελικά οι αυτοψίες ξεκίνησαν, χωρίς όμως τα στοιχειώδη
εφόδια, που μέχρι τέλους δεν μας δόθηκαν. Μόνο κάποια λίγα
γιλέκα (ένα για κάθε συνεργείο) και λίγα σπρέϊ για τη σήμανση (που όμως δεν υπήρχαν κόκκινα, και αν θεωρούσες το κτίριο κατεδαφιστέο έγραφες με το κίτρινο «κόκκινο»!). Τα μέσα
ατομικής προστασίας (παπούτσια, μάσκες, κράνη κλπ) φαίνεται ότι κρίνονται περιττή πολυτέλεια από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υποδομών (που κατά τα άλλα φουσκώνει σαν
παγώνι για την άμεση ανταπόκριση των μηχανικών υπάλληλων
του), παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των αυτοψιών, με
εστίες φωτιάς ακόμα ενεργές, με άπειρα υλικά με αμίαντο, με
καμένα μονωτικά, καμένους μετασχηματιστές της ΔΕΔΔΗΕ
και τη βρώμα των διοξινών και των άλλων ποικίλων τοξικών
αναθυμιάσεων ακόμα να ταλαιπωρούν το αναπνευστικό μας.
Πυροσβέστες, στα όρια της φυσικής εξόντωσης, παράλληλα μ’ εμάς συνέχιζαν τον αγώνα τους, που δυσκόλευε ακόμα
περισσότερο η εξάρτηση των κρουνών (στο Ν. Βουτζά που είναι πιο ψηλά) από πιεστικά, και άρα από την παροχή ρεύματος, που δεν υπήρχε. Όπως δεν υπάρχουν πλέον και οι υδατοδεξαμενές που παλιότερα είχαν την πρόνοια οι κοινότητες
να διαθέτουν λίγο παραπάνω από τους οικισμούς.
Οι εικόνες της ανείπωτης φρίκης που αντικρίσαμε, δε νομίζω ότι θα σβηστούν από τη μνήμη μας, όσο κι αν είμαστε σχετικά εξοικειωμένοι από αυτοψίες στα σεισμόπληκτα παλιότερα. Ειδικά οι αυτοψίες που δεν μπορέσαμε να κάνουμε (παρότι ήταν στην περιοχή που είχαμε) γιατί ήταν μέσα στρατός κι
έβγαζε κι άλλα θύματα. Ή που μύριζε εκεί τριγύρω αποσύνθεση και δεν ξέραμε αν ήταν αγρίμια, κατοικίδια ή άνθρωποι…».
* Ολόκληρο το κείμενο θα το βρείτε στην ιστοσελίδα της Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών στη διεύθυνση http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com/2018/08/23-7-2018.html
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ΛΕΥΚΙΜΜΗ Αγώνας ενάντια στα σκουπίδια

Τ

ην άγρια καταστολή της αστυνομίας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Λευκίμμης που αντιδρούν
στη λειτουργία του ΧΥΤΑ νότιας Κέρκυρας και οργανώνουν μήνες τώρα μαζικές κινητοποιήσεις με τη στήριξη
ενός μεγάλου κινήματος αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΤΕ Κέρκυρας της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: “Προχθές το βράδυ (28/8), σε κινητοποίηση
στον ΧΥΤΑ Λευκίμμης, είχαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη του σοβαρού τραυματισμού ενός νεαρού άνδρα, που θα μπορούσε
να είχε χάσει και τη ζωή του.
Μετά το θάνατο της Μαρίας Κουλούρη στις κινητοποιήσεις
του 2008 ενάντια στον ΧΥΤΑ Λευκίμμης, είναι σαφές ότι, δίχως
αίμα, δεν μπορούν να επιβληθούν τα σχέδια της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ και της δημοτικής και περιφερειακής αρχής, με τη
στήριξη των μεγαλοξενοδόχων και του τοπικού κεφαλαίου.
Δίχως αίμα δεν μπορεί να γίνει πράξη ένα έργο εξόφθαλ-

μα άδικο και παράνομο από την αρχή του, αλλά τώρα πια οι
χειρισμοί για τη λειτουργία του γίνονται ακόμα εντονότερα
άδικοι, παράνομοι και αντιδημοκρατικοί…
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον τραυματία. Επίσης, επιμένουμε ότι δεν πρέπει να υποσταλούν οι σημαίες
του πολιτικού, μαζικού, δημόσιου, αποφασιστικού αγώνα,
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και αποφάσεις συνελεύσεων βάσης.
Θεωρούμε ότι πρέπει να φύγουν τώρα τα ΜΑΤ, να κλείσουν όλες οι χωματερές, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για
τη δημιουργία δημόσιου εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης (που να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο) και διαλογής στην πηγή (άμεσα από τις τουριστικές επιχειρήσεις).
Μόνον έτσι μπορεί να υπάρξει δικαίωση του λαού της
Λευκίμμης και του Τεμπλονίου και ουσιαστική επίλυση του
προβλήματος, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και υγεία,
την εργασία και το περιβάλλον”.

ΒΟΛΟΣ Κάτω τα χέρια από το νερό

Λ

ίγες μόνο ημέρες μετά την περιβόητη «έξοδο από τα μνημόνια»,
η κοινωνία του Βόλου βρίσκεται
ίσως πιο κοντά από ποτέ αντιμέτωπη
με το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης της
ΔΕΥΑΜΒ (ύδρευση-αποχέτευση).
Το σχέδιο της δημοτικής αρχής, εδώ
και μήνες, είναι η εκκαθάριση της
ΔΕΥΑΜΒ και για να το πετύχει αυτό
θέλει να δημιουργήσει συνθήκες αδυναμίας λειτουργίας, υποβάθμισης και
υπονόμευσης των υπηρεσιών της προκειμένου η ιδιωτικοποίηση να έρθει ως
“ώριμο φρούτο” και ταυτόχρονα να καλυφθεί πίσω από την πρόταση “αγοράς” της εταιρίας από το δήμο.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Μαγνησίας: “Είναι ένα
σχέδιο που ουσιαστικά μετατρέπει το
δήμο σε επιχείρηση, που θα εκτοξεύσει το κόστος κατανάλωσης και ταυτόχρονα θα μοιράσει αργά ή γρήγορα,
τμηματικά ή συνολικά τις υπηρεσίες
ύδρευσης και αποχέτευσης σε ιδιώτες
εργολάβους. Με την ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΥΑΜΒ σε συνδυασμό με τα σχέδια που απεργάζονται για την καύση
σκουπιδιών, η δημοτική αρχή επιδιώκει
να αναβαθμίσει την οικονομική της διαπλοκή με μεγάλους μονοπωλιακούς
κολοσσούς και ισχυρά επιχειρηματικά
συμφέροντα που αδιαφορούν εξ ολο-

κλήρου για τις κοινωνικές ανάγκες.”
Συγκεκριμένα στις 24/8 το ΔΣ της
ΔΕΥΑΜΒ, το οποίο τέλεσαν από κοινού
ο μηχανισμός της δημοτικής αρχής, η
ιδιωτική υπηρεσία security και δυνάμεις της αστυνομίας φανερώνει πως
υπάρχει μεγάλη βιασύνη και αγωνία
για την υλοποίηση των σχεδίων εκκαθάρισης και ιδιωτικοποίησης της
ΔΕΥΑΜΒ. Οι συνεδριάσεις γίνονται κεκλεισμένων των θυρών και είναι περιφρουρημένες.

Κατάρρευση
Ο Α. Μπέος κατηγόρησε τους εργαζόμενους ότι με τις διεκδικήσεις τους
ευθύνονται για την κατάρρευση της
επιχείρησης και είπε ότι δεν χρειάζεται
συγκεκριμένος λόγος για να δικαιολογηθεί η εκκαθάριση. Έχει ήδη αποκαλέσει «κοπρίτες» τους πολίτες που
ήταν συγκεντρωμένοι μέσα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, περιτριγυρισμένος από αστυνομικούς και
μπράβους του.
O Σύλλογος εργαζομένων στη
ΔΕΥΑΜΒ καταδικάζει τις αντιδημοκρατικές πρακτικές φίμωσης των πολιτών
και κάνει λόγο για “ορατό κίνδυνο ρευστοποίησης δημόσιας περιουσίας”.
Οι άνθρωποι του Μπέου έφτασαν
στο σημείο να καταθέσουν μήνυση κα-

τά του δημοτικού συμβούλου και αγωνιστή Ν. Κανελλή ο οποίος σε ένα
πρωτοφανές για τα χρονικά του Βόλου
γεγονός, συνελήφθη μέσα στο δημαρχείο την ώρα της συνεδρίασης. Ουσιαστικά η σύλληψη έγινε, πάνω στον πανικό τους, διότι ήθελαν να διακοπεί η
συζήτηση για το νερό, καθώς ο κόσμος που είχε μαζευτεί στο δημαρχείο
ήθελε να πάρει τον λόγο.
Η “Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό” σε συνεργασία με
κομμάτια της αριστεράς μετά από σύσκεψή της ξεκίνησε μια σειρά από
δράσεις ενημέρωσης και κινηματικού
χαρακτήρα. Ανάμεσα σε άλλα, ξεχωρίζει η οργάνωση μιας μεγάλης διαδήλωσης τον Οκτώβρη, όπου χρειάζεται
να συνδέσουμε το κίνημα κατά της
καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ με
τον κόσμο που παλεύει για τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
Δε θέλουμε ούτε δήμο – επιχείρηση,
ούτε δημοτικές επιχειρήσεις με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ούτε ιδιώτες να
διαχειρίζονται προς όφελος τους τα
κοινωνικά αγαθά. Παλεύουμε για κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες προσβάσιμα και ελεύθερα σε όλη την κοινωνία, που η διαχείρισή τους να ελέγχεται από την κοινωνική πλειοψηφία.

