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ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Κοινή αντιπολεμική διακήρυξη
από Τουρκία, Κύπρο, Συρία, Αίγυπτο και Ελλάδα
Όχι στον πόλεμο
Ειρήνη στην Ανατολική
Μεσόγειο
Όχι στη βρόμικη ενέργεια
Ναι στην ηλιακή
και αιολική ενέργεια
στη Μεσόγειο

Ο

ι έρευνες για φυσικό αέριο στην
Ανατολική Μεσόγειο και το σχέδιο για κατασκευή ενός αγωγού που
θα το μεταφέρει στην Ευρώπη, δυναμώνουν τις εντάσεις ανάμεσα στα
κράτη της περιοχής. Το Ισραήλ, η
Κύπρος και η Ελλάδα υπέγραψαν τη
συμφωνία για τον αγωγό που υποστηρίζεται από την Αίγυπτο, τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Γαλλία. Το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και οι συνθήκες για την
οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ανάμεσα στην Τουρκία και την Λιβύη και
την Αίγυπτο με την Ελλάδα, οξύνουν
την ένταση και γεννάνε την απειλή
πολεμικής σύγκρουσης στην περιοχή. Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, όπως
οι ΗΠΑ και η ΕΕ -με τη Γαλλία και τη
Γερμανία στην πρώτη γραμμή- παίζουν παιχνίδια διπλωματίας και για
να φέρουν μια “λύση” στις συγκρούσεις και για να τερματίσουν τον πόλεμο στην Λιβύη.
Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι αντανάκλαση της κρίσης ηγεμονίας του ιμπεριαλισμού.

Όλες οι κυβερνήσεις προωθούν τα
δικά τους, ιδιαίτερα, οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα.
Οι ρωγμές ανάμεσα στις μεγάλες
δυνάμεις επιτρέπουν στις μικρότερες να αποπειρώνται να εξασφαλίσουν χώρο για τους ελιγμούς τους.
Η κρίση του καπιταλισμού δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις στις οποίες οι ανταγωνισμοί
των αρχουσών τάξεων απειλούν να
τραβήξουν εκατομμύρια εργάτες/
τριες στο θανατερό βάλτο του πολέμου.
Τα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν θα πάνε στις τσέπες των εργατών. Επίσης, οι πολιτικές της βρόμικης ενέργειας βαθαίνουν τις κλιματικές κρίσεις που απειλούν το
μέλλον του πλανήτη μας. Οι κυβερνήσεις που αρνούνται να επενδύσουν σε καθαρή ενέργεια και να πά-

Ο

Εμμανουέλ Μακρόν δεν είναι “φίλος της Ελλάδας”. Είναι ένας από τους πιο μισητούς προέδρους της Γαλλίας. Είναι εχθρός των εργατών, εχθρός των μεταναστών και των προσφύγων, εχθρός των νέων. Δεν έχει περάσει
σχεδόν ούτε μια μέρα στην προεδρία χωρίς μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους του Παρισιού και των άλλων μεγάλων πόλεων της Γαλλίας, διαδηλώσεις που η κυβέρνησή του έχει αντιμετωπίσει με την πιο άγρια καταστολή.

ρουν τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία του κλίματος, έχουν φέρει τους λαούς της περιοχής στα
πρόθυρα του πολέμου.
Τασσόμαστε ενάντια στους πολέμους που θα φέρουν πείνα, δυστυχία και καταστροφή. Είμαστε αντίθετοι στις πολιτικές που χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές εντάσεις για να
τροφοδοτήσουν τον εθνικισμό σε
κάθε χώρα. Αντιπαλεύουμε τις ρατσιστικές εκστρατείες που στοχοποιούν τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες
είναι τα θύματα του πολέμου και της
φτώχειας και είναι καλοδεχούμενοι.
Η άμβλυνση των εντάσεων θα έρθει από τη διεθνιστική αλληλεγγύη
των εργατών όλων των χωρών, όχι
από τη “διπλωματία” των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Πρέπει να σταματήσει αμέσως η πορεία από την ένταση στην σύγκρουση και μετά στις
στρατιωτικές επιχειρήσεις με τα πο-

