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Τ

ίποτα το “αναπτυξιακό” δεν έχει το
“πολυνομοσχέδιο” που κατέθεσε την
περασμένη εβδομάδα στη Βουλή η
κυβέρνηση. Το κείμενο είναι κυριολεκτικά
ένας αχταρμάς άσχετων μεταξύ τους διατάξεων, χωρίς συνοχή ή σχέδιο. Από τις
εκατοντάδες διαφορετικές ρυθμίσεις που
περιλαμβάνει, κάποιες έχουν υπαγορευτεί
από τις ιδεοληψίες της Νέας Δημοκρατίας
για “λιγότερο κράτος”. Αρμοδιότητες, ακόμα και ελεγκτικές, που ανήκαν μέχρι τώρα
στο δημόσιο περνούν με το πολυνομοσχέδιο στους ιδιώτες. Κάποιες άλλες αποτελούν φωτογραφικές διατάξεις κομμένες και
ραμμένες στα μέτρα των “ημετέρων”, των
“βαριών ονομάτων” του ελληνικού καπιταλισμού δηλαδή -των Ελλήνων ολιγαρχών για
να χρησιμοποιήσουμε το σωστό όνομα. Οι
υπόλοιπες είναι απλά ωμές επιθέσεις στο
εργατικό κίνημα, τον συνδικαλισμό και τα
εργασιακά δικαιώματα.

Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες
Οι μεταρρυθμίσεις της εποχής των μνημονίων κληροδότησαν (με ευθύνη κύρια της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ) στο συνδικαλιστικό κίνημα το νόμο που απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον του 50% των μελών ενός
σωματείου σε μια συνέλευση για να θεωρούνται οι αποφάσεις της έγκυρες. Ο στόχος του νόμου αυτού ήταν να κάνει την κήρυξη απεργίας (που τα δικαστήρια έτσι και
αλλιώς κρίνουν σχεδόν πάντα “παράνομες
και καταχρηστικές”) νομικά ακόμα πιο δύσκολη. Με το πολυνομοσχέδιο κάνει η κυβέρνηση ένα ακόμα βήμα, εισάγοντας “τη
δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικής ψήφου για λήψη αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκηση Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων... συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας”.
Στην επιτροπή της Βουλής ο Γιάννης
Βρούτσης, ο υπουργός Εργασίας, προσπάθησε να παρουσιάσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία σαν “επέκταση της δημοκρατίας”.
“Είμαστε υπέρ της δημοκρατίας”, είπε. “Οι
πολλοί θέλουμε να αποφασίζουν και γι' αυτό εισάγουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Δεν την επιβάλλουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Την παρέχουμε ως εργαλείο. Αν
αποφασίσουν οι εργαζόμενοι, τα ίδια τα
σωματεία ότι θέλουν να πάρουν μια απόφαση, όχι μόνο για την απεργία αλλά και για
άλλα κρίσιμα ζητήματα, τους δίνουμε το εργαλείο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας”.
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, όμως, δεν είναι εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων
αλλά όπλο στα χέρια των μηχανισμών
απεργοσπασίας. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρίσκεται η ίδια η συνέλευση, η συλλογική και ελεύθερη συζήτηση και η λήψη
αποφάσεων από τους εργάτες πρόσωπο με
πρόσωπο, χωρίς την πίεση της εργοδοσίας.
Τώρα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία η κυβέρνηση “δίνει τη δυνατότητα” στους εργαζόμενους να αποφασίζουν για όλα τα κρίσιμα ζητήματα ακόμα και από το κινητό τους,
χωρίς να εγκαταλείψουν ούτε για ένα λεπτό
το πόστο τους στη δουλειά -ούτε το άγρυπνο μάτι του επιστάτη φυσικά. Φοβερή διεύρυνση της δημοκρατίας.
Η επίθεση στον συνδικαλισμό συμπληρώνεται στο πολυνομοσχέδιο και από μια επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις –ή σε ότι

Oικονομία και Πολιτική

“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ”
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Μια μαύρη τρύπα
με αντεργατικές
επιθέσεις και
προκλητικά δώρα
για τα αφεντικά
έχει απομείνει ύστερα από δέκα χρόνια
μνημονίων από αυτές. Πρώτον, το νομοσχέδιο δίνει “τη δυνατότητα” στους εργαζόμενους και τους εργοδότες μιας επιχείρησης
“που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής” να “συναποφασίσουν ότι εξαιρούνται
από το μισθολόγιο της κλαδικής (σύμβασης)”. Φυσικά όλα αυτά νόμιμα και δημοκρατικά: οι εργαζόμενοι θα καθίσουν στο
τραπέζι μαζί με τα αφεντικά σαν ίσοι προς
ίσους και θα αποφασίσουν από κοινού για
τις θυσίες που θα κάνουν. “Εγώ δεν θα πάρω καινούργιο αυτοκίνητο στον γιόκα μου
φέτος. Και εσείς θα κόψετε το γάλα στα δικά σας”.
Οι εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια μεγάλες μάχες ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Με το πολυνομοσχέδιο καταργείται η “υποχρεωτική αργία”
της Κυριακής με μια μονοκοντυλιά για τους
“απασχολούμενους σε κέντρα διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής
πώλησης”.

Κύμα “κινήτρων”
Για την άλλη πλευρά, την πλευρά των εργοδοτών, το νομοσχέδιο προβλέπει μια
ολόκληρη σειρά από δώρα που θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις, υποτίθεται. “Σύμφωνα με την κυβέρνηση”, γράφει η Ναυτεμπορική, “το υφιστάμενο επιχειρηματικό περιβάλλον υπονομεύει την ικανότητα της χώρας να παράξει νέο πλούτο και θέσεις απασχόλησης και συνεπώς επιτάσσει άμεσες
και αποφασιστικές πρωτοβουλίες για την
ταχεία βελτίωσή του και κατά προέκταση
για την προσέλκυση νέων επενδύσεων”.
Οι “βελτιώσεις” στο επιχειρηματικό περιβάλλον που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο
μπορούν να χωριστούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες: επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις
και ασυδοσία για τους επιχειρηματίες.
Πρώτον, ο κατάλογος των επιχειρήσεων
που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα επενδύσεων επεκτείνεται σε κλάδους
που είχαν παλαιότερα, για διάφορους λόγους εξαιρεθεί: “Υπάγονται εφεξής στο κα-

θεστώς ενισχύσεων του ν/4399/2016 επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
καθώς και σε δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών...
Αίρεται η προϋπόθεση υπαγωγής στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
για τις επενδύσεις του ν.3389/2005... προκειμένου αυτές να χαρακτηριστούν αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις...”.
Δεύτερον στο καθεστώς των επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών προστίθενται τώρα
και νέες.
Το πρώτο και πιο κραυγαλέο παράδειγμα
είναι η αύξηση του συντελεστή δόμησης
για τις πολύ μεγάλες “στρατηγικές” επενδύσεις (βλέπε Ελληνικό) στο 0,6. Το δεύτερο παράδειγμα είναι τα “βιομηχανικά πάρκα”. Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων ανάπτυξης
και διαχείρισης βιομηχανικών πάρκων οι
οποίες θα αναλαμβάνουν εντός της περιοχής τους όλα τα καθήκοντα των δήμων (καθαριότητα, φωτισμός κλπ) και θα εισπράττουν φυσικά και τα αντίστοιχα έσοδα από
το δημόσιο. Όσο για την σύστασή τους, η
αγορά της γης θα εξαιρείται από κάθε φόρο. Πανηγύρι για τους καταστροφείς των
δασών που στήνουν “αιολικά βιομηχανικά
πάρκα”.
Ταυτόχρονα, με το πρόσχημα της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας “που διώχνει τους επενδυτές” η κυβέρνηση καταργεί δεκάδες ελέγχους πάνω στις επιχειρήσεις: “Προβλέπεται ότι, η λειτουργία των
εγκαταστάσεων μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που ενδέχεται να
προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης και όχι έγκρισης λειτουργίας
που ισχύει σήμερα”. Δηλαδή για να μεταφερθεί μια επιχείρηση που κάνει θόρυβο σε
μια γειτονιά δεν θα χρειάζεται άδεια –το
μόνο που θα χρειάζεται είναι να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές. Και για να μην
υπάρχουν ενδοιασμοί για το τι εννοεί ο νομοθέτης, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ρη-

τά την κατάργηση της “ξεπερασμένης” κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων με βάση
την “όχληση”. Οι μόνες πραγματικά υποχρεώσεις που θα έχουν οι επιχειρήσεις θα
είναι να πληρώνουν τους φόρους και τις
ασφαλιστικές εισφορές. Όσο για τη συμμόρφωση με τους υπόλοιπους τυχόν
όρους, οι έλεγχοι θα μπορούν πλέον να
πραγματοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες.
Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει και ένα ειδικό “κερασάκι” για τους (γνωστούς και μη
εξαιρετέους) μηντιάρχες: την κατάργηση
της ονομαστικοποίησης των μετοχών για
τις εταιρείες του κλάδου. “Αυτό σημαίνει”,
όπως έγραφε η Αυγή, “ότι οποιοσδήποτε
επιχειρηματίας θα έχει τη δυνατότητα να
συμμετέχει σε εταιρείες ΜΜΕ χωρίς να φαίνεται... (μια ρύθμιση που) ξηλώνει ακόμα
και το νόμο Βενιζέλου του 1995...”

Ανάπτυξη;
Η κυβέρνηση αυταπατάται αν πιστεύει
πραγματικά, όπως διαλαλεί, ότι το πολυνομοσχέδιο “θα φέρει την ανάπτυξη”. Πρώτα
απ' όλα οι επιθέσεις στους εργαζομένους
είναι εύκολο να ψηφιστούν από μια δεξιά
πλειοψηφία στη Βουλή αλλά πολύ δύσκολο
να επιβληθούν πάνω στο ίδιο το εργατικό
κίνημα και να εφαρμοστούν. Τα μνημόνια
δεν κατάφεραν, παρά τις λυσσασμένες επιθέσεις, να διαλύσουν το εργατικό κίνημα
στην Ελλάδα. Η “εργασιακή ειρήνη” στη
χώρα μας απέχει πολύ από αυτό που θέλει
ο ελληνικός καπιταλισμός, αλλά και εξακολουθεί να στηρίζεται κύρια στην αδράνεια
και τα ξεπουλήματα της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας. Η κυβέρνηση είναι βαθιά
γελασμένη αν πιστεύει ότι μπορεί να νικήσει το εργατικό κίνημα απλά και μόνο με
ένα νόμο. Η ιστορία είναι γεμάτη από αντίστοιχες επιθέσεις που γύρισαν για την κυβέρνηση και την άρχουσα τάξη μπούμερανγκ –αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα είχε να πει στο γιο του ένα δυο
πράγματα πάνω σε αυτό.
Δεύτερον, είναι αφέλεια (τουλάχιστον) να
πιστεύει κανείς ότι τα κίνητρα, οι επιδοτήσεις και το καθεστώς ασυδοσίας που δημιουργεί το πολυνομοσχέδιο για το κεφάλαιο
θα “εκτινάξει τις επενδύσεις”. Το μόνο που
θα εκτινάξει είναι η κερδοσκοπία. Οι επενδύσεις δεν βρίσκονται σε τέλμα ούτε επειδή το εργατικό κόστος είναι μεγάλο (στην
πραγματικότητα είναι, σε σχέση με το επίπεδο και την εξειδίκευση της εργατικής τάξης στη χώρας μας, πολύ χαμηλό) ούτε
επειδή η γραφειοκρατία έχει τα χάλια της
(οι στρατηγικοί επενδυτές ξεπερνούσαν
πάντα με ευκολία όλα τα εμπόδια) ούτε
επειδή δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα. Αυτό
που φρενάρει τις επενδύσεις είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση – που δεν μπορεί να
αντισταθμιστεί με “ασπιρίνες”. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μοιράζει χρόνια τώρα
κυριολεκτικά δωρεάν χρήμα στις τράπεζες
με την ελπίδα ότι αυτό θα φτάσει στην
“πραγματική οικονομία” -χωρίς αποτέλεσμα.
Η άρχουσα τάξη περιμένει με ανυπομονησία τα “δώρα” του πολυνομοσχεδίου. Αλλά
αυτό που θα της μείνει στο τέλος θα είναι
μόνο η οργή μας. Και η ανταρσία μας.

Σωτήρης Κοντογιάννης

H άποψή μας

Ο δικός μας
πόλεμος
γίνεται εδώ!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στηρίξτε
τη δική σας
εφημερίδα
Η Εργατική Αλληλεγγύη βρίσκεται πάντα στο πλευρό του κόσμου
που παλεύει!

του Δημήτρη Στεφανάκη

Ο

πόλεμος στη Συρία αγριεύει. Μετά την
εισβολή του τουρκικού στρατού στις
περιοχές των Κούρδων με τις πλάτες
του Τραμπ, τα στρατεύματα του Άσαντ μπαίνουν επίσης στα κουρδικά εδάφη μετά από
συμφωνία με την κουρδική ηγεσία που αναζητάει νέα στηρίγματα ύστερα από την προδοσία
των ΗΠΑ. Ερντογάν, Άσαντ, Τραμπ και Πούτιν
ξαναμοιράζουν ζώνες επιρροής χαράζοντας
γραμμές με το αίμα των Κούρδων.
Και ο Μητσοτάκης με τον Δένδια που είχαν
υποδεχθεί με φανφάρες τον υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, τον Μάικ Πομπέο στην Αθήνα
λίγες μέρες πριν ξεσπάσει αυτή η τραγωδία,
τρέχουν τώρα στην ΕΕ αναζητώντας τρόπους
για να εξασφαλίσουν κάποιο μερίδιο σε αυτή
την βρόμικη ανακατανομή στην περιοχή. Αφού
έδωσαν τις βάσεις που ζητούσε ο αμερικάνικος
ιμπεριαλισμός, τώρα θέλουν στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο και μεγαλύτερη εμπλοκή του
ΝΑΤΟ και της Φρόντεξ στο σφράγισμα των συνόρων ενάντια στους πρόσφυγες.
Δίπλα στους Κούρδους που είναι τα πρώτα
θύματα αυτών των εξορμήσεων, η όξυνση του
πολέμου χτυπάει τους πρόσφυγες όλων των
εθνικοτήτων και όλη την εργατική τάξη. Δίπλα
στις οικονομικές και αντισυνδικαλιστικές επιθέσεις που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση της ΝΔ στέλνοντας το “αναπτυξιακό” πολυνομοσχέδιο στη
Βουλή, έρχονται να προστεθούν οι ρατσιστικές
εκστρατείες ενάντια στους πρόσφυγες και τα
βάρη ενός νέου γύρου εξοπλισμών. Ήδη σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει κλείσει η συμφωνία με τη Γαλλία για την αγορά φρεγατών τύπου Belharra και η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας ζήτησε επίσημα ελληνική συμμετοχή με
ναυτική δύναμη στον Περσικό Κόλπο!
Να γιατί ο δικός μας πόλεμος γίνεται εδώ
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ενάντια σε όλα αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης
και της άρχουσας τάξης που υπηρετεί. Και
χρειαζόμαστε άμεση κλιμάκωση της εργατικής
αντίστασης γιατί μαζί με τα νέα βάρη από τον
πόλεμο που αγριεύει, έρχονται νέα κύματα της
οικονομικής κρίσης.

Επιβράδυνση
Αυτή τη βδομάδα γίνεται στην Αμερική η σύνοδος του ΔΝΤ και βγαίνει με τον πιο επίσημο
τρόπο η πρόβλεψη ότι η παγκόσμια οικονομία
επιβραδύνεται. Μόνο ο Σταϊκούρας συνεχίζει
να λέει ότι πάμε για μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Ακόμα χειρότερα, οι κεντρικοί τραπεζίτες διαφωνούν άγρια για την αντιμετώπιση μιας νέας
οικονομικής βουτιάς. Τα “εργαλεία” της ποσοτικής χαλάρωσης και της μείωσης των επιτοκίων αμφισβητούνται από μεγαλοτραπεζίτες
που λένε ότι τα αρνητικά επιτόκια απειλούν να
αποσταθεροποιήσουν το τραπεζικό σύστημα

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

χωρίς να φέρνουν οικονομική ανάκαμψη.
Σε τέτοιες συνθήκες, μόνο κονδυλοφόροι
της ΝΔ πανηγυρίζουν για την “ιστορική πρωτιά” να εμφανίζονται αρνητικά επιτόκια στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Και
δίπλα τους ξεδιάντροπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
που λένε ότι αυτή η εξέλιξη είναι έργο της δικής τους κυβέρνησης, χωρίς να βλέπουν τον
οικονομικό κατήφορο που έρχεται.
Οι απαντήσεις δεν θα έρθουν από τη Βουλή.
Μπορούν να έρθουν μόνο από τα κάτω, από
τους δικούς μας αγώνες. Το πανελλαδικό συλλαλητήριο των εργαζόμενων στους Δήμους αυτό το Σάββατο είναι μια άμεση απάντηση. Η
απεργία των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία την
επόμενη Τετάρτη με πανελλαδικό συλλαλητήριο επίσης στην Αθήνα είναι μια κλιμάκωση που
πρέπει να αγκαλιαστεί πανεργατικά. Μπορούμε
και πρέπει να οργανώσουμε τις άμεσες απεργιακές απαντήσεις για να πάρουν τεράστιες
διαστάσεις. Οι δυο πανεργατικές απεργίες στις
24 Σεπτέμβρη και στις 2 Οκτώβρη έδειξαν ότι
αυτό είναι εφικτό. Πρέπει να πιάσουμε το νήμα
από τις μεγάλες απεργίες που συγκλόνισαν κυβερνήσεις ξανά και ξανά. Για να πνιγούν ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας και ο Σταϊκούρας στα
απόνερα της κρίσης, πριν πνίξουν τους πρόσφυγες, τους Κούρδους και όλους μας στη δίνη των βρόμικων ανταγωνισμών.

Στην πρώτη γραμμή ενάντια
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, στις
απεργίες για να πάρουμε πίσω
όλα όσα μας έκλεψαν με τα μνημόνια, στις μάχες για να υπερασπίσουμε τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες και να τσακίσουμε
τους φασίστες και την ακροδεξιά,
στις καταλήψεις και τις διαδηλώσεις των φοιτητών κόντρα στις
επιθέσεις της Κεραμέως και την
κατάργηση του ασύλου, στους
αγώνες ενάντια στον σεξισμό και
κάθε μορφής καταπίεση, στις κινητοποιήσεις ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή.
Ξεκινάμε τρίμηνη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης με στόχο
50.000 ευρώ και ζητάμε την ενίσχυσή σας! Δεν εξαρτιόμαστε οικονομικά από χορηγούς και διαφημίσεις, στηριζόμαστε μόνο στις
ενισχύσεις τις δικές σας, των αναγνωστών και των υποστηρικτών
της εφημερίδας, στις εργαζόμενες
τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους, στη νεολαία, στον κόσμο της Αριστεράς και των κινημάτων.
Κάθε ευρώ που στέλνετε κάνει
διαφορά! Για να συνεχίσουμε να
προβάλουμε και να στηρίζουμε κάθε αγώνα, για να ακούγεται δυνατά η φωνή της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς που παλεύει για την εργατική εναλλακτική, την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού!
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το δρόμο βγαίνουν οι εργαζόμενοι των δήμων όλης της χώρας ενάντια στο “αναπτυξιακό”
νομοσχέδιο με καθημερινό πρόγραμμα κινητοποιήσεων. Στο στόχαστρο – εκτός των άλλων
επιθέσεων που συμπεριλαμβάνει το πακέτο μέτρων βάζουν το άρθρο 179. Σύμφωνα με αυτό δίνεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να υπογράφουν συμβάσεις με ιδιώτες εργολάβους για μια σειρά υπηρεσίες, όπως της καθαριότητας, της αποκομιδής και μεταφοράς των σκουπιδιών,
της συντήρησης του πρασίνου κ.α. Η δυνατότητα της
ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών θα δίνεται χωρίς να
απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και η αιτιολογημένη
απόφασή του, όπως προέβλεπε η μέχρι τώρα νομοθεσία.

Το εργατικό κίνημα

Στους δρόμους οι ΟΤΑ

Όπως αποφάσισε η ΠΟΕ
22/6/17, Απεργία εργαζόμενων στους δήμους. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΟΤΑ, την Τετάρτη 16/10, καλούνται Γενικές Συνελεύσεις
Σε “κλιμάκωση μέχρι την νίκη” κα- τάκη”.
όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων λεί το δίκτυο εργαζομένων ΟΤΑ “Η
Μιλήσαμε με τη Μαρία Αμπελιώτη,
των δήμων πανελλαδικά. Την Πέμπτη Σκουπιδιάρα”
και προτείνει: “η συνέ- εργαζόμενη στο δήμο Αθήνας η
17/10 θα πραγματοποιηθεί στάση ερχεια δίπλα στα επόμενα απεργιακά οποία μας μετέφερε το κλίμα: “Με
γασίας τις πρωινές ώρες και πορεία
βήματα που θα βάλει η ΠΟΕ ΟΤΑ, πρωτοβουλία του σωματείου ΕΕΔΑ,
στο Υπ. Εσωτερικών. Η πορεία θα ξεμπορεί να είναι μια μεγάλη απεργία έγινε το πρωί της Τρίτης 15/10, ανοικινήσει στις 9:30πμ από την πλατεία
στις 23 Οκτώβρη που να δείξει την χτή συνέλευση-ενημέρωση προκειμέΚαραϊσκάκη στο Μεταξουργείο. Το
δύναμη μας, διεκδικώντας από όλα νου να γίνουν άπαντες κοινωνοί του
Σαββατοκύριακο 19 και 20/10 οι ερτα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες και κινδύνου που φέρνει το κυβερνητικό
γαζόμενοι θα απέχουν από την εργατην ΑΔΕΔΥ να απαντήσουν ενωμένα. αμόκ των ιδιωτικοποιήσεων και να
σία τους, ενώ πανελλαδικό συλλαληΤην Τετάρτη 23/10 καλούν και οι ομο- συναποφασίσουν την υλοποίηση των
τήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββασπονδίες της Υγείας σε πανελλαδική δράσεων, σύμφωνα με την απόφαση
το 19/10, στις 11πμ στην Αθήνα. Μεαπεργία και διαδήλωση στο κέντρο της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Αξιοσημείωτο είναι ότι
τά το συλλαλητήριο θα γίνει σύσκεψη της Αθήνας. Η απεργία αυτή μπορεί στην συνέλευση συναντήθηκαν εργατων σωματείων για να αποφασιστούν να γίνει το βήμα για να συντονιστού- ζόμενοι από όλα τα σωματεία του Δήτα επόμενα βήματα.
με ενάντια στην επίθεση του Μητσο- μου κι εκτός από το πρόγραμμα δρά-
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κατάθεση του “αναπτυξιακού” νομοσχεδίου στη Βουλή και του σχεδίου
του νέου προϋπολογισμού λιτότητας
και περικοπών, δίνουν νέες διαστάσεις στην
απεργία της 23ης Οκτώβρη.
Βασικές διεκδικήσεις των υγειονομικών που
πήραν την πρωτοβουλία για τις 23/10 είναι οι
μονιμοποιήσεις όλων των ελαστικά εργαζόμενων στην Υγεία, οι μαζικές προσλήψεις και η
γενναία αύξηση της χρηματοδότησης για τα
δημόσια νοσοκομεία. Με αφορμή τις κινητοποιήσεις και τα βήματα οργάνωσης των ελαστικά εργαζόμενων σε άλλους κλάδους, όπως
των δήμων, των υπουργείων και των εκπαιδευτικών, οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του
Συντονιστικού Νοσοκομείων και του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια επιχειρηματολογούσαν όλο το τελευταίο διάστημα, για τις δυνατότητες που έχει η 23/10 να μετατραπεί σε
μια μεγάλη απεργία όλων όσων παλεύουν για
μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Ωστόσο πλέον, με το πολυνομοσχέδιο του
Άδωνι και τον προϋπολογισμό του Σταϊκούρα
στη Βουλή, η προοπτική δεν μπορεί να είναι άλλη από την κήρυξη Πανεργατικής Απεργίας
στις 23 Οκτώβρη. Η κυβέρνηση από τη μια
πλευρά πάει με ένα πακέτο μέτρων να τσακίσει

σης που βάζει για αυτή
τη βδομάδα η ομοσπονδία, συζητήθηκε
και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Βάλαμε
από τη μεριά μας ότι το
Σάββατο μετά την πανελλαδική διαδήλωση
που θα συνεδριάσουν
τα σωματεία, θα πρέπει
να αποφασίσουν νέο
απεργιακό πρόγραμμα,
συμπεριλαμβάνοντας
και την απεργία στις
23/10. Είναι μια μεγάλη
επίθεση και μόνο έτσι
μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Με διάρκεια και όλοι μαζί. Το
νομοσχέδιο επιτίθεται
στους ΟΤΑ, όπου λύνονται τα χέρια του κάθε δημάρχου να προχωρήσει ανενόχλητος
σε ιδιωτικοποίηση ολόκληρων τομέων – με
συνέπειες και στην ποιότητα των
υπηρεσιών και στους εργαζόμενους
που τις παρέχουν. Αλλά πρόκειται και
για επίθεση συνολικά στην εργατική
τάξη με την επίθεση στις συλλογικές
συμβάσεις, τα συνδικάτα και το περιβάλλον. Οργανώνουμε τις κινητοποιήσεις γραφείο – γραφείο, χώρο – χώρο, συνάδελφο – συνάδελφο, εξηγώντας το τι φέρνει το νομοσχέδιο
και γιατί χρειάζεται να μπει στην
άκρη κι ο παραμικρός δισταγμός και
να κατέβουμε όλες και όλοι στο δρόμο”.

ΜΕΤΡΟ
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τάσεις εργασίας
την Πέμπτη 17/10
από την έναρξη της
βάρδιας ως τις 9πμ κι
από τις 9μμ ως τη λήξη
της βάρδιας, έχουν
εξαγγείλει οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και
Τράμ, όπως αποφάσισαν τα σωματεία των
σταθερών συγκοινωνιών της Αθήνας, σε συνεδρίασή τους την Τρίτη 8/10.
Σύμφωνα με τα σωματεία έχουν συμπληρωθεί
4 μήνες από την υπογραφή της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ αρνείται να εφαρμόσει άρθρα
της, επικαλούμενη την
καθυστέρηση εγκρίσεων από τα υπουργεία.
Ωστόσο μπροστά στην
απειλή των απεργιακών
κινητοποιήσεων οι εργαζόμενοι έλαβαν δεσμεύσεις ότι ξεκινάει άμεσα
η υλοποίηση της σύμβασης και οι πληρωμές θα
γίνονται κανονικά από
δω και πέρα.
Το πρωί της Τετάρτης 16/10, τα σωματεία
θα ξανασυνεδρίαζαν
για να αποφασιστεί η
πορεία των κινητοποιήσεων.

Εμπρός για Πανεργατική στις 23/10
τις συλλογικές συμβάσεις να χτυπήσει το δικαίωμα στο συνδικαλισμό και την απεργία, να
βγάλει από τη μέση και το παραμικρό νομικό
εμπόδιο για το ξεπούλημα δημόσιων χώρων και
υπηρεσιών. Από την άλλη με το σχέδιο προϋπολογισμού της νέας χρονιάς συνεχίζουν τις φοροαπαλλαγές στα αφεντικά και τη λιτότητα για
τους εργαζόμενους, τους φτωχούς, τη νεολαία.
Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα παραμένουν. Όλες οι αιματηρές “θυσίες” που απαιτούν
αυτά τα πλεονάσματα συνεχίζονται και εντείνονται. Οι περικοπές στην Υγεία, την Παιδεία
και το κοινωνικό κράτος συνεχίζονται με τους
ρυθμούς που είδαμε στα χειρότερα χρόνια της
κρίσης και των μνημονίων.