Γιάννης Σουμπάσης

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
στην Έκθεση Βιβλίου

Ξ

εκίνησε την Παρασκευή 1 Σεπτέμβρη η Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο.
Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο έχει τη δική του παρουσία στην έκθεση
στο περίπτερο 156.

Στο πλαίσιο της έκθεσης το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο οργανώνει εκδήλωση – βιβλιοπαρουσίαση δύο εκδόσεών του σχετικών με τη μάχη ενάντια
στον εθνικισμό, του “Μαρξισμός και Εθνικισμός” του Κρις Χάρμαν και του
“Μακεδονικό, η Κρίση στα Βαλκάνικα και η Εργατική Τάξη”. Η εκδήλωση
θα γίνει την Κυριακή 16 Σεπτέμβρη, στις 7μμ και θα μιλήσουν η πανεπιστημιακός Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος της ΕφΣυν Τάσος Κωστόπουλος κι ο διευθυντής της Εργατικής Αλληλεγγύης, Πάνος Γκαργκάνας.

Νέα από τους χώρους
ΙΚΑΡΙΑ
Εκδήλωση για τους εξόριστους της Νικαριάς

Ε

κατοντάδες Ικαριώτες αλλά και
επισκέπτες του νησιού βρέθηκαν την Κυριακή 19 Αυγούστου
στο ετήσιο μνημόσυνο τιμής και μνήμης για τους εξόριστους της Νικαριάς στην σπάνιας φυσικής ομορφιάς
περιοχη της Μονής Μουντέ στον Χριστό Ραχών.
Η συγκινητική εκδήλωση που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Ραχιωτών
Ικαρίας στην Αθήνα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χριστού Ραχών Ικαρίας,
ξεκίνησε από τα μνήματα των νεκρών
εξορίστων δίπλα στο μοναστήρι και
συνεχίστηκε στο προαύλιο του Μοναστηριού με την ομιλία του ικαριώτη
Χρίστου Γιώγου, ιστορικού ερευνητή,
υποψήφιου διδάκτορα του τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Χ. Γιώγιος έκανε μια εκτενή αναφορά στον πρώτο πυρήνα επαναστατών μελών του ΣΕΚΕ(Κ) που οργανώθηκε το 1919 αφού οι ιδέες της Ρώσικης Επανάστασης βρήκαν πρόσφορο
έδαφος στους πολυταξιδεμένους Ικαριώτες ναυτικούς που γρήγορα κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πρώτο
σημαντικό κύκλο επιρροής. Τα χρόνια
του μεσοπολέμου Ικαριώτες βρέθηκαν να πολεμάνε στις διεθνείς ταξιαρχίες στον Ισπανικό Εμφύλιο. Στα τέλη
της δεκαετίας του '30 η Ικαρία μετατρέπεται για πρώτη φορά σε χώρο
εξορίας από το καθεστώς της φασιστικής δικτατορίας του Μεταξά. Λαμπρές ήταν οι σελίδες της αντίστασης
στα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής
που έφτασαν στο νησί. Η πείνα και οι
διώξεις ανάγκασαν εκατοντάδες Ικαριώτες με τις οικογενείες τους να πε-
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ράσουν στην Τουρκία και από εκεί να
βρεθούν στη Μέση Ανατολή σε στρατόπεδα προσφύγων σε όλη την Βόρεια Αφρική αλλά και μέχρι τη μακρινή Αιθιοπία.

Εξορία
Δεκάδες ήταν οι Ικαριώτες που επιστρατεύθηκαν στην Ελληνική Ταξιαρχία που πολέμησε τον Ρόμελ, και αργότερα πήραν μέρος στην στάση του
1944, για να βρεθούν αργότερα σε
πολύμηνη εξορία “στα σύρματα” σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης στη μέση
της ερήμου σε άθλιες συνθήκες ζωής.
Στα χρόνια του εμφυλίου η Ικαρία μετατράπηκε σε έναν από τους πιο
σκληρούς τόπους εξορίας. Οι κάτοικοι του νησιού, παρά την ακραία φτώχια, έγραψαν κάποιες από τις πιο δυνατές σελίδες αλληλεγγύης ταϊζοντας
τους χιλιάδες εξόριστους που στέλνονταν χωρίς προμήθειες να ζήσουν
σε σκληρές συνθήκες πάνω στον

άγριο, άγονο βράχο της Νικαριάς.
“Αυτή η συγκλονιστική αλληλεγγύη
που έδειξαν οι νικαριώτες στους εξόριστους είναι φωτεινό παράδειγμα
για όλους εμάς. Χρειάζεται με τον
ίδιο τρόπο να σταθούμε σήμερα στο
πλευρό των χιλιάδων προσφύγων που
προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο και τη φτώχεια κινδυνεύοντας
τις ζωές τις δικές τους και των παιδιών τους στα νερά του Αιγαίου. Πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την ώρα που η δίκη των
ναζί της ΧΑ μπαίνει στην τελική της
ευθεία, στις 15 του Σεπτέμβρη σε όλη
την Ελλάδα πρέπει να στείλουμε μήνυμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
και να σηκώσουμε τείχος αντιφασιστικής εγρήγορσης”, ήταν κάποιες από
τις επισημάνσεις που έγιναν κατά τη
διάρκεια της παρέμβασης που έγινε
στην εκδήλωση από τη μεριά της
ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

ιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου απ’
τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο..».
Αυτοί οι στίχοι του ποιητή Γιάννη Ρίτσου είναι γραμμένοι κάτω από
το γκράφιτι με την μορφή του Νίκου Ξυλούρη που δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του Αντιφασιστικού Φεστιβάλ «Χαϊμαλίνα» το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 12 Αυγούστου στα Ανώγεια. Ο τίτλος του
φεστιβάλ «Χαϊμαλίνα» προέρχεται από το ποίημα «Γράμμα σε μια Αφρικάνα» του Ανωγειανού ποιητή, Μιχάλη Σταυρακάκη ή Νιδιώτη, που δημοσιεύτηκε το 1978.
Το φεστιβάλ διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ανωγείων ο οποίος από το 2000 φιλοξενεί ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες από χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και της Αφρικής. Το πλούσιο πρόγραμμα
περιείχε μία σειρά από δρώμενα όπως προβολές, έκθεση φωτογραφίας,
την έκθεση σκίτσου «Made in Europe» του Μιχάλη Κουντούρη με αντιπολεμικές και αντιφασιστικές γελοιογραφίες, προβολές, μουσική καθώς και
ομιλίες-συζητήσεις.

Δίκη ΧΑ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση για την κοινωνική βάση του φασισμού και τα τρία χρόνια της δίκης της Χρυσής Αυγής με
ομιλητές τον Θανάση Αλεξίου, Καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Ελευθερία Κουμάντου, δημοσιογράφο, μέλος
του Golden Dawn Watch. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αρμί,
την κεντρική πλατεία του χωριού όπου βρίσκεται εγχάρακτη η διαταγή
του Γερμανού στρατηγού φρουράρχου Κρήτης για την καταστροφή
και ισοπέδωση των Ανωγείων που άρχισε την 13η Αυγούστου 1944.
Στην εκδήλωση, που παρακολούθησαν εκατοντάδες φοιτητές και νεολαίοι, μπήκε η ιστορική διάσταση του φαινομένου του φασισμού από
τον Θανάση Αλεξίου, ενώ η Ελευθερία Κουμάντου επικεντρώθηκε στην
μεγάλη σημασία της δίκης της Χρυσής Αυγής για την αντιμετώπιση της
εγκληματικής συμμορίας καθώς και την ανάγκη να δυναμώσει η παρουσία του αντιφασιστικού κινήματος μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες. Θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη της δίκης.
Σήμερα, με την απειλή της ακροδεξίας να απλώνεται από τις ΗΠΑ
του Τράμπ ως την Ευρώπη του Κούρτς και του Σαλβίνι, αλλά και με τα
αντιφασιστικά συλλαλητήρια στις 15 Σεπτέμβρη που οργανώνουμε,
πρωτοβουλίες όπως η «Χαϊμαλίνα» χρειάζεται να αγκαλιαστούν και να
υποστηριχθούν.

Κώστας Πολύδωρος

Κυριάκος Μπάνος

SELLER HELLAS

τάση εργασίας και συγκέντρωση στην
επιθεώρηση εργασίας στο Κερατσίνι
πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 3/9, οι
εργαζόμενοι στη ΜΚΟ Άρσις, όπου ήταν
προγραμματισμένη συνάντηση με τη διοίκηση. Με τη νέα αυτή απεργιακή κινητοποίηση
έδωσαν συνέχεια στον αγώνα που ξεκίνησαν
από τα μέσα Ιούλη, διεκδικώντας την ανάκληση των εκδικητικών απολύσεων δύο συναδέλφων τους.

ινητοποίηση έξω από την εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού
Seller Hellas στο Μενίδι, πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης 4/9, μέλη του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και άλλων
συλλογικοτήτων. Αφορμή για την κινητοποίηση ήταν η απόλυση
του εργαζόμενου Γ.Π, επειδή αρνήθηκε να δώσει το δακτυλικό
του αποτύπωμα στο αφεντικό (!).

Οι δύο εργαζόμενοι είναι ιδρυτικά μέλη
του επιχειρησιακού σωματείου και μπροστάρηδες των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων
για καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους
και πρόσφυγες. Η εργοδοσία τους απέλυσε
φέρνοντάς τους εκβιαστικά το δίλημμα της
υπογραφής δίμηνης σύμβασης – κατ'εξαίρεση από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους
– ή της απόλυσης. “Δεν κάνουμε ούτε βήμα
πίσω” τονίζουν οι συνάδελφοι των δύο εργαζόμενων και δηλώνουν αποφασισμένοι να
συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την
ανάκληση των απολύσεων.

