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ΔΝΤ
Διάψευση
προσδοκιών

Τις ζοφερές προβλέψεις
των οικονομολόγων και
των μεγάλων διεθνών ορ-

γανισμών για την πορεία της οι-
κονομίας επιβεβαίωσε με δρα-
ματικό τρόπο η φθινοπωρινή
σύνοδος του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου που έγινε την
περασμένη εβδομάδα στις ΗΠΑ.

Η ετήσια έκθεση του Ταμείου
για την παγκόσμια οικονομία
υπολογίζει ότι ο παγκόσμιος
ρυθμός ανάπτυξης θα κλείσει
φέτος στο 3%. Είναι το χαμηλό-
τερο νούμερο από το 2009 -τη
χρονιά που ξέσπασε η κρίση-
μέχρι σήμερα. Τόσο η Κριστίν
Λαγκάρντ, η απερχόμενη διευ-
θύντρια του Ταμείου όσο και η
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η διά-
δοχος της, έριξαν ένα μεγάλο
κομμάτι της ευθύνης για το αρ-
νητικό αυτό αποτέλεσμα στον
εμπορικό πόλεμο που έχει ξε-
σπάσει κύρια ανάμεσα στις
ΗΠΑ και την Κίνα. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις των οικονομολό-
γων οι αμερικανικοί δασμοί θα
στοιχίσουν μέσα στην ερχόμενη
χρονιά τεράστια ποσά στο ΑΕΠ
των ΗΠΑ.

Ύφεση
Στην πραγματικότητα, όμως,

η ύφεση δεν οφείλεται στους
εμπορικούς πολέμους: οι εμπο-
ρικοί πόλεμοι οφείλονται στην
ύφεση. Οι δασμοί είχαν τιναχτεί
στα ύψη τη δεκαετία του 1930,
σε μια απεγνωσμένη προσπά-
θεια της άρχουσας τάξης της
κάθε μεμονωμένης χώρας να
προφυλαχτεί από την φουρτού-
να που χτυπούσε την παγκό-
σμια οικονομία. Η περιχαράκω-
ση, είναι αλήθεια, έκανε με τη
σειρά της τη φουρτούνα αυτή
ακόμα πιο άγρια, συμβάλλον-
τας με αυτόν τον τρόπο στο να
γίνει η ύφεση “μεγάλη”.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε
στη συνάντηση αυτή ο Χρήστος
Σταϊκούρας, ο υπουργός Οικο-
νομικών. Στις δηλώσεις του
επανέλαβε τις εκτιμήσεις της
κυβέρνησης του Μητσοτάκη για
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
το 2020 (ο προϋπολογισμός
προβλέπει 2,7%) και ραγδαία
βελτίωση του οικονομικού κλί-
ματος. Αυτό που “ξέχασε” να
πει είναι ότι το ΔΝΤ -από το
οποίο επέστρεφε- δεν συμφω-
νεί με αυτές τις αισιόδοξες εκτι-
μήσεις. Λεπτομέρειες… 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε.

Ένα χάος γεμάτο χαστούκια
Με άδεια χέρια γύρισε

από την πρώτη του,
με την ιδιότητα του

πρωθυπουργού, σύνοδο κο-
ρυφής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κανένας από τους τρεις “με-
γάλους στόχους” που περιεί-
χε η “βαριά του ατζέντα” δεν
καρποφόρησε. Οι ενταξιακές
διαπραγματεύσεις για την
Αλβανία και τη Βόρεια Μακε-
δονία σκόνταψαν στο βέτο
της Γαλλίας, της Ολλανδίας
και της Δανίας. Η “απομόνω-
ση της Τουρκίας” μετατράπη-
κε σε μια χλιαρή και ανούσια
παράγραφο στην τελική από-
φαση καταδίκης της εισβο-
λής του τουρκικού στρατού
στη βόρεια Συρία. Όσο για το
προσφυγικό το μόνο που κα-
τάφερε ο Μητσοτάκης στις
Βρυξέλλες ήταν να προστε-
θούν “μετά από δική μας επι-
τακτική παρέμβαση” μερικές
τυπικές λέξεις στο τελικό κεί-
μενο της απόφασης με τις οποίες η
Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχεται ότι
το “πρόβλημα” δεν είναι απλά και
μόνο ελληνικό. 

Τα φιλοκυβερνητικά Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης που μας βομβάρ-
διζαν με τις ειδήσεις γύρω από την
επικείμενη θριαμβευτική “πρώτη”
του Κυριάκου στις Βρυξέλλες βου-
βάθηκαν. Η σύνοδος κορυφής έφυ-
γε από τα δελτία των ειδήσεων και
τις πρώτες σελίδες των εφημερί-
δων. Στο τέλος μόνο οι ακραίες δε-
ξιοφυλλάδες, σαν τα “Παραπολιτι-
κά” τόλμησαν να μιλήσουν για “επι-
τυχία”.

Στην πραγματικότητα η παρουσία
του Μητσοτάκη παρέμεινε ουσια-
στικά απαρατήρητη στη σύνοδο κο-
ρυφής. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είχαν να αντιμετωπίσουν
πολύ πιο σοβαρά ζητήματα από τις
ρατσιστικές και ιμπεριαλιστικές
βλέψεις μιας μικρής και χρεοκοπη-
μένης βαλκανικής χώρας. 

Μύλος
Το πιο πιεστικό ζήτημα ήταν το

Brexit. Η σύνοδος άνοιξε με μια
“χαρμόσυνη είδηση” μιας νέας συμ-
φωνίας, κυριολεκτικά στο παρά
πέντε, ανάμεσα στην κυβέρνηση
του Μπόρις Τζόνσον και την Ευρω-
παϊκή Ένωση για την αποχώρηση
της Βρετανίας στις 31 Οκτωβρίου.
“Έχουμε καλά νέα” έσπευσε να δη-
λώσει την ώρα που έμπαινε στην
σύνοδο ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Όπως αποδείχτηκε, όμως λίγες μέ-
ρες αργότερα, όταν το βρετανικό

κοινοβούλιο απέρριπτε ξανά τη νέα
συμφωνία, τα νέα δεν ήταν και τόσο
καλά. 

Υπάρχουν δυο βασικά αγκάθια
που χωρίζουν τις δυο πλευρές από
τότε που ο Ντέιβιντ Κάμερον έχασε
το δημοψήφισμα για την παραμονή
της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άρχισαν οι διαπραγμα-
τεύσεις: τα σύνορα ανάμεσα στην
βόρεια, βρετανική και τη νότια, ανε-
ξάρτητη, Ιρλανδία που η Κομισιόν
θέλει να παραμείνουν πάση θυσία
ανοιχτά. Και οι ευρωπαϊκοί εμπορι-
κοί κανονισμοί που οι γαλλικές και
γερμανικές επιχειρήσεις -που φο-
βούνται το ενδεχόμενο ενός άγριου
“αθέμιτου ανταγωνισμού” χωρίς αρ-
χές από τους Βρετανούς ανταγωνι-
στές τους- θέλουν να συνεχίσουν
να δεσμεύουν τη Βρετανία. 

Η αρχική συμφωνία που είχε πα-
ρουσιάσει η Τερέζα Μέι στο βρετα-
νικό κοινοβούλιο “έλυνε” αυτά τα
ζητήματα με δυο συμβιβασμούς:
προέβλεπε την παραμονή ολόκλη-
ρης της Βρετανίας στην ευρωπαϊκή
τελωνειακή ένωση για δυο ακόμα
χρόνια – και ακόμα περισσότερο αν
δεν είχε βρεθεί μέχρι τότε κάποια
λύση. Και η Βρετανία δεσμευόταν
να συνεχίσει να δεσμεύεται από
τους ευρωπαϊκούς εμπορικούς κα-
νονισμούς. Διόλου παράξενο η συμ-
φωνία απορρίφθηκε με συντριπτική
πλειοψηφία από το βρετανικό κοι-
νοβούλιο. Όλες οι επόμενες από-
πειρες της Μέι να περάσει τη συμ-
φωνία με κάποιες μικροδιορθώσεις
απέτυχαν – με τελικό αποτέλεσμα
την παραίτησή της και την ανάληψη

της πρωθυπουργίας, ύστερα από
εσωτερικές εκλογές στο Συντηρητι-
κό Κόμμα από τον Μπόρις Τζόνσον

Η συμφωνία που έφερε το περα-
σμένο Σάββατο στο βρετανικό κοι-
νοβούλιο ο Τζόνσον -τα “καλά νέα”
του Μακρόν- είχε ελάχιστες μόνο
διαφορές από τις παλιές συμφω-
νίες της Μέι. Η Βρετανία δεν θα πα-
ρέμενε ολόκληρη στην τελωνειακή
ένωση – αλλά θα παρέμενε η βό-
ρεια Ιρλανδία. Το μόνο που κατάφε-
ρε, όμως, με αυτόν τον συμβιβασμό
ήταν να εξοργίσει τους βορειο-ιρ-
λανδούς του συμμάχους, το ενωτι-
κό δεξιό, φιλοβρετανικό DUP που
δεν βλέπει με καλό μάτι καμιά ρύθ-
μιση που διαχωρίζει την βόρεια Ιρ-
λανδία από τις υπόλοιπες βρετανι-
κές επαρχίες. Όσο για τους ευρω-
παϊκούς εμπορικούς κανόνες, η
συμφωνία ήταν λιγότερο δεσμευτι-
κή -αλλά όχι τόσο ώστε να κερδίσει
όλη τη στήριξη που χρειαζόταν. Ο
Τζόνσον έχασε την ψηφοφορία και
προσπαθεί με διάφορα ήξεις-αφή-
ξεις να διασωθεί. Η αβεβαιότητα
βυθίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακό-
μα πιο βαθιά στην πολιτική κρίση.

Βαλκάνια
Και το ίδιο ακριβώς ισχύει για τα

Βαλκάνια και την άρνηση της συνό-
δου κορυφής να ανοίξει τις ενταξια-
κές διαπραγματεύσεις με την Αλβα-
νία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Μα-
κρόν επικαλέστηκε σαν δικαιολογία
για τη σκληρή του στάση την “κατα-
πάτηση των δημοκρατικών δικαιω-
μάτων” στην Αλβανία. Από τους αι-
τούντες άσυλο στη Γαλλία, είπε, οι

μισοί προέρχονται από την
Αλβανία. Πως μπορούμε να
δεχτούμε στην “ευρωπαϊκή
οικογένεια” μια χώρα που πα-
ραβιάζει τόσο κατάφωρα τα
ανθρώπινα δικαιώματα ώστε
να αναγκάζει τους πολίτες
της να ζητούν πολιτικό άσυλο
στο εξωτερικό; 

Η υποκρισία βγάζει μάτια.
Πρώτον, το ποσοστό των Αλ-
βανών που ζητούν άσυλο στη
Γαλλία είναι τόσο μεγάλο όχι
γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός
των Αλβανών προσφύγων αλ-
λά γιατί είναι πολύ μικρός ο
αριθμός των προσφύγων από
τις άλλες χώρες. Είναι αποτέ-
λεσμα κύρια του ρατσισμού
της κυβέρνησης της Γαλλίας
και της πολιτικής των κλει-
στών συνόρων της Ευρώπης
Φρούριο και όχι της καταπά-
τησης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στην Αλβανία.
Δεύτερον ο Μακρόν είναι ο
τελευταίος που δικαιούται να

μιλάει για “ανθρώπινα και δημοκρα-
τικά δικαιώματα”. Αν θέλει να δει τι
σημαίνει καταπάτηση ας ρίξει μια
ματιά στις σκηνές από την άγρια
καταστολή του κινήματος των κίτρι-
νων γιλέκων από την αστυνομία
του.

Το εντυπωσιακό, γράφουν οι εφη-
μερίδες, ήταν η χλιαρή στάση της
Άνγκελα Μέρκελ – που δεν έκανε
καμιά προσπάθεια να κοντράρει τον
Μακρόν και τους συμμάχους του. Η
Μέρκελ ήταν ένας από τους θερ-
μούς υποστηρικτές της συμφωνίας
των Πρεσπών που θα άνοιγε, υποτί-
θεται, τον δρόμο στη Βόρεια Μακε-
δονία. Όμως, η κατάσταση στα
Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσό-
γειο έχει γίνει ξανά πιο ρευστή τις
τελευταίες εβδομάδες μετά την
απόσυρση των Αμερικανικών δυνά-
μεων από τη Συρία και την εισβολή
του τουρκικού στρατού στις κουρ-
δικές περιοχές. 

Για την ελληνική διπλωματία, που
είχε επενδύσει όλα τα προηγούμε-
να χρόνια στην απομόνωση της
Τουρκίας οι εξελίξεις αυτές ήταν
ένα μεγάλο χαστούκι. Η σύνοδος
κορυφής, με την “κόκκινη κάρτα”
στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακε-
δονία ένα δεύτερο. Οι φιλοδοξίες
των Ελλήνων καπιταλιστών να γί-
νουν το κέντρο των Βαλκανίων απο-
μακρύνονται. Σίγουρα μια “πρώτη
μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη” για τον
Μητσοτάκη, που έκανε κωλοτούμπα
για το Μακεδονικό χωρίς να κατα-
φέρει αντάλλαγμα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μητσοτάκης και Μακρόν



Η διπλή πανελλαδική απεργία αυτή τη
βδομάδα, την Τετάρτη από τους εργα-
ζόμενους στα Νοσοκομεία και την Πέμ-

πτη από τους εργαζόμενους στους Δήμους,
σηματοδοτεί χωρίς αμφιβολία την κλιμάκωση
της εργατικής αντίστασης ενάντια στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι ένας 48ωρος ξεσηκωμός που έχει στο
πλευρό του τη νεολαία με το ταυτόχρονο συλ-
λαλητήριο των φοιτητών αλλά και την αλληλεγ-
γύη όλων των εργατών.

Παράλληλα, όμως, φανερώνει ακόμη περισ-
σότερα, αν δούμε την ευρύτερη εικόνα. Η ερ-
γατική αντίσταση εδώ ξεδιπλώνεται μέσα σε
ένα διεθνές κύμα κινητοποιήσεων που σαρώνει
τον πλανήτη. Όπου και να γυρίσουμε τη ματιά
μας, βλέπουμε μαζικά ξεσπάσματα που γεμί-
ζουν τους δρόμους: Η Καταλονία στέλνει περή-
φανο χαιρετισμό στο Χονγκ-Κονγκ, οι Πρόεδροι
του Ισημερινού και της Χιλής υποχωρούν έν-
τρομοι μπροστά στα πλήθη που πλημμυρίζουν
τις πρωτεύουσές τους την ίδια ώρα που το ίδιο
ακριβώς συμβαίνει στο Λίβανο. Οι διαδηλωτές
στη Βηρυτό χαιρετίζουν τα αδέλφια τους στο
Σουδάν και στην Αίγυπτο, λένε ανοιχτά ότι πιά-

νουν το νήμα της επανάστασης.
Σχεδόν παντού αρκεί μια σπίθα για να πάρει

φωτιά μια εργατιά και μια νεολαία οργισμένη
και ριζοσπαστικοποιημένη από την ατέλειωτη
κοινωνική αδικία ενός καπιταλισμού σε μακρό-
συρτη κρίση. Υπολογίζονται σε εφτά εκατομμύ-
ρια οι διαδηλωτές που κινήθηκαν παγκόσμια
μέσα στον Σεπτέμβρη φωνάζοντας “Αλλάξτε το
σύστημα, όχι το κλίμα”. Το τοπίο θυμίζει το πε-
ριβόητο “Καυτό φθινόπωρο” μετά τον ξεσηκω-
μό του Μάη 1968.

Μηνύματα
Όταν στα τέλη Αυγούστου η Εργατική Αλλη-

λεγγύη μιλούσε πρωτοσέλιδα για ένα νέο καυ-
τό φθινόπωρο, η συζήτηση στους κόλπους της
Αριστεράς έμοιαζε κολλημένη στην εκτίμηση
των εκλογικών αποτελεσμάτων του Ιούλη, στά-
ζοντας από απογοήτευση μέχρι ηττοπάθεια.
Αλλά όπως έχει συμβεί πολλές φορές στην
ιστορία, η τάξη ανοίγει δρόμους για την Αρι-
στερά, αρκεί αυτή να ανταποκριθεί στα μηνύ-
ματά της.

Αναμφισβήτητο χαρακτηριστικό της σημερι-

νής φάσης είναι το φθαρμένο κύρος των παρα-
δοσιακών θεσμών και του πολιτικού κόσμου
που τους διαχειρίζεται. Στην Αμερική, ο ύπατος
θεσμός, ο “πλανητάρχης” κινδυνεύει στο πρό-
σωπο του Τραμπ να έχει την τύχη του Νίξον
που σαρώθηκε από το τότε κύμα του κινήμα-
τος. Στην Ευρώπη, οι ηγέτες της ΕΕ παραπα-
τούν από “ιστορικό λάθος” σε “ιστορικό λάθος”
από τη Βρετανία ως τα Βαλκάνια. Ο κόσμος
που διαδηλώνει διεθνώς την αλληλεγγύη του
στους Κούρδους σιχαίνεται και τον Τραμπ και
τον Πούτιν, και τον Ερντογάν και τον Άσαντ.

Εδώ, οι απεργίες και στις 24 Σεπτέμβρη και
στις 2 Οκτώβρη και αυτή τη βδομάδα προχω-
ράνε ενάντια σε μια κυβέρνηση που τυπικά
περνάει “περίοδο χάριτος”. Προχωράνε παρά
τη διαλυτική αδράνεια μιας αξιωματικής αντι-
πολίτευσης που προτιμάει να ψάχνει μέλη στο
ίντερνετ αντί για τους αγώνες. Και οργανώνον-
ται παρά την παράλυση της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας που δεν τηρεί ούτε τα προσχή-
ματα.

Όλα αυτά είναι ανοιχτές προ(σ)κλήσεις για
να οργανώσουμε τη συνέχεια. Και την κινηματι-
κή, συντονίζοντας και κλιμακώνοντας και τις
απεργίες και τις αντιφασιστικές και αντιρατσι-
στικές μάχες. Αλλά και την πολιτική συγκρότη-
ση, δυναμώνοντας την επαναστατική αριστερά:
αυτήν που έχει ξεκάθαρο και στη θεωρία και
στην πράξη ότι η απελευθέρωση είναι έργο της
εργατικής τάξης και τρέχει πάντα πρώτη να αν-
ταποκριθεί στα αγωνιστικά σκιρτήματά της για
να τα φτάσει μέχρι το τέλος.
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Μια καλή αρχή για τη νέα οικο-
νομική εξόρμηση της Εργατι-

κής Αλληλεγγύης ήταν τα 4.200
ευρώ που συγκεντρώθηκαν τις
προηγούμενες ημέρες.

Οι πρώτες ενισχύσεις από συν-
τρόφισσες και συντρόφους, φίλες
και φίλους της εφημερίδας άρχι-
σαν να φτάνουν: Βασίλης Μ. 60
ευρώ, από 50 ευρώ Βασίλης Μ.,
Κατερίνα Κ., Δημήτρης Τ., Μανώ-
λης Φ., Βασίλης Τ., από 30 ευρώ
Βασίλης Κ., Μαρία Ντ., Νίκος Σ. 20
ευρώ, από 15 ευρώ Σοφία Σ., Νί-
κος Α., Μαρία Π., από 10 ευρώ Δη-
μήτρης Κ., Μιχάλης Κ., Κώστας Δ.,
Λεωνίδας Μ., Θεοδώρα Κ., Γιάν-
νης Β., Νίκη Ζ., από 5 ευρώ Γιώρ-
γος Τ., Εύα Ν. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τους
Δέσποινα Σ., Ευαγγελία Σ., Αγγελι-
κή Π., Δημήτρη Τ., Δέσποινα Κ.,
Παρασκευά Ψ., Μωυσή Λ. που
γράφτηκαν συνδρομητές, την
ΠΟΣΤ και την ΟΤΟΕ που ενίσχυ-
σαν οικονομικά, καθώς και τις συν-
τρόφισσες και τους συντρόφους
που συγκέντρωσαν 11 ευρώ στην
εφορία Κυψέλης, 13 στο Αγλαΐα
Κυριακού και 40 ευρώ στο Ηρά-
κλειο.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Η τάξη 
ανοίγει 

δρόμους 
για την 

Αριστερά

Στηρίξτε 
τη δική σας 
εφημερίδα

Στόχος 
50.000
ευρώ

Πρωτοσέλιδο της Εργατικής Αλληλεγγύης στις 28 Αυγούστου 2019.
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Με τριήμερη απεργία 22-24
Οκτώβρη και πανελλαδικό
συλλαλητήριο την Πέμπτη

24/10 κλιμακώνουν οι εργαζόμενοι
των δήμων, τις κινητοποιήσεις ενάν-
τια στο “αναπτυξιακό” νομοσχέδιο. Οι
απεργοί διεκδικούν την απόσυρση
του άρθρου 179 που λύνει τα χέρια
των δημάρχων να ιδιωτικοποιούν δη-
μοτικές υπηρεσίες, αλλά και γενικό-
τερα το μπλοκάρισμα του πολυνομο-
σχεδίου που επιτίθεται στις συλλογι-
κές συμβάσεις, το συνδικαλισμό και
το περιβάλλον. 

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την
προηγούμενη βδομάδα με μαζικές
συνελεύσεις την Τετάρτη 16/10, στά-
ση εργασίας και διαδήλωση στο κέν-
τρο της Αθήνας την Πέμπτη 17/10,
αποχή από την εργασία το σαββατο-
κύριακο και πανελλαδικό συλλαλητή-
ριο το Σάββατο 19/10. Μετά το πα-
νελλαδικό συλλαλητήριο η ΠΟΕ ΟΤΑ
πραγματοποίησε σύσκεψη με τα Δ.Σ
των σωματείων και κατόπιν ανακοίνω-
σε το απεργιακό πρόγραμμα αυτής
της βδομάδας.

Την Τρίτη 22/10 και την Τετάρτη
23/10 οι εργαζόμενοι σε καθαριότη-
τα, ηλεκτροφωτισμό και πράσινο, κα-
τεβαίνουν σε 48ωρη απεργία. Τη δεύ-
τερη μέρα της 48ωρης θα κάνουν μη-
χανοκίνητη πορεία που θα ξεκινήσει
στις 10πμ από τα γραφεία της ΠΟΕ
ΟΤΑ στην πλατεία Καραϊσκάκη. 

Την Πέμπτη 24/10 θα απεργήσει το
σύνολο των δημοτικών υπαλλήλων
και θα πραγματοποιηθεί νέο πανελλα-
δικό συλλαλητήριο, στις 11πμ, στην
πλ.Καραϊσκάκη.

Οι εργαζόμενοι των δήμων κλήθη-
καν σε νέες γενικές συνελεύσεις τη
Δευτέρα 21/10 – οι οποίες αποδείχτη-
καν ιδιαίτερα μαζικές. “Περίπου 1000
συνάδελφοι συμμετείχαν στην έκτα-
κτη γενική συνέλευση που πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα σε συνεργασία
των τριών Σωματείων της Διεύθυνσης
Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, στο
αμαξοστάσιο της Ιεράς Οδού” μετέ-
φερε στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Φανή Δεληγιάννη, εργαζόμενη στο
δήμο Αθήνας. “Τα τρία μεγάλα σωμα-
τεία του δήμου έκαναν για πρώτη φο-
ρά κοινή συνέλευση, γεγονός που
ενίσχυσε το ήδη αγωνιστικό κι ενωτι-
κό κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες
ημέρες. Έγινε μεγάλη συζήτηση σχε-
τικά με το άρθρο 179 του πολυνομο-
σχεδίου και το πλαίσιο δράσης των
επόμενων κρίσιμων ημερών μέχρι την
ημέρα ψήφισής του, καθώς και για τη
συμμετοχή στις απεργίες που έχει
κηρύξει η ΠΟΕ – ΟΤΑ”.

Όπως φαίνεται κι από τα όσα δή-
λωσαν στην Εργατική Αλληλεγγύη
εργάτες κι εργάτριες που βαδίσαμε
μαζί στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης
17/10 και του Σαββάτου 19/10, η
απεργιακή κλιμάκωση που ανακοίνω-
σε η ΠΟΕ ΟΤΑ, ήρθε υπό την πίεση
των εργαζόμενων που βγήκαν στο
δρόμο αυτές τις μέρες.

“Η κυβέρνηση αποφάσισε να εκχω-

ρήσει αρμοδιότητες στους εργολά-
βους όπως η καθαριότητα, ο ηλε-
κτροφωτισμός και το πράσινο. Με μα-
ζικούς αγώνες της ομοσπονδίας μας
θα το αποτρέψουμε. Έτσι λοιπόν η
πρόταση του σωματείου μας είναι για
απεργία διαρκείας” τόνισε στην Ε.Α ο
Χρίστος Ευθυμίου, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων Αγ.Δημητρί-
ου, τα μέλη του οποίου διαδήλωσαν
την Πέμπτη 17/10 με μπουφάν πα-
ραλλαγής δηλώνοντας συμβολικά
όπως μας είπε “την αλληλεγγύη μας
στους Κούρδους εργάτες κι εργά-
τριες”.

“Μέχρι τη νίκη”
“Οι κινητοποιήσεις πρέπει να συνε-

χιστούν μέχρι να μας ακούσουν και
να καταλάβουν ότι κάνουν λάθος. Μέ-
χρι τη νίκη. Όπως τότε που πήγαν να
δώσουν τα λεωφορεία στους ιδιώτες.
Τι κατάφεραν; Το πήραν πίσω λόγω
των απεργιών και μετά φύγανε” λέει
η Γεωργία, εργαζόμενη στο δήμο Νί-
καιας. “Δεν γίνεται να λειτουργήσει η
καθαριότητα με ιδιώτες. Αυτό πρέπει
να το καταλάβει κι ο κόσμος. Δεν θα
έχουμε μόνο εμείς πρόβλημα που εν-
δεχομένως να χάσουμε τη δουλειά
μας. Ο ιδιώτης άμα δεν βγάζει το ίδιο
κέρδος κάποια στιγμή, αν δεν τον
συμφέρει πια, θα σταματήσει να μα-
ζεύει τα σκουπίδια. Γι' αυτό και χρει-
άζεται να αντισταθούμε όλοι μαζί.
Στη συνέλευση που κάναμε την Τε-
τάρτη δεν περιορίστηκε η συζήτηση
στο άρθρο 179. Ήμασταν όλοι εκεί κι
αποφασίσαμε, εκτός του να μην αφή-
σουμε τον ιδιώτη να μπει στις υπηρε-
σίες του δήμου, να διεκδικήσουμε τη
μονιμότητά μας. Δεν είναι λογικό να

παίρνεις ανέργους για 500 ευρώ και
μετά από λίγο να τους ξαναδιώχνεις.
Αυτά είναι κολπάκια. Όχι λύσεις”. 

“Ήρθαμε από το Βόλο για να ενι-
σχύσουμε τον αγώνα ενάντια στα μέ-
τρα που παίρνει η κυβέρνηση και πά-
ει να δώσει όλες τις δημόσιες υπηρε-
σίες στους ιδιώτες. Κάναμε συνελεύ-
σεις τις προηγούμενες ημέρες και
ήρθαμε σήμερα ένα πούλμαν. Θα εί-
μαστε ξανά εδώ όποτε χρειαστεί.
Απεργία πρέπει να είναι η συνέχεια
με κλείσιμο των αμαξοστάσιων” μας
είπε η Θάλεια Στάχτου, πρόεδρος
του σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ νο-
μού Μαγνησίας πριν τη σύσκεψη των
σωματείων το μεσημέρι του Σαββά-
του. 

Ανάλογη εικόνα μας έδωσε κι ο
Χρήστος Γαρύφαλλος από το Σύλλο-
γο Εργαζομένων δήμων Πύργου - Αρ-
χαίας Ολυμπίας - Ζαχάρως: “Ενώνου-
με τη φωνή μας σήμερα με τους συ-
ναδέλφους από όλη τη χώρα. Λέμε
όχι στο άρθρο 179 που ξεπουλάει την
καθαριότητα, το πράσινο και τον ηλε-
κτροφωτισμό, λέμε ναι σε προσλή-
ψεις και μόνιμες θέσεις εργασίας. Λέ-
με κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα
και τις συλλογικές συμβάσεις και δη-
λώνουμε ότι θα είμαστε δίπλα σε
όλους τους εργαζόμενους. Στη συνέ-
λευση του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
υπήρχε μαζική συμμετοχή από όλους
τους χώρους εργασίας του δήμου.
Δεν ήταν μόνο από την καθαριότητα,
αλλά κι από το διοικητικό προσωπικό.
Πάνε να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα κι
αυτό το καταλαβαίνουν οι συνάδελ-
φοι. Αν ανοίξει η πόρτα για το ξεπού-
λημα της μιας υπηρεσίας, έρχεται με-
τά και η άλλη. Ακολούθησαν εξίσου

μαζικές συνελεύσεις και στο δήμο
Ζαχάρως και στο δήμο Πύργου. Άπο-
ψή μας είναι ότι πρέπει να υπάρξει
κλιμάκωση με απεργίες Δευτέρα, Τρί-
τη, Τετάρτη. Δεν θα τους σταματή-
σουμε με τρίωρες στάσεις εργασίας
και μονοήμερες κινητοποιήσεις” .

“Θα συνεχίσουμε”
“Σήμερα ήταν μια πολύ δυνατή κι-

νητοποίηση” συνέχισε ο Νίκος Χατζά-
ρας από το Σύλλογο Εργαζομένων
Αμπελοκήπων – Μενεμένης και μέλος
της Πρωτοβουλίας εργαζομένων ΟΤΑ
“Η Σκουπιδιάρα”. “Θα συνεχίσουμε
και την επόμενη βδομάδα γιατί είναι
μια μεγάλη μάχη να μην περάσει πε-
ραιτέρω η ιδιωτικοποίηση και να μπει
και φρένο στις ήδη ξεκινημένες προ-
σπάθειες ιδιωτικοποιήσεων. Πα-
λεύουμε να τα πάρουμε όλα πίσω.
Δεν είναι μόνο οι ιδιωτικοποιήσεις, εί-
ναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα και οι
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα συνδι-
κάτα, το χτύπημα στις συλλογικές
συμβάσεις. Από τη μεριά της 'Σκουπι-
διάρας' προτείνουμε να συνεχίσουμε
με καταλήψεις γκαράζ και δημαρχεί-
ων από Δευτέρα και νέες απεργίες,
συντονιζόμενοι με τους εργαζόμε-
νους των νοσοκομείων που απεργούν
στις 23/10. Διεκδικούμε από την ΑΔΕ-
ΔΥ να κηρύξει απεργία σε όλο το δη-
μόσιο τομέα. Δεν είναι για την τιμή
των όπλων. Έχουμε τη δύναμη να
τους σταματήσουμε όπως φάνηκε
από τις διαρκείς αναβολές που έχουν
κάνει στην ψήφιση του νομοσχεδίου,
κάτω από την πίεση των απεργιακών
κινητοποιήσεων”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Συλλαλητήριο την Πέμπτη
24/10, στις 6μμ, στην
πλατεία Κλαυθμώνος,

καλεί η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή
την ψήφιση του “αναπτυξια-
κού” νομοσχεδίου στη Βουλή.
Στις 5μμ, στο Σύνταγμα, καλεί
την ίδια μέρα το ΕΚΑ.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια καλεί την ΑΔΕΔΥ να
κηρύξει 48ωρη απεργία σε όλο
το δημόσιο την Τετάρτη 23/10
και την Πέμπτη 24/10, καθώς
ταυτόχρονα με την ψήφιση του
αντεργατικού πακέτου, δύο
από τους μεγαλύτερους κλά-
δους της βρίσκονται σε απερ-
γιακό αναβρασμό. Στο πανελ-
λαδικό συλλαλητήριο της ΠΟΕ
ΟΤΑ το Σάββατο19/10, ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια και το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων έδωσαν το παρών με
πανό που έγραφε “Δήμοι – Νο-
σοκομεία κοινός αγώνας. Να
τα πάρουμε όλα πίσω”.

“Η Υγεία και οι Δήμοι βρί-
σκονται για δύο μέρες στους
δρόμους διεκδικώντας να βά-
λουν τέρμα στην επίθεση που
έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση
του Μητσοτάκη ενάντια στους
εργαζόμενους” τονίζει ο Συντο-
νισμός στο κάλεσμά του και συ-
νεχίζει. “Ο Γεωργιάδης δήλωσε
προκλητικά την προηγούμενη
βδομάδα ότι η κυβέρνηση αυτή
ήρθε για να τα δώσει όλα
στους ιδιώτες. Ένας νέος γύ-
ρος ιδιωτικοποιήσεων, απολύ-
σεων και περικοπών στις κοινω-
νικές δαπάνες είναι ο τρόπος
για να εξασφαλίσει η ΝΔ, τα
δώρα που θέλει να κάνει στο
κεφάλαιο και ταυτόχρονα να
βγάλει τα τεράστια πρωτογενή
πλεονάσματα. Αυτό φαίνεται
ξεκάθαρα και στο σχέδιο προ-
ϋπολογισμού που καταθέτει...
Το ίδιο το πολυνομοσχέδιο πέ-
ρα από την ιδιωτικοποίηση, βά-
ζει ταφόπλακα στις Κλαδικές
Συλλογικές Συμβάσεις και δίνει
ένα σκληρό χτύπημα στο συνδι-
καλισμό και το δικαίωμα στην
απεργία. Τώρα είναι η ώρα για
να υπάρξει απεργιακός συντο-
νισμός.