λεμικά πλοία το ένα απέναντι στο
άλλο.
Σε κάθε χώρα προσπαθούν να
φορτώσουν στους εργάτες το λογαριασμό της οικονομικής κρίσης που
βαθαίνει. Το χάος και η καταστροφή
της οικολογικής κρίσης πλήττει με
ιδιαίτερη σκληρότητα τους φτωχούς. Παράλληλα, ενώ η πανδημία
αποκαλύπτει την αδικία και τη φαυλότητα του καπιταλισμού σαν σύστημα, οι καπιταλιστές προσπαθούν
να βάλουν την εργατική τάξη να
πληρώσει την πανδημία.
Αντιμέτωποι με όλα αυτά τα προβλήματα κανείς μας δεν έχει συμφέρον από μια πολεμική σύγκρουση. Η
εργατική τάξη και οι φτωχοί κάθε
χώρας έχουν κοινό συμφέρον στην
πάλη ενάντια σε ένα σύστημα που
γεννάει τη φτώχεια, το ρατσισμό και
τον πόλεμο. Οι διαδηλώσεις στη Βηρυτό δείχνουν ότι το πνεύμα της

Ελλάς-Γαλλία,
αποικιοκρατία…

Η Γαλλία δεν είναι “ισχυρός σύμμαχος”, όπως διατείνεται ο
Μητσοτάκης. Η σύνοδος της Κορσικής δεν είχε σαν στόχο να
προστατέψει τα “ελληνικά και ελληνοκυπριακά κυριαρχικά δικαιώματα” από την “τουρκική επιθετικότητα”. Η Γαλλία ήταν μια
από τις μεγαλύτερες αποικιοκρατικές δυνάμεις του πλανήτη. Η
επικράτειά της εκτεινόταν από την Βόρεια Αφρική μέχρι το μακρινό Βιετνάμ. Από όλες σχεδόν τις παλιές της αποικίες έφυγε
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κυνηγημένη από μαζικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Η γαλλική άρχουσα τάξη, όμως, δεν
σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί τον ρόλο του “πάτρωνα” στις
πρώην αποικίες της.

Ανατολική Μεσόγειος
Η Συρία και ο Λίβανος, που ανήκαν μέχρι τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πέρασαν με το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και τη συνθήκη των Σεβρών κάτω από την κυριαρχία της
Γαλλίας -προσωρινά υποτίθεται στο όνομα της Κοινωνίας των
Εθνών, έως ότου οι “καθυστερημένοι πληθυσμοί” τους θα αποκτούσαν την ικανότητα να διαφεντεύουν μόνοι τους τις τύχες

«Ελαφριοί μισθοί, βαριά τανκς» - Αφίσα του Μάη ‘68

τους. Για να αντιμετωπίσουν την αντίσταση των πληθυσμών,
που μόνο σαν απελευθερωτές δεν τους αντιμετώπισαν, οι Γάλλοι χώρισαν την περιοχή σε έξι διαφορετικές επαρχίες με βάση
το θρήσκευμα και τη γλώσσα -και ύστερα άρχισαν να καλλιερ-

Αραβικής Ανοιξης είναι ζωντανό και
μας εμπνέει. Οι διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που γίνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις δείχνουν ότι σε αυτό τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι. Ενωμένοι μπορούμε να
νικήσουμε.
Όχι στον πόλεμο! Θέλουμε ειρήνη! Ολοι οι λαοί της περοχής είναι
αδέλφια.
Οι πολεμοκάπηλοι κάνουν εκστρατείες ρατσισμού και εθνικισμού. Οχι
στον ρατσισμό και τον εθνικισμό!
Ολες οι χώρες πρέπει να σταματήσουν τις εξορύξεις φυσικού αερίου και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο!
Ο άνθρακας, το φυσικό αέριο και
το πετρέλαιο να μείνουν κάτω από
το βυθό της θάλασσας!
Εμείς, οργανώσεις μέλη της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης στην
περιοχή δηλώνουμε ότι θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για υψώσουμε το λάβαρο του σοσιαλισμού
και της ειρήνης διεθνώς.