ΑΝΩΓΕΙΑ
Αντιφασιστικό
φεστιβάλ “Χαϊμαλίνα”

«Γ

ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ

Σ
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Κ

Συγκεκριμένα, στα τέλη Ιούλη η εργοδοσία ανακοίνωσε ότι η είσοδος στην εταιρία θα γίνεται με δακτυλικό αποτύπωμα, ενώ παράλληλα θα εγκαταστούσε και σύστημα παρακολούθησης με κάμερες προκειμένου όπως τους δήλωσε “να διαπιστώσουν οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι πόσο παραγωγικό χρόνο χάνουν στη διάρκεια του
ωραρίου τους”. Ζητήθηκε μάλιστα από τους εργαζόμενους να
υπογράψουν έντυπο με το οποίο συναινούνε στις μεθόδους ελέγχου και παρακολούθησής τους και η όποια άρνηση θα επιφέρει
ποινές! Μετά από παρέμβαση του ΣΜΤ στις αρχές Αυγούστου, η
εργοδοσία δεσμεύτηκε ότι δεν θα εφαρμόσει το μέτρο, φρόντισε
ωστόσο να εκδικηθεί για αυτή την υποχώρηση με την απόλυση
εργαζόμενου που αρνήθηκε από την αρχή το μέτρο.
“Απαιτούμε να ακυρωθεί η παράνομη και εκδικητική απόλυση
του συναδέλφου - Δε θα ανεχθούμε καμιά απόλυση εργαζόμενου
που αρνείται την παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων!
Τέρμα τώρα στα εργασιακά κάτεργα” τονίζει σε ανακοίνωσή του
το ΣΜΤ.

Μια νίκη στη Ρόδο

Μ

ετά από μια πολυήμερη
απεργία μέσα στον Αύγουστο, οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων στη Ρόδο πέτυχαν την υπογραφή σύμβασης
που κατοχυρώνει το 8ωρο, την
πληρωμένη υπερωριακή εργασία,
πρόσθετη αμοιβή 75% για δουλειά τις Κυριακές και τις αργίες,
χορήγηση επιδομάτων γάμου και
τέκνων κ.α.
Η απεργία ξεκίνησε το πρωί της
18ης Αυγούστου κι εξελίχθηκε σε
διαρκείας μέχρι να υποχωρήσουν
οι εργοδότες και να υπογράψουν
ΣΣΕ που να κατοχυρώνει τα αιτήματα των οδηγών. Τα αφεντικά
από τη μεριά τους δεν έκατσαν
με σταυρωμένα χέρια. Προσέφυγαν στα δικαστήρια, χωρίς όμως
αποτέλεσμα καθώς η απεργία
κρίθηκε νόμιμη. Προσπάθησαν να
στήσουν απεργοσπαστικό μηχανι-

σμό αναγκάζοντας υπαλλήλους
να δουλεύουν άυπνοι στο τιμόνι
περισσότερες από 24ωρες σερί.
Επιστράτευσαν ο,τι οχημα μπορούσαν – ακόμα και ΙΧ – για να
μεταφέρουν τους τουρίστες.
Προφανώς τίποτα δεν μπορούσε
να αντικαταστήσει αποτελεσματικά τη μαζική μεταφορά που προσφέρουν με την εργασία τους οι
οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων και μάλιστα σε μια περίοδο
που η τουριστική κίνηση κορυφώνεται.
Η ανυποχώρητη στάση των
απεργών, η σχεδόν καθολική συμμετοχή – περισσότεροι από 130
οδηγοί συμμετείχαν στην απεργία
από τους συνολικά 160 - και η
συμπαράσταση από σωματεία
του νησιού, έφεραν τελικά την
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης
και τη νίκη για τους απεργούς.
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
Το Πανελλαδικό
Συμβούλιο του ΣΕΚ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Σαρδανάπαλος
(πλ. Άνοιξη) 7μμ
Ομιλητές: Κατερίνα Σεβαστάκη, Μούσα
Αλοντάτ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλητές: Μηνάς Χρονόπουλος, Αντέμ
Χουσέϊνκο
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 Σύλλογος Ιμβρίων 6.30μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 στέκι Αριστερής Κίνησης
7μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 στέκι 8μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 Πνευματικό Κέντρο Δήμου,
Κισσάβου 11, 7μμ
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 Βενέτης 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 Goody’s 8μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοι νωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν
συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προ γραμματίσουν την παραγωγή και τη δια νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανά γκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργα τική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτι κός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Tο
κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η
δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λει τουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική
τάξη θα χρειαστεί το δικό της κράτος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία,
στα συμβούλια αντιπροσώπων απ' τους

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικολάου) 6μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ομιλήτρια: Έβελυν Βαρελά

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ Θερσίτης 7μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ «Η μικρή πλατεία» 7μμ
Ομιλητές: Κατερίνα Σεβαστάκη, Βαγγέλης
Χατζηνικολάου

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Πικαπ 7μμ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ Wake & Bake 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Λούπα 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 Αυλή του Πέτρου 6.30μμ
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου
ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Παράγκα 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Άνεμος 7μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 Θόλος 7μμ
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Deja (Φωκιώνος Νέγρη
74) 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι
ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή
σοσια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο
Oκτώβρης του 1917 δεν μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα
της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων
ανατολικών χωρών ήταν κρατικοί καπι ταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική
ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσσας, θρησκείας, φύλου, φυλής ή
σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθε ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται
στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύνα μη που θα τσακίσει τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα της εργατικής
τάξης σε διεθνή κλίμακα από τη Nέα
Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 καφέ Τζέγκα 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ 1968 (στοά Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ Pure 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’ ορ.)
6μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ Ζωή 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ Κομπόης 6μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή
69) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΞΑΝΘΗ

ως το Σάο Πάολο.
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσε ων που απει λεί να δια σπά σει τους
εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των
μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα μέτρα αστυνόμευσης των
μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση.
Για να κερδηθούν όλα τα κομμάτια της
τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο
να οργανωθούν τα πιο ξεκάθαρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό
σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο
κόμμα μπορεί να πείθει τους εργάτες για
την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης
της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.
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αλληλεγγυη
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου
6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης
6.30μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική
πλατεία 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” Πετρουπόλεως 7.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας
6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραΐσκου
7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα
6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών
7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος (Γερμανός)
11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια
11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή (Ηράκλειτος) 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου
12μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μεσ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε
11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη
11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 10.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μίνωος 10.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
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Ιστορία

Σ

τις 14 Σεπτέμβρη του 1918
εκατοντάδες γαλλικά πυροβόλα άνοιξαν πυρ στις οχυρωμένες θέσεις των Κεντρικών Δυνάμεων. Η «προπαρασκευή πυροβολικού” συνεχίστηκε ολόκληρη τη μέρα, κάτι συνηθισμένο στις μεγάλες
επιθέσεις του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου. Μόνο που αυτή η επίθεση
δεν έγινε στις πεδιάδες της βορειοανατολικής Γαλλίας ή του Βελγίου,
αλλά σε μια τοποθεσία στα σημερινά σύνορα της Ελλάδας με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, και ο αντίπαλος στρατός ήταν ο βουλγαρικός.
Η «Μάχη του Ντόμπρο Πόλε», από
την τοποθεσία που διεξάχθηκε, τέλειωσε με νίκη των γαλλο-σερβικών
δυνάμεων στις 18 Σεπτέμβρη. Ελληνικές μονάδες έπαιξαν βοηθητικό
ρόλο σε παράπλευρες επιθέσεις λίγο πιο μακριά, στη Δοϊράνη. Το αποτέλεσμα της μάχης ήταν η κατάρρευση του βουλγάρικου στρατού, με
ένα κύμα επαναστατικών ανταρσιών
που ταρακούνησαν το καθεστώς.
Η μάχη έκρινε, επίσης, και την τύχη της ευρύτερης Μακεδονίας για
τις επόμενες δεκαετίες. Το βουλγαρικό κράτος επέλεξε την πλευρά
που έχασε στον ιμπεριαλιστικό Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το σερβικό
και το ελληνικό, επέλεξαν την πλευρά των νικητών. Κομμάτι της λείας
τους ήταν το μεγαλύτερο μέρος της
Μακεδονίας.

Αναμέτρηση
Η αναμέτρηση είχε ξεκινήσει από
τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η
Οθωμανική Αυτοκρατορία έμπαινε
σε μια περίοδο κρίσης. Οι επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και οι
φιλοδοξίες των ντόπιων αρχουσών
τάξεων δημιούργησαν ένα εκρηκτικό, ασταθές μείγμα, που οδήγησε
στους δυο Βαλκανικούς Πολέμους,
το 1912 και 1913. Στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο οι στρατοί της Βουλγαρίας, της Σερβίας (και του Μαυροβουνίου) και της Ελλάδας βγήκαν
νικητές στην αναμέτρησή τους με
την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Η Μακεδονία ήταν το μεγάλο λάφυρο και από την πρώτη στιγμή οι
σύμμαχοι έσπευδαν να εξασφαλίσουν και να μεγαλώσουν ο καθένας
το δικό του μερτικό. Αυτοί οι ανταγωνισμοί οδήγησαν στην έκρηξη του
Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου τον
Ιούνη του 1913. Ήταν ένας άγριος
πόλεμος, που συνδυάστηκε με όλες
τις βάρβαρες πρακτικές που σήμερα
ονομάζονται εθνοκάθαρση.
Ο βουλγαρικός στρατός για παράδειγμα έκαψε τη Νιγρίτα, τις Σέρρες, το Δοξάτο της Δράμας, εκτελώντας εκατοντάδες. Ο ελληνικός
στρατός δεν έμεινε πίσω, κάθε άλλο. Το Κιλκίς ήταν για δεκαετίες το
κέντρο των «βουλγαριζόντων» Μακεδόνων. Ήταν επίσης η γενέτειρα του
Ντάνεφ, του Βούλγαρου πρωθυπουργού. Σύμφωνα με μια διθυραμβική περιγραφή στον ελληνικό Τύπο

Η Αντάντ είχε
συγκεντρώσει
στη Μακεδονία
600.000 στρατιώτες
από Γαλλία, Βρετανία,
Ρωσία, Ιταλία, Σερβία και Ελλάδα.