Η ΑΔΕΔΥ πρέπει να προχω-
ρήσει σε 48ωρη απεργία μαζί

Γιατί 
δεν καλεί 
η ΑΔΕΔΥ
48ωρη
Απεργία;

19/10, Πανελλαδικό συλλαλητήριο εργαζομένων στους ΟΤΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΔΗΜΟΙ  
Όχι στην ιδιωτικοποίηση



Εργαζόμενοι από τα δημόσια νοσοκομεία όλης
της χώρας θα διαδηλώσουν στην Αθήνα την
Τετάρτη 23 Οκτώβρη, ημέρα 24ωρης πανελ-

λαδικής απεργίας του κλάδου. Την απεργία καλούν
οι δύο μεγάλες ομοσπονδίες ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ,
δίνοντας τη δυνατότητα να ενωθούν στο δρόμο για-
τροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και συνολικά οι εργα-
ζόμενοι στη δημόσια Υγεία. Η διαδήλωση θα ξεκινή-
σει στις 8.30πμ από την πλατεία Μαβίλη.

Η κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια της μεγάλης
απεργιακής διαδήλωσης που έγινε στις 6 Σεπτέμ-
βρη στη Θεσσαλονίκη, με διεκδικήσεις τη μονιμο-
ποίηση όλων των συμβασιούχων, την κάλυψη των
κενών με μαζικές προσλήψεις και την αύξηση της
χρηματοδότησης στην Υγεία.

“Στα νοσοκομεία μας η κατάσταση παραμένει
τραγική” επισημαίνει το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων. “Μπορεί τα τελευταία χρόνια με την «ένεση»
των 12.000 και βάλε συμβασιούχων να μην έκλει-
σαν τα νοσοκομεία αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λει-
τουργούμε σωστά. Πέρα από τον άμεσο κίνδυνο να
απολυθούν όλοι οι συμβασιούχοι από τον Κικίλια
έως το πρώτο εξάμηνο του 2020, τα κενά παραμέ-
νουν τεράστια -πάνω από 40.000- τα μηχανήματα
χαλάνε συνέχεια, η Πρωτοβάθμια Υγεία είναι διαλυ-
μένη. Αντί να γίνουν μόνιμες προσλήψεις για να αν-
ταποκριθεί το ΕΣΥ στις ανάγκες των εργαζόμενων,
των φτωχών και των ανασφάλιστων η ΝΔ ξεκίνησε
την διακυβέρνηση της απαγορεύοντας την νοση-
λεία στα δημόσια νοσοκομεία των μεταναστών και
των προσφύγων, στερώντας τους τη δυνατότητα
να έχουν ΑΜΚΑ”. 

Μετά από παρέμβαση του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων η ΕΙΝΑΠ αποφάσισε ότι οι γιατροί στα νοσο-
κομεία της Αττικής θα δέχονται όλους τους ασθε-
νείς χωρίς διακρίσεις και απαιτεί να δοθεί ΑΜΚΑ σε
όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Η δυνατότητα που δίνεται να ενωθεί απεργιακά
το σύνολο των εργαζόμενων στη δημόσια Υγεία,
μόνιμων και συμβασιούχων, έχει ιδιαίτερη σημασία
καθώς όπως καταγγέλουν οι αγωνιστές και οι αγω-
νίστριες του Συντονιστικού, το μέλλον όλων, όπως
και του ίδιου του ΕΣΥ βρίσκεται στον αέρα.

Αόριστες υποσχέσεις
Οι 4.000 του προγράμματος ΟΑΕΔ το μόνο που

έχουν λάβει είναι μια δήλωση του Κικίλια ότι “σας
χρειαζόμαστε”, αλλά παράταση δεν έχει δοθεί. Το
μισό μη ιατρικό επικουρικό προσωπικό δοκίμασε
την πικρή γεύση του ΑΣΕΠ και βρέθηκε εκτός δια-
γωνισμού, άσχετα αν δούλευαν στα νοσοκομεία 5-6
χρόνια. Οι επικουρικοί γιατροί που επίσης λήγει η
σύμβαση τους τον Νοέμβρη το μόνο που έχουν λά-
βει είναι αόριστες υποσχέσεις. Οι πρώην εργολαβι-
κοί εργαζόμενοι που δεν συγκεντρώνουν τα “απα-

ραίτητα μόρια” απολύονται μετά τη λήξη του 24μή-
νου τους. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι στην Υγεία, στην
πλειοψηφία τους είναι εξαντλημένοι σωματικά και
ψυχικά από τον υψηλό φόρτο εργασίας, προσπα-
θώντας να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ.

Κρυμμένες –όχι και τόσο καλά– πίσω από αυτή
την κατάσταση είναι οι κυβερνητικές προθέσεις για
ιδιωτικοποίηση της δημόσιας Υγείας, ένα ακόμα
σημείο που ενώνει τους εργαζόμενούς της με τον
παράλληλο αγώνα αυτών των ημερών, αυτόν των
εργαζόμενων στους δήμους. Καθόλου τυχαίες δεν
είναι οι προτάσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ-
λόγου που υπό την ηγεμονία της κυβερνητικής ΔΑ-
ΚΕ, φτάνουν να μιλάνε για μετατροπή των νοσοκο-
μείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, συγ-
χωνεύσεις γειτονικών νοσοκομείων, δυνατότητα
σύναψης ειδικών συμβάσεων με ιδιώτες γιατρούς,
αντί προσλήψεων κλπ. Οι προτάσεις του ΠΙΣ ξεσή-
κωσαν αντιδράσεις όπως της ΕΙΝΑΠ, που τονίζει
ότι “η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ βρίσκει ριζικά αντί-
θετη τη συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών του”.

Σ.Μ.
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με τους δύο μαζικούς κλάδους
εργαζομένων της που απερ-
γούν και τουλάχιστον την Πέμ-
πτη 24/10, την ημέρα ψήφισης
του νομοσχεδίου να καλέσει,
απεργιακή κινητοποίηση μαζί
με τους εργαζόμενους της
ΠΟΕ ΟΤΑ. 

Καλούμε όλα τα Συνδικάτα
του Δημοσίου, τις Ομοσπον-
δίες και τα σωματεία, να προ-
χωρήσουν σε απεργιακή κινη-
τοποίηση στις 24 Οκτώβρη,
την ημέρα που ψηφίζεται το
αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο
και να βρεθούμε στον δρόμο
του αγώνα, μαζί με τους εργα-
ζόμενους των ΟΤΑ. Και να συ-
νεχίσουμε την ίδια ημέρα το
απόγευμα, στο Συλλαλητήριο
που καλούν τα Συνδικάτα στις
6μμ στην Πλατεία Κλαυθμώ-
νος. Με συντονισμένο απερ-
γιακό αγώνα μπορούμε να
τους σταματήσουμε”.

Αγωνιστική 
Ταξική Ενότητα

Κατώτερες των περιστάσεων
στέκονται μέχρι τώρα οι συνδι-
καλιστικές ηγεσίες τουλάχι-
στον της ΑΔΕΔΥ και του Εργα-
τικού Κέντρου Αθήνας. Σύμφω-
να με ενημέρωση της Αγωνιστι-
κής Ταξικής Ενότητας (ΑΤΕ),
στη συνεδρίαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Εργατικού
Κέντρου, οι ΠΑΣΚΕ, ΕΑΚ (ΣΥΡΙ-
ΖΑ), ΔΑΣ (ΠΑΜΕ), ΔΑΚΕ, Νέα
Πορεία κι "ΕΜΕΙΣ" δεν πρότει-
ναν καμιά απεργιακή κινητοποί-
ηση για τις ημέρες που το Ν/Σ
θα ήταν στη Βουλή. Η ΑΤΕ που
συμμετείχε με δικαίωμα λόγου
αλλά όχι ψήφου, κατέθεσε
πρόταση για απεργία στις 23
Οκτώβρη, αλλά δεν βρήκε αν-
ταπόκριση από καμία άλλη δύ-
ναμη. 

Με τον ίδιο τρόπο τοποθετή-
θηκαν οι παρατάξεις στην
Εκτελεστική Επιτροπή της
ΑΔΕΔΥ. “Συγκεκριμένα οι πα-
ρατάξεις ΔΗΣΥ-ΠΑΣΚ, ΕΑΕΚ
(ΣΥΡΙΖΑ), ΔΑ (Μπαλασόπου-
λος) και ΜΕΤΑ έκαναν γενικά
και αόριστα λόγο για κάποια
κινητοποίηση στην ψήφιση,
ενώ η ΔΑΚΕ δεν πρότεινε τίπο-
τα. Το ΠΑΜΕ τοποθετήθηκε
γενικόλογα περί κλιμάκωσης
χωρίς καμία απεργιακή πρότα-
ση, συντασσόμενο με τις υπό-
λοιπες παρατάξεις. Μόνο οι
Παρεμβάσεις πρότειναν απερ-
γία τονίζοντας την ανάγκη να
υπάρχει συμπόρευση του δη-
μόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.
Η πρόταση αυτή μπήκε σε ψη-
φοφορία αλλά ψηφίστηκε μό-
νο από τις Παρεμβάσεις” ανα-
φέρουν οι αγωνιστές/τριες της
ΑΤΕ. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Απαιτούμε
προσλήψεις, 
όχι απολύσεις

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Οργανώνουμε!
Όλες τους τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας δίνουν τα μέλη του

Συντονιστικού των Νοσοκομείων.
“Έχουμε κάνει ήδη εξορμήσεις κι έχουμε συναντήσει πολύ θετική ανταπόκριση

τόσο όσον αφορά την ανάγκη για συμμετοχή στην απεργία όσο και για το ζήτημα
που ανοίγουμε ενάντια στην κίνηση της κυβέρνησης να κόψει τον ΑΜΚΑ των με-
ταναστών και προσφύγων. Τονίζουμε ότι οι νοσηλευτές και οι γιατροί πρέπει να
προσφέρουμε φροντίδα σε όλους χωρίς διακρίσεις και η συντριπτική πλειοψηφία
συμφωνεί” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη, η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του
Συντονιστικού κι εκλεγμένη στο Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΓΝΑ Γεννη-
ματάς. “Απέναντι από αυτό το αίσθημα αλληλεγγύης βρίσκεται η πλειοψηφία ΠΑ-
ΣΚΕ και ΔΑΚΕ στο Δ.Σ του σωματείου που δήλωσαν ότι δεν χρειάζεται να βγει
σχετική απόφαση από το σωματείο, ώστε να καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι.
Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε απευθυνόμενοι στις συναδέλφισσες και τους συνα-
δέλφους, εξηγώντας την κρισιμότητα της απεργίας κι ότι χρειάζεται μαζική συμ-
μετοχή προκειμένου να διεκδικήσουμε προσλήψεις και μονιμοποιήσεις”. 

Στη Θεσσαλονίκη η συμμετοχή έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες των συνδικαλι-
στών. “Διεκδικούμε από τις ομοσπονδίες να μισθώσουν κι άλλα λεωφορεία γιατί
ήδη έχει γεμίσει ένα πούλμαν και έχουμε αρκετούς συναδέλφους ακόμα που θέ-
λουν να κατέβουν στη διαδήλωση” μας είπε ο Γιάννης Κούτρας, αντιπρόεδρος
της ΕΝΙΘ κι εκλεγμένος στο Δ.Σ του σωματείου του Ιπποκράτειου νοσοκομείου. 

“Κάναμε εξόρμηση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, βάλαμε την
αφίσα του Συντονιστικού σε όλα τμήματα και καλέσαμε τους συναδέλφους να
απεργήσουν και να κατέβουν στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Ετοιμαζόμαστε να

κατέβουμε μαζί με συμβασιούχες συναδέλφισσες. Όπως μαθαίνουμε κι από άλλα
νοσοκομεία της πόλης δεκάδες πρόκειται να μπουν στα λεωφορεία για την Αθή-
να, πολλοί από αυτούς συμβασιούχοι. Πολύς κόσμος έχει εξοργιστεί με τις προ-
σπάθειες απόλυσης συμβασιούχων όπως αυτή που έγινε στο Παπαγεωργίου”,
δήλωσε η Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζόμενη στο ΨΝΘ. 

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως είχαμε γράψει και την περασμένη
βδομάδα, η διοίκηση προχώρησε στην απόλυση δύο συμβασιούχων εργαζόμε-
νων που οι συμβάσεις τους λήγουν στο τέλος του 2020. Οι απολύσεις έγιναν
με το αιτιολογικό της “απρεπούς συμπεριφοράς”, το οποίο όμως δεν προκύ-
πτει από καμία αναφορά ή ΕΔΕ. Την Τετάρτη 16/10 έγινε κινητοποίηση στο νο-
σοκομείο ενάντια στις απολύσεις. “Με πρωτοβουλία του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων έγινε συγκέντρωση στη διοίκηση με τη συμμετοχή του σωματείου του
νοσοκομείου κι εκπροσώπων της ΕΔΟΘ και της ΠΟΕΔΗΝ” μεταφέρει στην Ε.Α
ο Γιάννης Κούτρας. “Απαίτηση όλων προς το διοικητή του νοσοκομείου είναι
να ανακληθούν οι απολύσεις. Η απόφαση παραπέμφθηκε σε νέα συνεδρίαση
του Δ.Σ την ερχόμενη βδομάδα. Εμείς οργανώνουμε και στο Παπαγεωργίου τη
μαζική συμμετοχή στην απεργία. Θα θέσουμε το ζήτημα των απολύσεων και
στη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας την Τετάρτη 23/10. Είναι όλοι αποφασι-
σμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να επιστρέψουν οι συνάδελ-
φοι στις θέσεις τους”.

Μάχες στο Αμαλία Φλέμινγκ και το Αγλαΐα Κυριακού
Γυρίστε στη σελ. 17
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Τα πάνω κάτω έφεραν ο Κασι-
διάρης και ο Μίχος λίγο πριν
την ολοκλήρωση των απολο-

γιών στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Με τον Κασιδιάρη να επιχειρεί μια
στροφή που πλέον αποσκοπεί στη
σωτηρία αποκλειστικά του στενού
πυρήνα του Μιχαλολιάκου και τον
Μίχο που έχει σπάσει από τη ΧΑ εδώ
και δυο χρόνια να αποκαλύπτει
πράγματα που καίνε την οργάνωση,
τα καρφώματα και οι αντιφάσεις
έχουν χτυπήσει κόκκινο. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες οδεύει ο Μιχα-
λολιάκος προς τις συμπληγάδες της
δικής του απολογίας.

«Επιμέρους εγκλήματα υπάρχουν.
Η δικαιοσύνη τα διερευνά. Το κόμμα
δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήπο-
τε εγκληματική πράξη, ακόμη κι αν η
πράξη αυτή αποδοθεί σε κάποιο μέ-
λος, φίλο, οπαδό ακόμα και βουλευ-
τή». Ο Κασιδιάρης, ο οποίος απολο-
γήθηκε στις 16/10 (392η συνεδρία-
ση) σε ένα δικαστήριο περικυκλωμέ-
νο από αντιφασίστες/τριες, παραδέ-
χτηκε: ακόμα και βουλευτής μπορεί
να βρεθεί ένοχος για τις εγκληματι-
κές πράξεις, αλλά όχι το «κόμμα».
Πριν λίγες βδομάδες ο Μιχαλολιά-
κος είχε δηλώσει «καμία ανάμιξη
βουλευτού» στη δολοφονία Φύσσα –
άδειαζε τη Νίκαια για να σώσει την
ηγεσία. Τώρα, ύστερα από μήνες
συνεχιζόμενης παρακμής, με το αν-
τιφασιστικό κίνημα να συνεχίζει να
μην τους πιέζει ασφυκτικά και με το
φιάσκο των απολογιών να έχει πάρει
τεράστιες διαστάσεις, ήρθε η σειρά
και των πρώην βουλευτών που απο-
τέλεσαν τους πιο αδύναμους κρί-
κους στη δίκη. Με την απολογία του
ο Κασιδιάρης αδειάζει και επίσημα
πλέον τους πρώην βουλευτές της
ΧΑ Λαγό και Μίχο που πρόσφατα κα-
ταδικάστηκαν για την επίθεση στο
Συνεργείο, επικεφαλής του τάγμα-
τος εφόδου που δυο μήνες αργότε-
ρα δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα –
και προειδοποιεί ότι η οργάνωση θα
αδειάσει και όποιον άλλο χρειαστεί.
Σκοπός πλέον είναι να σωθεί ο αρ-
χηγός και ο πολύ στενός κύκλος του
που έχει παραμείνει πιστός. 

Η στροφή της υπεράσπισης της
κλίκας του αρχηγού δεν περιορίστη-
κε στο ποιοι από τη ναζιστική οργά-
νωση είχαν συμμετοχή στα εγκλήμα-
τά της αλλά προχώρησε και στο ζή-
τημα της ιδεολογίας. Ο Κασιδιάρης
αντεπιτέθηκε όσον αφορά την ιδεο-
λογία της Χρυσής Αυγής: «το να δί-
νει αναφορά απολογούμενος ένας
πολίτης για τις ιδέες του είναι κάτι
απαράδεκτο. Δεν θα απολογηθώ για
την ιδεολογία του κόμματος». Μετά
από τόσα χρόνια τραγελαφικών
ισχυρισμών από την οργάνωση ο Κα-
σιδιάρης παραδέχτηκε τη ναζιστική
ιδεολογία της. Μάταια τόσες βδομά-
δες γελοιοποιούνται οι κατηγορού-
μενοι, άλλοι λέγοντας ότι ο ναζιστι-
κός χαιρετισμός είναι αρχαιοελληνι-
κός, άλλοι ότι θα ήταν στα βουνά με
το ΕΑΜ αν είχαν ζήσει νωρίτερα,

όλοι όμως προσφέροντας άφθονο
γέλιο στο ακροατήριο της δίκης.

Όταν ο Κασιδιάρης ρωτήθηκε από
τον αναπληρωτή εισαγγελέα Στ. Κω-
σταρέλλο αν επικοινώνησε με τον
Λαγό για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, απάντησε: «Ο εισαγγελέας
έχει απόλυτη και σφαιρική γνώση
όλων των αθέμιτων αποφάσεων που
πάρθηκαν από τον Ντογιάκο. Ως εκ
τούτου η ερώτηση δεν αποσκοπεί
στην αποκάλυψη της και δεν θα
απαντήσω». Το πρωί είχε ξεκινήσει
την απολογία του με ένα μακρόσυρ-
το λογύδριο με σκοπό να στηρίξει τη
γραμμή της ΧΑ περί «πολιτικής
σκευωρίας»: ότι τη δίωξη την έστη-
σε ο Σαμαράς, μαζί με υπουργούς
της ΝΔ για να χαντακώσουν τη Χρυ-
σή Αυγή, σε συνεργασία με τον ει-
σαγγελέα Ι. Ντογιάκο (είναι η γραμ-
μή που η Χρυσή Αυγή έχει στηρίξει
από την αρχή, πέφτοντας έτσι κι αλ-
λιώς σε μεγάλα αδιέξοδα όσο επιβε-
βαιώνεται το κατηγορητήριο). Το με-
σημέρι ο Κασιδιάρης ισχυρίστηκε με
τα παραπάνω λόγια ότι μέσα στο

κόλπο είναι και η ίδια η έδρα που δι-
κάζει τη Χρυσή Αυγή, αφήνοντας εμ-
βρόντητη την έδρα και το κοινό.

Μίχος
Ο Μίχος, απολογούμενος στις

18/10 (394η συνεδρίαση), έχει απο-
χωρήσει από τη ΧΑ από το 2017.
Έχει ήδη έρθει σε σύγκρουση με
αυτήν ως προς τη δίκη, πολύ πριν
την ώρα της απολογίας του. Ο νέος
του δικηγόρος από την πρώτη στιγ-
μή που τον ανέλαβε πρόβαλε τη
γραμμή ότι υπάρχει ένας εγκληματι-
κός βραχίονας μέσα στη ΧΑ (η πε-
ριοχή ευθύνης του Λαγού), αλλά και
ένα ιδεολογικό παρακλάδι με το
οποίο αναπτύσσονταν οι ναζιστικές
ιδέες στη Χρυσή Αυγή. Τότε, μέσα
στην αίθουσα του δικαστηρίου σε
ώρα εξέτασης μάρτυρα είχε γίνει η
πρώτη ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ
των αντίστοιχων συνηγόρων με φω-
νές και κατηγορίες εκατέρωθεν. 

Στη συνέχεια οι χειρισμοί του συ-
νηγόρου του Μίχου βοήθησαν το δι-
καστήριο να αποκτήσει πλήρη εικό-

να του ρόλου που έπαιξε το τάγμα
εφόδου της Νίκαιας στην επίθεση
στο Συνεργείο το 2013, ενώ ο Μίχος
στην απολογία του στην αντίστοιχη
δίκη έδινε στεγνά τον Λαγό, τοποθε-
τώντας τον στην κεφαλή της μοτο-
πορείας. Σκοπός των κινήσεων αυ-
τών, ανάμεσα σε άλλα, ήταν να δεί-
ξει ότι ο δικός του ρόλος ήταν αμε-
λητέος, αλλά τελικά οι δυο πρώην
βουλευτές καταδικάστηκαν με την
ίδια ποινή.

Η απολογία του στη μεγάλη δίκη
ήταν το αποκορύφωμα αυτής της
διαδικασίας. Όταν ρωτήθηκε γιατί
έχει αποχωρήσει από τη Χρυσή Αυγή
η απάντησή του ήταν: «Έπρεπε να
είχαμε κινηθεί αλλιώς με τη δολοφο-
νία Φύσσα. Έπρεπε να διαγραφούν
οι υπεύθυνοι. Το είπα στον Θανάση
Κωνσταντίνου [σ.σ: μάρτυρας υπε-
ράσπισης Μιχαλολιάκου, ευρωβου-
λευτής με τη ΧΑ], μου λέει ‘όλα θα
γίνουν’. […] Δεν διαγράφτηκε κανέ-
νας». Ο Κωνσταντίνου βέβαια στην
κατάθεσή του είχε πει ότι «ο Πατέ-
λης σε ελάχιστο χρόνο ετέθη εκτός»
και ότι «έπαυσε η υφιστάμενη τοπι-
κή» της Νίκαιας. Διαγραφές ωστόσο
δεν έγιναν: ο Πατέλης δεν έπαψε να
εμφανίζεται και πολλοί από τους κα-
τηγορούμενους κατέθεσαν ότι μετά
το κλείσιμο της Νίκαιας τους μά-
ζευαν στον Πειραιά ο Λαγός και ο
Τσακανίκας. Απλώς ο Κωνσταντίνου
άνοιξε το δρόμο για το άδειασμα της
τοπικής μέσα στη δίκη, έναν δρόμο
που ο Παναγιώταρος πάτησε σαν
οδοστρωτήρας (βλ. δίπλα).

Ο Μίχος ωστόσο δεν έμεινε στην
απουσία διαγραφών για τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα. Αποκάλυψε
ότι η επίθεση στους Αιγύπτιους
αλιεργάτες ήταν γνωστή στα κεντρι-
κά όργανα της Χρυσής Αυγής, αφού
και σε αυτή την περίπτωση, ήταν ο
ίδιος που ζήτησε από την κεντρική
επιτροπή και τον Λαγό να γίνουν
διαγραφές των υπεύθυνων. Ανέτρε-
ψε έτσι τις απολογίες όλων των ηγε-
τικών στελεχών που κατέθεσαν ότι
αγνοούσαν τα πάντα μέχρι να λά-
βουν τη δικογραφία.

Τις υπερασπιστικές γραμμές της
υπόλοιπης ηγεσίας τις αποτελείωσε
όταν μίλησε για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. «Τα τηλέφωνα είχαν
σπάσει και ο Λαγός που με πήρε
ωρυόταν. Του λέω, ‘μίλησες με τον
αρχηγό’; Αν θυμάμαι καλά μου λέει
‘ναι, ωρύεται’. ‘Ποιος το έκανε’, του
λέω. ‘Αυτός ο ηλίθιος, ο πανήβλα-
κας’». Η περιγραφή του Μίχου κουμ-
πώνει με την κατάθεση του δημοσιο-
γράφου Α. Σπίνου ότι ο Μιχαλολιά-
κος ήξερε από το ίδιο βράδυ και
έπαιρνε απανωτά τηλέφωνα, όσο και

με του Σταμπέλου ότι ενημέρωσε
τον Λαγό λίγα λεπτά μετά τη δολο-
φονία. Κατεδαφίζει, από την άλλη,
το αφήγημα ότι ο αρχηγός έμαθε
την επόμενη μέρα και ότι ο Ρουπα-
κιάς ήταν άγνωστος στην οργάνωση
–ο Λαγός στην περιγραφή Μίχου
δείχνει να έχει ιδιαίτερη οικειότητα
με τον Ρουπακιά. Αφήνει παντελώς
έκθετη τη Χρυσή Αυγή για τις κινή-
σεις των επόμενων ημερών, την ανα-
κοίνωση και τις δηλώσεις στις κάμε-
ρες και τη βουλή με την πλήρη άρ-
νηση οποιασδήποτε σχέσης με την
επίθεση, τις ιστορίες περί «περαστι-
κού» Ρουπακιά κλπ. Επιβεβαιώνει ότι
από τα πρώτα κιόλας λεπτά όλα λει-
τούργησαν κάτω από τις κατευθύν-
σεις ενός μηχανισμού συγκάλυψης. 

Πολλές φορές μέσα στην απολο-
γία του αναφέρθηκε στην ιεραρχία
της οργάνωσης. Την περιέγραψε κα-
τηγορηματικά: «αρχηγός, πολιτικό
συμβούλιο, κεντρική επιτροπή», και
την επανέλαβε αρκετές φορές στη
συνέχεια, για να εξηγήσει ότι ο ίδιος
ήταν κατώτερος στην ιεραρχία και
δεν ακουγόταν. Ενώ είπε ότι μπρο-
στά του δεν έχει δοθεί ποτέ καμία
εντολή για βίαιες πράξεις, χρησιμο-
ποίησε αυτό το σχήμα για να υπο-
νοήσει ότι πολλά μπορεί να γίνονταν
κεκλεισμένων των θυρών: «Δεν μπο-
ρώ να ξέρω τι είχε συζητηθεί στο
πολιτικό συμβούλιο μεταξύ κάποιων
ανθρώπων. Αυτά μπορεί να τα ξέ-
ρουν μόνο όσοι ήταν εκεί». Απέναντι
στον Κασιδιάρη που έδειξε ανοιχτά
την πρόθεση της κλίκας του αρχη-
γού να δώσουν και πρώην βουλευ-
τές, ο Μίχος καίει το Λαγό και την
ίδια την ηγεσία, λίγες μέρες πριν
ανοίξει το στόμα του και ο Λαγός.
Όλοι εναντίον όλων.

Ο εκνευρισμός που προκάλεσε
στην υπόλοιπη υπεράσπιση ο Μίχος
ήταν εμφανής. Η νέα υπεράσπιση
Μίχου ολοκλήρωσε τον κύκλο της
στην αποδεικτική διαδικασία της δί-
κης της ΧΑ όπως ξεκίνησε: με έναν
ομηρικό καυγά μπροστά στην έδρα.
Ο συνήγορος δέχτηκε επικριτικά
σχόλια και απειλές στα οποία απάν-
τησε ουρλιάζοντας «άντε ρε φασι-
στάκο» στον ανιψιό και συνήγορο
υπεράσπισης του Μιχαλολιάκου. 

Αφροδίτη Φράγκου
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ΜΙΧΟΣ-ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Αδειάζουν ο ένας τον άλλο

Επόμενες
δικάσιμες
Στο Εφετείο
στις 30/10 και 6/11

Ο Μίχος και ο συνήγορός του Γρηγορίου
τσακώνονται με τους συνήγορους του Μιχαλολιάκου.

Ο Κασιδιάρης με νεοσύλλεκτους χρυσαυγίτες χαιρετούν ναζιστικά
και κρατάνε σημαία της Βέρμαχτ. Φωτό από το κινητό του Κασιδιάρη.



23 Οκτώβρη 2019, Νο 1395Το αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ 6 NOEMBΡΗ  
Όλοι στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
Αντιφασιστική διαδήλωση και συγκέντρωση

καλεί η ΚΕΕΡΦΑ στις 6 Νοέμβρη (8.30πμ στο
σταθμό του ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων και πορεία

στο Εφετείο) τη μέρα απολογίας του “φύρερ” της
ναζιστικής οργάνωσης, Ν. Μιχαλολιάκου. Αντιφασι-
στικές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν το
πρωί της ίδιας μέρας και σε μια σειρά άλλες πόλεις. 

Στο κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ για μια μαζική και
απεργιακή αντιφασιστική πορεία και συγκέντρωση
την ημέρα της απολογίας ανταποκρίθηκαν άμεσα
και καλούν η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ο Σύλλογος Εργαζό-
μενων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας και άλλα σωμα-
τεία καθώς και οι φοιτητικοί σύλλογοι Μεταλλει-
ολόγων, Γεωλογικού, Φιλοσοφικής, ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ,
ΣΓΤΚΣ ΠΑΔΑ, ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ, Παντείου, Παιδαγωγι-
κού, Χημικού και ΑΣΚΤ. Στη συγκέντρωση στο Εφε-
τείο καλούν επίσης η ΠΕΝΕΝ, η ΠΟΣΠΕΡΤ και η
ΠΟΕΣΥ.

Στο χώρο της εκπαίδευσης, σε μια σειρά από
σχολές η απόφαση για συμμετοχή στην αντιφασι-
στική συγκέντρωση πάρθηκε από γενικές συνελεύ-
σεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μαζί με τις κινητο-
ποιήσεις ενάντια στο νόμο πλαίσιο της Κεραμέως.  

“Στη δεύτερη γενική συνέλευση της Φιλοσοφικής
στο ΕΚΠΑ που είχε εκατοντάδες φοιτητές, πάρθη-
κε απόφαση ότι θα κατεβούμε με πανό στη συγκέν-
τρωση έξω από τη δίκη της Χρυσής Αυγής την ώρα
που θα απολογείται ο φυρερίσκος Μιχαλολιάκος,
όπως έχουμε κάνει και προηγούμενες φορές έξω
από το Εφετείο” δήλωσε στην εργατική αλληλεγ-

γύη ο Άγγελος Διονυσακόπουλος από το ΣΕΚ στην
Φιλοσοφική. “Όλοι καταλαβαίνουν πως πρόκειται
για το αποκορύφωμα της δικαστικής διαδικασίας
και αναγνωρίζουν τη σημασία που είχε η παρουσία
των φοιτητών στο αντιφασιστικό κίνημα όλα αυτά
τα χρόνια. Από τη μεριά μας σαν ΚΕΕΡΦΑ Φιλοσο-
φικής καταφέραμε να πάρουμε ψήφισμα και υπέρ
της Πρωτοβουλίας για να γυρίσουν τα προσφυγό-
πουλα στα σχολεία τους. Πρόκειται για τα παιδιά
που πέταξαν έξω από τις καταλήψεις και τους χώ-
ρους που έμεναν τόσα χρόνια. Η πανελλαδική συ-
νέλευση της ΚΕΕΡΦΑ στις 12 Οκτώβρη μας έδωσε
πλούτο επιχειρημάτων και έμπνευση για να ανοί-
ξουμε πλατιά αυτή τη συζήτηση”. 

Δεν επαναπαυόμαστε
"Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

του Φοιτητικού μας Συλλόγου, ως Φοιτητικός Σύλ-
λογος Μεταλλειολόγων συμμετέχουμε στην κινητο-
ποίηση στις 31/10 και ώρα 8.30 πμ στο εφετείο
στην απολογία του Μιχαλολιάκου” μας λέει η Γε-
ωργία Σακελλάρη από το ΑΧΜΜΕΤ ΕΑΑΚ. “Το γε-
γονός οτι η Χρυσή Αυγή βρίσκεται εκτός Βουλής
καθώς και ότι η δίκη προχωράει με τους κατηγο-
ρούμενους να αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες,
αποτελεί νίκη του αντιφασιστικού κινήματος. Δεν
επαναπαυόμαστε σε αυτό. Αντιλαμβανόμαστε οτι
οι μόνοι που μπορούν να δώσουν απάντηση απέ-
ναντι στους φασίστες και το ρατσιστικό τους δηλη-
τήριο είναι ο ίδιος ο λαός και η νεολαία μέσω της
ενίσχυσης της αντιφασιστικής τους δράσης. Οφεί-

λουμε να παλεύουμε ώστε να μην αφήσουμε κανέ-
να χώρο στους φασίστες και μαζί με το εργατικό
κίνημα να αγωνιστούμε κόντρα στο φασισμό και το
σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει. Τέλος στε-
κόμαστε αλληλέγγυοι με όλα τα πληττόμενα κομ-
μάτια της κοινωνίας και τους εργαζομένους, ντόπι-
ους και μετανάστες. Κάνουμε ξεκάθαρο οτι οι φα-
σίστες δεν έχουν χώρο ούτε στις σχολές, ούτε
στους χώρους δουλειάς, ούτε στις γειτονιές, ούτε
και πουθενά”.

“Στις 17/10 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη μαζι-
κότητα γενική συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου
της ΣΔΟΚΕ του ΠΑΔΑ” μας λέει η Εύα Ντόκου, από
τη ΚΕΕΡΦΑ ΠΑΔΑ. “Πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση
της συμμετοχής του συλλόγου στην κινητοποίηση
για την απολογία του Μιχαλολιάκου στις 8.30πμ
στον σταθμό Αμπελοκήπων όπου θα πάμε με πο-
ρεία προς το εφετείο. 

