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Τέρμα στους εκβιασμούς
της κερδοσκοπίας

Κλιμακώνουμε
τις απεργίες σελ. 6, 7, 8, 9

ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ
TΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
χωρίς αποζημίωση για τους τραπεζίτες
Διαβάστε
στις
σελίδες 2, 3

Διεθνής Συντονισμός
σελ. 10, 11, 12, 13

Ο

Γενική Απεργία 20 Μάη 2010. Το αίτημα στο πανό του ΣΕΚ παραμένει επίκαιρο.

πανικός που επικράτησε
στο χρηματιστήριο με την
κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών είναι ένα αδιάψευστο
σημάδι ότι η λεγόμενη “μεταμνημονιακή” περίοδος αποτελεί προέκταση και όχι τερματισμό της κρίσης.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος μπορεί
να δηλώνει ότι “ο χρόνος δουλεύει
υπέρ μας”, αλλά η πολιτική του
αφήνει ορθάνοιχτη την πόρτα
στους κερδοσκόπους και τα παιχνίδια τους. Οι κραυγές της Νέας
Δημοκρατίας για ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα στις αγορές, για να
“κερδιθεί η εμπιστοσύνη” τους,
επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει δεξιά εναλλακτική.
Είναι ώρα για ριζική λύση με
κρατικοποίηση των τραπεζών χωρίς αποζημίωση για τα λαμόγια
που τις ελέγχουν. Μόνο έτσι θα
βάλουμε την οικονομία να δουλέψει για τις ανάγκες των πολλών και
όχι για τα βρόμικα παιχνίδια του
χρεοκοπημένου καπιταλισμού.
συνέχεια στη σελίδα 3
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Oικονομία και Πολιτική

Τράπεζες - ζόμπι
στα χέρια κερδοσκόπων

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Πανελλαδικό
Συντονιστικό
21 Οκτώβρη

Τ

ην Κυριακή 21 Οκτώβρη θα συνεδριάσει το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο (ΠΣΟ) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το
ΠΣΟ, όπως και το σύνολο του δυναμικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει να αντιμετωπίσει τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που ανοίγει η λεγόμενη «μεταμνημονιακή» περίοδος.
Παρά τις συστηματικές προσπάθειες της άρχουσας τάξης να στρέψει την οργή που προκαλεί η κατάντια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προς τα δεξιά, με τις εθνικιστικές
εκστρατείες όπως για το Μακεδονικό ή τις ρατσιστικές για
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, οι αναζητήσεις του
κόσμου που πάλεψε τα μνημόνια συνεχίζουν να είναι προς
τ’ αριστερά.
Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι θα αξιοποιήσει τον «δημοσιονομικό χώρο» που εξασφαλίζουν τα πλεονάσματα, για
να κάνει πολιτική υπέρ των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Όμως, οι εργαζόμενοι δεν πιστεύουν αυτές τις
υποσχέσεις, αντίθετα κατεβαίνουν σε απεργίες για να διεκδικήσουν όσα μας λεηλάτησαν καπιταλιστές και μνημόνια.
Σε τέτοιες συνθήκες, ο στόχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να
είναι διπλός. Να παίξει ενωτικό και πρωτοπόρο ρόλο σε
όλους τους αγώνες και να κερδίσει τον κόσμο που αμφισβητεί τον ΣΥΡΙΖΑ και αναζητάει εναλλακτική, στην προοπτική
της αντικαπιταλιστικής ανατροπής. Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να πρωτοστατήσουν στην στήριξη κάθε απεργιακής μάχης θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα που θα πάνε τα
αιματοβαμμένα πλεονάσματα που βγήκαν από τις θυσίες των
εργατών και εργατριών. Σε φοροαπαλλαγές στους καπιταλιστές, στις τράπεζες και στους εξοπλισμούς, ή για προσλήψεις, αυξήσεις, λεφτά για σχολεία δήμους και νοσοκομεία.

Μάχες
Οι αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές μάχες αποκτούν
ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα, σε όλη την Ευρώπη αλλά και εδώ. Η ακροδεξιά απειλή δεν αντιμετωπίζεται με
φραστικές κορώνες υπουργών που εγκαλούν τον Μητσοτάκη ότι αγκαλιάζει την ακροδεξιά, αλλά την ίδια στιγμή
υπογράφουν συμφωνίες με την Μέρκελ κατά των προσφύγων και συμμαχούν με τον Τραμπ στα Βαλκάνια και στη
Μεσόγειο. Η ΚΕΕΡΦΑ δείχνει τον άλλο δρόμο συσπειρώνοντας τον κόσμο που θέλει να παλέψει γύρω από το διπλό
αίτημα: «Φυλακή για τους φασίστες δολοφόνους, ανοιχτή
αγκαλιά για τους πρόσφυγες».
Με αυτόν τον εξωστρεφή προσανατολισμό πρέπει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να συμμετέχει και στις πολλαπλές εκλογικές μάχες της επόμενης περιόδου. Όπως αναφέρει το κείμενο
συμβολής του ΣΕΚ στη συζήτηση προς το ΠΣΟ:
«…η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να οργανώσει την κάθοδό της
στις ευρωεκλογές και σε τυχόν πρόωρες βουλευτικές χωρίς εκπτώσεις στο αντικαπιταλιστικό της πρόγραμμα, αλλά
ταυτόχρονα να διεκδικήσει με την στάση της και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες το ρόλο της σαν ενωτική δύναμη
για όλη τη μαχόμενη Αριστερά και σε αυτή τη μάχη… Το
ίδιο ισχύει και για τα δημοτικά σχήματα που πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε συνεργασία με ένα ολόκληρο δυναμικό της μαχόμενης, ριζοσπαστικής Αριστεράς. Επιδιώκουμε τη διεύρυνση και το
άνοιγμα των υφιστάμενων σχημάτων και τη συγκρότηση
και συμμετοχή στις εκλογές σε δήμους που δεν έγινε δυνατόν την προηγούμενη φορά. Η αντικαπιταλιστική ηγεμονία σε αυτά τα σχήματα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με λογικές τελεσιγράφων αλλά μέσα από την κοινή πάλη, την
πολιτική συζήτηση και πρωτοβουλίες σε όλα τα μέτωπα
της ταξικής πάλης, από την στήριξη των απεργιών μέχρι το
αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα».

Λ.Μ.
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ο χρηματιστηριακό κραχ που έριξε
την περασμένη εβδομάδα τις μετοχές των τεσσάρων μεγάλων “συστημικών” ελληνικών τραπεζών στα τάρταρα, αντανακλά την οικτρή κατάσταση
στην οποία βρίσκεται σήμερα ολόκληρο
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. “Με κριτήριο την συμβολή τους στην οικονομία...”, αναγκάζεται να παραδεχτεί ακόμα
και η Οικονομική Καθημερινή, “οι τράπεζες... παραμένουν ζόμπι. Αφαιρούν αξία,
δεν προσθέτουν...”.
Το δημόσιο έχει ρίξει ήδη μέχρι τώρα,
μέσα από τις τρεις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις (2012, 2014, 2015) πάνω από
45 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Χωρίς
αποτέλεσμα. Τη Δευτέρα (8/10) η συνολική αξία των μετοχών της Πειραιώς, της
Εθνικής, της Άλφα και της Γιούρομπανκ
δεν ξεπερνούσε τα 5 δισεκατομμύρια.
Όσο για τις μετοχές που έχουν παραμείνει στα χέρια του δημοσίου -για την ακρίβεια στα χέρια του διαβόητου Υπερταμείου- αυτές δεν αξίζουν σήμερα ούτε ένα δισεκατομμύριο.
Οι τράπεζες δεν έγιναν ξαφνικά τώρα
ζόμπι. Από τα 135 δισεκατομμύρια που
είναι κατατεθειμένα σήμερα στις ελληνικές τράπεζες τα 88 δισεκατομμύρια (περίπου) είναι επενδυμένα σε “κόκκινα δάνεια”. Με απλά λόγια ο κύριος όγκος των
χρημάτων που είναι αποταμιευμένα σε
τραπεζικούς λογαριασμούς έχει γίνει
πλέον καπνός. Οι εποπτικές αρχές (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Τράπεζα της
Ελλάδας κλπ) πιέζουν τις τράπεζες
ασφυκτικά να μειώσουν τα “μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ανοίγματα” -με επαναδιαπραγματεύσεις με τους πιστωτές,
με την επιτάχυνση των κατασχέσεων και
των πλειστηριασμών, με την πώληση κόκκινων δανείων σε hedge funds και άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρεί-

ες κλπ. Αλλά οι τράπεζες έχουν συναντήσει πολύ μεγάλα εμπόδια: “Οι τιμές στις
οποίες πωλούνται τα δάνεια των ελληνικών τραπεζών”, γράφει και πάλι η Καθημερινή, “το ποσοστό (ανάκτησης) κυμαίνεται μεταξύ 5% και 25%-30%, ανάλογα
με το εάν τα δάνεια αυτά είναι βαθιά κόκκινα και με το αν έχουν εξασφαλίσεις, συνήθως ακίνητα”. “Η πώληση των δανείων
αυτών σε τιμές χαμηλότερες από τις σχετικές προβλέψεις... είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανάγκη νέων κεφαλαίων. Τα
αποτελέσματα του α' εξαμήνου του
έτους δεν βοήθησαν στην άρση των ανησυχιών αυτών...”.

Μεγάλο καζίνο
Tο πρόγραμμα εξυγίανσης των τραπεζών βρίσκεται στον αέρα. “Κάποιοι στοιχηματίζουν ότι δεν θα βγει” γράφει η Καθημερινή. Που στοιχηματίζουν; Μα που
αλλού; Στο μεγάλο καζίνο, στο χρηματιστήριο.
Από τεχνική άποψη οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών δέχτηκαν πράγματι
“κερδοσκοπική επίθεση” την περασμένη
εβδομάδα. Το ξεπούλημα των μετοχών
στο χρηματιστήριο πυροδοτήθηκε από
ένα άρθρο του Πρακτορείου Bloomberg
που αμφισβητούσε τη δυνατότητα των
ελληνικών τραπεζών να αντλήσουν τα κεφάλαια που έχουν συμφωνήσει με τις
εποπτικές αρχές από τις διεθνείς αγορές. Το άρθρο αναφερόταν άμεσα στην
Τράπεζα Πειραιώς και τα σχέδιά της για
την άμεση πώληση ενός πακέτου ομολόγων “χωρίς εξασφαλίσεις” από την οποία
προσδοκά να συγκεντρώσει κεφάλαια περίπου 500 εκατομμυρίων. Αλλά τα κερδοσκοπικά funds δεν χτύπησαν τώρα τις ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες
ανήκουν εδώ και τρία περίπου χρόνια
στους κερδοσκόπους.

Η Τράπεζα Πειραιώς, για παράδειγμα,
έχει σήμερα δυο μόνο “μεγαλομετόχους”: το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και την εταιρεία Paulson &
Co Inc. Η Paulson & Co Inc είναι ένα από
τα μεγαλύτερα hedge funds παγκόσμια.
Ειδικεύεται ανάμεσα στα άλλα, στην ανάκτηση κεφαλαίων από χρεοκοπημένους
τίτλους. Ο John Paulson, ο ιδρυτής και
βασικός μέτοχος του hedge fund κέρδισε
το 2008 περίπου 4 δις δολάρια από την
κρίση των τοξικών ομολόγων στις ΗΠΑ στοιχηματίζοντας ενάντια στις μεγάλες
αμερικανικές τράπεζες. Ποιος ή ποιοι
πρωτοστάτησαν στο ξεπούλημα που
γκρέμισε την αξία της μετοχής της Πειραιώς την περασμένη εβδομάδα ίσως να
μην το μάθουμε ποτέ. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αυτές οι πρακτικές
δεν είναι καθόλου άγνωστες στην Paulson και τις “αδελφές” της.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραδόθηκε κυριολεκτικά “έναντι πινακίου φακής” στους ιδιώτες-κερδοσκόπους με την
ανακεφαλαιοποίηση του 2015. Η συνολική αξία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών εκτιμήθηκε στα 750 εκατομμύρια.
Με βάση αυτή την αποτίμηση οι ιδιώτες
απέκτησαν με την προσφορά όλων και
όλων πεντέμισι δισεκατομμυρίων, το 71%
των μετοχών ολόκληρου του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος. Και σαν να μην
έφτανε αυτό, το δημόσιο, για να δελεάσει τους μνηστήρες, δεσμεύτηκε να προικοδοτήσει τις τράπεζες με άλλα πεντέμισι περίπου δισεκατομμύρια. Η συμμετοχή
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μειώθηκε από το 56% στο 17%
με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση.
Πως απάντησε η κυβέρνηση στη νέα
επίθεση των κερδοσκόπων; Με την υπόσχεση ενός ακόμα πακέτου κρατικής
στήριξης των τραπεζών: το δημόσιο ετοιμάζεται να προσφέρει το ίδιο, μέσω δημόσιου χρήματος, εγγυήσεις για ένα μέρος των κόκκινων δανείων. Το βασικό
σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός “ειδικού οχήματος” (δηλαδή ενός ταμείου)
στο οποίο θα απορροφήσει κόκκινα δάνεια αξίας περίπου 15 δις από το τραπεζικό σύστημα. Που θα βρεθούν αυτά τα
15 δις; Μα από το “μαξιλάρι” των 30 δισεκατομμυρίων που έχει βάλει η κυβέρνηση “στην άκρη” για να αντιμετωπίσει
την πίεση των αγορών.
Οι τράπεζες δεν δημιούργησαν την κρίση του 2008. Τα “θεμελιώδη μεγέθη της
οικονομίας” ήταν βαθιά άρρωστα, σε
παγκόσμιο επίπεδο, πολύ πριν σκάσει η
φούσκα των τοξικών στεγαστικών δανείων και χρεοκοπήσει η Λήμαν Μπράδερς.
Αλλά η κερδοσκοπία των τραπεζών έπαιξε βασικό ρόλο στο να γίνει η κρίση μεγάλη. Και συνεχίζει να παίζει βασικό ρόλο
στη διαιώνισή της.

Σωτήρης Κοντογιάννης

H άποψή μας
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100 χρόνια
από την
Επανάσταση
στη Γερμανία
Μια μέρα με συζητήσεις

Κυριακή 11 Νοέμβρη
11πμ - 8μμ,
στο μέγαρο Θεωρητικών επιστημών

στη ΝΟΜΙΚΗ

Ώρα για ριζική λύση
στις
τράπεζες
Ο

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ι τράπεζες πάντα ήταν και παραμένουν στην καρδιά του ελληνικού καπιταλισμού. Λειτουργούν σαν μια τεράστια αναρροφητική αντλία που απομυζεί κάθε ικμάδα από όλες τις παραγωγικές και καταναλωτικές δραστηριότητες της οικονομίας
και εξασφαλίζει “θαλασσοδάνεια” για καπιταλιστές που μετατρέπουν τις επιχειρήσεις
τους σε προβληματικές ενώ οι περιουσίες
τους αυγατίζουν. Έτσι έγινε την προηγούμενη φορά στη δεκαετία του 1980, έτσι έγινε
και με την κρίση που οδήγησε στα Μνημόνια.
Το δημόσιο χρέος δεν μειώνεται γιατί ξανά

και ξανά το κράτος δανείζεται για να σώσει
τις τράπεζες. Το έκαναν ο Καραμανλής (και
ο παλιός και ο μικρός), ο Παπανδρέου (και ο
Ανδρέας και ο ΓΑΠ), οι Σαμαροβενιζέλοι και
τελικά και ο Τσίπρας και οι υπουργοί του. Το
περιβόητο “μαξιλάρι” του Τσακαλώτου που
δημιουργήθηκε από τα δανεικά του τρίτου
Μνημόνιου προσφέρεται τώρα ως ασπίδα
προστασίας για ένα τραπεζικό σύστημα που
βρίσκεται στα χέρια των πιο αδίστακτων αρπακτικών όλων των εποχών.

Απάντηση
Το αφήγημα ότι έχουμε μπει σε μια φάση
ανάπτυξης όπου σιγά-σιγά τα “κόκκινα δάνεια” θα γίνονται ροζ και οι τράπεζες θα εξυγιαίνονται επειδή οι εργαζόμενοι θα κάνουν
υπομονή και θα αποδέχονται τα “υπερπλεονάσματα” του προϋπολογισμού καταρρέει.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

Οι κερδοσκόποι τρέχουν να λεηλατήσουν
ο,τι μπορούν άλλη μια φορά και η απάντηση
δεν μπορεί να είναι πάλι ο κατευνασμός
τους.
Υπάρχει άλλος δρόμος και είναι το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που προτείνει η επαναστατική αριστερά από την αρχή της μνημονιακής περιόδου. Το κράτος έχει πληρώσει πανάκριβα για τις τράπεζες και δικαιούται να τις πάρει χωρίς ίχνος πληρωμής για
τους μεγαλομέτοχους που τις διευθύνουν. Ο
έλεγχος πρέπει να γίνει εργατικός για να πάψουν οι τράπεζες να υπηρετούν τους διαπλεκόμενους καπιταλιστές που έχουν επιχειρήσεις-ζόμπι και πλούσιες καταθέσεις στην Ελβετία. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να απλωθεί
και στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο νόμισμα για να κόψουμε τους εκβιασμούς της
ΕΚΤ, του Γιούρογκρουπ και όλων των “θεσμών” της ΕΕ.
Χιλιάδες εργαζόμενοι απεργούν αυτή την
περίοδο διεκδικώντας να δοθούν λεφτά για
τις εργατικές ανάγκες, για προσλήψεις και
μονιμοποιήσεις, για Υγεία, Παιδεία και Πρόνοια και όχι για “κίνητρα” στους καπιταλιστές. Εκεί βρίσκεται η δύναμη για να κάνουμε πράξη τη μεγάλη ανατροπή απαλλοτριώνοντας επιτέλους τους κερδοσκόπους που
διαιωνίζουν την κρίση.

Υπόμνημα
της Πολιτικής
Αγωγής στη
δίκη της Χ.Α.
Προς τους κ.κ.
1) Υπουργό Δικαιοσύνης,
2) Πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου
διοίκησης Εφετείου Αθηνών
Αξιότιμοι κύριοι,
Η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος και της κοινής γνώμης για
την εξέλιξη της δίκης με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέντε
χρόνων από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα φέρνει όλους
τους παράγοντες και κάθε άλλο
αρμόδιο και υπεύθυνο για την διεξαγωγή της προ του ευλόγου
ερωτήματος για ποιο λόγο διαρκεί
τόσο πολύ η δίκη αυτή και πότε
αναμένεται να ολοκληρωθεί.
Ως συνήγοροι πολιτικής αγωγής
συμμεριζόμαστε και υπηρετούμε
την αγωνία των θυμάτων της Χρυσής Αυγής και των οικογενειών
τους, καθώς και ολόκληρης της
κοινωνίας για την γρηγορότερη
δυνατή ολοκλήρωση της δίκης και
την ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης, και το έχουμε αποδείξει με
σειρά πρωτοβουλιών μας μέσα
και έξω από τη δίκη αφότου αυτή
ξεκίνησε μέχρι σήμερα.
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Νεολαία και

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑΣ Συνέλευση για κλιμάκωση

Σ

τη Φιλοσοφική Σχολή από
την πρώτη εβδομάδα ξεκινήσαμε δυναμικά με συνέλευση φοιτητικού συλλόγου στις
3/10. Κεντρικά θέματα είναι η
διάσπαση του ΦΠΨ, η απόσπαση
της διδακτικής επάρκειας και η
μονιμοποίηση των συμβασιούχων, καθηγητών και διοικητικών.
Αυτή δεν είναι μια νέα μάχη. Ξεκινάει από πέρυσι με την κατάθεση
του νομοσχεδίου Γαβρόγλου που
απαντήσαμε με καταλήψεις και
πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια.
Ουσιαστικά η διάσπαση του
ΦΠΨ (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) σε τρία
τμήματα είναι ο τρόπος με τον
οποίο η κυβέρνηση καταργεί τη
Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. Το
Ψ (Ψυχολογία) συγχωνεύεται
στο τμήμα ψυχολογίας. Το Φ μετατρέπεται σε τμήμα Φιλοσοφίας
με επαγγελματικά δικαιώματα
ΠΕ02 (Φιλολόγων). Το Π γίνεται
τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης.
Από το τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης θα δίνεται πλέον η εκπαιδευτική επάρκεια για όλους τους
φοιτητές του ΕΚΠΑ (Μαθηματι-

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
«Πανεπιστήμιο» σημαίνει απολύσεις!

«Ο

αριθμός των νέων θέσεων για το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση
ακόμα και με το ΕΕΠ που είχε μόνο το ένα από τα δύο συγχωνευόμενα
Ιδρύματα, πιο αναλυτικά τα δύο συγχωνευόμενα Ιδρύματα για την Α.Ε 2017-18 είχαν πάνω από 6.500 ώρες τις οποίες κάλυπτε το ΕΕΠ ενώ φέτος αυτές περιορίζονται σε 2.800. Πρακτικά λοιπόν, περίπου τα 2/3 των εργαζομένων βρίσκονται απολυμένοι, όχι γιατί δεν υπάρχουν πια ανάγκες στο νέο Ίδρυμα, αλλά λόγω της ελλιπέστατης χρηματοδότησης από το Υπουργείο» τονίζει ανάμεσα σε άλλα σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Αθήνας.

5/10, Το μπλοκ των φοιτητών της Φιλοσοφικής στο υπουργείο Παιδείας

κό, Φυσικό). Ωστόσο αυτό το νέο
τμήμα θα έχει όριο εισαχθέντων
και τέλη εγγραφής. Με αυτό τον
τρόπο τα πτυχία μας υποβιβάζονται, ενώ τα μεταπτυχιακά και
οι σεμιναριακοί κύκλοι σπουδών
γίνονται μονόδρομος.
Στη συνέλευση αποφασίστηκε
συμμετοχή του συλλόγου στη κινητοποίηση της Παρασκευής
5/10 μαζί με τους αδιόριστους
καθηγητές. Δίνουμε συνέχεια και
αυτή την εβδομάδα με νέα γενική συνέλευση την Τετάρτη 10/10
κλιμακώνοντας τον αγώνα, κα-

θώς στο Φυσικό έχει αποφασιστεί τριήμερη κατάληψη. Τέλος ο
Σύλλογος Φοιτητών Φιλοσοφικής
καλεί και συμμετέχει στη Διεθνή
αντιφασιστική συνάντηση στις 13
Οκτώβρη. Απαιτούμε λεφτά για
τις ανάγκες μας και όχι για το
χρέος, τους τραπεζίτες, τη
FRONTEX και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Διεκδικούμε οι
πρόσφυγες να ενταχθούν στην
κοινωνία μας, στα Πανεπιστήμια
και στα σχολεία και να δοθεί ένα
τέλος στη γκετοποίηση.

Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πολλά λόγια, καμιά πράξη
για το «Χάρβαρντ της Μεσογείου»

Τ

ρεις εβδομάδες έχουν περάσει από την μεγάλη πυρκαγιά στην Κνωσσό που άφησε δεκάδες φοιτητές άστεγους. Σε ανακοίνωσή τους,
οι εστιακοί φοιτητές Ηρακλείου καταγγέλλουν: “Η
μόνη παροχή του Πανεπιστημίου Κρήτης και των
υπηρεσιών φοιτητικής και διοικητικής μέριμνας για
εμάς τους εστιακούς φοιτητές μετά την πυρκαγιά
ήταν ο χώρος του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου,
στρώματα, νερό και μήλα, παρ’ όλο που προφανέστατα η αναγκαιότητα επέβαλε κι επιβάλλει πολλά
περισσότερα. Η διαμονή μας γίνεται σε δύο ξενοδοχεία με δύσκολη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, το
ένα εκ των οποίων είναι ακατάλληλο προς διαμονή,
διότι δεν είναι ασφαλές, έχει ελλιπές προσωπικό το
οποίο απουσιάζει τις βραδινές ώρες, το κτήριο είναι υπό κατάρρευση, και γενικότερα δεν μπορεί να
καλύψει τις βασικές ανάγκες του φοιτητή (π.χ. έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο).
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Πρυτανεία, η
Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας και ο Υπουργός
Παιδείας μας υπόσχονται προφορικώς και γραπτώς
λύσεις στα προβλήματά μας οι οποίες όμως δεν
έχουν υλοποιηθεί έως τώρα. Χαρακτηριστικά, η πίστωση μέρους των χρημάτων του λογαριασμού
που ανοίχτηκε, θα πραγματοποιούταν στις 2/10 μετά από σχετική ανακοίνωση της πρυτανείας, κάτι
που δεν έχει γίνει ακόμα. Ακόμη, τα 2.000 ευρώ της
αποζημίωσης δεν μας έχουν δοθεί. Επίσης, από την
πλειοψηφία των φοιτητών είχε δοθεί το ποσό των
90 ευρώ ως εγγύηση καλής χρήσης του δωματίου
της εστίας, τα οποία δεν μας έχουν επιστραφεί από
τη φοιτητική μέριμνα. Τέλος, σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι το μόνο ποσό που έχουμε λάβει είναι τα
20 ευρώ που πρωτοβουλιακά μας μοιράστηκαν από
εργαζόμενους του Πανεπιστημίου”. Στην ίδια ανα-

κοίνωση τονίζουν ότι η Πρυτανεία έχει σε απόλυτη
προτεραιότητα να αποποιηθεί τις ευθύνες της για
το γεγονός ότι δεν χτύπησε συναγερμός και δεν
υπήρχε σχέδιο εκκένωσης.
Η μάχη ενάντια στην διάλυση της Παιδείας συνεχίζεται, κόντρα στις προκλητικές δηλώσεις πρυτανείας και Υπουργείου. Απ’ τη μία ο πρύτανης Ζώρας βγαίνει στο ΣΚΑΙ και επιμένει να μιλάει για
“Χάρβαρντ της Μεσογείου” (εννοώντας το Π.Κ.),
ενώ ακόμη οι συνθήκες είναι αυτές που περιγράφουν οι εστιακοί φοιτητές. Απ’ την άλλη, καθηγητής του τμήματος Φυσικής βγαίνει στο ραδιόφωνο
του Aλφα, για να πει κι αυτός με την σειρά του για
την ανωτερότητα του Π.Κ. Σαν κτήριο μάλλον,
αφού στην συνέχεια λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με
το χαμηλό επίπεδο των φοιτητών.
Οι φοιτητές συζητάνε και οργανώνουν την απάντηση του κινήματος, όπως έγινε την Τετάρτη στο
Βιολογικό όπου στη συνέλευση του Συλλόγου συζητήθηκε η αναγκαιότητα να αγωνιστούμε με διαδηλώσεις, απεργίες και καταλήψεις, καθώς βλέπουμε την άρνηση των από πάνω να δώσουν λύσεις.
Αντίστοιχη προσπάθεια οργανώνουμε για αυτήν την
βδομάδα στο Φυσικό και το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών: μέσα από τις διαδικασίες των συνελεύσεων θα συζητήσουμε για τα προβλήματά μας αλλά
και για να πάρουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Τα
μέλη του ΣΕΚ στις σχολές του Ηρακλείου, έχουμε
βάλει σαν στόχο να απλώσουμε τις παρεμβάσεις σε
κάθε τμήμα, στη λέσχη. Επιπλέον χρειάζεται και η
οργάνωση φοιτητικών πυρήνων, για να δυναμώσουμε το δίκτυο της επαναστατικής αριστεράς και να
απλωθούν οι ιδέες μας.