Στο συρτάρι
Υπό το βάρος των πανεργατικών απεργιών
στις 24/9 και 2/10 το “αναπτυξιακό” νομοσχέδιο
- που θα πέρναγε “σαν οδοστρωτήρας” σύμφωνα με τους εισηγητές του - έμενε μέχρι τώρα
στο συρτάρι. Μόλις την περασμένη βδομάδα
στα μουλωχτά μπήκε στη Βουλή, δεδομένης και
της μη κήρυξης νέας πανεργατικής απεργίας

από τα συνδικάτα μετά τις 2 Οκτώβρη. Δεν είναι
ώρα για “κατέβασμα ταχυτήτων” από τη μεριά
των συνδικάτων, αλλά για κλιμάκωση των απεργιών. Γιατί όπως έδειξαν και οι δύο προηγούμενες πανεργατικές, η κυβέρνηση δεν είναι παντοδύναμη. Φοβάται τη δύναμη των εργαζόμενων.
Γι' αυτό κι ο Μητσοτάκης την ίδια ώρα που
αναγκαζόταν να παγώσει το πολυνομοσχέδιο
κλαιγόταν για “τις μειοψηφίες” που απεργούν.
“Χρειάζεται και τώρα να απαντήσουμε με
τον ίδιο τρόπο. Με απεργία και με μαζικές
απεργιακές συγκεντρώσεις για να αποτρέψουμε την ψήφιση του αντεργατικού εκτρώματος”
τονίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό Νοσοκομείων και καλούν όλα τα συνδικάτα
να συνεχίσουν στην απεργιακή ρότα που
έχουν χαράξει... “Οι δυνάμεις της αριστεράς
μέσα στα συνδικάτα που πήραν την πρωτοβουλία για να γίνει η απεργία στις 24 Σεπτέμβρη και οργάνωσαν την απεργία στις 2 Οκτώβρη, χρειάζεται να συντονίσουν τα βήματα
τους σε αυτήν την κατεύθυνση. Στις 23 Οκτώβρη όλοι οι εργαζόμενοι στην Υγεία προχωρά-

νε σε 24ωρη πανελλαδική απεργία απαιτώντας
χρηματοδότηση για την Υγεία και μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων. Εκείνη η ημέρα μπορεί να μετατραπεί σε απεργία για όλους τους
εργαζόμενους, όχι μονάχα του δημόσιου αλλά
και του ιδιωτικού τομέα”.
Σε κοινό μήκος κύματος και η ΠΕΝΕΝ, το
σωματείο των ναυτεργατών, που καλεί την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία να συνεδριάσει
και να κηρύξει νέα απεργία. “Οι δύο απεργίες
24/9 και 2/10 έδωσαν μια δυναμική, μαζική και
αγωνιστική απάντηση στους αντεργατικούς
σχεδιασμούς κυβέρνησης – κεφαλαίου. Αυτή η
μάχη πρέπει να συνεχισθεί τώρα που το νομοσχέδιο έχει ήδη εισέλθει για συζήτηση στις
αρμόδιες επιτροπές της Βουλής... πιστεύουμε
ότι ο αγώνας πρέπει να δοθεί έως και την τελευταία στιγμή” δηλώνει το ναυτεργατικό σωματείο, ενώ και η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα,
η παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, προτείνει να
συγκληθεί εκτάκτως το Δ.Σ του ΕΚΑ και να
αποφασίσει 24ωρη ή 48ωρη απεργία.

Σ.Μ.
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23 ΟΚΤΩΒΡΗ

Ξεσηκωμός στα Νοσοκομεία
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αζικό παρών ετοιμάζονται
να δώσουν εργαζόμενοι από
νοσοκομεία όλης της χώρας, στην απεργιακή κινητοποίηση
της 23ης Οκτώβρη. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους υγειονομικούς όλης
της χώρας η ΠΟΕΔΗΝ και σε 8ωρη
στάση από τις 7πμ – 3μμ τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Στην απεργία συμμετέχουν και οι γιατροί με απόφαση της
ΟΕΝΓΕ. Η πανελλαδική απεργιακή
διαδήλωση θα ξεκινήσει στις 8:30πμ
από την πλατεία Μαβίλη.
Στο πλευρό των συναδέλφων τους
θα βρεθούν και οι φοιτητές/τριες
της Ιατρικής Αθήνας όπως αποφάσισαν σε μια μαζική γενική συνέλευση
την περασμένη Τρίτη, ενώ ανάλογη
προσπάθεια γίνεται και στο φοιτητικό σύλλογο της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΠαΔΑ.
Όλες τους τις δυνάμεις για την
επιτυχία της απεργίας δίνουν τα μέλη του Συντονιστικού Νοσοκομείων
με εξορμήσεις, γενικές συνελεύσεις,
συγκρότηση επιτροπών αγώνα.
“Στον Άγιο Σάββα από την προηγούμενη βδομάδα έχουμε ξεκινήσει
τη συζήτηση και την ενημέρωση των
συναδέλφων τμήμα-τμήμα και την
Πέμπτη 17/10, στη 1μμ, έχουμε Γενική Συνέλευση στο Αμφιθέατρο του
νοσοκομείου. Τις επόμενες ημέρες
θα γίνουν κι άλλες περιοδείες και την
ίδια την ημέρα της απεργίας ετοιμάζουμε απεργιακή φρουρά και προσυγκέντρωση στην πύλη στις 8πμ για
να πάμε οργανωμένα στην πλ. Μαβίλλη” μας είπε η Κατερίνα Πατρικίου,
γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας.

6/9, Απεργιακή διαδήλωση υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

“Οι συμβασιούχοι στην Υγεία ετοιμάζονται για να δώσουν τη μεγάλη
μάχη της απεργίας στις 23 Οκτώβρη, απαιτώντας μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Στο ΕΚΕΑ
έχουμε κάνει συνέλευση κι έχουμε
αποφασίσει τη συμμετοχή μας στην
απεργία και το κατέβασμά μας στη
διαδήλωση” λέει στην Εργατική Αλληλεγγύη η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος με πρόγραμμα ΟΑΕΔ στο
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. “Συνάδελφοι συμβασιούχοι μαζί με τα
πρωτοβάθμια σωματεία, οργανώνουν τώρα το κατέβασμά τους από
τη Βόρεια Ελλάδα, ακολουθώντας
το παράδειγμα του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων που γέμισε ένα
πούλμαν από την Αθήνα στις 6 Σεπτέμβρη για το καραβάνι της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν κλείσει ένα
πούλμαν με συμμετοχές από Σέρρες, Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη και

ετοιμάζονται και για δεύτερο”.
“Την περασμένη Πέμπτη συνεδρίασε το Συντονιστικό Νοσοκομείων της
Θεσσαλονίκης με συμμετοχή εργαζομένων από το Ιπποκράτειο, το ΨΝΘ,
το Κέντρο Υγείας Ευόσμου και το
Παπαγεωργίου” μεταφέρει ο Γιάννης
Κούτρας, αντιπρόεδρος της ΕΝΙΘ και
μέλος του Δ.Σ του σωματείου του Ιπποκράτειου νοσοκομείου. “Συζητήθηκε η απεργία στις 23/10, το ζήτημα
των απολύσεων στο Παπαγεωργίου
κι αποφασίστηκαν περιοδείες, μαζέματα κι εξορμήσεις. Την επόμενη μέρα έγινε σύσκεψη συμβασιούχων και
μονίμων στο ΨΝΘ με θέμα την απεργία. Ειδικά από τους συναδέλφους
συμβασιούχους ΟΑΕΔ υπάρχει μεγάλη διάθεση για την οργάνωση της
απεργίας. Η εικόνα που έχω από τη
μεριά του Συντονιστικού είναι ότι πάμε για τη μεγαλύτερη συμμετοχή μέχρι τώρα σε πανελλαδική διαδήλωση

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Θυμίζουμε ότι ανάλογη επίθεση με αναίτια απόλυση εργαζόμενου στη φύλαξη είχε αποτραπεί τον περασμένο μήνα στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας, χάρη στην
άμεση κινητοποίηση του σωματείου εργαζομένων.

“Ετοιμαζόμαστε”
“Από όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ετοιμαζόμαστε να κατέβουμε στην μεγάλη πορεία στην
Αθήνα” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιάννης Παπαδόπουλος,
εργαζόμενος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. “Ήδη
έχουμε ξεκινήσει και γεμίζουμε τα
πούλμαν με συναδέλφους από τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου, ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο, Παπανικολάου, Γεννηματά, Αγ. Δημήτριο, Αγ. Παύλο, Ψ.Ν.Θ,
Κέντρο Υγείας Ευόσμου αλλά κι από
το Κιλκίς, τα Γιαννιτσά, την Έδεσσα,
την Κομοτηνή, την Ξάνθης κι αλλού.
Όλοι μαζί ενωμένοι δίνουμε βροντερό παρών και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ζητάμε την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
οαεδιτών και επικουρικών, προσλή-

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

ΣΤΟΠ στις απολύσεις
ην αυθαί,ρετη απόλυση δύο συμβασιούχων
του ΟΑΕΔ εργαζόμενων στο ακτινολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της
Θεσσαλονίκης, καταγγέλλει το Συντονιστικό Νοσοκομείων και καλεί σε συγκέντρωση την Τετάρτη
16/10, 1μμ, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου και σε μαζική συμμετοχή
των εργαζομένων του στην απεργία της 23/10. Η διοίκηση του νοσοκομείου προχωράει στην απόλυση
των εργαζόμενων, παρότι οι συμβάσεις τους
ισχύουν μέχρι το Νοέμβρη του 2020. Οι απολύσεις
γίνονται με το αιτιολογικό της “απρεπούς συμπεριφοράς”, χωρίς ωστόσο να τους αποδίδεται συγκεκριμένο παράπτωμα που να τη στοιχειοθετεί, χωρίς
να έχει γίνει κάποια ΕΔΕ, χωρίς να έχει υπάρξει
προειδοποίηση, ούτε γνωστοποιημένες αναφορές
εις βάρος τους.

υγειονομικών”.

ψεις επιπλέον μόνιμου προσωπικού,
αύξηση της χρηματοδότησης για την
Υγεία κι αυξήσεις στους μισθούς”.
Συνεχίζοντας η Κ. Θωίδου θυμίζει
ότι “το ξεκάθαρο αίτημά μας είναι
πλέον η μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Το Υπουργείο Υγείας μετά τη
μεγάλη κινητοποίηση στη ΔΕΘ αναγκάστηκε να μιλά για παρατάσεις των
συμβάσεων των 4.000 εργαζόμενων
του ΟΑΕΔ και ο Κικίλιας αναγκάστηκε να καταπιεί τις αρχικές απειλές
ότι δήθεν οι παρατάσεις μας ήταν
παράνομες. Χρειάζεται να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι για
να μπορέσουν να σταθούν όρθια τα
νοσοκομεία. Χρειάζεται να προσληφθεί νέο νοσηλευτικό και ιατρικό
προσωπικό, για να σταματήσει κόσμος να πεθαίνει γιατί δεν υπάρχουν
γιατροί ή να περιμένει μήνες για τις
απαραίτητες εξετάσεις και θεραπείες. Ταυτόχρονα ανοίγουμε το θέμα
της απαράδεκτης και απάνθρωπης
διάταξης του Υπουργείου Υγείας,
που απαγορεύει την πρόσβαση στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, με την κατάργηση του ΑΜΚΑ.
Ξέρουμε ότι αυτή η ρατσιστική επίθεση έχει στόχο να πετάξει εκτός
του συστήματος δημόσιας Υγείας χιλιάδες ανασφάλιστους και ανέργους
ασθενείς και να προχωρήσει σε
σκληρές περικοπές στις δαπάνες
για την Υγεία. Εκατοντάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα αντιστέκονται σε αυτή την απάνθρωπη διάταξη και παίρνουν πρωτοβουλίες
ενάντια στην κατάργηση του ΑΜΚΑ”.

“Οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ όπως και οι επικουρικοί και κάθε ελαστικά εργαζόμενος είναι αυτοί που
κρατούν τα νοσοκομεία ανοιχτά. Δεν περισσεύει κανένας. Παλεύουμε για τη μονιμοποίηση όλων και η
διοίκηση του Παπαγεωργίου αντί να τους δώσει παράταση, τους απολύει πριν τη λήξη της σύμβασης.
Οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ δεν είναι δεύτερης κατηγορίας εργαζόμενοι που μπορούν να απολυθούν
με συνοπτικές διαδικασίες όταν δεν αρέσουν σε κάθε διοικητή και προϊστάμενο” υπογραμμίζουν τα μέλη του Συντονιστικού Νοσοκομείων και ξεκαθαρίζουν ότι “οι δύο συνάδελφοι του Παπαγεωργίου δεν
είναι μόνοι τους. Δεν θα αφήσουμε την προσπάθεια
απόλυσής τους να δημιουργήσει προηγούμενο που
μπορεί να γενικευτεί σε κάθε χώρο δουλειάς. Απαιτούμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να ανακαλέσει την παράνομη αυτή απόφαση. Καλούμε τους
συναδέλφους, το Σωματείο Εργαζομένων Παπαγεωργίου, την ΠΟΕΔΗΝ και όλα τα συνδικάτα να στηρίξουν τους δύο εργαζόμενους”.

Ανοιχτά Νοσοκομεία
για όλους και όλες

Α

νοιχτή σύσκεψη καλούν την Παρασκευή 18/10 στη 1μμ στο προαύλιο της
πτέρυγας Μπόμπολα του Αμ.Φλέμινγκ, το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου μαζί με τα σωματεία του Παίδων Πεντέλης και Σισμανογλείου.

Οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην παραχώρηση της πτέρυγας Μπόμπολα στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στο μάντρωμα προσφύγων εκεί. Όπως καταγγέλλουν “για άλλη μία φορά επιχειρείται το χτύπημα της περίθαλψης στην ευρύτερη
περιοχή, στην οποία τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη καταργηθεί νοσοκομεία και
εκατοντάδες κρεβάτια νοσηλείας. Η συγκεκριμένη προσχηματική ενέργεια, στην
ουσία της είναι η συνέχεια της απόπειρας που έχει ξεκινήσει ήδη από τις διαθεσιμότητες του 2013, να μπει 'λουκέτο' στο Αμαλία Φλέμινγκ”. Ταυτόχρονα δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και την αντίθεσή τους στην οποιαδήποτε ρατσιστική αντιμετώπιση του ζητήματος. “Θέλουμε να είναι σε όλους
ξεκάθαρο πως στηρίζουμε το δικαίωμα των συνανθρώπων μας σε αξιοπρεπείς
συνθήκες ζωής. Πως δεν επιτρέπουμε να βρει καταφύγιο στον αγώνα μας καμία
ρατσιστική συμπεριφορά!” ξεκαθαρίζουν. “Άλλωστε όχι μόνο υπάρχουν ελεύθερες δημόσιες δομές που μπορούν να τους στεγάσουν, αλλά αν και όσοι εγκατασταθούν στην περιοχή μας θα χρειαστούν - όπως όλος ο πληθυσμός - περίθαλψη
και φροντίδα. Ποιος θα την παρέχει με κλειστά νοσοκομεία;”.
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Νέα από τους χώρους

Συναυλία αλληλεγγύης στο ΚΕΘΕΑ

Σ

υνεχίζεται η μάχη υπεράσπισης
του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ,
από τους εργαζόμενους, τα μέλη
του, τους γονείς και τους φίλους τους,
συγκεντρώνοντας και τη συμπαράσταση μιας σειράς σωματείων και φορέων.
Την Τετάρτη 16/10 το σωματείο εργαζομένων καλεί σε συναυλία αλληλεγγύης στις 6:30μμ στην πλατεία Συντάγματος. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την
προηγούμενη εβδομάδα με μια εντυπωσιακή σε μαζικότητα και δυναμισμό
συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο

Υγείας, με τους διαδηλωτές πιασμένους ώμο με ώμο σε ένα μεγάλο κύκλο
να φωνάζουν ο ένας μετά τον άλλον
“είμαι ΚΕΘΕΑ”.
Δεκάδες γέμισαν την Κυριακή 13/10
τον κινηματογράφο Studio στη γενική
συνέλευση του οργανισμού όπου μεταξύ των ομόφωνων αποφάσεων ήταν η
συνέχιση των κινητοποιήσεων σε όλη τη
χώρα, η προσφυγή στο ΣτΕ και η συγκρότηση επιτροπής -με εκπροσώπους
των εργαζομένων, των μελών της απεξάρτησης και των γονέων- που θα ανα-

ΦΥΛΗ Όχι

στην επέκταση
του ΧΥΤΑ

λάβει την οργάνωση και το συντονισμό
του αγώνα. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία θα
διορίζεται στο εξής η διοίκηση του οργανισμού απεξάρτησης από την κυβέρνηση, αντί της εκλογής του από την ίδια
την κοινότητα όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
Όπως καταγγέλουν οι υπερασπιστές
του αυτοδιοίκητου, η ΠΝΠ θα φέρει αλλαγές τόσο στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην ίδια τη θεραπεία που προσφέρεται και στις εργασιακές σχέσεις.

Μαθητές, καθηγητές και εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν και απέκλεισαν για δύο ώρες την περασμένη Τετάρτη την είσοδο του ΧΥΤΑ Φυλής φωνάζοντας συνθήματα
ενάντια στη νέα επέκταση του ΧΥΤΑ που καταδικάζει για
μια ακόμα φορά όλες τις γειτονιές των Δυτικών και του
Θριάσιου Πεδίου. (Φωτό: Κατερίνα Πατρικίου)

Ελληνικό-ΕΛΠΕ
Διπλά δώρα
στον Λάτση
“Επένδυση στο Ελληνικό και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, δύο
παράλληλες ιστορίες με κοινό επενδυτή. Τεράστια η οικολογική-κλιματική καταστροφή στην Αττική και στις περιοχές των
τεσσάρων οικοπέδων εξόρυξης υδρογονανθράκων”, είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Ευρεία
Επιτροπή Υπεράσπισης του Ελληνικού. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:
“Το «μεγαλύτερο ακίνητο των Βαλκανίων» που προοριζόταν
για τη δημιουργία ενός σύνθετου Μητροπολιτικού Πάρκου παραχωρήθηκε στην Hellinikon Global I SA (θυγατρική της Lamda
Development) με σύμβαση που υπογράφηκε στις 14/11/2014.
Στο διάστημα από το 2014 μέχρι σήμερα επιχειρήθηκε επανειλημμένα να απαλλαγεί το ακίνητο από «δουλειές» προστασίας
της πολιτιστικής κληρονομιάς και δασικά βάρη. Δεν κατέστη
πάντα δυνατόν λόγω των παρεμβάσεων του ΥΠΠΟ, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, πολλών κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της Επιτροπής Αγώνα για το Ελληνικό και του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης στο διάστημα της δημαρχίας
Χρήστου Κορτζίδη. Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ δήλωσε ότι
θα «ξεμπλοκάρει» το έργο. Απ’ ό,τι αποδεικνύεται ζητούμενο
ήταν να μην υπογραφούν από την προηγούμενη κυβέρνηση οι
έτοιμες αποφάσεις καθώς έπρεπε να ανατραπούν και τα ελάχιστα διασφαλισθέντα. Από την ανάληψη των καθηκόντων της ξεκίνησε χαριστικές παροχές...
Η αποχώρηση των ξένων «φερόμενων» ως εταίρων του σχήματος, Fosun και Eagle Hills, αναμόρφωσε τις διατυπώσεις και
τα μεγάλα λόγια για την επένδυση. Τα «ξένα κεφάλαια που θα
επένδυαν στην Ελλάδα», δεν ισχύουν, αντιθέτως προπαγανδίζεται «ο εθνικός χαρακτήρας του έργου». Στα δημοσιεύματα τα
ξένα κεφάλαια δίνουν την θέση τους σε δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, δηλαδή οι έλληνες πολίτες θα χρηματοδοτήσουν
το έργο... Θυμίζουμε επίσης ότι ο «εθνικός επενδυτής» δεν έχει
ακόμη αποκτήσει την έκταση και δεν έχει καταβάλλει ούτε 1 ευρώ για την αγορά της.

Εξορύξεις

Μπλόκαραν το
μέιλ της ΠΟΣΠΕΡΤ!

Συνέλευση στο Σωματείο
Ιδιωτικής Υγείας

Τις μέρες που η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο στη Βουλή με το οποίο προβλέπεται ηλεκτρονικό φακέλωμα και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα σωματεία, η κυβερνητική διοίκηση της
ΕΡΤ έκοψε την ηλεκτρονική επικοινωνία της
ομοσπονδίας των εργαζομένων με τα μέλη της.

Γενική Συνέλευση του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικής Υγείας θα
γίνει το απόγευμα της Τρίτης 22/10, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
Ο Κώστας Πολύδωρος, εκλεγμένος με την Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών στο Δ.Σ του σωματείου δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Η Γ.Σ. έρχεται σε μία κρίσιμη περίοδο για το εργατικό κίνημα. Η κυβέρνηση της ΝΔ κλιμακώνει την επίθεσή της στους εργαζόμενους με την κατάθεση του δήθεν ‘αναπτυξιακού' πολυνομοσχεδίου το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από αντεργατικές διατάξεις. Οι
διαδοχικές απεργίες στις 24 Σεπτέμβρη και 2 Οκτώβρη ήταν επιτυχημένες και έδειξαν ότι έχουμε την δύναμη να τους σταματήσουμε. Για
να τα καταφέρουμε όμως χρειάζεται να ακολουθήσουμε έναν βηματισμό κλιμάκωσης των αγωνιστικών κινητοποιήσεων για να σπάσουμε
την αδράνεια της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Κλιμάκωση σημαίνει νέα απεργία με την καλύτερη ευκαιρία να δίνεται την Τετάρτη
23/10, μέρα πανελλαδικής απεργίας στα δημόσια νοσοκομεία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μετατρέψουμε την απεργία σε πανελλαδική σε όλον τον κλάδο της Υγείας ενώνοντας τις μάχες σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα πρέπει σαν Σωματείο να πάρουμε απόφαση για την συμμετοχή μας στην αντιφασιστική διαδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στις 31/10, ημέρα που θα κληθεί να απολογηθεί ο
φύρερ της Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκος στο Εφετείο έτσι ώστε να δυναμώσουμε τις φωνές που απαιτούν να καταδικαστεί η εγκληματική
συμμορία και να αντισταθούμε στην ρατσιστική εκστρατεία της δεξιάς”.

Όπως καταγγέλλει η ΠΟΣΠΕΡΤ “χωρίς να
έχουμε κάποια ειδοποίηση, διαπιστώσαμε ότι είχε μπλοκαριστεί στο εταιρικό email της ομοσπονδίας, η δυνατότητα της μαζικής αποστολής
ενημερωτικών επιστολών προς τα μέλη μας.
Αμέσως επικοινωνήσαμε με την αρμόδια διεύθυνση νομίζοντας ότι πρόκειται για βλάβη και με
έκπληξη μάθαμε ότι απλώς εκτέλεσαν την εντολή που τους είχε δώσει ρητά ο κ. Ζούλας να
αποσυρθούν τέτοιου είδους «παροχές» προς
την ΠΟΣΠΕΡΤ... Πολλοί προσπάθησαν κατά καιρούς να φιμώσουν τη φωνή της ΠΟΣΠΕΡΤ αλλά
δεν τα κατάφεραν... Η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει ευτυχώς
και άλλους τρόπους να ενημερώνει και να επικοινωνεί με τα μέλη της. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι η καταγραφή της μικροψυχίας και
της δυσανεξίας τους στην ελευθερία και ο φόβος τους να ακουστεί η αληθινή φωνή των εργαζομένων” σημειώνει η ομοσπονδία.

Φαίνεται όμως ότι επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και ενισχύει την οικονομική του επιφάνεια -επ’ ωφελεία και της επένδυσης στο Ελληνικό- από τις εξορυκτικές δραστηριότητες των ΕΛΠΕ ΑΕ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συμφωνήθηκε η απόσυρση του Ελληνικού Δημοσίου (ποσοστό 35,5
%), από τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ και η απόδοση στην ήδη
συμμετέχουσα εταιρεία Paneuropean (ποσοστό 45,5%), συμφερόντων Λάτση, του μεριδίου του Δημοσίου.
Η εξέλιξη αυτή είναι τραγική, όχι επειδή το Δημόσιο επιτρέπεται να κάνει καταστροφικές επιχειρήσεις με τους υδρογονάνθρακες, αλλά επειδή το Δημόσιο μπορεί να ελεγχθεί τόσο από
τις τοπικές κοινωνίες και τα κινήματα όσο και από τους πολιτικούς φορείς που αντιτίθενται, στο πλαίσιο και των διεθνών εξελίξεων κατά των υδρογονανθράκων ως βασικής αιτίας της κλιματικής αλλαγής.
Δύο είναι οι βασικές αιτίες καταστροφής του κλίματος: οι
εξορύξεις υδρογονανθράκων και η υπερχειλίζουσα αστικοποίηση του πλανήτη. Είναι τραγικό αλλά πραγματικό ότι το ίδιο το
κείμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά αναφέρει για την επένδυση
στο Ελληνικό ότι: «η μελέτη αποδέχεται ότι συμβάλλει αρνητικά
ως προς την κλιματική αλλαγή και βαθμολογεί αρνητικά το σχέδιο (-2)»... Όσον αφορά τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, η ψήφιση για τις συμβάσεις σε 4 οικόπεδα έγινε με ριζική διαφωνία
πολιτικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων που
διαδήλωναν έξω από τη Βουλή, με κάλεσμα των πρωτοβουλιών
και κινήσεων κατά της εξόρυξης υδρογονανθράκων από τις περιοχές της χώρας στις οποίες προετοιμάζονται εξορύξεις...
Εν κατακλείδι, οι δύο τερατώδεις οικολογικά και κλιματικά
επενδύσεις που υποθηκεύουν το μέλλον της Αττικής και 13 περιοχών συνδέονται στο πρόσωπο του «εθνικού επενδυτή»...”.
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Νεολαία

Μ

αζικό και μαχητικό το φοιτητικό
συλλαλητήριο την Παρασκευή
11/10 στο κέντρο της Αθήνας με
εκατοντάδες φοιτητές να στέλνουν μήνυμα αντιστασης και ανατροπής στα σχέδια
της υπουργού Παιδείας Κεραμέως και της
κυβέρνησης.
Από νωρίς εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και με το
πανό των κατειλημμένων σχολών του Πολυτεχνείου μπροστά και στη συνέχεια των
σχολών του ΕΚΠΑ, ξεκίνησαν την πορεία
προς το Σύνταγμα και τη Βουλή.
Μαζί, με το πανό τους διαδήλωσαν φοιτητές από το ΠΑΔΑ.
“Οι 15 κατειλημμένες σχολές της Αθήνας και άλλες τόσες σε όλη την Ελλάδα
αποδεικνύουν την οργή των φοιτητών απέναντι στις νέες επιθέσεις. Δεκάδες είναι οι
συνελεύσεις που οργανώνονται αυτή την
εβδομάδα με πρόταση για νέες διευρυμένες καταλήψεις, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη
προτείνουμε νέο συλλαλλητήριο”, ανέφερε η Μαριλένα Κουντούρη από το Πάντειο.
“Οι σχολές μας είναι διαλυμένες. Υπάρχουν εργαστήρια γραφιστικής στο ΠΑΔΑ
που στριμώχνονται 200 άτομα. Σίτιση, στέγαση είναι στη χειρότερη κατάσταση
όλων των εποχών και η Κεραμέως έρχεται
να μας πει πως χρειάζεται περισσότερη
χρηματοδότηση από ιδιώτες και μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας Παιδείας συνολικότερα. Ταυτόχρονα σε συνθήκες κρίσης, που οι φοιτητές χρειάζεται να
εργάζονται -όπως εγώ- για να τα βγάλουν

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κλιμάκωση

11/10, Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων. Φωτό: Α. Κοροβέσης

- Συντονισμός

11/10, Φοιτητική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

πέρα, η υπουργός έρχεται να εντατικοποιήσει τις σπουδές μας και μας απειλεί ότι
θα μας διαγράφει από το Πανεπιστήμιο αν
δεν καταφέρνουμε να τελειώσουμε σε 6
χρόνια. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι
άλλη από τις καταλήψεις διαρκείας μέχρι
να αποσύρει το νομοσχέδιο”, ανέφερε ο
Κώστας Αγωγιάτης από το ΠΑΔΑ.
“Στη Φιλοσοφική καλέσαμε νέα συνέλευση την Τρίτη 15/10 με πρόταση για κατάληψη και νέο συλλαλητήριο. Οι φοιτητές θέλουν να δώσουν αυτή τη σύγκρουση. Είναι ανάγκη τόσο η ΕΑΑΚ όσο και οι
υπόλοιπες δυνάμεις της αριστεράς να
προσανατολιστούμε σε ένα μαχητικό πρό-

ΒΟΛΟΣ

γραμμα αντίστασης που δεν θα αφήσει τα
περιθώρια στο Υπουργείο Παιδείας να συνεχίσει της επιθέσεις του”, υπογράμμισε η
Μαρία Καστελιώτη από τη Φιλοσοφική.
Όταν η πορεία έφτασε στη Βουλή βρήκε μπροστά της τις κλούβες των ΜΑΤ και
την μανία των μπάτσων που με ρήψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνα απευθείας πάνω στους φοιτητές προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο
που διαδήλωνε χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Οι φοιτητές ξανασυντάχτηκαν και
συνέχισαν την πορεία μέχρι το Πολυτεχνείο.