Επίσης συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία φέρτε
τα προσφυγοπούλα πίσω στα σχολεία τους και
διεκδικούμε: Επιστροφή των προσφυγόπουλων,
που απομακρύνθηκαν βίαια από το κέντρο της Αθή-
νας, στα σχολεία τους, εγγραφή όλων των παιδιών
προσφύγων και μεταναστών στο δημόσιο σύστημα
εκπαίδευσης στα πρωινά τμήματα, ίδρυση ολιγομε-
λών τάξεων υποδοχής με υποστηρικτικές δομές και
διορισμούς εκπαιδευτικών, δωρεάν μεταφορά των
παιδιών προς τα σχολεία φοίτησής τους, στέγαση
μέσα στις πόλεις, ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό,
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα δημόσια νο-
σοκομεία-χορήγηση ΑΜΚΑ”.

ΑΘΗΝΑ
Σταθμός Μετρό
Αμπελοκήπων, 
8.30πμ 
Πορεία και
συγκέντρωση στο
Εφετείο

Συγκεντρώσεις 
σε άλλες πόλεις

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αριστοτέλους και
Τσιμισκή 10πμ

ΧΑΝΙΑ
Πλατεία Αγοράς, 10 πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια, 10πμ

ΞΑΝΘΗ
κεντρική πλατεία, 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Περιφέρεια 10πμ

ΒΟΛΟΣ
Άγιος Νικόλαος 10πμ

ΠΑΤΡΑ
Πλατεία Γεωργίου 10 πμ

ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Χ.Α 
Ναζί για τις... Απόκριες ο Παππάς
Το άδειασμα της τοπικής της Νίκαιας ολο-

κλήρωσε ο Παναγιώταρος στην απολο-
γία του (21/10 385η συνεδρίαση), περι-

γράφοντας γλαφυρά: «Γραφεία, κλείσιμο,
υπεύθυνος δρόμο!», για το τι συνέβη την επό-
μενη κιόλας της δολοφονίας του Παύλου Φύσ-
σα. Ο Παναγιώταρος ισχυρίστηκε ότι οι εμπλε-
κόμενοι στη δολοφονία διαγράφτηκαν με συ-
νοπτικές διαδικασίες, με απόφαση του αρχη-
γού και χωρίς συνεδρίαση κανενός οργάνου
της ΧΑ. Έρχεται βέβαια σε σύγκρουση με τις
απαντήσεις τόσο του Κασιδιάρη ότι δεν δια-
γράφτηκε κανείς γιατι η ΧΑ δεν έχει μέλη, όσο,
πολύ περισσότερο, με τον Μίχο που είπε ότι
δεν έγινε τίποτα. Το ίδιο ισχυρίστηκε για την
επίθεση στο ΠΑΜΕ. Παρά το ότι τη χαρακτήρι-
σε «συμπλοκή», ισχυρίστηκε ότι μετά από μια
δυο μέρες διαγράφτηκαν αυτοί που ενεπλάκη-
σαν. Με λίγα λόγια, τους πυρηνάρχες Περάμα-
τος και Νίκαιας που τόσο έχει εκθειάσει στο
παρελθόν ο ίδιος και όλη η ηγεσία τους πέτα-
ξε σαν στυμμένες λεμονόκουπες. 

Βέβαια εκτός από τις αντιφάσεις που έχει με
τον Κασιδιάρη, η απολογία Παναγιώταρου
προσκρούει και στην ίδια την πραγματικότητα,
αφού η έδρα παρατήρησε ότι θα μπορούσε η
οργάνωση, αν είχε κάνει διαγραφές, να τις εί-
χε δημοσιοποιήσει για να έχει και κάποια ου-
σία η αποστασιοποίηση. Επίσης, σύνεδρος

του δικαστηρίου επισήμανε το τηλεφώνημα
που έχει ακουστεί στα αναγνωστέα, στο οποίο
ο Λαγός λέει στον Πατέλη «μένεις» και ο Πατέ-
λης τον ευχαριστεί. Κατά τα άλλα, ο Παναγιώ-
ταρος όταν ρωτήθηκε για την έκφραση «υπάν-
θρωποι» και διάφορες άλλες εμετικές ρατσι-
στικές δηλώσεις, δεν δίστασε να τις υπερασπι-
στεί εμμέσως με ένα λογύδριο περί «εισβο-
λής» και «εποικισμού».

Ο Μπούκουρας (22/10, 396η συνεδρίαση),
που ανεξαρτητοποιήθηκε από τη ΧΑ το 2014,
δήλωσε «κολλητός» του Παναγιώταρου. Έδει-
ξε τρομακτική άγνοια για την οργάνωση με την
οποία κατέβηκε και εκλέχτηκε βουλευτής, και
στην οποία ο κολλητός του φίλος ήταν στον
πιο κοντινό κύκλο του αρχηγού, το πολιτικό
συμβούλιο. Η γραμμή του άλλωστε είναι αυτή,
ότι «δεν ήξερε» σε τι κόμμα μπήκε. «Δεν μου
συγχώρεσαν ποτέ το γεγονός ότι προέρχομαι
από άλλο πολιτικό και ιδεολογικό χώρο» είπε.
«Αν δεν σας είχαν συγχωρέσει δε θα ήσασταν
υποψήφιος», απάντησε η πρόεδρος.

«Δεν είχα λόγο, δεν είχα επιρροή αν θέλετε,
μέσα στο κόμμα», επέμεινε πιο κάτω. Ήταν
ένας απλός βουλευτής (!), για να χρησιμοποι-
ήσουμε την έκφραση του συγκατηγορούμενού
του, Μίχου. Μόνο που αυτοί οι απλοί βουλευ-
τές δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν πώς έχουν
βρεθεί επικεφαλής ταγμάτων εφόδου. Και δη,

της Νίκαιας και οι δυο: ο Μπούκουρας τους εί-
χε στην Κόρινθο μαζί με τη δική του τοπική, σε
επεισόδια ενάντια στους μετανάστες που θα
μεταφέρονταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης
εκεί. Έχει προβληθεί στο δικαστήριο το βίντεο
με τον Μπούκουρα να δίνει παραγγέλματα. 

Όταν ισχυρίστηκε άγνοια για το τι ακριβώς
έγινε στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ρω-
τήθηκε: «ο κολλητός σας ο Παναγιώταρος δεν
σας είπε;» «Επικαλέστηκε προβοκάτσια, οπαδι-
κές διαφορές.» «Χτες μας έλεγε ότι επαύθη-
σαν όσοι συμμετείχαν. Ότι η ΧΑ ήξερε». Την
ίδια στιγμή που δήλωνε ότι αποχώρησε από τη
Χρυσή Αυγή όταν διαπίστωσε ότι έχουν δια-
πραχθεί εγκλήματα εξέφρασε στο δικαστήριο
παράπονο με τις αρχές που δεν αποφυλακί-
στηκε …όταν παραιτήθηκε από βουλευτής!
Δύσκολα λοιπόν πείθει ότι έφυγε επειδή «δεν
ήξερε» και «έμαθε» -απλά μέχρι να μάθει ότι εί-
ναι κατηγορούμενος ήλπιζε να τη γλιτώσει και
μετά παραιτήθηκε ελπίζοντας ότι έτσι θα απο-
φυλακιστεί.

Ο Παππάς, από τα αρχαιότερα στελέχη της
Χρυσής Αυγής και ο πιο κοντινός στον Μιχαλο-
λιάκο απολογήθηκε αμέσως μετά τον Μπού-
κουρα στην 396η συνεδρίαση. Στο φλέγον ζή-
τημα της διαγραφής Πατέλη και άλλων κατη-
γορούμενων για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα δήλωσε άγνοια. Άγνοια επικαλέστηκε

και για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργά-
τες καθώς και για οποιαδήποτε άλλη επίθεση. 

Για το καταστατικό δήλωσε ότι η οργάνωση
«σκόπευε» να βγάλει το 1992 ένα αλλά τελικά
το έβγαλε το …2012, επιχειρώντας έτσι να γε-
φυρώσει τον σταθερό ισχυρισμό ότι δεν υπήρ-
χε καταστατικό μέχρι να μπουν στη βουλή (και
να διαψεύσει το καταστατικό που αποκαλύπτει
τη ναζιστική ιδεολογία και την αρχή του αρχη-
γού) και τα λάθη μαρτύρων που μίλησαν για
καταστατικό πριν το 2012. Για την εκπαίδευση
των παιδιών του στον ναζιστικό χαιρετισμό
που το δικαστήριο έχει δει σε βίντεο είπε ότι
ήταν… για τις απόκριες! Παρόμοιες γελοίες
εξηγήσεις είχε για το ναζιστικό χαιρετισμό που
έκανε ο ίδιος στον τάφο του Μουσολίνι, τις ση-
μαίες με τις σβάστικες και τον ναζιστικό όρκο
που έχει γράψει.

Απολογήθηκαν επίσης οι Μπαρμπαρούσης
(395η συνεδρίαση 21/10), Κούζηλος (394η συ-
νεδρίαση, 18/10) και Ματθαιόπουλος, Κουκού-
τσης (393η συνεδρίαση, 17/10). Τη μόνη εξή-
γηση που είχε να δώσει ο Μπαρμπαρούσης
για το κάλεσμά του σε πραξικόπημα ήταν ότι
θα ήταν γελοίο να το εννοεί σαν βουλευτής –
δεν αναίρεσε τα λεγόμενά του ούτε διαφορο-
ποίησε τη ΧΑ από αυτά.

Α.Φ.
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Για “διαβούλευση” πέντε μόλις ημερών
έφερε η ΝΔ το νέο της ρατσιστικό νομο-
σχέδιο 120 άρθρων και 60.000 λέξεων

που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή -με την πλει-
οψηφία των περισσότερων οργανώσεων να μην
έχουν καν προλάβει να καταθέσουν τα σχόλια
τους -  με στόχο να ψηφιστεί με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος μέχρι το τέλος του μήνα.

Τριπλός στόχος αυτού του νομοσχεδίου εί-
ναι η αύξηση των απορρίψεων ασύλου, η συ-
νακόλουθη επιτάχυνση των απελάσεων και το
μακροχρόνιο μάντρωμα των αιτούντων άσυλο
σε κλειστά επί το πλείστον στρατόπεδα. Τον
στόχο του νομοσχεδίου εξήγγειλε ήδη ο ανα-
πληρωτής υπουργός ΠροΠο για τη μετανα-
στευτική πολιτική Κουμουτσάκος: “η ανάγκη
να οργανώσει η ΕΕ ένα στιβαρό μηχανισμό
επιστροφών μεταναστών στις χώρες προέλευ-
σής τους”. Βασικές επιθέσεις που περιλαμβά-
νουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι: 
• Η δημιουργία δύο ταχυτήτων στην εξέταση
των αιτήσεων ασύλου στην οποία θα περιλαμ-
βάνεται ταχύρυθμη διαδικασία με βάση τη
συγκεκριμένη χώρα προέλευσης -δηλαδή
γρήγορη διαδικασία καταγραφής, συνέντευ-
ξης, προσφυγής στα σύνορα με κατάληξη την
απέλαση σε όσους δεν ανήκουν σε χώρες του
λεγόμενου “υψηλού προσφυγικού προφίλ”. 
• Η δημιουργία καταλόγου «ασφαλών τρίτων
χωρών» (η Τουρκία ή η Αίγυπτος σήμερα θε-
ωρούνται ασφαλείς χώρες) χωρίς να δίνεται
σημασία στην αξιολόγηση των ατομικών συν-
θηκών των αιτούντων. 
• Η σιωπηρή ανάκληση της αίτησης ασύλου

σε περίπτωση άρνησης μεταφοράς σε “δομή
φιλοξενίας” (δηλαδή σε ένα από τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης).
• Κατάργηση του ανασταλτικού χαρακτήρα
των προσφυγών και γενίκευση της διοικητική
κράτησης των αιτούντων άσυλο.  
• Οι επιτροπές προσφυγών θα απαρτίζονται
πλέον αποκλειστικά από τρεις δικαστικούς
λειτουργούς αφού απομακρύνεται ο εκπρό-
σωπος του ΟΗΕ ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
θα είναι μονομελείς. 
• Οι αποφάσεις απελάσεων θα εκδίδονται
μαζί με τις απορριπτικές αποφάσεις “για να
μην δαπανάται άσκοπος χρόνος σε διοικητι-
κές διαδικασίες”. 
• Για τους ευάλωτους “απαλείφεται το μετα-
τραυματικό στρες ως λόγος ευαλωτότητας
ενώ απαιτείται ρητά ειδική αιτιολογία στις ια-
τρικές βεβαιώσεις”. 
• Μειώνεται η τριετής άδειας διαμονής
στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας
στον ένα χρόνο. 
• Καταργείται η δυνατότητα πρόσβασης
στην εργασία αμέσως με την λήψη του δελτί-
ου αιτούντος και πάει στους 6 μήνες.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ένα πο-
ταμό από γραφειοκρατικά κωλύματα, και προ-

θεσμίες που αφορούν όλους τους βαθμούς της
διαδικασίας (αυτοπρόσωπη παρουσία, υποχρε-
ωτικά δικόγραφα κ.α) με αποτέλεσμα οι αιτών-
τες να κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να βρε-
θούν εκτός διαδικασίας ασύλου. Η μεταφορά
της εκδίκασης των δευτεροβάθμιων αποφάσε-
ων στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθήνας και
Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με την απαίτηση
αυτοπρόσωπης παρουσίας των αιτούντων θα
μπορεί να οδηγεί εκτός συστήματος ασύλου
όσους αδυνατούν να δείξουν την “πρέπουσα
επιμέλεια”. Όποιος αιτών για οποιοδήποτε λόγο
δεν παρουσιαστεί θα βγαίνει από το σύστημα.

Όπως γράφει ο Δημήτρης Αγγελίδης στην
ΕφΣυν, οι διατάξεις καθιστούν από την πρώτη
στιγμή “δυνάμει κρατούμενο οποιονδήποτε
έχει ζητήσει άσυλο, αν κριθεί από την αστυ-
νομία, για παράδειγμα, ότι έχει καταστρέψει
επίτηδες τα έγγραφά του, ότι δεν έχει δηλώ-
σει τα πραγματικά στοιχεία του ή ότι δεν υπέ-
βαλε έγκαιρα αίτημα ασύλου... Μάλιστα, η
διάρκεια κράτησης επανέρχεται στο ανώτατο
όριο των 18 μηνών και το ξεπερνά”.  

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τις γρήγο-
ρες απελάσεις θα “λύσει” με το μαχαίρι την
ανθρωπιστική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα νησιά,

ενώ εξασφαλίζει ταυτόχρονα τη “συνδρομή
της Ευρώπης”, αλλά αυτά είναι σχέδια. Αφε-
νός δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι ο Ερντο-
γάν θα δεχθεί ένα τέτοιο κύμα “επιστροφών”.
Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μεταφέρει
τους πρόσφυγες από τα νησιά σε στρατόπε-
δα στην ενδοχώρα, εκπρόσωποι της ΕΕ αλλά
και Τούρκοι αξιωματούχοι υπενθυμίζουν ότι
σύμφωνα με την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας
οι “επιστροφές” αφορούν μόνο όσους παρα-
μένουν στα νησιά. Αφετέρου στην πρόσφατη
σύνοδο της ΕΕ, ο Μητσοτάκης που ζήτησε
αναμόρφωση του “Δουβλίνου” δεν μπόρεσε
να εξασφαλίσει παρά μόνο μια ακόμη «ανα-
γνώριση του γεγονότος ότι η διαχείριση αυ-
τού του θέματος δεν μπορεί να επαφίεται μό-
νο στην Ελλάδα”.   

Αυτό που θα πετύχει σίγουρα ο Μητσοτάκης
με τα ρατσιστικά μέτρα του νομοσχεδίου και
την κλιμάκωση της καταστολής, που έχει ήδη
ξεκινήσει από τα σύνορα μέχρι τους δρόμους
της Αθήνας, είναι να μετατρέψει τη ζωή δεκά-
δων χιλιάδων αθώων ανθρώπων σε κόλαση
μαντρώνοντάς τους σε στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, που μπροστά τους η Μόρια θα ωχριά
εν αναμονή της απέλασής τους. Η δουλειά του
αντιρατσιστικού κινήματος και του κινήματος
αλληλεγγύης είναι να μετατρέψει σε κόλαση τη
δική του διακυβέρνηση λέγοντας όχι στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και στις απελάσεις διεκ-
δικώντας άσυλο, χαρτιά, στέγη ίσα δικαιώματα
για όλους τους ανθρώπους, πρόσφυγες και με-
τανάστες.

Γ.Π.

Ένα ακόμη μεγάλο βήμα διε-
θνούς συντονισμού -μετά τη
Διεθνή Συνάντηση της ΚΕΕΡ-

ΦΑ στην Αθήνα το Σάββατο 12 Οκτώ-
βρη- έγινε το προηγούμενο σαββατο-
κύριακο στο Λονδίνο για τη διοργά-
νωση της διεθνούς μέρας δράσης
ενάντια στον ρατσισμό και το φασι-
σμό στις 21 Μάρτη του 2020.

Το Σάββατο 19 Οκτώβρη, εκατον-
τάδες ακτιβιστές-τριες και συνδικαλι-
στές από όλη τη Βρετανία συμμετεί-
χαν στην παν-βρετανική συνδιάσκεψη
του Stand up to Racism (SUTR) στην
κατάμεστη αίθουσα του Friends
Meeting Ηall στο Λονδίνο αποφασί-
ζοντας μετά από μια πλούσια συζήτη-
ση τη διοργάνωση μεγάλων συλλαλη-
τηρίων στο Λονδίνο, στη Γλασκώβη
και στο Κάρντιφ στις 21 Νοέμβρη.
Ανάμεσα στους διεθνείς ομιλητές
που πήραν το λόγο για να χαιρετή-
σουν ήταν ο συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου που μετέ-
φερε και την απόφαση της Αθήνας.

Την Κυριακή 20 Οκτώβρη πραγμα-
τοποιήθηκε η συνάντηση του διε-
θνούς δίκτυου #WorldAgainstRacism
που επίσης αποφάσισε να καλέσει
σε μέρα μαζικής παγκόσμιας δράσης
στις 21 Μαρτίου του 2020. Όπως
αναφέρει: “Το Μάρτιο του 2019 μαζι-
κές συγκεντρώσεις με το σύνθημα
“Όχι στο ρατσισμό - Όχι στον φασι-
σμό” έγιναν διεθνώς σε 60 χώρες.
Φέτος διεκδικούμε να γίνουν ακόμη
μεγαλύτερες κινητοποιήσεις και σε
περισσότερες χώρες. Ο κίνδυνος
του ρατσισμού και του φασισμού με-

γαλώνει μέρα με την ημέρα. Τώρα
χρειαζόμαστε περισσότερη ενότητα
και αλληλεγγύη σε διεθνές επίπεδο
για να αντιμετωπίσουμε τον ρατσι-
σμό και την άκρα δεξιά. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι από την ΚΕΕΡΦΑ στην Ελ-
λάδα, το Stand up to Racism στη
Βρετανία, το Aufstehen gegen Ras-
sismus στη Γερμανία, το αντιρατσι-
στικό κίνημα στην Ιταλία που καλεί

πανεθνική διαδήλωση στη Ρώμη στις
9 Νοέμβρη, το United against racism
and fascism στη Νέα Υόρκη και το
United against Hate στην Ουάσιγ-
κτον στις ΗΠΑ, το UCFR στην Κατα-
λονία, το Red Party από τη Νορβη-
γία, επτά διαφορετικές οργανώσεις
από τη Δανία, αλλά και αντιφασίστες
από την Πολωνία, την Ουκρανία και
άλλα σημεία. 

“Την πρώτη μέρα έγινε μια πολύ

πλούσια συζήτηση με φόντο την κρί-
ση του Brexit και τη συμμετοχή εκα-
τοντάδων συνδικαλιστών, φοιτητών
και νεολαίας από τις τοπικές επιτρο-
πές” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Πέτρος Κωνσταντίνου. “Ανα-
δείχτηκε η επιτυχία του SUTR που
κατάφερε να μπει στη φυλακή ο Τόμι
Ρόμπινσον και να μην εκλεγεί στην
ευρωβουλή. Τώρα συνεχίζουν με το
σύνθημα “να τσακίσουμε τον Μπόρις

Τζόνσον και τον ρατσισμό του”. Η
επιτυχία μας στην Ελλάδα, ότι το αν-
τιφασιστικό κίνημα πέταξε έξω από
τη βολή τη Χρυσή Αυγή, ήταν σημείο
αναφοράς σε όλη τη συζήτηση.

Η διεθνής συνάντηση του #WorldA-
gainstRacism την επόμενη μέρα ήταν
ένα μεγάλο βήμα του διεθνούς αντι-
ρατσιστικού και αντιφασιστικού κινή-
ματος προς τα μπρος – με συμμετο-
χές φέτος για πρώτη φορά από την
Ιταλία, τις ΗΠΑ τη Νορβηγία. Έγινε
μια συζήτηση με δύο σκέλη. Την πρώ-
τη την ανοίξαμε η Κριστίν Μπούχολτς
από το Αufstehen gegen Rassismus
και εγώ εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ με
θέμα την απειλή της ακροδεξιάς στην
Ευρώπη και πως απαντάμε. Αναδεί-
χτηκε ότι είναι προτεραιότητα να συγ-
κρουστούμε με αυτήν την απειλή και
αυτό σημαίνει να συγκρουστούμε με
τον θεσμικό ρατσισμό και την ισλαμο-
φοβία, για ανοιχτά σύνορα στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες σε
όλο τον κόσμο. Ακολούθησε η συζή-
τηση για τις 21 Μάρτη που εισηγήθη-
κε ο Γουέιμαν Μπένετ από το United
Against Racism. Αποφασίστηκε ότι θα
υπάρξει ένα κείμενο που θα καλέσει
όλες τις συλλογικότητες σε όλες τις
χώρες να στηρίξουν την 21 Μάρτη,
όχι μόνο από τους συμμετέχοντες αλ-
λά και πολλούς παραπάνω από άλλες
χώρες που δεν ήλθαν στη συνάντη-
ση”.

Όχι στο νομοσχέδιο 
του ρατσισμού

ΛΟΝΔΙΝΟ  Διεθνής συντονισμός

20/10, Οι διεθνείς αντιπρόσωποι στη συνδιάσκεψη του SUTR στο Λονδίνο. Φωτό: Γκ. Μπίφερμαν
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ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ

Όχι Αμυγδαλέζα
και Α.Τ.

Δύο αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων
που υποδεικνύουν στην ελληνική κυ-
βέρνηση τη μεταφορά σε κατάλληλες

δομές φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλί-
κων που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα
και στην Αμυγδαλέζα, εξέδωσε μέσα στην
προηγούμενη βδομάδα το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).
Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της “Άρσις”:
“Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου εξέδωσε σήμερα, 18 Οκτωβρίου
2019, νέα απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με
την οποία υποδεικνύει στην Ελληνική Κυβέρ-
νηση τη μεταφορά σε κατάλληλες δομές φι-
λοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που
κρατούνται στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας και
προσέφυγαν στο ΕΔΔΑ για τη διασφάλιση
της χορήγησης συνθηκών υποδοχής στους
ως άνω ανηλίκους σύμφωνα με το άρθρο 3
της ΕΣΔΑ και το ιδιαίτερο καθεστώς τους”. 

“Το αίτημα της στέγης, το αίτημα οι πρό-
σφυγες να βρίσκονται μέσα στον ιστό της πό-
λης χρειάζεται να είναι στην προμετωπίδα
του αντιρατσιστικού κινήματος ιδιαίτερα με
τα όσα σχεδιάζονται σχετικά και αναφέρονται
στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβού-
λευση από την κυβέρνηση”, τόνισε στην πα-
ρέμβαση που έκανε στην πανελλαδική συνέ-
λευση της ΚΕΕΡΦΑ στις 12/10 η Δήμητρα Λι-
ναρδάκη, δικηγόρος εργαζόμενη στη ΜΚΟ
Άρσις. “Όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε
προσπαθήσει να αναδείξουμε τι σημαίνει η
απουσία επαρκών δομών φιλοξενίας για τα
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, που δεν είναι
εδώ με τις οικογένειές τους αλλά είναι μόνα
τους. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς
δομές σήμανε ότι όλο το προηγούμενο διά-
στημα η Αμυγδαλέζα ήταν γεμάτη παιδιά.
Επιπλέον από τον Σεπτέμβρη η κυβέρνηση
έχει αρχίσει να εφαρμόζει ένα νέο μέτρο, δη-
λαδή την κράτηση παιδιών σε αστυνομικά
τμήματα. Σαν δικηγόροι εντοπίσαμε τυχαία
στο αστυνομικό τμήμα του Κολωνού 20 ασυ-
νόδευτους ανήλικους να κοιμούνται σε γυμνό
τσιμέντο με μόνο κουβέρτες, χωρίς φυσικό
φως, καθαρό αέρα και χωρίς να γνωρίζουν
γιατί τους κρατάνε εκεί. Πρόκειται για ταινία
τρόμου. 

Tην προηγούμενη βδομάδα καταθέσαμε αί-
τηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
για την παράνομη κράτηση των ανηλίκων σε
συνθήκες που συνιστούν με βάση και τα δε-
δομένα της ΕΕ απάνθρωπη και εξευτελιστική
μεταχείριση. Το ΕΔΔΑ, και αυτό είναι σημαν-
τικό, έβγαλε θετική απόφαση. Το επόμενο
διάστημα πέρα από τις προσπάθειες που κά-
νουν οι δικηγόροι, το αντιρατσιστικό κίνημα
πρέπει να βάλει στο κέντρο του το αίτημα για
δομές φιλοξενίας για όλα τα προσφυγόπου-
λα. Η θέση τους δεν είναι στα κρατητήρια, εί-
ναι στις δομές φιλοξενίας και στα σχολεία”. 

ΣΑΜΟΣ Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

Μια μεγάλη τραγωδία παρά
λίγο να συμβεί στις αρχές
της προηγούμενης βδομά-

δας στο ΚΥΤ Σάμου. Η φωτιά που
ξέσπασε σε σκουπίδια έξω από το
ΚΥΤ πέρασε στο εσωτερικό του
καίγοντας ένα ολόκληρο στρέμμα
όπου βρίσκονταν σκηνές. Όπως
δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρ-
χος Ανατολικής Σάμου Στάντζος:
“Αν χθες είχαμε πάνω από 5 μπο-
φόρ, το Μάτι μπροστά μας δεν θα
ήταν τίποτα. Έσκαγαν συνεχώς
γκαζάκια μέσα στις σκηνές”. 

Το πρώτο πράγμα που έκανε η
κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει
αυτήν την κατάσταση ήταν να
συλλάβει μια ντουζίνα μετανάστες
άλλους ως υπεύθυνους για τα
επεισόδια που είχαν ξεσπάσει
πριν από την εκδήλωση της φω-
τιάς και άλλους για εμπρησμό,
ενώ τα ΜΜΕ έτρεξαν να εξηγή-
σουν ότι όλα αυτά οφείλονται σε
“εθνοτικές και θρησκευτικές” δια-
φορές. 

Πρόκειται για την πιο χυδαία
υποκρισία. Αν πρέπει να συλλη-
φθεί κάποιος αυτός είναι οι πραγματικοί
υπεύθυνοι για την κατάσταση που επικρατεί
στα κολαστήρια των νησιών και δεν είναι άλ-
λοι από τους ιθύνοντες της ΕΕ και των κυ-
βερνήσεων που έχουν καταδικάσει χιλιάδες
ανθρώπους να ζουν στις πλέον απάνθρωπες
συνθήκες διαβίωσης στερώντας τους τα
στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Στο ΚΥΤ Σάμου με δυναμικότητα 680 ατό-
μων διαμένουν αυτή τη στιγμή 6.000 άνθρω-
ποι από τους οποίους οι μισοί είναι γυναίκες
και παιδιά. Η εικόνα είναι ίδια και απαράλλα-
κτη με την Μόρια. Σκουπίδια, ουρές για φα-
γητό, τουαλέτα, νερό και εκατοντάδες αντί-
σκηνα συνθέτουν την εικόνα της σκηνούπο-
λης-παραγκούπολης του ΚΥΤ Σάμου. Τα δε-
κάδες γκαζάκια που βρέθηκαν καμένα στις
σκηνές τα έχουν οι άνθρωποι για να ζεσταί-
νονται και να μαγειρεύουν. 

Τις επόμενες μέρες οι ίδιοι οι πρόσφυγες
πραγματοποίησαν δύο μαζικές ειρηνικές
διαμαρτυρίες. Έξω από το ΚΥΤ Σάμου εκα-
τοντάδες παιδιά κρατούσαν πλακάτ γραμμέ-
να σε χαρτόνια από σκουπίδια που έγρα-
φαν: “Εύχομαι να ήμουν πουλί για να είμαι
ελεύθερος”, “Οι σκηνές μας κάηκαν”, “Ήρ-
θαμε από τις χειρότερες καταστάσεις στην
Ευρώπη αλλά κάναμε λάθος”. Η αστυνομία
εμπόδισε αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές
τους να βαδίσουν προς το Βαθύ αλλά μια
μεγάλη ομάδα Αφρικανών μπόρεσε και δια-
δήλωσε και μέσα στην πόλη. Δεν είναι “απει-
λή” όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζητάνε αν-
θρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να κλείσουν
τα στρατόπεδα και να αποκτήσουν την ελευ-
θερία τους.

Αλλά σα να μην έφταναν όλα αυτά έρχε-
ται η δημοτική αρχή Ανατολικής Σάμου, με
τη στήριξη της περιφέρειας, της εκκλησίας,
των εμπορικών συλλόγων – και δυστυχώς με
την στήριξη του Εργατικού Κέντρου και της
τοπικής ΑΔΕΔΥ να κλείσει τις υπηρεσίες του
Δήμου και να καλέσει το απόγευμα της Δευ-

τέρας (21/10) συγκέντρωση διαμαρτυρίας
για το “προσφυγικό-μεταναστευτικό” -“χω-
ρίς ίχνος ρατσιστικής διάθεσης” όπως είπε
και ένας από τους ομιλητές.

Αν ήθελαν να είναι πραγματικά ειλικρινείς
όλοι αυτοί οι φορείς θα μπορούσαν να καλέ-
σουν να διαδηλώσουν μαζί τους όλα αυτά
τα παιδιά, όλον αυτόν τον κόσμο που βιώνει
το πρόβλημα και να απαιτήσουν όλοι μαζί να
κλείσει το στρατόπεδο, να μεταφερθούν οι
άνθρωποι σε στεγασμένους χώρους, να
τους δοθεί άσυλο. Αλλά όχι. 

Ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Στάντζος
μαζί με δημοτικούς συμβούλους το Σάββατο
19/10 ανάρτησε πανό με το σύνθημα “Fron-
tex κάνε τη δουλειά σου, φύλαξε τα ευρω-
παϊκά σύνορα”. Ενώ στην ομιλία του στη
συγκέντρωση της 21/10 μίλησε για “πλήθος
μεταναστών-προσφύγων που καταλαμβάνει,
κάθε βράδυ, τους κοινόχρηστους χώρους
των επιχειρήσεων και της χερσαίας ζώνης
του λιμένα”, για μια “πόλη που έχει αφεθεί
στο έλεος των μεταναστευτικών - προσφυγι-
κών ροών” αλλά και για “διάσταση διασφά-
λισης των ελαχίστων ανθρωπίνων δικαιωμά-
των των μεταναστών - προσφύγων, πέραν
των αυτονόητων δικαιωμάτων των Ελλήνων
πολιτών». Λες και δεν είναι αυτονόητα τα δι-
καιώματα των “μη Ελλήνων” πολιτών! 

Είναι απολύτως λάθος η στάση του ΚΚΕ,
του ΠΑΜΕ και των ηγεσιών των συνδικάτων,
να δίνουν με τη συμμετοχή τους νομιμοποί-
ηση, έστω προβάλλοντας “το δικό τους
πλαίσιο”, σε τέτοιου τύπου αντιδραστικές,
ξενοφοβικές συγκεντρώσεις – στις οποίες
επιπλέον σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν τους
δόθηκε καν ο λόγος. Αυτό που χρειάζονται,
στηρίζοντας όποιο πλαίσιο θέλουν είναι να
συμμετέχουν σε ένα ενιαίο μέτωπο μαζί με
όλες δυνάμεις που θέλουν να συγκρου-
στούν με τις ρατσιστικές πολιτικές των κυ-
βερνήσεων και της ΕΕ καθώς και τις ξενο-
φοβικές καμπάνιες των τοπικών αρχών. 

Συμπαράσταση
στη Σοφία Κατζάνη

Σε αυτήν την κατεύθυνση καλέστηκε τη
Δευτέρα 21/10 συγκέντρωση στα δικαστή-
ρια της Σάμου σε συμπαράσταση στην κα-
θηγήτρια Σοφία Κατζάνη, που κάλεσε τους
μαθητές να υποδεχτούν χωρίς φόβο προ-
σφυγόπουλα στο σχολείο τους. Ο Σύλλογος
Γονέων του δημοτικού σχολείου Άνω Βαθέ-
ος της έκανε μήνυση απαιτώντας 50.000 ευ-
ρώ (η απόφαση του δικαστηρίου αναμένε-
ται). Τη συγκέντρωση κάλεσε η τοπική ΕΛ-
ΜΕ, στήριξε η τοπική ΑΔΕΔΥ με τρίωρη στά-
ση εργασίας και το Εργατικό Κέντρο Σάμου
ενώ όπως αναφέρουν γονείς, “αρκετές οικο-
γένειες έχουν ήδη ζητήσει ενυπόγραφα από
τον σύλλογο να αποσυρθεί η αγωγή». Αυτά
είναι τα βήματα πραγματικής αλληλεγγύης
και ενότητας των εργαζομένων και πρέπει
να συνεχίσουν.