Πώς χαράχτηκαν
τα σύνορα στη Μακεδονία
της εποχής, μετά την ομώνυμη μάχη
τον Ιούνη του 1913: «Η φωλέα των
ληστών, το κέντρον των κομιτατζήδων, η καρδιά των κανιβάλων, η πατρίς του Δάνεφ, το Κιλκίς, εξέλιπεν».
Δηλαδή εξαφανίστηκε, έγινε παρανάλωμα του πυρός. Η διεθνής Επιτροπή Κάρνεγκι καταμέτρησε 149
χωριά στην ευρύτερη περιοχή που
πυρπόλησε εξολοκλήρου ή εν μέρει
ο ελληνικός στρατός.
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος-ιστορικός Τ. Κωστόπουλος στο
βιβλίο «Πόλεμος και Εθνοκάθαρση»,
ο επιθεωρητής των ελληνικών σχολείων του νομού Σερρών, στις εκθέσεις του «την επαύριο του πολέμου… κάνουν τη διάκριση ανάμεσα
στα (τουρκικά) εκείνα χωριά που
‘επυρπολήθησαν υπό των Βουλγάρων’ και τα (βουλγαρικά) που απλώς
‘επυρπολήθησαν’ χωρίς να διευκρινίζει από ποιον η ταυτότητα των εμπρηστών προκύπτει, ωστόσο, συχνά
από τα συμφραζόμενα -όπως στην
περίπτωση του Καρλίκιοϊ (σημ. Χιονοχώρι) όπου ‘εκτός ολίγων φυγόντων, ων αι οικίαι εκάησαν, οι μένοντες επανήλθον εις την ορθοδοξίαν’,
στην ‘πνευματική’ κυριότητα της ελληνικής Εκκλησίας».
Ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος
τέλειωσε με ήττα της Βουλγαρίας,
που έχασε τα περισσότερα κέρδη
της από τον πρώτο, ανάμεσά τους
και το μεγαλύτερο τμήμα της Μακεδονίας. Οι Μεγάλες Δυνάμεις επέβαλαν την «ειρήνη» τους στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν
και κατέληξαν στην Συνθήκη του
Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του
1913. Η Μακεδονία μοιράστηκε, σε
τρία κομμάτια. Όπως λένε οι συνηθισμένες περιγραφές για τα αποτελέσματα των Βαλκανικών Πολέμων,
από τον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας το 51% προσαρτήθηκε στην
Ελλάδα, το 38% στη Σερβία και το
10% στη Βουλγαρία.

Όμως, αυτή η μοιρασιά δεν ήταν
το τέλος. Πριν καλά-καλά στεγνώσει
το μελάνι των υπογραφών στα διάφορα πρωτόκολλα της Συνθήκης
του Βουκουρεστίου, ο Λ. Τρότσκι
προειδοποιούσε σε ένα προφητικό
άρθρο του:
«Πρέπει λοιπόν να πούμε για τις
νέες συνοριακές γραμμές της Βαλκανικής Χερσονήσου πως, ανεξάρτητα από το πόσο θα κρατήσουν,
έχουν χαραχτεί πάνω στα καταξεσκισμένα, αφαιμαγμένα και εξουθενωμένα ζωντανά κορμιά των εθνών.
Ούτε ένα από αυτά τα βαλκανικά
έθνη δεν κατόρθωσε να συμμαζέψει
όλα τα σκορπισμένα κομμάτια του.
Και ταυτόχρονα όλα τους, περιέχουν τώρα στην επικράτειά τους μια
συμπαγή εχθρική μειονότητα.
Η Ειρήνη του Βουκουρεστίου έχει
φτιαχτεί από υπεκφυγές και ψέματα.
Είναι το αντάξιο επιστέγασμα ενός
πολέμου απληστίας και επιπολαιότητας. Μα ενώ επιστεγάζει αυτόν τον
πόλεμο, δεν τον τελειώνει. Έχοντας
σταματήσει λόγω της απόλυτης
εξουθένωσης, ο πόλεμος θα επαναληφθεί όταν φρέσκο αίμα κυλήσει
στις αρτηρίες. Κι όμως, το αίμα των
σκοτωμένων κραυγάζει πως χύθηκε
άδικα. Τίποτα δεν επιτεύχθηκε, τίποτα δεν επιλύθηκε… Το Ανατολικό Ζήτημα καίει ακόμα, σαν μια απαίσια
πληγή που χύνει δηλητήριο μέσα
στο σώμα της καπιταλιστικής Ευρώπης».

Μέθοδοι
Οι πληθυσμοί που βρέθηκαν στις
καινούργιες επαρχίες των βαλκανικών κρατών, έπρεπε πρώτα απ’ όλα
να αποκτήσουν, με το καρότο και το
μαστίγιο, τη «σωστή» γλώσσα, θρησκευτική αναφορά και εθνική συνείδηση. Στις περιοχές της Μακεδονίας
που ενσωματώθηκαν στο ελληνικό
κράτος το 1/3 τουλάχιστον του πληθυσμού μιλούσε αυτή την «ανύπαρ-

κτη» γλώσσα και έπρεπε να την ξεμάθουν, με τη «βοήθεια» του γυμνασιάρχη και του χωροφύλακα. Το ίδιο
έπρεπε να αλλάξουν τα ονόματα,
των χωριών και των ανθρώπων: το
1915, ο Ιβάνωβ γίνεται Κωστόπουλος, ο Μπόρις γίνεται Παναγιώτης,
Βύρων ή Περικλής, η Ντόστα γίνεται
Θεοδότα και η Μπόζνα, Χριστίνα.
Το σερβικό κράτος εφάρμοσε τις
ίδιες μεθόδους. Η επίσημη θέση
ήταν ότι δεν υπήρχαν Μακεδόνες,
απλά «νότιοι Σέρβοι», που μιλούσαν
μια διάλεκτο της σερβοκροατικής.
Τους ντόπιους ανέλαβε να «πείσει»
μια ολόκληρη εκστρατεία εκσερβισμού. Τα ονόματα αλλάξανε επί το
σερβικότερον, σέρβοι δάσκαλοι ανέλαβαν να μάθουν στα παιδιά τη «σωστή» γλώσσα (με αποτέλεσμα σκηνές πλήρους ασυνεννοησίας), δεκάδες χιλιάδες σέρβοι στρατιώτες κατέπνιγαν αλλεπάλληλες εξεγέρσεις,
μέχρι και ένα πρόγραμμα εποικισμού
ξεκίνησε η σερβική κυβέρνηση.

Μέτωπο
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
που ξέσπασε τον Αύγουστο του
1914 τίναξε στον αέρα την εύθραυστη ειρήνη.
Αρχικά, ο σερβικός στρατός άντεξε
στις επιθέσεις του αυστροουγρικού.
Τον Οκτώβρη του 1915 όμως, η Βουλγαρία μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό
της Γερμανίας και της Αυστροουγγαρίας και επιτέθηκε στη Σερβία. Αυτό
που είχε προηγηθεί ήταν ένα κυνικό
παζάρι για το ποιο από τα δυο στρατόπεδα των ιμπεριαλιστών θα προσεταιριζόταν το βουλγαρικό κράτος, και
ποιες περιοχές της Μακεδονίας και
της Θράκης θα άλλαζαν χέρια. Σε
εκείνη την φάση ο Βενιζέλος έκανε
την περίφημη πρόταση στον βασιλιά
Κωσταντίνο να δοθεί η Καβάλα και η
Δράμα στην Βουλγαρία, με αντάλλαγμα δεσμεύσεις των Συμμάχων της Αντάντ για τη Μικρά Ασία.

Ο βουλγαρικός στρατός κατέλαβε
το μεγαλύτερο τμήμα της σερβικής
Μακεδονίας και ανέλαβε να «διορθώσει» τα αποτελέσματα της προηγούμενης κατάστασης. Το καλοκαίρι του 1916, ο βουλγαρικός στρατός
κατέλαβε τη Μακεδονία ανατολικά
του Στρυμόνα (με κέντρο τη Δράμα
και Καβάλα). Και στην κατοχή που
ακολούθησε μέχρι το 1918 οι εθνοκαθάρσεις -και η πείνα- ήταν στην
ημερήσια διάταξη.
Δυτικά του Στρυμόνα, με κέντρο
τη Θεσσαλονίκη κυριαρχούσε, από
τα τέλη του 1915 ο στρατός της Αντάντ, αγγλογαλλικά στρατεύματα
που είχαν καταφτάσει για να βοηθήσουν το σερβικό στρατό που εν τω
μεταξύ είχε ηττηθεί. Εκεί στην ημερήσια διάταξη ήταν, πέρα από τις
λεηλασίες των αγγογαλλικών στρατευμάτων που συμπεριφέρονταν
σαν στρατός κατοχής, οι διώξεις σε
βάρος των «βουλγαριζόντων» και
«γερμανοφρόνων».
Το φθινόπωρο του 1916, μια αντεπίθεση των γαλλικών και σερβικών
δυνάμεων στο Μακεδονικό Μέτωπο,
έφτασε μέχρι τη Μπίτολα (Μοναστήρι) στη σημερινή Δημοκρατία της
Μακεδονίας. Η γραμμή του μετώπου
σταθεροποιήθηκε, με σύντομα διαλείμματα επιθέσεων και αντεπιθέσεων, μέχρι το φθινόπωρο του 1918.
Με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επανήλθε η «κανονικότητα» των εθνοκαθάρσεων, που
τώρα βαφτίστηκαν «ανταλλαγές
πληθυσμών» όπως αυτή της Συνθήκης του Νεϊγί ανάμεσα στην Ελλάδα
και την ηττημένη Βουλγαρία το
1919.
Αυτή την ιστορία χρειάζεται να
την ανακαλύψουμε ξανά σήμερα,
κόντρα στις εθνικιστικές εκστρατείες που προβάλλουν το σύνθημα «η
Μακεδονία ήταν και είναι ελληνική».
Η Μακεδονία μοιράστηκε ξανά και
ξανά με το σίδερο και το αίμα, και το
τελευταίο πράγμα που έπαιρναν
υπόψη οι άρχουσες τάξεις και οι κυβερνήσεις τους σε αυτή τη μοιρασιά, ήταν οι επιθυμίες των κατοίκων
της.