Επαναστατικό Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα (DsiP, Τουρκία)
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
(Ελλάδα)
Εργατική Δημοκρατία (Κύπρος)
Επαναστάτες Σοσιαλιστές
(Αίγυπτος)
Επαναστατικό Αριστερό Ρεύμα
(Συρία)

γούν συστηματικά τον θρησκευτικό σεχταρισμό και το μίσος σε
μια προσπάθεια να διαιωνίσουν με το “διαίρει και βασίλευε” την
παρουσία τους. Και παρόλο που η Συρία είχε ανακηρυχθεί από
το 1941 κιόλας ανεξάρτητο κράτος χρειάστηκε να περάσουν
άλλα πέντε χρόνια μέχρι να αποχωρήσουν τελικά τα γαλλικά
στρατεύματα από την χώρα.
“Υπήρχαν διαδηλώσεις ενάντια στην αργή Γαλλική αποχώρηση το 1945”, γράφει η διαδικτυακή Ιστορία του Δυτικού Πολιτισμού. “Οι Γάλλοι απάντησαν στις διαδηλώσεις αυτές με το πυροβολικό. Σε μια προσπάθεια να σταματήσουν το κίνημα προς
την ανεξαρτησία γαλλικά στρατεύματα κατέλαβαν τον Μάιο
του 1945 το Συριακό Κοινοβούλιο και έκοψαν το ρεύμα σε ολόκληρη τη Δαμασκό. Στρέφοντας τα όπλα τους ενάντια στην παλιά πόλη οι Γάλλοι σκότωσαν 400 Σύριους και κατέστρεψαν
εκατοντάδες σπίτια”.
Οι Γάλλοι έφυγαν το 1946 αλλά συνέχισαν να διεκδικούν τον
ρόλο του “προστάτη” σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Ο Μακρόν επισκέφθηκε τον Λίβανο λίγες μόνο μέρες μετά τη φονική έκρηξη της 4ης Αυγούστου -όχι φυσικά για
να προσφέρει κάποια βοήθεια στον πληθυσμό αλλά για να πιέσει την πολιτική ηγεσία να εγκαταστήσει μια “τεχνοκρατική” κυβέρνηση της αρεσκείας του στη Βηρυτό. “Ο Γάλλος πρόεδρος
Εμμανουέλ Μακρόν”, γράφει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τις επίσημες γαλλικές ανακοινώσεις, “ασκεί πίεση στους
Λιβανέζους πολιτικούς να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους να
σχηματίσουν μια νέα κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα...

Συνέχεια στη σελ. 19
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Τρίτη 16 Σεπτέμβρη, Στα καμμένα της Μόρια.
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Η ΚΕΕΡΦΑ
ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Μ

Μ

ια από τις πιο ανατριχιαστικές στιγμές
της βδομάδας που πέρασε ήταν όταν ο
Μητσοτάκης στην Κορσική επανέλαβε
τη φράση “Mare Nostrum” -“η δική μας θάλασσα”- ένα σύνθημα που χρησιμοποιούσε ο Μουσολίνι για να δικαιολογήσει τις βλέψεις της φασιστικής Ιταλίας στη Μεσόγειο.
Επειδή ο Μακρόν, που πρώτος μίλησε για Mare Nostrum, και ο Μητσοτάκης που τον επαναλαμβάνει σαν παπαγάλος, νομίζουν ότι οι λαοί
ξεχνούν την ιστορία, αποκαλύπτουν με αυτόν
τον τρόπο τι πραγματικά σημαίνει η εκστρατεία
τους.
Σημαίνει πρώτα απ' όλα άγριες επιθέσεις σε
βάρος της εργατικής τάξης και της νεολαίας μέσα στις ίδιες τις χώρες που κυβερνούν αυτοί οι
επίδοξοι κυρίαρχοι της Μεσογείου. Όλα αυτά
που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη: Δισεκατομμύρια για νέους εξοπλισμούς,
υποχρεωτική στράτευση στα 18, αύξηση της
στρατιωτικής θητείας.
Σημαίνει επίσης θανατερές επιθέσεις σε βάρος των προσφύγων και των μεταναστών. Η Μόρια είναι η τραγική απόδειξη για το τι σημαίνει η
ιμπεριαλιστική εκστρατεία για να γίνει η Μεσόγειος “ευρωπαϊκή”. Μέσα σε συνθήκες πανδη-

MARE NOSTRUM?