Σε ανακοίνωσή της η Τ.Ε ΑΝΤΑΡΣΥΑ Σά-
μου αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: “Η ακροδε-
ξιά δεν διστάζει να δημαγωγεί και να εκμε-
ταλλεύεται κάθε ευκαιρία προκειμένου να
αποπροσανατολίσει... Η μερίδα των τοπικών
πολιτικών και «παραγόντων» που συσπειρώ-
θηκαν γύρω από την οργάνωση Σάμος SOS,
με τη βοήθεια ορισμένων τοπικών ΜΜΕ,
προτάσσουν συστηματικά το «μεταναστευτι-
κό» σαν το κυριότερο πρόβλημα της κοινω-
νίας μας. Η ΝΔ κλείνει ευνοϊκά το μάτι στην
ακροδεξιά δημαγωγία, αν δεν την αναπαρά-
γει ανοιχτά. Όμως με έκπληξη και θλίψη πα-
ρακολουθούμε εδώ και έναν σχεδόν χρόνο
τη συμπόρευση του ΠΑΜΕ και του Εργατι-
κού Κέντρου Σάμου... Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Σάμου
καλεί τους νέους, τους εργαζόμενους, τους
άνεργους του νησιού να απλώσουν σταθερά
ένα χέρι αλληλεγγύης στους μετανάστες και
να απομονώσουν την ακροδεξιά προπαγάν-
δα του ρατσιστικού μίσους”.

Γιώργος Πίττας

18/10, Πρόσφυγες διαδηλώνουν έξω από το ΚΥΤ Σάμου. Φωτό: samos24.gr
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Εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν
την Πέμπτη 21/10 για δεύτερη
συνεχόμενη βδομάδα στους

δρόμους της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης ενάντια στις επιθέσεις της
υπουργού Παιδείας Κεραμέως. Μά-
λιστα η υπουργός και η κυβέρνηση
βλέποντας τις τεράστιες αντιδρά-
σεις που έχουν προκαλέσει οι επιθέ-
σεις που έχουν ανακοινωθεί στην
Ανώτατη Εκπαίδευση, αποφάσισαν
να μην φέρουν όλες τις αλλαγές ενι-
αία σε ένα νόμο πλαίσιο, αλλά να τις
σπάσουν και να τις περάσουν τμη-
ματικά σαν τροπολογίες σε διαφο-
ρετικά νομοσχέδια.

Έτσι την Πέμπτη 24/11 η Κεραμέ-
ως βαφτίζει “αναπτυξιακές” τρεις
από τις πιο σκληρές νεοφιλελεύθε-
ρες διατάξεις και ετοιμάζεται να τις
ψηφίσει μέσα στον νέο αντεργατικό
νόμο που φέρνει η κυβέρνηση και
περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση
ολόκληρων υπηρεσιών των δήμων,
επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώ-
ματα και χτύπημα των ΣΣΕ.

Μέσα στον ψευτο – “αναπτυξιακό”
νόμο η Κεραμέως αιφνιδίως φέρνει
για ψήφιση την εξίσωση των πτυχίων
των δημόσιων Πανεπιστημίων με αυ-
τά των κολεγίων του εξωτερικού,
αδειοδότηση σε αυτοδιοίκητα μετα-
πτυχιακά που θα ιδρύονται από ιδιώ-
τες και θα χρηματοδοτούνται ανάλο-
γα με το τι ζητάει η αγορά εργασίας
και την μείωση των εισακτέων στα
πανεπιστήμια.

Πρόκειται για τρεις μεγάλες κόκκι-
νες γραμμές για το φοιτητικό κίνημα
που χρόνια παλεύει ενάντια στα ιδιω-
τικά πανεπιστήμια, την είσοδο των
ιδιωτών στη δημόσια ανώτατη εκπαί-
δευση και τη βάση του 10 για εισα-
γωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Αυτός είναι και ο λόγος που την
εβδομάδα που πέρασε είδαμε ακό-
μα περισσότερες συνελεύσεις και
ακόμα πιο πολλές κατειλημμένες
σχολές πανελλαδικά. Ταυτόχρονα η
μεγαλύτερη η συγκρότηση του φοι-
τητικού κινήματος είναι το αποτέλε-
σμα της οργανωμένης δουλειάς μέ-
σα στους φοιτητικούς συλλόγους
που κλιμακώνουν σταδιακά τα βήμα-
τα αντίστασης στις μεθοδεύσεις της
Κεραμέως. 

Στη διαδήλωση της Πέμπτης
17/11 είδαμε τα βήματα αυτά να
παίρνουν σάρκα και οστά με το με-
γάλο μπλοκ εκατοντάδων φοιτητών
που είχαν κατέβει στη διαδήλωση
από σχολές που την προηγούμενη
περίοδο δεν είχαν προχωρήσει σε
κινητοποιήσεις. Έτσι πίσω από το
πανό των Φοιτητικών Συλλόγων του
ΕΜΠ που άνοιγε τη διαδήλωση ακο-
λουθούσε το κοινό πανό των σχολών
του ΕΚΠΑ, της ΑΣΟΕΕ και του Παν-
τείου με ένα μεγάλο μπλοκ εκατον-
τάδων φοιτητών. 

“Στο Πάντειο η συστηματική δου-
λειά της προηγούμενης εβδομάδας
οδήγησε στη μεγαλύτερη συνέλευ-
ση που έχουμε δει εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Πάνω από 350 φοιτη-

τές ξεκαθάρισαν με την παρουσία
και τις αποφάσεις τους πως δεν
πρόκειται να επιτρέψουν να περάσει
ο νόμος της Κεραμέως. Σήμερα το
Πανεπιστήμιό μας είναι σε κατάλη-
ψη και εκατοντάδες συνάδελφοι από
το Πάντειο κατέβηκαν στη διαδήλω-
ση. Την Τρίτη 22/10 έχουμε νέα συ-
νέλευση με πρόταση για κλιμάκωση.
Αν η Κεραμέως επιτίθεται στο δημό-
σιο πανεπιστήμιο με τροπολογίες
μέσα στον αντεργατικό “αναπτυξια-
κό” νόμο, εμείς σαν φοιτητικό κίνη-
μα πρέπει να αποδείξουμε στην
πράξη το σύνθημα που φωνάζουμε
στους δρόμους: Φοιτητές-Εργατιά
μια φωνή και μια γροθιά. 

Ταυτόχρονα μέσα από τη συνέ-
λευση πήραμε ψηφίσματα και απο-

φάσεις για συμμετοχή στη μεγάλη
αντιφασιστική διαδήλωση έξω από
τη δίκη της ΧΑ την ημέρα που θα
απολογείται ο Μιχαλολιάκος στις 31
Οκτώβρη, ενώ πήραμε και ψήφισμα
στο πλευρό των προσφύγων που δέ-
χονται την ρατσιστική στοχοποίηση
και επίθεση της κυβέρνησης”, ανέ-
φερε η Μαριλένα Κουντούρη φοιτή-
τρια στο Πάντειο. 

Η πορεία των φοιτητών αφού κα-
τέβηκε στα Χαυτεία ανέβηκε με συν-
θήματα και παλμό μέσω της Σταδίου
στο Σύνταγμα. Εκεί για άλλη μια φο-
ρά η στάση της αστυνομίας ήταν
προκλητική κλείνοντας με κλούβες
τη Βασ. Σοφίας και μπλοκάροντας
την πορεία να φτάσει μέχρι τη Βου-
λή. Οι φοιτητές παρά την προβοκά-

τσια των μπάτσων, κατήγγειλαν την
καταστολή και την κυβέρνηση, και
οργανωμένα και συγκροτημένα συ-
νέχισαν την πορεία τους γυρνώντας
προς τα Προπύλαια. Από εκεί έφτα-
σαν στο Πολυτεχνείο, που πραγμα-
τοποίησαν για δεύτερη φορά συνέ-
λευση του Συντονιστικού Γενικών
Συνελεύσεων και Καταλήψεων.

Μέσα στο άσυλο του Πολυτεχνεί-
ου, στο αμφιθέατρο ΜΑΧ το μαζικό
Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων
και Καταλήψεων αποφάσισε νέο,
ακόμα πιο διευρυμένο, γύρο συνε-
λεύσεων με αποφάσεις για
καταλήψεις και νέο συλλαλη-
τήριο την Πέμπτη 24/11, στις
12 το μεσημέρι στα Προπύ-
λαια. Αρκετοί ήταν οι φοιτη-
τές που επέμειναν πως χρει-
άζεται σύνδεση του εργατι-
κού με το φοιτητικό κίνημα,
ειδικά την στιγμή που η Κερα-
μέως περνάει μέσα στο αν-
τεργατικό “αναπτυξιακό” νό-
μο τις διατάξεις για την Παι-
δεία. Εκπρόσωποι φοιτητικών
συλλόγων και σχημάτων υπο-
στήριξαν πως οι φοιτητές
χρειάζεται να πάρουν απόφα-
ση και για τη συμμετοχή στο
συλλαλητήριο της Τετάρτη
23/11 δίπλα στους εργαζόμε-
νους της δημόσιας Υγείας.
Τέλος σημαντική ήταν και η

συζήτηση σχετικά με τη στήριξη του
αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού
κινήματος και ενάντια στη ρατσιστι-
κή στοχοποίηση των προσφύγων
που έχει επιδοθεί η κυβέρνηση.

Σημαντική είναι η απόφαση του
φοιτητικού συλλόγου της Φιλοσοφι-
κής Αθήνας που μαζί με την Ιατρική
Αθήνας έβγαλαν κάλεσμα συμμετο-
χής στην απεργία των νοσοκομει-
ακών την Τετάρτη 23/11 και στην πο-
ρεία που θα ξεκινήσει στις 8.30πμ
από την πλατεία Μαβίλη.

Κυριάκος Μπάνος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και στις σχολές της Θεσσαλονίκης επικρατεί αναβρασμός εδώ και
δύο εβδομάδες ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για την Παι-

δεία. Την Πέμπτη 17/11 έγινε το δεύτερο συλλαλητήριο των συλλόγων
στο κέντρο της πόλης με συμμετοχή 500 φοιτητών. 

Στο τμήμα μου στην Αγγλική Φιλολογία είχαμε χρόνια να βγάλουμε
γενική συνέλευση. Τελικά τα καταφέραμε και αποφασίσαμε διήμερη
κατάληψη συντονισμένοι με άλλους 8 φοιτητικούς συλλόγους στο
ΑΠΘ. Συνεχίζουμε με νέο γύρο γενικών συνελεύσεων και διαδήλωση
την Πέμπτη 24/11 που θα ψηφίζονται τα πρώτα μέτρα για την Παιδεία
μέσα στο “αναπτυξιακό” πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. 

Ιωάννα Κουκούδη, ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ ΕΑΑΚ

Οι φοιτητές μαζί   

21/10, Φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Σε νέα γενική συνέλευση προχωρή-
σαμε στους ηλεκτρολόγους του

Βόλου την Πέμπτη 17/11. Η γραφει-
οκρατία του Δ.Σ έβαζε εμπόδια στην
διεξαγωγή γενικής συνέλευσης και
έτσι τρέξαμε τη συνέλευση με υπο-
γραφές και ανακοινώσεις στα αμφιθέ-
ατρα. Βρήκαμε τεράστια ανταπόκριση
και έτσι την Πέμπτη είχε απαρτία και
νομιμοποιήθηκε η γενική συνέλευση. 

Μετά από πλούσια συζήτηση αποφα-
σίστηκε κατάληψη της σχολής και φοι-
τητικό συλλαλητήριο την Παρασκευή
18/11. Οργανώσαμε σύσκεψη που κα-

λέσαμε φοιτητές για να αποφασίσουμε
μαζί τη συνέχεια σε όλες τις σχολές.
Από το πρωί κλείσαμε όλους τους χώ-
ρους που κάνουν μάθημα οι ηλεκτρο-
λόγοι και αρχίσαμε να κάνουμε ανακοι-
νώσεις στις υπόλοιπες σχολές. 

Η πορεία, παρόλο που είχε κυρίως
φοιτητές από τη δική μας σχολή, ήταν
ιδιαίτερα δυναμική, απόδειξη της αγω-
νιστικής διάθεσης που επικρατεί. Από
τη μεριά μας παλεύουμε να βάλουμε
σε κίνηση και τους υπόλοιπους φοιτη-
τικούς συλλόγους σε νέους γύρους
συνελεύσεων και καταλήψεων. Υπάρ-

χουν οι δυνατότητες το φοιτητικό κίνη-
μα να απλωθεί σε όλες τις σχολές του
Βόλου. 

Τα σχήματα της ΕΑΑΚ δεν γίνεται να
έχουν δεύτερες σκέψεις για το πώς
συνεχίζουμε αλλά με ξεκάθαρη στρα-
τηγική να δώσουμε προοπτική σε
όλους τους φοιτητές και τις φοιτή-
τριες που θέλουν να αγωνιστούν. Άμε-
σα προχωράμε σε νέες συνελεύσεις
όχι μόνο στο δικό μας τμημα αλλά και
σε άλλα όπως το καινούριο τμήμα Πο-
λιτισμού. 

Τάσος Τσιούνης , ΡΕΥΜΑ ΕΑΑΚ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Από την αρχή του ακαδημαικού έτους η κατάσταση στο νέο Ελ-
ληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δεν θυμίζει σε τίποτα την

αναβάθμιση που μας παρουσίαζαν την περσινή χρονιά. Οι ελλείψεις
σε προσωπικό είναι εμφανείς καθώς δεν είναι δυνατή η πρόσληψη
ωρομίσθιων καθηγητών και το ήδη υπάρχον προσωπικό αδυνατεί
να καλύψει τις ανάγκες όλων των φοιτητών με αποτέλεσμα το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα των σχολών να είναι στον αέρα ακόμα. 

Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολλούς φοιτητές σε αδιέξοδο καθώς
αναγκάζονται να παρατείνουν τις σπουδές τους και συνεπώς να
επιβαρύνονται οικονομικά. Την ίδια στιγμή που τα κονδύλια για
προσλήψεις καθηγητών είναι ανύπαρκτα, πλήθος εταιριών διεκδι-
κούν το καινούριο λογότυπο του πανεπιστημίου. 

Η ανωτατοποίηση έχει δημιουργήσει προβλήματα στη σίτιση και
τη στέγαση αφού πλέον τα κοινωνικοικονομικά κριτήρια είναι πιο
αυστηρά. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι πολλοί φοιτη-
τές και φοιτήτριες να έχουν μείνει χωρίς δωμάτιο στις εστίες και
γεμάτοι αμφιβολίες για το μέλλον των σπουδών τους.

Για όλα αυτά τα θέματα αλλά και τις νέες επιθέσεις της Κεραμέ-
ως ο φοιτητικός σύλλογος πρέπει να συνεδριάσει και να πάρει άμε-
σα αγωνιστικές αποφάσεις. Η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ βάζουν συνεχως
γραφειοκρατικά κωλύματα στο να γίνει γενική συνέλευση. Μαζί με
πολλούς ανένταχτους φοιτητές μαζεύουμε υπογραφές για γενική
συνέλευση την Τετάρτη 23/11 και συντονιζόμαστε με τις σχολές
του Πανεπιστήμιου για να βγεί το φοιτητικό κίνημα στους δρόμους
του Ηρακλείου. 

Θεοδώρα Καφήρα 
ΕΑΑΚ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

(πρώην ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν συνελεύσεις και στο Φυσικό
και το Χημικό ενώ και οι εστιακοί πήραν αποφάσεις για κατάλη-

ψη και διαδήλωση στις 22/10. 
Τη Δευτέρα 21/10 πραγματοποιήσαμε Συντονιστικό Γενικών Συ-

νελεύσεων για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων
για το επόμενο διάστημα.

Την Πέμπτη 24/10 έχουμε εκδήλωση ΕΑΑΚ με τίτλο: Οι φοιτητές
ενάντια στην κατάργηση του ασύλου και την εκπαιδευτική αναδιάρ-
θρωση. Από Τετάρτη 23/10 ξεκινάει νέος γύρος γενικών συνελεύ-
σεων.

Αρετή Κανέλλου, ΣΕΚ στις σχολές, Γιάννενα

   με τους εργάτες ΠΑΔΑ Μηχανικοί
Την Πέμπτη 17/10 έγινε μαζική γενική

συνέλευση του φοιτητικου συλλό-
γου της σχολής Μηχανικών στο ΠΑΔΑ.
Εκατοντάδες φοιτητές πλημμύρισαν το
αμφιθέατρο για να συζητήσουν την επί-
θεση της Κεραμέως στα πανεπιστήμια.
Ήδη τα προβλήματα από την υποτιθέ-
μενη ανωτατοποίηση που έγινε στις
σχολές μας με το νόμο Γαβρόγλου είναι
τεράστια. 

Μέσα στη συνέλευση εμφανίστηκε
ένα αντιδραστικό πλαίσιο δήθεν ανε-
ξάρτητων φοιτητών. Στη πραγματικότη-
τα ήταν η παράταξη της ΔΑΠ μαζί με
ένα κομμάτι ακροδεξιών φοιτητών. Το
πλαίσιο έλεγε να απαγορευτούν οι συ-
νελεύσεις και οι καταλήψεις, να απαγο-
ρευτούν οι αφίσες μέσα στις σχολές,
και η πολιτική από τα πανεπιστήμια. Μα-
ζί με αυτή την ομάδα βρέθηκε χρυσαυ-
γίτης νεοναζί που έχει εμφανιστεί σε
βίντεο μαζί με τον Κασιδιάρη. Το αμφι-
θέατρο άρχισε να φωνάζει να αποχωρή-
σει και επιτόπου η γενική συνέλευση
αποφάσισε να τον διαγράψει από τον
φοιτητικό σύλλογο. 

Η αριστερά κατέβηκε ενωμένη στη
γενική συνέλευση με κοινό πλαίσιο
ΕΑΑΚ- ΠΚΣ - Ελευθεριακό και έτσι κατα-
φέραμε και κερδίσαμε τη συνέλευση.
Αποφασίστηκε κατάληψη της σχολής
μέχρι τη Δευτέρα και μια σειρά απο
δράσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στα
σχέδια της κυβέρνησης. 

Βασικό αίτημα που ξεχώρισε μέσα
στη συνέλευση ήταν η αύξηση της κρα-
τικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.
Αυτή η συνέλευση ήταν μια φοβερή εμ-
πειρία για όλους μας και με έμπνευση
συνεχίζουμε για φοιτητικούς συλλόγους
αντιφασιστικούς που πρωτοστατούν
στις μάχες και ενώνουν την αριστερά. 

Λευτέρης Βαγγέλης , ΑΡΠΑ ΕΑΑΚ 

Στη σχολή ΣΕΥΠ του ΠΑΔΑ κινηθήκαμε
μέσω Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και

μέσω Γενικής Συνέλευσης να στηρίξουμε
την κινητοποίηση των εργαζομένων των νοσοκομείων και
των συμβασιούχων ώστε να δώσουν την απάντηση τους
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης. 

Όπως έγινε και στην Ιατρική Σχολή, έτσι και στην σχολή
της ΣΕΥΠ, θεωρούμε ότι ο φοιτητικός σύλλογος, θα πρέπει
να αγωνίζεται για καλύτερες συνθήκες εργασίας σε αυτούς

τους χώρους, ως μελλοντικό εργατικό τμήμα
των νοσοκομείων και άλλων χώρων Υγείας.
Αλλά και ως σημερινοί φοιτητές/τριες, να

εναντιώνονται στην ιδιωτικοποίηση της Παιδείας που έρχε-
ται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (απελευθέ-
ρωση μεταπτυχιακών στους ιδιώτες). Την Τεταρτη 23/11
φοιτητές απο το ΠΑΔΑ θα είμαστε μαζί με τους εργάτες της
Υγείας στην απεργία. 

Χρυσάνθη Καθοπούλη, ΑΡΣΥΠ ΕΑΑΚ 

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΔΑ ΣΕΥΠ

17/11, Φοιτητική διαδήλωση στο Βόλο. Φωτό: ΣΕΚ στις σχολές

Μετά την απόφαση του Δικαστήριου που μετέφερε την
απολογία του Μιχαλολιάκου, το συλλαλητήριο στο Εφετείο
θα γίνει στις 6 Νοέμβρη. 
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Στις 24 Οκτώβρη του 1929 το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης γνώριζε τη «Μαύρη Πέμπτη» του. Μέσα σε λί-
γες ώρες, οι μετοχές είχαν κατρακυλήσει σε τέτοιο

βαθμό που προκαλούσε πανικό. Ο Τζον Κένεθ Γκαλμπρέηθ, ο
γνωστός οικονομολόγος, περιγράφει τις σκηνές:

«Στις 11 η ώρα το χρηματιστήριο είχε εκφυλιστεί σε ένα
άγριο, τρελό συνωστισμό για ξεπούλημα. Στις 11 και μισή είχε
παραδοθεί στον τυφλό, αμείλικτο φόβο... Έξω από το Χρημα-
τιστήριο ακούγονταν απόκοσμες φωνές... Η μια φήμη μετά
την άλλη σάρωνε την Γουόλ Στριτ και τα παραρτήματα των
χρηματιστηριακών εταιρειών. Τώρα οι μετοχές πουλιούνταν
σχεδόν δωρεάν. Εξελισσόταν ένα κύμα αυτοκτονιών... Έντεκα
γνωστοί κερδοσκόποι είχαν κιόλας αυτοκτονήσει...»

Η πτώση στις τιμές των μετοχών ήταν της τάξης του 11%.
Όμως, στο τέλος της ημέρας οι μεγάλοι τραπεζίτες υποτίθε-
ται είχαν θέσει την κατάσταση από έλεγχο. Αγόρασαν μεγάλα
πακέτα μετοχών εταιρειών όπως η US Steel (χάλυβας). Η ίδια
μέθοδος είχε σταματήσει τον Πανικό του 1907 στο Χρηματι-
στήριο. Όμως, μετά το διάλειμμα του σαββατοκύριακου, ήρθε
η «Μαύρη Δευτέρα». Οι μετοχές κατρακύλησαν ακόμα 13%. Η
δυναστεία Ροκφέλερ ρίχτηκε στη μάχη με μαζικές αγορές με-
τοχών. Το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Τη «Μαύρη Πέμπτη» και
τη «Μαύρη Δευτέρα» 45 δις δολάρια έγιναν καπνός. 

Το κραχ προκάλεσε κρίση. Μέσα στον επόμενο χρόνο η
βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 20% και η ανεργία
εκτοξεύτηκε. Οι καπιταλιστές ανησυχούσαν μεν, αλλά δεν
έχαναν την ψυχραιμία τους. Η κρίση θα έκανε το κύκλο της
και οι καλές μέρες θα ξανάρχονταν. Αυτό είχε γίνει κάμποσες
φορές στο παρελθόν: το 1893-94, το 1907, το 1920-21. Όπως
διαβεβαίωνε το κοινό ο Χέρμπερτ Χούβερ, ο πρόεδρος των
ΗΠΑ: «η ανάκαμψη είναι μετά την γωνία». Όμως, η ανάκαμψη
δεν ήρθε το 1930, όπως δεν ήρθε το 1931, ούτε το 1932. 

Σημάδια
Στην πραγματικότητα, τα σημάδια για τη θύελλα που θα ξέ-

σπαγε εκείνο τον Οκτώβρη έρχονταν από καιρό, και στις ΗΠΑ
και στην Ευρώπη. Η αμερικάνικη οικονομία έφτασε στα πρό-
θυρα της ύφεσης το 1927, αλλά αυτό έμοιαζε με ένα σκοτεινό
σύννεφο που εξαφανίστηκε την επόμενη χρονιά. Αλλά πλέον
την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1929 τα σκοτεινά σύννεφα
πύκνωναν ξανά. Το ίδιο γινόταν και στην Ευρώπη. Η οικονομία
της Γερμανίας είχε ήδη μπει σε ύφεση ακόμα και πριν το
Κραχ στη Νέα Υόρκη. Και η συνέχεια ήταν ένα παγκόσμιο ντό-
μινο. 

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι ΗΠΑ είχαν το μισό
της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής και ταυτόχρονα εί-
χαν γίνει ο «τραπεζίτης της Ευρώπης». Γι’ αυτό η κρίση δεν
μπορούσε να περιοριστεί στα σύνορά τους. Τα αμερικάνικα
κεφάλαια άρχισαν να φεύγουν από την Γερμανία, κάνοντας
ακόμα πιο βαθιά την κρίση εκεί. Η μεγαλύτερη τράπεζα της
Αυστρίας, η Creditanstalt, χρεοκόπησε το 1931, η Βρετανία
χτυπήθηκε από την απόσυρση ξένων κεφαλαίων από τις τρά-
πεζές της, και αποχώρησε από το «κανόνα του χρυσού». Η
εξέλιξη αυτή με την σειρά της προξένησε ιδιαιτέρως υπερβο-
λικούς φόβους στις ΗΠΑ. Η Κεντρική Τράπεζα ανέβασε τα
επιτόκια, σημειώθηκε μια «θεαματική αύξηση των τραπεζικών
χρεοκοπιών» ενώ η βιομηχανική παραγωγή βυθίστηκε ακόμα
πιο πολύ.

Το 1932 το 1/3 του εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ και τη
Γερμανία και το 1/5 στην Βρετανία ήταν άνεργο. Αυτοί που εί-
χαν πληγεί από την κρίση και την ανεργία δεν ήταν μόνο χει-
ρώνακτες εργάτες, όπως είχε συμβεί σε προηγούμενες κρί-
σεις, αλλά και «χαρτογιακάδες» υπάλληλοι που θεωρούσαν
τους εαυτούς τους κομμάτι της μεσαίας τάξης. Στις ΗΠΑ χρε-
οκόπησαν εκατοντάδες μικρές τράπεζες και στην Ευρώπη
έγιναν μερικές θεαματικές καταρρεύσεις γιγάντιων τραπεζών
εκμηδενίζοντας τις αποταμιεύσεις του κόσμου και εντείνον-
τας την γενικότερη αίσθηση καταστροφής. Η κρίση, μιας και
χτύπησε όλες τις βιομηχανικές χώρες ταυτόχρονα, κατέστρε-
ψε την ζήτηση για την παραγωγή των αγροτικών χωρών. Οι τι-
μές των αγροτικών προϊόντων κατέρρευσαν δημιουργώντας
θάλασσες δυστυχίας. Καμιά περιοχή της υφηλίου δεν απέφυ-
γε μια μείωση της παραγωγής και το παγκόσμιο εμπόριο μει-
ώθηκε στο 1/3 του επιπέδου που είχε φθάσει το 1929.

Το ξέσπασμα της κρίσης φαινό-
ταν κάτι το αδιανόητο. Τα προ-
ηγούμενα χρόνια έχουν ονομα-

στεί roaring twenties: ευημερία, νέα
καταναλωτικά αγαθά, νέοι τρόποι μα-
ζικής διασκέδασης. Το ραδιόφωνο, το
σινεμά έμπαιναν στην καθημερινότητα
ακόμα και το αυτοκίνητο δεν ήταν πια
ένα άπιαστο όνειρο ακόμα και για ένα
βιομηχανικό εργάτη (στις ΗΠΑ τουλά-
χιστον). 

Εν τω μεταξύ οι κρουνοί του δανει-
σμού είχαν ανοίξει από τις τράπεζες
και μαζί με αυτούς οι κάθε λογής κερ-
δοσκοπικές ευκαιρίες. Από τα κόλπα
με τις μετοχές στο Χρηματιστήριο μέ-
χρι την κερδοσκοπία με τη γη και τα
ακίνητα. Η Νέα Υόρκη πρωτοπορούσε
και σε αυτό το τομέα. Τον Σεπτέμβρη
του 1928 μπήκαν τα θεμέλια για το
Κράισλερ Μπίλντινγκ -της γνωστής
αυτοκινητοβιομηχανίας  που προορι-
ζόταν να γίνει το υψηλότερο κτίριο
στον κόσμο. Τη δόξα την έκλεψε τελι-
κά το Εμπάηαρ Στέητ Μπίλντιγκ που
ξεκίνησε να χτίζεται στις αρχές Οκτώ-
βρη του 1929. Όταν τελικά «άνοιξε» το
1931 το κτίριο ονομαζόταν πλέον περι-
παικτικά Empty State Building (Λογο-
παίγνιο με τις λέξεις Empire –αυτο-
κρατορία- και Empty –άδειο).

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον γίνονταν
της μόδας θεωρίες για έναν καπιταλι-
σμό απαλλαγμένο από κρίσεις. Όχι
μόνο στους κύκλους των οικονομολό-
γων αλλά και στη ρεφορμιστική αρι-
στερά: ο σοσιαλδημοκράτης Ρ. Χίλ-

φερντιγκ ισχυριζόταν ότι πλέον το σύ-
στημα είναι «οργανωμένος καπιταλι-
σμός» απαλλαγμένος από την αναρχία
της αγοράς και την τάση προς την κρί-
ση. Αυτές οι αναλύσεις κατέρρευσαν
μαζί με τις μετοχές στο Κραχ του
1929. Και οι εξηγήσεις που δόθηκαν
στη συνέχεια από διάφορους οικονο-
μολόγους ήταν ανεπαρκείς. 

Ο Κρις Χάρμαν στο βιβλίο του Καπι-
ταλισμός Ζόμπι, τις περιγράφει και τις
αντιπαραθέτει στη μαρξιστική ερμη-
νεία της κρίσης. Στη βάση της βρίσκε-
ται ο νόμος της πτωτικής τάσης του
ποσοστού κέρδους του Μαρξ. Οι καπι-
ταλιστές δεν επενδύουν επειδή παίρ-
νουν τα «σήματα της αγοράς» για να
καλύψουν ανάγκες. Επενδύουν με μο-
ναδικό κριτήριο το κέρδος. Και από
ένα σημείο και μετά το αναμενόμενο
κέρδος δεν δικαιολογεί το ύψος της
επένδυσης που επιβάλλει ο ανταγωνι-
σμός με τους άλλους καπιταλιστές. Το
ποσοστά κέρδους πέφτουν. Ο Χάρμαν
εξηγεί πως αυτή η πτώση οδήγησε
στην κρίση:

«Ανάμεσα στη δεκαετία του 1880
και την δεκαετία του 1920 τα ποσοστά
κέρδους στις ΗΠΑ είχαν μια πτώση
περίπου 40%, στη Βρετανία βρίσκον-
ταν σε κάμψη ήδη πριν το 1914, και τα
αντίστοιχα ποσοστά της Γερμανίας εί-
χαν αποτύχει να επιστρέψουν στο
προπολεμικό, ‘κανονικό’, επίπεδό
τους. Αυτές τις πτωτικές τάσεις μπο-
ρούμε να τις συνδέσουμε με μακρο-
χρόνιες αυξήσεις στην αναλογία επέν-
δυσης και απασχολούμενου εργατικού

δυναμικού (την «οργανική σύνθεση
του κεφαλαίου») που στην περίπτωση
των ΗΠΑ ήταν της τάξης του 20% πε-
ρίπου. Η αμερικάνικη κερδοφορία
μπόρεσε να πετύχει μια μικρή ανάκαμ-
ψη στη δεκαετία του ’20, εξαιτίας της
αύξησης στο ποσοστό εκμετάλλευ-
σης. 

Ανταγωνιστικές πιέσεις
Όμως, εκείνη η αύξηση δεν αρκού-

σε για να πυροδοτήσει παραγωγικές
επενδύσεις της κλίμακας που ήταν
αναγκαία για την απορρόφηση της
υπεραξίας που είχε παραχθεί σε προ-
ηγούμενους κύκλους παραγωγής και
εκμετάλλευσης. Οι εταιρείες συνθλί-
βονταν ανάμεσα στις ανταγωνιστικές
πιέσεις να αναλάβουν επενδύσεις σε
νέα τεράστια συμπλέγματα κτιριακών
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (το
εργοστάσιο της Ford στο River Rouge,
που η κατασκευή του ολοκληρώθηκε
το 1928, ήταν το μεγαλύτερο στον κό-
σμο) και το φόβο ότι αυτός ο νέος
εξοπλισμός δεν θα είναι κερδοφόρος.
Κάποιοι έπαιρναν αυτό το ρίσκο, όμως
πολλοί δεν το πήραν. Τούτο σήμαινε
ότι οι εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε
λειτουργία προς το τέλος του ‘μπουμ’
αναγκαστικά παρήγαγαν σε μια κλίμα-
κα υπερβολικά μεγάλη για τα δεδομέ-
να της αγοράς, πλημμυρίζοντάς την
με προϊόντα τα οποία υπονόμευαν τις
τιμές και τα κέρδη των παλιών εγκατα-
στάσεων. Οι νέες επενδύσεις σταμά-
τησαν, οδηγώντας σε πτώση της απα-
σχόλησης και της κατανάλωσης που

χειροτέρευσε την κρίση».
Ο Χάρμαν δίνει απάντηση και σε

ένα άλλο ερώτημα: «Για ποιο λόγο οι
αυτόματοι μηχανισμοί της αγοράς που
στο παρελθόν πάντοτε οδηγούσαν εν
τέλει στο βγάλσιμο της οικονομίας
από την κρίση, αυτή την φορά δεν
μπορούσαν να πετύχουν το ίδιο απο-
τέλεσμα; Τρία χρόνια μετά το ξεκίνη-
μα της κρίσης, η βιομηχανική παραγω-
γή στις ΗΠΑ, την Γερμανία και την
Βρετανία συνέχιζε να πέφτει. Για την
εξήγηση αυτού του φαινομένου δεν
αρκεί μόνο ο νόμος της πτωτικής τά-
σης του ποσοστού κέρδους. Χρειάζε-
ται να λάβουμε υπόψη και την άλλη
μακρόχρονη τάση  που εντόπιζε ο
Μαρξ στην ανάλυσή του, αυτή της
συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης
του κεφαλαίου όσο γερνάει το σύστη-
μα». 