Λέανδρος Μπόλαρης
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ενήντα και χρόνια από τον θάνατο του
Τσε Γκεβάρα, η φιγούρα του εξακολουθεί να συνοδεύει τις κάθε είδους διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, από την Ελλάδα
μέχρι τη Λατινική Αμερική και όλο τον κόσμο.
Σε πλακάτ, πανό, μαντήλια ή μπλούζες, παραμένει σύμβολο του κόσμου που επιμένει να
εξεγείρεται, ενώ μεγάλο παραμένει το ενδιαφέρον για το ποιός ήταν τελικά ο Ερνέστο Τσε
Γκεβάρα.
Η τετράωρη ταινία του Αμερικανού κινηματογραφιστή Στίβεν Σόντεμπεργκ κυκλοφόρησε
το 2008 και βραβεύτηκε στις Κάννες για την
ερμηνεια του Μπενίτσιο ντελ Τόρο, αλλά διανέμεται για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα
σε δυο συνέχειες. Το πρώτο μέρος «Ο Αργεντίνος» καλύπτει την περίοδο της επανάστασης
στην Κούβα και βρίσκεται ήδη στις αίθουσες.
Το δεύτερο «Αντάρτης» αναφέρεται στην τελευταία του αποστολή στη Βολιβία και βγαίνει
στις 13 Σεπτέμβρη. Πρόκειται για ενιαίο έργο,
έχει βασιστεί σε ουσιαστική έρευνα που κράτησε επτά χρόνια και περιλαμβάνει αρχειακό
υλικό και μαρτυρίες συντρόφων του. Πάνω
απ’όλα, είναι φτιαγμένο με μεράκι και σεβασμό στο πρόσωπο του Τσε και στην υπόθεση
της επανάστασης, μακριά από απλουστεύσεις,
αγιογραφίες και κλισέ. Μαζί με το «Ημερολόγια μοτοσυκλέτας» (2004) του Βάλτερ Σάλες
αποτελούν ένα πολύ καλό πανόραμα για τον
Τσε και την εποχή του.

Ελκυστική
Ο πολυπράγμων δημιουργός, το κινηματογραφικό έργο του οποίου καλύπτει μια γκάμα
από το «Σεξ, ψέμματα και βιντεοταινίες» μέχρι
τα «Τράφικ», «Έριν Μπρόκοβιτς» αλλά και εμπορικές περιπέτειες όπως η τριλογία «Oceans
11» κλπ. (από τις εισπράξεις των τελευταίων
χρηματοδοτεί εγχειρήματα όπως αυτό), δήλωσε: «Βρήκα ελκυστική την ιστορία του Τσε σαν
θέμα, όχι μόνο επειδή η ζωή του μοιάζει με περιπέτεια αλλά επειδή βρίσκω συναρπαστικές
τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει
όποιος θέλει να εφαρμόσει στην πράξη μια πολιτική θεωρία...».
Το πρώτο μέρος ξεκινά με την γνωριμία του

Κινηματογράφος

Ο Τσε στη μεγάλη οθόνη
Στην πορεία των ανταρτών από τα βουνά
της Σιέρρα Μαέστρα προς την Αβάνα περιγράφονται οι καθημερινές δυσκολίες των ανταρτών να πορευτούν στη ζούγκλα, να επιβιώσουν
από το κυνήγι του στρατού και να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες του καθεστώτος, να συνδεθούν με τον λαό στο όνομα του οποίου διεξάγουν τον πόλεμο. Η ταινία κορυφώνεται με τη
νικηφόρα μάχη της Σάντα Κλάρα, που άνοιξε
το δρόμο προς τη νίκη. Η πρωτοχρονιά του
1959 βρίσκει τον Μπατίστα έκπτωτο φυγά και
την Κούβα στα χέρια των ανταρτών.
Η ταινία είναι δομημένη σε φλας-μπακ ανάμεσα στην Κουβανέζικη επανάσταση και την
μετέπειτα εμφάνιση του Τσε το 1964 στη συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είναι πια εκπρόσωπος μιας ανεξάρτητης Κούβας, που
όμως πολιορκείται οικονομικά και στρατιωτικά
από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και μπροστά
σε σοβαρά διλήμματα για το πώς θα επιβιώσει
μέσα στην περίοδο του ψυχρού πολέμου.

Βολιβία
Τσε με τον Φιντέλ Κάστρο σ’ ένα διαμέρισμα
εξόριστων Κουβανών στην πόλη του Μεξικό το
1955. Ο Φιντέλ στρατολογεί τον «Αργεντίνο»
γιατρό στην οργάνωσή του, «Κίνημα της 26ης
Ιουλίου» και στο παράτολμο σχέδιό του να ξεκινήσει αντάρτικο κατά του δικτατορικού καθεστώτος Μπατίστα. Στις 26 Νοεμβρίου του
1956 φτάνουν μαζί στην Κούβα με ένα πλοιάριο και 82 αντάρτες. Ο Τσε δεν πήγε έτοιμος
Κομαντάντε, στην πορεία μαθαίνει τις τεχνικές
του αντάρτικου και γίνεται βασικό μέλος της
ομάδας, κερδίζοντας την αναγνώριση των συντρόφων του αλλά και του κόσμου που συναναστρέφεται. Όταν κάποια στιγμή τον ρωτούν
πιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ενός επαναστάτη, δεν προτάσσει το θάρρος, ούτε τη
δύναμη, αλλά απαντά «η αγάπη, η αγάπη για
την ανθρωπότητα».

νωμένη όχι μόνο από τους αγωνιστές του
Κ.Κ.Βολιβίας που αρνήθηκε να στηρίξει το
σχέδιο, αλλά και από την εργατική τάξη της
Βολιβίας, τους ανθρακωρύχους της περιοχής
όπου έδρασε, χωρίς να συναντηθεί μαζί τους
ποτέ.
Αν στο πρώτο μέρος παρακολουθούμε την
άνοδο, στο δεύτερο ακολουθεί η πτώση του
μεγάλου επαναστάτη, κινηματογραφημένη με
την ίδια ειλικρίνεια και συμπάθεια. Οι δυνάμεις
του αποδεκατίζονται και 300 περίπου μέρες
από την άφιξη στη Βολιβία, ένας τοπικός πληροφοριοδότης τους καταδίδει. Το τέλος έρχεται σύντομα και άσχημα για τον Τσε, ο οποίος
συλλαμβάνεται τραυματισμένος στο χωριό Ιγκέρα και εκτελείται υπό την επίβλεψη της CIA.
Αν και γνωρίζουμε ότι η ιστορία δεν έχει ευχάριστο τέλος, δεν χωρούν απαισιόδοξα μηνύματα. Το αμείωτο ενδιαφέρον για τον Τσε μαρτυρά προς τα πού ψάχνεται ο κόσμος που παλεύει σήμερα. Η ταινία αυτή βοηθά στη συζήτηση για το πώς η επανάσταση την επόμενη
φορά θα νικήσει.
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Αυτά τα διλήμματα θα τον επηρεάσουν και
λειτουργούν σαν γέφυρα με το δεύτερο μέρος, το οποίο ξεκινά οκτώ χρόνια αργότερα,
όταν ο Τσε παραιτείται από τη θέση του στην
κυβέρνηση του Κάστρο με στόχο να μεταλαμπαδεύσει το επιτυχημένο πείραμα της Κούβας
στη Βολιβία. Τι είχε μεσολαβήσει; Η Κούβα
του Κάστρο είχε πια προσκολληθεί στο Σοβιετικό μπλοκ για να επιβιώσει από την ασφυκτική
πίεση των ΗΠΑ. Ο Τσε έφτασε στο συμπέρασμα ότι μόνη λύση ήταν η εξάπλωση της επανάστασης σε άλλες χώρες. Είχε ήδη επιχειρήσει χωρίς επιτυχία να στήσει αντάρτικο στο
Κογκό, αλλά επέμενε: «Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να ξεκινήσει η επανάσταση –το επαναστατημένο αντάρτικο μπορεί να τις δημιουργήσει». Στην
πράξη όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Η ομάδα του Τσε, παρα την αφοσίωση
και επιμονή των μελών της, παρέμεινε απομο-

“Ονειρεύομαι
σε άλλη γλώσσα”