Κ.Μ.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τ

ην Τρίτη 8/10 πραγματοποιήθηκε συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Βόλο.
Συζητήσαμε για το πρόβλημα έλλειψης κτηρίου στη σχολή μας και για την ακραία υποχρηματοδότηση.

Σ

τα Γιάννενα αυτή την εβδομάδα οργανώνουμε συνελεύσεις σε μια σειρά σχολές, όπως στο Χημικό και την Ιατρική. Με την έμπνευση των καταλήψεων και των διαδηλώσεων των σχολών της Αθήνας οργανώνουμε και στα Γιάννενα
συλλαλητήριο στις 22/10 και εκδήλωση των σχημάτων της
ΕΑΑΚ στις 21/10 με θέμα την κατάργηση του ασύλου, το νέο
νόμο που προτείνει η Κεραμέως και την απάντησή μας.

Πέρσι, την περίοδο που κάναμε κατάληψη, μας έταζαν ότι θα
μπούμε σε ενα νέο υπερσύγχρονο κτήριο με εργαστήρια και
όλες τις υποδομές. Αντί για αυτό ξεκίνησε η χρονιά και έχουμε
βρεθεί να κάνουμε μάθημα σε 5 διαφορετικά κτήρια!
Ταυτόχρονα ανοίξαμε τα ζητήματα του νέου νόμου που ετοιμάζει η Κεραμέως. Το ν+2 και οι διαγραφές φοιτητών σε μια
σχολή που έχει μέσο όρο αποφοίτησης τα 8 χρόνια ξεσηκώνει
τους φοιτητές. Γι'αυτό οργανώνουμε νέα γενική συνέλευση τη
Τρίτη 15/10 με σκοπό να μεταφέρουμε το κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας της Αθήνας, αλλά και την εμπειρία μας από
την Πανελλαδική Συνέλευση και Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ που συμμετείχαμε.
Την Παρασκευή 18/10 οργανώνουμε φοιτητικό συλλαλητήριο στο Βόλο. Ήρθε η ώρα να ξαναπιάσουμε το νήμα της περσινής κατάληψης.

Στο Χημικό έχουν ανοίξει και άλλα θέματα όπως οτι έχει μπεί
όριο δήλωσης μαθημάτων. Για την απόκτηση παιδαγωγικής
επάρκειας θα πρέπει οι φοιτητές να πάρουν επιπλέον μαθήματα και να κάνουν υποχρεωτικά πρακτική ενώ την οινολογική
επάρκεια θα μπορούν να την πάρουν μόνο 15 φοιτητές το χρόνο.
Ταυτόχρονα με την έμπνευση της Συνάντησης της ΚΕΕΡΦA
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες πάμε να ξεκινήσουμε
και στα Γιάννενα τη μάχη για ανοιχτά σύνορα, για να κλείσουμε
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για να μπούν όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και να καταδικαστούν και να μπουν φυλακή οι φασίστες της ΧΑ.

Στάθης Αντωνάκης, ΡΕΥΜΑ - ΕΑΑΚ

Αρετή Κανέλλου, Καταλύτης ΕΑΑΚ

Ξ

εκίνησαν τα μαθήματα στην Καλών
Τεχνών και από την πρώτη στιγμή
φαίνεται πως η υποχρηματοδότηση
έχει οδηγήσει τη σχολή στο όριο του να
μην μπορεί να λειτουργήσει. Η περικοπή
έχει φτάσει στο εξωφρενικό ποσοστό του
70% κάτω απο το 2010. Ο πρύτανης διαμαρτύρεται πως η σχολή δεν μπορεί να
πληρώσει ούτε τη ΔΕΗ αλλά η τακτική που
ακολουθεί είναι να αναζητά χρηματοδότηση από μια σειρά ιδιώτες.
Η ιδιωτικοποίηση έρχεται. Ήδη το ίδρυ-

ΑΣΚΤ
μα Νιάρχος έχει βαλει χέρι στη σχολή, το
ίδρυμα ΝΕΟΝ, ο όμιλος Swarovski χρησιμοποιεί υποδομές και αίθουσες που παραμένουν κλειστές για τους φοιτητές.
Υπάρχουν ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό και η λύση που προτείνεται είναι
“έκτακτο προσωπικο”. Διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου διδακτικού προσωπικου.
Για όλα αυτά τα θέματα και για τις προτάσεις της Κεραμέως για ένα νέο νόμο

πλαίσιο οργανώσαμε συνέλευση τη Δευτέρα 14 Οκτώβρη. Επίσης σαν σχήμα ΑΡΚΑΣ
ΕΑΑΚ στη σχολή ανοίξαμε τα ζητήματα
του ρατσισμού και του φασισμού, μεταφέραμε την εμπειρία απο την διεθνή συνάντηση και πανελλαδική συνέλευση της
ΚΕΕΡΦΑ και έτσι ο σύλλογος μας στηρίζει
την πρωτοβουλία να επιστρέψουν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και καλεί σε αντιφασιστική διαδήλωση την μέρα που θα
απολογείται ο Μιχαλολιάκος.

Γιάννης Μαλινάκης, ΑΡ.ΚΑ.Σ - ΕΑΑΚ

Μ

ετά την διαδήλωση της Παρασκευής 12/10 έγινε
Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων στο κάτω Πολυτεχνείο. Στις προηγούμενες κορυφώσεις του φοιτητικού κινήματος το Συντονιστικό Συνελεύσεων και Καταλήψεων αποδείχτηκε το όργανο που μπορούσε να ενώνει τις συνελεύσεις και με
ανοιχτό και δημοκρατικό τρόπο να εξασφαλίζει το συντονισμό όλων των φοιτητικών συλλόγων και των επόμενων δράσεων.
Στο συντονιστικό της Παρασκευής συμμετείχαν εκατοντάδες φοιτητές. Τοποθετήθηκαν φοιτητές από τις
σχολές του ΕΜΠ, από σχολές του ΕΚΠΑ και από το ΠΑΔΑ. Κοινή συνισταμένη ήταν η αισιοδοξία πως μπορούμε
να μπλοκάρουμε τα σχέδια της Κεραμέως. Η εκτίμηση
αυτή βασίζεται στο πόσο γρήγορα βγάλαμε μαζικές συνελεύσεις, καταλήψεις και το μεγάλο συλλαλητήριο.
Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου που βγήκε αμέσως μετά το τέλος του συντονιστικού: “Χαιρετίζουμε τη μαζική
και δυναμική κινητοποίηση των Φοιτητικών Συλλόγων στο
κέντρο της Αθήνας, μετά από τις μαζικές Γενικές Συνελεύσεις και καταλήψεις. Δόθηκε ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι
πολιτικές της ΝΔ για την Παιδεία αποτελούν αιτία πολέμου για το φοιτητικό κίνημα και δε μένουν αναπάντητες.

Νέος γύρος
Το χτύπημα των μπλοκ των συλλόγων από τις δυνάμεις καταστολής, αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική επιλογή
της κυβέρνησης, με σκοπό να καταστείλει την όποια κινηματική έκφραση ενάντια στα σχέδιά της. Καλούμε
τους ΦΣ να μπουν σε νέο γύρο όξυνσης και κλιμάκωσης
μέσα από συνελεύσεις, καταλήψεις και κινητοποιήσεις
την επόμενη εβδομάδα.
Καλούμε συγκεκριμένα σε: (α) Νέο γύρο γενικών συνελεύσεων και κινητοποίηση την Πέμπτη 17/10 στο κέντρο της Αθήνας με κατειλημμένες σχολές. (β) Από κοινού διοργάνωση όλων των ΦΣ πανελλαδικής κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας το αμέσως επόμενο διάστημα. (γ) Διοργάνωση φεστιβάλ ΦΣ Αθήνας στις σχολές του κέντρου.
Φοιτητικοί Σύλλογοι: ΕΜΠ, Φυσικού ΕΚΠΑ, Μαθηματικού ΕΚΠΑ, Βιολογικού ΕΚΠΑ, Πληροφορικής ΕΚΠΑ, Γεωλογικού ΕΚΠΑ, Ιατρικής ΕΚΠΑ, Νομικής ΕΚΠΑ, Πολιτικού Νομικής ΕΚΠΑ”.
Συλλαλητήρια έγιναν και σε άλλες πόλεις όπως στη
Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Ξάνθη και αυτή την
εβδομάδα οργανώνονται σε Βόλο, Γιάννενα και Ηράκλειο. Τέλος στο Συντονιστικό δεν συζητήθηκε μόνο η
μάχη ενάντια στα σχέδια της Κεραμέως αλλά πώς το
φοιτητικό κίνημα θα συγκρουστεί με την ρατσιστική εκστρατεία της Ν.Δ και θα συνεχίσει τον αγώνα ενάντια
στη φασιστική απειλή. Αντιπρόσωποι συλλόγων που πήραν το λόγο αναφέρθηκαν στη δίκη της Χρυσής Αυγής
και στην αντιφασιστική διαδήλωση που θα γίνει τη μέρα
που θα απολογηθεί ο Μιχαλολιάκος.

ΣΕΚ στις Σχολές
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Πανελλαδική Συνέλευση και

Ο λόγος
στους
πρόσφυγες
Εδώ είναι η πρώτη φορά που κάποιος με κοιτάει σαν άνθρωπο. Όταν
ήμουν φοιτητής στο πανεπιστήμιο
άκουσα πολλά για την ελληνική ιστορία. Σκεφτόμουν πώς θα ήταν όταν
πάω στη γη της φιλοσοφίας και της
ιατρικής.
Είμαι δεκαοχτώ μήνες σε διαφορετικά στρατόπεδα. Πιστέψτε με, έχω
ξεχάσει πώς είναι ένα σπίτι. Πιστέψτε
με, πολλές φορές το παιδί μου είναι
άρρωστο και δεν μπορώ να βρω ένα
φάρμακο να του δώσω. Όλοι σας έχετε παιδιά. Ξέρετε ότι οι πατεράδες είναι ήρωες για τα παιδιά τους. Όπως
κι εσείς είστε ήρωες για τα παιδιά
σας. Μπορείτε να φανταστείτε το παιδί σας να είναι άρρωστο και να μην
υπάρχει γιατρός ή ασθενοφόρο και
να ψάχνετε τι να κάνετε και να μην
βρίσκετε. Σας ευχαριστώ πολύ, όλους
εσάς και όσους πρόσφεραν αυτό το
συνέδριο. Σας παρακαλώ, δεχτείτε τη
συγνώμη μου εκ μέρους αυτών των
ανθρώπων που είμαστε εδώ. Σας αγαπάμε. Αγαπάμε τον ελληνικό λαό. Και
ξέρουμε ότι έχετε ένα Θεό φιλοξενίας. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Να είστε καλά.

Ρεζά, πρόσφυγας στο στρατόπεδο
της Μαλακάσας

Είμαι από το Αφγανιστάν και ζω
στο καμπ του Ελαιώνα. Από τη στιγμή
που πήγε η κόρη μου στο σχολείο,
κάποιοι πέρασαν το βράδυ και άφησαν ένα κομμάτι κρέας απ’ έξω και είπαν στο διευθυντή και τους δασκάλους ή να κλείσει το σχολείο που
παίρνει προσφυγόπουλα ή θα τα κάνουμε όλα τα παιδιά όπως αυτό το
κρέας, θα τα κάνουμε κομμάτια.
Τί νομίζετε εσείς ότι είμαι; Οικονομική μετανάστης; Πρόσφυγας; Να
σας πω για το καμπ που μένουμε. Κάποιες γυναίκες μένουν εκεί μόνες
τους με τα παιδιά τους, οι συζυγοί
τους βρίσκονται σε νησιά. Εχουμε
προσφυγόπουλα τεσσάρων και πέντε
χρονών που οι γονείς τους είναι μακριά. Στο καμπ μένουμε σε κοντέινερ
με τρύπες και κατσαρίδες, ακόμα και
στο μπάνιο. Δεν υπάρχει γιατρός να
πάμε τα παιδάκια μας όταν αρρωσταίνουν για να ρωτήσουμε τι έχουν
και τι πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς,
αυτές είναι οι συνθήκες ζωής εδώ.
Στη χώρα μας είχαμε ένα σπίτι και
κάποια βασικά πράγματα. Εδώ δεν
έχουμε ούτε σπίτι, ούτε τίποτα, ούτε
πρώτες βοήθειες. Παλεύουμε μόνοι
μας και σας ζητάμε να παλέψουμε
μαζί να υπάρχουν δικαιώματα. Θέλουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι
εδώ. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε
από τη χώρα μας λόγω του πολέμου.

Χακιμά, πρόσφυγας στον Ελαιώνα

12/10, Το κατάμεστο αμφιθέατρο στη συζήτηση “Διεθνής συντονισμός”. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Δυνατό αντιρατσιστικό
Π

άνω από 700 αγωνιστές και αγωνίστριες πλημμύρισαν το Σάββατο 12
Οκτώβρη τη Νομική της Αθήνας για την
Διεθνή Συνάντηση και Πανελλαδική Συνέλευση
της ΚΕΕΡΦΑ. Στα δέκα χρόνια της Κίνησης και
στην έβδομη κατά σειρά τέτοια συνάντηση που
διοργανώνει, η αίσθηση της δύναμης του κινήματος που παλεύει το ρατσισμό και τους φασίστες στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο ήταν πιο
μεγάλη από ποτέ.
Από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου το
φουαγιέ της Νομικής άρχισε να γεμίζει με κόσμο κάθε ηλικίας από όλη τη χώρα -εργαζόμενους και εργαζόμενες από πολλούς χώρους,
νέους και νέες από δεκάδες πανεπιστήμια και
σχολεία, συνταξιούχους, άνεργους. Ο χώρος
μεταμορφώθηκε όταν έκαναν την εμφάνισή
τους οι πρόσφυγες, γυναίκες και άντρες με τα
παιδιά τους, από τα καμπ του Ελαιώνα και της
Μαλακάσας που φέτος είχαν τη μαζικότερη παρουσία από κάθε άλλη χρονιά. Οι φωνές, τα γέλια και τα παιχνίδια των προσφυγόπουλων έδωσαν αμέσως ζωή στη σχολή. Η μικρή Χάστι, η
μόνη που ήξερε ελληνικά από τον Ελαιώνα καθώς είναι από τα “τυχερά” παιδιά που πάνε στο
σχολείο, είχε με μεγάλη περηφάνια αναλάβει
το ρόλο της μεταφράστριας προς τους μεγάλους μέχρι να ξεκινήσουν οι συζητήσεις.
Την εικόνα συμπλήρωνε η άφιξη των εκπροσώπων αντιρατσιστικών και αντιφασιστικών κινημάτων από όλο τον κόσμο, την Αυστραλία,
τις ΗΠΑ (Ν.Υόρκη και Ουάσιγκτον), τη Βρετανία, την Καταλωνία, τη Γερμανία, την Κύπρο.
Για την υπόλοιπη μέρα, όλοι και όλες μαζί, ντόπιοι, μετανάστες, πρόσφυγες, διεθνείς προσκεκλημένοι θα συζητούσαν για την κλιμάκωση
του αγώνα τόσο σε πανελλαδικό όσο και διεθνές επίπεδο.
Η διαδικασία ξεκίνησε πολύ δυνατά με τη
συζήτηση “Διεθνής Συντονισμός”, σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο. Στο πάνελ βρέθηκαν ο φωτορεπόρτερ Αλέξανδρος Σταματίου, ο Φόλκαρτ Μόσλερ, από την κίνηση Ξεσηκωθείτε
ενάντια στο Ρατσισμό της Γερμανίας, η Αργυρή Ερωτοκρίτου, από την Κίνηση για την απερ-

γιακή 8 Μάρτη, ο Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός στο ΑΠΘ με μια συγκλονιστική ομιλία που καθήλωσε το ακροατήριο, ο Τζαβέντ
Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας “Η Ενότητα” και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας.
“Ήταν πολύ όμορφα και συγκινητικά όσα
άκουσα”, μας είπε αμέσως μετά η Αποστολία,
φοιτήτρια στο τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών στο Βόλο, “Αγγίζουν ένα θέμα για το οποίο όλοι μας πρέπει να
ευαισθητοποιηθούμε και να παλέψουμε, γιατί
όπως είπαν πολλοί πρέπει να πράξουμε και όχι
να μένουμε στα λόγια. Ήρθα για αυτή τη συνάντηση από το Βόλο, για να μάθω περισσότερα πράγματα και θα προσπαθήσω να τα μεταφέρω πίσω”.

Μέτωπα
Ακολούθησαν τέσσερις παράλληλες συζητήσεις που εξειδίκευαν τα μέτωπα πάλης. Η αίθουσα στη “Δίκη-Καταδίκη της Χρυσής Αυγής”
με ομιλητές τον Θανάση Καμπαγιάννη και τον
Κώστα Παπαδάκη από την Πολιτική Αγωγή στη
δίκη της ΧΑ (περισσότερα στις σελίδες 10-11),
τον Γιώργο Τσιμουρή πανεπιστημιακό στο

Πάντειο και τον Γκόρντον Μπίφερμαν από την
κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και το
Φασισμό της Νέας Υόρκης, γέμισε ασφυκτικά.
Με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των προσφύγων που διεκδικούν ανοιχτά σύνορα, να
κλείσουν τα στρατόπεδα και να έρθουν στις
πόλεις, όλα τα προσφυγόπουλα να πάνε στα
σχολεία, όλοι να έχουν ΑΜΚΑ για περίθαλψη,
έγινε η συζήτηση “Άσυλο και στέγη τους πρόσφυγες”. Τη συζήτηση άνοιξαν ο Νίκος Κουραχάνης, πανεπιστημιακός στο Πάντειο, η Εύα
Ηλιάδη, εργαζόμενη σε δομές προσφύγων, η
Μαρίνα Μοράντε, από την κίνηση Ενωμένοι
Ενάντια στο Φασισμό της Βαρκελώνης και ο
Μαρκ Γκουτκάμπ από το Συνασπισμό δράσης
για τους πρόσφυγες της Αυστραλίας.
Η συζήτηση “Πάλη ενάντια στο σεξισμό και
τον ρατσισμό” με ομιλητές τους Κώστα Τορπουζίδη από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης, Φαίη
Φραγκισκάτου, εργαζόμενη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μέλος του απερχόμενου ΣΕΜ
Αθήνας, Άννα Στάμου, από τη Μουσουλμανική
Ένωση Ελλάδας και Βαγγέλη Χατζηνικολάου,
μέλος των Proud Seniors Greece, ανέδειξε τη
σχέση ρατσιστικών και σεξιστικών επιθέσεων
και την απάντηση που χρειάζεται να πάρουν
ενωμένα από το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό,

Τ

ο Συντονιστικό των Νοσοκομείων έχει πρωτοστατήσει στις μάχες ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες. Όταν την άνοιξη του 2013, στρατόπεδα όπως η Αμυγδαλέζα ήταν
φρούρια με συρματοπλέγματα που δεν έμπαινε κουνούπι, εμείς καταφέραμε μαζί με την ΕΙΝΑΠ, την ΚΕΕΡΦΑ και την Πακιστανική Κοινότητα να σπάμε την απαγόρευση, να μπαίνουμε
μέσα και να πηγαίνουμε κόσμο στα νοσοκομεία.
Πρέπει να υπάρξει απόφαση από τα συνδικάτα μας ότι τα νοσοκομεία είναι ανοιχτά για
όλους, μετανάστες, πρόσφυγες, ανασφάλιστους. Επίσης το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Χρειάζεται να ανοίγουμε τη συζήτηση παντού. Την Παρασκευή οργανώσαμε αντιρατσιστική εκδήλωση στον Άγιο Σάββα με μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος του 2015 υπάρχει ακόμα,
δεν έχει εξαφανιστεί, πρέπει με τις πρωτοβουλίες μας να ενεργοποιηθεί, να συζητήσει και
να οργανώσει. Την Πέμπτη, σε περιοδεία μας στο νοσοκομείο, η πλειοψηφία συνέδεε την
απεργιακή σύγκρουση ενάντια στη ΝΔ με την αντιρατσιστική ατζέντα. Στα νοσοκομεία
έχουμε πανελλαδική απεργία στις 23 Οκτώβρη που θα την μπολιάσουμε με τη μάχη για
ανοιχτά νοσοκομεία σε πρόσφυγες και μετανάστες. Έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε.
Το κίνημά μας είναι πιο έμπειρο και πιο δυνατό.

Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας
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Διεθνής Συνάντηση ΚΕΕΡΦΑ

12/10, Το πάνελ της συζήτησης “Δέκα χρόνια ΚΕΕΡΦΑ”. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Κρατικό της Νίκαιας, ξεκίνησε η τελευταία συζήτηση με τίτλο “Δέκα χρόνια ΚΕΕΡΦΑ”. Ο
Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο Προκόπης Παπαστράτης,
πανεπιστημιακός στο Πάντειο, ο Γουέιμαν
Μπένετ, από την κίνηση Ξεσηκωθείτε Ενάντια
στο Ρατσισμό της Βρετανίας (η ομιλία του στη
σελίδα 12), ο Δημήτρης Ζώτος, από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων Άγιος Σάββας και η
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη ενέπνευσαν όλους και όλες με τις
ομιλίες τους.
Σίγουρα, η πιο έντονη στιγμή της συνάντησης ήταν αυτή του αποχαιρετισμού των προσφύγων και των παιδιών τους, όταν κατέβηκαν
στο πάνελ δίπλα στους ομιλητές για μια τελευταία ομιλία. Ολόκληρο το αμφιθέατρο σηκώθηκε μπροστά τους χειροκροτώντας και
φωνάζοντας “Πες το δυνατά, πες το καθαρά,
σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά!”, οι πε-

- αντιφασιστικό κίνημα
εργατικό, γυναικείο, ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα.
“Τα ερεθίσματα που δόθηκαν ήταν πολύ καλά, μακάρι να υπήρχει περισσότερος χρόνος
να αναπτυχθεί το θέμα”, μας είπε αμέσως μετά
την κουβέντα η Σοφία, συντονίστρια στην εκπαίδευση προσφύγων. “Γενικά, μου φαίνεται
πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται εδώ σήμερα. Υπάρχει ένα επίπεδο γλώσσας προσιτό,
δεν έχει το χάος των ακαδημαϊκών συνεδρίων
που δεν καταλήγουν ποτέ σε κάποιο πρόταγμα
συγκεκριμένο του τι μπορεί να γίνει. Οι τοποθετήσεις των πρώτων συνέδρων ήταν επίσης
πολύ σημαντικές, όπως και το γεγονός ότι βλέπει κανείς ανθρώπους που είναι επί χρόνια σε
αυτό το κίνημα όπως ο σύντροφος από τη Γερμανία. Έρχομαι πρώτη φορά σε τέτοια συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ αν και έχω συμμετάσχει παλιότερα στις πορείες του Μαρτίου, για το ζήτημα της ιθαγένειας κλπ. Μοναδική έλλειψη που
θα ήθελα να την πω είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο πάνελ για τα παιδιά και ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων ή όσων
βρίσκονται σε δυσχερή κοινωνική κατάσταση”.
“Στη Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα χρόνια
με αφορμή το Μακεδονικό είδαμε μια μεγάλη
έξαρση του εθνικιστικού λόγου, που έδινε αέρα στην ακροδεξιά και τους φασίστες”, μας

είπε ο Νίκος Κοκκίνης, από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης που παρακολούθησε τη συζήτηση
“Ενάντια στον εθνικισμό και τις μειονοτικές
διακρίσεις”. Και συνέχισε: “Ο κύριος λόγος
που βρέθηκα σε αυτή την κουβέντα ήταν γιατί
ήθελα να έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
για το πώς αντιμετωπίζουμε την καταπίεση
των μειονοτήτων. Όπως αναδείχτηκε, χρειάζεται να σταθούμε στο πλευρό της μειονότητας
στη Θράκη, των ντόπιων της Δυτ. Μακεδονίας,
των Ρομά, αλλά και κάθε καταπιεσμένης μειονότητας, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά τους
στον αυτοπροσδιορισμό. Είναι ανάγκη το αντιρατσιστικό και το αντιφασιστικό κίνημα να μην
επιτρέψει το διαχωρισμό των ανθρώπων ανάλογα με την εθνική καταγωγή, τη γλώσσα ή τη
θρησκεία”. Την συζήτηση είχαν ανοίξει ο Δημήτρης Χριστόπουλος, πανεπιστημιακός στο
Πάντειο και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο Τζεμαλί
Μηλιαζήμ, δάσκαλος από την Ξάνθη και ο Ευκλείδης Μακρόγλου, δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη.
Με το κείμενο της Πρωτοβουλίας Πολιτών
και Εργαζόμενων στο χώρο της Υγείας “Δωρεάν Υγεία για Όλους” που διάβασε ο Χάρης
Μαραμενίδης, τεχνολόγος-ακτινολόγος στο

Η

Ελλάδα είναι ένα κράτος που αναζωογονήθηκε πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά
από πρόσφυγες. Είναι μια κοινωνία μεταναστών. Γι' αυτό προκαλεί μεγάλη απορία
γιατί όλοι ξεχνούν αυτό το γεγονός. Η ΚΕΕΡΦΑ λειτουργεί ουσιαστικά ως η συνείδηση αυτής της κοινωνίας προσφύγων και μεταναστών που είναι η ελληνική κοινωνία.
Σε μια περίοδο μάλιστα που οι συνέπειες της κρίσης, όπως ξέρουμε, τείνουν να αμβλύνουν την οφειλόμενη εγρήγορση για μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων. Την κατάφωρη
παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων, τη θεσμική αυθαιρεσία και βία που τη συνοδεύει, η
ελληνική κοινωνία την έχει υποστεί επανειλημμένα στην πρόσφατη ιστορία της, όπως επίσης και τον ευτελισμό της ανθρώπινης ζωής που προσπάθησε να επιβάλει η φασιστική
απειλή από την εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται τώρα στα πρόθυρα της καταδίκης
της. Σε αυτά τα δέκα πρώτα χρόνια, η ΚΕΕΡΦΑ δυνάμωσε με συνεχείς αγώνες και συνεχίζει να ευαισθητοποιεί, να κινητοποιεί, να προβάλλει, να διεκδικεί και να πετυχαίνει νίκες.
Το γεγονός ότι ο πολιτικός ορίζοντας συντηρητικοποιείται ακόμα περισσότερο και ακόμα
πιο επικίνδυνα, μας συσπειρώνει για νέους αγώνες.