Χρεοκοπίες έγιναν, αλλά κυρίως μι-
κρών τραπεζών ή μικρών επιχειρήσε-
ων -και οι αγρότες χτυπήθηκαν ιδιαίτε-
ρα άγρια από τα βουνά των χρεών
που είχαν στις τράπεζες. Όμως, οι με-
γάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις που
κυριαρχούσαν σε ολόκληρους κλά-
δους της οικονομίας μπορούσαν να
αποφύγουν αυτή τη κατάληξη, βάζον-
τας τα εργοστάσιά τους να υπολει-
τουργούν και τσακίζοντας ακόμα πε-
ρισσότερο μισθούς και δικαιώματα.
Όμως, αυτές οι μέθοδοι απλά παρα-
τείνανε την κρίση.

Υποτίθεται ότι η έξοδος από την
κρίση ήρθε με την εκλογή του
Ρούζβελτ στην προεδρία.

Εκλέχτηκε τον Νοέμβρη του 1932 και
ορκίστηκε τον Μάρτη του 1933.
Εφάρμοσε τις πολιτικές του Νιου
Ντιλ -το προεκλογικό του σύνθημα-
το οποίο υποτίθεται με βάση τις ιδέ-
ες του Κέϋνς έφερε ένα «κοινωνικό
συμβόλαιο» ανάμεσα στην εργασία
και το «παραγωγικό» κεφάλαιο με τις
ευλογίες ενός κράτους πρόνοιας.
Όμως, πρόκειται για μια εξιδανικευ-
μένη εικόνα. Το Νιου Ντιλ ούτε τόσο
«ριζοσπαστικό» ήταν ούτε έβγαλε
τον αμερικάνικο καπιταλισμό από την
κρίση. Από το καλοκαίρι του 1937 η
αμερικάνικη οικονομία έκανε μια νέα
βουτιά πάλι με παγκόσμιο αντίκτυπο. 

Η πραγματική ιστορία της δεκαε-
τίας του ’30 και στις ΗΠΑ είναι η
ιστορία της αντεπίθεσης της εργατι-
κής τάξης και της αναγέννησης των
συνδικάτων και της Αριστεράς. Τον
Απρίλη του '33 εξεγείρονται οι εκπαι-
δευτικοί του Σικάγο, εισβάλλοντας
σε τράπεζες και βομβαρδίζοντας
τους μπάτσους ακόμη και με βαρι-
ούς τόμους σχολικών βιβλίων. Οι
κλωστοϋφαντουργοί κατεβαίνουν σε
μια μεγάλη, πανεθνική απεργία εν-
θαρρυμένοι κι από ένα νόμο του
Ρούζβελτ που άφηνε ένα «παραθυ-
ράκι» για την αναγνώριση των συνδι-
κάτων σε ανοργάνωτους, μέχρι τότε,
κλάδους. Το συνδικάτο ήταν πολύ
αδύναμο, αλλά 400 χιλιάδες εργά-

τριες και εργάτες ανταποκρίνονται
στο κάλεσμα για απεργία. Η καρδιά
της χτύπαγε στο Νότο, που μαύροι
και λευκοί εργάτες παλεύουν μαζί. Η
απεργία τσακίστηκε. Αλλά αυτή η ήτ-
τα δεν έκοψε τη φόρα. Το 1934 θα
γινόταν η χρονιά της μεγάλης αντε-
πίθεσης του εργατικού κινήματος.

Τρεις κρίσιμες αναμετρήσεις, της
Auto-Lite (εργοστάσιο ανταλλακτι-
κών) στο Τολέδο, των φορτηγατζή-
δων Τίμστερς στη Μινεάπολις και
των λιμενεργατών στο Σαν Φρανσί-
σκο θα λήξουν, όχι μόνο με επιμέ-
ρους νίκες, αλλά και με ένα συνολι-
κότερο μήνυμα προς όλη την εργατι-
κή τάξη: “Οργανωθείτε”. Και οι τρεις
αυτές μάχες είχαν στην ηγεσία τους
αγωνιστές της Αριστεράς: μέλη μια
ριζοσπαστικής οργάνωσης στην
πρώτη περίπτωση, τροτσκιστές στη
δεύτερη και μέλη του ΚΚ ΗΠΑ στην
τρίτη. 

Όπως γράφει ο John Newsinger,
στο βιβλίο του Αντεπίθεση: «ήταν
τρεις απεργίες που απέκτησαν δια-
στάσεις εξέγερσης και άλλαξαν εν-
τελώς το στρατηγικό πλαίσιο αναφο-
ράς της αμερικάνικης εργατικής τά-
ξης. Και στις τρεις απεργίες την ηγε-
σία της είχαν ριζοσπάστες και επα-
ναστάτες, ενώ και οι τρεις απεργίες
αψήφησαν την ηγεσία της AFL, ανα-
μετρήθηκαν με το κράτος και διεξήχ-
θησαν με άγρια αποφασιστικότητα”

Το 1935, στο Ντιτρόιτ οργανώνε-
ται μποϊκοτάζ στα χασάπικα ενάντια

στην ακρίβεια με χιλιάδες γυναίκες
τον Ιούνη να βγαίνουν στους δρό-
μους, να αναποδογυρίζουν φορτηγά
και να κάνουν εισβολές σε αποθή-
κες. Η “κοινή γνώμη” βρίσκεται πλέ-
ον πολύ μακριά από τη λογική της
“ελεύθερης αγοράς”. Το 74% ζητάει
υγειονομική κάλυψη για τους φτω-
χούς. 77% να δοθούν δουλειές
στους ανέργους.

Γαλλικό παράδειγμα
Το '36 ο Ρούσβελτ άρχισε να φο-

βάται το γαλλικό παράδειγμα των κα-
ταλήψεων στα εργοστάσια. Ο ίδιος
έλεγε αργότερα για να δικαιολογήσει
τα νέα κοινωνικά μέτρα που πήρε:
“Αν πήγαιναν έτσι τα πράγματα, τότε
τον περασμένο Απρίλη θα είχαμε στα
χέρια μας μια χώρα σαν κι αυτή που
βρήκε ο Μπλουμ όταν εκλέχθηκε. Για
25-30 χρόνια οι Γάλλοι δεν είχαν κά-
νει ούτε ένα βήμα στην κοινωνική νο-
μοθεσία. Ο Μπλουμ το ξεκίνησε και
βρέθηκε στη μέση μιας απεργίας την
πρώτη κιόλας βδομάδα που εκλέχτη-
κε”. Ο Ρούσβελτ δεν γλίτωσε ούτε
από τον γαλλικό «κίνδυνο». Το 1937
εξελίχθηκε το μεγαλύτερο κύμα
απεργιών στα εργοστάσια και κατα-
λήψεων στους χώρους δουλειάς. 

Στις 30 Δεκέμβρη του 1936 ξεκίνη-
σε η μεγάλη απεργία της General
Motors. Το UAW -το νέο συνδικάτο
της αυτοκινητοβιομηχανίας- προσπά-
θησε να οργανώσει τα εργοστάσια
της εταιρείας στο Φλιντ, στο Μίσιγ-

καν. Στις 30 Δεκέμβρη ξεκίνησε η
απεργία. Και αυτή τη φορά οι εργά-
τες είχαν αξιοποιήσει την πείρα προ-
ηγούμενων μαχών, που η αστυνομία
και οι μπράβοι των αφεντικών έσφα-
ζαν απεργούς στο πεζοδρόμιο. Αυτή
τη φορά κατέλαβαν τα εργοστάσια
και οργάνωσαν δημοκρατικά τον
αγώνα τους και την συμπαράσταση
σε αυτόν. Ο Τσάρλι Τσάπλιν τους
δώρισε το νέο του φιλμ «Μοντέρνοι
Καιροί» -και οι απεργοί το πρόβαλ-
λαν στα κατειλημμένα εργοστάσια.

Στις 11 Φλεβάρη η General Motors
με όλα τα εργοστάσιά της στο Ντι-
τρόιτ, το Φλιντ και άλλου παραλυμέ-
να από την απεργία, οι 140.000 από
τις 150.000 προσωπικό συμμετείχε,
υποχώρησε και αναγνώρισε το UAW.
Ήταν μια μεγάλη νίκη, που πυροδό-
τησε ένα τεράστιο κίνημα απεργιών
και καταλήψεων σε όλες τις ΗΠΑ.
Ένα τραγουδάκι των απεργών στο
Φλιντ, το «Sit down! Sit down!» (κάνε
κατάληψη! Κάνε κατάληψη!) έγινε
της μόδας καθώς σε αυτή την πρα-
κτική προχωρούσαν από εργάτες σε
βαριά βιομηχανίες μέχρι γκαρσόνια
σε κυριλέ ρεστοράν και παιδάκια σε
σινεμά που έκοβαν το παιδικό πρό-
γραμμα! Η πιο «χτυπημένη» εργατική
τάξη στη πιο βαθιά κρίση του καπιτα-
λισμού είχε τη ζωτικότητα και το δυ-
ναμισμό να βγει στη μάχη και να κερ-
δίζει κατακτήσεις. 

Δεν ήταν μόνο οι οικονομικές μά-
χες -οι αγωνιστές του ΚΚ και όλης
της αριστεράς έδωσαν μάχη ενάντια
στο ρατσισμό, ενάντια στο φασισμό,
υπέρ των Δημοκρατικών στην Ισπα-
νία για παράδειγμα. Η εφημερίδα
του ΚΚ ήταν η μόνη που ξεκίνησε μια
μεγάλη καμπάνια ενάντια στο ρατσι-
στικό διαχωρισμό των πρωταθλημά-
των του μπέηζμπολ σε «λευκά» και
«έγχρωμα». 

Όμως, η  στρατηγική του Κομμου-
νιστικού Κόμματος δεν μπορούσε να
οδηγήσει το κίνημα στην νίκη. Την
στιγμή των μεγαλύτερων αγώνων
ενάντια στους καπιταλιστές, το κόμ-
μα διακήρυττε ότι ο αγώνας δεν μπο-
ρεί να είναι αντικαπιταλιστικός. Έδε-
σε το κίνημα στην ουρά του Ρούζ-
βελτ. 

Σήμερα, η Αριστερά πρέπει να
αξιοποιήσει εκείνη την εμπειρία. Δέ-
κα χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρί-
σης του 2008/9 οι άρχουσες τάξεις
ανακαλύπτουν ότι όλες ο συνταγές
τους δεν μπορούν να αποτρέψουν
μια νέα «βουτιά» της οικονομίας. Και
από όλες τις γωνιές του κόσμου έρ-
χονται τα μηνύματα της εξέγερσης
μιας τάξης που παλεύει. Η Μεγάλη
Κρίση της δεκαετίας του ’30 είναι γε-
μάτη με μαθήματα για το πως η Αρι-
στερά μπορεί να μπει μπροστά σε νι-
κηφόρες μάχες των εργατών αλλά
και για την και για την στρατηγική
που χρειαζόμαστε για να έχουν αυ-
τές οι νίκες συνέχεια και την δικαίω-
ση που τους αξίζει: την ανατροπή
του καπιταλισμού.

Λέανδρος Μπόλαρης

Η εργατική απάντησηΚαπιταλισμός και κρίση

Ουρές ανέργων για 
μια δωρεάν κούπα καφέ 

Η “Ορχήστρα της κατάληψης” στο
εργοστάσιο της General Motors στο Φλιντ.
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Κάτω τα χέρια 
από τις γυναίκες

Δεν είναι λίγα τα κείμενα που έχουν γραφτεί στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη για το νέο Ποινικό Κώδικα που νομοθετήθηκε την
περασμένη άνοιξη. Τόσο σχετικά με τις τροποποιήσεις που ρί-

χνουν στα μαλακά τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής με τη μείωση του
ανώτατου όριου φυλάκισης για την ηγεσία εγκληματικής οργάνω-
σης, όσο και για τις σεξιστικές τροποποιήσεις σχετικά με τον ορισμό
του βιασμού (που τελικά ήταν λιγότερες από τις προβλεπόμενες).

Από σύμπτωση την προηγούμενη βδομάδα είχα την εμπειρία να δια-
πιστώσω στην πράξη τις συνέπειες της αλλαγής του ΠΚ σχετικά με το
βιασμό. Περιμένοντας να δω αν θα κληρωθώ ως ένορκος  στο Μικτό
Ορκωτό Εφετείο, παρακολούθησα την εξέλιξη μιας έφεσης όπου ο
κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για τέσσερα κακουργή-
ματα που αφορούσαν κατά συρροή βιασμούς ανηλίκων κοριτσιών.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου επικαλέστηκε, από το ξεκίνη-
μα της δίκης στην προκαταρτική μακροσκελή αγόρευσή της, ότι βά-
σει των άρθρων του νέου ΠΚ και τα τέσσερα κακουργήματα πρέπει
να μετατραπούν σε πλημμελήματα. Ακόμα κι ένας άσχετος με τα νο-
μικά, όπως εγώ, μπορούσε να καταλάβει ότι το ζητούμενο ήταν η
απαλλαγή του κατηγορούμενου μέσα από περίπλοκες ερμηνείες του
τι σημαίνει «γενετήσια πράξη», αν «προκαλείται βιασμός από τη δι-
είσδυση δακτύλων και όχι πέους» ή αν αυτό πια θεωρείται «παρεμ-
φερής συμπεριφορά μη κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως η θω-
πεία και η ηδονοβλεψία». 

Δεν έμεινα μέχρι το τέλος της δίκης κι έτσι δεν γνωρίζω ποια ήταν
η τελική απόφαση. Όμως, το τραγικό δεν ήταν ότι αυτά τα υποστήρι-
ζε η συνήγορος, αλλά ότι ο εισαγγελέας και η έδρα έδειχναν ότι
συμφωνούσαν, ξεφυλλίζοντας τα βιβλιαράκια τους με τις νέες διατά-
ξεις του ΠΚ. Το μόνο «ευτυχές» ήταν πως στη δίκη δεν παρευρίσκον-
ταν τα ανήλικα θύματα και έτσι δεν υπέστησαν ακόμα ένα βιασμό
ακούγοντας τους εκπροσώπους της δικαιοσύνης να βάζουν στο ζύγι
τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της κακοποίησής τους.

Τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα αν οι αντιστάσεις δεν εί-
χαν αποτρέψει την ψήφιση των αλλαγών τροποποίησης όπως αυτές
προβλέπονταν αρχικά. Παρόλα αυτά, φάνηκε στην πράξη ότι ακόμα
και οι μικρότερες αλλαγές που τελικά πέρασαν ανοίγουν το δρόμο
για κλιμάκωση της σεξιστικής καταπίεσης.

Κώστας Πίττας

Ηαπόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει την Γενική Γραμ-
ματεία Ισότητας Φύλου και να την μετατρέψει σε ΓΓ Οικογε-
νειακής Πολιτικής και Ισότητας του Φύλου με υπαγωγή στο

Υπουργείο Εργασίας είναι ευθεία επίθεση στις γυναίκες. 

Έρχεται σαν συνέχεια στην ανακοίνωση της υφυπουργού Εργα-
σίας ότι θα δίνεται επιπλέον επίδομα στις γυναίκες εκείνες που θα
τεκνοποιούν πριν την ηλικία των τριάντα για «άμβλυνση του δημο-
γραφικού» προβλήματος. 

Αποκαλύπτει την πραγματική πολιτική της ΝΔ για το ρόλο της γυ-
ναίκας, μια πολιτική που ενισχύει ακόμα περισσότερο τις σεξιστικές
απόψεις και διακρίσεις.

Η γυναίκα είναι χρήσιμη για τους από πάνω και την ΝΔ για την
γέννηση και την ανατροφή των παιδιών και για αυτό ακόμα και στον
τίτλο της ΓΓ εισάγεται ο όρος «Οικογενειακής Πολιτικής».

Την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την ισότητα της
γυναίκας διαλύουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την επι-
θεώρηση εργασίας, ανακοινώνουν την πρόθεση απόλυσης συμβα-
σιούχων, μέτρα που χτυπούν δυσανάλογα τις εργαζόμενες γυναί-
κες. Πού θα καταγγείλει μία γυναίκα την απόλυσή της επειδή έμεινε
έγκυος, τι σύμβαση εργασίας θα υπογράψει με ένα αφεντικό όταν
βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία;

Όλα αυτά είναι πολύ βολικά για την «ανάπτυξη» που αναγγέλλει η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί ο σεξισμός σημαίνει με-
γαλύτερη εκμετάλλευση των γυναικών και όλου του εργατικού δυ-
ναμικού, δηλαδή αύξηση των κερδών των αφεντικών.

Η εμπειρία όμως της φετινής 8 Μάρτη που για πρώτη φορά γιορ-
τάστηκε με απεργία έδειξε ότι οι γυναίκες βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή των αγώνων. Αυτή η αυτοπεποίθηση κατάφερε να κερδίσει
δεκάδες σωματεία και να κατεβάσει γυναίκες και άντρες στο δρόμο
διεκδικώντας απεργιακά την βελτίωση των συνθηκών και την πραγ-
ματική ισότητα.

Η σεξιστική επίθεση της κυβέρνησης της ΝΔ δεν θα μας σταμα-
τήσει ούτε από τη διεκδίκηση των άμεσων αιτημάτων μας ούτε από
την πάλη για την απελευθέρωση. Από την ολοήμερη λειτουργία παι-
δικών σταθμών σε κάθε δήμο, την ισότητα στους μισθούς, τη λει-
τουργία γηροκομείων, την καθολική δωρεάν πρόσβαση στην Υγεία. 

Όλα αυτά είναι ξεκινημένες μάχες και χρειάζεται να τις δυναμώ-
σουμε και να τις απλώσουμε απέναντι στις νέες επιθέσεις της νεο-
φιλελεύθερης δεξιάς.

Κίνηση για Απεργιακή 8 Μάρτη

Τη σχέση ρατσιστικών και σεξιστικών
επιθέσεων και την απάντηση που
χρειάζεται να πάρουν ενωμένα από

το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό, εργατικό,
γυναικείο, ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα, ανέδειξε στη
φετινή Διεθνή Συνάντηση και Πανελλαδική
Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ η συζήτηση “Πάλη
ενάντια στο σεξισμό και το ρατσισμό”. Τη
συζήτηση άνοιξαν ο Κώστας Τορπουζίδης
από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης, η Φάιη
Φραγκισκάτου, εργαζόμενη στην Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση και μέλος του απερχό-
μενου ΣΕΜ Αθήνας, η Άννα Στάμου, από
τη Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας και ο
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, μέλος των Pro-
ud Seniors Greece, ενώ ακολούθησε πλού-
σια συζήτηση.

Από τις μεγάλες μάχες του κινήματος
διεθνώς και στην Ελλάδα, ξεκίνησε ο Κώ-
στας Τορπουζίδης, αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά τα Pride των δεκάδων χιλιά-
δων διαδηλωτών, την απεργιακή ημέρα
γυναικών στις 8 Μάρτη φέτος, τις μεγά-
λες πορείες σε όλη τη χώρα στον ένα
χρόνο από τη δολοφονία του Ζακ και την
καμπάνια για να καταδικαστούν οι δολο-
φόνοι του. “Από τη μεριά μας επιμένουμε
ότι ο ρατσισμός και ο σεξισμός δεν είναι
θέμα λάθος ιδεών, διαπροσωπικό, αλλά
συστημικό: εξυπηρετεί τις άρχουσες τά-
ξεις και τα κράτη τους”, είπε στη συνέ-
χεια, αναδεικνύοντας τις ταξικές αιτίες
των επιθέσεων και την ανάγκη της κοινής
πάλης όλων των κομματιών του κινήμα-
τος εναντίον τους.

Κεντρικός ρόλος
Μίλησε επίσης για τον κεντρικό ρόλο

της εργατικής τάξης. “Η ΚΕΕΡΦΑ στηρίζει
όλες αυτές τις αντιστάσεις με ένα βασικό
προσανατολισμό, ότι η οργανωμένη εργα-
τική τάξη έχει και τη δύναμη και το συμφέ-
ρον να τις παλέψει και έχει κάνει και τα
βήματα σε αυτή την κατεύθυνση... Μέσα
στα κινήματα οι άνθρωποι αλλάζουν ιδέες
και συμπεριφορές. Η ρώσικη και η γερμα-
νική επανάσταση που άνοιξαν αυτά τα θέ-
ματα, το κίνημα της Αντίστασης που έδω-
σε τη δυνατότητα της ψήφου στις γυναί-
κες, το '68 και το Πολυτεχνείο που έφεραν
μεγάλες αλλαγές στη ζωή όλων των κομ-
ματιών του κινήματος, δείχνουν πώς γίνον-
ται οι ανατροπές. Η εργατική τάξη έχει
όλες τις ταυτότητες όπως και την κοινή
εμπειρία ότι το σύστημα αρνείται τις ανάγ-
κες μας και γι' αυτό χρειάζεται να το παλέ-
ψουμε ενωμένοι”.

Η Φαίη Φραγκισκάτου, κατέθεσε την εμ-
πειρία της ως εργαζόμενη επί δεκαεπτά
χρόνια στις μεταναστευτικές υπηρεσίες
του κράτους και τις επιτροπές ασύλου, κα-
θώς και ως μέλος του Συμβουλίου Έντα-
ξης Μεταναστών του δήμου Αθηναίων για
ένα χρόνο. “Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει
σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγες των
ανθρώπων”, είπε, εξηγώντας ότι η αντιμε-
τώπισή του προς τους μετανάστες είναι
από διαδικαστική μέχρι εξώφθαλμα ρατσι-
στική με παράδειγμα τον τελευταίο -επί
ΣΥΡΙΖΑ- νόμο για την ιθαγένεια που είχε
διαφημιστεί ως αυτός που θα έλυνε το ζή-
τημα. “Η αναμονή για ένα παιδί που έχει
πάει εννιά χρόνια σχολείο ή έχει γεννηθεί
στην Ελλάδα και έχει πάει έξι χρόνια σχο-
λείο, είναι στην Αθήνα στα δυόμιση χρό-

Σε τέσσερα χρόνια κάθειρξης χωρίς ανα-
στολή καταδικάστηκε ο τραμπούκος
που επιτέθηκε σε δασκάλα στο 14ο δη-

μοτικό σχολείο των Χανίων. 

Η περιγραφή της επίθεσης από την ίδια τη
δασκάλα είναι συγκλονιστική. Ο δράστης “δια-
πληκτιζόταν με τη μητέρα και παρακάλεσα να
πάνε λίγο παραπέρα γιατί εμπόδιζαν την είσο-
δο. Όπως έσκυψα να ενεργοποιήσω το κινητό
μου, που ήταν κλειστό λόγω σχολείου, μου έρι-
ξε την πρώτη μπουνιά! Του είπα… «Εμένα δέρ-
νεις;»… Και συνέχισε να με δέρνει και να με
χτυπάει. Με έσυρε από τα μαλλιά, με έβριζε χυ-
δαία… Κάποιος άλλος γονέας προσπάθησε να
τον εμποδίσει. Ήταν μπροστά γονείς και παι-
διά… Βρήκα την ευκαιρία να φύγω, μου έπεσαν
τα πράγματα… Πήδηξε μέσα στην αυλή, έτρε-
χα αιμόφυρτη… Μπροστά ήταν και άλλα παιδά-
κια, ούρλιαζαν και έκλαιγαν! Κλειδωθήκαμε στο
κτίριο και περιμέναμε την αστυνομία… Μου
έλεγε… Θα σε σκοτώσω όπου σε βρω, θα σε
γ… παλιοπ… Έχω σπασμένη μύτη, ραγισμένο

κόκκαλο πάνω από το μάτι, κακώσεις στο δεξί
γόνατο, πολλά χτυπήματα από κλωτσιές, αλλά
αυτό που δεν φαίνεται είναι το ψυχολογικό”.

Δολοφονική επίθεση
“Οι κλωτσιές στο κεφάλι δεν αποτελούν

προπηλακισμό αλλά δολοφονική επίθεση. Εί-
ναι ένα ακόμη επεισόδιο του πολέμου που έχει
κηρυχθεί ενάντια στους εκπαιδευτικούς... είναι
ταυτόχρονα επίθεση ενάντια σε μια εργαζόμε-
νη, σε μια γυναίκα” υπογραμμίζει η Ενωτική
Αγωνιστική Κίνηση, το αγωνιστικό σχήμα του
τοπικού συλλόγου δασκάλων, ξεκαθαρίζοντας
ότι  “δεν πρόκειται γενικώς για επιθέσεις των
γονιών ενάντια σε εκπαιδευτικούς, όπως θέ-
λουν να το παρουσιάζουν οι ιθύνοντες και με-
ρίδα των ΜΜΕ. Η συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζόμενων γονιών υφίσταται ανάλογες επι-
θέσεις, στην καθημερινότητά της... Οι εργαζό-

μενοι γονείς δεν αποτελούν εχθρούς των εκ-
παιδευτικών αλλά συμμάχους”. 

Στάση εργασίας είχε κηρύξει τη Δευτέρα
21/10, μέρα της δίκης, η ΔΟΕ κι ο τοπικός
σύλλογος δασκάλων.

“H συμμετοχή στη στάση εργασίας και η πα-
ρουσία των συναδέλφων στο δικαστήριο ήταν
μαζικότατη” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη, η Μαργαρίτα Παπαμηνά, δασκάλα στα
Χανιά. “Αρχικά ο δικηγόρος του κατηγορούμε-
νου προσπάθησε να πάρει αναβολή αλλά κά-
τω από την πίεση του κόσμου και της έκτασης
που είχε πάρει το θέμα δεν έγινε δεκτή. Τελικά
έλαβε την αυστηρότερη ποινή και θα μπει στη
φυλακή. Αποτελεί μεγάλη δικαίωση για την εκ-
παιδευτικό και όλους τους συναδέλφους. Θα
συνεχίσουμε κι αύριο την παρουσία μας στο
δικαστήριο καθώς συμπαραστεκόμενοι στους
τέσσερις συναδέλφους που δικάζονται επειδή
χρησιμοποίησαν τις επιστημονικές ονομασίες
των γεννητικών οργάνων σε μάθημα σεξουαλι-
κής αγωγής!”.

Ο σεξισμός στον Ποινικό Κώδικα

ΧΑΝΙΑ



νια”, είπε. Απέναντι στο θεσμικό ρα-
τσισμό, τόνισε, “ακόμα και ο πιο
προοδευτικός υπάλληλος, ο οργα-
νωμένος στο σωματείο του, που
προσπαθεί να βρει κοινή γλώσσα με
το μετανάστη και να δώσει λύσεις,
είναι πολύ μόνος του”.

Αναφέρθηκε επίσης στις τελευ-
ταίες αλλαγές στα ΣΕΜ: “Το άρθρο
79 στο νόμο του Κλεισθένη -που
έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά η νέα
ηγεσία του Δήμου Αθηναίων τρίβει
τα χέρια της- αλλάζει την πολυσυλ-
λεκτική σύνθεση του ΣΕΜ σε έξι δη-
μοτικούς συμβούλους και πέντε εκ-
προσώπους τριτοβάθμιων σωματεί-
ων μεταναστών. Ποιοι έχουν τριτο-
βάθμια σωματεία; Μόνο το Φόρουμ
Προσφύγων, το Φόρουμ Μετανα-
στών και η Ομοσπονδία Αλβανών.
Όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να
εκπροσωπηθούν. Και βέβαια, μέσα
εκεί, αν θελήσει ο δήμαρχος να πά-
ει κατά σειρά ψήφων, θα είναι και
κάποιοι που δικάζονται ως εγκλημα-
τική οργάνωση”. Και συμπλήρωσε
ότι “στο προσφυγικό τα πράγματα
είναι ακόμα χειρότερα, η θέση των
αιτούντων άσυλο είναι ακόμα πιο
ευάλωτη, ως σχεδόν αόρατη”. Μο-
ναδική λύση, είπε, είναι η “οργάνω-
ση των μεταναστών στους συλλό-
γους και τις κοινότητές τους, σε
συμμαχία με αντιρατσιστικές-αντι-
φασιστικές συλλογικότητες” και όχι
με διαμεσολαβητές, δικηγόρους ή
συνδιαλλαγή με αυτό το αντιμετα-
ναστευτικό σύστημα.

Στο θεσμικό ρατσισμό αναφέρθηκε
και η Άννα Στάμου, που συμμετέχει
στο ΣΕΜ Πειραιά. “Αυτή είναι η ρίζα
του προβλήματος”, είπε. “Έχει δου-
λευτεί πολλά χρόνια από τα ΜΜΕ και
τις κυβερνήσεις. Σήμερα ξαναγυρί-
ζουμε στο όρο «λαθρομετανάστης»,
πρώην βουλευτές της ΧΑ λένε στο δι-
καστήριο ότι η θέση τους για τους
μετανάστες είναι ίδια με της ΝΔ”.
Εξήγησε πώς αυτό παίρνει σάρκα και
οστά προς τις μουσουλμάνες που
φοράνε μαντήλα, προς τους πρόσφυ-
γες που ζουν στις Μόριες μέσα στα
σκουπίδια και τις λάσπες και χωρίς
σχολεία για τα παιδιά τους, την ίδια
ώρα που ένας ολόκληρος κρατικός
μηχανισμός αλλά και ΜΚΟ διαχειρί-
ζονται τα χρήματα που προορίζονταν
για αυτούς. “Το σύστημα και οι πολι-
τικές τους έχουν αποτύχει”, συνέχι-
σε, “Πρέπει να πάρουμε θέση. Η κα-
νονικότητά τους είναι ρατσιστική.
Πρέπει το κίνημα να το αναγνωρίζει
και να το δείχνει στην κοινωνία, να
βοηθά τους ανθρώπους να το κατα-
λαβαίνουν και να αντιδρούν”.

Στις αμέτρητες διακρίσεις που αν-
τιμετωπίζουν στην καθημερινότητά
τους τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, στάθηκε ο
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, δίνοντας
έμφαση στο πώς αυτές ανοίγουν το
δρόμο στις δολοφονίες: “Έχουμε

2.982 τρανς θύματα από το 2008
έως το 2018. 171 στη Βραζιλία, 56
στο Μεξικό, 25 στις ΗΠΑ, 124 στη
Κολομβία, 116 στη Βενεζουέλα, 64
στην Ινδία, 44 στο Πακιστάν. Στη γει-
τονιά μας πρώτη είναι η Τουρκία με
44, ακολουθεί η Ιταλία με 32, ενώ
στη Γαλλία έχουν γίνει 6 αγριότατες
δολοφονίες. Ανάμεσά τους, το 62%
ήταν εργάτες και εργάτριες του σεξ.
Αυτά είναι μόνο τα καταγεγραμμένα,
τα επίσημα στοιχεία και είναι, στην
καλύτερη περίπτωση, το 1/3 των
πραγματικών”.

Όπως όλοι οι ομιλητές έκλεισε με
την οργάνωση του αγώνα: “Από την
πλευρά μας δεν σιωπούμε, δεν υιο-
θετούμε παθητική στάση, μιλάμε
ανοιχτά και αναλαμβάνουμε δράση.
Η ΚΕΕΡΦΑ υπήρξε πάντα συνοδοι-
πόρος στους αγώνες του ΛΟΑΤΚΙ κι-
νήματος, πάντα δίπλα στις διεκδική-
σεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το φετινό
Pride ήταν το μεγαλύτερο στην ιστο-
ρία και το πλέον πολιτικοποιημένο,
αυτό οφείλεται στην παρουσία της.
Ήταν κοντά μας από την πρώτη στιγ-
μή όταν δολοφονήθηκε ο φίλος και
συναγωνιστής Ζακ και μαζί μας πριν
μερικές μέρες όταν έκλεισε ένας
χρόνος από τη δολοφονία του”.

Δυο διακρίσεις, ένας στόχος
“Η κυρίαρχη τάξη και η κυβέρνη-

ση της ΝΔ χρησιμοποιούν και τις
δύο διακρίσεις για τον ίδιο στόχο”,
είπε στη συζήτηση η Μαρία Στύλ-
λου. “Αυτή τη στιγμή στο νέο προ-
ϋπολογισμό λιτότητας, περικοπών
και ιδιωτικοποιήσεων, ξαφνικά η κυ-
βέρνηση θυμάται ότι οι γυναίκες κά-
τω των 30 που γεννάνε θα παίρνουν
επίδομα 2.000 ευρώ. Είναι η πιο σε-
ξιστική και ρατσιστική επίθεση στην
εργατική τάξη συνολικά. Γιατί μιλά
φυσικά μόνο για τις ελληνίδες και
γιατί βλέπουν τις νέες γυναίκες σαν
παιδομηχανές. Αυτός ο συνδυασμός
μπαίνει παντού. Πάντα η άρχουσα
τάξη χρησιμοποιεί και τα δύο.

Το 2003, όταν βρισκόταν σε εξέλι-
ξη ο πόλεμος στο Ιράκ, ο Σιράκ είπε
ότι το πρόβλημα είναι οι γυναίκες με
την μαντήλα και δημιούργησε σχί-
σμα στο αντιπολεμικό κίνημα. Γυναί-
κες από το φεμινιστικό κίνημα πήραν
το μέρος του. Διαιρούν αυτά τα
πράγματα, διαιρούν τη δύναμή μας.
Στις αρχές του προηγούμενου αι-
ώνα, απέναντι στις Σουφραζέτες
που πάλευαν για το δικαίωμα ψή-
φου, τι έκανε η κυρίαρχη τάξη; Είπε

όχι ψήφο στις μαύρες, είναι κατώτε-
ρες, να εξαιρεθούν. Και ξαφνικά
στις ΗΠΑ, σε ένα από τα πιο δυνατά
κινήματα για την απελευθέρωση,
μπήκε το θέμα του ρατσισμού. Αυτά
πρέπει να τα παλέψουμε συλλογικά,
γι' αυτό ο ρόλος των συνδικάτων εί-
ναι κρίσιμος, γι' αυτό είναι η δύναμή
μας, γι' αυτό έχει σημασία το εργά-
τες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι”.