«Ό

ταν πεθαίνει μια γλώσσα, ένα μοναδικό όραμα για τον
κόσμο χάνεται για πάντα. Κάθε γλώσσα αποτελεί έναν
θησαυρό της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Κάθε
γλώσσα σχηματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αιώνων. Και κάθε γλώσσα υπάρχει εξαιτίας της ανάγκης μας να επικοινωνήσουμε μεταξύ
μας ιδέες, συναισθήματα και γνώση». Με αυτά τα λόγια, ο Μεξικανός κινηματογραφιστής Ερνέστο Κοντρέρας μιλάει για την τελευταία του ταινία, που χρησιμοποιεί μια γλώσσα που χάνεται για να
αναφερθεί στο θέμα της πολιτιστικής ταυτότητας στην εποχή της
καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης.
Ταυτόχρονα όμως μιλάει για την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Για πράγματα, συναισθήματα βιώματα, που είναι τόσο
ακραία για τα κοινωνικά πλαίσια της εποχής τους, που δεν μπορούν
να ειπωθούν. Έτσι καταφεύγει στον μαγικό ρεαλισμό.
Η υπόθεση ακολουθεί τον φοιτητή γλωσσολογίας Μαρτίν, ο οποίος για την έρευνα που διεξάγει επισκέπτεται ένα χωριό της μεξικάνικης ζούγκλας, όπου παλιότερα μιλιόταν από τους ιθαγενείς η γλώσσα Ζικρίλ. Συναντά μόλις τρεις ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που την
μιλάνε, μια γυναίκα και δυο άντρες. Οι άντρες ήταν κάποτε φίλοι,

αλλά εξαιτίας κάποιας οδυνηρής προσωπικής τους σύγκρουσης
(φημολογείται για μια γυναίκα), δεν έχουν ανταλλάξει κουβέντα για
πενήντα χρόνια. Ο ξαφνικός θάνατος της γυναίκας, αναγκάζει τον
Μαρτίν να ενεργοποιήσει θεούς και δαίμονες για να ξαναφέρει κοντά τον δον Εβαρίστο και τον δον Ιζάουρο, ο οποίος δεν μιλάει καν
Ισπανικά! Η εγγονή του Εβαρίστο -και αντικείμενο του πόθου του
Μαρτίν, που παραδίδει μαθήματα Αγγλικών στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό για υποψήφιους μετανάστες στις ΗΠΑ, επιστρατεύεται
για να συμφιλιωθούν, να συνομιλήσουν, ώστε να ηχογραφηθούν οι
διάλογοι και η γλώσσα να μείνει ζωντανή.
Παράλληλα με την επιχείριση επαναπροσέγγισης, παρακολουθούμε σε φλας μπακ την ιστορία των δυο γερόντων όταν ήταν κολλητοί
φίλοι. Το μυστικό ταμπού σταδιακά αποκαλύπτεται στον θεατή, αλλά
η επαφή προκαλεί στους δυο γέροντες όχι μόνο συγκίνηση, αλλά
και τέτοια οδύνη, που δεν μπορούν να την διαχειριστούν, σίγουρα
όχι μέσω της γλώσσας, χρειάζονται άλλα μέσα και όπλα.
Η εξωτική ομορφιά της ζούγκλας, ο μύθος και το μαγικό στοιχείο
παίζουν ρόλο όχι φτηνού φολκλόρ, αλλά εκείνου του μέσου που
υπερβαίνει τα όρια της πραγματικότητας και λυτρώνει τους ήρωες
από τα πάθη τους και από τη συντριβή. Ο Κοντρέρας χειρίζεται με
επιτυχία τη σχέση φανταστικού – πραγματικού και φτιάχνει μια ποιητική ελεγεία που παραπέμπει στον μαγικό ρεαλισμό του Γκαρσία
Μάρκες και την κληρονομιά της Λατινικής Αμερικής στην τέχνη.

Δήμητρα Κυρίλλου
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Διεθνή
ΜΙΑΝΜΑΡ
Απόπειρα γενοκτονίας
κατά των Ροχίνγκια

Τ

α εγκλήματα του στρατού της Μιανμάρ κατά του λαού
των Ροχίνγκια καταγγέλλονται πλέον και επισήμως ως
απόπειρα γενοκτονίας. Οι επιθεωρητές του ΟΗΕ που είχαν αναλάβει να περιγράψουν την κατάσταση κάνουν λόγο για
“τις πιο σοκαριστικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων”
που έχουν δει ποτέ.
Ήταν το καλοκαίρι του 2017 όταν κορυφώθηκε ο διωγμός
κατά των Ροχίνγκια. Οι συνεντεύξεις με 875 πρόσφυγες φέρνουν στο φως αυτό που πολύς κόσμος της περιοχής φώναζε
ήδη από τότε. Ο στρατός αντιμετώπισε τους Ροχίνγκια ως
άψυχα αντικείμενα. Τους έκαψε τα χωριά, σκότωνε αδιάκριτα
και επέτρεπε σε συμμορίες να προχωράνε σε βασανιστήρια,
συμπεριλαμβανομένων αναρίθμητων ομαδικών βιασμών. Μικρά παιδιά αποχωρίστηκαν από τους γονείς τους και αφέθηκαν αβοήθητα, δολοφονήθηκαν βρέφη.
Οι Ροχίνγκια πλέον είναι λαός χωρίς κράτος. Πάνω από 750
χιλιάδες ξεριζώθηκαν, ο μισός περίπου από το συνολικό πληθυσμό Ροχίνγκια. Η πλειοψηφία έχει βρει καταφύγιο στο γειτονικό Μπαγκλαντές, όπου έχουν στηθεί τεράστιοι καταυλισμοί.
Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ρατσιστικό σχέδιο για μεταφορά 100
χιλιάδων Ροχίνγκια σε ένα ξερονήσι στον Κόλπο της Βεγγάλης. Ο ΟΗΕ δεν χρησιμοποιεί αβίαστα τη λέξη “γενοκτονία”.
Έχει νομικό περιεχόμενο και πρέπει να έχει αποδειχθεί ότι ο
σκοπός μιας σφαγής είναι να εξαφανίσει μια ολόκληρη κοινότητα.
Ο διωγμός των Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ έχει τη σφραγίδα
μιας άγριας ισλαμοφοβίας, όχι μόνο στη Μιανμάρ αλλά από
πλευράς “διεθνούς κοινότητας”. Αλλά η λέξη “φανατισμός” γίνεται διεθνής τίτλος όταν υπάρχουν εγκλήματα με μουσουλμάνους δράστες. Βλέποντας μουσουλμάνους να γίνονται μαζικά
θύματα, οι μεγάλες δυνάμεις περίμεναν το στρατό της Μιανμάρ να τελειώσει τη δουλειά του.

Συγκατοίκηση
Η πρωθυπουργός της Μιανμάρ, Αούνγκ Σαν Σου Κι, κάτοχος
του Νόμπελ Ειρήνης για τη δράση της κατά της χούντας, ήρθε
στην εξουσία το 2016 όταν ο στρατός άφησε χώρο για μετάβαση
στη “δημοκρατία”. Αντί για πραγματική “μεταπολίτευση”, πρόκειται για συγκατοίκηση των χουντικών με τη “δημοκρατική” κυβέρνηση. Η Αούνγκ Σαν Σου Κι έδωσε το πράσινο φως στους στρατηγούς να σφάζουν τους Ροχίνγκια, τους έδωσε κάλυψη και τώρα φυλακίζει ακόμη και δημοσιογράφους που μιλάνε για το έγκλημα.
Πέρα από την ισλαμοφοβία, ο στρατός της Μιανμάρ εκμεταλλεύεται τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Σε μια εποχή που η Ανατολική Ασία ξαναμοιράζεται, καθώς η Κίνα προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της και οι ΗΠΑ να τη συγκρατήσουν, κανείς δεν θέλει να απομονώσει ένα καθεστώς. Η Κίνα
δίνει στήριξη χωρίς όρους και ο Τραμπ προς το παρόν σιωπεί,
έχοντας κληρονομήσει μεγάλα ανοίγματα προς τη Μιανμάρ
από την εποχή του Ομπάμα. Ανάμεσα σε άλλα, το λιμάνι Τσαουπιού θεωρείται βασικό για την πρόσβαση των αποκλεισμένων από θάλασσα επαρχιών της Κίνας προς τον Ινδικό Ωκεανό. Το Τσαουπιού βρίσκεται στο Ρακάιν της Μιανμάρ, εκεί που
εξελίχθηκαν οι μαζικοί διωγμοί.
Οι κοινότητες των μεταναστών από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και από το Μπανγκλαντές είχαν καταγγείλει από πέρσι αυτά που ο ΟΗΕ λέει επίσημα σήμερα. Χιλιάδες είχαν βγει με οργή στο δρόμο ενάντια στα εγκλήματα του στρατού της Μιανμάρ. Στο περσινό αντιφασιστικό συλλαλητήριο στα μέσα Σεπτέμβρη στην Αθήνα, η αλληλεγγύη στους Ροχίνγκια είχε πάρει
κεντρική θέση. Κατήγγειλαν τον Τραμπ και τη διεθνή σιωπή για
τη Μιανμάρ, και απαιτούσαν από την ελληνική κυβέρνηση να
διακόψει σχέσεις με το καθεστώς. Οι φωτογραφίες με τα δολοφονημένα παιδιά είχαν γίνει πικέτες, αν και η προπαγάνδα της
Μιανμάρ έλεγε ότι πρόκειται για φωτομοντάζ. Είχαμε δίκιο να
διαδηλώνουμε πέρσι ζητώντας δικαιοσύνη για τους Ροχίνγκια.
Και ένα χρόνο μετά, δεν τους έχουμε ξεχάσει.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Ξεσηκωμός ενώ η κρίση βαθαίνει