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

«Τα προγράμματα σπουδών τροποποιούνται σε μια προσπάθεια διαχείρισης της
κατάστασης, και τα εργαστηριακά μαθήματα πρακτικά «αφαιρούνται» και μετατρέπονται σε παρουσιάσεις… Η περαιτέρω υποβάθμιση των σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λόγω των ομαδικών απολύσεων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών είναι απόρροια της πολιτικής που εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, ενώ ευθύνη έχουν και τα διοικητικά όργανα του
νέου Ιδρύματος, για την ανοχή του στις επισφαλείς συνθήκες κατά τις οποίες θα
πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια. […]
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ Την μονιμοποίηση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού προσωπικού το
οποίο εργάζεται αποκλειστικά ή επιθυμεί να εργασθεί πλήρως στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής. Αύξηση της Κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αυξημένων
αναγκών που έχει το νέο Ίδρυμα. Την άμεση απόδοση όλων των οφειλόμενων, την
αύξηση του μισθού των έκτακτων διδασκόντων, με εξασφάλιση κάλυψης όλων των
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Ενίσχυση των υποδομών, αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων και λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ώστε απρόσκοπτα
να διεξάγεται η εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Άμεση προκήρυξη νέων
θέσεων διδασκόντων και λοιπού προσωπικού, ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες
ανάγκες λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

Μείωση της χρηματοδότησης
«Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν οι εγγραφές των πρωτοετών στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Από την πρώτη κιόλας στιγμή φάνηκε ότι η πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ δεν είναι «αναβάθμιση» αλλά η ίδια πολιτική
που θέλει τα λεφτά να πηγαίνουν στους επιχειρηματίες και το χρέος αντί για τις
ανάγκες μας. Υπάρχει τεράστια μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και ήδη φαίνονται τα αποτελέσματά της. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με απολύσεις του έκτακτου
προσωπικού, κάτι που σημαίνει έλλειψη σε καθηγητές», τόνισε στην Εργατική αλληλεγγύη ο Αργύρης Σκούρτης, φοιτητής στη ΣΓΤΚΣ.
«Ακόμα, μέσα από τις συγχωνεύσεις τμημάτων που έφερε το νομοσχέδιο για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, οι φοιτητές δεν ξέρουν που να απευθυνθούν για την
εγγραφή τους, σε ποια πανεπιστημιούπολη και σε ποια γραμματεία καθώς και είναι
άγνωστο το πότε τελικά θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Με έμπνευση από τις περσινές μεγάλες μάχες των ΤΕΙ, παλεύουμε για να τσακίσουμε τις επιθέσεις που δέχεται η Παιδεία από την κυβέρνηση και το κεφάλαιο. Διεκδικούμε μαζί με τους καθηγητές δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλες και όλους χωρίς απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις και συγχωνεύσεις».

XIOΣ Όχι στον αποκλεισμό

των προσφυγόπουλων

Ο διευθυντής του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χίου Μ. Σκούφαλος, απάντησε
αποστομωτικά στην χυδαία ρατσιστική προσπάθεια της «Παγχιακής Επιτροπής
Αγώνα» να αποκλείσει τα προσφυγόπουλα από τα σχολεία της Χίου με την συλλογή 1500 υπογραφών. Στην επιστολή του που δημοσιεύτηκε σε τοπικά μέσα λέει μεταξύ άλλων:
«Από τη πρώτη στιγμή που ετέθη το ζήτημα φιλοξενίας στο σχολείο μας προσφυγόπουλων, τόσο εγώ όσο και ο σύλλογος διδασκόντων συναποφασίσαμε να
στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, θύματα ιμπεριαλιστικών πολέμων είτε με τη στρατιωτική έννοια είτε με την οικονομική.
Η απόφασή μας αυτή πηγάζει όχι μόνο από τη δημοσιοϋπαλληλική μας ιδιότητα, που μας υποχρεώνει να υπακούσουμε στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις αποφάσεις της Πολιτείας, ασχέτως της ανακολουθίας της ή της πολιτικής της, αλλά
πρωτίστως και κυρίως από τη συνείδησή μας, τις αρχές και αξίες μας ως εκπαιδευτικών, τους σκοπούς που πρέπει να διέπουν ένα σχολείο, γραπτούς και άγραφους, προκειμένου να υπερασπίσουμε το βασικό δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικότητος».
Ταυτόχρονα αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η μάχη για μόνιμους
διορισμούς στην Εκπαίδευση είναι μια μάχη και για την ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία και των προσφύγων συνολικά στην κοινωνία (βλέπε σελ. 4).
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Εκπαίδευση
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαζικούς διορισμούς τώρα!

Σ

τάση εργασίας στα σχολεία
και συγκέντρωση έξω από
το Υπουργείο Παιδείας
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5/10. Καλούσαν ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, μια σειρά Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΕΛΜΕ, το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων
Εκπαιδευτικών κ.ά. Κύριο αίτημα
οι μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την
κινητοποίηση της 5/10, που συμπίπτει με την παγκόσμια ημέρα
του εκπαιδευτικού, στήριξαν και
μαθητές/μαθήτριες του Πειραιά
καθώς και ο φοιτητικός σύλλογος
Φιλοσοφικής που έχει μπει σε
τροχιά κινητοποιήσεων ενάντια
στη διάσπαση του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ).
Όπως δηλώνουν και οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί, με την κινητοποίηση αυτή άνοιξε, για τη νέα σχολική χρονιά, η μάχη για διορισμούς
και χρηματοδότηση στην δημόσια
Παιδεία και χρειάζεται να ενταθεί.
Το δίκτυο εκπαιδευτικών «Η Τάξη
μας» στήριξε την συγκέντρωση
και μοίρασε προκήρυξη που καλούσε σε συντονισμό με τα υπόλοιπα κομμάτια του κινήματος
που διεκδικούν τα πλεονάσματα
να πάνε στις ανάγκες μας.
Η Αννίτα Πλουμή, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη: «Οι 25 χιλιάδες αναπληρωτές διεκδικούμε
χρόνια τώρα μόνιμες προσλήψεις. Ζούμε κάθε χρόνο τα ίδια:
μαζεύουμε μέσα σε μια μέρα τα
πράγματά μας και διασχίζουμε τη
χώρα. Έχουμε τεράστια προβλήματα στην εύρεση σπιτιών και τα
οικονομικά δεν φτάνουν. Καθηγητές που δουλεύουν έτσι 15 και 16
χρόνια δεν βλέπουν τους κόπους
τους να ανταμείβονται. Επιπλέον
είναι πλήρως αντιπαιδαγωγικό
για τη γενική αγωγή, ενώ για την
ειδική αγωγή είναι καταστροφικό.
Τα παιδιά μπορεί να τα βοηθήσει
η σταθερότητα του δασκάλου.

5/10, Απεργιακή συγκέντρωση εκπαιδευτικών στο υπουργείο Παιδείας

Καταθέτεις την ψυχή σου σε ένα
σχολείο μια χρονιά και μπορεί να
μην ξαναδείς ποτέ αυτά τα παιδιά.
Στη σημερινή συγκέντρωση
συμμετέχουμε μια αντιπροσωπεία από το Σύλλογο Χίου. Στηρίζεται από μόνιμους και αναπληρωτές. Οι δάσκαλοι στη Χίο είναι
υπέρ της ένταξης των προσφυγόπουλων στα σχολεία. Εμείς στελεχώνουμε τις μονάδες που
έχουν ανοίξει για τα παιδιά αυτά.
Είναι μια θετική κίνηση η ένταξη.
Χρειάζεται να γίνεται σωστά, από
την αρχή της χρονιάς κι όχι στη
μέση χωρίς προετοιμασία, λέγοντας ξαφνικά οι μονάδες ‘χρειαζόμαστε άτομα’. Κι αυτό, αν είχαμε
μόνιμες θέσεις, θα βοηθούσε και
τα ίδια τα προσφυγόπουλα, αλλά
και την κοινωνία της Χίου να αποδεχθεί καλύτερα τους πρόσφυγες».

Ανάγκες
«Είμαστε από το Σύλλογο Χανίων. Εκπροσωπούμε και την Επιτροπή που έχει δημιουργηθεί στα
Χανιά. Ο κόσμος σήμερα είναι
εδώ για να δώσει την απάντηση:
δεν κάνουμε έκπτωση στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών
μας. Ζητάμε μονιμοποίηση αναπληρωτών και εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων. Σε συντονισμό
και με άλλους χώρους της κοινωνικής πρόνοιας όπως η Υγεία ζη-

τάμε μαζικές προσλήψεις» τόνισε
μιλώντας στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Αλί Μουσταφάογλου.
«Η ‘κανονικότητα’ της κυβέρνησης είναι το να είμαστε …μόνιμα
αναπληρωτές. Καθώς και οι ελλείψεις, εδώ και ένα μήνα που
έχουν ανοίξει τα σχολεία. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί είναι λοιπόν
σύμμαχοι στον αγώνα για προσλήψεις διότι καταλαβαίνουν ότι
τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτούς τους
συναδέλφους. Είμαστε μαζί στο
ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευτικοί δυο ταχυτήτων. Αυτό
που θα λύσει και τις ελλείψεις και
το πρόβλημα των εργασιακών δικαιωμάτων είναι το αίτημα των
μόνιμων διορισμών. Και θα απαντήσει και στο πού πάνε τα πλεονάσματα: στους εφοπλιστές;
Στους τραπεζίτες; Ή στις πραγματικές ανάγκες μας;
Το παράδειγμα της Γαύδου με
την εκπαιδευτικό που παραιτήθηκε δείχνει ότι οι μόνιμες προσλήψεις πρέπει να γίνουν σε όλο το
κοινωνικό κράτος. Αντί να τα βάλει με την εκπαιδευτικό, πράγμα
που αποτελεί επίθεση προς τη
γυναίκα, η δήμαρχος Γαύδου θα
έπρεπε να ζητήσει μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, στον δήμο, στην εκπαίδευση».

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Οι απόπειρες συγκάλυψης συνεχίζονται…

Ε

ίκοσι ημέρες μετά τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, οι απόπειρες για
συγκάλυψη συνεχίζονται, με δημοσιεύματα της 9/10 (με πηγή –ποια άλλητην ΕΛΑΣ) σύμφωνα με το οποίο «βρέθηκαν δείγματα DNA του Ζακ Κωστόπουλου στο μαχαίρι». Στα ίδια δημοσιεύματα ανακεφαλαιώνεται η επίσημη γραμμή
της αστυνομίας: ερευνάται αν για τον θάνατο ευθύνεται η χρήση χαπιών, κατά πόσον προσπάθησε να κλέψει κλπ. Πρόκειται για καθαρή πρόκληση.
Οι αποκαλύψεις όλης της προηγούμενης βδομάδας έχουν κάνει το ενδεχόμενο
της απόπειρας κλοπής να πάει περίπατο: βίντεο από διπλανό κατάστημα τον δείχνει να ζητάει βοήθεια, πριν μπει στο κοσμηματοπωλείο, κρατώντας μόνο ένα
μπουκάλι νερό που του δόθηκε λίγο πριν. Δακτυλικά αποτυπώματα στο μαχαίρι δικά του δεν βρέθηκαν. Φυσικά και μπορεί να υπάρχει DNA του Ζακ πάνω στο μαχαίρι: οι αρχικοί δράστες και στη συνέχεια οι μπάτσοι φρόντισαν να χύσουν το αίμα
του σε όλο τον πεζόδρομο, χτυπώντας τον μέχρι θανάτου. Η πληροφορίες από το
ΕΚΑΒ λένε ότι παρέλαβαν τον Ζακ νεκρό. Είναι χυδαίος εμπαιγμός να βγάζει η
αστυνομία ανακοινώσεις που να αποδίδουν τον θάνατο στη χρήση: «όλως τυχαίως»
πέθανε ακριβώς τα ελάχιστα λεπτά που μεσολάβησαν από τη βάναυση σύλληψη
μετά ξυλοδαρμού μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

…το ίδιο και οι διαδηλώσεις
Την Τρίτη 2/10 πάνω από 5 χιλιάδες αγωνίστριες και αγωνιστές βρέθηκαν στους
δρόμους της Αθήνας διεκδικώντας δικαιοσύνη. Ξεκινώντας από το σημείο της δολοφονίας στη Γλαδστώνος και φτάνοντας μέχρι τη Βουλή, κόσμος της Αριστεράς,
του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, αντιφασίστριες/αντιφασίστες, μαθήτριες/τές και φοιτήτριες/τές φώναξαν ηχηρά ότι η αστυνομία είναι συνένοχη στη δολοφονία. Ότι παλεύουμε ενωμένες/οι την περιθωριοποίηση τον σεξισμό και το σύστημα που τα παράγει.
Έξω από τη Βουλή οι διαδηλώτριες και οι διαδηλωτές κράτησαν ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια τραγούδησαν Μαντόνα, σαν φόρο τιμής στον Ζακ, ενώ συνεχίστηκαν για ώρα τα αντιφασιστικά συνθήματα. Παράλληλα, κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας διοργανώνονται πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση, συζήτηση και οργάνωση δράσεων. Ακόμη και σύνδεσμοι οπαδών τοπικών ομάδων πήραν θέση αναρτώντας στα γήπεδά τους πανό. Εκδήλωση έγινε επίσης στο
Παρίσι στις 7/10, ενώ προγραμματίζεται διαδήλωση στο Βερολίνο στις 13/10.
Στις 9/10 μια σειρά ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις (ΣΥΔ, Color Youth, Proud Seniors, Πολύχρωμο Σχολείο, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο κ.ά) σε συνεργασία με οργανώσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Πλειάδες, Δικηγόροι χωρίς σύνορα, ΔΥΥΑΔ), καθώς και
ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» απεύθυναν στον Πρόεδρο της
Βουλής, την Υπουργό Προ.Πο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης δελτίο Τύπου. Διεκδικώντας δικαιοσύνη καθώς και μια σειρά μέτρων, μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Επιπλέον, οι ανακοινώσεις της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σχετικά με τις ενέργειες των αστυνομικών, καθόλου δεν καθησυχάζουν την αίσθηση συγκάλυψης, καθώς οι ΕΔΕ αυτές δεν γίνονται από ανεξάρτητο όργανο σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) όπως
αυτά έχουν διατυπωθεί σε σχετική γνωμοδότηση του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα του ΣτΕ με τίτλο: ‘Ανεξάρτητη και Αποτελεσματική Εξακρίβωση των
Καταγγελιών Κατά της Αστυνομίας’. Είναι περιττό να αναφέρουμε η διαδικασία των
ΕΔΕ έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για τη συγκάλυψη παραβατικών συμπεριφορών αστυνομικών οργάνων».

Αφροδίτη Φράγκου

Απεργιακή συγκέντρωση και στα Χανιά

Α

περγιακή συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν την Παρασκευή 5 Οκτώβρη στα Χανιά
η ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συλλογικότητες των αναπληρωτών-αδιόριστων εκπαιδευτικών της πόλης.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
Σεραφείμ Ρίζος τόνισε: «Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι
θα κάνει 15.000 διορισμούς σε βάθος τριετίας, ξεκινώντας από 4.500 στην ειδική αγωγή την επόμενη
σχολική χρονιά 2019-20. Θεωρούμε ότι αυτή η εξέ-

λιξη είναι αποτέλεσμα των αγώνων των συναδέλφων
αναπληρωτών και του κόσμου της εκπαίδευσης. Αλλά, θεωρούμε επίσης ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι
διορισμοί καθώς τα κενά που έχουν προκύψει στην
εκπαίδευση είναι της τάξης των 35.000 τα τελευταία
χρόνια.
Απέχει πολύ από το να εκπληρωθεί και να δικαιωθεί λοιπόν το αίτημα για μόνιμους διορισμούς όλων
των αναπληρωτών καθώς και το αίτημα της εκπαίδευσης να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν».

Ειρηναίος Μαράκης
2/10, Χιλιάδες διεκδικούν δικαιοσύνη για τη δολοφονία του Ζακ

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1344, 10 Οκτώβρη 2018

Κάτω τα χέρια
από τις
συγκοινωνίες
Συνεδρίαση του Συντονιστικού πραγματοποίησαν τα προεδρεία όλων των σωματείων των
αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας την Δευτέρα
8/10 στα γραφεία του ΟΑΣΑ σχετικά με την τροπολογία που πέρασε εν κρυπτώ και χωρίς καμιά
ενημέρωση και διάλογο ο Υπουργός Μεταφορών
Σπίρτζης με την οποία παραχωρεί κομμάτι του
συγκοινωνιακού έργου σε ιδιώτες. Ο Σπύρος Ρεβύθης πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων
Λειτουργίας Μετρό (ΣΕΛΜΑ) μίλησε στην ΕΑ και
τον Κυριάκο Μπάνο:
«Από τη μεριά του ΣΕΛΜΑ πήγαμε στο Συντονιστικό των Συγκοινωνιών με στόχο να βρούμε μια
κοινή αγωνιστική γραμμή για να απαιτήσουμε
όλοι μαζί την απόσυρση της τροπολογίας που
ουσιαστικά ανοίγει την κερκόπορτα των ιδιωτικοποιήσεων. Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας μπορεί
με τις πλάτες της εκάστοτε κυβέρνησης να βγάλει μια άδεια, να νοικιάσει πέντε συρμούς και να
εκτελεί δρομολόγια μέσα στις δημόσιες ράγες.
Το ίδιο μπορεί να γίνει με παραχώρηση σταθμών,
με τη συντήρηση, με δρομολόγια και διαδρομές.
Υπάρχει ρητή μνημονιακή απαγόρευση για
οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών όμως επιτρέπεται να
χρηματοδοτηθούν οι ιδιώτες. Και ενώ τις αστικές
δημόσιες συγκοινωνίες τις έχουν αφήσει και ρημάζουν μέρα με τη μέρα. Έχουν ρημάξει τα λεωφορεία, τα μισά τρένα είναι με βλάβες, τα φώτα
στα τούνελ δεν ανάβουν, αλλά λεφτά για να χρηματοδοτήσουν τον ιδιώτη θα βρουν.
Σαν ΣΕΛΜΑ εμείς προτείναμε να ζητήσουμε
συνάντηση με τον Σπίρτζη, αλλά να πάμε στη συνάντηση με 4ωρη στάση σε όλα τα ΜΜΜ και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο. Να καλέσουμε
και όλο το επιβατικό κοινό να μας συμπαρασταθεί.
Τελικά όμως δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας.
Αποφασίστηκε ότι στο ΔΣ του ΕΚΑ που θα γίνει
στις 19 Οκτώβρη να προταθεί η κήρυξη παναττική πανεργατική απεργία στις 23 ή 24 Οκτώβρη
για να σώσουμε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Αν ο Σπρίτζης δεν δεχτεί να πάρει πίσω την
τροπολογία θα είναι η έναρξη των κινητοποιήσεων. Σαν ΣΕΛΜΑ θέλουμε να συντονιστούμε με
όλες τις αστικές συγκοινωνίες».

Θεσσαλονίκη
Με δυο στάσεις εργασίας και μια 24ωρη απεργία απάντησαν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία
της Θεσσαλονίκης στην ψήφιση της τροπολογίας
Σπίρτζη. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ
διεκδικούν τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
τους μετά την εκκαθάριση του ΟΑΣΘ. Μετά από
σχεδόν δυο μέρες απεργία ο Σπίρτζης αναγκάστηκε να δεχτεί την αντιπροσωπεία των εργαζόμενων.
Ωστόσο μετά τη συνάντηση με το Σπίρτζη το
ΔΣ του σωματείου του ΟΑΣΘ αποφάσισε την
αναστολή των περαιτέρω κινητοποιήσεων. “Είναι
λάθος `η αναστολή των κινητοποιήσεων αφού ο
Σπίρτζης αρνήθηκε να αποσύρει την τροπολογία.
Την επόμενη περίοδο οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα
πρέπει να δώσουν σκληρές μάχες ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση που προωθεί η κυβέρνηση”, ανέφερε στην ΕΑ η Δήμητρα Κομνιανού συμβασιούχος εργαζόμενη στον νέο οργανισμό.

Το εργατικό κίνημα

Απεργία στα
Ασφαλιστικά
Ταμεία

Π

ροειδοποιητική πανελλαδική στάση
εργασίας την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου από τις 12μεσ. έως τη λήξη του
ωραρίου και συγκέντρωση - συλλαλητήριο
έξω από το Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου
29) στις 12.30 μμ προκύρηξαν οι ομοσπονδίες των εργαζόμενων στα ασφαλιστικά ταμεία ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και η ΠΟΠΟΚΠ.
“Δύο σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, ο νέος Οργανισμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με προκλητική
αδιαφορία από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας που με τη στάση της επιβεβαιώνει, ότι
γι’ αυτήν ο ΕΦΚΑ υφίσταται μόνο στο επίπεδο της εφαρμογής των άμεσων μνημονιακών της υποχρεώσεων. με κάθε κόστος και
με κάθε μέσο. Αναφερόμαστε στις άγριες
περικοπές των παροχών μέσω του νέου
τρόπου υπολογισμού των νέων και του επανυπολογισμού των παλαιών συντάξεων. Σε
συνδυασμό βέβαια με πλήθος επικοινωνιακών «τρικ» και ακατάσχετη δημαγωγία.
Από τη στιγμή που ο παραπάνω στόχος

Πανεργατική απεργία, 30/5/18

έχει σχεδόν επιτευχθεί, κάθε άλλη κυβερνητική υποχρέωση έχει οδηγηθεί στις καλένδες. Ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι υποχρεούνται να εξυπηρετηθούν ή
να “επιβιώσουν” εγκαταλελειμμένοι σ’ ένα
οργανωτικό και λειτουργικό χάος, χωρίς
αρχή και τέλος. Η Διοίκηση έχει βέβαια τις
δικές της μεγάλες ευθύνες και οι αόριστες
δεσμεύσεις της, όπως εκφράστηκαν στην
πρόσφατη συνάντησή μας, όχι μόνο δεν
μας καθησυχάζουν, αλλά μας προβληματίζουν ακόμη περισσότερο, αφού αδυνατεί να
μας δώσει πειστικές απαντήσεις ακόμη και
για τα αυτονόητα”, αναφέρεται στην κοινή
ανακοίνωση των δυο ομοσπονδιών.
“Η απαξίωση που έχουν οδηγήσει το ΕΦΚΑ δεν μας αφήνει κανένα άλλο περιθώριο

ΩΝΑΣΕΙΟ

από τις κινητοποιήσεις. Η υποστελέχωση
έχει οδηγήσει σε υπερεντατικοποίηση της
δουλειάς, και σε ένα απερίγραπτο χάος.
Την ίδια στιγμή οι τεράστιες μνημονιακές
περικοπές των κοινωνικών παροχών και των
συντάξεων μας φέρνουν αντιμέτωπους με
τη συσσωρευμένη οργή του κόσμου. Σαν
εργαζόμενοι δεν έχουμε κανένα άλλο τρόπο να αντιδράσουμε στην τεράστια απαξίωση που μας έχουν καταδικάσει και στην
αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας αλλά και
της διοίκησης του ΕΦΚΑ να δώσουν απαντήσεις”, δήλωσε στην ΕΑ ο Αντώνης Κουρούκλης πρόεδρος της ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
τονίζοντας πως σε περίπτωση που δεν
ακουστούν οι διεκδικήσεις τους θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

ΛΕΠΕΤΕ

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωράνε οι εργαζόμενοι στο Ωνάσειο καταγγέλοντας το νομοσχέδιο που ήρθε
προς ψήφιση στην βουλή για την δημιουργία της νέας πτέρυγας του Ω.Ε.ΜΕ.Κ. Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό
Κέντρο και του Ωνασείου Παίδων.
Όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου σε ανακοίνωσή του «Διαχρονικά έχουμε ταχθεί υπέρ της επέκτασης του νοσοκομείου
και της λειτουργίας ενός πρότυπου ιατρικού Κέντρου διεθνούς κύρους και της συνέχισης της παροχής υψηλών
υπηρεσιών υγείας προς τους Έλληνες πολίτες. Ωστόσο με
μία και μόνο διάταξη, συμπεριληφθείσα σε παράρτημα και
χωρίς οι εργαζόμενοι να ερωτηθούν ή να ενημερωθούν καταργεί κάθε δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων
των εργαζομένων του ΩΚΚ.Η κυβέρνηση που διατείνεται
ότι προωθεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και πανηγυρίζει για την επανεκκίνηση των ΣΣΕ έρχεται να καταργήσει
τη συλλογική αυτονομία που είχε αναπτυχθεί στον εργασιακό μας χώρο.»
Με αφορμή την επίθεση που δέχονται, οι εργαζόμενοι
στο Ωνάσειο πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στις 27 Σεπτέμβρη. Την Παρασκευή 5 Οκτώβρη προχώρησαν σε στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση που
αποφάσισε την συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων.
Ταυτόχρονα εγείρονται ερωτηματικά για τους χειρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά το ζήτημα του Ερρίκος Ντυνάν και την υποτιθέμενη κρατικοποίηση του με δωρεά από το Ίδρυμα Ωνάση. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν
τέτοιου είδους κινήσεις όταν στρέφονται εναντίον των εργαζομένων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Η μάχη που δίνουν οι εργαζόμενοι στο Ωνάσειο είναι
κομμάτι των αγώνων που δίνει συνολικά η εργατική τάξη
στην «μεταμνημονιακή εποχή» για την διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων, αυξήσεων, προσλήψεων και καλύτερων
συνθηκών εργασίας. Χρειάζονται την στήριξη όλων μας.