Προκόπης Παπαστράτης, καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο

ρισσότεροι και οι περισσότερες κλαίγοντας
συγκινημένοι με τα λόγια του Ρεζά, από το
στρατόπεδο της Μαλακάσας.
“Ήταν μια μέρα που μας έδωσε θάρρος,
που έδειξε ότι υπάρχει κόσμος που παλεύει
και μπορεί να έχει νίκες”, μας είπε στο τέλος η
Κατερίνα, από την Ξάνθη, “Μας έδωσε δύναμη και κουράγιο για έργο, να βγούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας”,
συμπλήρωσε η Έλενα, επίσης από την Ξάνθη.
Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση από όλες
τις απόψεις. Δυο πολύχρωμα γιγαντοπανό
στην είσοδο της Νομικής υποδέχονταν όλη
μέρα τον κόσμο, ενώ και οι τοίχοι του φουαγιέ
ήταν διακοσμημένοι με μεγάλες εκθέσεις φωτογραφιών από τις αναρίθμητες αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές μάχες τα δέκα χρόνια
ύπαρξης της ΚΕΕΡΦΑ. Σε όλες τις αίθουσες,
μεγάλα πανό θύμιζαν κάποια από τα πιο αιχμηρά συνθήματα και αιτήματα του κινήματος.
Σε όλες τις συζητήσεις, γίνονταν ταυτόχρονες
μεταφράσεις στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα
φαρσί και τα νταρί για το κοινό, ενώ τις μεταφράσεις στις ομιλίες των διεθνών προσκεκλημένων ανέλαβαν οι Σωτήρης Κοντογιάννης,
Γιάννης Χαρατσής και Κώστας Τόδουλος.
Στο μεσημεριανό διάλειμμα, η Κοινωνική
Κουζίνα “Ο Άλλος Άνθρωπος” πρόσφερε φαγητό στους πρόσφυγες και όσους το επιθυμούσαν. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο ήταν
εκεί με μια μεγάλη έκθεση αντιρατσιστικούαντιφασιστικού βιβλίου και όχι μόνο, όπως και
το περιοδικο Σοσιαλισμός από τα Κάτω που
πρότεινε μια σειρά σχετικά άρθρα σε παλιότερα και πιο πρόσφατα τεύχη του. Τα νέα αυτοκόλλητα και κονκάρδες της ΚΕΕΡΦΑ έγιναν
ανάρπαστα, όπως και τα πολύχρωμα μπλουζάκια με το σύνθημα “Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες”.
Η Συνάντηση έκλεισε με τις ψηφοφορίες
πάνω στο σχέδιο απόφασης και το νέο πανελλαδικό συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ (βλέπε σελίδα 13). Και τα δύο ψηφίστηκαν ομόφωνα μέσα
σε χειροκροτήματα και συνθήματα.

Λένα Βερδέ

“Στις 5 αφίξεις
ένας νεκρός”

Α

υτή τη στιγμή περπατούν πάνω
από 100 χιλιάδες άτομα. Πολλά
είναι μωρά που τα κουβαλούν
για ώρες. Περπατούν με την ελπίδα ότι
θα βρουν σήμερα ένα μέρος όπου θα
είναι σε ασφάλεια. Εννοώ τους ανθρώπους που φεύγουν από τη Συρία γιατί
εκεί βομβαρδίζονται. Είναι κατά κανόνα
γυναίκες με μικρά παιδιά...
Στο δρόμο πολλοί/ές θα χάσουν τη
ζωή τους. Το γνωρίζουμε από τις διεθνείς στατιστικές και τις εμπειρίες μας.
Σήμερα κιόλας μετρούν πόσες εκατοντάδες είναι οι νεκροί ανάμεσα στους πολίτες. Άλλοι μιλούν για 357 άτομα, άλλοι
για 800. Αν όμως κάποιοι/ες καταφέρουν να περπατήσουν δυόμιση χιλιάδες
χιλιόμετρα και φτάσουν στα δικά μας
παράλια στον Έβρο; Θα έχουν αποβάλλει σταδιακά το προσφυγικό προφίλ και
φτάνοντας εδώ θα έχουν αποκτήσει ένα
μεταναστευτικό προφίλ και συνεπώς
δεν θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν
άσυλο, να ζήσουν σε ασφαλές μέρος
και θα βρεθούν σε κλειστά στρατόπεδα;
Αυτό το ερώτημα έχουμε μπροστά μας.

Πράξη
Κάθε λεπτό που αφιερώνουμε σε συζήτηση, είναι πολυτέλεια, το κλέβουμε
από το αναγκαίο καθήκον μας, την πράξη. Αλληλεγγύη είναι πράξη. Αυτή μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές... Πρόπερσι στην Ιταλία σε κάθε 34 αφίξεις
αναλογούσε ένας νεκρός. Πέρσι στις 14
αφίξεις, ένας νεκρός. Φέτος στις 5 αφίξεις, ένας νεκρός. Το 20% των ανθρώπων χάνει τη ζωή του πιο μπροστά...
Στον Έβρο δεν υπάρχουν πια πρόσφυγες. Ακόμα και όσοι καταφέρνουν
να περάσουν τις θερμικές κάμερες, τις
μηχανές που ανιχνεύουν το διοξείδιο
του άνθρακα που εκπνέει κάποιος ή
πιάνουν τους καρδιακούς παλμούς ακόμα και μέσα σε φορτηγό, δεν καταγράφονται καν. Τους παραδίδουν στους
μασκοφόρους, τους κρατικούς παρακρατικούς που τους πιάνουν, τους γδύνουν, τους παίρνουν όλα τα υπάρχοντα,
τους δέρνουν για να ξέρουν ότι στη χώρα της Νεφέλης -της θεάς της φιλοξενίας, της σημαντικότερης αξίας των Ελλήνων- ούτε αίτηση ασύλου μπορούν να
κάνουν, ούτε να μείνουν, αλλά θα τους
περάσουν στην άλλη μεριά...
Σε αυτή τη χώρα οι άνθρωποι με ανθρωπιά είναι πολλοί περισσότεροι
όπως φάνηκε το '15 και το '16 εξαφανίζοντας ό,τι ακροδεξιό υπάρχει. Χρειάζεται κάθε άνθρωπος να μπορεί να τηλεφωνεί σε ένα νούμερο και να λέει
εδώ είμαι, αυτά είναι τα στοιχεία μου.
Δεν είναι δύσκολο ή παράνομο. Πρέπει
να το κάνουμε κι ας λένε ότι βοηθάμε
διακινητές. Αυτό να είναι το μήνυμά
μας σήμερα από εδώ. Ο Έβρος θα είναι της Νεφέλης.

Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής ΑΠΘ
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Η δίκη της Χρυσής Αυγής

31/10 Όλοι στο Εφετείο, ο Μιχαλολιάκος στη φυλακή
Σ

τις 31 Οκτώβρη αναμένεται η απολογία του φύρερ της ναζιστικής οργάνωσης, Ν. Μιχαλολιάκου. Στο κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ για μια μαζική και απεργιακή αντιφασιστική κινητοποίηση την ημέρα της απολογίας ανταποκρίθηκαν
άμεσα η Γ’ ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας και
άλλα σωματεία. Στη συγκέντρωση στο Εφετείο 31/10 καλούν και οι φοιτητικοί
σύλλογοι Μεταλλειολόγων, Γεωλογικού και ΑΣΚΤ καθώς και η ΠΕΝΕΝ.
Στη συζήτηση «Δίκη καταδίκη της Χρυσής Αυγής» που έγινε στο πλαίσιο
της Πανελλαδικής Συνέλευσης και Διεθνούς Συνάντησης της ΚΕΕΡΦΑ στις
12 Οκτώβρη συμπυκνώθηκε η εμπειρία από τις μάχες του κινήματος σε όλη
τη διάρκεια της δίκης και μπήκαν οι στόχοι και οι αιχμές γύρω από τις οποίες θα πρέπει να οργανωθούν οι αγώνες μέχρι το τέλος της δίκης αλλά και
αμέσως μετά. Τα κείμενα είναι βασισμένα στις εισηγήσεις των δικηγόρων
πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

“Κρίσιμος ο ρόλος του
αντιφασιστικού κινήματος”

Η

Χρυσή Αυγή έχει πλέον χάσει
το κοινοβουλευτικό της στάτους και αυτή την ήττα την
υπέστη έξω από τα δικαστήρια. Χρειάζεται να δούμε τις μάχες που έδωσε
το αντιφασιστικό κίνημα το 2015-2019,
όσο διήρκησε αυτή η δίκη. Υπήρχε μια
άποψη που έλεγε ότι τώρα ανέλαβε η
δικαιοσύνη και ας την αφήσουμε να κάνει το έργο της. Ήταν η άποψη ότι το
αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να αναστείλει τη δράση του όσο διαρκεί η δίκη. Η άποψη που έλεγε ότι τα δημοτικά
συμβούλια ή οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ,
δεν μπορούν να πάρουν απόφαση
ενάντια στη ΧΑ, γιατί υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας και δεν έχει βγει ακόμα
καταδικαστική απόφαση. Το αντιφασιστικό κίνημα δεν είχε αυτή την άποψη.
Αυτό ήταν παρά πολύ κρίσιμο για να
φτάσουμε στην απονομιμοποίηση και
την εκλογική ήττα της ΧΑ.
Δεν πρέπει να σημάνει εφησυχασμός, δεν έχουμε τελειώσει. Μπορούμε να κοιτάξουμε την ιστορία και τα αντίστοιχα παραδείγματα φασιστικών και
ναζιστικών μορφωμάτων που έχουν δεχτεί πλήγματα και ήττες που δεν σήμαναν το τέλος τους. Από το αρχέτυπο
ήδη: τη δεκαετία του ’20 είχαμε την καταδίκη του Χίτλερ μετά το πραξικόπημα της μπυραρίας. Δεν τον εμπόδισε
10 χρόνια μετά να πάρει την εξουσία.
Το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία τη δεκαετία του ’90 υπέστη διάσπαση και
πολιτική ήττα. Τότε κάποιοι πίστευαν
ότι ολοκληρώθηκε το φαινόμενο. Δεν
δέχτηκε όμως ένα συντριπτικό πλήγμα
στον πυρήνα του και τώρα έχει ανασυγκροτηθεί. Πέρα από τα ιστορικά
παραδείγματα, μια αθώωση της ΧΑ θα
σημάνει επανανομιμοποίηση και της
δράσης της και επιστροφή στο κόμμα
της κρατικής χρηματοδότησης, πολλά
εκατομμύρια. Γι’ αυτό ο Μιχαλολιάκος
επιμένει στο brand name ΧΑ.
Πρέπει να απορρίψουμε τις απλουστευτικές αντιλήψεις είτε ότι θα αθωω-

θούν γιατί αυτό κάνουν τα δικαστήρια,
είτε ότι δεν έχει σημασία η καταδίκη
γιατί όλη η ΧΑ τώρα πια είναι στη ΝΔ.
Θέλουμε την καταδίκη της ΧΑ και χρειάζεται να επιμείνουμε με στοχοπροσήλωση. Καταδίκη της ΧΑ ως εγκληματικής οργάνωσης, του Μιχαλολιάκου ως
διευθυντή και όλης της ηγετικής ομάδας, επιστροφή του Μιχαλολιάκου στη
φυλακή το 2020.
Είμαστε στη φάση των απολογιών.
Έρχονται οι κατηγορούμενοι και λένε
το ποίημά τους. Αυτή τη στιγμή μάλιστα έχουν και την αβάντα ότι δεν έχουν
τη βάσανο της πολιτικής αγωγής γιατί
το δικαστήριο αποφάσισε ότι η πολιτική αγωγή σε αυτή τη φάση δεν μπορεί
να κάνει ερωτήματα. Βέβαια αυτή η
απόφαση δεν μπορεί να σβήσει το
στίγμα της πολιτικής αγωγής και της
αποδεικτικής διαδικασίας με το υλικό
και τη δουλειά που έχει γίνει ήδη από
τη φάση της ανάκρισης. Έρχεται επίσης ένας δύσκολος κάβος: οι απολογίες Λαγού και Μιχαλολιάκου. Εκεί θα
χρειαστεί να πουν για το αν ο Λαγός
ενημερώθηκε από την τοπική της Νίκαιας και αν ενημέρωσε τον Μιχαλολιάκο για τις εγκληματικές ενέργειες. Ο
Μιχαλολιάκος θα χρειαστεί να αποφασίσει αν θα «δείξει» τον Λαγό ως υπεύθυνο.
Υπάρχουν μπροστά μας πολλές ευκαιρίες κινητοποίησης: οι απολογίες
Κασιδιάρη, Λαγού, Μιχαλολιάκου. Η εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέας θα
ζητήσει ένα χρονικό διάστημα, περίπου
δυο μήνες. Άρα τον Γενάρη πλέον θα
υπάρξει το άνοιγμα των χαρτιών του
κράτους. Ανάμεσα στην πρόταση και
την απόφαση θα μεσολαβήσουν κι άλλοι μήνες, κατά τους οποίους θα γίνονται οι αγορεύσεις της πολιτικής αγωγής και της υπεράσπισης. Θα υπάρξει
χρόνος παρέμβασης από την πλευρά
του κινήματος. Είναι σημαντικό να δώσουμε την εικόνα ότι δεν πρόκειται να
δεχτούμε επανανομιμοποίηση της ΧΑ

20/4/15, Πρώτη μέρα της δίκης της ΧΑ. Απεργιακή διαδήλωση στον Κορυδαλλό. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

και τάγματα εφόδου ξανά στο δρόμο.
Μετά την αγόρευση η πολιτική αγωγή δεν θα έχει πια τη δυνατότητα να
ακούγεται στο δικαστήριο. Δεν θα τοποθετηθεί στα ζητήματα της ενοχής,
της ποινής και των ελαφρυντικών. Το
ρόλο της πολιτικής αγωγής εκεί θα τον
αναλάβει το αντιφασιστικό κίνημα που
με την παρουσία του μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και με χιλιάδες κόσμου έξω από την αίθουσα θα στείλει
το μήνυμα στη δικαστική εξουσία ότι
ένα μόνο μπορεί να είναι το τέρμα αυτής της υπόθεσης: η καταδίκη της οργάνωσης και των διευθυντικών στελεχών της.
Η αυτοπεποίθησή μας δεν προκύπτει
από πίστη στο δικαστικό σύστημα, αλλά επειδή δώσαμε και κερδίσαμε κάποιες μάχες: ότι ήρθαν οι μάρτυρες κατηγορίες, ότι υποδείξαμε στο δικαστήριο
τα αναγνωστέα έγγραφα που έπρεπε
να αναδειχθούν, ότι καταφέραμε και
εξετάσαμε μάρτυρες πολιτικής αγωγής. Χτίστηκε ένας κοινωνικός συσχετισμός μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα
πρέπει το κράτος να νιώσει το βάρος
αυτού του συσχετισμού, ότι δεν θα πάει
σε μια κατάσταση ομαλότητας αν η
πρόταση της εισαγγελέως είναι η καταδίκη μόνο των φυσικών αυτουργών.
Ακόμα και αν το κράτος αποδεχθεί την
καταδίκη της ΧΑ συνολικά, θα χρειαστεί
να αξιοποιήσουμε αυτόν τον συσχετισμό για να εκτελέσουμε την καταδικαστική απόφαση. Δεν θα πάει ένας δικαστικός επιμελητής να κλείσει τα γραφεία της ΧΑ επειδή θα υπάρχει η απόφαση. Θα τα κλείσουμε εμείς. Με όπλο
την καταδικαστική απόφαση θα διαλύσουμε τον πυρήνα της οργάνωσης.

Θανάσης Καμπαγιάννης

λαπλές καταγγελίες
από τους αποχωρήσαντες. Αποκορύφωμα
όλων αυτών ήταν η εκπαραθύρωσή τους από
τη βουλή, κάτι το οποίο
είχαμε διατυπώσει σαν
στόχο και μας έλεγαν
ότι αποκλείεται να γίνει.
Η ΧΑ έχασε το σημαντικότερό της επιχείρημα:
ότι είναι μια οργάνωση
που έχει έρεισμα και
λόγω αυτού το κατεστημένο τη διώκει πολιτικά
και τη χτυπάει ανελέητα. Την εκπαραθύρωσή
12/10, Συζήτηση “Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής” στη συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στη Νομική. Φωτό: Σ. Μιχαηλίδης
της την ακολούθησε η
αποσύνθεση της οργάνωσης, ηθική και πολιτιμέσα από τις κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών να διαμορφώσουμε μια κή. Είναι και ηθική η αποσύνθεση γιατί
αν ανατρέξει κανείς στα κείμενα των
δυναμική δημοσιοποίησης της δίκης.
Η πολιτική αγωγή, η ΚΕΕΡΦΑ και αποχωρούντων δε θα βρει ούτε λέξη
άλλοι φορείς αναδείξαμε έγκαιρα τις για τα εγκλήματα. Το μόνο παράπονο
ίναι η πέμπτη διεθνής συνάντη- ρυθμίσεις του νέου ποινικού κώδικα που εκφράζουν είναι τα λεφτά: ποιος
ση της ΚΕΕΡΦΑ στην οποία μι- για τα πολλά δώρα που κάνει στη ΧΑ διορίζει συμβούλους, ποιος παίρνει
λάμε για τη δίκη της ΧΑ. Στην με κυριότερη τη μείωση των ορίων προμήθειες από τους μισθούς τους
επόμενη θα μιλάμε για την καταδίκη ποινής για τη διεύθυνση εγκληματικής και τι τα κάνει. Όπως όλες οι μαφίες,
της. Μια καταδίκη που θα στείλει τη οργάνωσης. Επιχειρήθηκε να γίνει τσακώνονται για τη μοιρασιά της λείΧΑ στη φυλακή και την πολιτική τους, ανάμεσα σε 5 και 10 χρόνια ταυτίζον- ας και μόνο.
που αυτή τη στιγμή φιλοξενείται από τας τον διευθυντή της εγκληματικής
Τη χρονιά αυτή είχαμε και πάρα
τον Βελόπουλο και τη ΝΔ, στα αζήτη- οργάνωσης με το απλό μέλος. Τελικά πολλές καταδίκες για τη ΧΑ σε επιμέτα της ιστορίας.
η ποινή έγινε 5 έως 15 χρόνια. Αυτή η ρους υποθέσεις. Κυριότερες ήταν το
Θα κάνω μια σύντομη αναδρομή τη μικρή νίκη οφείλεται στις κινητοποι- Εφετείο των δολοφόνων του Λουκμάν,
χρονιά που πέρασε και θα εκθέσω κά- ήσεις μας.
καταδίκες για τον Άγιο Παντελεήμονα,
ποιους προβληματισμούς για το τώΗ πολιτική πίεση που ασκήθηκε στη τελεσίδικη καταδίκη του Κουκούτση
ρα. Τον τελευταίο χρόνο καταφέραμε ΧΑ ήταν τεράστια και οδήγησε στη για τη συκοφάντηση του Πέτρου Κωντην επιτάχυνση της δίκης και τη μετα- δυσχέρεια συγκρότησης ψηφοδελ- σταντίνου, τελεσίδικη καταδίκη για
φορά της σχεδόν καθ ολοκληρία στο τίων στις εκλογές, τις αποχωρήσεις τους πυροβολισμούς στην κηδεία του
Εφετείο. Μπορέσαμε μέσα από τις ευρωβουλευτών, βουλευτών, αυτοδι- Ντερτιλή, εμβληματική καταδίκη στην
συνεχείς εκδηλώσεις σε όλη την Ελ- οικητικών παραγόντων, στελεχών. υπόθεση του Συνεργείου παρά την
λάδα της ΚΕΕΡΦΑ και άλλων φορέων, Έγιναν κλεισίματα γραφείων και πολ- αθωωτική εισαγγελική πρόταση και

“Καμία
επανάπαυση”

Ε

την αισχρή κυβερνητική παρέμβαση
που επιχείρησε να προκαταλάβει την
αθώωση των κατηγορούμενων για να
τη φορτώσει στον νέο ποινικό κώδικα.
Πρέπει τώρα να αποφύγουμε δυο
λάθη: το πρώτο είναι η αίσθηση επανάπαυσης, ότι τελειώσαμε με τη ΧΑ
και η καταδίκη είναι μονόδρομος. Είναι πολύ μεγάλο λάθος γιατί εμπεριέχει την αυταπάτη ότι τα αστικά δικαστήρια είναι δίκαια. Το διαψεύδει η
ογδοντάχρονη ατιμωρησία της φασιστικής βίας στην Ελλάδα και η ίδια η
συμπεριφορά του δικαστικού συστήματος μέχρι το 2013 και όχι μόνο,
απέναντι στη ΧΑ.
Το δεύτερο λάθος είναι η αίσθηση
επιείκειας, ότι δηλαδή βγήκε από τη
Βουλή, τι άλλο θέλετε, ας τους αφήσουμε να πάνε από κει που ήρθαν. Είναι παραδοχή ότι η δίκη ήταν κόλπο
για να βγουν από τη Βουλή και ότι είναι στον αέρα το αν διέπραξαν τα εγκλήματα που τους αποδίδονται. Θα
ξαναβγούν στο δρόμο και θα πάρουν
αναδρομικά τα χρήματα της κρατικής
επιχορήγησης που σταμάτησαν να
παίρνουν το 2014. Η καταδίκη δεν είναι ζήτημα εκδίκησης, αλλά ζήτημα
κατάκτησης της έννομης προστασίας
που απαιτεί το κίνημα και ζήτημα επιβολής των δικαιωμάτων του κινήματος στο κράτος.
Αυτό δεν υπηρετείται από τη φίμωση της Πολιτικής Αγωγής τον τελευταίο μήνα στο δικαστήριο. Λίγο πριν
την έναρξη των απολογιών των πρώην
βουλευτών το δικαστήριο απαγόρευσε στην πολιτική αγωγή να υποβάλει
ερωτήσεις με ένα σκεπτικό αντιφατικό. Δεν ασκεί καμία πίεση πάνω στους
κατηγορούμενους, δεν επισημαίνει το
αποδεικτικό υλικό, δεν επισημαίνει τις
αντιφάσεις τους, δεν κάνει όλες τις
ερωτήσεις που πρέπει, δεν τους στριμώχνει όσο πρέπει.
Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην
αστική δικαιοσύνη και γι’ αυτό είμαι
εκεί. Η δίκη τελειώνει αλλά η δική μας
προσπάθεια θα πρέπει να ενταθεί και
να πάρει σοβαρά υπόψη να αντιπαλέψει την επανάπαυση και την επιείκεια.
Δεν συμψηφίζονται οι δολοφονίες με
τα εκλογικά αποτελέσματα. Η υπεράσπιση θα παίξει τα ρέστα της στο
εξής και εμείς δεν πρέπει να είμαστε
απόντες. Όχι μόνο με την κινητοποίηση στην απολογία του Μιχαλολιάκου
αλλά σε όλο το διάστημα μέχρι την
έκδοση της απόφασης. Δεν πρέπει να
σβήσουν οι προβολείς της δημοσιότητας και δεν πρέπει να πέσουν τα αντανακλαστικά του κινήματος. Χρειαζόμαστε εκδηλώσεις, αποτίμηση της δίκης, ένταση της πίεσης να μην τολμήσουν να τους ρίξουν στα μαλακά, συνέχιση του αγώνα να καλοδεχτούμε
τους πρόσφυγες.