Η

Αργεντινή βρίσκεται στο μέσο
μιας φαινομενικά ξαφνικής αλλά
πολύ βαθιάς κρίσης. Μοιάζει λες
και ξαναζεί το 2001-2002, όταν οι πρόεδροι εγκατέλειπαν τη χώρα με ελικόπτερα, αλλά σε πολύ πιο ανεξέλεγκτες
συνθήκες. Το πέσο καταρρέει έναντι του
δολαρίου. Πέρσι τέτοιες μέρες είχε 17
πέσο το δολάριο και σήμερα ξεπερνάει
τα 38. Ο πρόεδρος της χώρας, Μαουρίσιο Μάκρι, υποτίθεται είχε περιορίσει
την κρίση ανεβάζοντας τα επιτόκια και
κάνοντας μια συμφωνία με το ΔΝΤ.
Όμως το ξεπούλημα του πέσο συνεχίστηκε, ο Μάκρι αναγκάστηκε να ζητήσει
επειγόντως ρευστό από το ΔΝΤ πιο γρήγορα από ό,τι είχαν συμφωνήσει.
Παράλληλα ανακοίνωσε ότι ανεβάζει
τα επιτόκια στο 60%, ίσως τα μεγαλύτερα επιτόκια σε ολόκληρο τον κόσμο,
στην ουσία κλειδώνοντας τα χρήματα
μέσα στις τράπεζες για να μην φύγουν.
Αλλά ακόμη πιο επιθετικά, ανακοίνωσε
ένα εξωφρενικό πακέτο λιτότητας που
εκφράζει μόνο πανικό. Καταργεί τα μισά
υπουργεία, επιβάλλει φορολογίες στις
εξαγωγές και ετοιμάζεται να περικόψει
σχεδόν τα πάντα.
Η κατάσταση έρχεται να διαψεύσει
όλες τις προβλέψεις των “ειδικών”. Όταν
κέρδισε ο Μάκρι τις εκλογές, ο διεθνής
οικονομικός Τύπος πανηγύριζε γιατί επιστρέφει στην Αργεντινή ένας νεοφιλελεύθερος που θα επαναφέρει τη λογική
μετά τα χρόνια προστατευτικών πολιτικών των κυβερνήσεων Φερνάντες - Κίρτσνερ. Τα χρόνια του ΔΝΤ υποτίθεται είχαν περάσει στην ιστορία. Ένα στέλεχος
ενός βρετανικού επενδυτικού οίκου εκφράζει αυτή την έκπληξη στην εφημερίδα Γουόλ Στριτ Τζέρναλ: “Η Αργεντινή
τα πήγε φέτος χειρότερα ακόμη και από
την Τουρκία στο ζήτημα του χρέους σε
δολάρια, κάτι που είναι εντυπωσιακό
μιας και οι πολιτικοί της έχουν κάνει οτιδήποτε θα τους είχε ζητήσει να κάνουν
ένας ορθόδοξος οικονομολόγος”.
Αυτό που κάνει ακόμη πιο εκρηκτική
την κατάσταση είναι ότι στην Αργεντινή
ήταν ήδη ξεκινημένοι αγώνες ενάντια
στην κυβέρνηση Μάκρι, και τώρα μπορεί
να πάρουν φωτιά. Τις τελευταίες βδομάδες μπήκε σε κίνηση ένα τεράστιο φοιτητικό κίνημα, για πρώτη φορά μετά από

Φοιτητικό συλλαλητήριο στο Μπουένος Άιρες

πολλά χρόνια. Οι φοιτητές εδώ και πέντε βδομάδες κάνουν καταλήψεις και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί στα Πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα λιτότητας του Μάκρι θα σημάνει
ακόμη περισσότερες απολύσεις εκπαιδευτικών, λιγότερες δαπάνες για την
Παιδεία και χαμηλότερος μισθούς. Το
εκπαιδευτικό κίνημα συζητάει αυτές τις
μέρες πώς θα συνδεθεί με το συνολικότερο κίνημα ενάντια στον Μάκρι και το
ΔΝΤ.

Γενική απεργία
Η CGT, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική
συνομοσπονδία έχει καλέσει γενική
απεργία για τις 25 Σεπτέμβρη. Άλλη συνομοσπονδία, η CTA, καλεί απεργία για
τις 24, όμως υπάρχει πίεση ώστε οι δύο
απεργίες να μετατραπούν σε μια 48ωρη
γενική απεργία. Οι εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθμιας στο Μπουένος Άιρες
έχουν ήδη πραγματοποιήσει μια σειρά
24ωρες απεργίες, ενώ σε κίνηση ξαναμπήκε ο αγώνας του νοσοκομείου Ποσάδας, όπου η πολιτική Μάκρι είχε μειώσει
το προσωπικό κατά 1000 θέσεις.
Ο πληθωρισμός που τρέχει στα ουράνια έχει προκαλέσει εδώ και μήνες πολλές επί μέρους μάχες σε εργοστάσια,
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με τους
εργαζόμενους να ζητάνε αυξήσεις ώστε
ο μισθός τους να αντιστοιχεί στις τιμές

Δεν πρόκειται για μια αργεντίνικη κρίση, αλλά για μια διεθνή αναταραχή στις αγορές. Η
τούρκικη λίρα καταρρέει και εκεί οι δημοσιογραφικές εξηγήσεις ήταν ότι φταίει η ξεροκεφαλιά του Ερντογάν. Στην κατηφόρα τούς ακολουθεί η ινδική ρουπία, το νοτιοαφρικανικό
ραντ και άλλα νομίσματα των “αναδυόμενων αγορών”.

Νίκος Λούντος

χτό το σε ποιο σημείο θα μετατραπεί
σε πολιτικό “ατύχημα” που θα πάρει
τη μορφή εξέγερσης όπως το 2001
στην Αργεντινή ή θα πάει ακόμη παραπέρα. Εξάλλου, εκτός
από τη σύνδεση Αργεντινής και Τουρκίας που μοιάζει μακρινή, πολύ πιο κοντά, ο γίγαντας που λέγεται Βραζιλία βλέπει
επίσης το ρεάλ σε ιστορικό χαμηλό και έχει εκλογές τον
Οκτώβρη στις οποίες ο επικρατέστερος υποψήφιος, ο Λούλα, θα βρεθεί εκτός ψηφοδελτίων από τους δικαστές. Οι
αγώνες στην Αργεντινή τις επόμενες βδομάδες θα παίξουν
κρίσιμο ρόλο για το ποιος θα πληρώσει αυτόν τον καινούργιο γύρο της κρίσης.

Διεθνής αναταραχή

Οι αναδυόμενες οικονομίες νόμιζαν ότι είχαν βρει το φάρμακο για όλες τις ασθένειες με το φτηνό χρήμα που κυκλοφορούσαν διεθνώς οι κεντρικές τράπεζες και τώρα που οι
“επενδυτές” αγοράζουν δολάρια, μένουν χωρίς οξυγόνο. Η
κρίση αλλητροφοδοτείται από χώρα σε χώρα, και είναι ανοι-

των προϊόντων. Τώρα η επίθεση του Μάκρι γίνεται η αφορμή για να συνολικευθούν αυτές οι μάχες ενάντια στην κυβέρνηση.
Το γυναικείο κίνημα είχε ήδη παίξει
ρόλο γενίκευσης και πυροδότη στο αργεντίνικο κίνημα. Από την Αργεντινή ξεκίνησε η πρωτοβουλία για μετατροπή
της 8 Μάρτη σε απεργία, μια πρωτοβουλία που μεταδόθηκε με ιδιαίτερη ένταση
σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική αλλά
κυρίως στην Ισπανία. Η μάχη για τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων στην Αργεντινή έφτασε σε μια πρωτοφανή νίκη στη
Βουλή αλλά μπλοκαρίστηκε από το συρφετό φανατικών που ονομάζεται Γερουσία. Πολλοί βλέπουν τις καταλήψεις στα
Πανεπιστήμια σαν μια άμεση συνέχεια
των γυναικείων μαχών, με τις φοιτήτριες
να είναι αυτές που μπήκαν μπροστά και
πυροδότησαν τη μαχητικότητα.
Υπάρχουν πρωτοβουλίες της επαναστατικής αριστεράς και του φοιτητικού
κινήματος για μέρα συντονισμού των
αγώνων πριν φτάσουμε στις 24-25 του
Σεπτέμβρη. Η γραφειοκρατία ανακοίνωσε την απεργία με απόσταση βδομάδων
εν μέρει για να διώξει από πάνω της την
πίεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απεργία τελικά συμπίπτει με τη συζήτηση στη
Βουλή για το πρόγραμμα λιτότητας,
οπότε ο Μάκρι δεν θα γλυτώσει από ένα
καυτό διήμερο.

εργατικη αλληλεγγυη

ΚΥΠΡΟΣ

Π

άνω από 15 χιλιάδες κόσμος
συμμετείχε στην πορεία διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών οργανώσεων στο Προεδρικό
Μέγαρο την Τρίτη 28 Αυγούστου.
Ήταν η μεγαλύτερη αντικυβερνητική διαδήλωση που έγινε στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
έξω από το Προεδρικό και η μεγαλύτερη των τελευταίων 25 χρόνων
γενικά.
Αυτό δεν ήλθε από το πουθενά.
Ηταν το αποτέλεσμα της οργής και
της αγανάκτησης που έχει συσσωρευτεί από τα χρόνια προβλήματα
που ταλανίζουν την Παιδεία και την
υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου. Το ποτήρι όμως ξεχείλισε τον
περασμένο Ιούλη όταν το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να περικόψει αυθαίρετα και χωρίς καμιά συζήτηση τις ώρες που δίνει στους
συνδικαλιστές, τις απαλλαγές για
διάφορες υπευθυνότητες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, όπως
και την μείωση των ωρών διδασκαλίας μετά από χρόνια υπηρεσίας.
Η πρόφαση ήταν τάχα ο εξορθολογισμός του εκπαιδευτικού χρόνου
για να εξοικονομηθούν θέσεις εκπαιδευτικών, που θα αποφέρουν 7
εκατομμύρια το χρόνο. Η άρνηση
των εκπαιδευτικών να δεχτούν αυτές τις αυθαίρετες αποφάσεις της
κυβέρνησης οδήγησε σε μια εκστρατεία κατασυκοφάντησης και
απαξίωσης τους από την κυβέρνηση και τη συντριπτική πλειοψηφία
των ΜΜΕ που ελέγχονται από αυτήν. Αυτό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση μέσα στους εκπαιδευτικούς που οργάνωσαν μια
πρώτη πορεία με 5 χιλιάδες κόσμο
που πολιόρκησε το Υπουργείο Παιδείας στις 13 Ιούλη.
Στην πορεία στο Προεδρικό συμμετείχαν και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι. Ήταν η ευκαιρία που περίμεναν για να βγουν στους δρόμους και
να εκφράσουν την οργή και την αγανάκτηση τους όχι μόνο ενάντια στην
άγρια επίθεση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί και η Δημόσια Παιδεία,
αλλά και για τα κουρέματα, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τις παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων, την καταστρατήγηση των εργατικών κατακτήσεων, την διάλυση της
Δημόσιας Υγείας, το ξεπούλημα του
δημόσιου πλούτου και του Συνεργα-