Kώστας Πολύδωρος

Στους δρόμους της Αθήνας βρέθηκαν ξανά οι συνταξιούχοι της Εθνικής
Τράπεζας συμμετέχοντας στο παναττικό πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο
την Πέμπτη 4 Οκτώβρη κρατώντας πανό και πικέτες στα ελληνικά και αγγλικά. Με όλα τα περιθώρια αντοχής και υπομονής τους να έχουν εξαντληθεί, αφού η κυβέρνηση εφαρμόζοντας το νόμο Κατρούγκαλου απειλεί από
1/1/19 σε συνδυασμό με την εφαρμογή του νέου αφορολόγητου και την
περικοπή των επιδομάτων, με μεγαλύτερη συρρίκνωση του εισοδήματος
των συνταξιούχων.
Απέναντι στις μεθοδεύσεις οι συνταξιούχοι της Εθνικής είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν μέχρι να δικαιωθούν. Στις αίθουσες της Ευελπίδων
συζητιούνται οι τακτικές αγωγές εναντίον της τράπεζας για την πραξικοπηματική διακοπή της καταβολής των χρημάτων που δικαιούνται από τον ΛΕΠΕΤΕ και τη Δευτέρα 8 Οκτώβρη υπήρξε η πρώτη θετική απόφαση υπέρ
των συνταξιούχων. Ο Συντονισμός Δράσεων που αποτελείται από ομάδες
και κινήσεις που από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκαν για να ενισχύσουν
τον αγώνα, καλούν τους συνταξιούχους την Πέμπτη 11 Οκτώβρη στο ξενοδοχείο Τιτάνια σε ανοιχτή συζήτηση αποτίμησης της κατάστασης περίπου
ένα χρόνο μετά την περικοπή του λογαριασμού επικούρησης προκειμένου
να αποφασίσουν και να οργανώσουν δράσεις.

Ιωάννα Παυλοπούλου

COCA COLA
24ωρη πανελλαδική απεργία έκαναν οι εργαζόμενοι στα εμφιαλωμένα
ποτά, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους, την Πέμπτη 4 Οκτώβρη.
Η απεργία έγινε σε συμπαράσταση στον πρώην προέδρο Κ. Αρτεμίου, που
δικαζόταν στο Εφετείο Θεσσ/νικης.
Από νωρίς οι απεργοί κι οι συμπαραστάτες συγκεντρώθηκαν στα δικαστήρια για να διαμαρτυρηθούν. «Είναι απαράδεκτη η μήνυση και η εξοντωτική ποινή που επιβλήθηκε πρωτόδικα (φυλάκιση 6 χρόνων) στον πρώην
πρόεδρο, μετά από ανώνυμη καταγγελία και χωρίς ούτε ένα μάρτυρα κατηγορίας. Είναι άλλη μια συνδικαλιστική δίωξη, ενάντια σ αυτόν που οργάνωνε τον αγώνα μας. Είμαστε εδώ και δε θα σταματήσουμε. Μετά τη δίκη
θα βγούμε πάλι σε εξορμήσεις, ο αγώνας μας δε θα σταματήσει μέχρι να
ανοίξει το εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη και τα άλλα που έκλεισαν στην
υπόλοιπη Ελλάδα», δήλωσε στην ΕΑ, ο Ανέστης Μεταξάς, μέλος του ΔΣ
του σωματείου της Coca Cola.
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Το εργατικό κίνημα

Επέκταση, όχι περικοπή για ΒΑΕ

Π

ολύ μαζικό και με συμμετοχή από
δεκάδες σωματεία του δημόσιου τομέα ήταν το συλλαλητήριο και η πορεία που οργανώθηκε κατά τη διάρκεια της
24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη
3/10 σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας.
Στην κινητοποίηση βρέθηκαν σωματεία
και εργαζόμενοι από την ΠΟΕΔΗΝ και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων, την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ
με την συμμετοχή του ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ, την
ΠΟΣΥΠ, την ΠΟΕ-ΥΕΘΑ και πολλές άλλες
ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα, ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των εργαζόμενων
στην ΠΟΕ-ΟΤΑ που συσπείρωσε πολλά
πρωτοβάθμια σωματεία από τους δήμους
όλης της Αττικής.
Στο απεργιακό συλλαλητήριο που ξεκίνησε
από το κτήριο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και κατέληξε στο Υπουργείο Οικονομικών συμμετείχαν εργαζόμενοι που ήδη
λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αλλά και εργαζόμενοι από
κλάδους που διεκδικούν να λάβουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Η κινητοποίηση οργανώθηκε μετά την άρνηση, παρά τις πολύμηνες και συνεχείς
προσπάθειες από την μεριά των εργαζόμενων, να ενημερωθούν σχετικά με το πόρισμα της διυπουργικής επιτροπής για τη
“μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας” που δημιουργήθηκε με μνημονιακές δεσμεύσεις για να περικόψει τα
ΒΑΕ σε μια σειρά από κάδους.

3/10, Απεργία ΑΔΕΔΥ για τα ΒΑΕ

Εμπρός για
Πανεργατική

Ο

Δεν είναι άλλωστε τυχαία η στάση του
υπουργού οικονομικών Τσακαλώτου που
από την άνοιξη ακόμα αρνείται να συναντήσει τους εκπρόσωπους των εργαζόμενων
παρά τις περσινές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα
προχωρήσουν “σε διευθέτηση των ΒΑΕ”
χωρίς την ανάλογη συνενόηση με τους εργαζόμενους.

Άρνηση
Και στην κινητοποίηση στις 3/10 ο Τσακαλώτος και όλη η πολιτική ηγεσία “έλειπε”
από το υπουργείο ενώ ο διευθυντής του
γραφείου του υπουργού που συνάντησε
του εκπροσώπους των εργαζόμενων αρνήθηκε να δώσει το πόρισμα της διυπουργικής επιτροπής. Αμέσως μετά την άρνηση

ΥΠΠΟ
24ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Οκτώβρη με συγκέντρωση στις 10.30πμ
στην είσοδο της Ακρόπολης προκύρηξε η ΠΟΕ-ΥΠΠΟ αφού, όπως δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αρνήθηκε
κάθε συνάντηση μαζί τους σχετικά με την απόφαση για παράδοση αρχαιολογικών μνημείων στα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ.
“Οι εργαζόμενοι θα επιβάλλουν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο
θα διασφαλίζει ότι κανείς και ποτέ δε θα παζαρέψει την ιδιοκτησία και την
διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Στον ίδιο τόνο το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ (ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ) στην ανακοίνωσή του τονίζει πως προκηρύσει και αυτό
με τη σειρά του 24ωρη απεργία για όλα τα μέλη του “για την υπεράσπιση
του δημόσιου χαρακτήρα μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και συμμετέχει στη συγκέντρωση που οργανώνεται την ίδια μέρα.
Η υπόθεση της μεταβίβασης μνημείων στο Υπερταμείο είναι εξαιρετικά
σοβαρή. Αρχαιολογικοί χώροι όπως η Κνωσσός, το αρχαίο θέατρο της
Λάρισας, η ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης, μνημεία όπως ο Λευκός
Πύργος, το φρούριο Φιρκά (Χανιά), η Σπιναλόγκα, μουσεία όπως τα αρχαιολογικά μουσεία Ηρακλείου, Αργοστολίου, Μυτιλήνης, τα ακίνητα της
Πλάκας και πολλά άλλα ακίνητα έχουν μεταβιβαστεί –τα περισσότερα με
απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, και οι δύο δημοσιευμένες σε ΦΕΚ–
στην ΕΤΑΔ ΑΕ (η οποία ανήκει πλέον στο Υπερταμείο), με ανοιχτό το ενδεχόμενο περάσματος της διαχείρισης των μνημείων σε ιδιώτες.
Απαιτούμε να μην περάσουν οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία, τα
μουσεία, τα απαλλοτριωμένα ακίνητα του ΥΠΠΟΑ στην ΕΤΑΔ και το Υπερταμείο”, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ.
Την στήριξή της στην απεργία των εργαζόμενων στο ΥΠΠΟ ανακοίνωσε
και η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλώντας τα συνδικαλιστικά στελέχη, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και
των Σωματείων να πάρουν μέρος στην απεργιακή συγκέντρωση μπροστά
στο βράχο της Ακρόπολης.

ενημέρωσης από πλευράς υπουργείου τα
μέλη των Προεδρείων των Ομοσπονδιών
και δεκάδες εργαζόμενοι πραγματοποίησαν
συμβολική κατάληψη της αίθουσας συσκέψεων του Υπουργείου, απαιτώντας απαντήσεις στα δίκαια αιτήματα τους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε
μετά την κινητοποίηση η ΑΔΕΔΥ “το μεγαλειώδες αυτό συλλαλητήριο ήταν ένα ακόμη βήμα στην πορεία των κινητοποιήσεων
για την υπεράσπιση του ανθυγιεινού επιδόματος και την προώθηση λύσεων στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας. Τις επόμενες
ημέρες θα αποφασιστούν οι πολύμορφες
απεργιακές κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν”, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Κυριάκος Μπάνος

ΥΠΑΝ
Κινητοποιήσεις για αυξήσεις με βασικό αίτημα την
αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών στο υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης ξεκινούν οι εργαζόμενοι στις Γενικές Γραμματείες Βιομηχανίας και Εμπορίου στο κτίριο
της πλ. Κάνιγγος. Τις κινητοποιήσεις αποφάσισαν στη
μαζική κοινή συνέλευση των δυο συλλόγων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8/10. Όπως αναφέρεται στο
ψήφισμα της συνέλευσης:
«Εμείς οι εργαζόμενοι στη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή και στη Γεν. Γραμματεία
Βιομηχανίας αποφασίζουμε διαρκείς κινητοποιήσεις
από την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, αντιδρώντας στην άδικη και αντισυνταγματική διάκριση εις βάρος του μεγαλύτερου ποσοστού των εργαζομένων καθώς και στην
ανισορροπία και δυσλειτουργία των υπηρεσιών μας
που δημιουργείται μετά από τη ψήφιση του νομοσχεδίου για την δήθεν εξομοίωση των μισθολογικών διαφορών των υπαλλήλων του Υπουργείου μας… Ζητάμε να
στελεχωθούν οι υπηρεσίες μας με επαρκές σε αριθμό
προσωπικό… Ξεκινάμε από Πέμπτη 11-10-2018 με στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις
10.00. Θα ακολουθήσει κοινή Γενική Συνέλευση».
«Χρειάζεται άμεση κλιμάκωση εδώ και τώρα. Σαν Συσπείρωση Εργαζομένων στη ΓΓΒ θα προτείνουμε στη
συνέλευση να ακολουθήσει πορεία στο κεντρικό υπουργείο στην οδό Νίκης στο Σύνταγμα και άμεσα νέα γενική συνέλευση. Την ώρα που διογκώνονται τα «πλεονάσματα» που φτιάχτηκαν με τις περικοπές των μισθών,
των συντάξεων, των υπηρεσιών μας, δεν πρόκειται να
κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια», μας είπε ο Κώστας
Πίττας, γραμματεάς της ομοσπονδίας τ. ΥΠΑΝ.

Οκτώβρης άρχισε με ένα απεργιακό
μπαράζ. Ξεκίνησαν στις 2 Οκτώβρη οι
εργαζόμενοι του Βοήθεια στο σπίτι,
διεκδικώντας την μονιμοποίηση τους, και συνέχισαν την επόμενη μέρα με την απεργία Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ για τα ΒΑΕ. Την Πέμπτη
4/10 είχαμε τη 48ωρη απεργία των γιατρών του
ΠΕΔΥ και την ίδια ημέρα έγινε συγκέντρωση και
πορεία χιλιάδων συνταξιούχων. Στις 5/10 είχαμε
την 24ωρη απεργία των γιατρών της ΟΕΝΓΕ και
το μεσημέρι πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ στο Υπ. Παιδείας, με κεντρικό αίτημα και εδώ τις προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού. Tην Τετάρτη 10/10 έχουμε την κορύφωση αυτού του πρώτου κύκλου
των κινητοποιήσεων, με την 24ωρη απεργία της
ΠΟΕΔΗΝ και την πανελλαδική συγκέντρωση
των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία στην Αθήνα.
Στην πραγματικότητα, μετά την αναγγελία
από την κυβέρνηση για την περιβόητη έξοδο
από τα μνημόνια στα τέλη του Αυγούστου, αυτό που ξετυλίγεται μπροστά μας είναι ένα μπαράζ κινητοποιήσεων που δείχνει ξεκάθαρα ότι
για το εργατικό κίνημα καμία από τις μάχες και
τα μέτωπα δεν έχει κλείσει.
Προφανώς το ζήτημα των μαζικών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού ενάντια στις απολύσεις
των συμβασιούχων, παραμένει κεντρικό αίτημα
συνολικά για το εργατικό κίνημα και η είναι η
ναυαρχίδα των εργατικών αντιδράσεων. Την ίδια
ώρα, ο νόμος Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό
που ψηφίστηκε πριν από δυόμιση χρόνια συνεχίζει να βρίσκεται στο κέντρο της αντιπαράθεσης.
Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο παλεύουν για να
μην περικοπούν τα ΒΑΕ, αλλά αντίθετα να επεκταθούν, οι εργαζόμενοι στην Cosco έδωσαν
μάχη το καλοκαίρι και κέρδισαν τα Βαρέα, οι
συνταξιούχοι βγαίνουν στους δρόμους για να
μην περικοπούν οι συντάξεις.

Αγώνες
Οι αγώνες που ξεδιπλώνονται αυτές τις ημέρες μπορούν να βάλουν στο κέντρο το εργατικό
κίνημα και να καθορίσει τις εξελίξεις. Μπορούν
να πετύχουν νίκες και να αρχίσουν να ξηλώνουν
πλευρές των μνημονίων μια που η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ ευάλωτη σε πιέσεις από τη
μεριά του εργατικού κινήματος. Ο μόνος τρόπος να υλοποιηθούν ακόμη και οι αναιμικές
υποσχέσεις του Τσίπρα, αλλά πολύ περισσότερο για να κερδίσουμε πραγματικά μια σειρά
από αιτήματα είναι η κλιμάκωση των αγώνων.
Και η κλιμάκωση των αγώνων είναι ταυτόχρονα
και ο τρόπος για να πετάξουμε στα σκουπίδια
τις κραυγές του Κούλη και της ΝΔ.
Γι’ αυτό, είναι κρίσιμο σε αυτές τις συνθήκες
μαζί με την στήριξη των αγώνων και των απεργιών που ξεσπάνε, να υπάρξει και πανεργατική
γενίκευση της αντιπαράθεσης. Η πρωτοβουλία
των δυνάμεων του ΠΑΜΕ για απεργία στις 8 Νοέμβρη είναι ένα βήμα και βάζει πίεση στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία να προχωρήσει απεργιακά. Η ΑΔΕΔΥ συζητάει την κήρυξη απεργίας
στις 14 Νοέμβρη. Η ΓΣΕΕ παραμένει σε αδράνεια. Δεν υπάρχουν περιθώρια για παιχνίδια με
τις ημερομηνίες. Χρειάζεται ολόκληρη η αριστερά, τα συνδικάτα να επιβάλλουν ότι θα προχωρήσουμε άμεσα σε πανεργατική κλιμάκωση.

Τάσος Αναστασιάδης
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Συνέντευξη

Οι μάχες του Συντονιστικού των Νοσοκομείων
Η συνέχεια του αγώνα για μαζικές
προσλήψεις κι αύξηση της χρηματοδότησης. Η κόντρα με τις ιδιωτικοποιήσεις – είδαμε μια σειρά υποδομές των νοσοκομείων να μπαίνουν στο Υπερταμείο. Σε όλα αυτά
μόνο με απεργιακή κλιμάκωση
μπορούμε να πετύχουμε νίκες. Κι
αυτή η απεργιακή κλιμάκωση θα
έχει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία
αν γίνει συντονισμένα από περισσότερους κλάδους εργαζομένων
που διεκδικούν “να τα πάρουν όλα
πίσω”. Είναι θετική η προσπάθεια
σωματείων κι ομοσπονδιών για γενική απεργία στις 8 Νοέμβρη.
Μπαίνουμε κι εμείς σε αυτή την
προσπάθεια για να δώσουμε πανεργατική συνέχεια στις κινητοποιήσεις μας. Θα συνεδριάσει και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων τις μέρες μετά την απεργία, για να συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα τα
επόμενα αγωνιστικά βήματα.

Στις 10 Οκτώβρη οργανώνετε μια
μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση
στα δημόσια νοσοκομεία. Πώς
φτάσαμε σε αυτή την απεργία;
Η απεργία αποφασίστηκε μετά
από πρόταση του Συντονιστικού
Νοσοκομείων στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ που συνεδρίασε
μετά τη διαδήλωση των υγειονομικών στις 7/9 στη Θεσσαλονίκη. Πατάει σε ένα ολόκληρο κίνημα που
υπάρχει στη Δημόσια Υγεία τα τελευταία χρόνια, με δεκάδες απεργιακές κινητοποιήσεις, που δεν παραιτείται από τη διεκδίκηση μαζικών προσλήψεων, αύξησης της
χρηματοδότησης στα νοσοκομεία
και μόνιμης και σταθερής εργασίας για όλους. Στόχος μας είναι η
απεργία της 10ης Οκτώβρη να
αποτελέσει την κλιμάκωση αυτού
του κινήματος, να είναι η μεγαλύτερη απεργία που έχουμε κάνει
στα νοσοκομεία, μέσα σε όλη αυτή
τη μακριά αγωνιστική πορεία. Είναι
κομβική γιατί έρχεται σε μια περίοδο που η μεν κυβέρνηση διαλαλεί
το τέλος των μνημονίων και οι δε
εργαζόμενοι διεκδικούμε να πάρουμε πίσω όλα όσα “θυσιάστηκαν” για χάρη των μνημονιακών
πολιτικών την τελευταία δεκαετία.
Ποιά είναι η κατάσταση στα
δημόσια νοσοκομεία που
αναγκάζει τους εργαζόμενούς
τους να ξεσηκώνονται απεργιακά;
Τα νοσοκομεία στενάζουν από
τις ελλείψεις και την υποχρηματοδότηση και την ίδια στιγμή χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτά απειλούνται με απόλυση. Οι ελλείψεις
σε προσωπικό οδηγούν ολόκληρα
τμήματα και κλινικές νοσοκομείων
να υπολειτουργούν, και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, οι
πάντες, να δουλεύουν με εξαντλητικούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση του κινήματος
λέει ότι κάνει προσλήψεις αλλά
στην πραγματικότητα είναι με το
σταγονόμετρο. Δεν αρκούν για να
καλύψουν τα κενά. Και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών είναι ελαστικά
εργαζόμενοι που μετά από μερικούς μήνες έρχονται ξανά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απόλυσης. Όλα τα προηγούμενα χρόνια
εφαρμοζόταν το 1 προς 10, μία
πρόσληψη για δέκα συνταξιοδοτήσεις. Στην πραγματικότητα κι αυτή
η μία πρόσληψη δεν γινόταν. 0
προς 10 ήταν στην πράξη, με συνέπεια να δημιουργείται μια τεράστια τρύπα χιλιάδων κενών θέσεων, απαραίτητων για τη λειτουργία
των νοσοκομείων. Τώρα η κυβέρνηση λέει ότι θα εφαρμόσει το 1
προς 1. Παρότι ούτε αυτό φαίνεται
να γίνεται πράξη, ακόμα και το 1

Ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζόμενων
στο Νοσοκομείο
Αγ. Σάββας, μίλησε
στον Στέλιο Μιχαηλίδη
προς 1 δεν αρκεί, γιατί το μόνο
που κάνει είναι να συντηρεί αυτή
τη μαύρη τρύπα. Χρειάζεται να
αναποδογυρίσει η προηγούμενη
κατάσταση κι αυτό σημαίνει μαζικές προσλήψεις. Να μπαίνουν 10
νέοι εργαζόμενοι – με μόνιμη σχέση εργασίας – για κάθε έναν που
συνταξιοδοτείται. Έτσι θα αναστηθούν τα νοσοκομεία. Γι'αυτό και
τόσο η απεργία στις 10/10 όσο και
γενικότερα ο αγώνας που δίνουμε
στα δημόσια νοσοκομεία, αποτελεί
μάχη για ολόκληρη την εργατική
τάξη. Η δύναμη είναι στην ενότητα
των εργαζόμενων και γι'αυτό είναι
θετικό το ότι η απεργία στις 10/10
έρχεται μετά από ένα σερί απεργιών, του Βοήθεια στο Σπίτι στις
2/10, της ΑΔΕΔΥ στις 3/10, των
γιατρών του ΕΟΠΥΥ στις 4 και
5/10, της ΟΕΝΓΕ προχτές.
Είπες ότι η απεργία στις 10/10 ήρθε
μετά από πρόταση του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Ποιός είναι ο
ρόλος του Συντονιστικού στο κίνημα των εργαζόμενων στην Υγεία.
Είναι καταλυτικός ο ρόλος του.

Η πρόταση για απεργία στις 10/10
γεννήθηκε μέσα σε συνέλευση του
Συντονιστικού το καλοκαίρι κι
έφτασε να κερδηθεί στο Γενικό
Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ τις μέρες
της ΔΕΘ. Κι έχουμε φτάσει σε αυτή τη δυνατότητα γιατί όλα τα χρόνια της ύπαρξής του, το Συντονιστικό δεν έχει σταματήσει να παίρνει πρωτοβουλίες που συσπειρώνουν τα πιο αγωνιστικά κομμάτια
της βάσης σε αρκετά νοσοκομεία,
απλούς εργαζόμενους και συνδικαλιστές, διαμορφώνοντας έτσι
ένα μαχητικό δίκτυο που αναγκάζει τις ηγεσίες των ομοσπονδιών
να παίρνουν απεργιακές αποφάσεις. Κορυφαίο παράδειγμα – από
τα πολλά – είναι η μάχη που δώσαμε για να μην απολυθούν οι συμβασιούχοι που δουλεύουν στα νοσοκομεία με προγράμματα του
ΟΑΕΔ και αναγκάστηκε το Υπουργείο να παρατείνει τις συμβάσεις
για έναν ακόμα χρόνο, φτάνοντας
σήμερα που έχουμε να δώσουμε
ξανά την ίδια μάχη, διεκδικώντας
μονιμοποίησή τους. Αντίστοιχα και
με τους επικουρικούς που το καλοκαίρι με την απόφαση του ΣτΕ,
βρεθήκαμε μπροστά στον κίνδυνο
της απόλυσης και παίξαμε ρόλο να
βγουν οι κινητοποιήσεις που ανάγκασαν το Υπουργείο να δεσμεύεται ότι δεν θα γίνουν οι απολύσεις.
Πώς οργανώσατε την απεργία
στο νοσοκομείο του Αγ.Σάββα;
Ήδη εδώ και δυο βδομάδες λει-

τουργεί η Επιτροπή Αγώνα, δηλαδή συνάδελφοι που μαζί με το Σωματείο οργανώνουν την επιτυχία
της απεργίας, με εξορμήσεις στα
τμήματα, συζητήσεις, αφίσσες
παντού, πανό στην είσοδο. Κάναμε
μια πολύ καλή γενική συνέλευση
και σε συμμετοχή και σε συζήτηση. Η εικόνα που έβγαινε από αυτή
ήταν ενός κόσμου οργισμένου κι
αγανακτισμένου από τις συνθήκες
εργασίας, όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω των ελλείψεων και της
υποχρηματοδότησης. Τώρα που
μιλάμε, (σ.σ Δευτέρα μεσημέρι)
μόλις τελειώσαμε από μια σαρωτική περιοδεία στο νοσοκομείο, που
ξεσήκωσε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες για
την απεργία της Τετάρτης. Αυτό
που καταλαβαίνουμε είναι ότι
υπάρχει μεγάλη όρεξη για αγώνα
στους συναδέλφους, γιατί υπάρχει
η πεποίθηση ότι είμαστε σε μια περίοδο που άμα οργανωθείς και παλέψεις μπορείς να πετύχεις νίκες.
Ποιά θα πρέπει να είναι η συνέχεια
του κινήματος των υγειονομικών
μετά την απεργία στις 10 Οκτώβρη;
Έχουμε μπροστά μας μεγάλες
μάχες. Η λήξη των συμβάσεων χιλιάδων συναδέλφων στο τέλος του
έτους κι άρα η συνέχεια της πάλης
για να μην απολυθεί κανείς. Η διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων των επικουρικών και το να μην
παιχτούν παιχνίδια από την κυβέρνηση που θα σημάνουν απολύσεις.

Οι γιατροί έχετε μπροστά σας και
τη μάχη των εκλογών στον Ιατρικό
Σύλλογο Αθήνας και Πειραιά.
Ποιά θα είναι η παρέμβαση
της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς σε αυτή τη μάχη;
Οι εκλογές σε ΙΣΑ και ΙΣΠ θα
πραγματοποιηθούν το διήμερο 21
και 22 Οκτώβρη. Οι δυνάμεις του
αντικαπιταλιστικού δικτύου “Νυστέρι” συμμετέχουμε στο Ενωτικό
Κίνημα για την Ανατροπή. Είναι κατάκτηση ότι η αντικαπιταλιστική
αριστερά δίνει για άλλη μια φορά
ενωμένα τη μάχη. Θέλουμε μέσα
από τη συμμετοχή μας σε αυτές
τις εκλογές να εκφραστούν όλοι οι
συνάδελφοι που αγανακτούν με
την κατάσταση της Δημόσιας Υγείας όλων των βαθμίδων, να εκφραστεί ο κόσμος που απεργεί, που
διεκδικεί προσλήψεις, μονιμοποιήσεις και χρηματοδότηση. Και την
ίδια στιγμή να δυναμώσουμε και
τον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες. Μην ξεχνάμε
ότι πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας είναι ο Πατούλης, ένας
ακροδεξιός, που συχνά προβάλει
ρατσιστικές θέσεις και περηφανεύεται για τις σχέσεις του με τον
Τραμπ. Είμαστε η δύναμη που
μπορεί να μπλοκάρει το ρατσισμό
και τους φασίστες όπως έχουμε
κάνει με τους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής, που προσπάθησαν να κατέβουν στις προηγούμενες εκλογές
και με τη δική μας κινητοποίηση
τους αναγκάσαμε να μείνουν σε
πολύ περιορισμένα ποσοστά και
να μην εκλεγούν, ενώ στις προσεχείς εκλογές είναι αμφίβολη η
συμμετοχή τους.
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Νοσοκομεία
Συνέχεια στη μεγάλη μάχη των εργαζόμενων στα
δημόσια νοσοκομεία για
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις και χρηματοδότηση,
δίνεται με την 24ωρη πανελλαδική απεργία που
πραγματοποιούν αυτή την
Τετάρτη 10 Οκτώβρη και
τη μεγάλη διαδήλωση
στην Αθήνα. Η πορεία των
απεργών θα ξεκινήσει στις
8πμ από τον κόμβο των
Παίδων στη Μεσογείων και
θα καταλήξει στο Υπουργείο Υγείας. Σε αυτό το δισέλιδο μπορείτε να διαβάσετε όσα μας είπαν οι ίδιοι
οι απεργοί από νοσοκομεία όλης της χώρας.