“Είναι πολύ σημαντικό ότι μπαίνει
το θέμα του θεσμικού ρατσισμού,
όπως και του σεξισμού”, είπε η Σο-
φία, εκπαιδευτικός προσφύγων. “Δεν
πρόκειται για μεμονωμένη επιθετικό-
τητα ατόμων απέναντι σε άλλους, αλ-
λά δομική επίθεση στο φύλο, τη σε-
ξουαλική έκφραση, τα χαρακτηριστι-
κά ανθρώπων... Πρόκειται για αι-
σχρούς τρόπους στιγματισμού, ειδικά
από τη σημερινή πολύ «παντελονάτη»
κυβέρνηση που έχει σα κύριο χαρα-
κτηριστικό τη «ματσίλα». Δεν υπερα-
σπίζομαι το προηγούμενο καθεστώς,
υπάρχει ένα συνεχές στο φάσμα της
εξουσίας, αλλά στην προκειμένη συμ-
βαίνει τόσο απροκάλυπτα που φτάνει
να οπλίζει τα χέρια φασιστών”.

“Οι ρατσιστικές επιθέσεις δεν είναι
κάτι καινούργιο στην Ελλάδα ούτε βέ-
βαια με κυβέρνηση ΝΔ”, είπε ο Λέαν-

δρος Μπόλαρης, θυμίζοντας ότι ο
όρος “λαθρομετανάστης” θεσμοθετή-
θηκε το '91 επί κυβέρνησης μπαμπά
Μητσοτάκη ενάντια στους Αλβανούς
μετανάστες. Αφού περιέγραψε τους
σκληρούς αγώνες που δόθηκαν τότε
για να γίνουν οι Αλβανοί μετανάστες
δεκτοί στα συνδικάτα -κάτι καθόλου
αυτονόητο ακόμα και στην αριστερά-
και έτσι να μπορέσουν να παλέψουν
για νομιμοποίηση και δικαιώματα, τό-
νισε ότι “η εμπειρία του κινήματος
στην Ελλάδα είναι μεγάλη, έχει κατα-
κτήσεις, όχι μόνιμες, αλλά με τη συλ-
λογική μνήμη για να παλέψει”.

Ένα παράδειγμα από τη μάχη των
εργαζόμενων στα νοσοκομεία ενάν-
τια στα ρατσιστικά μέτρα της κυβέρ-
νησης, έφερε ο Χάρης Παπαδόπου-
λος, μιλώντας για το Συγγρού όπου
γιατροί και εργαζόμενοι απέτρεψαν
απόπειρα διευθυντικού στελέχους να
διώξει μετανάστες που δεν είχαν
ΑΜΚΑ. Ενώ η Χρύσα Δουζένη επισή-
μανε ότι χρειάζεται μεγάλος αγώνας
στα σχολεία, σε συνεργασία με τοπι-
κές συλλογικότητες, ενώσεις γονέ-
ων, συλλόγους δασκάλων και καθη-
γητών ώστε να μην βρίσκουν έδαφος
οι ρατσιστικές και σεξιστικές ιδέες.

Λένα Βερδέ
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Ενωμένοι/ες ενάντια 
σε σεξισμό και ρατσισμό

Το πάνελ της συζήτησης “Πάλη ενάντια στο σεξισμό και το ρατσισμό”. Από αριστερά: Φ. Φραγκισκάτου, Κ. Τορπουζίδης, Α. Αδαμίδη, Β. Χατζηνικολάου, Α. Στάμου. Φωτό: Σ. Μιχαηλίδης
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Εκλογές στα σωματεία

ΑΑΔΕ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Μια σημαντική επιτυχία σημείωσε η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΑΑΔΕ

που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 15/10. Στην πρώτη του εμφά-
νιση ο συνδυασμός Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία (ΑΕΠ) κατά-
φερε να εκλέξει 1 έδρα στο νέο ΔΣ και έναν αντιπρόσωπο στο
συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΟΣΥΟ). Και στις δυο θέσεις εκλέ-
χτηκε ο Νίκος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: 

“Η συμμετοχή της ΑΕΠ στις εκλογές ήταν εξαρχής ένα σημαν-
τικό αλλά και τολμηρό βήμα, καθώς για χρόνια υπήρχε μόνο ένα
«ενιαίο» ψηφοδέλτιο στον Σύλλογο που διεκδικούσε το ρόλο του
«ενωτικού». Παρά τις πιέσεις αλλά και τις μομφές που δέχτηκε ο
συνδυασμός μας, προσπαθήσαμε να εκφράσουμε ένα αυθεντικό
αριστερό ρεύμα μέσα στο ΔΣ. Το εγχείρημα αγκαλιάστηκε από
αρκετούς συναδέλφους καθώς, πέρα από τον ριζοσπαστικό,
αγωνιστικό και ταυτόχρονα ενωτικό λόγο, έφερε και την διάθεση
για έναν πιο δραστήριο και ζωντανό Σύλλογο, για μια πιο αριστε-
ρή Ομοσπονδία. 

Πλέον από την πλευρά μας και με εργαλείο τις θέσεις που μας
εμπιστεύθηκαν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες στα νέα όρ-
γανα, έχουμε να οργανώσουμε την παρουσία του χώρου μας
στις επόμενες μάχες που έρχονται, ξεκινώντας από την παρέμ-
βασή μας μαζί με αντιπροσώπους από άλλους συλλόγους του
υπ. Οικονομικών στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας που γίνεται
στις 7-8 Νοέμβρη”.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Για Δ.Σ: Συνδικαλιστική Πρωτο-
πορία 318 ψήφοι - 6 έδρες, Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία 45
ψήφοι – 1 έδρα. Για ΟΣΥΟ:  Συνδικαλιστική Πρωτοπορία 323 ψή-
φοι – 14 αντιπρόσωποι, Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία 38 ψή-
φοι – 1 αντιπρόσωπος.

Εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο Σωματείο της Intracom
Telecom την Τετάρτη 23/10. Πρόκειται για το σωματείο που

προέκυψε από το πρόσφατο σπάσιμο του ενιαίου σωματείου
που δραστηριοποιούταν στον όμιλο Intracom τα προηγούμενα
χρόνια, με το επιχείρημα της αλλαγής εργοδοτών στα διάφορα
κομμάτια του ομίλου.

Σε ενίσχυση του ψηφοδελτίου “Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ στην
Intracom Telecom και συνεργαζόμενοι” καλούν οι αγωνιστές και
οι αγωνίστριες που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή των αγώ-
νων, κοντράροντας κάθε επίθεση της εργοδοσίας. Από την
24ωρη απεργία το 2008 και τις δύο δυνατές 48ωρες απεργίες το
2011 ενάντια σε απολύσεις και μειώσεις μισθών, τον πολυήμερο
αγώνα στη Defense το 2012 και στην INMaint το 2013 αλλά και
το 2017 ενάντια στην απληρωσιά και τις εκδικητικές απολύσεις,
όπου σημειώθηκαν νίκες από τη μεριά των εργαζομένων, μέχρι
την οργάνωση και τη συμμετοχή του σωματείου σε κάθε πανερ-
γατική απεργία και αντιφασιστικό αγώνα όλα τα τελευταία χρό-
νια. 

“Συλλογικά και αγωνιστικά χρειάζεται να κινηθούμε με το νέο
σωματείο την επόμενη περίοδο πατώντας στο συσχετισμό που
έχουν κτίσει οι προηγούμενοι αγώνες μας, αυτός είναι ο αποτε-
λεσματικός δρόμος για να υπερασπίσουμε δουλειές, μισθούς,
δικαιώματα” σημειώνει η Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ. Ως κύριες
διεκδικήσεις προβάλουν τα αιτήματα: Καμιά απόλυση. Όχι στην
τρομοκρατία των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Επαναφορά
των συλλογικών συμβάσεων και μισθών μέσα από επιχειρησιακή
σύμβαση με την εργοδοσία της ΙntracomTelecom, που θα επα-
ναφέρουν πλήρως τα επίπεδα μισθών του 2010. Όχι στις αξιολο-
γήσεις “που είναι εργαλείο εντατικοποίησης, πειθάρχησης, διαί-
ρεσης των εργαζομένων και συμπίεσης των μισθών. Καμιά πα-
ραβίαση, αντίθετα διεκδίκηση και παραπέρα από τις νομοθετι-
κές προβλέψεις που αφορούν στην πληρωμή των υπερωριών,
των εκτός έδρας, των νυχτερινών, στην πληρωμή τα Σαββατοκύ-
ριακα, στο standby, στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας”.

ΣΤΟΠ στην περιβαλλοντική καταστροφή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 20 Οκτώ-
βρη συλλαλητήριο στην Δυτική

Θεσσαλονίκη ενάντια στην ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση και την έντονη δυσοσμία
που προκαλούν οι εγκαταστάσεις των
ΕΛΠΕ στην περιοχή, απαιτώντας να λη-
φθούν άμεσα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλον-
τος.

Εκατοντάδες διαδηλωτές όλων των
ηλικιών συμμετείχαν στη δυναμική πο-
ρεία που ξεκίνησε από το πρώην Δημαρ-
χείο Ελευθερίου-Κορδελιού μέχρι την
πύλη των ΕΛΠΕ, μετά από κάλεσμα της
ανεξάρτητης κίνησης πολιτών Κορδελι-
ού-Ευόσμου “Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙ-

ΚΑΙΩΜΑ”.
Στο συλλαλητήριο συμμετείχε η

“Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή και την κλιματική
αλλαγή” διεκδικώντας μαζί με τους κα-
τοίκους των δυτικών συνοικιών και όχι
μόνο, η δημόσια υγεία να μπει πάνω
από τα κέρδη των επιχειρήσεων. Την
κινητοποίηση στήριξαν επίσης με καλέ-
σματα και συμμετοχή στην πορεία Σύλ-
λογοι Εκπαιδευτικών και άλλα Σωμα-
τεία Εργαζομένων, Ενώσεις Γονέων,
Σύλλογοι Γυναικών, δημοτικές και πε-
ριφερειακές κινήσεις, οργανώσεις και
συλλογικότητες της Αριστεράς. 

Το κεντρικό σύνθημα ήταν “Εδώ μυρί-
ζει και ο Λάτσης θησαυρίζει!”. Τα ΕΛΠΕ

“υποδέχτηκαν” τους διαδηλωτές με την
αστυνομία μέσα στις εγκαταστάσεις
τους.

Όπως αναφέρει το ψήφισμα που πα-
ραδόθηκε στην πύλη των Ελληνικών
Πετρελαίων: “Δεν δεχόμαστε άλλο την
υποτίμηση και την υποβάθμιση των το-
πικών κοινωνιών. Δεν δεχόμαστε άλλο
την επιβάρυνση της υγείας μας και της
υγείας των παιδιών μας με ανταλλάγ-
ματα μερικές χορηγίες και στο όνομα
μιας ανάπτυξης, από την οποία ο μόνος
που κερδίζει, είναι ο επιχειρηματικός
όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων”.

Δήμητρα Κομνιανού

Σε πορεία κλιμάκωσης βρίσκονται παντού οι κινητοποι-
ήσεις ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος.
Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Βόλο και από την Ήπει-

ρο μέχρι τον Πειραιά, οι τοπικές κοινωνίες ξεσηκώνονται
ενάντια σε όλες τις επιθέσεις που δέχονται το φυσικό περι-
βάλλον και η ζωή των κατοίκων.

Την Κυριακή 20 Οκτώβρη, οι Ενεργοί Πολίτες Α' Κοινότη-
τας - ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ, συνεχίζοντας τον αγώνα
τους ενάντια στο Master Plan της COSCO, οργάνωσαν δια-
μαρτυρία εμπρός στην πύλη του τερματικού σταθμού
κρουαζιέρας Ε12. “Έγινε ενημέρωση των κατοίκων από
τους Δήμητρα Βήνη, Σωτήρη Αλεξόπουλο, Νίκο Λαγωνικό
και Θανάση Διαβολάκη”, αναφέρει το δελτίο τύπου της Κίνη-
σης. “Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θέατρο σκιών από τον
μαθητή του Λυκείου Καλλίπολης Αντώνη Καρατζά”. 

Την προηγούμενη μέρα, η Κίνηση για την Προστασία και
Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας είχε οργανώσει
μαζική εκδήλωση με προβολή ενάντια στην τσιμεντοποίηση
των ρεμάτων.

Στο Βόλο, η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών ενάντια στην καύση
σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ, πραγματο-
ποίησε την Κυριακή συγκέντρωση στο Ηρώον στην παραλία.
Λίγες μέρες πριν, η Επιτροπή είχε οργανώσει διήμερο δρά-
σης με αφορμή την εκδίκαση, την Πέμπτη 17/10 σε τοπικό
δικαστήριο, των ασφαλιστικών μέτρων κατά της τσιμεντοβιο-
μηχανίας και της μητρικής της πολυεθνικής Lafarge. Παρα-
μονή της εκδίκασης, η Επιτροπή προχώρησε σε επιτυχημένη
ολοήμερη κατάληψη του Διοικητηρίου της Περιφερειακής

Ενότητας Μαγνησίας-Σποράδων. Η παρουσία της αστυνο-
μίας γύρω από το χώρο δεν έκαμψε κανέναν, ενώ η ημέρα
ολοκληρώθηκε με συναυλία στην πλατεία Ελευθερίας.

Την επόμενη, σε μια κατάμεστη δικαστική αίθουσα, η τσι-
μεντοβιομηχανία αναγκάστηκε για πρώτη φορά να απολογη-
θεί για την καταστροφική δραστηριότητά της. “Μαζί μας εί-
χαμε τον πιο δυνατό σύμμαχο για την υγεία, τον Ιατρικό Σύλ-
λογο Μαγνησίας”, αναφέρει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.
Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί σε
ένα περίπου μήνα. 

H ΑΓΕΤ την επόμενη μέρα κατέθεσε αγωγή κατά τριών με-
λών της Επιτροπής κατηγορώντας τους για δυσφήμιση. Τη
Δευτέρα 21/10, οι μαθητές σε πέντε σχολεία της πόλης και
της Νέας Ιωνίας προχώρησαν σε καταλήψεις με κεντρικό θέ-
μα την αέρια ρύπανση από την ΑΓΕΤ. Την επόμενη, οι κατα-
λήψεις είχαν αυξηθεί στις έντεκα. Την Τρίτη 22/10, στην
Καρδίτσα οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου κατέλαβαν το σχο-
λείο τους και ανάρτησαν πανό στην είσοδο ενάντια στην κα-
ταστροφική δημιουργία βιομηχανικού αιολικού πάρκου στ'
Άγραφα.

Μετά την πρόσφατη κύρωση στη Βουλή των συμβάσεων
παραχώρησης για έρευνα-εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, το Ιόνιο και τον Κυ-
παρισσιακό, οι Πρωτοβουλίες κατά των εξορύξεων προχω-
ράνε σε εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Μια τέτοια εκδήλω-
ση οργανώνει η Πρωτοβουλία Άρτας την Παρασκευή 25/10
στην αίθουσα του Επιμελητηρίου της πόλης.

Λ.Β.

20/10, Θεσσαλονίκη. Φωτό: Εύη Ευσταθοπούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

“Εδώ μυρίζει, ο Λάτσης θησαυρίζει”
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ΤΕΕ

Με το σύνθημα «Να αντισταθούμε και να αγωνιστούμε εντός,
εκτός και εναντίον του ΤΕΕ», καλεί η Αριστερή Αγωνιστική

Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡΑΓΕΣ) τους μηχανικούς να συμμετέχουν
στις εκλογές για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας που γίνονται
στις 3 Νοέμβρη στο ΟΑΚΑ. Όπως αναφέρει η παράταξη στην πρώτη
από τις προκηρύξεις της:

“H δράση του ΤΕΕ εδώ και χρόνια αντί να υπερασπίζεται έστω και
μερικά τα δικαιώματα των μηχανικών που ζουν από τη δουλειά τους,
στρέφεται ανοικτά εναντίον τους… Όσοι ζούμε από τη δουλειά μας
και όχι από τα γνωστά κυκλώματα που λυμαίνονται τον τόπο και τον
κλάδο μας, πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα… Η ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. είναι
μια μετωπική αριστερή παράταξη με συνεχή παρουσία σε όλους
τους αγώνες των μηχανικών και του λαού μας. Στα σωματεία, στις
κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό, στις κινήσεις υπεράσπισης του
περιβάλλοντος, στους μεγάλους αντιμνημονιακούς αγώνες αλλά και
στα όργανα του ΤΕΕ. Πάντα μαζί και δίπλα στους συναδέλφους… ”.

Η Εργατική Αλληλεγγύη συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της ΑΡΑΓΕΣ
για την Κεντρική Αντιπροσωπεία. ΑΤΤΙΚΗ: Γκούμα Βάϊα, Κυρίλλου
Δήμητρα, Πίττας Κώστας, Σμπαρούνης Νίκος, Συλαϊδής Βασίλης.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Αραμπατζής Λευτέρης, Κομνιανού Δήμη-
τρα, Μήντζιας Γιάννης, Κολότσιος Θανάσης. Για την Επιστημονική
Επιτροπή Χημικών Μηχανικών: Λάμπρου Δημήτρης.

ΕΡΤ

Νέο επεισόδιο στις συνεχιζόμενες επιθέσεις στο συνδικαλισμό ση-
μειώθηκε στην ΕΡΤ, όπως καταγγέλλει η Αριστερή Πρωτοβουλία

Εργαζομένων ΕΡΤ (ΑΡΠΕ) σε ανακοίνωσή της με τίτλο “Κάτω τα χέ-
ρια από τον συνδικαλισμό στην ΕΡΤ – Κάτω τα χέρια από την ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ”.

Την περασμένη βδομάδα η διοίκηση ζήτησε από τη σύμπραξη
τριών σωματείων (Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ, ΠΑΣΥΜΗΤΕ και ΣΕΚΟ-
ΧΕΡΤ) να ορίσει εκπρόσωπους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, αρμο-
διότητα που μέχρι πρότινος είχε η ΠΟΣΠΕΡΤ. Μάλιστα πριν δυο μή-
νες στα ίδια τρία σωματεία εκχωρήθηκε το δικαίωμα υπογραφής
ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους, επίσης δικαίωμα που μέχρι πρό-
τινος είχε η ΠΟΣΠΕΡΤ, ενώ όπως γράφαμε και σε προηγούμενο
φύλλο με εντολή της διοίκησης μπλοκαρίστηκε η δυνατότητα επι-
κοινωνίας της ΠΟΣΠΕΡΤ με τα μέλη της μέσω email.

“Δεν είναι η πρώτη φορά που η εργοδοσία προσπαθεί να χτυπή-
σει τον συνδικαλισμό που τους ενοχλεί. Το συνδικαλισμό που απο-
δείχθηκε το μεγαλύτερο εμπόδιο όταν προσπάθησαν το 2013 να ρί-
ξουν μαύρο στην ΕΡΤ, αλλά και στην συνέχεια όταν προσπάθησαν
να μας σιγήσουν” θυμίζει μεταξύ άλλων η ΑΡΠΕ και ξεκαθαρίζει ότι:
“Δεν θα τους αφήσουμε. Όσες αποφάσεις και να βγάλουν από τα
δικαστήρια, η πραγματική δύναμη βρίσκεται στα χέρια μας και
στους αγώνες μας για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας... Χρει-
άζεται η ΠΟΣΠΕΡΤ να βάλει μπροστά τις μηχανές με συνελεύσεις
και συγκεντρώσεις και να ξεκινήσουμε τον απεργιακό αγώνα για την
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και την εφαρμογή της ΚΥΑ. Και
την ίδια ώρα να ενημερώσουμε όλο το εργατικό κίνημα για το κυ-
βερνητικό πραξικόπημα σε βάρος του συνδικαλισμού στην ΕΡΤ”.

ΝΟΚΙΑ

Στις 23 Οκτώβρη θα απεργήσουν και οι εργαζόμενοι της Nokia
συνεχίζοντας τον αγώνα ενάντια στις απολύσεις. 

Η νέα αυτή απεργία έρχεται σε συνέχεια της πολύ μεγάλης απερ-
γιακής κινητοποίησης που έγινε στις 9/10, η οποία σύμφωνα με το
σωματείο εργαζομένων ήταν “από τις μεγαλύτερες του κλάδου της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια και σί-
γουρα η μεγαλύτερη ποτέ στη ΝΟΚΙΑ. 

Οι εργαζόμενοι στη ΝΟΚΙΑ παγώσαμε την παραγωγή και αντιδρά-
σαμε μαζικά ενάντια στις απολύσεις που εξήγγειλε η διοίκηση, ενάν-
τια στην καταπάτηση της αξιοπρέπειας μας και υπέρ της υπογρα-
φής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ο αγώνας αυτός γίνεται ταυ-
τόχρονα με τον αγώνα μας για να μη ψηφιστεί το απαράδεκτο πολυ-
νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατίθεται στην βουλή και έρχε-
ται να διαλύσει τα σωματεία μας και να παραδώσει εναπομείναντα
δικαιώματά μας, βορρά στα κέρδη των «επενδυτών»” υπογραμμίζει
το σωματείο εργαζομένων.

Τα νοσοκομεία μας παρ' όλη την ανάσα που πήρανε
με τους συμβασιούχους συνεχίζουν να βρίσκονται
στο κόκκινο. Πέρα από τον κίνδυνο να απολυθούν

όλοι οι συμβασιούχοι μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2020,
τα κενά παραμένουν τεράστια. Απέναντι στο βασικό αίτη-
μα του υγειονομικού κινήματος για προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού, και άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων, η κυ-
βέρνηση της ΝΔ προχωράει σε συγχωνεύσεις και κλείσιμο
κλινικών. 

Αυτό το αντιμετωπίζουμε και στο δικό μου νοσοκομείο
Αγλαΐα Κυριακού ένα από τα δυο παιδιατρικά νοσοκομεία
της χώρας μας. Στην Καλλιθέα εδώ και χρόνια λειτουργεί
παράρτημα του νοσοκομείου μας. Το παιδιατρικό παράρ-
τημα της Δαβάκης διαθέτοντας πολύ καλό εξοπλισμό εξυ-
πηρετούσε πολύ μεγάλο αριθμό μικρών ασθενών, με απο-
τέλεσμα να μην έρχονται όλα τα περιστατικά στο κεντρικό,
και να μειώνονται έτσι οι πολύμηνες αναμονές. Πρώτα λό-
γω έλλειψης ορθοπεδικών, σταμάτησαν να λειτουργούν
για τα ορθοπεδικά περιστατικά, τώρα συζητιέται ότι ύστε-
ρα από την συνταξιοδότηση του παιδίατρου, αντί να γί-

νουν προσλήψεις προσωπικού, σκέπτονται να κλείσουν και
την παιδιατρική κλινική δημιουργώντας τεράστια προβλή-
ματα στην λειτουργία του νοσοκομείου. Το ίδιο συμβαίνει
και με τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία, που κλείνουν το
τμήμα στο Αγλαΐα Κυριακού και τα μεταφέρονται όλα στο
Αγ. Σοφία. Είναι πολλά τα παραδείγματα που δείχνουν ότι
στόχος της Κυβέρνησης είναι να διαλύσει τη δημόσια
Υγεία ανοίγοντας το δρόμο στους ιδιώτες. Οι δυο τελευ-
ταίες απεργίες δείχνουν ότι έχουμε την δύναμη να ανατρέ-
ψουμε τα σχέδιά τους. Μπροστά μας είναι η απεργία στις
23 Οκτώβρη. Για την οργάνωσή της κάναμε γενική συνέ-
λευση τη Δευτέρα 21/10. Ήταν σε όλους καθαρό ότι μόνο
με τους αγώνες θα μπορέσουμε να μπλοκάρουμε τα σχέ-
δια της κυβέρνησης. Είπαμε ότι συνεχίζουμε να ενημερώ-
νουμε όλους τους συναδέλφους μας και δώσαμε ραντε-
βού την Τετάρτη στην πλατεία Μαβίλη, στις 8.30πμ. Ξέ-
ρουμε πολύ καλά ότι έχουμε την δύναμη να τους σταματή-
σουμε και θα το κάνουμε.

Μαρία Αλιφιέρη
εργαζόμενη Παίδων Αγλ.Κυριακού.

“Στους αγώνες των νοσοκο-
μειακών, χωράει η αλληλεγ-
γύη στους πρόσφυγες, όχι

ο ρατσισμός!” υπογραμμίζει σε ανα-
κοίνωση που κυκλοφόρησε η ΚΕΕΡ-
ΦΑ Βριλησσίων - Χαλανδρίου - Αγίας
Παρασκευής σχετικά με την παραχώ-
ρηση της πτέρυγας «Μπόμπολα» του
Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμινγκ»
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της
στις 18 Οκτώβρη:

“Σήμερα πραγματοποιήθηκε ανοι-
χτή σύσκεψη κατοίκων και φορέων
της περιοχής στον χώρο της Πτέρυ-
γας Μπόμπολα του νοσοκομείου Αμα-
λία Φλέμινγκ, στην οποία καλούσαν
τα Σωματεία Εργαζομένων στα Νοσο-
κομεία «Αμαλία Φλέμιγκ», «Σισμανό-
γλειο» και Παίδων Πεντέλης.

Το θέμα συζήτησης ήταν η πρόκλη-
ση της κυβέρνησης της ΝΔ, που με
πρόσχημα τη στέγαση ανηλίκων προ-
σφύγων, παραχωρεί υπό μορφή χρη-
σιδανείου (!) και μέχρι τις 31/12/2024,
την κλειστή, από τον τότε υπουργό
Άδωνι Γεωργιάδη το 2013, πτέρυγα
«Μπόμπολα» του «Αμαλία Φλέμινγκ»
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.  

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κό-
σμου από τα σωματεία, από την αρι-
στερά, αλλά και των κατοίκων που
παλεύουν για ανοιχτές πόλεις και δω-
ρεάν υγεία για όλους, και των οποίων
τις φωνές χαιρετίζουμε.

Δεν έλλειψε, βέβαια, η προσπάθεια
από δήθεν “αγανακτισμένους κατοί-
κους της περιοχής”, εμφανώς προερ-
χόμενους από χώρους, είτε της ΝΔ,
είτε του ρατσιστή Βελόπουλου, να
δημιουργήσουν πρόβλημα στη συνέ-
λευση, διακόπτοντας τους ομιλητές
με φωνές και φραστικές επιθέσεις.

Δεν τους πέρασε, δεν θα τους πε-
ράσει. Με συνθήματα αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες και κατά του ρα-
τσισμού και του φασισμού, απομονώ-
θηκαν.

Από τη μεριά μας απαιτούμε: Το
άνοιγμα ανθρώπινων δημόσιων δο-
μών στέγασης μέσα στις πόλεις για
όλους τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες και για τους ασυνόδευτους
ανήλικους. Σχολεία, νοσοκομεία, δη-
μοτικές υπηρεσίες ορθάνοιχτα γι’ αυ-
τούς. Παροχή ΑΜΚΑ σε όλους τους
πρόσφυγες και μετανάστες.

Επίσης, παλεύουμε για δημόσια και
δωρεάν υγεία για όλες και για όλους,
και στηρίζουμε την απεργία των υγει-
ονομικών στις 23 Οκτώβρη.

Γι’ αυτό συνεχίζουμε στο άμεσο

επόμενο διάστημα με μαζική, ανοιχτή
εκδήλωση στην περιοχή, για να συζη-
τήσουμε και να οργανώσουμε αυτές
τις μάχες”.

Όπως ανέφερε σε προηγούμενη
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ: “Οι ασυ-
νόδευτοι ανήλικοι θα έπρεπε να φιλο-
ξενούνταν σε δημόσιες δομές σε μι-
κρούς αριθμούς, μέχρι τριάντα, με την
φροντίδα του κατάλληλου επιστημονι-
κού προσωπικού. Αντί για αυτό τους
ανέλαβε ...ο υπουργός Προ.ΠΟ(!).  Ο
Χρυσοχοΐδης που παριστάνει ότι θέλει
να δώσει γρήγορα λύση στην απάν-
θρωπη μεταχείριση των ανήλικων προ-
σφυγόπουλων της Μόρια, ας σταματή-
σει τις εκκενώσεις των υπαρχόντων
χώρων φιλοξενίας από το κίνημα αλ-
ληλεγγύης και ας γκρεμίσει τους τοί-
χους που έχτισε στην Πρασσά και
στην Αχαρνών. Να φέρει και τα παιδιά
στα σχολεία τους που τα έστειλε στο
στρατόπεδο της Κορίνθου...”

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

“Δεν χωράει ο ρατσισμός”

ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κάτω τα χέρια απ’το παράρτημα

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βριλησσίων
(Κισσάβου 11) 7μμ
Εκδήλωση-συζήτηση: 
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – 
Ανοιχτά νοσοκομεία για όλους – 
Όχι στον ρατσισμό 
κυβέρνησης και δημάρχων 
Ομιλητές: 
Δημήτρης Περίχαρος, 
πρόεδρος σωματείου Αμαλία Φλέμινγκ, 
Ρεζά Αντίπ, πρόσφυγας από Μαλακάσα, 
Ορέστης Ηλίας, ΚΕΕΡΦΑ, 
Χρίστος Αργύρης, Συντονιστικό νοσοκομείων
Οργανώνεται από: ΚΕΕΡΦΑ Βριλήσσια 

Μήνυμα από το Μικροβιολογικό Κέντρο
Υγείας Άντισσας Λέσβου εν όψει της
απεργίας 23/10. “Όλοι μαζί με τα παιδιά
στην Αθήνα. Στέλνουμε τη Φ.Κ. να μας
εκπροσωπήσει στον αγώνα για να
διεκδικήσουμε τα αυτονόητα.Θέλουμε
δουλειά, Όχι ανεργία, 4.000 στην Υγεία”.



ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 9πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ 
Αγ. Σοφίας και Χρυσοστόμου Σμύρνης 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ιασωνίδου (Σκλαβενίτης) 10.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Βεΐκου & Γαλατσίου (παλιό τέρμα) 10.30πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πλατεία Πατριάρχου 10πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 10πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Βριλησσίων 10πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 10πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
πλατεία Αγ.Παρασκευής 10πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Ηρακλείου & Μικράς Ασίας 10πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Δημαρχείου 10.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ πλατεία Εσταυρωμένου 10.30πμ

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 10.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία 10.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πλ. Κοραή 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ πλ. Κύπρου 11πμ

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΒΟΛΟΣ παραλία 12μες
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Νικολάου & Ρήγα Φερραίου 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία Ελευθερίας 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Δημαρχείο 10πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή & Ίωνος Δραγούμη 10.30πμ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 24/10
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Μάρκετ Ιν Μεταξουργείο 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου και Έβρου 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ Πεζόδρομος Τσαλδάρη 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι 
Μουσείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/10
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Μετρό Πανόρμου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Βαλτετσίου και Ζ.Πηγής 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Πλατεία και Κυψέλης 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου
11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11.30πμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκίσσης 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 2.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης 
Πλατεία Πλαστήρα 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 
Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Χόντος 11πμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Σκλαβενίτης
(Τζον Κένεντυ) 11πμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ

Εξορμήσεις

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 καφέ Σταθμός 8μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
12 Οκτώβρη ’44 – η απελευθέρωση της
Αθήνας
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος 

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 
Στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΛΟΦΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 καφέ Coffee Land 7.30μμ
Δίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 6μμ
75 χρόνια από την απελευθέρωση: το κί-
νημα που έδιωξε τους ναζί μπορούσε να
πάρει την εξουσία
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
75 χρόνια από την απελευθέρωση: το κί-
νημα που έδιωξε τους ναζί μπορούσε να
πάρει την εξουσία
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ξαναμοιράζουν τη Συρία
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Ξαναμοιράζουν τη Συρία
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 23/10 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους της Συ-
ρίας
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 8μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 δημαρχείο 7μμ
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής – Οργα-
νώνουμε τις 31/10
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους της Συ-
ρίας
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Η απελευθέρωση της Αθήνας από τους
ναζί
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 καφέ 6, 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους της Συ-
ρίας
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 καφέ Πλάτωνας 6μμ
Η μάχη ενάντια στο «αναπτυξιακό» νομο-
σχέδιο
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 καφέ Ηλιόπετρα 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους της Συ-
ρίας
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 καφέ Γωγώ 8μμ
75 χρόνια από την απελευθέρωση: το κί-
νημα που έδιωξε τους ναζί μπορούσε να
πάρει την εξουσία
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 
Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου), υπόγειο, 8μμ

Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 
ιντερνέτ-καφέ (Αγ.Γλυκερίας) 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 καφέ Deza (Φωκιώνος
Νέγρη 74) 7.30μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη 

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Χασάν Μοχαμαντί

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 δημαρχείο 8μμ
75 χρόνια από την απελευθέρωση: το κί-
νημα που έδιωξε τους ναζί μπορούσε να
πάρει την εξουσία
Ομιλητής: Γιώργος Σιδέρης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 δημαρχείο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Εύη Σταμπούλη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 καφέ Γέφυρες 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Δημήτρης Καρύδας

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 Θόλος 9μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 καφέ Πέτρος 8μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 καφέ Κομπόης 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ

75 χρόνια από την απελευθέρωση: το κί-
νημα που έδιωξε τους ναζί μπορούσε να
πάρει την εξουσία
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
• ΠΕΜΠΤΗ 24/10 καφέ Sweet Home 7μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου
• ΠΕΜΠΤΗ 31/10 καφέ Sweet Home 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 καφέ Σπίριτ 7μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Η απελευθέρωση ήταν έργο της αντίστα-
σης
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 Goody’s 8μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/10 Goody’s 8μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10 Goody’s 7.30μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10 
καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

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

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/10 
δημαρχείο (ισόγειο) 7μμ

Εκδήλωση-βιβλιοπαρουσίαση:
«Αγοραπωλησίες ακινήτων 
1941-1944 – οι «χρυσές» 
ευκαιρίες της κατοχής» 
του Παναγιώτη Σάμιου

Ομιλητές: Παναγιώτης Σάμιος,
εκπ/κος, Προκόπης Παπαστρά-
της, ιστορικός
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«Εκτός των Τειχών», αριστερό
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ σα
στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ -
νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο -
ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πά-
ρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο όλου
του κοι νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν
την παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις
ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει
να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ -
χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια
αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο -
μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει -
τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της
άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί
το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δη-
μο κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ'
τους χώρους δου λε ι άς και στην εργα τι κή πολι -
το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε μια
χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα
και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα νά -
στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί
να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα της
EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του στα λι νι σμού, της
Kί νας και των άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν
κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη τα
των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί -
σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου,
φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι κά κι-
νή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια λι στι κή
κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά
τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής
τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως
τη Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρατσι -
σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί να
δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία της
“δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί ζου με το
σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο νο τή -
των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα μέ τρα
αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

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

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ
ΚΟΜ ΜΑ

Από τον πόλεμο στη Συ-
ρία μέχρι τις φωτιές
στον Αμαζόνιο και από

το Brexit μέχρι τα ατέλειωτα
“πρωτογενή πλεονάσματα”
της ΕΕ στην Ελλάδα, οι εικό-
νες ενός κόσμου σε κρίση έρ-
χονται από παντού. Αλλά το
ίδιο ισχύει για τα μηνύματα
αντίστασης: Και σήμερα και
αύριο και όσο χρειαστεί πα-
λεύουμε  ενάντια στην κατα-
στροφή του πλανήτη, ενάντια
στην εκμετάλλευση και στην
καταπίεση.