To πιο μεγάλο συλλαλητήριο!
λυση του Δημόσιου Σχολείου» που
φορούσαν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί
στην πορεία. Πάνω απ όλα
όμως στις 28 Αυγούστου έξω
από το Προεδρικό η κοινωνική αλληλεγγύη δεν ήταν
απλά ένα σύνθημα αλλά μια
πραγματικότητα, με την συμμετοχή της συντριπτικής
πλειοψηφίας των συνδικάτων, από όλους τους τομείς,
ιδιωτικοί, εργαζόμενοι στους
οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τραπεζιτικοί, ξενοδοχειακοί, γιατροί, νοσηλευτές,
φοιτητές, μαθητές και πολλοί
άλλοι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει αυτός
ο αγώνας που δείχνει και ποια πρέπει να είναι η συνέχεια.

Τα μηνύματα της πορείας

Λευκωσία, 28/8

τισμού, την ανεργία και την λιτότητα
που έχουν οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου να ζει κάτω από το
όριο της φτώχιας.
Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι κινητοποιήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις γι’ αυτό το ξέσπασμα. Οι
κινητοποιήσεις του 2013 - 14 ενάντια
στα κουρέματα, που έκτισαν για πρώτη φορά την κοινωνική συμμαχία και
τον συντονισμό των συνδικάτων. Οι
κινητοποιήσεις των εργαζομένων
στους οργανισμούς κοινής ωφελείας

Η

κατρακύλα της τουρκικής λίρας έχει
δημιουργήσει πολλά προβλήματα
στους Τουρκοκύπριους και προκαλεί
αλυσιδωτές αντιδράσεις. Πολλά αγαθά πρώτης ανάγκης όπως καύσιμα, φάρμακα, τρόφιμα έχουν ακριβύνει ενώ η αγοραστική δύναμη των μισθών και των συντάξεων που καταβάλλονται σε τουρκικές λίρες έχει μειωθεί
κατά πολύ.
Ηδη πολλές οργανώσεις και συνδικάτα
έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις ενάντια στα
μέτρα της κυβέρνησης που προσπαθεί να

ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις που
έφτασαν μέχρι τη πολιορκία της Βουλής. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η
απεργία των νοσηλευτών το 2016
που έδειξε ότι με αγώνα, ενότητα και
αποφασιστικότητα μπορούμε να κερδίσουμε και να ανατρέψουμε τις πολιτικές λιτότητας.
Ο κάθε αγώνας αφήνει τα δικά
του σημάδια και την δική του έμπνευση στους επόμενους. Τα μπλουζάκια της ΠΑΣΥΝΟ με το «είμαι νοσηλευτής/ρια» τα διαδέχτηκαν τώρα
τα μπλουζάκια με το «Όχι στην διά-

Το συλλαλητήριο στις 28 Αυγούστου ήταν ένα δυνατό χαστούκι
στην Κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί
πια να ισχυρίζεται ότι οι επιλογές
της είναι προς όφελος της κοινωνίας. Η κοινωνία μίλησε δυνατά και
καθαρά, και είπε όχι σ’ αυτές τις
επιλογές.
Χαστούκι ήταν και προς τα ΜΜΕ
τα οποία προσπαθούσαν όλη αυτή
την περίοδο να παρουσιάσουν τους
εκπαιδευτικούς ότι βρίσκονται σε
σύγκρουση με την κοινωνία. Όσο
και να προσπάθησαν να υποτιμήσουν το μέγεθος και τον χαρακτήρα
της εκδήλωσης δεν τα κατάφεραν.
Οι εικόνες που είδε ο κόσμος, κυρίως από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι συντριπτικές.
Τέλος η διαδήλωση έστειλε ένα
δυνατό μήνυμα και στις ηγεσίες των
ίδιων των εκπαιδευτικών οργανώσεων αλλά και των άλλων συνδικάτων.
Πρώτη φορά η βάση των εργαζομένων προσφέρει τόσο μαζικά και αποφασιστικά την στήριξη της στις αποφάσεις των ηγεσιών τους. Είναι σίγουρο ότι ούτε και οι ίδιοι δεν περίμεναν τόση ανταπόκριση από τους
εκπαιδευτικούς αλλά και τους άλλους εργαζόμενους και την κοινωνία
συνολικά. Η συμμετοχή, οι πρωτοβουλίες και οι διεργασίες από τα κά-

Κινητοποιήσεις και στο βορρά
κάνει εξοικονομήσεις για να αντιμετωπίσει
την κατάσταση. Την περασμένη βδομάδα
παρέλυσε το αεροδρόμιο Ercan από την
στάση εργασίας που έκαναν οι εργαζόμενοι
σε αυτό εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου
πληρωμής των υπερωριών. Τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται και άλλες απεργίες
και κινητοποιήσεις από την πλατφόρμα των
τουρκοκυπριακών συνδικάτων.
Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας ανέδειξε

όμως και ένα άλλο στοιχείο. Εκατοντάδες
Ελληνοκύπριοι συνωστίζονται με τα αυτοκίνητα τους στα οδοφράγματα για να πάνε
στην άλλη πλευρά για να βάλουν καύσιμα
από τα τουρκοκυπριακά πρατήρια που η τιμή είναι σχεδόν η μισή απ’ ότι στο νότο.
Μπορεί να αυξήθηκαν οι τιμές των αγαθών
στο βορρά, αλλά η υποτίμηση της τουρκικής
λίρας είναι τέτοια που πολλά αγαθά όπως
καύσιμα, φάρμακα και τρόφιμα παραμένουν

τω, μέσα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.
Αυτό όμως πάει προς δυο κατευθύνσεις και έτσι θα πρέπει να το κατανοήσουν και οι ηγεσίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Το μήνυμα
που έστειλαν ήταν καθαρό: «Είμαστε
αποφασιστικά μαζί σας όσο στηρίζετε τον δίκαιο αγώνα μας αλλά θα μας
βρείτε μπροστά σας αν προσπαθήσετε να εκφυλίσετε τον αγώνα μας ή
να μας ξεπουλήσετε». Τα γελαστά
πρόσωπα του κόσμου, τα γεμάτα αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα
που είδαμε το βράδυ της 28ης Αυγούστου έξω από το Προεδρικό δεν
αφήνουν καμιά αμφιβολία γι’ αυτό.
Παρά το δυνατό χαστούκι που
έφαγε η κυβέρνηση δεν πρόκειται
να τα βάλει κάτω και να υποχωρήσει. Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο. Θα πρέπει να τσακίσει την αντίσταση των εκπαιδευτικών για να
μπορέσει να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά και να κάνει ότι θέλει για λογαριασμό της τάξης που αντιπροσωπεύει, των τραπεζιτών και των
αρπαχτικών της αγοράς. Ανασυντάσσεται και ετοιμάζει την αντεπίθεση της. Το ίδιο ισχύει και με τα
ΜΜΕ. Θα συνεχίσουν την παραπληροφόρηση, θα είναι στο πλευρό της
κυβέρνησης και θα τη στηρίζουν μέχρι το τέλος.
Ηδη και τα τρία Συνδικάτα των εκπαιδευτικών, ΠΟΕΔ (δάσκαλοι),
ΟΕΛΜΕΚ (καθηγητές) ΟΛΤΕΚ (καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης) έχουν
καλέσει τα μέλη τους, τώρα που
άνοιξαν τα σχολεία, να μην αναλάβουν οποιαδήποτε καθήκοντα εκτός
της διδασκαλίας και την Τετάρτη 5
Σεπτέμβρη έχουν καλέσει Γενικές
Συνελεύσεις για να εξουσιοδοτήσουν
τις ηγεσίες για απεργιακά μέτρα.
Η πορεία στις 28 Αυγούστου ήταν
μια κορυφαία στιγμή στην ιστορία
των κοινωνικών αγώνων στην Κύπρο
που ξαναφέρνει στο προσκήνιο με
ένα χειμαρρώδη τρόπο τη δράση
από τα κάτω. Από την έκβαση αυτής
της μάχης θα κριθούν πολλά για το
μέλλον των εργαζομένων και της
κοινωνίας συνολικότερα.

Ντίνος Αγιομαμίτης

ακόμη πολύ πιο φτηνά.
Ακόμη και κόσμος που την προηγούμενη
περίοδο θεωρούσε προδότες όσους περνούσαν στην άλλη πλευρά και ξόδευαν λεφτά σε
εστιατόρια ή αγορές σήμερα αναγκάζεται
από την οικονομική κρίση στο νότο και την
υποτίμηση της τουρκικής λίρας να αναζητά
τις φτηνότερες λύσεις και να τρέχει στο
βορρά. Ο πατριωτισμός και οι εθνικιστικές
κορόνες μοιάζουν να μην κολλάνε με τα
άδεια στομάχια, τα άδεια ντεπόζιτα και
όσους χρειάζονται συστηματικά φάρμακα.