Κώστας Παπαδάκης

Συνεχίζονται οι απολογίες

Τ

έσσερις ακόμα πρώην βουλευτές της ναζιστικής συμμορίας απολογήθηκαν στις
συνεδριάσεις της 9 και 11 Οκτώβρη
(389η και 391η συνεδρίαση), με τους κατηγορούμενους που έχουν απομείνει να είναι έντεκα. Ο Α. Γρέγος, πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης, ενεργός στη Χρυσή Αυγή από το 2004 και
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 2007
προσπάθησε στην απολογία του να στηρίξει τη
γνωστή αδιέξοδη γραμμή της «πολιτικής
σκευωρίας». Ξεκινώντας όπως και άλλοι συγκατηγορούμενοί του με τη φράση «είμαι εδώ σήμερα μόνο και μόνο επειδή εκλέχτηκα βουλευτής», ο Γρέγος παρίστανε τον ανήξερο σχεδόν
για οτιδήποτε ρωτήθηκε.
Ακόμη και για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: «το
έμαθα από τα ΜΜΕ μια δυο μέρες μετά. Δεν
ασχολούμαι ιδιαίτερα με το τι συμβαίνει στην
Αθήνα», ενώ συμπλήρωσε: «πολλές φορές γίνονταν προβοκάτσιες σε βάρος μας». Όσο
όμως προσπαθούσε να στηρίξει την αφήγηση
της «πολιτικής σκευωρίας», τόσο λιγότερο πειστικός γινόταν. «Δεν ξέρω αν ο Ρουπακιάς ήταν
μέλος, αλλά και να ήταν δεν θα έπρεπε να οδηγηθούν όλοι σε δίκη […] κάποιοι κύκλοι εντός κι
εκτός Ελλάδας κάνανε τη σκευωρία». Του επισημάνθηκε ότι τόσο η δολοφονία του Παύλου
Φύσσα όσο και δεκάδες επιθέσεις μελών της
ΧΑ για τις οποίες έχουν υπάρξει καταδικαστικές αποφάσεις, είναι πραγματικά γεγονότα και
ότι είναι σαν να ισχυρίζεται ότι όλες αυτές οι
επιθέσεις κατασκευάστηκαν.
Η Ε. Ζαρούλια, σύζυγος του φύρερ της ναζιστικής οργάνωσης, τόνισε ότι κατηγορείται
επειδή… η Χρυσή Αυγή είναι η οικογένειά της!
Όταν ρωτήθηκε για το χαρακτηρισμό «υπάνθρωποι» που απέδωσε σε μετανάστες σε ομιλία
της στη Βουλή τον απέδωσε σε …τρακ, αλλά
δευτερόλεπτα πριν είχε υπερασπιστεί τον ρατσισμό της, λέγοντας: «ψέματα είναι [ότι οι αλλοδαποί φέρνουν αρρώστιες]; Ξαναεμφανίζονται ασθένειες που είχαν εξαλειφθεί […] οι φυλακές είναι γεμάτες ξένους, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών εγκληματιών στην
Ευρώπη»! Κατέφυγε και σε ξεδιάντροπα ψέματα σχετικά με τα εγκλήματα μελών της ΧΑ, λέγοντας: «από τη δεκαετία του ’80 έχουν αποδοθεί πολλά στη ΧΑ και έχουν εξιχνιαστεί […]
όσες δίκες έχουν γίνει, έχουν αθωωθεί. Απ’ όσο
ξέρω τουλάχιστον. Δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι
μέλη της Χρυσής Αυγής» (!!).
Αλλά αυτό που έβγαλε περισσότερο μάτι από
όλα ήταν ο ισχυρισμός της ότι και αυτή και ο
Μιχαλολιάκος έμαθαν για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα το μεσημέρι της επόμενης. Της
επισημάνθηκε από την εισαγγελέα ότι ο δημοσιογράφος Α. Σπίνος, μάρτυρας που ο ίδιος ο
Μιχαλολιάκος πρότεινε στο δικαστήριο για την
υπεράσπισή του, είχε πει ότι ο αρχηγός έψαχνε
όλη τη νύχτα (παίρνοντας τηλέφωνα και τον
ίδιο) να μάθει τι έγινε με τη δολοφονία. «Ξέρετε
τώρα οι δημοσιογράφοι…» ήταν η απάντησή
της.
Τον παντελώς ανήξερο παρίστανε και ο Π.
Ζησιμόπουλος, μέλος της ΧΑ από το 2011 και
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 2012.
Ισχυρίστηκε ότι δεν έχει ακούσει ρατσιστικό λόγο, ότι δεν ξέρει τίποτα για ορκωμοσίες κι ότι
δεν είχε ακούσει για καμία επίθεση που να απο-

δίδεται σε μέλη της ΧΑ μέχρι να διαβάσει τη δικογραφία. Βέβαια παράλληλα ισχυρίστηκε ότι
«μας φόρτωναν οποιαδήποτε επίθεση λάμβανε
χώρα»! Ισχυρίστηκε επιπλέον ότι το πογκρόμ
του Μάη του 2011 το έκαναν οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων. Ο κατηγορούμενος που είχε στενές σχέσεις με τον Κασιδιάρη
γιατί τον είχε στρατιώτη (άλλωστε με πρόταση
του Κασιδιάρη έγινε μέλος της ΚΕ), δεν τον
άκουσε προφανώς να περηφανεύεται ότι η
Χρυσή Αυγή οργάνωσε το πογκρόμ (το σχετικό
βίντεο έχει προβληθεί στο δικαστήριο). Αρνήθηκε τη ναζιστική ιδεολογία, αν και έχει προβληθεί βίντεο στο οποίο ο ίδιος λέει «ναι, είμαστε ναζί, αλλά όχι κλέφτες», όπως ακριβώς έχει
πει και ο Μιχαλολιάκος.
Ο Π. Ηλιόπουλος, ένας από τους αποχωρήσαντες του καλοκαιριού, δήλωσε ότι άρχισε να
συμμετέχει σε εκδηλώσεις της ΧΑ από το 2007,
έγινε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής το 2011
και ότι είναι στενός φίλος του Κασιδιάρη.
Όπως και ο προηγούμενος κατηγορούμενος
έτσι και ο Ηλιόπουλος ισχυρίζεται ότι δεν έχει
ακούσει οτιδήποτε ναζιστικό στην οργάνωση.
Φυσικά του διέφυγε το άρθρο του στενού του
φίλου στο οποίο εκθειάζει την ιδιοφυία του Χίτλερ – «δεν μου είχε αναφέρει ποτέ τον Χίτλερ,
δεν είχε ποτέ πει κάτι καλό, ούτε καν ότι κάνει
καλά… μακαρόνια!», είπε.
Αλλά ακόμα πιο εξόφθαλμο γίνεται το ψέμα
αν ληφθεί υπόψη ότι ο Ηλιόπουλος είχε τατουάζ με το γνωστό ναζιστικό σύνθημα Sieg
Heil («Ζήτω η Νίκη») και τον μαίανδρο της ΧΑ
δίπλα. Ισχυρίστηκε ότι το έκανε σε ηλικία 15
ετών χωρίς να γνωρίζει τι σημαίνει, επειδή του
«άρεσε η γραμματοσειρά». Υιοθέτησε την εξήγηση Ζησιμόπουλου για το πογκρόμ (ότι έγινε
από οπαδούς ομάδων), ενώ πούλησε τρέλα για
τις επιδρομές στις λαϊκές που το δικαστήριο
τον έχει δει σε βίντεο να κάνει. «Δεν έγινε αντιποίηση αρχής […] πηγαίνω σε αυτό το πανηγύρι από 12 χρονών» και άλλες ασυναρτησίες. Αν
και έχει αποχωρήσει, δεν τόλμησε να πει κάτι
ενάντια στην ΧΑ, καθώς και αυτός και όλοι οι
αποχωρήσαντες γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό
δεν τους σώζει.
Στο μεταξύ ο Λαγός, μέσω της υπεράσπισής
του, προσπάθησε να εξασφαλίσει για τον εαυτό του την τελευταία θέση στη σειρά των απολογιών, θέλοντας προφανώς να δει σε ποιο
βαθμό ετοιμάζεται ο φύρερ να τον «δώσει».
Ισχυριζόμενος υποχρεώσεις με την Ευρωβουλή, ζήτησε να απολογηθεί στις 30 Οκτώβρη
(και ξέροντας ότι ο Μιχαλολιάκος αναμενόταν
να απολογηθεί στις 23/10). Το δικαστήριο κατάργησε την δικάσιμο της 23ης και πρόσθεσε
μία στις 31/10. Έτσι το πιο πιθανό σενάριο είναι
ότι ο Λαγός θα απολογηθεί 30/10 και ο Μιχαλολιάκος 31/10. Σε κάθε περίπτωση θα αναγκαστεί να ανοίξει τα χαρτιά του πριν τον αρχηγό.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμες
Στο Εφετείο στις 16/10, 18/10, 21/10,
30/10 και 31/10.
Στον Κορυδαλλό 17/10 και 22/10.
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Διεθνής Συνάντηση ΚΕΕΡΦΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Προχωράμε
με απεργίες

Λ

υπάμαι που δεν μπόρεσα να είμαι μαζί
σας για να τιμήσουμε τα δέκα χρόνια
της ΚΕΕΡΦΑ μαζί. Η αλήθεια είναι ότι
εδώ και κάποια χρόνια, το κάλεσμα σας για
μια διεθνή μέρα διαδηλώσεων το Μάρτη έχει
παίξει σημαντικό ρόλο για μας στη Γαλλία.
Ήμουνα μαζί σας πέρσι τέτοια εποχή. Είχαμε στείλει μαζί το κάλεσμα για τις 16 Μάρτη. Μετά από λίγο καιρό ξεκίνησε στη Γαλλία
το φοβερό κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων που ξεσήκωσε σε όλη τη χώρα ολόκληρα κομμάτια που δεν
κινητοποιούνταν μέχρι τότε. Στις 16 Μάρτη το Παρίσι έγινε ο τόπος μιας συνολικής απάντησης ενάντια
σ’ένα σύστημα που καταστρέφει και τις ζωές μας
και το κλίμα. Εκείνη την
ημέρα 100.000 διαδηλωτές
κλείσανε τους δρόμους
του Παρισιού, και οι οργανωμένες πορείες ενάντια
στο ρατσισμό έγιναν ένα
με τις πορείες των Κίτρινων Γιλέκων και τις πορείες ενάντια στην κλιματική
αλλαγή.
Σαν αποτέλεσμα της
δουλειάς που είχε γίνει
προηγούμενα, στην κεφαλή της πορείας μπήκε η
Πορεία Αλληλεγγύης με
15.000 κόσμου, με τις οικογένειες των θυμάτων
ρατσιστικής βίας από την
αστυνομία μέσα στις γειτονιές, και ένα τεράστιο μπλοκ των sans-papiers (χωρίς χαρτιά) και μεταναστών. Αυτό
είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι η απάντηση, κοινωνική και οικολογική, ενάντια σ’ αυτό
το εγκληματικό σύστημα, δεν θα μπορέσει
να νικήσει αν ο ρατσισμός εισχωρήσει στην
τάξη μας! Ξέρουμε επίσης ότι δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε το φασισμό που ανεβαίνει, δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τη δικαιοσύνη και την ισότητα για τα αδέλφια μας
και τις αδελφές μας -μαύρους, άραβες, μουσουλμάνους/ες, με ή χωρίς χαρτιά- χωρίς
μαχητική αλληλεγγύη ενάντια στο ρατσισμό
απ’ όλο το κίνημα και ιδιαίτερα στους χώρους δουλειάς.
Και αυτό το ξέρει και η κυβέρνηση. Από το
Σεπτέμβρη και ενώ ξεκινάει νέα επίθεση στις
συντάξεις, παράλληλα τα βάζει ξανά με τους
μετανάστες.
Αλλά το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων δεν
έχει πεθάνει, και βοήθησε να γίνει καινούργιο
προχώρημα στους αγώνες και εξεγέρσεις
των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Στην πραγματικότητα συνέβαλε στο ζωντάνεμα της
φλόγας του αγώνα μέσα στους χώρους δουλειάς. Τα επείγοντα των νοσοκομείων είναι
σε απεργία εδώ και μήνες. Οι εργαζόμενοι

Μαθαίνουμε
από τις εμπειρίες σας

των συγκοινωνιών στο Παρίσι, ιστορικά δυνατό κομμάτι των εργατικών αγώνων αλλά
που δεν είχε απεργήσει εδώ και 10 χρόνια,
οργάνωσαν μια τόσο μαζική απεργία το Σεπτέμβρη, που είχε σαν αποτέλεσμα το κάλεσμα σε απεργία διαρκείας από τις 5 Δεκέμβρη που μπορεί να σημάνει νέο μαζικό κύκλο
αγώνων. Χρειάζεται να προσθέσουμε σ’ αυτό
μια ανεβασμένη μαχητικότητα σε πολλούς
κλάδους, όπως επίσης το
κίνημα της νεολαίας για
«να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το κλίμα».
Πέρσι στη διεθνή συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ είχα
ανακοινώσει ότι η Πορεία
Αλληλεγγύης είχε ξεκινήσει συζητήσεις με ορισμένες από τις κύριες συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες με στόχο την οργάνωση μιας κινητοποίησης
στις 18 Δεκέμβρη, διεθνή
μέρα των μεταναστών. Τελικά έγινε με επιτυχία και
στις 18 Δεκέμβρη έγιναν
διαδηλώσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις στη
Γαλλία, σε αλληλεγγύη με
τους πρόσφυγες και μετανάστες και για την ελευθερία κίνησης, με πάνω από
10.000 διαδηλωτές στο
Παρίσι. Αυτή η επιτυχία
έγινε το έναυσμα για μια
κοινή καμπάνια, και εδώ
και αρκετές εβδομάδες
έχουν ξεκινήσει απεργίες
των sans-papiers με τη στήριξη των συνδικάτων. Στη 1 Οκτώβρη, έγιναν 12 απεργίες στο
Παρίσι με περιφρούρηση, οργανωμένες από
τη CGT. Μέσα σε μια βδομάδα πάνω από
100 εργαζόμενοι χωρίς χαρτιά κερδίσανε να
μπουν σε διαδικασία νομιμοποίησης τους.
Συνεχίζονται κι άλλες τέτοιες κινητοποιήσεις,
και έχει καλεστεί εκδήλωση συμπαράστασης
στο Παρίσι για τις 21 Οκτώβρη.
Όλα αυτά είναι μια μάχη. Αλλά θέλω μ’ αυτό να τονίσω τη σημασία αυτού που κάνει η
ΚΕΕΡΦΑ και η διεθνή συνάντηση της.
Αυτό το σύστημα έχει όνομα, είναι ο καπιταλισμός. Είναι σε βαθιά κρίση αλλά οι σπασμοί του είναι τρομακτικοί και δεν θα εξαφανιστεί χωρίς αγώνα και χωρίς εναλλακτική. Ο
ρατσισμός και ο φασισμός, όπως και ο εθνικισμός αποτελούν τα εγκληματικά συστατικά
και τα εμπόδια προς μια εναλλακτική. Από
την άλλη μεριά, ο αγώνας ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό είναι τα συστατικά για
την ενότητα της τάξης, την αλληλεγγύη και
την εναλλακτική.
Δικιά μας υπόθεση είναι να καταργήσουμε
τα σύνορα και το ρατσιστικό σύστημα τους!

Ντενί Γκοντάρ
Κίνημα των “sans-papiers”

Π

ρέπει να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες στην Ελλάδα, από το κίνημα αλληλεγγύης, την ΚΕΕΡΦΑ και την ήττα
της Χρυσής Αυγής. Μας έδειξαν ότι δεν
υπάρχει τίποτε το “αναπόφευκτο”. Η Ελλάδα
ήταν η χώρα που χτυπήθηκε από την οικονομική κρίση, υποδέχτηκε ένα κύμα προσφύγων
την ίδια στιγμή που η εργατική τάξη δεχόταν
επιθέσεις. Όλοι έλεγαν τότε ότι ο φασισμός
θα αναπτυχθεί και
υπάρχει και ο κίνδυνος
να πάρει και την εξουσία. Αλλά αυτό δεν συνέβη, τους σταματήσαμε στο δρόμο, τους διαλύσαμε την οργάνωση,
θα τους βάλουμε στη
φυλακή. Θέλω να ευχαριστήσω το κίνημα γι'
αυτό. Σε όλο τον κόσμο
το αντιφασιστικό κίνημα
άντλησε ελπίδα από την
ήττα της Χρυσής Αυγής.
Θέλω να σημειώσω
μερικά πράγματα για
τους φασίστες και τους
ρατσιστές λαϊκιστές.
Άνθρωποι που βρίσκονται στην κορυφή, όπως
ο Τραμπ, ο Μπολσονάρο, ο Ορμπάν, χτίζοντας ρατσιστικές καμπάνιες δημιουργούν μια
μεγάλη δεξαμενή μέσα
στην οποία οι φασίστες
μπορούν να οργανώσουν. Αυτό είναι μια μεγάλη απειλή. Ο Τραμπ
είναι ένα γουρούνι, ένα
κάθαρμα, που ανοίγει
την πόρτα στους φασίστες. Πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη σχέση
ανάμεσα στους ρατσιστές ηγέτες και τους
φασίστες και να χτίσουμε ένα διεθνές κίνημα
για να τους σταματήσουμε.
Στη Βρετανία έχουμε για πρωθυπουργό
ένα ρατσιστικό γουρούνι, τον πιο ρατσιστή
πρωθυπουργό που είχαμε ποτέ. Ο ρατσισμός έρχεται από τα πάνω μέσα στην κοινωνία και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο στην
ακροδεξιά. Η στρατηγική μας είναι να τους
σταματήσουμε παντού και στο κοινοβούλιο
και στους δρόμους. Με αυτή τη στρατηγική
καταφέραμε να τσακίσουμε το BNP (British
National Party), το EDL (English Defense
League) και την ακροδεξιά καμπάνια υποστήριξης στον Tommy Robinson. Το ενιαίο μέτωπο δουλεύει και μπορεί να τους σταματήσει.
Προσωπικά προέρχομαι από το Αnti Nazi
League, τον Αντιναζιστικό Σύνδεσμο. Όταν
ήμουν παιδί δεν μπορούσα να πάω σχολείο
γιατί οι φασίστες ήταν έξω και έλεγαν δεν
μπορείς να μπεις μέσα επειδή είσαι μαύρος.

Το εργατικό κίνημα, ένα μαζικό κίνημα κατάφερε και τους νίκησε και μου έδωσε ένα σημαντικό μάθημα, ότι η αλληλεγγύη μπορεί να
νικήσει τους ακροδεξιούς και τον ρατσισμό,
αλλά και να αλλάξει και εμάς τους ίδιους μέσα από αυτόν τον αγώνα. Αυτή είναι η παράδοσή μας: Ποτέ ξανά! Και πάνω σε αυτό συνεχίζουμε στις 21 Μάρτη.

Καλοδεχούμενοι
Στη Βρετανία, έχουμε το
Βrexit. Εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν στο δημοψήφισμα που κατέληξε ότι πρέπει να φύγουμε από την
ΕΕ. Εμείς λέμε ξεκάθαρα
στους μετανάστες, τους
πολίτες από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: είστε
καλοδεχούμενοι. Επιπλέον
λέμε στην εργατική τάξη,
είτε είστε με την έξοδο, είτε με την παραμονή στην
ΕΕ, να μην αφήσουμε τους
ρατσιστές να μας διαιρέσουν. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο αυτές τακτικές για να μην επιτρέψουμε την άνοδο της
ακροδεξιάς.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ένα πράγμα, εμείς είμαστε
οι πολλοί. Η περσινή διεθνής μέρα δράσης ενάντια
στον φασισμό και το ρατσισμό τον Μάρτιο του 2019
σήμανε διαδηλώσεις σε 60
διαφορετικές χώρες.
Σας ευχαριστώ για τον
αγώνα που δίνετε δέκα
χρόνια τώρα στην ΚΕΕΡΦΑ.
Στην έκθεση φωτογραφίας
που κάναμε από την φετινή διαδήλωση της
16ης Μάρτη, οι φωτογραφίες από την Αθήνα
ήταν χαρακτηριστικές: Έδειχναν άσπρους,
μαύρους, μουσουλμάνους, γκέι, στρέιτ, νέους, ηλικιωμένους να διαδηλώνουν μαζί. Αυτό δείχνει τη δυναμική που έχει το κίνημά
μας.
Οι ηγέτες του κόσμου ετοιμάζουν τον αφανισμό μας, είτε μέσα από την κλιματική αλλαγή, είτε ανοίγοντας την πόρτα στην απειλή
του φασισμού. Δεν θα τους αφήσουμε.
Όπως είχαμε τη δύναμη να τσακίσουμε τη
Χ.Α έχουμε και τη δύναμη να αναμετρηθούμε
μαζί τους για να επιβάλουμε ότι όχι μόνο ο
ρατσισμός, η ισλαμοφοβία, ο σεξισμός και ο
αντισημιτισμός δεν θα κυριαρχήσουν, αλλά
και θα φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Στις
21 Μάρτη θα διαδηλώσει η ελπίδα ενάντια
στην απογοήτευση. Θα μεταφέρω τις αποφάσεις σας στη Συνδιάσκεψη του Stand up
to Racism στο Λονδίνο.

Γουέιμαν Μπένετ,
“Ξεσηκωθείτε ενάντια στο ρατσισμό”

Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ
Συντονιστικό
της ΚΕΕΡΦΑ
Ασλάμ Τζαβέντ, επικεφαλής
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος
Διαβολάκης Θανάσης,
ΔΣ ΟΙΕΛΕ, Κερατσίνι
Δουζένη Χρύσα,
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες
Ζώτος Δημήτρης, Πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Ηλιάδη Εύα,
εκπαιδευτικός σε δομές προσφύγων
Θωίδου Κατερίνα,
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη
Καμπαγιάννης Θανάσης,
Πολιτική αγωγή στη δίκη
της Χρυσής Αυγής
Καστελιώτη Μαρία,
φοιτήτρια Φιλοσοφική Αθήνας
Καταραχιάς Κώστας,
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμενων
νοσοκομείου Άγιος Σάββας
Κατσούλας Άκης,
κοινωνιολόγος, εκπαιδευτικός
Κομιανού Δήμητρα, μέλος ΔΣ ΣΜΤ
Θεσσαλονίκης, ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
Κοντουδάκης Λεωνίδας,
αυτόπτης μάρτυρας στη δολοφονία
του Γρηγόρη Λαμπράκη
Κουνάδη Αιμιλία, ΚΕΕΡΦΑ Αιγάλεω
Κούτρας Γιάννης, αντιπρόεδρος
της ΕΝΙΘ και μέλος ΔΣ Συλλόγου
Εργαζόμενων Ιπποκράτειου Θεσ/νίκης
Κωνσταντίνου Πέτρος,
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
Λυμπεράτος Μιχάλης,
πανεπιστημιακός
Μανταίος Κώστας,
μέλος ΔΣ Συνδέσμου Φυλακισθέντων
Εξορισθέντων Αντίστασης 1967-74
Μπέη Εύα, ζωγράφος
Μηλιαζήμ Τζεμαλή,
εκπαιδευτικός στη Ξάνθη
Νασάρ Νασάρ, πρόσφυγας καμπ
Ελαιώνα
Νικολάου Μάνος, ΚΕΕΡΦΑ
Ντάσιου Μαρία, γιατρός ΕΟΠΠΥΥ
Παπαδάκης Κώστας, Πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Παπαστράτης Προκόπης,
πανεπιστημιακός
Πατσόπουλος Διονύσης,
Αλληλεγγύη Πειραιά
Ρίζος Σεραφείμ,
δημοτικός σύμβουλος Χανίων
Σταματίου Aλέξανδρος,
φωτορεπόρτερ
Στάμου Άννα,
Μουσουλμανική Ενωση Ελλάδος
Σηφακάκης Γιάννης,
μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Συλαϊδής Βασίλης, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Ιντρακόμ Τέλεκομ
Τζινιέρης Θάνος, ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας
Τορπουζίδης Κώστας, δικηγόρος
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
Χασεμί Μίνα, πρόσφυγας καμπ Ελαιώνα
Χατζηνικολάου Βαγγέλης, σκηνοθέτης
Ψάνης Παρασκευάς, ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου
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Η απόφαση της Συνέλευσης
Ο
αγώνας ενάντια στο ρατσισμό, η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και η καταδίκη των φασιστών αποτελούν πρώτη
προτεραιότητα επειδή η κυβέρνηση της ΝΔ
έχει εξαπολύσει μια ρατσιστική άγρια επίθεση.
Έχουμε μπροστά μας την μάχη για να μπλοκάρουμε τη βάρβαρη αστυνόμευση των συνόρων,
την κατάργηση του δικαιώματος στο άσυλο με
διαχωρισμούς προσφύγων/μεταναστών με
τους δεύτερους να μην δικαιούνται καν να υποβάλουν αίτημα για άσυλο, τις 10.000 απελάσεις
σε δύο χρόνια, τα νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης, την κατάργηση απόδοσης ΑΜΚΑ. Έχουμε
επίσης την κατάληξη της δίκης της ΧΑ με καταδίκη όλων των νεοναζί.

Η κυβέρνηση είναι συνένοχη στα εγκλήματα
του Τραμπ και της ΕΕ που αποσταθεροποιούν
τη Μ.Ανατολή και απλώνουν τις εστίες πολέμου. Η εισβολή του τουρκικού στρατού στη Συρία, η καταστολή του κουρδικού κινήματος, αλλά και η επιχείρηση βίαιης μεταφοράς πάνω
από ένα εκατομμύριο Σύριων προσφύγων από
την Τουρκία στη λεγόμενη “ζώνη ασφαλείας”
που στοχεύει να χαράξει ο τουρκικός στρατός
με την στήριξη του Τραμπ, του Πούτιν και της
ΕΕ, θα τροφοδοτήσουν αναπόφευκτα μια νέα
μαζική φυγή προσφύγων.
Οι κυβερνήσεις της ΕΕ παίζουν το χαρτί της
σκλήρυνσης του ρατσισμού, των κλειστών συνόρων για να εκτρέψουν την οργή του κόσμου από
τις χρεοκοπημένες πολιτικές τους που σπέρνουν τη φτώχεια. Η ΕΕ διόρισε επίτροπο τον
Μ.Σχοινά χρίζοντάς τον “προστάτη του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής”, υιοθετώντας την ακροδεξιά ισλαμοφοβική ρητορική και αποσπώντας τα
συγχαρητήρια της Μαρίν Λεπέν. Επεκτείνουν
την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας στηρίζοντας τον ρατσιστικό αποκλεισμό σε στρατόπεδα προσφύγων ακόμη και μέσα σε ζώνες πολέμου. Ελλάδα,
Κύπρος και Βουλγαρία συμφωνούν στο κλείσιμο
κάθε χαραμάδας προσπέλασης προς τον “βαλκανικό διάδρομο” με κλιμάκωση της επιτήρησης
των συνόρων με χιλιάδες συνοριοφύλακες, μη
επανδρωμένα και επανδρωμένα αεροσκάφη, με
πολεμικά πλοία για τον εντοπισμό και την ανάσχεση των μετακινήσεων των προσφύγων.
Υπάρχει τεράστια πόλωση μέσα σε συνθήκες
οικονομικής και πολιτικής κρίσης και η ακροδεξιά επιχειρεί να επωφεληθεί επιβάλλοντας την
ατζέντα της. Δέχτηκε όμως και μεγάλα πισωγυρίσματα. Έχουν γίνει βήματα μπροστά στην αντιρατσιστική και αντιφασιστική πάλη διεθνώς.
Από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Αυστραλία
και τη Γερμανία οι μαζικές διαδηλώσεις ανοίγουν το δρόμο για να μπει φρένο στις επιθέσεις. Η ΚΕΕΡΦΑ με την πρωτοβουλία για διεθνή συντονισμό στις 21 Μάρτη εδώ και πέντε
χρόνια έχει βοηθήσει να αναπτυχθεί μια τέτοια
δυναμική. Αυτό είναι αναγκαίο να συνεχιστεί
για να δυναμώσουμε την αντίσταση στις ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων που ανοίγουν το δρόμο στη φασιστική απειλή.
Στα δέκα χρόνια από την ίδρυση της ΚΕΕΡΦΑ, το αντιφασιστικό κίνημα στην Ελλάδα σημείωσε μια ιστορική νίκη. Με τη δύναμη και τη
συστηματική του δράση οδήγησε την Χρυσή
Αυγή έξω από τη Βουλή και είναι εφικτό να την
τσακίσουμε. Η μαζική ενωτική κινητοποίηση με
την συμμετοχή των συνδικάτων, η σύνδεση της
αντιφασιστικής με την αντιρατσιστική πάλη, ο
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αγώνας ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις στις
γειτονιές, ο αγώνας για να κλείσουν τα γραφεία
της ΧΑ, για να μην έχουν προβολή από την ΕΡΤ
και περίπτερα στις εκλογές, να πως οδηγήθηκε
στην απομόνωση η ΧΑ. Αυτή τη νίκη δεν μας
την χάρισε κανένα “συνταγματικό τόξο”, πολύ
περισσότερο ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης.