Μεσόγειος ανοιχτή στους πρόσφυγες,
κλειστή στις φρεγάτες, στους φασίστες και τους κάθε
λογής Μακρόν-Μητσοτάκηδες
μίας, η κινέζικη κυβέρνηση περηφανευόταν ότι
έστησε ένα νοσοκομείο μέσα σε μια βδομάδα
στη Βουχάν και ο Μητσοτάκης περηφανεύεται
ότι ξαναστήνει μια φυλακή με αντίσκηνα μέσα
σε μια βδομάδα στο Καρατεπέ.
Και βέβαια, όλα αυτά σημαίνουν κυβερνητικές
πλάτες για τα φασιστικά απολειφάδια που τρέχουν να ξαναστήσουν ναζιστικές ομάδες κρούσης, ο Λαγός με τις μάσκες και ο Κασιδιάρης
στο Τυμπάκι. Οι μετανάστες που δουλεύουν από
τη Μανωλάδα ως την Κρήτη αντιμετωπίζουν τις
ίδιες απειλές με τους πρόσφυγες.

Απαντήσεις
Καμιά από όλες αυτές τις επιθέσεις δεν μένει
αναπάντητη. Την ώρα που ο Μητσοτάκης έκανε
θεατρική παράσταση “αυτοπεποίθησης” στη
Θεσσαλονίκη, οι δρόμοι της πόλης ήταν γεμάτοι
από διαδηλωτές που έστελναν μήνυμα εργατικής αντίστασης. Τα Νοσοκομεία απεργούσαν
στις 11 Σεπτέμβρη και ετοιμάζονται ξανά για τις
15 Οκτώβρη. Οι Ναυτεργάτες απεργούν στις 24
Σεπτέμβρη. Οι εργαζόμενοι στον ΕπισιτισμόΤουρισμό προχωράνε για κινητοποίηση στις 28
Σεπτέμβρη. Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και
φοιτητές διαδηλώνουν όλοι μαζί αυτή την Πέμπτη 17 Σεπτέμβρη.
Παράλληλα με το απεργιακό κύμα ξεδιπλώνεται η αντιρατσιστική και αντιφασιστική δράση. Η

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω
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αλληλεγγύη στους πρόσφυγες της Μόρια απλώνεται σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και όχι μόνο. Οι διαδηλώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη δίνουν δύναμη στη Μυτιλήνη
που αγκαλιάζει τους πρόσφυγες με πανεργατικό
συλλαλητήριο. Όπως γράφει ο Στέλιος Μιχαηλίδης:
“Με μηχανοκίνητη πορεία και με σύνθημα "Ούτε κλειστά, ούτε ανοιχτά- στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν θέλουν τα νησιά" ξεκίνησαν οι διήμερες κινητοποιήσεις του Εργατικού Κέντρου
Λέσβου. Την Τρίτη στις 7μμ θα πραγματοποιηθεί
πανεργατικό συλλαλητήριο στην πλ. Σαπφούς
στη Μυτιλήνη, όπου καλεί το Εργατικό Κέντρο
και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ.
Όχι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, έμπρακτη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες κι απεγκλωβισμός τους, ενίσχυση του νοσοκομείου και μαζικά τεστ για τον κορονοϊό είναι μεταξύ άλλων οι
αιχμές του συλλαλητηρίου”.
Στηρίζουμε τους πρόσφυγες, κυνηγάμε τους
φασίστες. Το Κερατσίνι θα πλημμυρίσει ξανά
την Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη στη επέτειο του
Παύλου Φύσσα. Και η 7 Οκτώβρη, η μέρα που
το δικαστήριο που δικάζει τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής θα ανακοινώσει την απόφασή του, γίνεται μέρα αντιφασιστικής απεργίας και διαδηλώσεων στο Εφετείο και σε όλες τις πόλεις.
Έτσι συνδυασμένα μπορεί να πάει μπροστά
το κίνημά μας. Και γι' αυτό, έχει ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς από την Τουρκία, την Αίγυπτο, τη Συρία, την Κύπρο και την Ελλάδα υπογράφουν κοινή αντιπολεμική διακήρυξη. Χτίζουμε την ενότητα ανάμεσα στα κινήματα, χτίζουμε
την ενότητα πάνω από τα σύνορα. Για να στείλουμε τους νοσταλγούς του “Mare Nostrum”
εκεί που τους αξίζει -στον πάτο της θάλασσας.