ΠΑΤΡΑ

Η

συμμετοχή στην απεργία
της 10ης Οκτώβρη από το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
του Ρίου αναμένεται να είναι μεγάλη.
Η εικόνα που έχουμε από τις
εξορμήσεις μας και όλη την
προσπάθεια οργάνωσης της
απεργίας είναι ότι υπάρχει διαφορά σε σχέση με ένα προηγούμενο διάστημα. Παρά τις πιέσεις
που μπαίνουν από τα πάνω
ενάντια στην απεργία, ήδη στο
λεωφορείο για την απεργιακή
συγκέντρωση της Αθήνας έχουν
κλείσει θέσεις οι διπλάσιοι σε
σχέση με προηγούμενες πανελλαδικές απεργίες.
Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες δεν αντέχουν άλλο
την κατάσταση που έχουν φέρει
το νοσοκομείο μας. Η υποχρηματοδότηση και οι ελλείψεις
φαίνονται σε όλους τους τομείς. Χρειάζονται μαζικές προσλήψεις. Είναι κοροϊδία να μας
φέρνουν 4-5 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και να
μας λένε ότι γίνονται προσλήψεις. Η εντατικοποίηση της εργασίας είναι μεγάλη κι αυτό
φέρνει και την ανάλογη κούραση, αλλά και την οργή. Έχει έρθει η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να
σταματήσουμε την πολιτική της
λιτότητας.
Αυτό είναι και το κεντρικό ζήτημα που βάζει και η απεργία
της Τετάρτης αλλά και η συνέχεια. Η απεργία θα πρέπει να είναι σκαλοπάτι για τη συνέχιση
του αγώνα, όλων των εργαζόμενων μαζί για να διεκδικήσουμε
αυτά που μας έχουν πάρει όλα
αυτά τα χρόνια. Να τα πάρουμε
όλα πίσω.

Μιχάλης Ψαρρής
εργαζόμενος ΠΓΝΠ, Ρίο Πάτρα

Όλοι στην
απεργία 10/10!
Πανελλαδική
συγκέντρωση
στην Αθήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ

εγάλο βήμα στην πορεία του αγώνα
για μονιμοποιήσεις κι όχι απολύσεις,
είναι η 24ωρη απεργία την Τετάρτη 10/10.
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης επικρατεί αναβρασμός γύρω από το
ζήτημα των συμβασιούχων εργαζομένων
καθώς σε λίγο καιρό λήγουν οι συμβάσεις
των πρώην εργολαβικών συναδέλφων, καθαριστριών, φυλάκων κλπ με κίνδυνο να
πεταχτούν στο δρόμο. Πάνω από 100 άτομα κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά
τους. Γι'αυτό και ήταν δεκάδες οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι που συγκεντρώθηκαν σε σύσκεψη που οργανώθηκε
τη Δευτέρα 8/10 στο νοσοκομείο για τους
συμβασιούχους και την Τρίτη 9/10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας 7πμ-9πμ
και συγκέντρωση στην πύλη.
Υπερθεματίσαμε για τη σημασία της
απεργίας στη σύσκεψη των συμβασιούχων, κι όλο το προηγούμενο διάστημα
έχουμε πραγματοποιήσει αρκετές εξορμήσεις στο νοσοκομείο. Κάποιοι από το νοσοκομείο, μόνιμοι και συμβασιούχοι, ετοιμαζόμαστε να κατέβουμε και στην απερ-

γιακή συγκέντρωση της Αθήνας, με πανό
“Μονιμοποιήστε τους συμβασιούχους”.
Αντίστοιχη προσπάθεια έχει γίνει και σε
άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης όπως
το Ιπποκράτειο, τον Αγ. Δημήτριο κ.α, που
επίσης ετοιμάζονται να κατέβουν στην
απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας. Η
επιτυχία της απεργίας στις 10/10 θα παίξει
ρόλο και για τη συνέχεια. Θα χρειαστεί
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Στο νοσοκομείο ήδη είναι στα σκαριά γενική συνέλευση, προγραμματισμένη για τις 18
Οκτώβρη.
Το θετικό είναι ότι οι συμβασιούχοι είναι
διατεθειμένοι να αγωνιστούν μέχρι τέλους
και πιστεύω ότι έχουμε βοηθήσει στη διαμόρφωση αυτού του κλίματος με τις εξορμήσεις μας και όχι μόνο. Η επιτυχία της
απεργίας στις 10 Οκτώβρη, η συνέχεια
των κινητοποιήσεων και ο κοινός αγώνας
μόνιμων και συμβασιούχων θα παίξουν
κρίσιμο ρόλο για να μην χάσει κανείς τη
δουλειά του και να προσληφθεί ακόμα περισσότερος κόσμος που έχουμε ανάγκη
στα νοσοκομεία.

Κατερίνα Αβραμίδου,
εργαζόμενη στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ζ

ώντας μέσα στις ασφυκτικές συνθήκες του νοσοκομείου, όπου οι εργαζόμενοι διαρκώς μειώνονται ενώ οι
προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, με τις ελλείψεις
να γίνονται αισθητές στην καθημερινή δουλειά μας, κατεβαίνουμε στην απεργία της 10
Οκτώβρη ζητώντας να τα πάρουμε όλα πίσω: τους μισθούς, τα συντάξιμα χρόνια των
ΒΑΕ, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας με επιστημονικά κριτήρια, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς, βάζοντας ένα χέρι στην ανατροπή των άθλιων καθεστώτων εκμετάλλευσης και αδικίας.
Στις 10 Οκτώβρη απεργούμε και για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά και ειδικά το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Όπως δείχνουν τα πράγματα, τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και η
"ουδέτερη" επιτροπή μεθοδεύουν την κατάργησή του, αφού το πόρισμά της ποτέ δεν παραδόθηκε στους εργαζόμενους. Γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι η κατάργηση των επιδομάτων είναι επιβολή της ΕΕ και των μνημονίων που έχουν υπογραφεί.
Απεργούμε διεκδικώντας μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, γενναίες προσλήψεις
για κάλυψη όλων των αναγκών και χρηματοδότηση του συστήματος Υγείας, ώστε να παραμείνει δημόσιο, δωρεάν, σύγχρονο για όλους. Συνάδελφοι, μέλη του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ θα βρίσκονται στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα κι όσοι
δεν καταφέρουν να ανέβουν, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 12μεσ στην 7η
ΥΠΕ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βάσω Αθανασάκη, , εργαζόμενη ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

4/10, Απεργιακή συγκέντρωση στην Αλεξάνδρας

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΔΥ

Χρειάζεται κλιμάκωση

Μ

ε ψηλά ποσοστά συμμετοχής πραγματοποιήθηκε η
48ωρη απεργία των γιατρών του ΠΕΔΥ στις 4 και 5
Οκτώβρη, ενάντια στη διάλυση της πρωτοβάθμιας
περίθαλψης. Την πρώτη μέρα της απεργίας στο Κέντρο Υγείας της λεωφ.Αλεξάνδρας συγκεντρώθηκαν δεκάδες απεργοί
και στη συνέχεια πορεύτηκαν προς την 1η Υγειονομική Περιφέρεια, διεκδικώντας συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη.
Στο πλευρό των απεργών βρέθηκαν αγωνιστές κι αγωνίστριες του Συντονιστικού Νοσοκομείων, του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια και της Εργατικής Αλληλεγγύης μοιράζοντας προκήρυξη τόσο για την απεργία στο ΠΕΔΥ όσο
και για αυτή που ακολουθεί, στα δημόσια νοσοκομεία στις
10/10.
Οι λόγοι της απεργίας εξηγούνται σε “επιστολή προς τους
πολίτες” που μοίραζαν οι γιατροί στον κόσμο που συναντούσε την απεργιακή συγκέντρωση της λεωφ. Αλεξάνδρας.
Πρώτα απ' όλα να μην περάσουν οι απολύσεις που ετοιμάζει
το Υπουργείο Υγείας: “Τα πολυϊατρεία μετά τις απολύσεις
του 2014 δυστυχώς δεν ορθοπόδησαν ποτέ. Παρά τις υποσχέσεις των κυβερνώντων, υπολειτουργούν με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού κι εξοπλισμού. Προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών δεν γίνονται. Οι απολυμένοι δεν επαναπροσλήφθηκαν όλοι. Καθημερινά αποχωρούν με συνταξιοδότηση
γιατροί ενώ οι επικουρικοί γιατροί που προσλαμβάνονται με
εξευτελιστικές αμοιβές, απολύονται μετά από 2-3 χρόνια...

Προσλήψεις
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο τέλος του 2018 το
υπουργείο ετοιμάζει εκατοντάδες απολύσεις γιατρών που
επανήλθαν στην εργασία τους με δικαστικές αποφάσεις!
Όλα αυτά θα αποδυναμώσουν τις μονάδες και θα οδηγήσουν πιθανά σε κλείσιμο κάποιων από αυτές” αναφέρει η
ανακοίνωση των απεργών και συνεχίζει υπογραμμίζοντας
την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις προκειμένου να μπορεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη να προσφέρει τις
αναγκαίες υπηρεσίες στον κόσμο.
Η κυβέρνηση, αντ' αυτού επιχειρεί να επεκτείνει το ωράριο
των εργαζόμενων, χωρίς αυτό να συνοδεύεται από στελέχωση των υπηρεσιών με νέους εργαζόμενους. “Το υπουργείο
πρόσφατα ανακοίνωσε αυθαίρετα την παράταση της λειτουργίας των Μονάδων μέχρι τις 9μμ, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς αναβάθμιση εργαστηρίων και με ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων και προσωπικού, χωρίς φύλαξη. Εμείς προτείναμε
στο Υπουργείο να εξοπλίσει τα Κέντρα Υγείας και να προσλάβει ιατρούς, ώστε να λειτουργούν σε 24ωρη βάση, έτσι
ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν φροντίδα υψηλού επιπέδου και τα νοσοκομεία να αποφορτίζονται από χιλιάδες
ασθενείς”, υπογραμμίζουν οι απεργοί.
Σε δηλώσεις τους στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης, συνδικαλιστές της πανελλήνιας ομοσπονδίας των συλλόγων εργαζομένων στον ΕΟΠΥΥ, χαρακτήριζαν την απεργία ως προειδοποιητική, τονίζοντας ότι θα
υπάρξει κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι διεκδικήσεις τους.

Σ.Μ.
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Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα

Ενώνουμε τις φωνές μας
Α

Τ

ποφάσισαν η
Ευρώπη να
είναι φρούριο.
Σύμμαχοι και καλοδεχούμενοι να
είναι οι πλούσιοι
όλου του κόσμου
(και οι επιχειρήσεις τους), κίνδυνος και εχθροί οι
φτωχοί της δικής
τους ιμπεριαλιστικής οικονομικής πολιτικής και
οι ξεριζωμένοι
των δικών τους
πολέμων σε Αφρική και Ασία.

ην Παρασκευή που πέρασε, 5
Οκτώβρη, φασίστες χτύπησαν
στη Μασσαλία τα γραφεία της συλλογικότητας SOS-Mediterranee, που
ναυλώνει το σωστικό πλοίο Aquarius
με σκοπό να σώζει μετανάστες και
πρόσφυγες, και που είναι τώρα μπλοκαρισμένο στο λιμάνι. Την επόμενη
μέρα, Σάββατο, γίνανε 60 συγκεντρώσεις σε όλη τη Γαλλία για στήριξη και
αλληλεγγύη προς τους μετανάστες
και πρόσφυγες.

Αποφάσισαν να κρατήσουν τους φτωχούς και
τους ξεριζωμένους μακριά από την Ευρώπη
εφαρμόζοντας μια «αποτρεπτική πολιτική». Που
πάει να πει: Να παίρνουν το μήνυμα όσοι αναζητούν καταφύγιο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια εδώ,
ότι γι’ αυτούς, ακόμη και στη χώρα του Ξένιου
Δία, Ευρώπη σημαίνει Μόρια.
Και οι Ευρωπαίοι πολίτες, που θεωρούσαν δεδομένο για πάντα τον πολιτισμό των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, είδαν να ανασταίνεται το τέρας
του ναζισμού.
Ο ναζισμός δεν γεννιέται από το τίποτε αλλά
εξελίσσεται από στοιχεία βαρβαρότητας που
ενυπάρχουν στις επίσημες πολιτικές αποκλεισμού, κοινωνικής ανισότητας, θεσμικού ρατσισμού, τραυματισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι διαρκές το φάσμα από την ιδεολογία
του κοινωνικού δαρβινισμού (που χαρακτηρίζει
το νεοφιλελευθερισμό) έως την ιδεολογία των
ακροδεξιών, φασιστικών και ναζιστικών κομμάτων που έκαναν την εμφάνισή τους τα τελευταία
χρόνια στην Ευρώπη και επηρέασαν τις πολιτικές των κυβερνήσεων στην αντιμετώπιση των
προσφύγων. Η πολιτική «Ευρώπη-φρούριο» κατέστρεψε εκείνα τα στοιχεία ανθρωπιάς και δημοκρατικού πολιτισμού που άφησε ως παρακαταθήκη η μεγάλη αντιφασιστική νίκη κατά του
ναζισμού. Η υπονόμευση της Συνθήκης της Γενεύης για τους πρόσφυγες, οι ιμπεριαλιστικοί εκβιασμοί για την επιβολή σχέσεων εξάρτησης
ανάμεσα σε ισχυρές και αδύναμες χώρες, η συστηματική διάλυση και εξαφάνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, όλα συνδέονται μεταξύ τους σε ένα πλέγμα χειραγώγησης των πολιτών που έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή της
βαρβαρότητας.
Το ερώτημα σήμερα δεν είναι αν τελικά θα είναι νικηφόρα η μάχη μας. Θα είναι, διότι η έκβαση της σύγκρουσης από εμάς εξαρτάται και όχι
από τους εχθρούς του πολιτισμού. Το ζητούμενο
είναι να σταματήσουμε ΤΩΡΑ την επέλαση της
βαρβαρότητας, γιατί με κάθε ώρα και στιγμή
πληθαίνουν οι νεκροί μας στη Μεσόγειο και στον
Έβρο. Γι’ αυτό το σκοπό συμμετέχουμε στη Διεθνή Συνάντηση άνθρωποι από τόσες χώρες της
Ευρώπης.

Γιώργος Τσιάκαλος
πανεπιστημιακός

Το βλέπουμε στη Μασσαλία όπως
το είδαμε στο Κέμνιτς. Παντού στην
Ευρώπη, όπως και
στη Γαλλία, οι ρατσιστικές, αντι-μεταναστευτικές, αντικοινωνικές πολιτικές το
μόνο που κάνουν είναι να στρώνουν το
δρόμο στους φασίστες.
Αλλά βλέπουμε
επίσης στη Γαλλία
και στην Ευρώπη, ότι
είναι εφικτό να τους
κλείσουμε το δρόμο
και να κτίσουμε την
απάντηση.
Η Πορεία Αλληλεγγύης, η οποία
οργάνωσε τη διαδήλωση ενάντια στο
ρατσισμό και την αστυνομική βία στα
πλαίσια της διεθνούς μέρας την περασμένη 17 Μάρτη, συσπειρώνει συλλογικότητες των Sans-papiers και μεταναστών, επιτροπές οικογενειών των
θυμάτων αστυνομικής βίας, οργανώσεις μεταναστών εργατών, όπως και

συνδικάτα και άλλες συλλογικότητες.
Οργάνωσε συνέλευση στις 29 και
30 Σεπτέμβρη και καλεί στο χτίσιμο σε
κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά της
αντιρατσιστικής απάντησης, της αλληλεγγύης και της πάλης μαζί με τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες.
Αποφασίστηκε επίσης το κάλεσμα
σε διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία στις
18 Δεκέμβρη, διεθνή μέρα των μεταναστών, με αίτημα την ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης και σύνορα
ανοιχτά. Τέλος καλεί σε μαζική κινητοποίηση για να διαδηλώσουμε στις 16
Μάρτη 2019 μαζί με
τις αντιρατσιστικές
και αντιφασιστικές
οργανώσεις σε όλη
την Ευρώπη.
Γι’ αυτό ένας σύντροφος συνδικαλιστής συμμετείχε σε
αντιρατσιστικό συνέδριο στη Μπολόνια
στην Ιταλία, και αντιπρόσωποι της Πορείας Αλληλεγγύης θα
πάνε στη διεθνή αντιφασιστική συνάντηση
της ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα και του
Stand up to Racism στο Λονδίνο.
Δεν θα αφήσουμε να περάσει ο φασισμός, δεν θέλουμε την Ευρώπη του
ρατσισμού και των κλειστών συνόρων, έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο να
κερδίσουμε!

Ντενί Γκοντάρ
Πορεία Αλληλεγγύης

Ε

ίμαι μέλος της κίνησης Ενότητα ενάντια στο Φασισμό και το
Ρατσισμό, από την Καταλονία. Θα συμμετέχω στην Αντιφασιστική Συνάντηση στις 13 Οκτωβρίου για πολλούς λόγους. Πρώτον,
επειδή κάθε τοπικός αγώνας (στις δουλειές μας, στα σχολεία μας,
στις γειτονιές μας ...), έχει άμεση σχέση με τον αγώνα σε διεθνή
κλίμακα.
Η ανταλλαγή εμπειριών, όπως το άνοιγμα του τζαμιού στη γειτονιά
μου ή η πάλη ενάντια στις ομάδες φασιστών στην Καταλονία, και ο
συνδυασμός με άλλες εμπειρίες σε όλη την Ευρώπη, μας οδηγούν όχι
μόνο να κατανοήσουμε το πρόβλημα ως πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να μάθουμε συλλογικά και να αγωνιστούμε σκληρότερα.
Δεύτερον, διότι βλέπουμε πώς ο φασισμός και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά οργανώνονται με παρόμοιο τρόπο: ομιλίες μίσους ενάντια στους
Ρόμα, ισλαμοφοβία, λαϊκισμός ... Αυτό το γεγονός πρέπει να μας απασχολήσει όλους για την ανάγκη να μοιραστούμε πανευρωπαϊκές τακτικές στον αντιφασιστικό αγώνα. Ελάτε να συμμετέχετε στην Συνάντηση. Ας μάθουμε, ας μοιραστούμε και ας αγωνιστούμε. Αν αυτοί κινούνται σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει κι εμείς να κινηθούμε ανάλογα
για να τους αντιμετωπίσουμε. Η άνοδος του φασισμού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων των αριστερών πολιτικών σχηματισμών.
Ποτέ ξανά φασισμός, ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Βαρκελώνη.

Μαρίνα Μοράντε, Καταλονία,
Ενότητα ενάντια στο Φασισμό και το Ρατσισμό

Τ

α τελευταία οκτώ χρόνια, η Γερμανία
γνώρισε μια πολιτική πόλωση προς τα
δεξιά, όπως πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση
ενός νέου δεξιού κόμματος, της AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία), η οποία έχει γίνει
το κέντρο των φασιστών τα τελευταία
χρόνια.
Στην ανατολική
γερμανική πόλη Κέμνιτς, αυτό οδήγησε
σε έκρηξη ρατσιστικών διαδηλώσεων
από τα τέλη Αυγούστου του 2018. Χιλιάδες ρατσιστές έχουν
βγει στους δρόμους
του Κέμνιτς τρομοκρατώντας όσους δείχνουν ξένοι, πρόσφυγες,
μετανάστες,
Εβραίους και αριστερούς.
Το πρόσχημα για τη ρατσιστική έκρηξη
στο Κέμνιτς και άλλες πόλεις της ανατολικής Γερμανίας ήταν το μαχαίρωμα ενός άντρα από Αφγανό πρόσφυγα κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης. Η ΑfD ηγήθηκε αυτών
των διαδηλώσεων μαζί με ανοιχτά φασιστικά κόμματα και ομάδες, όπως το Pegida
κλπ. Η τωρινή ηγεσία του AfD έχει υπερασπιστεί τη ρατσιστική έκρηξη και υποστηρίζει ότι ο γερμανικός λαός “εξαφανίζεται”

12μεs-1μμ. Προσέλευση
1.00μμ - 3.30μμ Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ

Η αντίσταση στο ρατσισμό
και την ακροδεξιά απειλή θα νικήσει!
Ομιλητές/τριες: Γουέιμαν Μπένετ, Ενωμένοι ενάντια στο ΦασισμόΞεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσισμό, Βρετανία

Φόλκαρτ Μόσλερ, Αντισταθείτε στο Ρατσισμό, Γερμανία
Kώστας Μανταίος, πρόεδρος ΣΦΕΑ
Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος-πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ
Ναταλία Ρασούλη, μουσικός
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Συντονίζουν Κατερίνα Θωίδου και Χρύσα Δουζένη

4.00μμ - 5.30μμ Συζητήσεις- Σαράφειο
Αίθουσα Ά

Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

Ομιλητές/τριες: Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος Εφσυν
Νασίμ Μπικάς, Πρόσφυγας από το Camp Μαλακάσας
Στέλλα Πρωτονοταρίου, εκπαιδευτικός, Ανοικτή Πόλη
Αλεξάνδρα Μαρτίνη, ΚΕΕΡΦΑ Βορείων Αττικής
Συντονίζει η Εύα Ηλιάδη

Αίθουσα Β

Δίκη - καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος-πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧA
Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος-πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧA
Τάσος Καραντής, δημοσιογράφος-Πρωτοβουλία αντιφασιστών Σαλαμίνας

Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρούφ

Διεθνής συντονισμός-16 Μάρτη 2019

Ομιλητές/τριες: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Μαρίνα Μοράντε, Ενότητα ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, Καταλονία
Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός Νοσοκομείο Γεννηματάς
Θανάσης Διαβολάκης, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ
Συντονίζει η Δήμητρα Κομνιανού, ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης

Σ

την καινούργια φάση του εργατικού κινήματος, αυτή της “μεταμνημονιακής περιόδου” και της απεργιακής κλιμάκωσης με επιθετικά αιτήματα για να πάρουμε πίσω
όλα όσα μας έκλεψαν, η συζήτηση στους χώρους δουλειάς περιλαμβάνει και τη μάχη
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες.
Όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα νοσοκομεία είναι ανοιχτά για τους πρόσφυγες, οι εργαζόμενοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν πρόσβαση στα πολύ στοιχειώδη, ότι οι περικοπές έχουν τσακίσει τις υπηρεσίες. Και την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι
αυτές οι πολιτικές ευθύνονται για την άνοδο της ακροδεξιάς και των φασιστών σε όλη την
Ευρώπη. Ενδεικτικά στο Γεννηματάς, η συζήτηση που οργανώσαμε με φιλοξενούμενο τον
Κώστα Παπαδάκη από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής είχε πολύ καλή
συμμετοχή και πολύ ζωντανή συζήτηση για τις εξελίξεις της δίκης και συνολικότερα.
Γι' αυτό πάρα πολλά σωματεία συμμετείχαν με αποφάσεις και πανό στο αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη, όπως και σε άλλες παρόμοιες κινητοποιήσεις στο παρελθόν. Η Διεθνής Συνάντηση είναι η συνέχεια. Οι εργατικοί αγώνες
είναι η δύναμη που μπορεί να υλοποιήσει όλα τα αιτήματα του κινήματος. Το να μπαίνουν μπροστά τα εργατικά συνδικάτα και να διεκδικούν προσλήψεις, καλύτερες συνθήκες για τους πρόσφυγες, στην πράξη να δοθούν λεφτά πχ για τα παιδάκια που φτάνουν
στο Παίδων, ότι δεν θα κλείνουν νοσοκομεία όπως το Γενικό Πατησίων το προηγούμενο
διάστημα σε μια περιοχή γεμάτη με πρόσφυγες και μετανάστες, είναι αυτό που μπορεί
να τσακίσει την πολιτική της Ευρώπης-Φρούριο και να φράξει το δρόμο στην ακροδεξιά.
Αυτό το πρόγραμμα δράσης, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι που θα συζητηθεί στη Διεθνή Συνάντηση στο Ρουφ και αυτό είναι που την κάνει τόσο κρίσιμη.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός νοσοκομείο Γεννηματάς

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

6.00μμ - 8.00μμ- Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ

Όλοι μαζί να σβήσουν οι Ναζί
Ομιλητές/τριες: Ντενί Γκοντάρ, Πορεία Αλληλεγγύης, Γαλλία
Ντέϊβιντ Αλμπριτς, Πλατφόρμα για μια ανθρωπινη πολιτική ασύλου. Αυστρία
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκομείου Αγ. Σάββας
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαια-Ρέντη
Πέτρος Σαπουντζάκης, εκπαιδευτικός, Πολύχρωμο σχολείο
Γιάννης Σηφακάκης, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «η Ενότητα»
Συντονίζει η Φύλλια Πολίτη

Σ

την Ελλάδα, η προσπάθεια αναβίωσης του εθνικισμού, το Μακεδονικό και η
λαϊκή απογοήτευση από την «πρώτη φορά αριστερά» σε συνδυασμό με τη ροπή των κυβερνήσεων ΗΠΑ και ΕΕ σε ακροδεξιές, ρατσιστικές και αντεργατικές πολιτικές, διαμορφώνουν συγκυρία πολιτικής ευκαιρίας για την ακροδεξιά. Αλλά ούτε και αυτήν η ΧΑ είναι ικανή να αξιοποιήσει. Ετσι σε συνδυασμό και με την δυσμενή τροπή της δίκης προσπαθούν να βγουν από την πολιτική καθήλωση τραμπουκίζοντας και προκαλώντας. Αυτό θα ενταθεί και χρειάζεται επαγρύπνηση και απάντηση από το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα.
Ταυτόχρονα, όλη η καθεστωτική Ευρώπη, κόμματα και ΜΜΕ προσποιούνται ότι
ανησυχούν για την άνοδο της ακροδεξιάς ενώ εφαρμόζουν την πολιτική της. Στην
ουσία μας απειλούν μεθοδικά με τον μπαμπούλα για να την δεχθούμε. Το κίνημα
και πάλι οφείλει να τους υπερβεί και να δώσει τη δική του πολιτική απάντηση. Και
την δίνει. Οι μαζικές διαδηλώσεις στο Κέμνιτζ, στο Λονδίνο ενάντια στον Τράμπ
και σε όλες τις χώρες για συμπαράσταση στους πρόσφυγες και ενάντια στον ρατσισμό, οι εργατικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία είναι η άλλη όψη,
την οποία η κυρίαρχη προπαγάνδα υποτιμά, ενώ συχνά και εμείς τις παραβλέπουμε. Αυτές αναδεικνύουν ποια είναι η πραγματική κοινωνική πλειοψηφία, που όμως
η ιδεολογική, προγραμματική και πολιτική κρίση της αριστεράς αδυνατεί να την
αναδείξει και ως πολιτική πλειοψηφία και να της δώσει επαναστατική διέξοδο.
Η διεθνής αντιφασιστική συνάντηση που πραγματοποιείται σε αυτήν την κρίσιμη
συγκυρία καλείται και μπορεί να συμβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Ο

φασισμός είναι ο αιώνιος αντίπαλος
του ανθρώπου που προέρχεται από
τον ίδιο τον άνθρωπο.
Η τρομακτική αυτή αυτοκαταστροφική
διάσταση του ίδιου του ανθρώπου γίνεται
ακόμα πιο τρομακτική όταν συνειδητοποιούμε ότι αντιτάσσεται στην ίδια μας την ύπαρξη. Μόνο που παίρνει τη μορφή του κάθε
άλλου. Ποτέ του ίδιου μας του εαυτού. Νομίζουμε.
Ο φασισμός ντύνεται πάντα, εν είδει αυτοσυντήρησης και αυτοεπιβίωσης, το "καθάρισμα" από κάθε τι
διαφορετικό που "μολύνει" τον ηγετικό
έλεγχο όσων πιστεύουν ότι τους ανήκει δικαιωματικά. Είτε
σαν φυλή, είτε σαν πολιτική κατεύθυνση.
Μόνο που δεν υφίσταται καμία πολιτική μέσα στην ανθρώπινη
καταστροφή κάθε
ομάδας που θεωρεί
εαυτόν ως τη μόνη άξια επιβίωσης. Είναι μια
καθαρή τάση νοσηρής εγωκεντρικής επιβολής που εμπεριέχει πολλά επιβαλλόμενα
"εγώ". Και αυτό είναι το μεγαλύτερο είδος
αυτοκαταστροφής. Με την εξάλειψη της ανθρώπινης διαφορετικότητας, που αποτελεί
το λάβαρο του φασισμού, ουσιαστικά δημιουργείται με σταθερό τρόπο η εξάλειψη κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Η ίδια η βιολογία
της εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη διδάσκει την διαφορετικότητα και την σταθερή

από εκατομμύρια πρόσφυγες που μπαίνουν
στη χώρα. Ο κίνδυνος της ανόδου ενός φασιστικού κινήματος δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλος μετά το τέλος του “Τρίτου Ράιχ “ το
1945.
Ζήσαμε, όμως, και ένα αντιρατσιστικό καλοκαίρι. Τις τελευταίες μόνο βδομάδες έχουν γίνει μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις. Στο
Ρόστοκ (ανατολικά), 5.000 αντιφασίστες σταμάτησαν αποτελεσματικά διαδήλωση της AfD. Στο
Μόναχο, 40.000 διαδήλωσαν
ενάντια στον δεξιό Βαυαρό κυβερνήτη και για ανοιχτά σύνορα.
Στο Αμβούργο, 30.000 βγήκαν
στους δρόμους για ανοιχτά σύνορα και για να καλοσωρίσουν
τους πρόσφυγες. Στις 13 του μήνα. περιμένουμε 100.000 διαδηλωτές ενάντια την άνοδο του ρατσισμού και του φασισμού.
Η οργάνωση “Aufstehen gegen
Rassismus” (Ξεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσισμό) βρίσκεται στο κέντρο της
οικοδόμησης της αντίστασης ενάντια στην
άνοδο της AfD, αλλά και κατά της δεξιάς
του Συντηρητικού Κόμματος (CDU / CSU)
που οδήγησε σε μια άθλια εκστρατεία κατά
των προσφύγων, δημιουργώντας το πολιτικό κλίμα στο οποίο η φασιστική και ρατσιστική AfD μπόρεσε να αναπτυχθεί.