Συνεχίζουμε!
Η ΚΕΕΡΦΑ είχε κάνει την πολύ σημαντική
επιλογή να δοθεί η μάχη και στη δίκη της ΧΑ,
με την παρουσία της πολιτικής αγωγής από την
πλευρά του αντιφασιστικού κινήματος αλλά και
τις μαζικές κινητοποιήσεις σε κρίσιμα σημεία,
στην αρχή της αλλά και μετά για να κερδηθεί η
επιτάχυνση. Έτσι θα συνεχίσουμε για να φτάσουμε στην απόφαση της καταδίκης.
Η πάλη ενάντια στη φασιστική απειλή συνεχίζεται. Μέσα στη Βουλή βρίσκεται η Ελληνική
Λύση του Βελόπουλου. Η πολιτική της κυβέρνησης, η νέα εκστρατεία κατά των προσφύγων,
η ρατσιστική ρητορική της που υιοθετεί την
αφήγηση της ακροδεξιάς για “εισβολή λαθρομεταναστών” και “αλλοίωση του πληθυσμού”,
ανοίγουν το δρόμο στους φασίστες ξανά. Χτίζουμε συστηματική αντιφασιστική δράση ενάντια σε κάθε απόπειρα να μπουν στις γειτονιές
καλυπτόμενοι πίσω από επιτροπές κατοίκων,
τοπικούς συλλόγους ή ακόμη και Δημάρχους
που κοντράρουν την παρουσία προσφύγων
στην περιοχή τους.
Η εκστρατεία της κυβέρνησης κατά των προσφύγων μπορεί να ηττηθεί.
Η ΝΔ στη κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει
ένα κίνημα που έχτισε μαζική αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες παρά τους συμβιβασμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και τις Μόριες, έναν κόσμο
που πάλεψε ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλητήρια και στήριξε την καμπάνια για τη δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής, έναν κόσμο που πάλεψε
για ανοικτά σύνορα για πρόσφυγες και μετανάστες και απαίτησε να κλείσουν οι Αμυγδαλέζες.
Η δύναμη για να μπλοκάρουμε τα μέτρα της
κυβέρνησης βρίσκεται στην μαζική ενωτική
δράση των συνδικάτων, των φοιτητικών συλλόγων, της μαζικής αντίστασης στις γειτονιές.
• Οργανώνουμε καμπάνια ενάντια στα ρατσιστικά μέτρα της κυβέρνησης, για ανοιχτά σύ-

νορα και πόλεις για τους πρόσφυγες, για να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
• Για να έρθουν τα προσφυγόπουλα πίσω
στα σχολεία τους από όπου τα έδιωξε η κυβέρνηση με τα ΜΑΤ με τις εκκενώσεις των καταλήψεων στέγης και να γραφτούν όλα στη πρωινή
ζώνη. Μπαίνουμε μπροστά για να γίνει υπόθεση όλων των γονέων, των μαθητών και των σωματείων των εκπαιδευτικών που παλεύουν για
μαζικούς διορισμούς.
• Για να έχουν ΑΜΚΑ όλοι ώστε να έχουν
πρόσβαση στη δημόσια περίθαλψη και πρόνοια, καταργώντας στη πράξη τον αποκλεισμό
των παιδιών των μεταναστών χωρίς χαρτιά και
των προσφύγων, στηρίζουμε τα σωματεία στα
νοσοκομεία και τη πρωτοβάθμια υγεία που
διεκδικούν να μην απολυθούν οι συμβασιούχοι.
Θέλουμε δημόσιες δομές πρόνοιας για τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά και όχι εγκλεισμό σε
στρατόπεδα-φυλακές.
• Για να έχουν ανθρώπινη στέγαση και φροντίδα οι πρόσφυγες και οι χιλιάδες ασυνόδευτοι
ανήλικοι. Μαζί με τους εργαζόμενους στους
Δήμους και στις ΜΚΟ, αγωνιζόμαστε για δημόσια προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, σε σπίτια μέσα στις πόλεις και όχι σε καταυλισμούςγκέτο έξω από τις πόλεις.
• Δίνουμε μάχη για να διαλύσουμε τα ρατσιστικά ψέματα της κυρίαρχης τάξης για την
ανωτερότητα του “ευρωπαϊκού πολιτισμού”
απέναντι στο “οπισθοδρομικό Ισλάμ”, ψέματα
που συγκαλύπτουν τις ιμπεριαλιστικές θηριωδίες και τις πολεμικές επεμβάσεις.
• Συνεχίζουμε τη καμπάνια για τη δίκη-καταδίκη της ΧΑ. Με συλλαλητήριο τη μέρα απολογίας του Μιχαλολιάκου. Με κινητοποίηση τη μέρα της εισαγγελικής πρότασης και βέβαια τη
μέρα της ανακοίνωσης της απόφασης.
• Η ΚΕΕΡΦΑ σε κάθε γειτονιά, εργασιακό
χώρο, σχολή και σχολείο μπαίνει μπροστά συσπειρώνοντας όλους και όλες για να οργανώσουμε την αντίσταση στην κυβερνητική πολιτική του ρατσισμού και την απάντηση στις φασιστικές προκλήσεις.
• Μεγάλος σταθμός είναι η διεθνής κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και του φασισμού
στις 21 Μάρτη 2020 σε συντονισμό με το διεθνές κίνημα.
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Συνέντευξη

Οργανώνοντας ενάντια στον φασισμό στις ΗΠΑ
Ήσουν παρών το 2017 στο Σάρλοτσβιλ, τι σήμανε αυτό για το αντιφασιστικό κίνημα στις ΗΠΑ; Τι είναι η συμμαχία “Ενωμένοι ενάντια
στο Μίσος”;
Η συμμαχία “Ενωμένοι ενάντια
στο Μίσος”, με βάση την Ουάσιγκτον, έχει στόχο την οργάνωση της
πάλης ενάντια στην ακροδεξιά και
τον φασισμό όποτε δοκιμάζουν να
κατέβουν στο δρόμο, αλλά και την
ανάδειξη μέσα από εκδηλώσεις του
τι πραγματικά αυτοί εκπροσωπούν.
Δημιουργηθήκαμε λίγο μετά την
άνοδο του Τραμπ στην εξουσία εκτιμώντας ότι αυτό θα βγάλει τους φασίστες στο δρόμο. Αυτό συνέβη.
Το 2017, η Κου Κλουξ Κλαν είχε
καλέσει συγκέντρωση στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια για να διαδηλώσουν υπέρ ενός αγάλματος της Συνομοσπονδίας (των Νοτίων του αμερικανικού εμφυλίου) αλλά απομονώθηκαν από μια μεγαλύτερη τοπική
αντιφασιστική διαδήλωση. Σαν απάντηση σε αυτό μια μεγάλη γκάμα από
ακροδεξιές, παραστρατιωτικές και
ανοιχτά ναζιστικές οργανώσεις κάλεσε νέα συγκέντρωση με σύνθημα
“Unite the right”. Oι ίδιες οργανώσεις
είχαν καλέσει δύο μήνες πριν συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το παραπάνω σλόγκαν - όπου τους αντιμετωπίσαμε με αντιδιαδήλωση.
Έτσι καλέστηκε ξανά αντιφασιστική διαδήλωση στο Σάρλοτσβιλ, όπου
συμμετείχαμε διαδηλωτές και από
διάφορες άλλες πόλεις. Εκατοντάδες ακροδεξιοί και νεοναζί από όλη
τη χώρα συγκεντρώθηκαν κάνοντας
ναζιστικούς χαιρετισμούς και φωνάζοντας ρατσιστικά και αντισημιτικά
συνθήματα αλλά απέναντί τους βρήκαν μια μαζική αντιφασιστική διαδήλωση. Ήμασταν ξανά περισσότεροι
και τους σταματήσαμε μπλοκάροντας την πορεία τους προς το άγαλμα
όπου και ξέσπασε σύγκρουση.
Τότε ο κυβερνήτης αναγκάστηκε
να δώσει εντολή στην αστυνομία να
απωθήσει τους φασίστες που κουβαλούσαν μαζί τους ακόμη και αυτόματα όπλα. Αποσύρθηκαν και καθώς
εμείς πανηγυρίζαμε στους δρόμους
το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο
Τζέιμς Άλεξ Φίλντς έπεσε πάνω στην
πορεία με 50 χιλιόμετρα την ώρα
τραυματίζοντας δεκάδες και σκοτώνοντας την Χέδερ Χάγιερ - μόλις
ενάμισι μέτρο από εκεί που βάδιζα.
Ο ήχος από τα σώματα που χτυπούσαν στο αυτοκίνητο είναι κάτι που
δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Όμως καταφέραμε να μπλοκάρουμε την φασιστική διαδήλωση και να
αναδείξουμε τη σχέση ανάμεσα
στους ακροδεξιούς ρατσιστές και
τις νεοναζιστικές συμμορίες. Το
Σάρλοτσβιλ έδειξε ότι το “δικαίωμά
τους” να διαδηλώνουν στους δρό-

μους είναι πραγματικά επικίνδυνο.
Ακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις
αλληλεγγύης στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Στη Βοστώνη όπου είχαν καλέσει συγκέντρωση την επόμενη βδομάδα, 30.000 αντιφασίστες-τριες βρέθηκαν απέναντι σε
κυριολεκτικά 10 άτομα. Στη Βόρεια
Καρολίνα οι διαδηλωτές ξήλωσαν
κυριολεκτικά ένα άγαλμα της συνομοσπονδίας. Τα ΜΜΕ αναγκάστηκαν
να καλύψουν το θέμα και έτσι πολύς
κόσμος άρχισε να αναγνωρίζει την
φασιστική απειλή. Εκεί κάπου είδαμε την ανάγκη να συνδεθούμε με το
Black Lives Matter, το κίνημα υπέρ
των προσφύγων, το γυναικείο κίνημα, το κίνημα ενάντια στην κλιματική
αλλαγή, το εργατικό κίνημα και να
τα ενώσουμε ενάντια σε μια απειλή
που είναι κοινή σε όλους.
Ποια είναι η κατάσταση του κινήματος στις ΗΠΑ, τι έχει σημάνει η
προεδρία Τραμπ και για τους φασίστες και για το κίνημα;
Η ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ
στην αμερικάνική προεδρία αποτελεί
ένα βασικό συστατικό στοιχείο της
ανόδου της ακροδεξιάς σε διεθνές
επίπεδο - όπως είναι και το πως μπόρεσε να έρθει στην εξουσία.
Τα χρόνια της διακυβέρνησης Ομπάμα που προηγήθηκαν ήταν χρόνια
μεγάλης πολιτικής πόλωσης που εκφράστηκε μέσα από τη δημιουργία
μιας σειράς κινημάτων. Είχαμε το
Black Lives Matter ενάντια στον ρατσισμό και την αυξανόμενη αστυνομική βία κατά των μαύρων. Ήταν μια
απάντηση στο συστημικό ρατσισμό
της αστυνομίας και του κράτους που
εκφράστηκε με δολοφονίες μαύρων
από την αστυνομία αλλά και στην
απραξία του Ομπάμα όσον αφορά
όχι μόνο στα δικαιώματα των μαύρων
αλλά και το πως αντιμετώπισε την οικονομική κρίση του 2008 καθώς
υπήρχε η ελπίδα ότι τα πράγματα θα
άλλαζαν. Ταυτόχρονα μετά την εκλογή Ομπάμα, υπήρξε μια αύξηση των
ρατσιστικών οργανώσεων – σαν αποτέλεσμα του ότι για πρώτη φορά οι
ΗΠΑ αποκτούσαν ένα μαύρο πρόεδρο. Είδαμε επίσης μιας αύξηση της
κοινωνικής ανισότητας ξεκινώντας
από την ύφεση του 2008 που είχε
σαν απάντηση ένα πανεθνικό κίνημα
το Occupy Wall Street. Αυτή η πόλωση βρήκε μαζική πολιτική έκφραση
στην καμπάνια του Μπέρνι Σάντερς
για την ηγεσία του Δημοκρατικού
Κόμματος που με τη σειρά της έδωσε ώθηση σε μια σειρά οικονομικούς
και πολιτικούς αγώνες του εργατικού
κινήματος που συνεχίζονται και σήμερα. Αυτή η ριζοσπαστικοποίηση δεν
πέτυχε τελικά να εμποδίσει την εκλογή του Τραμπ που παρουσιάστηκε
σαν κάτι το διαφορετικό και έξω από
το πολιτικό κατεστημένο.

Ο Mάικλ Σαλλάλ από
τη συμμαχία “Ενωμένοι
ενάντια στο Μίσος” στις
ΗΠΑ ήταν ομιλητής στη
Διεθνή Αντιφασιστική
Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ
και μίλησε στην
Εργατική Αλληλεγγύη.
Η εκλογή του σήμανε επιθέσεις
ενάντια στα κοινωνικά δικαιώματα,
στις γυναίκες και στα τρανς άτομα,
την κράτηση των μεταναστών σε
στρατόπεδα, την περαιτέρω στοχοποίηση των μουσουλμάνων, την
απόλυτη άρνηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την άνοδο της
ακροδεξιάς και τις δολοφονικές επιθέσεις με όπλα σε δημόσιους χώρους. Όμως όλες αυτές οι επιθέσεις
συνάντησαν πεισματική αντίσταση.
Η αντίσταση στον Τραμπ ξεκίνησε
με τη μεγαλύτερη κινητοποίηση που
έχει συμβεί ποτέ στις ΗΠΑ, τις Πορείες Γυναικών. Αυτό σήμανε μια κατακόρυφη αύξηση των κινητοποιήσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των lgbtq, για την υπεράσπιση του δικαιώματος της έκτρωσης
και πιο πρόσφατα το κίνημα “Me
too” ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις. Μια άλλη πηγή αντίστασης
ήταν αυτή ενάντια στις απαγορεύσεις του Τραμπ κατά των μουσουλμάνων που προέρχονται από μια σειρά χώρες. Ο κόσμος διαδήλωσε μαζικά στα αεροδρόμια ενάντια στην
ισλαμοφοβία, όπως δεν το είχε κάνει
ποτέ ξανά στο παρελθόν, μπλοκάροντας τις πτήσεις στις ΗΠΑ. O αντιρατσιστικός αγώνας συνεχίστηκε με

μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στα
στρατόπεδα κράτησης των προσφύγων και των μεταναστών από την
Λατινική Αμερική και το διαχωρισμό
των οικογενειών τους στα σύνορα
με το Μεξικό. Οι επεμβάσεις και η
πολιτική των ΗΠΑ σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής
Αμερικής έχουν δημιουργήσει αποσταθεροποίηση και έχουν καταστρέψει αυτές τις χώρες κάνοντας τους
ανθρώπους πρόσφυγες και μετανάστες. Οι δολοφονικές επιθέσεις με
όπλα στα γυμνάσια της Φλόριντα είχαν σαν απάντηση ένα πανεθνικό κίνημα με εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές να διαδηλώνουν στην Ουάσιγκτον -και όχι μόνο- απαιτώντας τον
περιορισμό των νόμων οπλοκατοχής, τις “Πορείες για τη ζωή μας”.
Η εργατική τάξη βγήκε επίσης στο
προσκήνιο. Είχαμε τις απεργίες
διαρκείας των εκπαιδευτικών το
2017, κόντρα στις γραφειοκρατικές
ηγεσίες των συνδικάτων, μια απεργία που ήταν γυναικεία υπόθεση -καθώς αποτελούν πλειοψηφία στον χώρο. Οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια
προχώρησαν σε απεργία αποκλείοντας το αεροδρόμια της Νέας Υόρκης
αναγκάζοντας τον Τραμπ να συρθεί
σε διαπραγμάτευση. Την ώρα που μιλάμε οι εργάτες στις αυτοκινητοβιομηχανίες μπαίνουν στην τέταρτη
βδομάδα απεργίας απαιτώντας καλύτερους μισθούς και δικαιώματα –
για την οποία αισθάνομαι περήφανος
καθώς κατάγομαι από το Ντιτρόιτ. Ο
Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα φέρει
δουλειές στην εργατική τάξη των
ΗΠΑ αλλά αυτό είναι κάτι που δεν το
έχουμε δει. Η General Motors εξακολουθεί να κλείνει εργοστάσια στο
Οχάιο, στο Μίτσιγκαν. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξουν δουλειές είναι
με τις απεργίες και τους αγώνες της
εργατικής τάξης – και αυτό κάνουν.
Τι δυνατότητες δημιουργούν αυτές
οι αντιστάσεις για το αντιφασιστικό
κίνημα;
Η αντίσταση του κόσμου σε όλα
αυτά τα μέτωπα δίνει πραγματικά τη
δυνατότητα για μια μεγάλη οργάνωση του αντιφασιστικού κινήματος.
Πολλοί περισσότεροι καταλαβαίνουν
τώρα ότι ο φασισμός αποτελεί πραγ-

ματική απειλή. Οι δολοφονικές φασιστικές επιθέσεις δεν σταμάτησαν μετά το Σάρλοτσβιλ -όπως είδαμε με τη
φασιστική επίθεση σε συναγωγή του
Πίτσμπεργκ και τις επιθέσεις με
όπλα στο Ελ Πάσο στο Τέξας - και
χρειάζεται να συγκροτήσουμε ενιαία
μέτωπα με όλες αυτές τις δυνάμεις
για να τους σταματήσουμε.
Μέχρι στιγμής εκ των πραγμάτων
δημιουργούνται συντονισμοί σε διάφορα σημεία όπου οι φασίστες απειλούν να εμφανιστούν. Μαζί με την
κίνηση “Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και τον φασισμό” στη Νέα Υόρκη, θέλουμε να βάλουμε τις βάσεις
για κάτι μονιμότερο, ένα πανεθνικό
δίκτυο “ενάντια στον φασισμό” που
δεν θα δραστηριοποιείται μόνο σε
έκτακτα γεγονότα. Θέλουμε αντιφασιστικές συμμαχίες σε κάθε μεγάλη
πόλη των ΗΠΑ. Ελπίζουμε επίσης να
καταφέρουμε να οργανώσουμε μια
αντιφασιστική-αντιρατσιστική συνδιάσκεψη που θα ενώσει όλα αυτά
τα διαφορετικά κινήματα και θα συμπέσει με το πανεθνικό Συνέδριο των
Ρεπουμπλικάνων που θα αναδείξει
τον Τραμπ σαν νέο υποψήφιο για τις
επερχόμενες εκλογές.
Είναι κρίσιμος ο αντιφασιστικός
και αντιρατσιστικός αγώνας που δίνετε στην Ελλάδα, μας γεμίζει έμπνευση και τον παρακολουθούμε
από κοντά στις ΗΠΑ. Είναι η δεύτερη επίσκεψή μου στην Ελλάδα, η
πρώτη ήταν τον Ιούλιο του 2015
στην διάρκεια της μεγάλης ευρωπαϊκής κρίσης για να δείξω την αλληλεγγύη μου στους Έλληνες που αντιστέκονταν στην λιτότητα. Χθες διαδήλωσα ξανά μαζί σας στους δρόμους, μαζί με τους φοιτητές που παλεύουν για καλύτερη εκπαίδευση
αλλά και για ένα καλύτερο μέλλον.
Η διεθνής συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ
ήταν ένα βήμα διεθνούς συντονισμού που έχουμε ανάγκη για να
συγκροτήσουμε ένα ισχυρό κίνημα
που θα αμφισβητήσει την άνοδο της
ακροδεξιάς και του φασισμού σε
όλο τον πλανήτη αναζητώντας ταυτόχρονα και τις εναλλακτικές λύσεις
που έχουμε ανάγκη.

Ο Μ. Σαλλάλ μίλησε
στο Γιώργο Πίττα

17/3/19, Αντιφασιστική διαδήλωση στην Ουάσιγκτον. Φωτό: UAH
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Ιστορία

Οι εργάτες στο Παρίσι
Ο σχεδιασμός των Αμερικάνων στρατηγών
πρόβλεπε την παράκαμψη της πρωτεύουσας.
Το βάρος της εξέγερσης το σήκωσαν τα εργατικά προάστια του Παρισιού. Περισσότερα
από 600 οδοφράγματα κατασκευάστηκαν, με
μαζική συμμετοχή των «αμάχων». Παρόλο που
η γερμανική φρουρά ήταν μικρή, οι 20.000 άνδρες της ήταν κάτι παραπάνω από ισχυρός αντίπαλος για τους 30.000 περίπου φτωχότατα
εξοπλισμένους και ανεκπαίδευτους μαχητές
της Αντίστασης. Δυο χιλιάδες Παριζιάνοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων.
Αλλά το Παρίσι δεν ήταν μόνο. Περίπου 120
εξεγέρσεις σε πόλεις σημάδεψαν εκείνο το μήνα. Στη Μασσαλία και τη Λυών στην πρώτη
γραμμή των εξεγέρσεων, 19 και 24 Αυγούστου, βρέθηκαν μονάδες του κινήματος των
μεταναστών εργατών. Όταν στις 20 Αυγούστου 1944 η Τουλούζη πέρασε στα χέρια των
εξεγερμένων και της Αντίστασης, οι εργάτες
στην SNCASE –εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών- το κατέλαβαν και απαγόρευσαν στην
παλιά διοίκηση να επιστρέψει επειδή στη διάρκεια της Κατοχής είχε συνεργαστεί στενά με
τους ναζί. Κι όπως αναφέρει μια σύντομη ιστορία της γαλλικής Αντίστασης:
«Μέσα στο μεθυστικό ενθουσιασμό της
Απελευθέρωσης, εργατικές απελευθερωτικές
επιτροπές σύντομα ανέλαβαν τον έλεγχο όλων
των μεγάλων χώρων δουλειάς στην περιοχή –
σε οπλοστάσια, βιομηχανίες μετάλλου, τράπεζες, ακόμα και φυλακές- αλλά και, το πιο σημαντικό, στο σύνολο της αεροναυπηγικής βιομηχανίας. Ο διευθυντής ενός τέτοιου εργοστασίου παραπονέθηκε ότι ‘η επιτροπή μετατρεπόταν σταδιακά σε σοβιέτ. Ζητά πληροφορίες
για τα αποθέματα υλικών, για την κατάστασή

Μιλάνο, Απρίλης 1945

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Απελευθέρωση
ήταν έργο της Αντίστασης
τους, για ό,τι υπάρχει στις αποθήκες. Ζητά
ακόμα τα κλειδιά όλων των γραφείων’».
Στα τέλη Αυγούστου 1944, οι μάχες μαίνονταν στους δρόμους της Φλωρεντίας. Οι παρτιζάνοι είχαν αρχίσει τις πρώτες αψιμαχίες με
τις γερμανικές μονάδες στις 4 Αυγούστου και
στις 11 του μηνός η τοπική Επιτροπή Εθνικής
Απελευθέρωσης είχε κηρύξει και επίσημα την
εξέγερση. Η πόλη είχε κοπεί στα δυο.
Στο ελεύθερο κομμάτι της άρχισαν να κυκλοφορούν οι εφημερίδες. Ένας πωλητής του
Αβάντι, της εφημερίδας του Σοσιαλιστικού
Κόμματος περιγράφει μια σκηνή: «Ένας άνδρας 70-75 χρονών με σταμάτησε στην πλατεία του Σαν Μάρκο. Χωρίς να πει λέξη άπλωσε το χέρι να πάρει την εφημερίδα και την
κράτησε όπως θα κρατούσε ένας χριστιανός
μια εικόνα. Και μετά φίλησε την Αβάντι κι άρχισε να κλαίει!».
Το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι είχε
απαγορέψει τη κυκλοφορία της εφημερίδας το
1926. Για εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες/τριες
-κι όχι μόνο τους «παλιούς»- η Αντίσταση ήταν
συνέχεια των ταξικών αγώνων της δεκαετίας
του ’20 πριν η Αριστερά και το κίνημα συντριβούν από τους φασίστες του Μουσολίνι.
Όταν οι μονάδες της βρετανικής 8ης Στρατιάς έφτασαν στα περίχωρα της Φλωρεντίας κι
ενώ οι παρτιζάνοι πολεμούσαν, οι αξιωματικοί
της ανακοίνωσαν στους διοικητές της μεραρχίας Γαριβάλδι του Άρνο -το ποτάμι της Τοσκάνης που διασχίζει την Φλωρεντία- ότι η μονάδα τους θα διαλυθεί. Οι μεραρχίες Γαριβάλδι είχαν οργανωθεί από το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατόπιν απαίτησαν να διορίσουν
παλιούς αριστοκράτες στη διοίκηση της πόλης. Η Αντίσταση ήθελε ένα παλιό σοσιαλιστή
για δήμαρχο. Τελικά οι Βρετανοί υποχώρησαν
στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Η απελευθέρωση της Φλωρεντίας έγινε κατά τη διάρκεια της θερινής εκστρατείας για τη
διάρρηξη της «Γοτθικής Γραμμής» που είχε
οχυρώσει η Βέρμαχτ κατά μήκος της Ιταλίας,

λίγο πάνω από τη Φλωρεντία. Τον Οκτώβρη
ήταν φανερό ότι η επίθεση είχε αποτύχει. Τον
Νοέμβρη ο στρατηγός Χάρολντ Αλεξάντερ, γενικός διοικητής όλων των συμμαχικών δυνάμεων στην Ιταλία, έστειλε ένα μήνυμα στην Αντίσταση στο βορρά. Οι επόμενες μεγάλες επιχειρήσεις θα ξεκινούσαν την άνοιξη. Μέχρι τότε οι παρτιζάνοι θα έπρεπε να κρυφτούν.
Ήταν η μοναδική φορά στην ιστορία του πολέμου που τα σχέδια των επιχειρήσεων ανακοινώνονταν από το …ραδιόφωνο. Τα αποτελέσματα ήταν προβλέψιμα. Ο γερμανικός στρατός στράφηκε στην εκκαθάριση των νώτων
του από τους «ληστές». Οι φασίστες του Μουσολίνι αναθάρρησαν και ξεκίνησαν αιματοβαμμένες εκστρατείες όπου χιλιάδες αντάρτες
βρήκαν το θάνατο. Η Αντίσταση δέχτηκε ένα
ισχυρότατο πλήγμα.
Τον Δεκέμβρη του 1944 μια αντιπροσωπεία
της CLNAI (Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης
Ανω Ιταλίας) πήγε στη Ρώμη για διαπραγματεύσεις. Χρειάζονταν απελπισμένα όπλα και
χρήματα. Η κυβέρνηση και οι σύμμαχοι, δέχτηκαν να την αναγνωρίσουν ως «προσωρινή αρχή» στη βόρειο Ιταλία, αλλά με όρους: όταν θα
ερχόταν η Απελευθέρωση, η εξουσία θα παραδιδόταν ομαλά στην κεντρική κυβέρνηση και οι
αντάρτες θα παρέδιδαν τα όπλα.

Γενική εξέγερση
Τον Απρίλη του 1945, η CLNAI με την επιμονή του ΚΚΙ, κήρυξε γενική εξέγερση σε όλες
τις περιοχές της βόρειας Ιταλίας. Οι εργάτες
κατέβηκαν σε απεργία, οι παρτιζάνοι κατέβηκαν από το βουνό. Στη Γένοβα η γερμανική
φρουρά παραδόθηκε στους παρτιζάνους. Στο
Τορίνο η πρώτη φάση της εξέγερσης ξεκίνησε
με μια απεργία που όμοιά της «δεν είχε ξαναδεί η πόλη από το 1920» όπως έλεγε μια αναφορά. Στη Φίατ Μιραφιόρι οι 2.000 εργάτριες
ήταν στην πρώτη γραμμή της κατάληψης και
της απεργίας.
Τα αμερικάνικα και βρετανικά στρατεύματα

που προέλαυναν συναντούσαν απελευθερωμένες πόλεις και χωριά με τις κόκκινες σημαίες
να ανεμίζουν σε εργοστάσια και χωράφια. Σε
πολλά εργοστάσια οι εργάτες αποφάσιζαν ότι
είχε έρθει η ώρα να κλείσουν οι λογαριασμοί:
διευθυντές και εργοδηγοί πετάγονταν έξω –οι
τελευταίοι με τη κατηγορία ότι έδειχναν δουλικότητα στους καπιταλιστές.
Οι «μεγάλοι σύμμαχοι» δεν τσιγκουνεύονταν
λέξεις για να εξυμνούν τον ηρωισμό των κινημάτων της Αντίστασης. Όμως, ήταν αποφασισμένοι να κανονίσουν αυτοί τη μορφή του μεταπολεμικού κόσμου, χωρίς «ενοχλητικές» παρεμβολές από τους ξεσηκωμένους εργάτες
και φτωχούς σε όλη την Ευρώπη. Φοβόνταν
και μισούσαν το ριζοσπαστισμό των αντιφασιστικών κινημάτων.
Αυτό ίσχυε όχι μόνο για τον Τσόρτσιλ και
τον Ρούζβελτ αλλά και για τον Στάλιν. Είναι
προκλητικές οι απόπειρες αναθεώρησης της
Ιστορίας που προσπαθούν να εξισώσουν τον
Στάλιν με τον Χίτλερ. Η αλήθεια είναι ότι ο
Στάλιν συμμάχησε με τον Ρούζβελτ και τον
Τσόρτσιλ και πολλές φορές λειτούργησε με
τον ίδιο τρόπο απέναντι στο κίνημα.
Την 1η Αυγούστου του 1944 η Βαρσοβία ξεσηκώθηκε, όταν ο ρώσικος στρατός βρέθηκε
στις πύλες της. Η εξέγερση ήταν έργο του
Στρατού της Πατρίδας (ΑΚ) που υπάκουε στην
εξόριστη κυβέρνηση στο Λονδίνο. Όμως, στις
μάχες της συμμετείχαν και μονάδες της κομμουνιστικής αντίστασης. Αδιάφορο για τον
Στάλιν. Η προέλαση σταμάτησε, η εξέγερση
έμεινε μόνη και συντρίφτηκε μετά από 28 μέρες.
Όταν τον Φλεβάρη του 1945, στη Γιάλτα ο
Τσόρτσιλ κατηγόρησε τον Στάλιν για τις επεμβάσεις του στην Πολωνία, ο Στάλιν του απάντησε να μην ανακατεύεται, όπως δεν ανακατεύτηκε και αυτός όταν η Βρετανία εξασφάλιζε τα συμφέροντά της στην Ελλάδα και το
Βέλγιο με παρόμοιες μεθόδους χτυπώντας τα
κινήματα της Αντίστασης.
Η Αριστερά μεγάλωσε εκπληκτικά το 194445 σε όλη την Ευρώπη. Τα ΚΚ στην Γαλλία και
την Ιταλία έφτασαν να συσπειρώνουν εκατομμύρια μέλη στις γραμμές τους και να παίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή.
Όμως, η πολιτική τους ήταν η ταξική συνεργασία. Συμμετείχαν στις κυβερνήσεις «εθνικής
ενότητας» με τους αστούς, θυσιάζοντας το δυναμισμό και την προοπτική που είχε ανοίξει η
Αντίσταση. Υπέγραφαν τις δικές τους Καζέρτες και Βάρκιζες.