Είμαστε χιλιάδες, είμαστε
εκατομμύρια, είμαστε οι
απεργοί που βγαίνουν στους
δρόμους για να τα πάρουμε
όλα πίσω, οι διαδηλωτές στα
συλλαλητήρια ενάντια στις
εξορύξεις και τα Master Plan
της Cosco, οι φοιτητές που
φωνάζουν “κάτω τα χέρια
από το άσυλο”, ο κόσμος της
αλληλεγγύης για τα αδέλφια
μας τους πρόσφυγες. Το
σύνθημα «ανοιχτά σύνορα
στους πρόσφυγες – απελά-
στε τώρα τον Μητσοτάκη» εί-
ναι δεμένο με τον αγώνα για
να στείλουμε τους Μιχαλολιά-
κους στα κάτεργα. Παλεύου-
με με τις γυναίκες μπροστά
ενάντια σε μια άρχουσα τάξη
ρατσιστική, σεξιστική, πολε-
μοκάπηλη που έχει σύμβολο
τον Τραμπ.

Γι' αυτό “Δεν υπάρχει ειρή-
νη χωρίς δικαιοσύνη”. Είναι
το σύνθημα πάλης και αντί-
στασης σε όλον τον κόσμο
ενάντια στο σύστημα που κα-
ταστρέφει μαζικά την ανθρω-
πότητα, απέναντι σε έναν κα-
πιταλισμό που γνωρίζει τη
μεγαλύτερη οικονομική κρί-
ση αλλά δεν μπορεί δώσει
διέξοδο. Απέναντι στο σύ-
στημα που δημιουργεί χάος
στέκεται  η εργατική τάξη
που μπορεί και δίνει την ελ-
πίδα.

Σας καλούμε όλους και
όλες στο μονοήμερο στις 10
Νοέμβρη στη Νομική για να
συζητήσουμε πώς προχωρά-
με για να αλλάξουμε τον κό-
σμο. Να είμαστε εκεί!

Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Κρίση - Αντίσταση - Επανάσταση
11.00 – 12.30
Αμφιθέατρο
Οικονομική
στασιμότητα, 
πολιτική
αστάθεια,
ανταγωνισμοί 
H μακρόσυρτη 
κρίση του 
καπιταλισμού
Πάνος Γκαργκάνας

1.00 – 2.15
Αίθουσα Α

Ο Μαρξ και 
η περιβαλλοντική 
καταστροφή
Πάνος Γκαργκάνας

Αίθουσα Β
Ο πόλεμος 
στη Συρία, 
οι ιμπεριαλιστικοί 
ανταγωνισμοί 
και η ελληνική 
εμπλοκή
Σωτήρης Κοντογιάννης

Αίθουσα Γ
Τι κατάρρευσε 
το 1989;
Κώστας Πίττας

3.00 – 4.15
Αίθουσα Α

Vegan – μπορούν 
οι προσωπικές 
επιλογές να 
δώσουν λύση;
Πέτρος Κωνσταντίνου

Αίθουσα Β
Ποια είναι η εργατική
τάξη σήμερα;
Τάσος Αναστασιάδης

Αίθουσα Γ
Γιατί η άρχουσα τάξη
είναι τόσο σεξιστική;
Μαρία Στύλλου

4.45 – 6.00
Αίθουσα Α

Οι μάχες ενάντια στην  
«πράσινη ανάπτυξη»
του Μητσοτάκη 
Γιάννης Σηφακάκης

Αίθουσα Β

Αντίσταση στο ρατσισμό
Γιώργος Πίττας 
και Εύα Ηλιάδη

Αίθουσα Γ

Η εξέγερση 
του Πολυτεχνείου
είναι πάντα επίκαιρη
Λέανδρος Μπόλαρης

6.30 – 7.30
Αμφιθέατρο

Έχουμε 
έναν 
κόσμο 
να 
κερδίσουμε
Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
Κατερίνα Θωίδου, 
Μαρία Στύλλου

Συζητήσεις για να αλλάξουμε τον κόσμο



Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr

Νο 1395, 23 Οκτώβρη 2019 Πολιτισμός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ BIBΛΙΑ

σελ.20 εργατικη αλληλεγγυη

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ • τηλ. 2105247584

Ιδέες για διάβασμα

Στους κινηματογράφους αυτό τον
καιρό ένα καινούργιο φαινόμενο

έχει εμφανιστεί: Η ταινία Joker, με
πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φίνιξ, σε
σκηνοθεσία Τοντ Φίλιπς και σε σενά-
ριο του ίδιου και του Σκοτ Ρίβερ.

Είναι η πρώτη φορά που μια ταινία
με «ήρωα» από τα γνωστά κόμικς με
τις ιστορίες του Μπάτμαν και μάλι-
στα έναν «κακό», έχει αναστατώσει
τόσο πολύ τις ομοσπονδιακές και
πολιτειακές αρχές των ΗΠΑ.

Στην πραγματικότητα, ο θόρυβος
που έχει δημιουργηθεί ήδη από την
Α’ προβολή και την βράβευσή της
στο 76ο Φεστιβάλ της Βενετίας, δεν
είναι για τον κάθε υποτιθέμενο «ψυ-
χάκια» που θα ζωθεί το αυτόματο
για να πυροβολεί μέσα στις κινημα-
τογραφικές αίθουσες, αλλά για την
ίδια την ταινία και το τι αυτή αντι-
προσωπεύει πραγματικά.

Μια «κραυγή αγωνίας» και υποκρι-
τικής «ιερής αγανάκτησης» ενάντια
στην ταινία Joker, έχει ορθωθεί από
εκπροσώπους και τιμητές της καθε-
στωτικής Αμερικής ως τοίχος, προ-
σπαθώντας έτσι να την «θάψουν».
Κάτι τέτοιο είναι πια δύσκολο, έστω
να την υποβαθμίσουν σε τέτοιο βαθ-
μό, ώστε να μειώσουν την σημασία
των διαφοροποιημένων μηνυμάτων
της, συγκρινόμενη πάντα με τις έως
τώρα blockbuster ταινίες του είδους.
Θεωρώντας, ότι η ταινία παραβίασε
τους χολυγουντιανούς άγραφους νό-
μους, για το πώς πρέπει να γυρίζεται
μια ταινία «Σούπερ Ηρώων» με πρώτο
και βασικότερο ότι σε αυτές δεν πρέ-
πει να εμπλέκεται η «πολιτική». Και η
ταινία Joker είναι βαθύτατα πολιτική,
με το μήνυμα της να είναι εκκωφαντι-
κά «απέναντι» στις προτεραιότητες
των νέο-φιλελεύθερων οικονομικών

πολιτικών που εφαρμόζονται σήμερα,
σε σημείο που να αμφισβητεί μέχρι
και βασικά χαρακτηριστικά του καπι-
ταλιστικού συστήματος, όπως παρα-
δείγματος χάρη, τις τεράστιες ανισό-
τητες του σε όλα τα επίπεδα.

Θύμα του συστήματος
Ο Άρθουρ Φλεκ (Joker), είναι ένας

απλός υπάλληλος μιας μικρής εμπο-
ρικής εταιρίας στη Γκόθαμ Σίτυ που
δουλεύει ως κλόουν για διαφημιστι-
κούς κυρίως λόγους. Η ταινία χρονο-
λογικά μας μεταφέρει στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 όπου η πόλη μοι-
άζει με όλες τις αντίστοιχες μεγαλου-
πόλεις των ΗΠΑ εκείνης της εποχής.
Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της με-
γάλης φτώχειας, της ανισότητας και
της εκμετάλλευσης, όπου ο συγκεκρι-
μένος κλόουν μέσα σ’ αυτό το περι-
βάλλον δεν είναι τίποτα περισσότερο
από ένα ακόμη θύμα του συστήμα-
τος. Ήδη αυτό καταγράφεται από την
αρχή κιόλας της αφήγησης, όταν μια
παρέα παιδιών του κλέβουν την πινα-
κίδα που κρατά ως κλόουν προκειμέ-
νου να διαφημίσει ένα κατάστημα σε
κάποιο πεζοδρόμιο της πόλης και που
στην προσπάθειά του να την πάρει πί-
σω τον δέρνουν. Για το σύστημα είναι

ο «χαμένος» της υπόθεσης.
Όντας ένας άνθρωπος που έχει

να αντιμετωπίσει πολλά προσωπικά
προβλήματα, καθώς και σοβαρά ψυ-
χολογικά ζητήματα, προσπαθεί πα-
ρόλα αυτά να τα παλέψει μέσα σε
συνθήκες τέτοιες που συνεχώς δυ-
σκολεύουν για τον ίδιο. Στο τέλος
μένει άνεργος και η ψυχολογική
υποστήριξη που έχει από την κοινω-
νική πρόνοια σταματά και αυτή μετά
από τις περικοπές στο πρόγραμμα
που αποφασίζει η κυβέρνηση (πόσο
Ρήγκαν θυμίζει αυτό;).

Η προσωπική ιστορία –κι αυτό εί-
ναι που κάνει τη συγκεκριμένη ταινία
να διαφέρει– είναι ότι φτάνει σε ένα
σημείο που λειτουργεί ως πυροκρο-
τητής κοινωνικών εξεγέρσεων. Απέ-
ναντι σε μια άρχουσα τάξη που στην
ταινία αντιπροσωπεύεται από τον
πατέρα του Μπρους Γουέιν –μετέ-
πειτα Μπάτμαν– Τόμας Γουέιν και
υποψηφίου δημάρχου της πόλης, οι
μάζες σε ρόλο κομπάρσου για τέτοι-
ου είδους χολιγουντιανές ταινίες,
εδώ εξεγείρονται προσπαθώντας να
αποκτήσουν επιτέλους φωνή.

Μια φωνή όμως, που δεν θα ακου-
στεί ούτε μέσα από το γυαλί της τη-
λεόρασης και την εκπομπή του
Φράνκλιν Μιούρεϊ (Ρόμπερτ Ντε Νί-
ρο), ο οποίος προσπαθεί να τη γε-
λοιοποιήσει για ακόμη μια φορά,
ώστε να αυξήσει τα νούμερα της τη-
λεθέασης. Αλλά τέτοιας, που θα
τους κάνει ορατούς ως ανθρώπους
με δικαιώματα και όχι ως ανθρώπινα
σκουπίδια που μαζί με τα κανονικά
πνίγουν τη Γκόθαμ Σίτυ. Ούτε μέσα
από τη μάσκα ενός κλόουν, όσο κα-
ταπιεσμένος κι αν είναι.

Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

Όταν η είδηση πως μπάτσοι έκαναν ντου ψάχνοντας
για ανήλικους σε δυο σινεμά της Αθήνας που έπαιζαν

το Τζόκερ του Τοντ Φίλιπς, έπεσε στο διαδίκτυο την Κυρια-
κή 22/10 το πρωί, οι περισσότεροι την θεωρήσανε τρολιά. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αρκετών ΜΜΕ την καταγγελία
για την παρουσία ανήλικων στις προβολές του Τζόκερ στα
δυο σινεμά την έκαναν δυο υπάλληλοι του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού που ταυτόχρονα βρίσκονται
και στην Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή που ασχο-
λείται με την κατάταξη των κινηματογραφικών έργων.  

Η κατακραυγή μέσω των social media ήταν τεράστια.
Ο Χρυσοχοΐδης αναγκάστηκε να απαντήσει λέγοντας

πως θα πάει να δει την ταινία με το 15χρονο γιο του, ενώ
η υπουργός Πολιτισμού Μενδώνη έτρεχε να μαζέψει τα
ασυμάζευτα εμφανίζόμενη πρωί πρωί Δευτέρας στα κα-
νάλια για να  επιβεβαιώσει πως η ίδια δεν έδωσε οποι-
αδήποτε εντολή για κάτι τέτοιο και πως θα κινηθεί ΕΔΕ
εις βάρος των υπαλλήλων που δεν ενημέρωσαν, αγνοών-
τας την ιεραρχία.  

“Και στο τέλος τέλος, τι θέλετε, η αστυνομία να μην
παρεμβαίνει σε καταγγελίες;”, αναφώνησε ο Προκόπης
Δούκας στην πρωινή ζώνη της ραδιοφωνικής ΕΡΤ. 

Η πραγματικότητα κρύβει την υποκρισία του κατεστημέ-
νου. Δεν είναι ούτε ζήτημα ηλικίας, ούτε απλά θέμα νόμου
και τάξης. To Τζόκερ είναι μια αριστουργηματική ταινία
που πονάει την κυρίαρχη λογική.  Όπως εξηγεί και στην
πιο κάτω κριτική ο Π. Παπαπαναγιώτου, στο Τζόκερ πα-
ρουσιάζεται ένα φαινόμενο που οι από πάνω γνωρίζουν
καλά και το φοβούνται: Σε περιόδους έξαρσης της κοινω-
νικής ανισότητας ακόμα και μια  προσωπική ιστορία φτάνει
να λειτουργεί ως πυροκροτητής κοινωνικών εξεγέρσεων. 

Το είδαμε στην πράξη τα προηγούμενα χρόνια με την
αυτοκτονία του Τυνήσιου μικροπωλητή Μουαζίζι που άνα-
ψε το φιτίλι της Αραβικής Άνοιξης. Το είδαμε και τις τε-
λευταίες μέρες που η μάσκα του Τζόκερ εμφανίστηκε στα
πεζοδρόμια του Ισημερινού, στους δρόμους της Καταλο-
νίας, στην εξέγερση του Λιβάνου. Ο εφιάλτης των από πά-
νω αποδεικνύεται πως μπορεί να μεταφερθεί από την
οθόνη στην πραγματική ζωή. Αυτό είναι που τους πονάει
και τους φοβίζει. Και θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να
σταματήσουν, νεώτερους και μεγαλύτερους θεατές, από
το να ονειρευτούν, μέσα από κάθε είδους τέχνη, την ανα-
γκαιότητα της προοπτική της κοινωνικής εξέγερσης.

Κυριάκος Μπάνος

Ποιοί φοβήθηκαν το Joker;
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Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης
το 2007 πυροδότησε και μια σημαν-
τική κρίση για τα ορθόδοξα οικονο-

μικά. Συγκεκριμένα, το βασικό τους ιδεο-
λόγημα, ότι η ανεξέλεγκτη λειτουργία των
αγορών θα φέρει οικονομική μεγέθυνση
και ευμάρεια για όλους δέχθηκε ένα τερά-
στιο πλήγμα. Το γεγονός ότι η κρίση ήρθε
μετά από ένα διάστημα απόλυτης κυριαρ-
χίας του νεοφιλελευθερισμού τόσο σε οι-
κονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο είναι
μια τεράστια ιδεολογική ήττα για το σύ-
στημα. Με άλλα λόγια, δεν  μπορούν να
αναζητήσουν υπευθύνους στη δράση του
κράτους των συνδι-
κάτων ή άλλων συλ-
λογικοτήτων. 

Παράλληλα τα με-
γάλα προβλήματα
του σύγχρονου καπι-
ταλισμού, η φτώχεια,
η οικονομική ανισό-
τητα και η ανεργία
που κρύβονταν επι-
μελώς «κάτω από το
χαλί» οξύνθηκαν και
βγήκαν στην επιφά-
νεια. Έκτοτε τα ορ-
θόδοξα οικονομικά
αναζητούν ανεπιτυ-
χώς ένα αξιόπιστο
αφήγημα για την έξο-
δο από την κρίση. Εί-
ναι και αυτό μια ιδιαι-
τερότητα της εποχής
μας. Βλέπετε στην
κρίση του ‘30 υπήρχε
το αφήγημα της κρα-
τικής παρέμβασης,
στην κρίση του ‘70 το σύνθημα του λιγότε-
ρου κράτους, παλαιότερα στις κρίσεις του
19ου αιώνα το σύνθημα του ελεύθερου
εμπορίου και της διεθνοποίησης του καπι-
ταλισμού. Στη τρέχουσα κρίση τι;

Μετά το πρώτο σοκ τα ορθόδοξα οικο-
νομικά επιχείρησαν να επιβάλουν διάφορα
ιδεολογήματα. Στην αρχή έφεραν τη λεγό-
μενη «θεωρία των παιγνίων». Την παραδο-
χή δηλαδή ότι εάν αποφασίσουμε να μην
πάμε με αποκλειστικό γνώμονα το προσω-
πικό συμφέρον αλλά αναγνωρίσουμε και
το συμφέρον του άλλου στο τέλος θα εί-
μαστε όλοι καλύτερα. Βέβαια αυτό ενέχει
μια βασική παραδοχή ότι όλα τα μέρη του
«παιγνίου» είναι ισοδύναμα κάτι που φυσι-
κά δεν ισχύει στον καπιταλισμό. Είναι ένα
από τα πικρά διδάγματα του πρώτου πεν-
ταμήνου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μας μα-
θαίνει ότι οι συγκρούσεις όχι μόνο δεν
πρέπει να αποφεύγονται όπως λέει η θεω-
ρία των παιγνίων αλλά συχνά πρέπει να
επιδιώκονται.

Τη χρεοκοπία των ευφάνταστων ιδεών
της θεωρίας των παιγνίων ακολούθησε η

θεωρία των «Οικονομικών για το Κοινό Κα-
λό», όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου του
νομπελίστα του 2014 Ζαν Τιρόλ. Εκεί τα
πράγματα ήταν δυσκολότερα γιατί έπρεπε
να βρούμε πιο είναι το «κοινό καλό» και
σε μια ταξική κοινωνία αυτό είναι δύσκο-
λο. Μπροστά στο αδιέξοδο ο Τιρόλ κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι για να βρεθού-
με έξω από δεσμά της ανάγκης και να
βρούμε το «κοινό καλό» θα πρέπει να φαν-
ταστούμε όλοι ότι είμαστε αγέννητοι !!!
Όπως είναι προφανές και αυτή η προσπά-
θεια δεν είχε απήχηση.    

Ο προβληματισμός συντηρητικών κύ-
κλων σε Ευρώπη και
Αμερική γίνεται όλο
και εντονότερος και
η απόφαση είναι να
προκρίνουν την ενα-
σχόληση με τα σύγ-
χρονα προβλήματα.
Χαρακτηριστικός ο
τίτλος των Financial
Times την επομένη
της απονομής του
βραβείου Νόμπελ
του 2019 στα οικο-
νομικά: «Το Νόμπελ
στα οικονομικά για
επιστημονικές εργα-
σίες για τη φτώχεια
θα βοηθήσει στην
αποκατάσταση της
πρακτικής συνάφει-
ας του οικονομικού
επαγγέλματος».  Βέ-
βαια οι εργασίες για
τη φτώχεια του Αμπ-
χιτζίτ Μπάνερτζι και

της Εστέρ Ντιφλό, που μοιράσθηκαν το
βραβείο, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι
στο τεράστιο αυτό πρόβλημα. Το αντίθε-
το μάλιστα, είναι προσπάθειες να πεί-
σουν ότι οι ίδιοι φτωχοί είναι υπεύθυνοι
για τη κακοδαιμονία τους. Όπως γρά-
φουν χαρακτηριστικά οι φτωχοί είναι
φτωχοί επειδή «είναι απρόθυμοι να δε-
σμευτούν ψυχολογικά σε ένα σχέδιο από
το οποίο θα έβγαζαν χρήματα». Παρόλα
αυτά η επιλογή των οικονομικών της
φτώχειας για την απονομή του Νόμπελ
δείχνει ότι οι διάφορες ελίτ δεν μπορούν
να αγνοούν πλέον τα προβλήματα του
σύγχρονου κόσμου.

Το τελευταίο είναι μια νίκη απέναντι στο
μεθοδολογικό ατομισμό των ορθόδοξων
οικονομικών που ψάχνουν πλέον κάποιες
εκδοχές πολιτικής οικονομίας για να μην
καταντήσουν μουσειακό είδος. Αυτό ανα-
γνωρίσαμε κάποιοι στην απονομή του φε-
τινού Νόμπελ και όχι βέβαια την επιστημο-
νική αξία των βραβευθέντων. 

Νίκος Στραβελάκης
πανεπιστημιακός   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση
του βιβλίου του Γρηγόρη Ιωάννου «Ο Ντεν-
κτάς στον Νότο. Η κανονικοποίηση της δι-

χοτόμησης στην ελληνοκυπριακή πλευρά»,
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18
Οκτώβρη στη Θεσσαλονίκη. 

Την εκδήλωση άνοιξε εκ μέρους των εκδό-
σεων «Ψηφίδες» ο Χρίστος Μάης. Πρώτος
ομιλητής ήταν ο συγγραφέας και εργαζόμε-
νος στο χώρο του βιβλίου Γιάννης Γκλαρνέτα-
τζης, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στις
αρετές του βιβλίου που αποδομεί την επίση-
μη ελληνοκυπριακή αφήγηση για το Κυπριακό
και παρομοίωσε την αντιτουρκική υστερία
στην ελληνοκυπριακή
πλευρά με την εθνικι-
στική εκστρατεία
στην Ελλάδα για το
Μακεδονικό. Επίσης,
μίλησε για τους αν-
τιρρησίες συνείδη-
σης και τους φυγό-
στρατους, που πλη-
θαίνουν τόσο στο
Βορρά όσο και στο
Νότο της Κύπρου. 

Δεύτερος μίλησε ο
Μπάμπης Κουρουν-
δής, Διδάκτορας Νο-
μικής και μέλος ΔΣ
του ΔΣΘ, ο οποίος
ξεκίνησε με μια ανα-
φορά στη φιλειρηνι-
κή τοποθέτηση του
τουρκοκύπριου ηγέ-
τη Μουσταφά Ακιντζί
για την πρόσφατη
τουρκική εισβολή στο
συριακό Κουρδιστάν
και συνέδεσε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
με τους ανταγωνισμούς για την ΑΟΖ. Έπειτα,
τόνισε τη σημασία της αναδρομής του βιβλί-
ου στην ιστορία του Κυπριακού, αφού σε αν-
τίθεση με την κυρίαρχη αφήγηση για τους
«ήρωες της ΕΟΚΑ», ο Ιωάννου θεωρεί ως κο-
ρυφαία θετική στιγμή τους ταξικούς αγώνες
της δεκαετίας του ’40. Η ηγεμονία του συνθή-
ματος της Ένωσης με την Ελλάδα στη δεκαε-
τία του ’50 σήμανε μια «αντεπανάσταση» που
τραυμάτισε ανεπανόρθωτα την προοπτική ει-
ρηνικής συνύπαρξης μεταξύ της ελληνοκυ-
πριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

Διχοτόμηση
Σύμφωνα με το βιβλίο, ο πόλεμος του 1974

είχε ως αποτέλεσμα τη διχοτόμηση του νησι-
ού η οποία κλονίστηκε με μαζικούς όρους το
2002, όταν ως αποτέλεσμα της πίεσης του
τουρκοκυπριακού κινήματος, ο Ντενκτάς
αναγκάστηκε να ανοίξει τα οδοφράγματα και
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από
τη μία στην άλλη πλευρά. Ο συγγραφέας
υποστηρίζει ότι η απόρριψη του σχεδίου Ανάν
το 2004 έδειξε τα όρια αυτής της δυναμικής,

διαπίστωση στην οποία άσκησε κριτική ο
Μπάμπης Κουρουνδής υποστηρίζοντας ότι
για μεγάλο μέρος του κόσμου έπαιξε ρόλο το
γεγονός ότι το σχέδιο ήταν ιμπεριαλιστικής
έμπνευσης, διαιρετικό και αντιδημοκρατικό.
Επιπλέον, ο Μ. Κουρουνδής αναφέρθηκε στις
διαφορές ανάμεσα στις αριστερές στρατηγι-
κές που παρουσιάζονται στο βιβλίο, από τη
στάση του ΑΚΕΛ που παρέμεινε πάντα στο
πλαίσιο της εθνικής ενότητας και την «εθνοα-
ριστερή» που παρουσιάζει τους τουρκοκύπρι-
ους ως πιόνια των ιμπεριαλιστών, ως τη διε-
θνιστική προσέγγιση της «Εργατικής Δημο-
κρατίας» (αδερφής οργάνωσης του ΣΕΚ στην

Κύπρο) που δίνει έμ-
φαση στον αγώνα για
ειρήνη και επαναπρο-
σέγγιση από τα κά-
τω, με κοινούς ταξι-
κούς αγώνες και
προοπτική το σοσια-
λισμό. Στη συνέχεια
πήρε το λόγο ο επί-
κουρος καθηγητής
του τμήματος Πολιτι-
κών Επιστημών Αλέ-
ξανδρος Κιουπκιο-
λής, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στη σημερι-
νή πραγματικότητα
των εθνικών ταυτοτή-
των και στην προ-
οπτική μιας μεταεθνι-
κής συγκρότησης
του κόσμου. Επίσης,
έκανε βιωματικές
αναφορές στις επι-
σκέψεις του στη Βό-
ρεια Κύπρο, όπου τα

σημάδια του πολέμου εξακολουθούν να δια-
τηρούν το χνάρι τους ακόμα και με εικόνες
κατεστραμμένων νεκροταφείων. 

Τις παρεμβάσεις των ομιλητών σχολίασε
στο χαιρετισμό του ο συγγραφέας του βιβλί-
ου Γρηγόρης Ιωάννου, ο οποίος μεταξύ άλ-
λων πρόσθεσε εικόνες από τη ζωή στην Κύ-
προ και ξεκαθάρισε ότι η μεγάλη πλειονότητα
των λεγόμενων «εποίκων» είναι στην πραγμα-
τικότητα φτωχοί μετανάστες από την Τουρ-
κία. Επίσης, υπογράμμισε την αντιφατική και
μεταβαλλόμενη σχέση ανάμεσα στην Τουρκία
και τους τουρκοκύπριους, επισημαίνοντας τη
διάσταση ανάμεσα στην επίσημη εικόνα του
Βορρά με τις τουρκικές σημαίες παντού και
στην πραγματικότητα μιας τάσης αποστασιο-
ποίησης από τη «μητέρα-πατρίδα». Ακολού-
θησε συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό,
που ενδιαφέρθηκε ιδίως να μάθει για τους
αγώνες και την αριστερά στην τουρκοκυπρια-
κή πλευρά, καθώς και για τη ζωή και τη στάση
των απλών ανθρώπων απέναντι στο τραύμα
των πολεμικών συγκρούσεων και της μετακί-
νησης πληθυσμών.

Ευκλείδης Μακρόγλου, δικηγόρος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Ο Ντενκτάς στο Νότο» 
και η πάλη για την ειρήνη 
στην Κύπρο

ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ
Η Οικονομική Κρίση 
και η Κρίση 
των Οικονομικών
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Σε κατάσταση εξέγερσης βρί-
σκεται η Χιλή με χιλιάδες δια-
δηλωτές να κατεβαίνουν

στους δρόμους καθημερινά στη
διάρκεια της περασμένης βδομάδας
και την κυβέρνηση να απαντάει με
αιματηρή καταστολή, κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, απαγόρευση της
κυκλοφορίας και κινητοποίηση του
στρατού το σαββατοκύριακο. Έντε-
κα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους,
τρεις το Σάββατο και οκτώ την Κυ-
ριακή, εκατοντάδες έχουν τραυματι-
στεί ενώ έχουν ασκηθεί διώξεις σε
χιλιάδες συλληφθέντες και μόνο στο
Σαντιάγο έχουν αναπτυχθεί 10.500
αστυνομικοί και στρατιωτικοί.

Στο μεταξύ τη Τρίτη 22/10 το συν-
δικάτο των εργαζομένων στο ορυχείο
χαλκού Escondida BHP, το μεγαλύτε-
ρο ορυχείο χαλκού στον κόσμο
πραγματοποίησε προειδοποιητική γε-
νική απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης
προς τους διαδηλωτές, ενώ σε απερ-
γία αλληλεγγύης κατέβηκαν και οι λι-
μενεργάτες στο Βαλπαρέσο. Το συν-
δικάτο των εργατών στα ορυχεία
απηύθυνε κάλεσμα “να παραλύσουν
τα ορυχεία και όλοι οι παραγωγικοί
τομείς της χώρας” αναφέρει το Tele-
sur. “Θα προχωρήσουμε σε γενική
απεργία μέχρι να τσακίσουμε το κα-
θεστώς έκτακτης ανάγκης, να διώ-
ξουμε τον στρατό από τους δρό-
μους, να νικήσουμε την κυβέρνηση
Πινιέρα και να ικανοποιηθούν όλα τα

αιτήματα των εργαζομένων, των λαϊ-
κών στρωμάτων, των νέων, των συν-
ταξιούχων και των γυναικών”. 

Την Δευτέρα, στο Σαντιάγο, οι δη-
μόσιες συγκοινωνίες που λειτουρ-
γούσαν ήταν ελάχιστες και λόγω του
καθεστώτος έκτακτης ανάγκης αλλά
και λόγω του καλέσματος σε απερ-
γία με την κυβέρνηση να προσπαθεί
να αποκλιμακώσει την κατάσταση,
παίρνοντας πίσω την αύξηση στην
τιμή των εισιτηρίων. Ο πρόεδρος
της Χιλής Πινιέρα δήλωσε ότι βρί-
σκεται σε “πόλεμο ενάντια σε ένα
παντοδύναμο εχθρό”. 

Η αύξηση των τιμών στις μεταφο-
ρές ήταν η σκανδάλη που έθεσε σε
κινητοποίηση τον κόσμο για τις αδι-

κίες που βιώνει κάθε μέρα, σε μια χώ-
ρα που θεωρείται το νεοφιλελεύθερο
πρότυπο διεθνώς. Αυτό που εκτυλίσ-
σεται στη Χιλή «δεν είναι απλά μια
διαδήλωση για την αύξηση της τιμής
του εισιτηρίου στο μετρό, είναι ένα
ξέσπασμα για τα χρόνια καταπίεσης
που έπληξαν κυρίως τους φτωχότε-
ρους», σχολίασε η φοιτήτρια Καρίνα
Σεπούλβεδα που συμμετείχε σε μια
από τις κινητοποιήσεις χτυπώντας
μια ξύλινη κουτάλα σε ένα τηγάνι. «Η
οφθαλμαπάτη της υποδειγματικής Χι-
λής τελείωσε. Οι χαμηλοί μισθοί, η
έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης
και οι συντάξεις πείνας έχουν φθάσει
τον κόσμο στα όριά του», πρόσθεσε,
λίγα λεπτά πριν βρεθεί μέσα σε νέ-

φος από δακρυγόνα.
Όπως διαβάζουμε στο Socialist

Worker, τον Ιούλη είχε προηγηθεί
ένα μαζικό κύμα απεργιών, με κορύ-
φωση την απεργία 80.000 εκπαιδευ-
τικών που κράτησε ένα μήνα αλλά
και απεργίες στα σούπερ μάρκετ και
μια 14ήμερη απεργία των μεταλλω-
ρύχων στα ορυχεία χαλκού στην  Ch-
uquicamata – που έκλεισε με συμβι-
βασμό της συνδικαλιστικής ηγεσίας
με την εργοδοσία παρά την αντίθετη
ψήφο της βάσης. 

Όπως αναφέρει το γαλλικό NPA
στην ανακοίνωση που εξέδωσε κα-
λώντας σε κινητοποιήσεις αλληλεγ-
γύης στη γενική απεργία και τις δια-
δηλώσεις στη Χιλή σε μια σειρά από
γαλλικές πόλεις: 

“Η αύξηση της τιμής του εισιτηρί-
ου του Μετρό στην πρωτεύουσα της
Χιλής στις αρχές της περασμένης
εβδομάδας πυροδότησε ένα κύμα
διαμαρτυριών από μεριά της νεολαί-
ας, η οποία κάλεσε σε μέρες «μη
πληρωμής του Μετρό».  