Φόλκαρτ Μόσλερ, Γερμανία,
Aufstehen gegen Rassismus

μετάλλαξη των ειδών και κατά συνέπεια και
του ανθρώπου. Για να υπάρχει ζωή, πρέπει
αυτή να μεταλλάσεται και να διαφοροποιείται σε πολλά επίπεδα. Δυστυχώς η εγωμανής επιβολή παρακάμπτει κάθε τέτοια πληροφορία, διότι ζει σε μια ψευδαίσθηση του
αιώνιου τώρα.
Η μεγαλύτερη επιβίωση του ανθρώπου είναι η διαφορετικότητα σε όλα τα επίπεδα
και η φροντίδα αυτής. Η ουσιαστικότερη υπαρξιακά επιβίωση
είναι η διδασκαλία της ίδιας της
προστασίας του ανθρώπου. Κάθε φορά που πολεμάται ότι εμείς
έχουμε ορίσει ως διαφορετικό
(διαφορετικό χρώμα, διαφορετική ιδεολογία, διαφορετικός σεξουαλικός προσανατολισμός
κλπ) το βήμα προς την απόλυτη
αυτοκαταστροφή γίνεται πιο μεγάλο και οδηγεί όλο και πιο γρήγορα προς αυτή. Αν δεν θέλουμε
τον πλήρη υπαρξιακό, πολιτισμικό και ουσιαστικό αφανισμό μας,
επιβάλλεται να προστατεύουμε
καθημερινά όλες τις διαφορετικότητες. Των λαών, των πολιτισμών, της ίδιας της ζωής.
Αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι με
την βαθύτερη και ουσιαστικότερη έννοια, λέμε ΟΧΙ σε κάθε φασιστική κίνηση και στεκόμαστε απέναντι σε κάθε τι που εξολοθρεύει
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, την εξέλιξή
του, το δικαίωμα στην αυτοπροστασία του
και τον Πολιτισμό του κάθε λαού, αλλά και
του πλανήτη. Γινόμαστε άνθρωποι σ' όλες
τις διαστάσεις μας, ορατές και αόρατες.

Ναταλία Ρασούλη, μουσικός
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Το αντιφασιστικό και

Α

Φεστιβάλ
στα Χανιά

ντιφασιστική συγκέντρωση ενάντια
στην παρουσία του υπόδικου χρυσαυγίτη βουλευτή Λαγού στα “Σαλαμίνια”, έγινε την Παρασκευή 5 Οκτώβρη στην Παραλία Καματερού. Δεκάδες
αντιφασίστες και αντιφασίστριες από τη
Σαλαμίνα και τις γειτονιές του Πειραιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ενωτικής
Πρωτοβουλίας Αντιφασιστών Σαλαμίνας
(ΕΠΑΣ) για να διαμαρτυρηθούν για την
πρόσκληση της ναζιστικής εγκληματικής
συμμορίας στην επίσημη εκδήλωση του
Δήμου και να βροντοφωνάξουν “Έξω οι
φασίστες από τη Σαλαμίνα – Κλείστε τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής”.
Η “υποδοχή” του Λαγού ήταν ένα ακόμα βήμα στη μεγάλη μάχη που έχει ξεκινήσει η ΕΠΑΣ, με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ
και άλλων συλλογικοτήτων, για να ξηλώσει τους φασίστες από τη Σαλαμίνα.
Στη συγκέντρωση υπήρχε το πανό της
ΕΠΑΣ που έγραφε «Έξω οι φασίστες από
τη Σαλαμίνα- Κλείστε τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής», μαζί με σημαίες της
ΚΕΕΡΦΑ, ενώ από τη ντουντούκα ακούγονταν σε όλη τη διάρκεια δημόσια καταγγελία της επίθεσης που έγινε στο Βαγγέλη Παπαμιχαήλ, καθώς και για τις πλάτες που κάνει η Δήμαρχος Σαλαμίνας
στους φασίστες.
Και μόνο η πανκινητοποίηση της αστυνομίας με τρεις κλούβες των ΜΑΤ, που
κουβάλησε από το Πέραμα, για να προστατέψει τη συμμορία των Νεοναζί (20 30 άτομα μαυροφορεμένων φουσκωτών
χρυσαυγιτών/ακροβολισμένων στρατιωτικά), αποδεικνύει πόσο φοβούνται την
ενωμένη αντιφασιστική δράση.
Είχε προηγηθεί, την Τρίτη 1 Οκτώβρη,
η ανοιχτή αντιφασιστική εκδήλωση της
ΕΠΑΣ στην πλατεία Αγαλμάτων, την κεντρική πλατεία της Σαλαμίνας, με τη συμμετοχή δεκάδων αγωνιστών και αγωνιστριών. Η επιτυχία της οδήγησε στην κινητοποίηση ενάντια στην παρουσία του
Λαγού στα “Σαλαμίνια”, ενώ ακολουθεί το
Σάββατο 20 Οκτώβρη, στις 12 μεσ., στα
Καραβάκια Περάματος, μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο σημείο της πρόσφατης επίθεσης και πορεία στη γειτονιά.
“Πριν λίγες μέρες ήταν ένα χτύπημα σε
μένα”, είπε στην εκδήλωση ο Βαγγέλης
Παπαμιχαήλ, θύμα της φασιστικής επίθεσης, “Αύριο στη θέση μου μπορεί να είναι
ο οποιοσδήποτε, μπορεί να είναι κάποιος
από δω. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αν μπορώ να τους πω έτσι, όσο πιο
μαζικά και δυναμικά γίνεται. Δεν υπάρχει
άλλος τρόπος. Από εδώ και πέρα πρέπει
να είμαστε όλοι ενωμένοι”.
Τους λόγους για τους οποίους συγκροτήθηκε η ΕΠΑΣ ανέλυσε ο Τάσος Καραντής, δημοσιογράφος και μέλος της Πρωτοβουλίας, αναδεικνύοντας τις ευθύνες
της δημοτικής αρχής Σαλαμίνας που κάνει πλάτες στους φασίστες και καλώντας
σε ένα πλατύ κίνημα που θα τους σταματήσει. “Δεν μπορεί η δημοτική αρχή, με
την πρόφαση ότι είναι νόμιμο πολιτικό
κόμμα με εκλεγμένο βουλευτή να τον καλεί σε όλες τις εκδηλώσεις μη βλέποντας
ότι είναι υπόδικος με βαριά κατηγορία για
εγκληματική οργάνωση”, είπε τονίζοντας
ότι “όσο περισσότεροι συμμετέχουμε
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ραγματοποιήθηκε στις 6 και 7/10 το 13ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, με κεντρικό σύνθημα: “Να ζήσουμε μαζί... Θα ζήσουμε μαζί!”, ένα φεστιβάλ που με τα χρόνια έχει γίνει θεσμός για την πόλη των
Χανίων.

Αντιφασιστική εκδήλωση στη Σαλαμίνα, 1 Οκτώβρη

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Έξω οι φασίστες
Συγκέντρωση και
Πορεία στο Πέραμα
Σάββατο
20 Οκτωβρίου, 12μεσ.,
Καραβάκια Περάματος
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
στην ΕΠΑΣ, τόσο οι φασίστες θα απομονώνονται. Αυτή είναι η αδυναμία τους, αυτή είναι η δύναμή μας”.
Στις ισχυρές παραδόσεις εργατικών
αγώνων και αγώνων ενάντια στο φασισμό
που έχουν οι γειτονιές της Β' Πειραιά,
αναφέρθηκε η Βούλα Τουτουντζή, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, μιλώντας
για τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται να
πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση ενάντια στην
ακροδεξιά ρητορεία και πρακτική ώστε να
μην βρίσκει ακροατήρια. Και τόνισε πως
“κάθε φορά που οι τοπικές κοινωνίες, τα
συνδικάτα των εργαζόμενων, η νεολαία
και οι φορείς κινητοποιήθηκαν, το αυγό
του φιδιού δεν μπόρεσε να εκκολαφθεί

παρότι το επιδίωξε”.
Στον ξεσηκωμό του αντιρατσιστικού και
αντιφασιστικού κινήματος εδώ και διεθνώς στάθηκε ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, προτείνοντας
βήματα κλιμάκωσης του αγώνα και καλώντας στη Διεθνή Συνάντηση της Κίνησης στις 13 Οκτώβρη στο Ρουφ. Οι παρεμβάσεις που ακολούθησαν από μέλη
της ΕΠΑΣ, της ΚΕΕΡΦΑ, της ΟΡΜΑ ενίσχυσαν την συζήτηση για τον αποτελεσματικότερο τρόπο πάλης ενάντια στους
φασίστες και τις ρατσιστικές πολιτικές
που τους ανοίγουν το δρόμο.
“Συνεχίζουμε μέχρι να διαλύσουμε τα
τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής σε
Σαλαμίνα και Πέραμα, να κλείσουμε τα
γραφεία τους και να τους βάλουμε στη
φυλακή για πάντα”, δηλώνει η ΕΠΑΣ και
καλεί στα επόμενα ραντεβού, “Καλούμε:
Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Σαλαμίνας, απαιτώντας να πάρει
απόφαση καταδίκης της επίθεσης στο
Βαγγέλη Παπαμιχαήλ και της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής. Και το
Σάββατο 20 Οκτώβρη, στις 12μες, στη
συγκέντρωση στα Καραβάκια Περάματος
και στην πορεία που θα ακολουθήσει”.
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Στην Αλεξανδρούπολη, με την παρουσία 40 αγωνιστριών και αγωνιστών
έγινε μια πλούσια συζήτηση με έντονη διατύπωση της ανάγκης ενωτικής
δράσης. Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η τοπική επιτροπή της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τη ΛΑΕ, τα ΕΑΑΚ και την τοπική ΕΛΜΕ. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας Θράκης «Η Γνώμη»:
«Ο κ. Παπαδάκης εκτίμησε πως η ΧΑ είναι αρκετά στριμωγμένη από την
εξέλιξη της δίκης... Σημείωσε πως όποια κι αν είναι η έκβαση της δίκης, η
τελική μάχη κατά του φασισμού θα συνεχίσει να δίνεται στους δρόμους
και στα κινήματα. Αυτό άλλωστε ήταν και το μήνυμα από τους περισσότερους που τοποθετήθηκαν στη συνέχεια, για την ανάγκη μαζικότητας του

Μανώλης Φιωτάκης

Λένα Βερδέ

Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη
υο μεγάλες ανοιχτές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε Αλεξανδρούπολη (29/9) και Ορεστιάδα (28/9) με θέμα την δίκη της Χρυσής Αυγής και ομιλητή τον Κώστα Παπαδάκη, δικηγόρο πολιτικής αγωγής
των Αιγύπτιων Αλιεργατών. Η πλατιά κινητοποίηση, η μαζική συμμετοχή
και το ενδιαφέρον των τοπικών ΜΜΕ, δείχνουν τη δίψα ενός ολόκληρου
κόσμου να ενημερωθεί αλλά και να στηρίξει τη μάχη της καταδίκης των
φασιστών.

Ως ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχαμε στη συνδιοργάνωση του φεστιβάλ μαζί με κοινωνικά κινήματα, αντιρατσιστικές οργανώσεις και σωματεία. Σε αυτό το διήμερο, που συμμετείχαν χιλιάδες, υπήρξαν περίπου 20 τραπέζια διαφορετικών
συλλογικοτήτων, (μεταξύ αυτών το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο και η Εργατική Αλληλεγγύη). Όλες οι συζητήσεις είχαν μαζική προσέλευση, με αποκορύφωμα τις δύο κεντρικές συζητήσεις του Φεστιβάλ, που παρακολούθησαν εκατοντάδες κόσμου την κάθε μία.
“Το Προσφυγικό από την Λιβύη ως την Λέσβο” ήταν ο
τίτλος της συζήτησης του Σαββάτου και ομιλητές ήταν
δύο διασώστες, ο Ιάσωνας Αποστολόπουλος και ο Ηλίας
Πιστικός. Οι μαρτυρίες τους ανέδειξαν την βαρβαρότητα
που ζουν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι που ψάχνουν να
βρουν μια καλύτερη ζωή προσπαθώντας να περάσουν
στην “πολιτισμένη” Ευρώπη.
Στην κεντρική συζήτηση της Κυριακής με τίτλο η “Δίκη
της Χρυσής Αυγής” ομιλητής ήταν ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ. Ο
ομιλητής ανέλυσε την πορεία της δίκης, τον καταλυτικό
ρόλο που έχει να παίξει το αντιφασιστικό κίνημα στην έκβαση της δίκης, καθώς και την σπουδαιότητά της σε διεθνές επίπεδο. Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις,
που έβαλαν στην κουβέντα θέματα της επικαιρότητας,
όπως η δολοφονία του Ζακ, για τις εκλογές που ακολουθούν, την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, την σημασία συντονισμού του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού
κινήματος σε διεθνές επίπεδο και το πως έχουμε να παλέψουμε την φασιστική απειλή και τον ρατσισμό στο επόμενο διάστημα. Από την μεριά μας αναδείξαμε την σημασία
της Πανελλαδικής Συνέλευσης και της Διεθνούς συνάντησης της ΚΕΕΡΦΑ το Σάββατο 13/10 στο Ρουφ.

Εκδήλωση για τη δίκη της ΧΑ στα Χανιά, 7 Οκτώβρη

αγώνα κατά του κοινού εχθρού, που είναι ο φασισμός.»
Γύρω στα 100 άτομα συμμετείχαν στην αντίστοιχη εκδήλωση στην Ορεστιάδα, την οποία διοργάνωσε ο Κοινωνικός Συνεταιριστικός χώρος Μπεντρεντίν. Άνοιξε το ζήτημα της δημοσιότητας, της πολιτικής σημασίας της
δίκης. Τονίστηκε ότι ήταν σωστή η πρωτοβουλία του αντιφασιστικού κινήματος να συμμετέχει και να παρέμβει στη δίκη: κατάφερε έτσι, όπως είπαν
αγωνιστές στην εκδήλωση, να μην μακελευτεί η διαδικασία και καταλήξει
σε δίκη-παρωδία. Τέλος, έγινε αναφορά στις ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, ενώ έγιναν και οι συνδέσεις
για το ρόλο του αντιφασιστικού κινήματος στο αίτημα για δικαιοσύνη για
τη δολοφονία του Ζακ. Ο Θοδωρής Περεντίδης, κάτοικος Ορεστιάδας και
μέλος του χώρου που διοργάνωσε την εκδήλωση τόνισε στην ΕΑ: «Ήταν
μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση που μάζεψε χρήσιμο δυναμικό ικανό να
αντιστέκεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια να πληγεί η δημοκρατία. Συμμετείχαν φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι, οι πάντες. Θα πρέπει να γίνει συνεχής αγώνας ενάντια στο τέρας του φασισμού αλλά και ενάντια στις πολιτικές που το τροφοδοτούν».

εργατικη αλληλεγγυη σελ.13
10 Οκτώβρη 2018, Νο 1344

αντιρατσιστικό κίνημα
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υγκέντρωση διαμαρτυρίας
στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 8 Οκτώβρη δεκάδες πρόσφυγες από το στρατόπεδο
συγκέντρωσης της Μαλακάσας με
τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ. Το κύριο
αίτημά τους ήταν να ανοίξουν οι πόλεις στους ίδιους και τα παιδιά τους
με στέγαση, δικαίωμα στην εργασία,
πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία
και όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Οι συγκεντρωμένοι, ανάμεσά τους
πολλές γυναίκες και προσφυγόπουλα, άνοιξαν πανό που χαρακτήριζε
τη Μαλακάσα ως “φυλακή”, δηλώνοντας ότι δεν γυρνάνε πίσω και
απαιτώντας από το υπουργείο να
ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Η αντιπροσωπεία των προσφύγων και της
ΚΕΕΡΦΑ, που συναντήθηκε στη συνέχεια με τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Βίτσα, κατέθεσε τα
αιτήματά τους και γραπτά. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι η συγκεκριμένη
ομάδα προσφύγων δεν θα επιστρέψει στη Μαλακάσα αλλά μέσα στην
επόμενη βδομάδα όλοι τους θα ενταχτούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης σε σπίτια και ξενοδοχεία. Είναι
μια πρώτη νίκη που χρειάζεται συνέχεια για να φτάσει να υλοποιηθεί, αλλά και κλιμάκωση για όλους τους
πρόσφυγες. Γι' αυτό και στο τέλος
της συγκέντρωσης όλοι δήλωσαν ότι
σε περίπτωση που το υπουργείο δεν
τηρήσει τη συμφωνία θα υπάρξει νέα
κινητοποίηση και αποφάσισαν ότι θα
συμμετέχουν στη Διεθνή Συνάντηση
της ΚΕΕΡΦΑ στις 13 Οκτώβρη.
Αφορμή για την κινητοποίηση
ήταν ο πρόσφατος θάνατος Σύριου
πρόσφυγα στη Μαλακάσα. Όπως
ανέφεραν οι πρόσφυγες στην ανακοίνωσή τους: “Ο θάνατος ενός

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ

“Δεν γυρνάμε πίσω”
8/10, Συγκέντρωση στο υπουργείο Μετανάστευσης

πρόσφυγα από τη Συρία στο κάμπ
της Μαλακάσας μετά από σύγκρουση έδειξε ότι οι συνθήκες ζωής είναι
προβληματικές και η ζωή μας μπορεί να μπει σε κίνδυνο.
Έχοντας ξεφύγει από ένα πόλεμο
θέλουμε ηρεμία και ασφάλεια για
εμάς και τα παιδιά μας. Να μπορούμε να κυκλοφορούμε και να κοιμόμαστε σε ήρεμο περιβάλλον. Δεν
υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη και
συγκεκριμένη βοήθεια για τα προβλήματα που έχουν καθημερινά.
Δεν μπορούμε να ζούμε έξω από μια
οργανωμένη κοινωνία για πάντα, σε
σκηνές και σε κοντέϊνερ που καταστρέφουν την υγεία μας, σε περιοχή
που δεν έχει συγκοινωνία, νοσοκομεία, υπηρεσίες. Γι αυτό θέλουμε να
πάμε σε σπίτια ή δομές φιλοξενίας
μέσα σε πόλεις.
Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν ένα
μέλλον και γι’ αυτό τα θέλουμε να

Μ

ε εκδηλώσεις και βιντεοπροβολές,
εξορμήσεις και περιοδείες σε εργατικούς χώρους, σχολές και γειτονιές
οργανώνουν οι τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ τη Διεθνή Συνάντηση και Πανελλαδική
Συνέλευση ενάντια στο ρατσισμό και τους
φασίστες στις 13 Οκτώβρη στο Ρουφ.
Εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες
έχουν συμμετάσχει στις εκδηλώσεις στις γειτονιές, στις οποίες προβάλλεται το βίντεο
της ΚΕΕΡΦΑ από την αντιρατσιστική-αντιφασιστική διαδήλωση στη Βουλή και τη συναυλία στο Σύνταγμα στις 15 Σεπτέμβρη. Με την
έμπνευση της μαζικής αυτής κινητοποίησης
που στήριξαν συνδικάτα, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, δημοτικά συμβούλια
και κινήσεις, ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικότητες και
οργανώσεις της Αριστεράς, γίνεται παντού η
συζήτηση για τα επόμενα ραντεβού του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος με
πρώτο τη Διεθνή Συνάντηση στο Ρουφ. Πάρα
πολλοί δηλώνουν τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας την πρόσκλησή τους.
Εργαζόμενοι από πολλούς χώρους συμμετείχαν στη συζήτηση στον Πειραιά στις 3/10
που κατέληξε σε πρόγραμμα περιοδειών σε
σχολεία, συνολικά στη γειτονιά καθώς και

πάνε όλα σε σχολεία για να μάθουν
ελληνικά και να μορφωθούν γενικά.
Θέλουμε την ένταξή μας στην κοινωνική ζωή χωρίς διακρίσεις. Δεν θέλουμε να ζούμε σε απομόνωση. Θέλουμε να έχουμε δουλειά, να γνωρίσουμε τον πολιτισμό και τις καθημερινές συνήθειες ώστε να ζούμε μαζί
ειρηνικά και αρμονικά με όλους.
Είμαστε πρόσφυγες και ζητάμε τα
δικαιώματα μας. Ζητάμε την αλληλεγγύη σας!”

Κραυγή
Η κραυγή των προσφύγων της
Μαλακάσας είναι η ίδια με όλων
όσων ζουν σε στρατόπεδα-γκέτο σε
συνθήκες εξαθλίωσης και με κίνδυνο
της ζωής τους, την ίδια ώρα που το
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επιμένει ξεδιάντροπα στις ρατσιστικές πολιτικές της ΕυρώπηςΦρούριο. Χιλιάδες πρόσφυγες μετα-

κινούνται αυτή τη στιγμή από τα νησιά στην ενδοχώρα, όχι για να
βρουν μια καλύτερη ζωή στις πόλεις, αλλά για να βρεθούν σε παλιά
και νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
στις ίδιες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Τη θέση τους στη Μόρια και
στα άλλα hotspot των νησιών παίρνουν χιλιάδες νέοι πρόσφυγες που
καταφτάνουν από τον Έβρο και το
Αιγαίο, κάνοντας την περίφημη
“αποσυμφόρηση” να μοιάζει με
ανέκδοτο. Αλλά αντί να κλείσει τα
στρατόπεδα και να ανοίξει τις πόλεις σε όλους, το υπουργείο συνεχίζει την ίδια πολιτική εγκλεισμού που
στόχο έχει τις μαζικές απελάσεις. Οι
πρόσφατες δηλώσεις του Βίτσα
“Θέλω να ολοκληρωθεί το κομμάτι
κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας με αυτούς που δεν
δικαιούνται διεθνή προστασία και
πρέπει να επιστραφούν”, είναι ξεκά-

Οργανώνουμε τις 13 Οκτώβρη
στο στρατόπεδο του Σχιστού στις 7/10. Εκεί
μοιράστηκαν προκηρύξεις σε πολλές γλώσσες και έγινε συζήτηση για την συμμετοχή
των προσφύγων στη Διεθνή Συνάντηση. Αντίστοιχα βήματα έγιναν μετά την εκδήλωση
στο Κερατσίνι στις 4/10, στην οποία εργαζόμενος του δήμου ενημέρωσε για την απόφαση του σωματείου του να πάρει πρωτοβουλίες σχετικά με το στρατόπεδο του Σχιστού.
Ακολούθησε στις 6/10 μεγάλη εξόρμηση στη
γειτονιά.
Πάνω από είκοσι άτομα, εργαζόμενοι σε
νοσοκομεία, ηθοποιοί, μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας, Αλβανοί μετανάστες, αγωνιστές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και της αριστεράς, συμμετείχαν στην εκδήλωση στον
Κεραμεικό στις 3/10. Η συζήτηση ήταν πλούσια και για τους λόγους που οδηγούν στην
άνοδο της ακροδεξιάς και των φασιστών, αλλά και για την ενότητα που χρειάζεται να έχει
το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό στις
γραμμές του για να τους σταματήσει. Η κουβέντα έκλεισε με κοινό πρόγραμμα αφισοκολλήσεων και εξορμήσεων στους δρόμους

6/10, Πετράλωνα

και τα μαγαζιά της περιοχής.
Επισκέψεις σε σχολεία και πολλούς εργατικούς χώρους αποφάσισαν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση στα Πετράλωνα στις
6/10, όπου η ανάγκη ενημέρωσης όσο το δυνατόν περισσότερου κόσμου για τη Διεθνή
Συνάντηση ήταν στο κέντρο της συζήτησης.
Το πρώτο βήμα ήταν την επόμενη κιόλας μέρα με εξόρμηση στην προβολή της αντιρατσιστικής ταινίας “Η Παρείσφρηση” που παίζεται αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους. Πάνω από τριάντα άτομα, ανάμεσά
τους πολλοί εκπαιδευτικοί, συμμετείχαν στα

θαρες προς αυτή την κατεύθυνση.
Η κινητοποίηση των προσφύγων
της Μαλακάσας και η δέσμευση που
απέσπασαν δείχνουν τη δύναμη του
αντιρατσιστικού κινήματος. “Είναι
αδιανόητο άνθρωποι να ζούνε σε
σκηνές με σκαμμένα ρυάκια από γύρω για να μην πλημμυρίζουν με τις
βροχές” , αναφέρει η ανακοίνωση
της ΚΕΕΡΦΑ, “Είναι απαράδεκτο άνθρωποι με σημαντικά προβλήματα
υγείας αφού προέρχονται από πολεμικές ζώνες και υπάρχουν ανάμεσα
τους πολλά παιδιά, βρέφη και έγκυες γυναίκες να μην έχουν άμεση
πρόσβαση σε δημόσια νοσοκομεία.
Η εγκατάσταση σε περιοχές που δεν
έχουν συγκοινωνία είναι συνταγή για
πλήρη απομόνωση και αποξένωση.
Η ανυπαρξία στοιχειωδών υπηρεσιών στις οποίες μπορούν να προσφεύγουν κάνει τη ζωή αφόρητη.
Η κυβέρνηση με την άρον-άρον
μετακίνηση των προσφύγων από τα
νησιά, αντί να επεκτείνει το πρόγραμμα εγκατάστασης προσφύγων
σε σπίτια στις πόλεις, επεκτείνει τα
στρατόπεδα-γκέτο έξω από τις πόλεις μεταφέροντας την αθλιότητα
της Μόρια παντού.
Στηρίζουμε το αίτημα των προσφύγων της Μαλακάσας για μετακίνηση μέσα στις πόλεις, με πρόσβαση σε ανθρώπινη στέγαση, σχολεία
και νοσοκομεία. Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική
της απομόνωσης των προσφύγων
σε στρατόπεδα-γκέτο.
Στις 13 Οκτώβρη, στη Διεθνή Συνάντηση και την Πανελλαδική Συνέλευση, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ
του Ρούφ, προχωράμε σε συντονισμό
και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων”.