Λέανδρος Μπόλαρης

Διαβάστε επίσης

Α

πό το καλοκαίρι του 1944 οι ευρωπαϊκές
πόλεις που κατέχονταν από τους ναζί
άρχισαν να απελευθερώνονται η μια μετά την άλλη. Δεν ήταν μια σύντομη διαδικασία.
Για τις μεγάλες πόλεις της βόρειας Ιταλίας η
ώρα της απελευθέρωσης ήρθε τον Απρίλη του
1945. Αυτοί οι μήνες, από τον Αύγουστο του
44 μέχρι τον Απρίλη του 45, ήταν και το απόγειο των κινημάτων της Αντίστασης.
Η εξέγερση στο Παρίσι ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου, με το κάλεσμα όλων των ένοπλων οργανώσεων της Αντίστασης, με το Κομμουνιστικό
Κόμμα να παίζει σημαντικό ρόλο. Από την άνοιξη του ’43 το κόμμα είχε αποφασίσει την συμμετοχή του στην κυβέρνηση που είχε στήσει ο
στρατηγός Ντε Γκολ. Τη βδομάδα που είχε προηγηθεί, η απεργία των σιδηροδρομικών είχε παραλύσει ένα μεγάλο μέρος του δικτύου. Όμως,
τις εντυπώσεις εκείνο το πρωί της 19 Αυγούστου τις έκλεψε μια αναπάντεχη πρωτοβουλία.
Μερικές εκατοντάδες αστυνομικοί, κινητοποιημένοι από μια γκολική οργάνωση κατέλαβαν το
αρχηγείο της αστυνομίας στο κέντρο της πόλης.
Η αστυνομία είχε υπηρετήσει πιστά τους ναζί και το καθεστώς του Βισί, την κυβέρνηση
των δωσιλόγων με πρόεδρο τον στρατάρχη
Πετέν. Οι Brigades Speciales κυνηγούσαν συστηματικά τους αντιστασιακούς, ιδιαίτερα
τους κομμουνιστές. Η συγκέντρωση και ο
εκτοπισμός των Εβραίων του Παρισιού το
1942 ήταν έργο της γαλλικής αστυνομίας. Αλλά το 1944 τα πράγματα είχαν αλλάξει. Οι
Σύμμαχοι κέρδιζαν τον πόλεμο. Τα ποντίκια εγκατέλειπαν το καράβι που βούλιαζε, δηλαδή
το Βισί. Η στάση της Αστυνομίας του Παρισιού
ήταν ένα αδιάψευστο σημάδι.
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 δημαρχείο 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 καφέ Σταθμός 8μμ
Ιταλία 1969
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10
Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Με έμπνευση από τις 12 Οκτώβρη ξεσηκωνόμαστε για τις 31/10 – απολογία του
Μιχαλολιάκου
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Υπάρχει ιστορικός νεκροθάφτης σήμερα;
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10
Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Στοπ στο κυνήγι των προσφύγων –
Στη φυλακή οι νεοναζί
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Απεργία στην υγεία –
Η μάχη ενάντια στη Ν.Δ. κλιμακώνεται
Ομιλητές: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Γιώργος
Φαράντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους της
Συρίας
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Η απελευθέρωση της Αθήνας από τους ναζί
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 καφέ 6, 7.30μμ
Η διεθνής συνάντηση ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό – τα επόμενα βήματα
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 6μμ
Η διεθνής συνάντηση ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό – τα επόμενα βήματα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 καφέ Πλάτωνας 7μμ
Η διεθνής συνάντηση ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό – τα επόμενα βήματα
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 καφέ Ηλιόπετρα (στοά
Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Η απελευθέρωση της Αθήνας
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Στοπ στο κυνήγι των προσφύγων – Στη
φυλακή οι νεοναζί
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
ΒΟΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 Θόλος 1μμ
Σεξισμός και γυναικεία καταπίεση
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Γωγώ 8μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους της
Συρίας
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 καφέ Πέτρος 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
75 χρόνια από την Απελευθέρωση
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Η διεθνής συνάντηση ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό – τα επόμενα βήματα
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 καφέ Κομπόης 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου), υπόγειο, 8μμ
23 Οκτώβρη – κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
23 Οκτώβρη –
κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΛΟΦΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10
καφέ Rewind (Αγ.Λαύρας) 7.30μμ
23 Οκτώβρη –
κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Coffee Land 7.30μμ
Δίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Deza (Φωκιώνος
Νέγρη 74) 7.30μμ
23 Οκτώβρη –
κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Λα Ροζέ
(Αγ.Νικόλαος) 7μμ
23 Οκτώβρη – κάτω τα χέρια
από τα νοσοκομεία
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Το κραχ του 1929
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΠΕΜΠΤΗ 24/10 καφέ Σεβάχ 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 17/10 Goody’s 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα
• ΠΕΜΠΤΗ 24/10 Goody’s 8μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 δημαρχείο 7μμ
Η Ν.Δ. θέλει αλλά έχει δυσκολίες –
κι εμείς δεν τους αφήνουμε
Ομιλητής: Τάκης Καραβίτης

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 Goody’s 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη

ΝΙΚΑΙΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 δημαρχείο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Εύη Σταμπούλη

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Γαρδένια
(Βας.Σοφίας 75) 7.30μμ
70 χρόνια από την ίδρυση
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Γέφυρες 7μμ
Η διεθνή συνάντηση ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό – τα επόμενα βήματα
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
75 χρόνια από την Απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά
ΧΑΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Η διεθνής συνάντηση ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό – τα επόμενα βήματα
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Με έμπνευση από τις 12 Οκτώβρη ξεσηκωνόμαστε για τις 31/10: απολογία του
Μιχαλολιάκου
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Sweet Home 7μμ
Με έμπνευση από τις 12 Οκτώβρη ξεσηκωνόμαστε για τις 31/10: απολογία του
Μιχαλολιάκου
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Sweet Home 8μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους της Συρίας
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10 Goody’s 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή –
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Η διεθνής συνάντηση ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό – τα επόμενα βήματα
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Στις σχολές
ΠΑΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10 αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης
ΦΛΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10 αιθ. 630, 2.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη
ΣΧΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10 Παιδαγωγικό 2μμ
Αριστερά και εργατική τάξη –
τι κόμμα χρειαζόμαστε
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος
ΑΣΚΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10 κυλικείο 2μμ
Αριστερά και εργατική τάξη – τι κόμμα
χρειαζόμαστε
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10 αιθ. Β2, 1μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Εκδήλωση
βιβλιοπαρουσίαση
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/10
Δημαρχείο (ισόγειο) 7μμ
«Αγοραπωλησίες ακινήτων 1941-1944
– οι “χρυσές” ευκαιρίες της κατοχής»
του Παναγιώτη Σάμιου
Ομιλητές: Παναγιώτης Σάμιος, εκπ/κος,
Προκόπης Παπαστράτης, ιστορικός
Συνδιοργάνωση: δημοτικό σχήμα
«Εκτός των Τειχών», αριστερό σχήμα
«Διέξοδος» Συλλόγου ΠΕ Αμαρουσίου

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 17/10

Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10

Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου και Έβρου 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ Πεζόδρομος Τσαλδάρη 7μμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Σκλαβενίτης (Τζον
Κένεντυ) 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Βαλτετσίου και Ζ.Πηγής 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11.30πμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11 πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκίσσης 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 11.30πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλ. Πατριάρχου 11.30πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ.
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης
Πλατεία Πλαστήρα 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Χόντος 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μουσείου
ΕΑΜικής Αντίστασης) 11.30 πμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγίου Θεράποντα 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρ. Φεραίου 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ
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Nέα από τις γειτονιές

Παλεύουμε για
ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου
του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν
την παραγωγή και τη διανομή σύμφωνα με τις
ανθρώπινες ανάγκες.

EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. 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, στηριγμένο στην άμεση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ'
τους χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.

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 μπορεί
να επιβιώσει σε απομόνωση. 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, θρησκείας, 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 ενότητα 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 υποστηρίζουμε το
σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα μέτρα
αστυνόμευσης των μεταναστών.

EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον
εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα
από τη δική της δράση. Για να κερδηθούν όλα
τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι
απαραίτητο να οργανωθούν τα πιο ξεκάθαρα και
μαχητικά τμήματα σε ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί
να πείθει τους εργάτες για την επαναστατική
προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς
αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη
υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ Όχι στην καταστροφή των Αγράφων

Μ

ια μαζική συγκέντρωση και δυναμική
διαδήλωση πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 12/10 στην Καρδίτσα ενάντια
στην καταστροφή των Αγράφων.
Με δυναμικά συνθήματα και παλμό η διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν περίπου 1000
άτομα διέσχισε τους δρόμους της πόλης για
να καταλήξει σε μια μαζική συνέλευση. Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ της
εφημερίδας “Νέος Αγών”:
“Συλλογικότητες απ’ όλη την Ελλάδα, απλοί
άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, Καρδιτσιώτες
και μη, ενώθηκαν βροντοφωνάζοντας προς
όλες τις κατευθύνσεις ένα ηχηρό «ΟΧΙ» στην

καταστροφή της περιοχής από τη βιομηχανοποίηση και την τοποθέτηση γιγαντιαίων ανεμογεννητριών… Την αρχική συγκέντρωση στην
Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, διαδέχθηκε μια
ογκώδης πορεία στο κέντρο της πόλης με
τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα
όπως «ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά, κάτω
τα χέρια από τα Άγραφα»”.
Στη διαδήλωση συμμετείχαν με πανό πολλές
συλλογικότητες, ανάμεσά τους και η "Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία- Ανταρσία για
την Ανατροπή", η Ανοιχτή συνέλευση Καρδίτσας, μαθητές κ.α.

Φωτό Χ. Πρεκατές
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ΘΡΑΚΗ Όχι
στις εξορύξεις

ΒΟΛΟΣ Νέες κινητοποιήσεις
ενάντια στην καύση σκουπιδιών

ην ομόφωνη αντίθεσή του στην εξόρυξη χρυσού επικαιροποίησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης την περασμένη Τετάρτη.

μάχη ενάντια στην καύση των σκουπιδιών από την πολυεθνική ΑΓΕΤ-Lafarge συνεχίζεται στο Βόλο. Μόνο αυτή τη βδομάδα, υπάρχουν δυο μεγάλες κινητοποιήσεις. Την Τετάρτη 16/10, το πρωί στις 8:00 πμ, η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών καλεί σε ολοήμερη κατάληψη του προαύλιου χώρου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
της μεταξύ άλλων:

T

Όπως αναφέρει σε παλαιότερη ανακοίνωσή
της η Αριστερή Αντικαπιταλιστική ΠαρέμβασηΑνταρσία στην ΑΜΘ: “Η τοπική κοινωνία και οι
πολίτες έχουν αναμετρηθεί, κύριοι και κυρίες
της κυβέρνησης, με το προκείμενο ζήτημα που
φέρνετε. Δεν πάει λίγα χρόνια που δυναμικά
διεκδικήθηκε το δίκιο από τον κόσμο, να τα μαζέψει δηλαδή η El Dorado και να φύγει... Η κοινωνία και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
πρέπει και θα αναδιατυπώσουν σθεναρά το αίτημα: 'Καμιά σκέψη για χρυσωρυχεία στην περιοχή μας'. Θα είμαστε εδώ, διεκδικώντας και
ζητώντας να ζήσουμε αλλιώς και καλύτερα.
Αρμονικά με το περιβάλλον, στις πόλεις μας
και τα χωριά μας... Καλούμε τη σύνθεση της
περιφέρειας όχι μόνο να επαναφέρει το ζήτημα της άρνησης της εξόρυξης αλλά και να το
επικαιροποιήσει στα μέτρα και τα σταθμά των
αναγκών της τοπικής κοινωνίας...”

Η

“Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα γίνονται δράσεις ενημέρωσης και πολιτισμού. Γιατί
στην Περιφέρεια; Μα γιατί αυτή είναι αρμόδια για τους ελέγχους στη βιομηχανία και γιατί οι
προηγούμενοι έλεγχοι όπως έγιναν έδειξαν ότι κάλυψαν την εταιρεία. Επειδή διεκδικούμε την
άρση της αδειοδότησης που έχει λάβει η εν λόγω εταιρία να καίει σκουπίδια από το Υπ. Περιβάλλοντος και επειδή η Περιφέρεια ως ελεγκτικός μηχανισμός είναι αρμόδια να προβεί σε
αποφάσεις όπως είναι η δέσμευση του αμφίβολου υλικού που μεταφέρεται με πλοία από χώρες του εξωτερικού και η παύση της καύσης.”
Την Πέμπτη 17/10 η Επιτροπή καλεί σε κινητοποίηση στα δικαστήρια του Βόλου καθώς έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΑΓΕΤ-Lafarge για να σταματήσει η μεταφορά σκουπιδιών από άλλες χώρες και η καύση τους στο Βόλο. Η κινητοποίηση είναι στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9.30
πμ. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα στηριχτούν από συλλογικότητες και κομμάτια της αριστεράς.
Χρειάζεται να επικεντρωθούμε στην δύναμη που έχουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και τα εργατικά συνδικάτα για να μπορεί ο αγώνας να είναι νικηφόρος. Αυτό σημαίνει άμεσα απεύθυνση
στις τοπικές ΕΛΜΕ, στους εργαζόμενους/νες στον δήμο, στους λιμενεργάτες που διαχειρίζονται τα πλοία “φαντάσματα” που μεταφέρουν τόνους σκουπιδιών στο Βόλο, να κερδίσουμε έτσι
και τους ίδιους τους εργαζόμενους στην ΑΓΕΤ σε αυτή τη μάχη. Από την πλευρά μας ανοίγουμε ήδη το θέμα στους φοιτητικούς συλλόγους και βάζουμε αυτή τη στρατηγική.

Γιάννης Σουμπάσης, Βόλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Παγώνουν τα σχέδια
Cosco-κυβέρνησης για τον προβλήτα ΙV

Μ

ε περικοπές εγκρίθηκε τελικά το master plan Cosco και κυβέρνησης στον Πειραιά κάτω από τις αντιδράσεις κατοίκων, συνδικάτων και δήμων της περιοχής. Στην επαναληπτική συνεδρίαση
της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) που έγινε
την περασμένη Τετάρτη, την ίδια ώρα που απ' έξω γινόταν κινητοποίηση κατοίκων και των δήμων Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας
καθώς και σωματείων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, απορρίφθηκε
η πρόταση για επέκταση του container terminal με τη δημιουργία τέταρτης προβλήτας που είχε συμπεριληφθεί στο νέο master plan του ΟΛΠ
“γιατί δεν είναι ώριμες οι συνθήκες”. Επιπλέον δεν προχωράει ούτε το
έργο που αφορούσε την επέκταση του car terminal στον Νέο Μόλο
Δραπετσώνας καθώς δεν τέθηκε καν από τον ΟΛΠ για συζήτηση στη
συνεδρίαση της ΕΣΑΛ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Η. Μπέλλου στην Καθημερινή: “Η πλευρά της Cosco δηλώνει αρμοδίως στην «Κ» «αιφνιδιασμένη»... Σημειώνεται
πως σε λίγες εβδομάδες είναι προγραμματισμένη η έλευση στην Αθήνα
του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, με τις επενδύσεις της Cosco να αποτελούν εμβληματικό κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών. Στην πραγματικότητα, αυτό που συνέβη και οδήγησε στο «πάγωμα» του προβλήτα
ΙV ήταν το γεγονός πως το σύνολο των παραλιμένιων δήμων και ειδικά

του Περάματος και της Δραπετσώνας - Κερατσινίου, που ελέγχονται από
τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα συνδικάτα μετάλλου που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ, αλλά και η ένωση ναυπηγοεπισκευαστών, αντέδρασαν εντονότατα.
Για το θέμα φέρεται, από το υπουργείο Ναυτιλίας, να είναι ενήμερο
το Μέγαρο Μαξίμου το οποίο λέγεται πως αξιολόγησε τόσο την ανάγκη
διαμόρφωσης συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας όσο και την ανάγκη
διαμόρφωσης «μιας νέας βάσης συνεννόησης με την Cosco που θα πατάει σε στερεότερες βάσεις αλληλοκατανόησης. Η Cosco πάντως μπορεί –και αναμένεται να το πράξει– να υποβάλει εκ νέου το σχέδιο για
τον προβλήτα ΙV αλλά όχι πριν περάσει εύλογο χρονικό διάστημα, για
να «ωριμάσει το έργο», όπως χαρακτηριστικά έλεγαν χθες στο υπουργείο Ναυτιλίας. Μόνο που η διαδικασία αυτή σημαίνει στην καλύτερη
περίπτωση έξι μήνες με ένα χρόνο για να γίνουν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες”.
Κάτοικοι, σωματεία, φορείς, συλλογικότητες και δήμοι του Πειραιά δεν
πρέπει να δώσουν ούτε ένα λεπτό συναίνεσης στην κυβέρνηση και την Cosco. Aντίθετα συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις έχουν τη δύναμη να μην
επιτρέψουν να προχωρήσει το master plan στην πράξη. Ήδη σε αυτήν την
κατεύθυνση, η κίνηση “Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή” καλεί την Κυριακή 20/10
στις 6μμ συγκέντρωση στο Λιοντάρι, στην πύλη Ε12 στα κρουαζιερόπλοια.
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ΘΕΑΤΡΟ

Πολιτισμός

“Οδός 19, αριθμός 15”

Προσφυγικές μνήμες
Ν. Ιωνίας ...σαν σήμερα

Τ

ις τραγικές συνθήκες ζωής των
προσφύγων που έφτασαν στην περιοχή των Ποδαράδων, όπως λεγόταν η σημερινή Ν. Ιωνία, το 1923, παρουσιάζονται μέσα από τις αναμνήσεις
της Κλειούς Χατζηαλέξη στην Θεατρική
παράσταση “Οδός 19, αριθμός 15” που
παρουσιάστηκε για τρεις μέρες στο Δημοτικό Θέατρο “Αστέρας” της Ν. Ιωνίας.
Η παράσταση, που την Κλειώ ερμηνεύει με βάθος και αληθοφάνεια η Νένα
Μεντή και σκηνοθετεί η Παρασκευή Καλογεράκη, είναι ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ που εκτός από τις μαρτυρίες της Κ.
Χατζηαλέξη πλαισιώνεται με βίντεο και
συνεντεύξεις, αλλά και μια μεγάλη συλλογή φωτογραφιών της εποχής.
Πρόκειται για ντοκουμέντα που αναδεικνύουν τον αγώνα των μικρασιατών
προσφύγων να επιβιώσουν σε άθλιες καταστάσεις, εγκαταλειμμένοι στην ουσία
από το κράτος και αντιμέτωποι με τον
κρατικό ρατσισμό που τους αντιμετώπιζε σαν “τουρκόσπορους”, όπως επαναλαμβάνει η Κλειώ στην παράσταση.
«Όταν οι πρόσφυγες φτάνουν στην
Αττική οι συνθήκες υποδοχής είναι τραγικές. Περιφέρονται στους χωμάτινους
δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά,
προσπαθώντας να βρουν στέγη για να
διανυκτερεύσουν. Κοιμούνται σε στοές,
κάτω από γέφυρες, σε επιταγμένα δωμάτια και σχολεία, σε συρμούς τρένων.
Οι περισσότεροι χωρίς χρήματα, άρρωστοι και νηστικοί. Οικογένειες διαλυμένες» αναφέρει μέσα από βίντεο ο Λουκάς Χριστοδούλου, ερευνητής, Πρόεδρος του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) που οργάνωσε την
παραγωγή της παράστασης. Ο Χριστοδούλου μέσα από τις βιντεοσκοπημένες
συνεντεύξεις που παρουσιάζονται στην
παράσταση δίνει το ιστορικό πλέγμα
της περιόδου. Θυμίζει τα μεγάλα συλλαλητήρια του 1924-25 των προσφύγων
που πάλευαν να γίνουν ορατοί και διεκδικούσαν ανθρώπινες συνθήκες ζωής.
“Πρόκειται για ένα κομμάτι από το
τόσο σημαντικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί σχετικά με την εγκατάσταση
των προσφύγων στη Ν. Ιωνία το 1923.
Ευελπιστούμε σε επόμενο χρονικό διάστημα όλο αυτό να το συγκεντρώσουμε
σε ένα ντοκιμαντέρ”, ανέφερε η σκηνοθέτης Παρασκευή Καλογεράκη.
Στην παράσταση παρουσιάζεται η
ραγδαία ανάπτυξη με την δημιουργία
των πιο εξελιγμένων εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας (μέσα από την παράλληλη διήγηση της ζωής μέσα στο
εργοστάσιο Μουταλάσκη). Οι προσφυγοπούλες εργάτριες διαδραμάτισαν τον
σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη
της κλωστοϋφαντουργίας στην περιοχή

Νένα Μεντή

Άννα Κωνσταντακάκη

και έδωσαν αγώνες για καλύτερες αμοιβές και την κατοχύρωση των πολιτικών
και συνδικαλιστικών ελευθεριών τους.

Ιστορίες
Η Άννα Κωνσταντακάκη, συνταξιούχος δημοσιογράφος της ΕΡΤ, που παρακολούθησε την παράσταση είναι γέννημα θρέμμα της Ν. Ιωνίας. Μετά την
παράσταση μίλησε στην ΕΑ εξηγώντας
πως οι περιγραφές της Κλειούς της
φέρνουν πραγματικές μνήμες από τις
ιστορίες που είχε ακούσει από τους
παππούδες της.
“Ο παππούς και η γιαγιά από τη μεριά της μητέρας μου ήταν από την Μ.
Ασία και είχαν βιώσει την καταστροφή
και την εκδίωξη. Ήρθαν και κατοίκησαν
στη Ν. Ιωνία, οπότε τα ακούσματα που
έχω είναι πάρα πολύ έντονα. Τόσο από
την οικογένειά μου, όσο και από τα πεθερικά μου, ξέρουμε τι σημαίνει να

δουλεύεις στο εργοστάσιο Μουταλάσκη. Ήταν πραγματικά σωτηρία για
έναν πρόσφυγα να βρει δουλειά εκεί.
Το έργο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό
γιατί μου έφερε όλες αυτές τις μνήμες.
Το πρώτο σπίτι του παππού μου ήταν
στην Ελευθερούπολη.
Οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μ.
Ασία ήταν κατά κύριο λόγο μικροαστικής καταγωγής. Όμως αναγκάστηκαν
να ζήσουν σε συνθήκες άθλιες και
απάνθρωπες. Τους δώσανε λίγα κομμάτια γης με παραπήγματα. Όπως αναφέρει και η ηρωίδα του έργου, τα παραπήγματα ήταν με πισσόχαρτα στην οροφή και με τα λύματα εκεί που κοιμόντουσαν. Υπάρχουν φωτογραφίες πραγματικά εντυπωσιακές που μας παραπέμπουν και στο σήμερα με τους ανθρώπους να βρίσκονται είτε σε στρατόπεδα, είτε σε καταλήψεις, είτε στο δρόμο. Θα έλεγα ότι όλες αυτές οι εικόνες
είναι ένα ντεζαβού για το πώς ζουσαν
οι πρόσφυγες σε εκείνη την εποχή και
των προσφύγων σήμερα.
Όμως στην παράσταση είδαμε πως οι
άνθρωποι αντέδρασαν ζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Ακόμα και η
Κλειώ η οποία ερχόμενη από ένα μικροαστικό παρελθόν έβλεπε τον συνδικαλισμό και την πολιτική με αρνητικό τρόπο, προσπαθώντας να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή έφτασε να κάνει πράγματα
που δεν θα έκανε ποτέ πριν. Είναι εντυπωσιακό ότι για να ζήσει σε ένα σπίτι
που δεν έχει από πάνω πισσόχαρτο, πήγε και κατέλαβε ένα σπίτι με τοίχους
που δεν κατοικούσε κανείς. Μάλιστα
λέει η ίδια πως έκανε: Κατάληψη.
Πρόκειται για ένα έργο που σε βάζει,
όσο και να μη θες, να συγκρίνεις τη ζωή
των προσφύγων τότε με τις εικόνες των
προσφύγων που βλέπουμε από τη Μόρια, τη Ριτσώνα ή τη Μαλακάσα. Να καταλάβεις τι σημαίνει ο ξεριζωμός και η
προσφυγιά διαχρονικά. Σκέφτηκα πως
κάπως έτσι πρέπει να ήταν και ο παππούς μου σε μια άλλη εποχή.
Και θέλω να βάλω ένα ακόμα σημείο.
Αυτό που αποδεικνύεται από τότε μέχρι
και τώρα είναι πως οι πρόσφυγες είναι
πλούτος για το μέρος που πάνε. Το είδαμε με τους πρόσφυγες το '22 και πόσο
σημαντικό ρόλο έπαιξαν στην ανάπτυξη
της κοινωνίας και της οικονομίας, το είδαμε με τους Αλβανούς μετανάστες στη
δεκαετία του ‘90. Το ίδιο είναι και τώρα.
Ο κόσμος που έρχεται στη χώρα μας είναι κόσμος που κουβαλάει γνώσεις και
κουλτούρα. Χρειάζεται να τους αγκαλιάσουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ζήσουν ανθρώπινα”, υπογράμμισε η Άννα Κωνσταντακάκη.