Η άγρια καταστολή όχι μόνο δεν
κατάφερε να σταματήσει τις διαμαρ-
τυρίες από τους φοιτητές και τη νε-
ολαία απεναντίας αυτές απλώθηκαν
και στους φτωχούς πληθυσμούς
που ζουν σε μια μόνιμη επισφάλεια
ενώ οι οικογένειες των μεγαλοα-

στών είναι από τις πιο πλούσιες της
Λατινικής Αμερικής. Απέναντι σ’ αυ-
τήν τη μαζική εξέγερση της περα-
σμένης Παρασκευής, ο εκατομμυρι-
ούχος πρόεδρος  Πινιέρα, κήρυξε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
απαγόρευση της κυκλοφορίας που
θυμίζει τη ζοφερή εποχή της δικτα-
τορίας του Πινοσέτ (1973-1989). 

Παρ’ όλα αυτά οι διαδηλώσεις δεν
σταματάνε αλλά απλώνονται και σε
άλλες πόλεις: αυτό το κίνημα είναι τώ-
ρα πανχιλιανικό και η κοινωνική οργή
που εκφράζεται στοχεύει πλέον όλη
την κληρονομιά της δικτατορίας, αλλά
και των δεκαετιών νεοφιλελεύθερης
διαχείρισης από τις διάφορες κυβερ-
νήσεις από το 1990. Στη Χιλή, η υγεία,
η παιδεία, το νερό, το συνταξιοδοτικό
σύστημα, οι μεταφορές, κλπ. είναι κα-
τά κύριο λόγο ιδιωτικοποιημένα και
στα χέρια των καπιταλιστών. 

Καταγγέλλουμε τη στροφή της κυ-
βέρνησης του συντηρητικού Πινιέρα
προς την καταστολή, την αντίδραση
και τον μιλιταρισμό. Όλη μας η αλλη-
λεγγύη πάει στους αγώνες του χιλια-
νικού λαού, που είναι κομμάτι μιας νέ-
ας περιόδου ανόδου των αγώνων σε
όλη τη Λατινική Αμερική, και πιο πλα-
τιά, της ανόδου των λαϊκών κινητοποι-
ήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απέναν-
τι στον αυταρχικό νεοφιλευθερισμό”.

Μαζικές απεργίες και τεράστιες διαδηλώσεις σαρώνουν
την Καταλονία σαν απάντηση στις βάναυσες ποινές
που επέβαλε το ανώτατο δικαστήριο του ισπανικού

κράτους σε κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες υπέρ της
ανεξαρτησίας, ποινές που έφτασαν τα 13 χρόνια φυλάκισης για
τον Oriol Jonqueras, τον αντιπρόεδρο της Καταλονίας, και τα 9
με 12 χρόνια για τους υπόλοιπους.

Την Παρασκευή 18/10 πραγματοποιήθηκε γενική απεργία
που παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της Καταλονίας. Παρόλο
που καλέστηκε από δύο μικρότερες εργατικές ομοσπονδίες
συνδικάτων, μεγάλα τμήματα των Καταλανών εργαζομένων
απάντησαν θετικά στο κάλεσμα και απήργησαν. Την ίδια ημέρα
έγιναν μαζικότατες διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις. 

Στη Βαρκελώνη, πάνω από 500.000 άτομα συμμετείχαν στη δια-
δήλωση. Οι προσυγκεντρώσεις από τις γύρω περιοχές πριν φτά-
σουν με τα πόδια στο κέντρο μπλόκαραν 20 δρόμους μπαίνοντας
στην πρωτεύουσα. Μεγάλα τμήματα οργανωμένων εργαζομένων
συμμετείχαν στη διαδήλωση, συμπεριλαμβανομένων των λιμενερ-
γατών της Βαρκελώνης και των πυροσβεστών, οι οποίοι είχαν δια-
δραματίσει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσμα-
τος υπέρ της ανεξαρτησίας το 2017. Στη Χιρόνα, η οποία έχει
πληθυσμό 100.000 κατοίκων, εκτιμάται ότι διαδήλωσαν 45.000.

Η γενική απεργία ήταν η κορύφωση μιας εβδομάδας μαζικών
διαμαρτυριών. Οι φοιτητές προχώρησαν σε αποχή και κατέλα-
βαν πολυάριθμα πανεπιστήμια σε όλη την Καταλονία, όπως το
Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, το Universitat Politecnic de
Catalunya και το Πανεπιστήμιο της Χιρόνα. Ακολουθώντας το
παράδειγμα των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ
Κονγκ, οι διαδηλωτές κατέλαβαν το αεροδρόμιο El Prat της
Βαρκελώνης με αποτέλεσμα χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις. 

Πολλές από αυτές τις διαμαρτυρίες αντιμετωπίστηκαν με βά-
ναυσες επιθέσεις της αστυνομίας, όχι μόνο από τις ισπανικές
δυνάμεις καταστολής αλλά και από την περιφερειακή δύναμη
της Καταλονίας. Ένας νέος διαδηλωτής έχασε το ένα μάτι του
κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας στο αεροδρόμιο όταν η
αστυνομία πυροβόλησε με σφαίρες από καουτσούκ. Η αστυνο-

μία έκανε άγριες επιδρομές στους δρόμους της Βαρκελώνης
για να διαλύσει τους διαδηλωτές, επιτιθέμενη ακόμη και σε κα-
θιστικές διαμαρτυρίες.

Αστυνομική βία
Οι πολιτικοί της δεξιάς, όπως ο Albert Rivera των Ciudadanos

και οι ηγέτες του Λαϊκού Κόμματος (PP), ισχυρίζονται ότι η βία
προκλήθηκε από τους διαδηλωτές και κάλεσαν την κυβέρνηση
του PSOE να επαναφέρει την κατάργηση της αυτονομίας και την
άμεση διακυβέρνηση της Καταλονίας από το ισπανικό κράτος.
Σκανδαλωδώς και ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης της
Καταλονίας, Miquel Buch, υπερασπίστηκε τις ενέργειες της αστυ-
νομίας. Ο Pablo Iglesias των Podemos εξέφρασε την αλληλεγγύη
του προς τους κρατούμενους αλλά επέμεινε: «Όλοι θα πρέπει να
σεβαστούν τον νόμο και να αποδεχτούν τις ποινές». Από το συν-

θήμα για "επίθεση στον ουρανό" όταν ξεκινούσαν οι Podemos το
2014, δεν έχει απομείνει ούτε η παραμικρή ανάμνηση. 

Το ακροδεξιό κόμμα Vox προσπάθησε να κινητοποιηθεί ενάν-
τια στο κίνημα και υπήρξαν πολλές επιθέσεις εναντίον διαδηλω-
τών από ναζιστικές συμμορίες στη Βαρκελώνη. Η αστυνομία
έκανε λίγα πράγματα για να τους σταματήσει και επικεντρώθη-
κε στις επιθέσεις εναντίον των διαδηλωτών. 

Αλλά η Καταλονία δεν αντιστέκεται μόνη της. Διαδηλώσεις έγι-
ναν και εκτός της Καταλονίας, κυρίως στη Χώρα των Βάσκων,
αλλά - και αυτό είναι πολύ σημαντικό- και στη Μαδρίτη, στη Βα-
λένθια, στη Γρανάδα και στη Σεβίλλη. Οι περισσότερες από αυ-
τές δέχθηκαν επίσης τις βίαιες επιθέσεις της αστυνομίας. 

Στις 10 Νοέμβρη είναι η ημερομηνία των εκλογών, οι τέταρ-
τες που γίνονται τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το PSOE είναι
μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ενώ το PP είναι περίπου 5 εκα-
τοστιαίες μονάδες πίσω και το Vox βρίσκεται περίπου στο 10%
των ψήφων. 

Στην Καταλονία, οι πρόσφατες κινητοποιήσεις έχουν αναζωο-
γονήσει τον ενθουσιασμό για τον αγώνα μετά από μια μακρά
περίοδο απραξίας και εμπλέκουν πολύ περισσότερα στρώματα   
από το παραδοσιακό κίνημα ανεξαρτησίας. 

Είναι ζωτικής σημασίας η αριστερά να σταματήσει την αποτυ-
χημένη στρατηγική της οικοδόμησης διαταξικών εκλογικών μπλοκ
με την καταλανική δεξιά όπως με τον υπουργό Εσωτερικών Buch.
Αντίθετα χρειάζεται να κάνει τη σύνδεση ανάμεσα στον αγώνα
για την ανεξαρτησία και μια ριζική αλλαγή της κοινωνίας από τα
κάτω. Μια τέτοια στρατηγική μπορεί να προσφέρει ένα εντελώς
διαφορετικό όραμα μιας ανεξάρτητης Καταλονίας και να διευρύ-
νει την επιρροή του κινήματος συμπεριλαμβάνοντας και τα μεγά-
λα κομμάτια της ισπανόφωνης εργατικής τάξης. 

Ανταπόκριση του Άντριου Νίκολ από την Καταλονία

Η Καταλονία δεν είναι μόνη

ΧΙΛΗ  Αντίσταση στην “Κατάσταση πολιορκίας”

18/10, Γενική απεργία στη Βαρκελώνη. Φωτό: @CataloniaHelp2

21/11, Διαδήλωση στο Σαντιάγο. Φωτό: Marcelo Hernandez
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Από τη μια μεριά ο Τραμπ που απειλεί ότι θα “κατα-
στρέψει” την οικονομία της Τουρκίας και μετά
στέλνει τον Πενς να υπογράψει συμφωνία, από την

άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση που δηλώνει εξοργισμένη,
ενοχλημένη, ανήσυχη αλλά μετά σφυρίζει αδιάφορα. Και
στη μέση η ελληνική κυβέρνηση που έχει μείνει κυριολε-
κτικά στον άξονα, στον άξονα με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. 

Με το πού ανακοινώθηκε η αποχώρηση των Αμερικάνων
από τη Συρία και ταυτόχρονα η εισβολή της Τουρκίας, η
Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε τους λεονταρισμούς. Θα παρα-
κολουθεί στενά την Τουρκία, θα επιβάλει κυρώσεις, θα στα-
ματήσει τις πωλήσεις όπλων, θα διακόψει τη χρηματοδότη-
ση και άλλα τέτοια ευφάνταστα. Όμως, ούτε στο εσωτερι-
κό της δεν είχε λυμένο τι ακριβώς θέλει η ΕΕ και σίγουρα
δεν είχε κανένα μηχανισμό για να το επιβάλει. Τελικά οι 28
της ΕΕ έβγαλαν ένα κείμενο που ζητάει από την Τουρκία να
σταματήσει και… αναπτύσσει τους κινδύνους από την επα-
νεμφάνιση του ISIS. Κι όσον αφορά το εμπάργκο και τις κυ-
ρώσεις, παρέμειναν σε επίπεδο πρωτοβουλίας του κάθε
κράτους ξεχωριστά. Στο μεταξύ ο Τραμπ συμφώνησε σε
πρώτο επίπεδο με τον Ερντογάν, ενώ από την άλλη μεριά
εξελισσόταν η μεσολάβηση Πούτιν μεταξύ Κούρδων, Άσαντ
και Ερντογάν. Το τι λέει η ΕΕ έμεινε απλώς σχολιασμός με-
τά από όλα αυτά. Όσον αφορά στους πρόσφυγες λέει πως
δεν είναι καλή ιδέα να σπρωχτούν εκατομμύρια άνθρωποι
ξανά μέσα στη Συρία, αλλά κι αυτά παραμένουν “ιδέες”.
Στην πράξη η Τουρκία αντιγράφει τις πολιτικές κλειστών
συνόρων της ίδιας της ΕΕ.

Σχεδιασμοί
Η ελληνική κυβέρνηση στήριζε τους σχεδιασμούς της

στην εκτίμηση ότι οι διαφωνίες για το μέλλον της Συρίας
θα οδηγήσουν σε πιο βαθιά ρήξη μεταξύ Τραμπ και Ερντο-
γάν. Έτσι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να αγκαλιάσει
ακόμη σφιχτότερα τον Τραμπ, να καλωσορίσει τον Πομπέο
και να του δώσει ό,τι ζητούσε από την Αλεξανδρούπολη
ως τη Σούδα και από εκεί ως την περικύκλωση του Ιράν.
Την ίδια εκτίμηση έκανε και το Ισραήλ, που δήλωνε κι αυτό
φίλος των Κούρδων, πιστεύοντας ότι έτσι χτίζει μια βάση
μέσα στη Συρία τόσο για να παρεμβαίνει στην περιοχή όσο
και ενάντια στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου, ο αρχιτέκτονας
αυτής της πολιτικής, μόλις παραιτήθηκε από την προσπά-
θειά του να μείνει στην πρωθυπουργία. Είναι “προδομέ-
νος” κι αυτός από τον φίλο του τον Τραμπ.

Τώρα που οι μεγάλοι τα βρίσκουν και αφήνουν την Τουρ-
κία να συνεχίσει την εισβολή και κατοχή, μένουν μετέωρες
ελληνική και ισραηλινή κυβέρνηση που πίστευαν πως μετα-
ξύ τους μπορούν να συνεχίσουν τα νταηλίκια στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο και να έχουν όποτε θελήσουν τη στήριξη του
Τραμπ. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη πρόκειται για μεγά-
λο άδειασμα. Αν η ΕΕ δεν μπορεί να επιβάλει κυρώσεις για
μια μεγάλης κλίμακας εισβολή, σιγά μην το κάνει για την
αμφισβητήσιμη μοιρασιά των ΑΟΖ και του φυσικού αερίου
λίγα μίλια από τα νότια παράλια της Τουρκίας. Φυσικά οι
κόντρες είναι πιθανό να ξανανοίξουν σε επόμενη φάση του
πολέμου, αλλά οι αποφάσεις θα παρθούν μεταξύ αυτών
που έχουν αρβύλες και τανκς στο έδαφος της Συρίας.

Αυτό που τελικά θα μείνει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
αντί για μεγαλύτερος ρόλος στην περιοχή θα είναι περισ-
σότερες αμερικάνικες αρβύλες και αμερικάνικα τανκς
στις βάσεις μέσα στην Ελλάδα, περισσότερες δεσμεύ-
σεις για στήριξη των αμερικάνικων σχεδίων και για νέα
προγράμματα εξοπλισμών.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
- ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
Ο άξονας των
παραπονεμένων
φίλων του Τραμπ

Η δύναμη των δρόμων επιστρέφει
στον αραβικό κόσμο και οι διαδη-
λωτές στο Λίβανο δίνουν το κα-

λύτερο παράδειγμα. Από τις 17 Οκτώβρη
με το που η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα
μέτρα λιτότητας και φόρους ενόψει του
προϋπολογισμού του 2020, η Βηρυτός
αλλά και άλλες πόλεις γέμισαν με κόσμο,
με συνθήματα και με παλμό. Την επόμε-
νη μέρα οι διαδηλώσεις είχαν συντονι-
στεί ακόμη περισσότερο, είχαν απλωθεί
σε άλλες πόλεις και μετατράπηκαν σε
μαζικά κλεισίματα κεντρικών δρόμων και
σε οδοφράγματα. 

Η χώρα έχει μπει στο ρυθμό του ξεση-
κωμού. Άρχισαν να παραιτούνται υπουρ-
γοί. Στις 22 Οκτώβρη κηρύχθηκε γενική
απεργία. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης
βιάστηκαν να πουν πως η αιτία ήταν ένας
φόρος στις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω
κοινωνικών δικτύων. Αποδεικνύεται κάτι
πολύ ευρύτερο. Καθώς το κέντρο της
Βηρυτού συνέχισε να παραμένει κλειστό
από τις διαδηλώσεις, τα αιτήματα έγιναν
αμέσως πολιτικά. Να πέσει η κυβέρνηση,
να ανατραπεί ολόκληρο το πολιτικό σύ-
στημα του Λιβάνου.

“Επανάσταση” είναι μια από τις αγαπη-
μένες λέξεις στα πανό, στις πικέτες και
στα συνθήματα. Και η επιστροφή της λέ-
ξης έχει τεράστια σημασία. Με την μετα-
τροπή της συριακής επανάστασης σε εμ-
φύλιο και περιφερειακό πόλεμο τα τελευ-
ταία χρόνια, όλες οι δυνάμεις είχαν βαλ-
θεί να πείσουν πως αυτό που απομένει
στον κόσμο του Λιβάνου είναι να αποδεχ-
θεί το ρόλο ενός μικρού γηπέδου όπου
θα μεταφέρονται οι αιματηροί ανταγωνι-
σμοί των ισχυρότερων της περιοχής. 1,5
εκατομμύριο πρόσφυγες σε μια χώρα έξι
εκατομμυρίων, απειλές για νέους βομ-
βαρδισμούς από το Ισραήλ, συζητήσεις

για το αν το ISIS θα βάλει πόδι στη χώ-
ρα, αντιπαραθέσεις σε ποιο από τα υπό
διαμόρφωση μπλοκ θα καταλήξει. “Επα-
νάσταση” έλεγαν οι ισχυροί σημαίνει κα-
ταστροφή. 

Για τις ζωές των απλών ανθρώπων κα-
ταστροφή σημαίνει η ανεργία να χτυπάει
κόκκινο, οι δημόσιες υπηρεσίες να δια-
λύονται και το κράτος να λέει ότι προέχει
η αποπληρωμή του χρέους (που πλέον
φτάνει το 150% του ΑΕΠ). Τα σκουπίδια
δεν μαζεύονται στις φτωχογειτονιές, λεί-
πει εξοπλισμός. Οι πυροσβέστες δεν
μπορούν να σβήσουν τις φωτιές σε μια
χώρα που έχει για σύμβολό της τον κέ-
δρο, λείπει εξοπλισμός. Τα μισά κρατικά
έξοδα πηγαίνουν στο χρέος. Και πάνω σε
όλα αυτά, μηχανεύονται περισσότερους
φόρους.

Πολιτικό σύστημα
Δεν κατάφεραν να βάλουν τον κόσμο

ακόμη μια φορά να διχαστεί με βάση το
θρήσκευμα και την καταγωγή. Δεν κατά-
φεραν να τον βάλουν να στραφεί ενάντια
στους πρόσφυγες, ούτε ενάντια στους
Παλαιστίνιους (εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες από την Παλαιστίνη ζουν στο
Λίβανο, εντός και εκτός προσφυγικών
καταυλισμών. Αντί για αυτό, οι διαδηλω-
τές βάζουν στο στόχαστρο εξ ολοκλή-
ρου το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό
σύστημα του Λιβάνου είναι ένα από τα
πιο βρόμικα μετα-αποικιακά συστήματα
που διαιωνίζουν και δηλητηριάζουν τις
θρησκευτικές ταυτότητες. Ο κόσμος εί-
ναι αναγκασμένος να κάνει πολιτική με
βάση τη θρησκεία, τα κόμματα εκλέγουν
τους βουλευτές τους με βάση τις θρη-
σκευτικές αναλογίες. Πρόεδρος πρέπει
να είναι πάντα Χριστιανός, πρωθυπουρ-
γός πάντα Σουνίτης και πρόεδρος της
Βουλής Σιίτης. Ο Χαρίρι κληρονόμησε

την πρωθυπουργία από τον πατέρα του,
ο Ναμπίχ Μπέρι είναι πρόεδρος της Βου-
λής 27 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα πα-
νό στις διαδηλώσεις γράφει πως πριν
από αυτόν υπήρχαν μόνο ο Αδάμ και η
Εύα. Όλες αυτές οι βρόμικες μοιρασιές
βασίζονται σε απογραφές παλιότερων
δεκαετιών, ώστε οι φτωχότεροι, ιδιαίτε-
ρα οι Σιίτες, να έχουν ακόμη μικρότερη
πρόσβαση στην εξουσία.

Ο απλός κόσμος στο Λίβανο ξαναενώ-
θηκε πέρα από θρησκευτικές σημαίες το
2006 όταν αντιστάθηκε στην εισβολή του
Ισραήλ. Όμως, στη συνέχεια συνέχισαν
να κυβερνάνε από κοινού αυτοί που
έτρεξαν να κρυφτούν και αυτοί που ορ-
γάνωσαν την αντίσταση. Η Χεζμπολάχ,
που το 2006 ηγήθηκε της αντίστασης,
αποδέχθηκε το ρόλο της σε αυτή τη νέα
μοιρασιά. Το 2017 η Σαουδική Αραβία
απήγαγε τον πρωθυπουργό Χαρίρι και
τον έβαλε να παραιτηθεί από μακριά.
Του ζητούσε να διώξει από την κυβέρνη-
ση τη Χεζμπολάχ, την οποία θεωρούν μα-
κρύ χέρι του Ιράν στη λιβανέζικη πολιτι-
κή. Η απαγωγή κατέληξε σε φιάσκο, ο
Χαρίρι γύρισε στο Λίβανο και “ξεπαραι-
τήθηκε”. Όλα αυτά η νεολαία τα ζει στη
διάρκεια ολόκληρης της ζωής της, γι’αυ-
τό και τώρα απαντάει με περιφρόνηση
στις υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι θα
πάρει μέτρα “έκτακτης ανάγκης” σε συ-
νεργασία με τις τράπεζες. Είναι η ώρα
για μια Αριστερά που και στο Λίβανο θα
μπορέσει να μετασχηματίσει αυτή την
οργή και την ενότητα σε αντικαπιταλι-
σμό, τον μόνο τρόπο για να διαλυθεί
ολόκληρο το σύστημα των θρησκευτικών
διαχωρισμών, χωρίς να αφεθεί χώρος σε
ιμπεριαλιστές και υπο-ιμπεριαλιστές να
παίξουν τα δικά τους παιχνίδια.

Νίκος Λούντος

ΛΙΒΑΝΟΣ
Το “Αραβικό πεζοδρόμιο” επιστρέφει

20/10, Βυρητός. Φωτό: Μοχάμεντ Αζακίρ



Ένα νέο μεγάλο πλιάτσικο
πάνω στις ζωές των ανθρώ-
πων στη Συρία βρίσκεται

σε εξέλιξη, και μέσω βομβαρδισμών
και μέσω συνομιλιών. Ο αντιπρό-
εδρος του Τραμπ, Μάικ Πενς, πήγε
στην Τουρκία και συμφώνησε γρή-
γορα γρήγορα με τον Ερντογάν και
τον Τσαβούσογλου μια υποτιθέμενη
παύση πυρός. Στην πραγματικότη-
τα, όπως έσπευσε να τονίσει ο Τσα-
βούσογλου στην ίδια τη συνάντηση,
δεν πρόκειται για εκεχειρία, αλλά
μόνο για μια “παύση” ώστε να εγκα-
ταλείψουν τις περιοχές τους οι
Κούρδοι αντάρτες. 

Δεν είναι συμφωνία ειρήνης, αλλά
επισημοποίηση της μοιρασιάς. Ο
τουρκικός στρατός και οι συριακές
πολιτοφυλακές που εισβάλλουν μα-
ζί του στις κουρδικές περιοχές πή-
ραν πράσινο φως να συνεχίσουν και
να υλοποιήσουν το σχεδιασμό που
έχει εκφράσει ο Ερντογάν. Δηλαδή
να καταλάβουν όλη τη μεθόριο ανα-
τολικά του Ευφράτη κατά μήκος
εκατοντάδων χιλιομέτρων και σε
αρκετό βάθος ώστε να δημιουργή-
σουν αυτό που ευφημιστικά αποκα-
λούν “ασφαλή ζώνη”.

Ξεριζωμός
Ούτε καν η “παύση” δεν τηρείται.

Βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Στα νο-
σοκομεία συνεχίζουν να φτάνουν
τραυματίες. Η περιοχή ανάμεσα
στο Ρας αλ-Άιν και το Ταλ Αμπιάντ,
όπου παραμένουν Κούρδοι μαχη-
τές, πρέπει να εκκενωθεί μέσα στις
επόμενες μέρες. Δεν φεύγουν μόνο
οι ένοπλοι, πραγματοποιείται ένας
καινούργιος μαζικός ξεριζωμός. Οι
αυτοκινητόδρομοι είναι γεμάτοι οι-
κογένειες που φεύγουν κουβαλών-
τας τα απαραίτητα. Κάποιοι έχουν
μαζί τους ακόμη και τις σορούς των
συγγενών τους, πάνε να τους θά-
ψουν κάπου πιο κοντά στο καινούρ-
γιο μέρος που θα ονομάσουν σπίτι.
Με το που εγκαταλείψουν τις θέ-
σεις τους οι Συριακές Δημοκρατι-
κές Δυνάμεις (το μέτωπο στο οποίο
ηγείται το κουρδικό αντάρτικο) ο
τουρκικός στρατός θα συνεχίσει
την εισβολή. Η κουρδική ηγεσία
έχει αποδεχθεί στην πράξη αυτή
την πραγματικότητα και εγκαταλεί-
πει τις θέσεις της. Ζητάει από τις
ΗΠΑ να βάλουν κόκκινες γραμμές
στην Τουρκία.

Όμως, η συμφωνία που υπέγρα-
ψε ο Πενς δίνει στην Τουρκία την
ευθύνη για την προστασία των αμά-
χων στις περιοχές που θα καταλά-
βει. Είναι λογικό ο κόσμος να φεύ-
γει άρον άρον. Οι Κούρδοι γνωρί-
ζουν με τι άγριες ορέξεις έρχεται ο
τουρκικός στρατός και οι σύμμαχοί

του. Ξέρουν πώς το τουρκικό κρά-
τος αντιμετωπίζει τα εκατομμύρια
Κούρδους που ζουν μέσα στην ίδια
την Τουρκία. Δεν αναγνωρίζονται
ως “άμαχοι” αλλά σαν βάση του
Κουρδικού Εργατικού Κόμματος
(PKK).

Το πλιάτσικο και η μοιρασιά έχει
κι άλλους συνένοχους. Στις βάσεις
που εγκαταλείπουν οι Αμερικάνοι
στρατιώτες μπαίνουν με περηφά-
νεια Ρώσοι. Δημοσιογράφοι και
στρατιωτικοί από τη Ρωσία παίζουν
με τις μπάλες του αμερικάνικου πο-
δοσφαίρου και του μπέιζμπολ, βλέ-
πουν τις ζωγραφιές που αφιέρωναν
παιδιά του Κουρδιστάν στα “σύμμα-
χα” μέχρι προχτές αμερικανικά
στρατεύματα. Ταυτόχρονα αμερικά-
νικα βομβαρδιστικά καταστρέφουν
δικό τους πολεμικό υλικό για να μην
πέσει στα χέρια αντιπάλων. Η κουρ-
δική στρατιωτική ηγεσία έχει προ-
χωρήσει σε συμφωνία με το καθε-
στώς του Άσαντ, το οποίο στέλνει
τα δικά του στρατεύματα να υψώ-
σουν τη σημαία της Δαμασκού σε
περιοχές που είχαν ξεγράψει. Ο
Πούτιν κάνει το διαμεσολαβητή. Δί-
νει κι αυτός πράσινο φως στην Άγ-
κυρα να επιβάλει την τάξη στη με-
θόριο, αλλά στηρίζει τον Άσαντ να
ανακαταλάβει από τη μεριά του όσο
το δυνατόν περισσότερα εδάφη.

Υπάρχει “αμοιβαία κατανόηση”. 
Τους μόνους που δεν θέλουν να

κατανοήσουν είναι τους Κούρδους.
Αυτοί πρέπει να εγκαταλείψουν όλο
το βαρύ οπλισμό και να πάνε όσο
πιο νότια μπορούν. Ο κόσμος δεν
ξέρει πού να φύγει και πού να μεί-
νει. Δεν ξέρει ποιος θα φτάσει πρώ-
τος και ποια σημαία θα κυματίζει
στα τανκς που θα φτάσουν στα χω-
ριά και στις πόλεις τους. Οι συρια-
κές πολιτοφυλακές που συντάχθη-
καν με τον Ερντογάν ήδη μπήκαν
σε χωριά για να σφάξουν και να λε-
ηλατήσουν.

Πεντάγωνο
Η κουρδική ηγεσία κάνει ό,τι μπο-

ρεί για να κρατήσει όρθια τη σχέση
με το Πεντάγωνο. Στέλνει απεσταλ-
μένους στις ΗΠΑ, συνομιλεί με τους
Δημοκρατικούς, με τους στρατη-
γούς, με τον ίδιο τον Τραμπ. Παρα-
καλάει να παραμείνει ο αμερικάνι-
κος στρατός στην περιοχή, να συ-

νεχιστεί η πολιτική εξάρτησης από
την αμερικάνικη στήριξη που οδή-
γησε μέχρι εδώ. Η κουρδική ηγεσία
λέει ότι οι νεκροί άμαχοι είναι ήδη
500, οι καινούργιοι πρόσφυγες πά-
νω από 150 χιλιάδες, και προειδο-
ποιεί ότι ο τουρκικός στρατός θα
προχωρήσει σε εθνοτικές εκκαθαρί-
σεις στις περιοχές που θα καταλά-
βει. Έχουν δίκιο, αλλά ο Τραμπ δεν
ενδιαφέρεται για αυτό. 

Ο αμερικάνος πρόεδρος τώρα
φαίνεται να σκέφτεται ότι μπορεί να
παραμείνουν περίπου 200 από τους
χίλιους αμερικάνους στρατιώτες
στα ανατολικά σύνορα της χώρας
με το Ιράκ, για να “εξασφαλίσουν το
πετρέλαιο”, όπως λέει ο ίδιος. Ούτε
ο Τραμπ, ούτε ο Πούτιν, ούτε ο
Άσαντ ενδιαφέρονται για τις ζωές
των Κούρδων, όσο και αν η κουρδι-
κή ηγεσία χρησιμοποιεί την απειλή
του ISIS σαν επιχείρημα για να πα-
ραμείνουν στη θέση τους οι προ-
ηγούμενες στρατιωτικές συμφωνίες. 

Για τον απλό κόσμο τα πράγματα
είναι πιο καθαρά. Κυκλοφορούν
πολλές εικόνες με Κούρδους και
Κούρδισσες να πετάνε ζαρζαβατικά
στα αμερικάνικα τεθωρακισμένα
που αποχωρούν. “Δεν θα το ξεχά-
σουμε”, τους φωνάζουν. Και η
απάντηση; Όπως στο μύθο του Αι-
σώπου, όταν ο βάτραχος βοήθησε
το σκορπιό να περάσει το ποτάμι, ο
σκορπιός αντί να πει ευχαριστώ
τσίμπησε τον ευεργέτη του λέγον-
τάς του πως δεν είναι τίποτα προ-
σωπικό, είναι στη φύση του. Αυτό
απαντάει και ο Λευκός Οίκος σήμε-
ρα, εμείς είμαστε εδώ για το πετρέ-
λαιο, είναι στη φύση μας η προδο-
σία.

Συμπαράσταση
Το αντιπολεμικό κίνημα και η Αρι-

στερά πρέπει να δώσει όλη της τη
συμπαράσταση στον κουρδικό λαό
που απειλείται να ισοπεδωθεί από
τα τουρκικά τανκς και βομβαρδιστι-
κά. Η τουρκική εισβολή πρέπει να
ηττηθεί και να σταματήσει. Δίνουμε
τη συμπαράσταση στους Κούρδους
και απέναντι σε όσους τους πουλά-
νε ενώ παρουσιάζονται σαν φίλοι,
ΗΠΑ, Ρωσία και συριακό καθεστώς.
Δεν ζητάμε από τις ΗΠΑ να παρα-
μείνουν στη Συρία, αλλά αντίθετα
να φύγουν συνολικά και από παν-
τού. Η αναδιοργάνωση των αμερι-
κάνικων στρατιωτικών δυνάμεων εί-
ναι αποτέλεσμα της ήττας τους στο
Ιράκ και της υποχώρησης της ηγε-
μονίας τους στην περιοχή. Έχουν
αδυναμία να καθορίσουν τις εξελί-
ξεις και γι’αυτό επικεντρώνονται
εκεί που έχουν πραγματική ανάγκη
και με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν
τις ελάχιστες απώλειες. Εμείς πα-
λεύουμε για να ηττηθούν και να
αφήσουν τους λαούς της Μέσης
Ανατολής να αποφασίσουν οι ίδιοι
για τις ζωές τους.

Οι πραγματικοί φίλοι των Κούρ-
δων δεν βρίσκονται στα τραπέζια
των ισχυρών, ούτε στις στρατιωτι-
κές συμμαχίες. Είναι ο κόσμος που
ξεσηκώνεται στο Λίβανο, το Ιράκ,
την Ιορδανία, την ίδια την Τουρκία.
Ο φόβος όλων των περιφερειακών
δυνάμεων είναι ότι το κουρδικό κί-
νημα μπορεί να λειτουργήσει σαν
πυροδότης περισσότερης αποστα-
θεροποίησης και ριζοσπαστισμού,
όπως για δεκαετίες λειτουργεί στην
Τουρκία. Οι Κούρδοι και οι Κούρ-
δισσες έχουν τη δύναμη να αποδεί-
ξουν ότι οι ισχυροί έχουν δίκιο να
φοβούνται. Δουλειά μας δεν είναι
να καθησυχάζουμε τους από πάνω,
αλλά να βαθύνουμε τους φόβους
τους.

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Αλληλεγγύη στους Κούρδους

Διαδήλωση αλληλεγγύης 
στους Κούρδους στην Κολωνία 

την Κυριακή 20 Οκτώβρη.
Στην κάτω φωτό: Κούρδοι πετάνε

σάπια λαχανικά στους Αμερικάνους
που αποχωρούν.