Λ.Β.

Άνω Πατήσια στην εκδήλωση της τοπικής
ΚΕΕΡΦΑ σε συνεργασία με το συνεργατικό
καφενείο Περιμπανού στις 3/10. Η συζήτηση,
στην οποία αποφασίστηκαν εξορμήσεις στα
σχολεία της Γκράβας και στις γύρω γειτονιές, ήταν πλούσια και συνεχίστηκε από
όλους και μετά το τέλος της εκδήλωσης.
Μαθητές, μέλη της τοπικής Πακιστανικής
Κοινότητας, κόσμος της γειτονιάς συμμετείχε στην εκδήλωση στη Νέα Ιωνία στις 3/10.
Οκτώ άτομα συμπλήρωσαν την πρόσκλησή
τους για τη Διεθνή Συνάντηση, ενώ ακολούθησε μεγάλη εξόρμηση με πανό και πικέτες
στη γειτονιά στις 6/10. Με τον ίδιο ενθουσιασμό έγινε η συζήτηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
στις 4/10, στην οποία παρευρέθηκαν αγωνιστές από την αριστερά της περιοχής, εργαζόμενοι και μετανάστες. Αντιπροσωπεία της
ΚΕΕΡΦΑ από αυτές τις γειτονιές επισκέφτηκε το στρατόπεδο της Μαλακάσας στις 5/10,
όπου μοιράστηκε μαζικά η προκήρυξη για τη
Διεθνή Συνάντηση και έγινε μάζεμα με πρόσφυγες για να οργανώσουν τη συμμετοχή
τους. Αντίστοιχες συζητήσεις και δράσεις
έχουν γίνει σε δεκάδες χώρους και γειτονιές
και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες.
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Οι γείτονες
δεν φλέγονται
από
«αλυτρωτισμό»

Τ

ι ακριβώς έκφραζε η τεράστια αποχή του 64% στο
δημοψήφισμα στη Δημοκρατία της Μακεδονίας και
τι το ποσοστό του 91% που πήρε το «Ναι» στη Συμφωνία, από τις 600.000 περίπου χιλιάδες ανθρώπους που
έφτασαν τελικά στις κάλπες στις 30 Σεπτεμβρίου;
Οι περισσότερες αναλύσεις προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτημα μονόπλευρα. Χρεώνουν την αποχή της
πλειοψηφίας σαν αποτέλεσμα ισχυρών «εθνικιστικών αντανακλαστικών». Από την άλλη το ένα τρίτο των ψηφοφόρων που ψήφισε υπέρ του «Ναι» χαρακτηρίζονται συλλήβδην σαν «φιλονατοϊκοί» και «φιλοευρωπαϊστές».
Πρόκειται για απλοϊκές αναλύσεις. Το VMRO μέχρι το
2016 που έφυγε από την κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπο
με μια σειρά από κινητοποιήσεις των εργαζομένων και
της νεολαίας που αμφισβήτησαν όχι μόνο τις πολιτικές λιτότητας αλλά και την εθνικιστική του πολιτική. Τα αγάλματα που κατέβηκαν και οι δρόμοι που άλλαξαν όνομα
«από τα πάνω» τους τελευταίους μήνες στη Δημοκρατία
της Μακεδονίας δεν σήμαναν κανένα εθνικιστικό ξέσπασμα «από τα κάτω». Η καμπάνια της εθνικιστικής αντιπολίτευσης ενόψει του δημοψηφίσματος ήταν υποτονική αφενός γιατί το ίδιο το VMRO είναι εξίσου προσανατολισμένο
με το κόμμα του Ζάεφ στην ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ,
αφετέρου γιατί ξέρει καλά ότι δεν υπάρχει ένα εθνικιστικό ρεύμα.

Αντίδραση
Το μεγάλο μέγεθος της αποχής (υπερδιπλάσιο από τις
ψήφους που είχε πάρει το VMRO στις εκλογές) ήταν η
αντίδραση στους εκβιασμούς της διπλωματικής σύμπραξης ΝΑΤΟ, ΕΕ και ελληνικής διπλωματίας, με το στανιό να
επιβάλουν αλλαγή ονόματος και συντάγματος της γειτονικής χώρας. Τον ρόλο τους σίγουρα έπαιξαν και οι αυξανόμενες σταδιακά αμφιβολίες ότι η πολιτική του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια θα οδηγήσουν τελικά σε
ειρηνικές και επωφελείς διεξόδους και όχι, όπως στο παρελθόν (πχ συμφωνία Ντέιτον) σε νέες εντάσεις -χωρίς
όλα αυτά βέβαια να σημαίνουν ότι η αποχή είχε έναν αυστηρά αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα ή ήταν αποτέλεσμα
ενός μαζικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
Εξίσου λάθος θα ήταν, από την άλλη να χρεώσει σε
όλον τον κόσμο που ψήφισε το «Ναι» ότι είναι αντιδραστικοί «χρήσιμοι ηλίθιοι» του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ένα κομμάτι
κόσμου (χαμηλότερο από το αναμενόμενο) ψήφισε «Ναι»
με την ελπίδα ότι θα καλυτερέψουν τα πράγματα οικονομικά και ένα άλλο, ανάμεσα σε αυτό και κόσμος της Αριστεράς, ψήφισε το Ναι, με κίνητρο την απέχθειά του για
τον εθνικισμό και με ελπίδα για ειρηνική συνύπαρξη όχι
μόνο με την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην ίδια τη Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Σε κάθε περίπτωση, καθήκον της Αριστεράς στην Ελλάδα είναι να δείξει σε όλον αυτόν τον κόσμο ότι οι πραγματικοί σύμμαχοι των εργαζομένων και της νεολαίας στη
Δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν είναι ούτε οι ιμπεριαλιστές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ούτε οι εντός της Δημοκρατίας της Μακεδονίας «βουκεφάλες», αλλά οι εργαζόμενοι
και η νεολαία στην από εδώ πλευρά των συνόρων.
Ο μόνος τρόπος για να είναι ειλικρινής και αποτελεσματική είναι παλεύοντας ενάντια στους δικούς μας «βουκεφάλες” και τα εθνικιστικά τους συλλαλητήρια, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στους γείτονες να ονομάζονται όπως
θέλουν και απορρίπτοντας Συμφωνίες όπως αυτή των
Πρεσπών, που επιβάλουν όρους και δημιουργούν προϋποθέσεις για νέες μελλοντικές εντάσεις.

Το Μακεδονικό

Να απομονώσουμε
την εθνικιστική
πολεμοκαπηλεία
Ό

ταν, πριν μερικούς μήνες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε Συμφωνία με τη Δημοκρατία
της Μακεδονίας, αρχικά η Νέα Δημοκρατία την κατήγγειλε για έλλειψη ενημέρωσης των κομμάτων ως προς το διπλωματικό παζάρι και τη λήψη αποφάσεων πάνω σε ένα κρίσιμο «εθνικό θέμα».
Ήταν προσχήματα, προκειμένου ο
Μητσοτάκης να κερδίσει χρόνο για να
καταλήξει πάνω στην στάση που θα
έπρεπε να κρατήσει πάνω σε μια Συμφωνία που στην πραγματικότητα ερχόταν να κάνει πράξη τη γραμμή για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις – πάνω στην
οποία είχαν συμφωνήσει εδώ και δέκα
χρόνια η δεξιά κυβέρνηση Καραμανλή
και η κυβέρνηση ΓΑΠ, αλλά αρνούνταν
η προηγούμενη κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε τελικά στην θέση περί «κακής συμφωνίας»
λέγοντας ότι η ΝΔ δεν πρόκειται να την
ψηφίσει στη Βουλή, (μην ξεχνώντας βέβαια να καθησυχάσει μιλώντας στα διεθνή μέσα ότι «εάν η συμφωνία με την
ΠΓΔΜ κυρωθεί από τη σημερινή Βουλή
τότε τα περιθώρια ελιγμών για την επόμενη κυβέρνηση θα είναι εξαιρετικά στενά»). Στο μεταξύ, στην πράξη προχώρησε σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να πολώσει
πολιτικά το κλίμα, ενώ εκτός της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία, από τον Σαμαρά μέχρι τον αντιπρόεδρό της Γεωργιάδη, βρέθηκε να συμμετέχει και να οργανώνει τη συμμετοχή στα εθνικιστικά συλ-

μας, αν έτσι προτιμάτε)».

«Ακροδεξιά περιτρίμματα»

λαλητήρια μαζί με κάθε λογής παρεκκλησιαστικές ομάδες, «μακεδονικές
ενώσεις» και ακροδεξιές-φασιστικές οργανώσεις.
Τον Ιούλιο ένας συχνός «συνομιλητής» του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Γ. Παγουλάτος έγραφε στην Καθημερινή:
«Ξεκινώ ομολογώντας ότι ανήκω σε μια
διπλή μειοψηφία. Θεωρώ τη συμφωνία με
τα Σκόπια επωφελή για την Ελλάδα. Μειοψηφώντας στη μειοψηφία, θεωρώ επίσης ότι η θέση που πήρε η Ν.Δ. στο ζήτημα αυτό ήταν και πολιτικά αναγκαία και
υπεύθυνη. Η ΠΓΔΜ είναι η συνορεύουσα
χώρα με την οποία έχουμε την ισχυρότερη σύγκλιση συμφερόντων… από μας
εξαρτώνται για την οικονομική επιβίωσή
τους, βρισκόμαστε σε θέση ισχύος. Θα
μπορούσε να είναι ο σταθερότερος φίλος
και σύμμαχος (δυνάμει προτεκτοράτο

Ανακοίνωση Λέβιτσα

Μ

ε ανακοίνωσή του το κόμμα της Αριστεράς στη Δημοκρατία της Μακεδονίας
(Λέβιτσα) τονίζει ανάμεσα σε άλλα:
“Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο λαός μιας μικρής ειρηνικής χώρας των Βαλκανίων αντιστάθηκε στην εκβιαστική πολιτική και τις παρεμβάσεις των μεγαλύτερων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που στόχο είχαν να επιβάλουν τα συμφέροντά τους, με την είσοδο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στη ΝΑΤΟϊκή συμμαχία.
Την ημέρα αυτή, Μακεδόνες, Αλβανοί, Τούρκοι, Βλάχοι, Σέρβοι, Ρομά, Βόσνιοι
και μέλη όλων των άλλων εθνοτήτων που ζουν στην Δημοκρατία της Μακεδονίας
με αλληλεγγύη -μέσα από ένα οργανωμένο μαζικό μποϊκοτάζ του παράνομου δημοψηφίσματος- έδειξαν την ενότητά τους στην αντίσταση στον ιμπεριαλισμό και τις
διεφθαρμένες ελίτ που διεξήγαγαν αυτή την πολιτική.
Σε αντίθεση με διάφορες ερμηνείες του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος,
αυτό παραμένει ανεπιτυχές καθώς η συμμετοχή δεν πέρασε το 50% - κάτι που ομολόγησε ακόμη και η Κρατική Εκλογική Επιτροπή. Αυτό, βέβαια, δεν εμπόδισε τις
ΗΠΑ και μερικούς από τους γραφειοκράτες της ΕΕ υποκριτικά να διακηρύξουν το
δημοψήφισμα επιτυχημένο ασκώντας έτσι ανοικτή πίεση στην εύθραυστη κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας”.

Αλλά η ΝΔ, σύμφωνα με τον Παγουλάτο καλώς δεν στηρίζει τη συμφωνία,
γιατί «θα έμπαινε σε μια διαλυτική περιδίνηση εάν αφηνόταν να διχαστεί στο
ζήτημα αυτό. Περιτρίμματα της Ακροδεξιάς και κατά φαντασίαν στρατηλάτες
θα έσπευδαν να καλύψουν το κενό». Η
ουσία του επιχειρήματος αυτού είναι ότι
η ΝΔ αγκαλιάζοντας τα συλλαλητήρια
θα μας «προφυλάξει» από περιτρίμματα
της ακροδεξιάς και νέους Ορμπάν με
τον ίδιο τρόπο που η Μέρκελ υιοθετώντας τις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές, υποτίθεται εμποδίζει την άνοδο του
AfD στη Γερμανία.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για
μια κυνική πολιτική που έχει τα ακριβώς
αντίθετα αποτελέσματα. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, παρά το ότι γνωρίζει πολύ
καλά ότι η συμφωνία είναι επωφελέστατη για τον ελληνικό καπιταλισμό, προτίμησε να παίξει το χαρτί του εθνικισμού.
Όμως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Μακεδονία ήρθε να ανατρέψει τα επιχειρήματα και να αποκαλύψει όλες τις μπλόφες, όχι μόνο της ΝΔ
αλλά σύσσωμης της δεξιάς πολυκατοικίας –όλων των ακροδεξιών που κατέβαιναν στα συλλαλητήρια άλλοι για να
«σώσουν την Θεσσαλονίκη» που τάχα
απειλείται και άλλοι γιατί τάχα η Συμφωνία ενισχύει τον «αλυτρωτισμό των Σκοπίων» επειδή παρόλο που τους αλλάζει
το όνομα, ακόμη και το Σύνταγμα, τους
αναγνωρίζει γλώσσα και εθνότητα.
Κανείς τους δεν μπορεί να απαντήσει
σήμερα στο ερώτημα γιατί εφόσον η
Συμφωνία είναι τόσο «κακή» για την Ελλάδα και τόσο «καλή» για τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι κάτοικοί της την
απέρριψαν με τόσο συντριπτικό τρόπο.
Στην πραγματικότητα, πίσω από κούφιες φράσεις η μόνη εναλλακτική που
προέβαλαν στην πράξη τα εθνικιστικά
συλλαλητήρια είναι το φασιστικό σύνθημα του 1992 που ακούστηκε ξανά φέτος
στα εθνικιστικά συλλαλητήρια: «η λύση
είναι μια, σύνορα με την Σερβία».
Αυτή ακριβώς είναι η εναλλακτική που
προβάλουν ανοιχτά οι ναζί της Χρυσής
Αυγής και άλλοι φασίστες, προσθέτοντας ότι δίπλα σε ένα «ντου» στη γειτονική χώρα, αυτό που χρειάζεται είναι και
ένα «ντου» στο ελληνικό κοινοβούλιο - το
οποίο και επιχείρησαν συμβολικά, καλώντας τον στρατό να δώσει τη λύση
από τα έδρανα της Βουλής το καλοκαίρι.

Γιώργος Πίττας
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Κινηματογράφος

Έ

Ανυπακοή

Του Σεμπαστιάν Λέλιο

Μ

ια σημαντική ταινία για τις ανθρώπινες σχέσεις, τα κοινωνικά ταμπού, την συλλογική πίστη και την ατομική ελευθερία είναι η τελευταία δημιουργία του Σεμπαστιάν Λέλιο. Ο Αργεντινοχιλιανός δημιουργός έγινε γνωστός με το «Γκλόρια»
και το περσινό βραβευμένο με Όσκαρ «Μια φανταστική γυναίκα», με ηρωίδα μια τρανς γυναίκα. Έχει
αποδείξει ότι μπορεί να παρουσιάζει «γυναικείες»
ιστορίες με ουσία και ευαισθησία.
Η «Ανυπακοή» είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο
της Ναόμι Άλντερμαν και εκτυλίσσεται στο κέντρο
της ορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας του Λονδίνου,
όπου είχε μεγαλώσει η Ρονίτ Κρούσκα. Εδώ επιστρέφει η ηρωίδα μετά από χρόνια φυγής στη Νέα Υόρκη, όπου ζει μια ανεξάρτητη ζωή σαν επαγγελματίας
φωτογράφος. Όταν μαθαίνει τον ξαφνικό θάνατο του
αρχι-ραβίνου πατέρα της, αποφασίζει να επιστρέψει
στην Αγγλία για την κηδεία. Αισθάνεται αμήχανα καθώς χτυπά την πόρτα του σπιτιού όπου δεν την περιμένει θερμή υποδοχή. Ο Ντόβιντ, προστατευόμενος
μαθητής του πατέρα της και ανερχόμενος ραβίνος
και οι υπόλοιποι συγγενείς και παλιοί γνωστοί αποφεύγουν ακόμα και τη χειραψία, λέγοντας χλιαρά το
τυπικό «Να ζήσεις πολλά χρόνια».
Η Ρονίτ είναι πια παρείσακτη στην κλειστή θρησκευόμενη κοινότητα, δεν είναι μόνο ότι έχει υπάρξει
ανυπάκοη, αλλά μοιάζει σαν τη μύγα μες το γάλα με
τα μακρυά κατάμαυρα μαλλιά και το μοντέρνο ντύσιμο, σε αντίθεση με τις μαυροφορεμένες γυναίκες
που φορούν ομοιόμορφες περούκες κατά το θρησκευτικό πρότυπο. Η νεκρολογία στον τοπικό τύπο
αναφέρει ότι ο ραβίνος δεν είχε παιδιά, άλλωστε το
οικογενειακό σπίτι το κληροδότησε στη συναγωγή. Ο
Ντόβιντ έχει στο μεταξύ παντρευτεί την παιδική τους
φίλη, Έστι και καθώς η ιστορία ξετυλίγεται, μαθαίνουμε ότι η σχέση ανάμεσα στα δυο νέα κορίτσια
προκάλεσε το σκάνδαλο που οδήγησε στην ανυπακοή και άτακτη φυγή της Ρονίτ.

Ρουτίνα
Η επανεμφάνισή της αφήνει την κοινότητα παγερά
αδιάφορη, όχι όμως την Έστι, που οδηγήθηκε σε ένα
γάμο συμβάσεων για να κρατηθεί μέσα στην κλειστή
εβραϊκή κοινωνία, όπου διδάσκει στο θρησκευτικό
γυμνάσιο θηλέων. Η ταινία την παρακολουθεί να διδάσκει τον «Οθέλλο» ενώ ο Ντόβιντ συζητάει με τα
αγόρια για το «Άσμα ασμάτων». Ο μικρόκοσμός
τους, η αυστηρή ρουτίνα με τα καντηλέρια, τα Σαμπατ, το σεξ με σκοπό την τεκνοποίηση κάθε Παρασκευή, όλα τινάζονται στον αέρα με την παρουσία
της Ρονίτ. Ωστόσο το κέντρο της ταινίας δεν είναι ο
απαγορευμένος έρωτας, αλλά το γεγονός ότι παραμένει απαγορευμένος στο Λονδίνο του 2000 κι αυτό
αναστατώνει τη συντηρητική κοινότητα και τις ηρωίδες. Αλλά είναι η Έστι που θα βρεθεί απέναντι σε σοβαρά διλήμματα: Τι ακριβώς κάνει με τη ζωή της;
Το δυνατό σημείο της ιστορίας βρίσκεται στο ότι
δεν θεωρεί τους ανθρώπους άγραφο χαρτί, ούτε θύματα επιλογών που έκαναν κάποια στιγμή στη ζωή
τους, αλλά εν δυνάμει ικανούς να αλλάξουν τον εαυτό τους και τους άλλους γύρω τους. Οι ηρωίδες δεν
είναι μονοδιάστατες, κι αυτό ισχύει και για τον Ντόβιντ, που προορίζεται για την κενή θέση του αρχιραβίνου, κάτω από τον όρο ότι θα πρέπει να «συμμαζέψει» το σπίτι του, ωστόσο τελικά δεν είναι εύκολο να
το κάνει. Αυτή η γνήσια αμφιθυμία των πρωταγωνιστών ανάμεσα στην πίστη και τη συνείδηση είναι το
κλου και η αφορμή για σκέψη που αφήνει η ταινία.

Δ.Κ.

νας σημαντικός άνθρωπος του κινηματογράφου αποχαιρετά τον
ρόλο του ηθοποιού αφήνοντας
πίσω του ένα πλούσιο και αξιόλογο έργο
όχι μόνο σαν ηθοποιός, αλλά και σαν σκηνοθέτης, παραγωγός και ουσιαστικά ιδρυτής του ανεξάρτητου Αμερικανικού σινεμά.
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έχει μια εντυπωσιακή καριέρα που περιλαμβάνει τα πάντα: Από ρόλους «ζεν πρεμιέ» στο Χόλιγουντ (Ξυπόλυτοι στο πάρκο, Τα καλύτερά μας χρόνια, Το κεντρί), μέινστριμ
οσκαρικές επιτυχίες (Ο Μεγάλος Γκάτσμπι, Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου),
μέχρι εναλλακτικά εγχειρήματα (Συνηθισμένοι άνθρωποι, Αβάνα, Ο γητευτής των
αλόγων, Ημερολόγια μοτοσυκλέτας) κ.α.
Αυτός έστησε τη μεγαλύτερη διοργάνωση για ανεξάρτητες ταινίες, το φεστιβάλ
του Σάντανς που διοργανώνεται κάθε
χρόνο στην ομώνυμη πόλη της Γιούτα και
δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ένα διαφορετικό σινεμά μέσα στις ΗΠΑ.
Ο Φόρεστ Σίλβα Τάκερ ήταν καλός σε
μια διαφορετική δραστηριότητα. Γεννημένος την εποχή του κραχ, μπήκε πρώτη
φορά στη φυλακή έφηβος για την κλοπή
ενός ποδηλάτου και εξελίχθηκε σε ληστή
τραπεζών. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής του στη φυλακή, από την οποία
δραπέτευσε συνολικά 18 φορές, μια μάλιστα από τις διαβόητες Σεντ Κουέντιν! Στις
αρχές της δεκαετίας του ’80, μαζί με δυο
άλλους «συνταξιούχους» του είδους ξεκίνησε τον τελευταίο κύκλο ληστειών διατρέχοντας τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ.
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υποδύεται τον
Φόρεστ Τάκερ στο τελευταίο κεφάλαιο
της «καριέρας» του, που είναι τελευταίο
και της δικής του. Εδώ βρίσκεται αντιμέτωπος με τον αστυνομικό ντετεκτιβ Χαντ,

Ο Κύριος & το Όπλο

Το αντίο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

ο οποίος γοητεύεται από το ψύχραιμο και
μεθοδικό στυλ των ληστών που πρέπει να
βρει και να συλλάβει.

Βίοι παράλληλοι
Η ταινία του Ντέιβιντ Λόουερι έχει το
ρετρό ύφος των αστυνομικών περιπετειών της δεκαετίας του ’70, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο της δεν είναι αστυνομικό.
Είναι οι παράλληλοι βίοι του μεγάλου
Ρέντφορντ με τον μεγάλο Τάκερ, η ευγένεια και το χιούμορ που απλόχερα μοιράζει ο ληστής και κάνει τον θεατή να ταυτι-

στεί μαζί του, αυτός είναι ο «καλός» της
ταινίας. Το όπλο του δεν το βλέπουμε
σχεδόν ποτέ. Ο Τάκερ είναι εθισμένος με
έναν παράξενο τρόπο στις ληστείες, που
δίνουν ενδιαφέρον στη ζωή του (μαζί με
το φλερτ της Σίσι Σπέισικ).
Η ταινία αποτελεί γοητευτικό φόρο τιμής στην Άγρια Δύση και τους αντιήρωες
των ταινιών γουέστερν, από το «Κεντρί»
μέχρι τους «Δυο ληστές» και το «Μπόνι
και Κλάιντ».