Κυριάκος Μπάνος

Η Καταλωνία
δεν γονατίζει

Ε

κατοντάδες χιλιάδες Καταλανοί βγήκαν τη Δευτέρα 14
Οκτώβρη στους δρόμους της Βαρκελώνης και όλων
των πόλεων της χώρας, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισπανικού κράτους που επέβαλλε
ποινές κάθειρξης από εννέα ως δεκατρία χρόνια στους Καταλανούς ηγέτες που οργάνωσαν το δημοψήφισμα της 1ης
Οκτώβρη του 2017 για την ανεξαρτησία της.
Με την ανακοίνωση της απόφασης, χιλιάδες μαθητές και
φοιτητές στη Βαρκελώνη έκλεισαν σχολεία και σχολές και
κατέλαβαν βασικές οδικές αρτηρίες, καθώς και τις σιδηροδρομικές γραμμές της πόλης. Λίγο μετά, δεκάδες χιλιάδες
βάδισαν στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης καταλαμβάνοντάς
το μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Οι περισσότεροι βάδισαν ως
και 3,5 ώρες για να φτάσουν στο χώρο, καθώς η αστυνομία
διέταξε το άμεσο κλείσιμο όλων των γραμμών του μετρό,
των λεωφορείων και των τρένων προς τα εκεί. Τα ισπανικά
ΜΑΤ επιτέθηκαν άγρια στους διαδηλωτές τραυματίζονας
εκατοντάδες. Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες Βάσκοι βγήκαν
στους δρόμους του Μπιλμπάο στο πλευρό των διωκώμενων
Καταλανών, ενώ διαδηλώσεις συμπαράστασης έγιναν και
στην Αγγλία, τη Σκοτία και την Ιρλανδία.
Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται με γενική απεργία σε
ολόκληρη την Καταλωνία την Παρασκευή 18 Οκτώβρη.
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Διεθνή

IΣΗΜΕΡΙΝΟΣ Άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης

Σ

ε άτακτη υποχώρηση οδηγήθηκε η κυβέρνηση του Ισημερινού μετά από δυο
βδομάδες γενικευμένου ξεσηκωμού σε
όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος Λενίν Μορένο υπέγραψε διάταγμα που καταργεί το διάταγμα 883,
με το οποίο αυξανόταν ξαφνικά η τιμή των καυσίμων. Το διάταγμα 883 καταργούσε τις επιδοτήσεις στα καύσιμα για τους φτωχότερους, με
τη δικαιολογία της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, και ήταν η αφορμή της εξέγερσης.
Η κυβέρνηση και ολόκληρο το κράτος φοβήθηκαν ότι μπορεί να χάσουν συνολικά τον έλεγχο. Γι’ αυτό χρειάστηκαν την μεσολάβηση του
ΟΗΕ, της εκκλησίας, και τελικά όταν έφτασαν
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την
CONAIE, την ομοσπονδία των Αυτόχθονων
εθνοτήτων του Ισημερινού, μετέδωσαν τηλεοπτικά τις συναντήσεις για να φτάσει παντού το
μήνυμα ότι η κυβέρνηση υποχωρεί και ο κόσμος πρέπει να γυρίσει στα σπίτια του. Η CONAIE βρέθηκε επικεφαλής των αγώνων τις τελευταίες βδομάδες. Όσο ο Μορένο το έπαιζε
ακόμη ανυποχώρητος, η CONAIE είχε διακόψει
τις διαπραγματεύσεις και οργάνωσε μια μεγάλη πορεία αυτόχθονων προς την πρωτεύουσα.
Είκοσι χιλιάδες αυτόχθονες με επικεφαλής
τις γυναίκες μπήκαν στο Κίτο και η κυβέρνηση
τελικά άρχισε να ψάχνει τρόπο να σωθεί. Ο
στρατός και η αστυνομία δεν μπορούσαν να
εγγυηθούν την ασφάλεια των υπουργών, του
Κοινοβουλίου και του προεδρικού μεγάρου.
Ανακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση εγκαταλείπει το
Κίτο και πηγαίνει 430 χιλιόμετρα μακριά, στο
Γκουαγιακίλ, στα παράλια. Η απώλεια ελέγχου
στο Κίτο δεν είχε να κάνει μόνο με τους Αυτόχ-

Ο

ι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που δρουν
υπό κουρδική ηγεσία, κατήγγειλαν ως προδοσία την απόφαση
του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τα
αμερικάνικα στρατεύματα που εμπόδιζαν μια τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία. Φυσικά έχουν δίκιο. Οι
SDF ήταν ο βασικός σύμμαχος της
Ουάσινγκτον στην πραγματική σύγκρουση ενάντια στo Ισλαμικό Κράτος (ISIS) στη Συρία.

Γράφει
ο Άλεξ Καλλίνικος
Η δικαιολογία του Τραμπ ότι οι
Κούρδοι “δεν μας βοήθησαν στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μας βοήθησαν στη Νορμανδία” είναι παραπάνω από γελοία. Πώς θα μπορούσε
ένας λαός χωρίς κράτος που βρίσκεται υπό την κυριαρχία τεσσάρων
διαφορετικών κρατών και ζει τρεις
χιλιάδες χιλιόμετρα από τη Νορμανδία να είχε στείλει αντιπροσωπεία
στην περίφημη απόβαση;
Το περιοδικό Foreign Policy πήρε
συνέντευξη από μια σειρά απόστρατους και εν ενεργεία Αμερικάνους
αξιωματικούς που συνεργάστηκαν
με τις SDF. “Ήταν συντετριμμένοι
από τα νέα ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν

θονες. Το φοιτητικό και το εργατικό κίνημα είχαν ήδη ξεσηκωθεί, οργάνωναν καταλήψεις,
απεργίες και τις πρώτες απόπειρες να καταληφθεί το Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση κήρυξε “κατάσταση έκτακτης ανάγκης” και έβγαλε τα
τανκς στους δρόμους της πρωτεύουσας.
Όμως είδε τους διαδηλωτές να περικυκλώνουν
τα άρματα μάχης και να μην κάνουν πίσω.
Οι φοιτητές και οι μαχητικοί εργάτες και εργάτριες οργάνωναν την υποδοχή στους Αυτόχθονες που έρχονταν από την ύπαιθρο. Ο
Μορένο έστηνε οδοφράγματα και ο κόσμος
έστηνε πάγκους με φαγητό, νερό και οργάνωνε τρόπο για να τους στεγάσει. Η απόπειρα
φυγής της κυβέρνησης προς το λιμάνι του
Γκουαγιακίλ ήταν καθαρή δήλωση ότι το Κίτο

δεν μπορεί να το καθυποτάξει.
Στις 9 Οκτώβρη η απεργία παρέλυσε τα
πάντα. Δεκάδες χιλιάδες βάδιζαν στους δρόμους της πρωτεύουσας με την αίσθηση ότι η
κυβέρνηση τα έχει παρατήσει και έχει φύγει.
Στο μεταξύ όμως, η κυβέρνηση καταλάβαινε
ότι δεν θα μπορούσε να βρει ασφαλές καταφύγιο αλλού. Στο Γκουαγιακίλ, η Δεξιά καλωσόριζε την κυβέρνηση στις καθαρές “ακτές”
με έναν οχετό ρατσισμού κατά των “βρόμικων”
και ατίθασων Αυτόχθονων. Ακόμη κι εκεί όμως
οργανώθηκαν διαδηλώσεις -και μάλιστα μια
σχετικά μικρή κινητοποίηση κατέληξε σε σύγκρουση μεταξύ της αστυνομίας και στρατιωτών που δεν άφηναν τους μπάτσους να μακελέψουν τον κόσμο.

Το διάταγμα 883 εξάλλου ήταν όμως μόνο η
αφορμή. Η αύξηση των καυσίμων είναι ένα μέρος των μέτρων λιτότητας που προωθεί η κυβέρνηση, στο πλαίσιο απαιτήσεων του ΔΝΤ για
χάρη της “ρευστότητας” που έχει προσφέρει
στην κυβέρνηση. Με την υποχώρηση του Μορένο κλείνει αυτή η εξέγερση, αλλά όλος ο κόσμος
είδε πως έχει τη δύναμη να τα σταματήσει όλα.
Τα γεγονότα στον Ισημερινό καταρρίπτουν
το μύθο που θέλει την Λατινική Αμερική να
στρέφεται συνολικά προς τα δεξιά μετά την
αποτυχία των κυβερνήσεων του λεγόμενου
ροζ κύματος. Ο Λένιν Μορένο είναι ίσως το πιο
τρανταχτό παράδειγμα της αποτυχίας των αριστερών και κεντροαριστερών κυβερνήσεων
που ήρθαν στην εξουσία για να διαχειριστούν
το σύστημα πατώντας πάνω σε εξεγέρσεις και
μαζικούς αγώνες. Ο Μορένο είναι διάδοχος
του Ραφαέλ Κορέα. Ο ίδιος ο αριστερός
πρώην πρόεδρος τον έχρισε συνεχιστή του.
Αλλά με το που ανέλαβε την εξουσία ανακοίνωσε πως είναι ώρα για στροφή δεξιά, άρχισε
τις συνομιλίες με το ΔΝΤ και έψαξε γέφυρες
με τους φίλους του Τραμπ στην περιοχή και
τον ίδιο τον Μπολσονάρο. Μεταξύ άλλων έδωσε και εντολή για να εκδιωθεί ο Τζούλιαν
Ασάνζ (του wikileaks) από την πρεσβεία του
Ισημερινού στο Λονδίνο.
Όσο για το ΔΝΤ βλέπει άλλη μια “επιτυχία”
του στη Λατινική Αμερική, ενώ μόλις σε δυο
βδομάδες έρχονται οι εκλογές στην Αργεντινή, όπου εκεί το Ταμείο βρίσκεται εκτεθειμένο
με το μεγαλύτερο δάνειο της ιστορίας του.

H τραγωδία των Κούρδων
να σταθούν άπραγες και να αφήσουν τους Τούρκους να σφαγιάσουν
τα κουρδικά στρατεύματα, και περισσότεροι από ένας εξέφρασαν
ένα βαθύ αίσθημα ντροπής”. Ένας
αξιωματικός είπε: “Θα υπάρξει μια
ολόκληρη γενιά Αμερικάνων στρατιωτών που δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή την προδοσία και δεν θα σταματήσει ποτέ να ζητάει συγγνώμη”.
Το κύριο καθήκων των σοσιαλιστών και των αντιιμπεριαλιστών είναι
να αντιταχθούμε στην τουρκική εισβολή, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με τον κουρδικό λαό, και να
υπερασπίσουμε το δικαίωμά τους
στην αυτοδιάθεση. Όμως, πρέπει να
βγάλουμε και κάποια διδάγματα από
αυτό που συνέβη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι
ΗΠΑ πρόδωσαν τους Κούρδους. Ο
ιστορικός Γκρεγκ Γκράντιν δημοσίευσε στο facebook ένα απόσπασμα
από το εξαιρετικό του βιβλίο για τον
Χένρι Κίσινγκερ, Υπουργό Εξωτερικών των προέδρων Ρίτσαρντ Νίξον
και Τζέραλντ Φορντ: “Στις αρχές της
δεκαετίας του ‘70, ο Κίσινγκερ είχε
οργανώσει με τον Σάχη του Ιράν να
αποσταθεροποιήσει το μπααθικό
Ιράκ μέσω της υποστήριξης στους

Κούρδους, παρέχοντάς τους οπλισμό (τον οποίον τον παρέδωσε το
Ισραήλ για να μην ανησυχήσει το
αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών)
ώστε να εξαπολύσουν έναν πόλεμο
για την ανεξαρτησία στο βόρειο
Ιράκ... Το Δεκέμβρη του 1975, όταν
είχε πλέον πιστέψει πως μεταξύ Ιράν
και Ιράκ υπάρχει μια βιώσιμη ισορριπία υπέρ των ΗΠΑ, απέσυρε την
υποστήριξη από τους Κούρδους. Η
Βαγδάτη κινήθηκε γρήγορα, εξαπολύοντας μια επίθεση στους Κούρδους που δολοφόνησε χιλιάδες, ενώ
εφάρμοσε και ένα πρόγραμμα εθνοκάθαρσης. Άραβες μετακινήθηκαν
στην περιοχή και εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι αρπάχθηκαν και μεταφέρθηκαν αλλού με τη βία”. Παρόλα
αυτά, οι Κούρδοι εθνικιστές του βόρειου Ιράκ κατέληξαν υποτακτικοί
των Αμερικάνων.

Κίνημα
Η Κουρδική Δημοκρατική Ένωση
και η στρατιωτική της πτέρυγα, οι
Μονάδες Λαϊκής Προστασίας (YPG),
που βρίσκονται στην καρδιά των
SDF είναι ένα πολύ πιο εντυπωσιακό
κίνημα. Τα λόγια των Αμερικάνων
αξιωματικών που μίλησαν στο For-

eign Policy είναι γεμάτα θαυμασμό
για την κουρδική διοίκηση στις περιοχές που απελευθέρωσαν.
Οι YPG είναι σύμμαχοι του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK)
που διεξάγει έναν μακροχρόνιο ένοπλο αγώνα στις κουρδικές περιοχές
της Τουρκίας. Είναι λόγω αυτής της
σύνδεσης που ο Τούρκος πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε
όλο του το μένος εναντίον τους. Ο
Ερντογάν και οι σύμμαχοί του στον
τουρκικό στρατό φοβούνται πως αν
οι αυτοδιοικούμενες περιοχές των
Κούρδων ενοποιούνταν κατά μήκος
των συνόρων στη βόρεια Συρία, το
PKK θα ενισχυόταν.
Οι SDF έδρασαν σε ένα στρατιωτικό και πολιτικό χώρο που τον δημιούργησαν δυνάμεις ισχυρότερες από
τους ίδιους. Από τη μια μεριά, το δολοφονικό καθεστώς του Μπασάρ αλΆσαντ εγκατέλειψε τις κουρδικές περιοχές στη Συρία ώστε να επικεντρωθεί στη μάχη ενάντια στις επαναστατικές πολιτοφυλακές και για να διχάσει τους αντιπάλους του. Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ, πρώτα με τον Μπαράκ Ομπάμα και στη συνέχεια με τον
Τραμπ βρήκαν στις SDF έναν χρήσιμο σύμμαχο ενάντια στο ISIS.

Ν.Λ.

Πλέον, όπως θα μπορούσε να
προβλέψει κανείς, οι ΗΠΑ τούς πρόδωσαν. Θα πρέπει να αποφύγει κανείς όμως τον πειρασμό να τα ρίξει
όλα στον Τραμπ. Ο Ομπάμα, το πιθανότερο, θα είχε κάνει το ίδιο. Η
ιστοσελίδα στρατηγικής ανάλυσης
Stratford εξηγεί τη σκληρή λογική πίσω από αυτή την απόφαση:
“Όταν τα πράγματα έφτασαν στο
απροχώρητο, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να ενισχύσει μια κρίσιμη συνεργασία με έναν στρατηγικό σύμμαχο
έναντι του να υπερασπιστεί έναν πιστό, αλλά σχετικά μικρό, τοπικό συνεργάτη. Ενώ οι Τούρκοι βλέπουν τη
μεθόριο ως ζήτημα κρίσιμης εθνικής
σημασίας για το οποίο είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν σημαντικά
ρίσκα, οι ΗΠΑ έψαχναν ήδη τρόπο
να φύγουν από τη Συρία και δεν φαίνονται διατεθειμένες να ριψοκινδυνέψουν μια ρήξη με την Τουρκία
γι’αυτό το ζήτημα”.
Ο χώρος μέσα στον οποίο οι SDF
μπορούσαν να δρουν κλείνει. Για να
περιορίσουν την τουρκική επέλαση,
ήρθαν πλέον σε συμφωνία με το καθεστώς Άσαντ. Είναι τραγικό να
προκαλείται τόσος πόνος από τη
λανθασμένη επιλογή να βασίζεσαι
σε συμμαχίες με τις ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις.

εργατικη αλληλεγγυη
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Τ

ρόμος και σφαγή, αυτή είναι η
πραγματικότητα της τουρκικής εισβολής στη βόρεια Συρία. Κόσμος που φεύγει κυνηγημένος, κάποιοι για πολλοστή φορά τα
τελευταία χρόνια. Οικογένειες που
εγκαταλείπουν την ελάχιστη σταθερότητα για να κινηθούν προς το
άγνωστο. Φεύγουν για να γλυτώσουν από έναν στρατό που βομβαρδίζει, με τον κίνδυνο να πέσουν πάνω σε κάποιον άλλο στρατό.
Ο τρόμος είναι κομμάτι της πολεμικής τακτικής. Όσο περισσότερο
γίνεται γνωστό ότι ο τουρκικός και
τα συνεργαζόμενα με αυτόν αραβικά σώματα εκτελούν στη μέση του
δρόμου όποιον συναντάνε, ρίχνουν
όλμους κατά οικισμών, νοσοκομείων, καταυλισμών, τόσο πιο γρήγορα
ο απλός κόσμος τρέχει να ξεφύγει,
να αναζητήσει προστασία. Ο τουρκικός στρατός ισχυρίζεται πως έχει
ήδη σκοτώσει εκατοντάδες μαχητές
του κουρδικού αντάρτικου. Η κουρδική ηγεσία λέει πως πρόκειται για
προπαγανδιστικά ψέματα.
Το σίγουρο είναι ότι τα τουρκικά
βομβαρδιστικά σάρωσαν από τις
πρώτες μέρες της εισβολής τις πόλεις στη μεθόριο και ακολούθησαν
τα τανκς. Μέχρι και 100 χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν
χωρίς καμιά προετοιμασία. Οι εικόνες από την δολοφονία της κούρδισσας πολιτικού Χεβρίν Χαλάφ
συγκλόνισαν τους πάντες. Μια από
τις πολιτοφυλακές που συνεργάζονται με τον τουρκικό στρατό έσυρε
τη Χαλάφ έξω από το αυτοκίνητό
της και τη δολοφόνησε επί τόπου,
καθώς ο κόσμος έφευγε να ξεφύγει
από τους βομβαρδισμούς. Αυτή είναι η βαρβαρότητα που ζει όλος ο
κόσμος που ψάχνει διαφυγή. Οι συριακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν βομβαρδισμούς ασθενοφόρων, δημοσιογραφικών αποστολών, όλμους χωρίς
κανέναν στρατιωτικό στόχο παρά
μόνο να προκαλέσουν μαζικό πόνο
και πανικό, και απειθάρχητη, εκδικητική βία κατά πάντων.

Κόσμος παγιδευμένος
Και αυτό που πιθανώς ακολουθεί
τώρα είναι να βρεθεί κι άλλος κόσμος παγιδευμένος ανάμεσα σε αντιμέτωπα πυρά. Η κουρδική ηγεσία
προχώρησε σε “στρατιωτική συμφωνία”, όπως την αποκαλεί, με το καθεστώς του Άσαντ και εμμέσως με τη
Ρωσία. Ο στρατός του Άσαντ κατευθύνεται προς τη μεθόριο και διεξάγεται αγώνας δρόμου για το ποιος
θα καταφέρει να καταλάβει πρώτος
τις πόλεις που εγκαταλείπουν οι “Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις”. Τον
ανταγωνισμό ανάμεσα στην τουρκική εισβολή και την δίψα του Άσαντ
να δείξει ότι μπορεί να ξαναελέγχει
ολόκληρη την επικράτεια την πληρώνουν ήδη τα χωριά που πρώτα
βομβαρδίζονται και μετά “απελευθερώνονται”. Η Ρωσία δηλώνει ότι θα

Ξαναμοιράζουν την Συρία στις πλάτες των Κούρδων
(και μέσω αυτών οι ΗΠΑ) δεν είναι
γεμάτα τρομοκράτες, όπως θέλει η
ευρωπαϊκή προπαγάνδα. Είναι τόσο
απάνθρωποι, που μιλώντας για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που ζει σε
αντίσκηνα στις πιο άθλιες συνθήκες,
όταν δεν μπορούν να πουν “ISIS”,
λένε “οικογένειες, γυναίκες, παιδιά
και συγγενείς μαχητών του ISIS”. Το
κουρδικό κίνημα έχει τη συμπαράστασή μας επειδή παλεύει για αυτοδιάθεση, και αυτή τη στιγμή επειδή
ένας ολόκληρος λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με τα τανκς. Όχι γιατί η
κουρδική ηγεσία έκανε το δεσμοφύλακα στρατοπέδων για τις μεγάλες
δυνάμεις.

Υποκρισία

Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους
Κούρδους έγιναν την περασμένη
βδομάδα σε δεκάδες πόλεις σε
ολόκληρο τον κόσμο - και στην Αθήνα
το Σάββατο 12/10. Φωτό: Μ.Μ.

κοιτάζει με προσοχή για να… μην ξεπεράσει κανείς τα όρια.
Ο Ερντογάν και οι στρατηγοί του
δεν είναι οι μόνοι εγκληματίες. Οι
υποκριτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του υπόλοιπου Δυτικού Κόσμου,
όσα ψεύτικα δάκρυα κι αν χύνουν,
όσο κι αν καλούν σε “αυτοσυγκράτηση”, είναι συνένοχοι. Η σφαγή
στη Συρία δεν ξεκίνησε χθες. Η
Τουρκία έχει αναγγείλει την εισβολή της στην Συρία εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Και τώρα οι κυβερνήσεις της ΕΕ δηλώνουν ότι θα σκεφτούν αν θα επιβάλουν κυρώσεις
και εμπάργκο στους εξοπλισμούς.
Ούτε σε αυτό δεν συμφωνούν προφανώς.
Όλη η πολιτική προετοιμασία του
Ερντογάν βασίστηκε σε μεγάλο
βαθμό και στη ρατσιστική εκστρατεία της ΕΕ. Τα στρατόπεδα που ο
Ερντογάν έστησε στη μεθόριο με τη
Συρία, μαντρώνοντας εκατοντάδες
χιλιάδες πρόσφυγες, είναι κομμάτι
της “συνετής” πολιτικής να μείνουν
οι πρόσφυγες όσο μακρύτερα γίνεται από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η ΕΕ
που στήνει στρατόπεδα στη Λιβύη,
που πνίγει παιδιά στη Μεσόγειο, χειροκροτούσε και ενίσχυε τον Ερντογάν. Η Μόρια του Μητσοτάκη που
δεν θέλει η Ελλάδα να γίνει “φιλικός
υποδοχέας για τους κατατρεγμένους” είναι η άλλη έξοδος του ίδιου
μαύρου και ματοβαμμένου τούνελ
που φτάνει μέχρι το Μανμπίτζ.

Δεν εισέβαλε πρώτη φορά η
Τουρκία στη Συρία. Πέρσι όταν έκανε την εισβολή στο Αφρίν, στα βορειοδυτικά, η ΕΕ δήλωνε πάλι την
ανησυχία της, αλλά αναγνώριζε τα
συμφέροντα και τις ανάγκες “ασφαλείας” της Τουρκίας. Είναι τόσο
υποκριτές οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταγγέλλουν τον
Τραμπ ότι πρόδωσε τους Κούρδους, αλλά είναι οι ίδιοι που συνεχίζουν στις περισσότερες χώρες να
έχουν το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα
(PKK) στη λίστα των τρομοκρατικών
οργανώσεων. Έκαναν ότι δεν έβλεπαν όταν οι φυλακές της Τουρκίας
γέμιζαν με αγωνιστές και στελέχη
των κουρδικών οργανώσεων.

“Ευκαιρίες”
Όταν η Ρωσία και η Τουρκία μοίραζαν μεταξύ τους τις ζώνες επιρροής δυτικά του Ευφράτη, οι ηγέτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβλεπαν
“ευκαιρίες σταθεροποίησης”. Στην
πρώτη τούρκικη εισβολή, το 2016,
ευρωπαϊκές χώρες έδιναν την υποστήριξή τους. Οι Δημοκρατικοί στις
ΗΠΑ, εξίσου υποκριτές, που τότε
κυβερνούσαν έστελναν τις πρώτες
απειλές στους Κούρδους ότι θα

τους εγκαταλείψουν αν δεν αφήσουν την Τουρκία να κινηθεί όπως
θέλει από την άλλη μεριά του ποταμιού. Τώρα κι αυτοί καταγγέλλουν
τον “προδότη” Τραμπ.
Ένα σημαντικό κομμάτι όλης αυτής της υποκρισίας, πέρα από τους
γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς,
έχει να κάνει με το ρατσισμό και την
ισλαμοφοβία. Κι αυτό πρέπει να το
λάβει υπόψη της η Αριστερά, για να
μην αναπαράγει όλη την επίσημη
προπαγάνδα, νομίζοντας ότι έτσι
υποστηρίζει τους Κούρδους. Ξαφνικά, όλη η προσοχή των διεθνών
ΜΜΕ πέφτει πάνω στις φυλακές και
στα στρατόπεδα όπου κρατούνται
μέλη του ISIS, και επιχειρείται νέο
κύμα υστερίας για τους τρομοκράτες που θα απελευθερωθούν λόγω
του νέου πολέμου. Δεν δίνουν δεκάρα για τους νεκρούς, ούτε για τους
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες.
Η αποσταθεροποίηση στη Συρία
δεν ήρθε από το ISIS. Το ISIS είναι
ένα από τα αποτελέσματα της διάλυσης δυο ολόκληρων χωρών, της
Συρίας και του Ιράκ από πολέμους
εδώ και 15 χρόνια. Όσο για τα
στρατόπεδα που είχαν υπό τον
έλεγχό τους οι κουρδικές δυνάμεις

Σ’ αυτή την υποκρισία επικεφαλής
μπαίνει το Ισραήλ που κι αυτό καταγγέλλει την “προδοσία” του
Τραμπ. Το πιο επιθετικό και ρατσιστικό αποικιακό κράτος έχει το θράσος να πλασάρεται ως υπερασπιστής της κουρδικής αυτοδιάθεσης.
Αυτό που στην πραγματικότητα τρέμει το Ισραήλ είναι ότι η απώλεια της
αμερικάνικης ηγεμονίας στην περιοχή κινδυνεύει να το αφήσει χωρίς
προστάτη και πως ο σιωνισμός μπορεί κάποια στιγμή να βιώσει “προδοσία” μεγαλύτερη κι από αυτή που
βιώνουν σήμερα οι Κούρδοι.
Για τους από κάτω, η υποχώρηση
της αμερικάνικης ηγεμονίας είναι
κάλεσμα για δράση. Στη διαλυμένη
Συρία μπαίνουν τώρα όλες οι ύαινες
της περιοχής για να αρπάξουν το
κομμάτι τους, όχι μόνο η Τουρκία
και η Ρωσία, αλλά και το ίδιο το καθεστώς του Άσαντ που επανέρχεται.
Ο δρόμος της συνεργασίας με τους
ιμπεριαλιστές οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια σε προδοσίες. Ο δρόμος
της εξέγερσης από τα κάτω και της
επανάστασης ξανανοίγει από την
Αλγερία ως το Ιράν. Αυτός είναι ο
δρόμος και για τη Συρία.
Το δικό μας καθήκον είναι να σταματήσουμε τους “δικούς μας” υποκριτές που συμμετέχουν στη σφαγή
και κλείνουν τα σύνορα. Όποιος θέλει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια παλεύει ενάντια στην ΕΕ
και στο ΝΑΤΟ, για να σταματήσουν
εδώ και τώρα οι κούρσες των εξοπλισμών και οι ανταγωνισμοί για το
φυσικό αέριο στη Μεσόγειο. Αλληλεγγύη στο κουρδικό κίνημα - να
βγουν τώρα οι κουρδικές οργανώσεις από τις λίστες των “τρομοκρατών”. Και πάνω απ’όλα να ανοίξουν
τα σύνορα, όλοι οι πρόσφυγες, καινούργιοι και παλιοί, είναι καλοδεχούμενοι. Οι κατατρεγμένοι δεν είναι εργαλείο για τις μοιρασιές των
από πάνω, είναι δύναμη για τους
αγώνες όλων μας.

Νίκος Λούντος