Δήμητρα Κυρίλλου

Περίπτωση συνείδησης του Βαχίντ Τζαλιλβάντ

Η

ιρανική ταινία έρχεται με δύο βραβεία από το περσινό
Φεστιβάλ Βενετίας, και δυο ακόμη από το 58ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του σκηνοθέτη Βαχίντ Τζαλιλβάντ. Πρόκειται για μια σύγχρονη τραγωδία, που πατώντας στην
πλούσια κινηματογραφική παράδοση του Ιράν, μια παράδοση
που δεν έχει λυγίσει παρά τη λογοκρισία του θεοκρατικού καθεστώτος των μουλάδων, καταπιάνεται με τις έννοιες της ευθύνης,
της ενοχής και της λύτρωσης στη σύγχρονη ιρανική κοινωνία.
Ο ευυπόληπτος ιατροδικαστής Κάβε χτυπά με το αυτοκίνητό
του ένα μηχανάκι όπου επέβαινε μια φτωχή τετραμελής οικογένεια και τραυματίζεται ένα οκτάχρονο παιδί. Προσφέρεται να
τους πάει στο νοσοκομείο αλλά αυτοί αρνούνται. Δυο μέρες μετά στο νεκροτομείο, αναγνωρίζει το πτώμα του μικρού αγοριού,
όμως η νεκροψία, που γίνεται με ευθύνη μιας συναδέλφου του
δείχνει θάνατο από δηλητηρίαση από μολυσμένη τροφή. Καθώς
ο πατέρας του παιδιού καταρρέει από τύψεις για τα ακατάλληλα
τρόφιμα που αγόρασε κοψοχρονιά για να ζήσει την οικογένειά
του, στρέφεται βίαια εναντίον του συναδέλφου που του τα πούλησε και καταλήγει στη φυλακή, ενώ ο Κάβε σταδιακά κυριεύεται από αμφιβολίες. Μήπως τελικά ο θάνατος του αγοριού προήλθε από το χτύπημα στο τροχαίο που προκάλεσε ο ίδιος;
Για τον ίδιο θάνατο μπορεί να ευθύνονται δυο άνθρωποι που
αντιπροσωπεύουν δυο εντελώς διαφορετικούς κόσμους: Ο Μουσά είναι ένας σύγχρονος «άθλιος», τα ξεσπάσματά του στο ελεεινό πτηνοτροφείο που δουλεύει, το στοιχειώδες σπίτι της οικογένειας δίνουν μια εικόνα της φτωχής εργατικής τάξης του Ιράν

που συνθλίβεται κι όμως έχει συνείδηση. Ο Κάβε είναι ανώτερος
δημόσιος υπάλληλος, κομμάτι της γραφειοκρατικής ελίτ του καθεστώτος, ευκατάστατος, καλλιεργημένος, υπεράνω υποψίας,
ωστόσο αποφασίζει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.
Στα θετικά της ταινίας, η ματιά στο σημερινό Ιράν. Μακριά
από ισλαμοφοβικά στερεότυπα και αφελή φολκλόρ βλέπουμε
μια αστικοποιημένη χώρα, βαθιά διχασμένη σε κοινωνικές τάξεις, ένα καζάνι έτοιμο να εκραγεί.
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 Θόλος 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Η διεθνής αντιφασιστική συνάντηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Μέγαρο Πάνθεον 7.30μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 Βενέτης 8μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 ΕΔΟΘ 6.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 Πνευματικό Κέντρο

Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Η οργάνωση της Διεθνούς Αντιφασιστικής
Συνάντησης
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 Goody’s 8μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης
ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 στης Μηλιάς το Λάζο

7.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 στέκι 8μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ Θερσίτης (πλ.Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ Άνεμος 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’
ορ.) 7μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ Μικρές Γεύσεις

(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημονιακή» περίοδο
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ Pure 7.30μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, αίθ. Υ, 8μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 εστίες ΦΕΠΑ 8μμ

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ «6» 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 στην Αυλή του Πέτρου
7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Τζέγκα 7μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλήτρια: Δημήτρης Τσώλης
ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Λούπα 8μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης
• ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Pure 7.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημονιακή» περίοδο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 δημαρχείο 7.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημονιακή» περίοδο
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Σαρδανάπαλος
7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημονιακή» περίοδο
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Ζωή 8μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Κομπόης 6.30μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Καπιταλισμός και επιστήμη
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 αίθ. 313, 2.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 αίθ. ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας
2μμ
Αντίσταση στην εκπαίδευση και το σχολείο
της αγοράς
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης
ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 κυλικείο 2μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΑΠΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10 φουαγιέ Φιλοσοφικής
2μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ 7.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού, Ελευθερίου Βενιζέλου (φαρμακείο) 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/10
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζόδρομος Γεωργάκη Ολυμπίου 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος κ Καραϊσκου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας (Public) 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ.
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο
7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Πλ. Σημηριώτη 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 7μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπόλεως
7.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 6.30μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και οδός Κυψέλης 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου
6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών
6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου κ Μαρτίου
6.30πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 10.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμεγια
ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω γή και τη διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος

προς μια τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί 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 χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυ λακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική
επανάσταση όπως ο Oκτώβρης του 1917 δεν
μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα
καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση
του σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων

ανατολικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκεί ας, φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενό τητα της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα
από τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το
Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία
της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρί-

ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι
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 κερ δηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή
την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν τα
πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε ένα
επαναστατικό 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.

ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Σταυρούπολης 11πμ
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12 Οκτώβρη 1944

Σ

τις 12 Οκτώβρη 1944 οι τελευταίες γερμανικές μονάδες αποχωρούν από την
Αθήνα. Τριάμισι χρόνια σκληρής κατοχής είχαν τελειώσει –χρόνια που σημάδεψαν οι
φρικτές εμπειρίες του θανατικού που έσπειρε
ο λιμός του χειμώνα 1941-2 στις εργατικές και
προσφυγικές συνοικίες, οι μεγάλοι εργατικοί
αγώνες και διαδηλώσεις του 1943, η φασιστική τρομοκρατία και τα μπλόκα του 1944.
Οι φωτογραφίες, τα φιλμ, οι εκθέσεις και τα
ημερολόγια της εποχής καταγράφουν το πανηγυρικό κλίμα που επικρατούσε στους δρόμους. Την έκρηξη ενθουσιασμού και προσδοκίας για ένα καλύτερο αύριο. Όμως, το κλίμα
δεν ήταν μόνο πανηγυρικό. Ήταν και εκρηκτικό. Είναι αλήθεια ότι γιόρταζε όλη η Αθήνα.
Όμως, στην πραγματικότητα υπήρχαν δυο
Αθήνες. Η Αθήνα των συνοικιών, των εργοστασίων, των πεινασμένων και η Αθήνα του Κολωνακίου και της Κυψέλης. Η Αθήνα της δεξιάς
και της αριστεράς, του ΕΑΜ και των εθνικιστικών οργανώσεων.
Ο συγγραφέας Γ. Θεοτοκάς σχολίαζε στο
ημερολόγιό του μετά τις δυο μεγάλες διαδηλώσεις του ΕΑΜ και των «εθνικών οργανώσεων», ότι: «Είναι η πρώτη φορά αυτές τις μέρες που ένιωσα στην Ελλάδα τόσο έντονα,
τόσο ξεκάθαρα κι απόλυτα τον κοινωνικό διχασμό, την ατμόσφαιρα του ταξικού πολέμου. Αυτή είναι πια στο εξής η “ελληνική
πραγματικότητα”».
Με άλλα λόγια η 12 Οκτώβρη είναι η αρχή
της αντίστροφης μέτρησης των διεργασιών
και των γεγονότων που οδήγησαν στη 3η Δεκέμβρη του 1944, την ένοπλη σύγκρουση του
κινήματος με την αστική τάξη και τον βρετανικό ιμπεριαλισμό, τον «Κόκκινο Δεκέμβρη».

Δύναμη
Όταν η Αθήνα απελευθερωνόταν δεν υπήρχε καμιά δύναμη ικανή να εμποδίσει τις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ να πάρουν την
εξουσία. Ήδη την ασκούσαν, έστω στο όνομα
της κυβέρνησης «Εθνικής Ενώσεως» του Γ.
Παπανδρέου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, όχι μόνο σε βουνά και χωριά αλλά και σε
πόλεις και πεδιάδες.
Ο ΕΛΑΣ είχε απελευθερώσει τον Έβρο στις
4 Σεπτέμβρη και στη συνέχεια ακολουθούσαν
η μια περιοχή μετά την άλλη. Στις 26 Οκτώβρη, θα ερχόταν η σειρά της Θεσσαλονίκης,
που θα έμενε στα χέρια του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ
ακόμα και μετά τον Δεκέμβρη.
Όσο για την Αθήνα χαρακτηριστικό είναι
το εξής επεισόδιο. Τις πρωινές ώρες της 12
Οκτώβρη τοιχοκολλήθηκε στους δρόμους
μια διαταγή που είχε την υπογραφή του Π.
Σπηλιωτόπουλου, που είχε ορίσει στρατιωτικό διοικητή η κυβέρνηση Παπανδρέου στα
μέσα Αυγούστου. Ανέφερε αυστηρά και τσεκουράτα:
«Απαγορεύω κάθε κίνησιν πεζών και τροχοφόρων άνευ αδείας. Οι μη συμμορφούμενοι
θα φυλακίζονται αμέσως. Επιτρέπεται η κίνησις μόνο είς τους εφοδιασμένους δ’ ειδικής
αδείας της αστυνομίας, θεωρημένη υπό της
στρατιωτικής διοικήσεως ως και στους υπηρετούντας εις την παθητικήν αεράμυναν. Απαγορεύω πάσαν συγκέντρωσιν και απόπειρα διαδηλώσεων. Η διάλυσις θα γίνει διά των
όπλων».
Μόνο που ο Σπηλιωτόπουλος δεν διέθετε το
παραμικρό κύρος αλλά και την ένοπλη ισχύ
για να επιβάλλει μια τέτοια διαταγή. Οι «δυναμικές εθνικές οργανώσεις» ήθελαν αλλά δεν

Η ανολοκλήρωτη
Απελευθέρωση
μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ο ίδιος
ο Σπηλιωτόπουλος, τις εφοδίαζε από τον Σεπτέμβρη με οπλισμό που έφερναν βρετανικά
υποβρύχια σε -τότε- απόμερες ακτές της Ανατολικής Αττικής. Ο βιομήχανος του Πειραιά Χ.
Ζαλοκώστας μαζί με τον Σπ. Μαρκεζίνη, σύμβουλο τότε του βασιλιά και «πρωθυπουργό»
της χούντας το 1973, είχαν συγκροτήσει ήδη
από τον Γενάρη του 1943 μια «Οικονομική Επιτροπή» βιομηχάνων με τη βοήθεια του Αντώνη
Μπενάκη, για τη χρηματοδότηση των «εθνικών
οργανώσεων».
Όμως, παρόλες αυτές τις προσπάθειες, η
μαχητική ικανότητα των συμμοριών της Χ του
Γρίβα, του «ΕΔΕΣ Αθήνας» ή άλλων μικροομάδων ήταν πολύ περιορισμένη. Και υπήρχαν και
πολιτικά όρια.
Όχι μόνο για τη χρησιμοποίηση των Ταγμάτων Ασφαλείας της δοσιλογικής κυβέρνησης
του Ράλλη που είχαν αιματοκυλήσει τις συνοικίες της Αθήνας στα μπλόκα του 1944, και είχαν κηρυχτεί επίσημα «προδοτικοί σχηματισμοί». Η μόνη έμπιστη και εμπειροπόλεμη μονάδα που διέθετε ο Γ. Παπανδρέου και οι Βρετανοί ιμπεριαλιστές, ήταν η περίφημη «Ταξιαρχία του Ρίμινι» (3η Ορεινή Ταξιαρχία). Αλλά
δεν στάλθηκε στην Αθήνα. Η Ταξιαρχία ήταν
ανοιχτά φιλομοναρχική. Οι συνέπειες της αποστολής της στην Αθήνα τον Οκτώβρη θα ήταν
«απρόβλεπτες» όπως ανέφερε μια έκθεση
Βρετανών διπλωματών.
Έτσι ο Άγγελος Έβερτ, ο διοικητής της
Αστυνομίας Πόλεων που στις 3 Δεκέμβρη θα
διέταζε τους άνδρες του να ανοίξουν πυρ
στους διαδηλωτές στο Σύνταγμα, αναγκάστηκε να πιει το πικρό ποτήρι και να δεχτεί να μοιράζεται την «τήρηση της τάξεως» στην πρωτεύουσα με τον Α. Τσαπόγα, διοικητή της Εθνικής Πολιτοφυλακής που δεν ήταν άλλη από
την ΟΠΛΑ.
Δεν υπήρχε περισσότερο ευνοϊκή στιγμή για
την κατάληψη της εξουσίας από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
από τις αρχές του Οκτώβρη του 1944. Αυτή
την ευκαιρία την πέταξε η ηγεσία της Αριστεράς και συγκεκριμένα του ΚΚΕ. Αυτή την επιλογή δεν την έκανε εκείνες τις μέρες βασισμέ-

νη σε μια λάθος εκτίμηση των συσχετισμών
δύναμης. Η επιλογή είχε γίνει πολύ πιο πριν.
Η στρατηγική του ΚΚΕ είχε στο κέντρο της
δυο στοιχεία. Το πρώτο, η σταθερή επιδίωξη
να γίνει εταίρος σε μια κυβέρνηση «εθνικής
ενότητας», δηλαδή συνεργασίας με τα αστικά
κόμματα και τους «Μεγάλους Συμμάχους». Αυτό το δρόμο τον βάδιζαν ήδη τα μεγάλα Κομμουνιστικά Κόμματα στην Γαλλία και την Ιταλία. Πίστευε ότι έτσι θα εξασφάλιζε ίσως και
την πλειοψηφία στις εκλογές που θα γίνονταν
μεταπολεμικά.

Επιλογή
Αυτή η μεγάλη επιλογή, κοινοβουλευτικός
δρόμος και όχι επαναστατικός, έφερνε τον ένα
συμβιβασμό μετά τον άλλο. Από την ένταξη
του ΕΛΑΣ στο Συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, μέχρι την αποκήρυξη του κινήματος των φαντάρων και των ναυτών στη Μ.
Ανατολή και την υπογραφή της Συμφωνίας
του Λιβάνου την άνοιξη του ’44 και της Καζέρτας, τον Σεπτέμβρη.
Το δεύτερο στοιχείο της στρατηγικής ήταν η
διαρκής προσπάθεια να χρησιμοποιήσει το κίνημα σαν μέσο πίεσης για να πετύχει αυτή την
«ισότιμη» συμμετοχή σε μια κυβέρνηση. Η
συγκρότηση της ΠΕΕΑ την άνοιξη του 1944
ήταν μια τέτοια κίνηση. Έτσι, τη μια στιγμή η
ηγεσία προχωρούσε στη θεσμοθέτηση της
εξουσίας που ήδη είχε διαμορφωθεί στα βουνά, προκαλώντας ενθουσιασμό στον κόσμο
που πάλευε και την άλλη έστελνε την αντιπροσωπεία στο Λίβανο με την εντολή «το 50% των
θέσεων στην κυβέρνηση, πίσω από εκεί δεν
πάμε» σύμφωνα με τα λόγια του Γ. Σιάντου,
γραμματέα του ΚΚΕ. Τελικά πήγαν πολύ πιο
πίσω.
Όμως, η ηγεσία κάθε άλλο ήταν απαλλαγμένη από τις πιέσεις της βάσης της. Αυτές οι πιέσεις δεν εκδηλώθηκαν ως κεραυνός εν αιθρία
στην μεθυστική ατμόσφαιρα της Απελευθέρωσης, υπήρχαν από πριν. Μέσα στην Κατοχή και
την Αντίσταση χιλιάδες «ανώνυμοι» εργάτες
και αγρότες είχαν πάρει μια γεύση της δύναμής τους. Γι’ αυτούς δεν υπήρχε αμφιβολία ότι
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αυτό στο οποίο συμμετείχαν ήταν μια επανάσταση.
Όταν στα τέλη του 1942 νομικοί και κατώτερα στελέχη του ΚΚΕ διατύπωναν το πρώτο κώδικα Λαϊκής Αυτοδιοίκησης στην ελεύθερη Ευρυτανία, συνειδητά επέλεγαν ως πρότυπό
τους τα Σοβιέτ της Ρώσικης Επανάστασης.
Μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, οι αγωνιστές που βρίσκονταν στο κέντρο του κινήματος των φαντάρων στη Μέση Ανατολή την
άνοιξη του 1944 θεωρούσαν ότι η ΠΕΕΑ είναι
ο ένας πόλος της «δυαδικής εξουσίας» και
έπρεπε να στηριχτεί με όλα τα μέσα «τώρα
που όπως λεν, το ατσάλι κολλάει στη βράση
του».
Η συμμετοχή της ηγεσίας της Αριστεράς
στην κυβέρνηση την έφερνε σε πολύ δύσκολη
θέση σε όλα τα μέτωπα. Για παράδειγμα, η
«νομισματική σταθεροποίηση» του Νοέμβρη
1944 προκάλεσε μια έκρηξη αγανάκτησης, τόσο στους δημόσιους υπάλληλους που τα ημερομίσθιά τους καθορίστηκαν στο απαράδεκτα
χαμηλό επίπεδο των 125 δραχμών όσο και
στους εργάτες του ιδιωτικού τομέα. Υπουργός
Οικονομικών ήταν ο Αλ. Σβώλος του ΕΑΜ και
υπουργός Εργασίας ο Μ. Πορφυρογένης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
Ο δεύτερος πέρασε νόμο που έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να θέτουν σε διαθεσιμότητα χωρίς μισθό το «πλεονάζον προσωπικό». Για μια παρόμοια απόπειρα ο Ν. Καλύβας
υφυπουργός Εργασίας του Ράλλη είχε εκτελεστεί από την ΟΠΛΑ στο Κολωνάκι στις αρχές
του 1944. Την ίδια περίοδο σε μια σειρά εργοστάσια, όπως την Εριουργική ή τα λιγνιτωρυχεία της Καλογρέζας, οι εργάτες προχωρούσαν στην επαναλειτουργία τους υπό τον έλεγχο επιτροπών τους. Τα μεροκάματα και η
ανεργία ήταν πολιτικά ζητήματα άμεσα δεμένα
με τα ζητήματα της εξουσίας.
Στους δυο περίπου μήνες που ακολούθησαν την Απελευθέρωση της Αθήνας, συσσωρεύτηκαν τα υλικά που οδήγησαν στην «έκρηξη» του Δεκέμβρη. Ο κόσμος που δεχόταν να
υποδεχτεί τον Γ. Παπανδρέου στην Αθήνα
στις 18 του Οκτώβρη ζητώντας του «λαοκρατία» στην πλατεία Συντάγματος, διαδήλωνε
στην ίδια πλατεία φωνάζοντας «Παπανδρέου
παπατζή χίτης ήσουνα και συ». Οι φωτογραφίες των ημερών που ακολούθησαν την απελευθέρωση δείχνουν πανό του Εργατικού
ΕΑΜ με το σύνθημα Welcome our Allies. Τον
Δεκέμβρη ο ίδιος κόσμος πολεμούσε στα
οδοφράγματα τα βρετανικά τανκς και τους
αλεξιπτωτιστές.
Το πρόβλημα ήταν η στρατηγική που παρέλυσε το κίνημα εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Η
εγκατάλειψη της σοσιαλιστικής επανάστασης
στο όνομα του «αστικοδημοκρατικού» σταδίου στα μέσα της δεκαετίας του ’30 ήταν το
καθοριστικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής.
Η πολιτική της «εθνικής ενότητας από το βασιλιά ως τον Ζεύγο» είχε τις ρίζες της εκεί, το
ίδιο και οι συμβιβασμοί με τους ιμπεριαλιστές.
Στην Ελλάδα του Σεπτέμβρη-Οκτώβρη 1944
υπήρχε κατάσταση «δυαδικής εξουσίας». Τα
πάντα θα κρίνονταν στην Αθήνα, το πολιτικό
και οικονομικό κέντρο της άρχουσας τάξης και
της καρδιάς του κινήματος της εργατικής τάξης. Εκεί η ηγεσία του κινήματος «πάτησε
φρένο» – όχι μονομιάς, στις 12 Οκτώβρη, αλλά
καιρό πριν. Οι συνέπειες θα φαίνονταν τον Δεκέμβρη του 1944.
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Διεθνή

Η μάχη δεν έχει τελειώσει!

Ο

θρίαμβος του Ζάιρ Μπολσονάρο στον πρώτο γύρο των
προεδρικών εκλογών στη
Βραζιλία προκαλεί ανατριχίλα σε
όλη τη Λατινική Αμερική. Ο Μπολσονάρο, που συγκέντρωσε 46,5%, είναι
στρατιωτικός, παιδί και νοσταλγός
της δικτατορίας του 1964-85. Δηλώνει ότι το κακό με τη δικτατορία
ήταν ότι βασάνισε πολύ αλλά δεν
σκότωσε αρκετά. Είναι ρατσιστής,
σεξιστής και ομοφοβικός. Θέλει να
ξηλώσει ό,τι δικαιώματα έχουν οι
ομοφυλόφιλοι, μισεί τις γυναίκες και
ιδιαίτερα όσες αγωνίζονται. Στη
Βουλή είχε πει σε μια βουλευτή του
Κόμματος των Εργαζόμενων (PT)
“Δεν θα σε βιάσω γιατί δεν το αξίζεις”. Οι οπαδοί του τραγουδούσαν
στίχους για τις φεμινίστριες που
πρέπει να τις έχεις δεμένες σαν σκυλιά. Οι μαύροι και οι μαύρες της
Βραζιλίας “δεν είναι άξιοι ούτε για
να κάνουν παιδιά”.
Ιδιαίτερα τις τελευταίες βδομάδες
ο Μπολσονάρο δέχτηκε τη στήριξη
ολόκληρης της άρχουσας τάξης και
των μηχανισμών της. Οι μεγαλοβιομήχανοι του κρέατος είχαν ήδη δηλώσει τη στήριξή τους, τα δίκτυα
της ιεραρχίας των Ευαγγελικών εκκλησιών επίσης τα έδιναν όλα για
τον “χριστιανό” υποψήφιο. Όμως
όσο γινόταν κατανοητό ότι ο “κανονικός” υποψήφιος της άρχουσας τάξης, Ζεράλντο Αλκμίν, δεν θα είχε
καμία ελπίδα στις εκλογές, οι καπιταλιστές και τα κανάλια τους έδωσαν το χρίσμα τους στον Μπολσονάρο. Τελικά ο Αλκμίν πάτωσε, με λιγότερο από 5%.
Οι δικαστές είχαν ήδη πραγματοποιήσει ένα πραξικόπημα με το
οποίο καθόρισαν τις εκλογές. Πέρα
από ότι είχαν στείλει τον Λούλα στη
φυλακή, του είχαν απαγορεύσει και
να είναι υποψήφιος. Ο Λούλα, πρόεδρος της Βραζιλίας από το 2003
ως και το 2010, συγκέντρωνε πάνω
από 40% στις δημοσκοπήσεις. Το PT
αναγκάστηκε να ανακοινώσει ανοιχτά τον Φερνάντο Χαντάντ ως υποψήφιο μόνο τις τελευταίες βδομάδες. Ο Χαντάντ συγκέντρωσε 28,5%
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και πάει στο 2ο γύρο κόντρα στον
Μπολσονάρο. Και οι δικαστές κλιμάκωσαν τη στήριξη στην ακροδεξιά
πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Απαγόρευσαν στον Λούλα ακόμη και να
δίνει συνεντεύξεις. Έκλεψαν το
εκλογικό δικαίωμα από 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους στις πιο φτωχές
περιοχές, γιατί δεν είχαν ανανεώσει
τα βιομετρικά τους στοιχεία.
Ο Μπολσονάρο είναι ο υποψήφιος
που εκφράζει με τον πιο κτηνώδη
τρόπο το φόβο της άρχουσας τάξης
απέναντι στα εκατομμύρια φτωχούς
και εργάτες. Οι δικαστές, στρατιωτικοί και βιομήχανοι της Βραζιλίας ποτέ δεν έβαλαν στο χρονοντούλαπο
τη δικτατορία τους.
Ο ερχομός του PT στην εξουσία
τη δεκαετία του 2000 ήταν μια παρένθεση που έπρεπε να κλείσει γρήγορα για να μην πάρουν περισσότερο αέρα τα συνδικάτα, οι άκληροι
αγρότες, οι μειονότητες και τα κινήματα. Τελικά, το PT δεν αποδείχθηκε
δράκος για την άρχουσα τάξη. Συγκυβέρνησε με τη δεξιά, δεν πείραξε
ούτε ένα προνόμιο από τους νο-

Η

αργεντίνικη κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη αυτή τη βδομάδα γιατί
κατάφερε να φρενάρει την κατρακύλα του πέσο. Το χρηματιστήριο μάλιστα ανέβηκε για να πανηγυρίσει τη νίκη του ακροδεξιού Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Τι άλλο έχει
εξάλλου για να πανηγυρίσει το αργεντίνικο
κεφάλαιο μέσα στην ίδια του τη χώρα;
Προς το παρόν έχει να αντιμετωπίσει
απεργίες και αβεβαιότητα αν θα καταφέρει
να περάσει ένα προϋπολογισμό πραγματικό
σφαγείο. Μετά την επιτυχία της πανεργατικής απεργίας στις 24-25 Σεπτέμβρη, οι εκπαιδευτικοί του Μπουένος Άιρες βγήκαν σε

σταλγούς της δικτατορίας και αξιοποίησε τη μετατροπή της Βραζιλίας
σε “ανερχόμενο” BRIC. Όμως ήρθε
η κρίση και η οι από πάνω δεν εμπιστεύονταν ότι το PT θα ήταν ικανό
να επιβάλει λιτότητα σε βάρος της
εκλογικής του βάσης. Έριξαν πραξικοπηματικά την Ντίλμα Ρουσέφ το
2016 και ανέβασαν τον εκλεκτό
τους, Τέμερ.

Φιάσκο
Όμως η όλη επιχείρηση αποδείχθηκε φιάσκο. Η κρίση της δεξιάς
ήταν τόσο μεγάλη, και τα στελέχη
της τόσο βαθιά μπλεγμένα στα
σκάνδαλα, που δεν μπορούσαν να
παίξουν το παιχνίδι της “κάθαρσης”.
Ο Τέμερ αντιμετώπισε μια σειρά
απεργιών και τελικά πήρε πίσω ακόμη και την επίθεση στις συντάξεις
που είχε υποσχεθεί.
Τα μαντρόσκυλα άρχισαν να ουρλιάζουν. Ποιος θα κάνει την Βραζιλία
“μεγάλη” ξανά; Ποιος θα βάλει φρένο σε όλους αυτούς, από τους φτωχούς στις φαβέλες ως τις γυναίκες,

αντί να σκύψουν το κεφάλι μπρος
στην κρίση ζητάνε ακόμη περισσότερο; Η δολοφονία της ακτιβίστριας
Μαριέλε Φράνκο τον περασμένο
Μάρτη ήταν το μεγαλύτερο καμπανάκι για το τι εξελισσόταν. Στην Εργατική Αλληλεγγύη γράφαμε εκείνες
τις μέρες: “Το Φλεβάρη ο Τέμερ
αποφάσισε να στείλει τον στρατό να
επιβάλει καθεστώς κατοχής στις φαβέλες, την ίδια στιγμή που οι νοσταλγοί της Χούντας του ‘64 - ‘85
έβγαιναν από τους υπονόμους και
ζητούσαν ξανά “λύση”. Η Φράνκο
έδινε τη μάχη για να οργανωθεί ο
κόσμος στις παραγκουπόλεις και για
να γίνει ξεκάθαρο ότι ο υπεύθυνος
για τη βία και τις δολοφονίες είναι
το ίδιο το κράτος. Γι’ αυτές τις μάχες και γι’ αυτή την αλήθεια τη δολοφόνησαν.
Η Βραζιλία έχει εκλογές μπροστά
της τον Οκτώβρη. Η δεξιά φοβάται
ότι ακόμη κι αν κερδίσει τις εκλογές
δεν θα έχει καταφέρει να σπάσει τη
δύναμη της οργανωμένης αντίστασης στη χώρα. Πρόσφατα ο Τέμερ
αναγκάστηκε να αποσύρει το μεγα-

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Οι απεργίες επιμένουν
48ωρη απεργία αυτή τη βδομάδα. Οι “αυξήσεις” στους μισθούς τους μετατρέπονται
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ίδιου του
Υπουργού Οικονομικών σε πραγματικές μειώσεις 40% το 2019. Αγώνες συνεχίζονται στα
ναυπηγεία, σε βιομηχανίες, σε νοσοκομεία.
Ανθρακωρύχοι από το Νότο έφτασαν στο
Μπουένος Άιρες για να κατασκηνώσουν κοντά στο κοινοβούλιο.
Παντού οι μάχες έχουν να κάνουν με τους
μισθούς και τις αυξήσεις που τις τρώει ο

πληθωρισμός, αλλά τώρα ενώνονται ενάντια
στην πίεση για μείωση των κοινωνικών δαπανών, για απολύσεις και για πάγωμα προσλήψεων παντού. Η κυβέρνηση θέλει να φτάσει
το έλλειμμα στο μηδέν άμεσα και να αποσύρει από την κυκλοφορία μια τεράστια ποσότητα πέσος, δηλαδή να αδειάσει τις τσέπες
όλων όσοι ζουν από τη δουλειά τους. Όλα
στο βωμό του να πληρωθεί το εξωτερικό
χρέος, να τηρηθούν οι όροι του ΔΝΤ και να
αυξηθεί η κερδοφορία των εξαγωγικών επι-

λύτερο από τα σχέδια αντιμεταρρυθμίσεων, ενάντια στο ασφαλιστικό σύστημα. Η άκρα δεξιά αξιοποιεί ακόμη
και τη δολοφονία της Φράνκο ως μια
ακόμη πίεση για να πάρει “πρωτοβουλίες” ο στρατός.” Την “πρωτοβουλία” τελικά δεν την πήρε ο στρατός στο σύνολό του, αλλά ο Μπολσονάρο ως άτυπος εκπρόσωπός του.
Ο χώρος που δόθηκε στον Μπολσονάρο δεν θα υπήρχε αν δεν τον είχε δώσει το ίδιο το PT. Όχι μόνο με
το τι σήμανε η διακυβέρνησή του. Αλλά και γιατί το PT συνέχισε να καλοπιάνει την πιο πραξικοπηματική δεξιά
μέχρι το τέλος. Ο Τέμερ δεν ξεφύτρωσε στην αντιπροεδρία, είχε εκλεγεί στο πλάι της Ρουσέφ. Η εκλογική
τακτική (του Λούλα και του Χαντάντ)
τους τελευταίους μήνες ήταν να αφήνει στο απυρόβλητο τον Μπολσονάρο, γιατί υπολόγιζαν ότι θα ήταν πιο
εύκολος αντίπαλος στο δεύτερο γύρο. Με τέτοια λογική, δεν στήριξαν
το γυναικείο κίνημα “Αυτόν όχι”. Όσο
για τους δικαστές και τα πραξικοπήματά τους, το PT επίσης εξέφραζε το
σεβασμό και την νομιμοφροσύνη του.
Η μάχη δεν έχει τελειώσει. Αφενός
ο δεύτερος γύρος απέχει τρεις βδομάδες. Το γυναικείο κίνημα που βγήκε μαζικά κατά του Μπολσονάρο έχει
μετατραπεί σε δύναμη παρέμβασης
στην πολιτική. Αλλά κυρίως, αν κερδίσει ο Μπολσονάρο, ανοίγει μια περίοδος σύγκρουσης. Τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι ελευθερίες θα
δεχτούν χτυπήματα με το καλημέρα,
αλλά ο Μπολσονάρο θα χρειαστεί να
βγάλει στο προσκήνιο και το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμά του που το
είχε σε δεύτερη μοίρα προεκλογικά.
Η Αριστερά είναι παρούσα. Μπορεί
στις προεδρικές εκλογές να συνθλίφθηκε λόγω της πόλωσης, αλλά στις
κοινοβουλευτικές και τοπικές εκλογές βγήκε ενισχυμένη. Συνδικάτα,
Αριστερά, μαζικά κινήματα και ένα
ενιαίο μέτωπο όλων όσοι θέλουν να
παλέψουν ενάντια στην ακροδεξιά
και τους φασίστες θα χρειαστούν
την αλληλεγγύη όλων μας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Νίκος Λούντος

χειρήσεων.
Σε όλους τους χώρους βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις για το πώς θα εκφραστεί η
αντίσταση. Είμαστε ακόμη στα πρώτα βήματα της μάχης ενάντια στα μέτρα του Μάκρι
και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν
παίρνει την πρωτοβουλία να ενώσει αυτούς
τους αγώνες, αν και υπόσχεται ότι θα επανέλθει με γενική απεργία πριν το τέλος της
χρονιάς. Η πρωτοβουλία για τον συντονισμό
της μάχης ενάντια στον προϋπολογισμό του
Μάκρι βρίσκεται στα χέρια της επαναστατικής αριστεράς.

Διεθνή

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 19
10 Οκτώβρη 2018, Νο 1344

ΙΤΑΛΙΑ Αλληλεγγύη στο Μίμο Λουκάνο

Δ

ιεθνής καμπάνια για την άμεση απελευθέρωση του Μίμο Λουκάνο, δήμαρχου
στο Ριάτσε της Καλαβρίας στην Ιταλία,
που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις
2 Οκτώβρη με την κατηγορία ότι «ευνόησε την
παράνομη μετανάστευση» βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το Σάββατο το απόγευμα σε μια έκρηξη αλληλεγγύης, πάνω από 6000 άνθρωποι, ντόπιοι,
μετανάστες και πρόσφυγες διαδήλωσαν στην
πόλη ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του
δημάρχου. Την Τετάρτη 3 Οκτώβρη μια διαδήλωση χιλίων ατόμων «υποδέχθηκε» τον ρατσιστή υπουργό Εσωτερικών Σαλβίνι σε μια αστυνομοκρατούμενη Νάπολη με συνθήματα ενάντια στην ρατσιστική και ξενοφοβική πολιτική
της κυβέρνησης.
Την έκκληση απελευθέρωσης του Μίμο Λουκάνο υπογράφουν ήδη εκατοντάδες ονόματα,
πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστές, πολιτικοί από

τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τη Γερμανία,
τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ελλάδα ανάμεσά
τους ο Ολιβιέ Μπεζανσενό από το NPA, ο Ετιέν
Μπαλιμπάρ, ο Μισέλ Λεβί κ.α.
Όπως αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα στην έκκληση απελευθέρωσης: «Η απόφαση του δικαστηρίου ενάντια στον Μίμμο Λουκάνο εγκαθιδρύει μια νέα κατηγορία, αυτήν του εγκλήματος της αλληλεγγύης. Αντιμέτωποι με αυτήν
την επίθεση που έχει εξαπολύσει ο υπουργός
Εσωτερικών Σαλβίνι ενάντια στους μετανάστες,
τους φτωχούς και όσους τους υποστηρίζουν,
καταδικάζουμε τη σύλληψη και δηλώνουμε δημόσια την απόλυτη αλληλεγγύη μας σε όσους,
όπως ο Μίμμο Λουκάνο, αγωνίζονται ή θέλουν
να αγωνιστούν… Είμαστε μαζί του και ζητάμε
την άμεση απελευθέρωσή του».
Την καμπάνια μπορεί να υπογράψετε στέλνοντας μέιλ στη διεύθυνση freelucano@gmail.com.

Αντίσταση
στο
ρατσισμό

Τ

ην περασμένη Παρασκευή χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Παρίσι, την Μασσαλία και άλλες
πόλεις της Γαλλίας απαιτώντας να επιτραπεί στο διασωστικό πλοίο Ακουάριους να
ξαναβγεί στη θάλασσα προκειμένου να σώσει τις ζωές
προσφύγων και μεταναστών
που πνίγονται στη Μεσόγειο.
Το Ακουάριους έχει κολλήσει στο λιμάνι της Μασσαλίας
μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Παναμά την περασμένη βδομάδα να τους αφαιρέσει τη σημαία και την άδεια.
Τα τελευταία δύο χρόνια το
Ακουάριους έχει διασώσει περίπου 30.000 ανθρώπους που
βρέθηκαν στη θάλασσα προσπαθώντας να περάσουν τη
Μεσόγειο.
Στη Βιέννη την Πέμπτη 4
Οκτωβρίου πάνω από είκοσι
χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε μια μεγάλη διαδήλωση
στην πρωθυπουργική κατοικία
μετά από ένα κάλεσμα για
«διαδηλώσεις της Πέμπτης»
(ξαναπιάνοντας το νήμα από
τις «διαδηλώσεις της Πέμπτης» ενάντια στην ακροδεξιά
που γίνονταν το 2000-2 ). Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν η
ενενηνταδυάχρονη ηθοποιός
Έρνι Μάνγκλοντ, που μίλησε
στο πλήθος κουβαλώντας την
εμπειρία της από την ναζιστική περίοδο.
Οι ρατσιστικές πολιτικές και
οι περικοπές στις δημόσιες
δαπάνες βρίσκονται στο κέντρο της αντίστασης ενάντια

5/10, Αντιρατσιστική διαδήλωση στη Μασσαλία

στην «μαύρη-μπλέ» κυβέρνηση συνασπισμού της αυστριακής δεξιάς και ακροδεξιάς.
Μετά τoυς 30.000 αντιφασίστες, αντιρατσιστές του Αμβούργου την περασμένη βδομάδα, περίπου 40.000 άνθρωποι διαδήλωσαν και στο Μόναχο στο συνεχιζόμενο «φθινόπωρο» της αλληλεγγύης
στη Γερμανία, με συνθήματα
«τώρα είναι η ώρα» και «είμαστε πολλοί, είμαστε ενωμένοι».
Στη συγκέντρωση, μερικές
μόλις μέρες πριν από τις
επερχόμενες εκλογές στη

Βαυαρία στις 14 Οκτωβρίου,
οι διαδηλωτές έβαλαν στο
στόχαστρο τις ρατσιστικές
πολιτικές που προωθεί το
CSU, το κόμμα των Χριστιανοκοινωνιστών του Ζεεχόφερ,
που βρίσκεται στην τοπική κυβέρνηση της Βαυαρίας με
πρωθυπουργό τον Μάρκου
Σόντερ και συγκυβερνά με την
Μέρκελ τη Γερμανία - καθώς
και το ακροδεξιό-ρατσιστικό
AfD.
Την σκυτάλη περνάει το
επόμενο Σάββατο 13 Οκτωβρίου με συναυλία και συλλαλητήριο στο Βερολίνο.

Υπόμνημα της Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Συνέχεια από τη σελίδα 3

Η

δίκη ξεκίνησε στις 20-4-2015 και έχει
πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 250
συνεδριάσεις (επί προγραμματισμένων 277) οι οποίες κατανέμονται ανά έτος
ως εξής (εντός παρενθέσεως οι δικάσιμοι
που πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα του
Εφετείου Αθηνών, η οποία μετά από πίεση
μας χρησιμοποιείται από κοινού και εκ περιτροπής για τη διεξαγωγή της δίκης από
τον Ιούλιο 2016, οι δε υπόλοιπες έχουν
πραγματοποιηθεί στον Κορυδαλλό),
2015 : 39 δικάσιμοι
2016 : 50 δικάσιμοι (34 στο Εφετείο)
2017 : 95 δικάσιμοι (42 στο Εφετείο)
2018 : 66 δικάσιμοι μέχρι 30/9/2018 (23 στο
Εφετείο)
Η δίκη ξεκίνησε διεξαγόμενη κατά αποκλειστικότητα στην ειδική – πολύ μικρής
χωρητικότητας κοινού – δικαστική αίθουσα
των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, η
οποία αποφασίστηκε αυθαίρετα και χωρίς
καμία διαβούλευση από την τότε διοίκηση
του Εφετείου, παρά τις αντιδράσεις των
συνηγόρων πολιτικής αγωγής, εκατοντάδων κοινωνικών φορέων και της τοπικής
κοινωνίας για το λόγο ότι πέρα από όλες
τις βάσιμες ενστάσεις που μπορεί να έχει
κανείς για την διεξαγωγή της δίκης μέσα
σε χώρο φυλακών, η επιλογή του Κορυδαλλού ως τόπου διεξαγωγής της σημαίνει περιθωριοποίηση και υποβάθμιση δεδομένου
ότι δυσχεραίνει αφάνταστα την πρόσβαση
του κοινού για την παρακολούθηση, την
προσέλευση των δημοσιογράφων, αλλά και
την ανεμπόδιστη άσκηση των λοιπών καθηκόντων των συνηγόρων.
Επίσης τα μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου -πλην της Προέδρου- δεν είχαν
απαλλαγεί από τις υπόλοιπες δικαστικές
τους υπηρεσίες, πράγμα το οποίο συνέτεινε περαιτέρω στην αδυναμία συχνής διεξαγωγής της δίκης.
Έτσι και όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία οι δικάσιμοι κατά τα δύο
πρώτα έτη ήταν πολύ λίγες, καθώς μεσολάβησαν και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες
όπως διακοπή για τις εκλογές, για το δημοψήφισμα και τις εκλογές Σεπτεμβρίου
2015, αποχή δικηγόρων για το ασφαλιστικό
- μετέπειτα Ν. 4387/2016, το πρώτο εξάμηνο του 2016 και μετά.
Επίσης στη διάρκεια της δίκης αφέθηκαν
ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους όσοι
απέμεναν προσωρινά κρατούμενοι μετά την
έναρξή της, έτσι ώστε η διεξαγωγή της δίκης στον Κορυδαλλό δεν υπηρετεί την οποιαδήποτε ανάγκη αποφυγής μετακινήσεων
κρατουμένων.
Από τον Σεπτέμβριο 2016 η δίκη διεξάγεται με ρυθμούς δέκα συνεδριάσεων κατά
μέσο όρο μηνιαίως, όμως και αυτές κατανέμονται όλο και περισσότερο στην εκ περιτροπής χρήση της αίθουσας του Κορυδαλλού, η δε αναλογία του τόπου διεξαγωγής της δίκης μεταξύ Κορυδαλλού και Εφετείου ανά μήνα έχει διαμορφωθεί σε 7-3.
Είναι αναμφισβήτητο ότι η μεγάλη διάρκεια της δίκης μέχρι τώρα οφείλεται και
στον μεγάλο όγκο της δικογραφίας που
προκύπτει από τη συνεκδίκαση και συνεξέταση πολλών αποδιδομένων εγκληματικών
δραστηριοτήτων, πράγμα το οποίο όμως

έχει αποδειχτεί ορθό όσο και αν συντείνει
στην επιμήκυνση του χρόνου, δεδομένου
ότι είναι αναγκαίο για την απόδειξη των
στοιχείων της κατηγορίας της ένταξης και
διεύθυνσης σε εγκληματική οργάνωση.
Στη δίκη μετέχουν 69 κατηγορούμενοι οι
οποίοι κατά καθημερινό σχεδόν κανόνα εκπροσωπούνται από συνηγόρους και έχουν
εξεταστεί 147 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ
αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο ανάγνωσης των εγγράφων.
Υπάρχουν όμως oι βασικοί παράγοντες
που έχουν συντελέσει στην καθυστέρηση
της δίκης και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, όπως η καθυστέρηση έναρξής
της, η εμμονή της Διοίκησης του Εφετείου
σε συνδυασμό με την ατολμία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να λάβει αντίθετη νομοθετική ή διοικητική πρωτοβουλία, για την
διεξαγωγή της δίκης στην αίθουσα του Κορυδαλλού και η μη απαλλαγή των δικαστών
από έτερα δικαστικά καθήκοντα προκειμένου απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στην ταχύτερη διεξαγωγή της δίκης.
Μετά τη φάση της ολοκλήρωσης των εγγράφων που καταθέτουν οι συνήγοροι υπεράσπισης, ακολουθεί η εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης (έχουν δηλωθεί 230)
και στη συνέχεια η κλήση των κατηγορουμένων σε απολογία, η εισαγγελική πρόταση και οι αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης που θα
προηγηθούν της απόφασης του Δικαστηρίου. Συνεπώς, η δίκη βρίσκεται σε τέτοιο
σημείο, που απέχει από την ολοκλήρωσή
της.
Απέναντι στην αρνητική αυτή προοπτική,
έχοντας επίγνωση της ιστορικής και κοινωνικής βαρύτητας της δίκης και ενεργώντας
με προσήλωση στην ευθύνη που αναλάβαμε απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής, τις οικογένειές τους και την κοινωνία,
θέτουμε κάθε αρμόδιο φορέα προ των ευθυνών του και επισημαίνουμε ότι το μόνο
μέτρο που είναι δυνατό να συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχύτερη εφεξής διεξαγωγή
της δίκης μέχρι την ολοκλήρωσή της θα
ήταν :
Η επιτάχυνση στη διεξαγωγή – ακόμα
και σε καθημερινή βάση – της δίκης με την
αποκλειστική διάθεση της αίθουσας εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών μέχρι τη λήξη της, η κατάργηση των συνεδριάσεων
στον Κορυδαλλό και η εγκατάλειψη κάθε
σκέψης για άλλον χώρο και με την απαλλαγή όλων των μελών της σύνθεσης του Δικαστηρίου από άλλα δικαστικά καθήκοντα.

Αθήνα, 9-10-2018
Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής
Κατ’ αλφαβητική σειρά

Αντανασιώτης Αντώνης (ΠΑ.ΜΕ.)
Βρεττός Αγγελος (ΠΑ.ΜΕ.)
Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος (ΠΑ.ΜΕ.)
Καμπαγιάννης Θανάσης (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Μαλαγάρης Μάνος (ΠΑ.ΜΕ.)
Παπαδάκης Κώστας (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Παπαδοπούλου Χρύσα (οικογένεια Φύσσα)
Σαπουντζάκης Παναγιώτης (ΠΑ.ΜΕ.)
Στρατής Χάρης (ΠΑ.ΜΕ.)
Σκαρμέας Κώστας (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Τζέλλης Ανδρέας (οικογένεια Φύσσα)
Τομπατζόγλου Ελευθερία (οικογένεια Φύσσα)
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Νέο βιβλίο από το Μ.Β.

Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών
Κ

υκλοφόρησε από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο το βιβλίο
«Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών» γραμμένο από
την Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη έκδοσης του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω.
Οι 120 σελίδες του βιβλίου είναι
αφιερωμένες στους παλιούς και νέους αγώνες των γυναικών διεθνώς
και στην Ελλάδα. Αλλά ταυτόχρονα
είναι ένα βιβλίο που εξηγεί τις ρίζες
της γυναικείας καταπίεσης και επιχειρηματολογεί για την απελευθερωτική δύναμη της εργατικής τάξης. Η Μαρία Στύλλου στέκεται σε
όλα τα ζητήματα που έχουν ανοίξει
οι μάχες των γυναικών για την απελευθέρωση και τα αντιμετωπίζει από
τη σκοπιά του Μαρξισμού ανατρέχοντας στον Ένγκελς και τον Μαρξ,
στη Ρώσικη επανάσταση και στο
Μάη του 1968.
Το βιβλίο εκδίδεται μέσα σε μια
περίοδο που σημαδεύεται από μια
νέα επιστροφή του γυνακείου κινήματος και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο. Χιλιάδες γυναίκες βγήκαν στους
δρόμους της Βραζιλίας το περασμένο σαββατοκύριακο για να διαδηλώσουν ενάντια στον ακροδεξιό σεξιστή υποψήφιο Μπολσονάρο. Μέσα
στη χρονιά οι γυναίκες έκαναν αισθητή την παρουσία τους κατεβαίνοντας κατά εκατομμύρια ενάντια
στις σεξιστικές επιθέσεις του Τραμπ
στις ΗΠΑ, παλεύοντας για το δικαίωμα στην έκτρωση στην Ιρλανδία
και την Πολωνία, συμμετέχοντας
στους αγώνες ενάντια στην στοχοποίηση των μουσουλμάνων γυναικών, αλλά και πρωτοστατώντας
στους εργατικούς αγώνες για την
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους:
Από τις υπαλλήλους των McDonalds
και τις αεροσυνοδούς της Ryanair
διεθνώς μέχρι τα νοσοκομεία, το
Βοήθεια στο Σπίτι, τις συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας στην
Ελλάδα.
Σε όλες τις σελίδες του βιβλίου είναι ορατή η γείωση αλλά και η αλληλεπίδραση με όλες αυτές τις μάχες.
«Γίναμε και εξώφυλλο, οι γυναίκες
της ΔΕΗ πάντα στην πρώτη γραμμή
των αγώνων» ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο εργαζόμενης στη ΔΕΗ,
βλέποντας την φωτογραφία που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου, από
μια διαδήλωση γυναικών απεργών
της ΓΕΝΟΠ το 2008 για το ασφαλιστικό.
Από την ανάδειξη, μέσα από την
παρουσίαση στοιχείων και ερευνών,
της θέσης της γυναίκας σήμερα αλ-

Η Αλεξάνδρα Κολοντάι (στο κέντρο) στο συνέδριο των γυναικών της Ανατολής.
Μια από τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

λά και την ανάδειξη αυτού του νέου
διεθνούς κινήματος ξεκινάει η Μαρία Στύλλου στο πρώτο κεφάλαιο
αναλύοντας πώς «oι αντιδράσεις
των γυναικών αρχίζουν να περνούν
από την ατομική αντίσταση στη συλλογική».

Ρίζες
Το δεύτερο, από τα συνολικά
οκτώ κεφάλαια του βιβλίου, μπαίνει
στη συζήτηση για το που βρίσκονται
«Οι ρίζες της γυναικείας καταπίεσης» συνδέοντας την εμφάνιση της
γυναικείας καταπίεσης με την εμφάνιση των πρώτων ταξικών κοινωνιών,
σε μια περίοδο που «συμπίπτει με
την ιστορική ήττα του γυναικείου
φύλου», όπως χαρακτηριστικά την
περιγράφει ο Ένγκελς.
Το τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Η οικογένεια στον καπιταλισμό» αναδεικνύει τον λειτουργικό ρόλο της γυναικείας καταπίεσης μέσα στο παρόν σύστημα: Μέσα από την διαμόρφωση της «πυρηνικής εργατικής
οικογένειας με τον άντρα στη δου-

λειά και τη γυναίκα στο σπίτι και τα
παιδιά, η εργατική οικογένεια εξασφαλίζει την αναπαραγωγή της εργατικής τάξης».
Το τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο
«100 χρόνια αγώνες» καταπιάνεται
με την πορεία του γυναικείου κινήματος, από τον αγώνα των εργατριών του Σικάγο για «ψωμί και
τριαντάφυλλα» στον αγώνα για δικαίωμα στην ψήφο και στις μάχες
ενάντια στον πόλεμο. Αναδεικνύεται
ο ρόλος της Αριστεράς και των συνδικάτων στην ανάπτυξη του γυναικείου κινήματος αλλά και η αντιπαράθεση που ανοίγει στους κόλπους
του κινήματος: «Η απελευθέρωση
των γυναικών είναι μία μάχη μεταξύ
των δύο φύλων όπως υποστήριζαν
οι αστές φεμινίστριες ή κομμάτι της
πάλης της εργατικής τάξης ενάντια
στην ταξική κοινωνία;».
Το κεφάλαιο «1968-Το νήμα ξαναπιάνεται» ασχολείται, με έμφαση
στην Ελλάδα, με τη νέα έφοδο του
γυναικείου κινήματος που σημαδεύει ο Μάης του ’68. Έφοδος που

οδήγησε στο κέρδισμα μιας σειράς
διεκδικήσεων την δεκαετία του ’70
και τις αρχές του ’80 αλλά ανέδειξε
και τους στενούς ορίζοντες και τα
πρακτικά όρια των κοινοβουλευτικών μεταρρυθμίσεων.
Το κεφάλαιο «Η μάχη ενάντια στο
νεοφιλελευθερισμό» αναλύει πως
τις τελευταίες δεκαετίες -από τον
Ρήγκαν μέχρι τον Τραμπ σήμερα- η
αντεπίθεση του νεοφιλελευθερισμού δεν ήταν μόνο οικονομική αλλά και άγρια σεξιστική ενώ ταυτόχρονα δίνει την εικόνα της αντίστασης σε αυτές τις επιθέσεις και στα
δύο επίπεδα, με πλούσιο υλικό από
τους αγώνες στην Ελλάδα.
Το κεφάλαιο «Η επανάσταση στη
Ρωσία» δίνει μια συστηματική παρουσίαση τί σήμανε η εγκαθίδρυση
της εργατικης εξουσίας το 1917, όχι
μόνο νομικά αλλά και στην πράξη
για τα δικαιώματα των γυναικών –
και ταυτόχρονα τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες στην
ίδια την επανάσταση. Στη συνέχεια
αναλύεται πως η ήττα της επανάστασης μέσα από την εγκαθίδρυση
των καθεστώτων του κρατικού καπιταλισμού ήταν ήττα και για τις γυναίκες.
Στο τελευταίο κεφάλαιο «Είναι δυνατή η απελευθέρωση σήμερα;» η
Μαρία Στύλλου θέτει απαντήσεις
και προτάσεις για «ένα ενωμένο κίνημα απελευθέρωσης ξεπερνώντας
τους κατακερματισμούς των ανταγωνισμών και των διακρίσεων, άντρες-γυναίκες, λευκοί-μαύροι, θρησκείες, εθνικότητες, καταγωγές».
Εντυπωσιακή είναι η βιβλιογραφία
που περιλαμβάνει πάνω από 100 βι-

βλία και άρθρα πάνω στα ζητήματα
της γυνακείας καταπίεσης και του
γυναικείου απελευθερωτικού κινήματος στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το βιβλίο τελειώνει με μια μικρή
παρουσίαση φωτογραφιών, αφισών,
εντύπων από την ιστορία του γυναικείου κινήματος και τον πρωταγωνιστικό ρόλο των γυναικών στους
αγώνες της εργατικής τάξης για την
απελευθέρωση, διεθνώς και στην
Ελλάδα.

Τιμή 8 €.
Επικοινωνία για παραγγελίες
και προπληρωμές:
Τηλ. 2105247584
marxistiko@yahoo.gr,
www.marxistiko.gr
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