ε παλλεσβιακή απεργία και
διαδηλώσεις αλληλεγγύης
να μπλοκάρουμε τα σχέδια για
μάντρωμα των προσφύγων στο
Καρα Τεπέ ή και σε νέα φυλακή
στη Λέσβο.
Χαιρετίζουμε τις καθημερινές
κινητοποιήσεις των προσφύγων
της Μόρια, των γυναικών και των
παιδιών που ζητάνε ελευθερία και
άμεση μετακίνηση στην ενδοχώρα. Τα ΜΑΤ και η βία του Χρυσοχοίδη δεν μπορούν να πνίξουν τη
δίκαιη φωνή διαμαρτυρίας των
προσφύγων.
Η κινητοποίηση που καλεί το
Εργατικό Κέντρο Λέσβο με συλλαλητήριο την Τρίτη 15/9 στη
ΠΛ.Σαπφούς είναι βήμα που
μπορεί και πρέπει να οδηγήσει
σε άμεση κλιμάκωση με Παλλεσβιακή Απεργία και συγκεκριμένα στις 18 Σεπτέμβρη, μέρα της
επετείου της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα.
Καταγγέλλουμε την καταστολή
των κινητοποιήσεων των αλληλέγγυων και την αγαστή συνεργασία ΜΑΤ φασιστών για να επιβληθεί το μάντρωμα των προσφύγων στο Καρά Τεπέ.
Καλούμε το Εργατικό Κέντρο
Λέσβου, τα σωματεία, τους φορείς και τις συλλογικότητες του
νησιού να στηρίξουν αγωνιστικά
το αίτημα της άμεσης μετακίνησης των προσφύγων στην ενδοχώρα, της φιλοξενίας σε ξενοδοχεία και σε σπίτια, με την άμεση
κήρυξη Παλλεσβιακής απεργίας
και συλλαλητηρίου αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες, καταδίκης της
νέας εισβολής των ΜΑΤ για την
επιβολή με την βία της συνέχισης
της ντροπής της Μόρια στο καταυλισμό σκηνών στο πεδίο βολής του Καρά Τεπέ.
Να απαιτήσουμε άσυλο και
στέγη στους πρόσφυγες, να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να μείνουν σε σπίτια στις
γειτονιές και σε κλειστά ξενοδοχεία. Να ανοίξουν τα σύνορα,
ελεύθερη μετακίνηση στην ενδοχώρα και την Ευρώπη, κατάργηση της ρατσιστικής συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας. Να απαιτήσουμε
την ενίσχυση των δομών υγείας,
της παιδείας, των δικαιωμάτων
των εργαζόμενων στον επισιτισμό-τουρισμό που έχασαν τις
δουλειές τους -και όχι την κλιμάκωση της ρατσιστικής εκστρατείας σε βάρος των προσφύγων.

ΚΕΕΡΦΑ-Κίνηση Ενωμένοι
Ενάντια στο Ρατσισμό και τη
Φασιστική Απειλή Λέσβου

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1438, 16 Σεπτέμβρη 2020

Υγεία

Νέα πανελλαδική απεργία στις 15/10
Μετά την
επιτυχία
της 11/9
από πύλη
σε πύλη

11/9, Απεργιακή συγκέντρωση στο
προαύλιο του νοσοκομείου Άγιος Σάββας.
Φωτό: Βασίλης Μυρσινιάς

Σ

ε μια σειρά νοσοκομεία απλώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση των υγειονομικών την Παρασκευή 11/9. Η κεντρική διαδήλωση έγινε στην Θεσσαλονίκη, αλλά σε
πολλά νοσοκομεία πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία συγκεντρώσεις στην
πύλη, ξεπερνώντας έτσι τα εμπόδια
που βάζουν οι περιορισμοί λόγω
πανδημίας, στη μαζική μετακίνηση
των απεργών.
“Η συγκέντρωση στην πύλη του
ΓΝΑ Γεννηματάς ήταν η μεγαλύτερη
από όσες έχουμε κάνει το τελευταίο
διάστημα”, μας είπε η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζομένων στο νοσοκομείο. “Δεκάδες συνάδελφοι και συναδέλφισσες συμμετείχαν από πάρα πολλά
τμήματα. Γιατροί και νοσηλευτές,
βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς,
φυσιοθεραπευτές, διοικητικοί, τεχνολόγοι, όλες οι κατηγορίες του
προσωπικού συμμετείχαν, όπως επίσης και αρκετοί συνάδελφοι από το
γειτονικό Σωτηρία. Στη συζήτηση
που έγινε τονίστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με βασικό
την έλλειψη προσωπικού αλλά όχι
μόνο. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με την έλλειψη υλικών. Συμβασιούχοι συνάδελφοι/ισσες βρίσκονται στον αέρα καθώς λήγουν σε
λίγο οι συμβάσεις τους. Η καραντίνα
για τους υγειονομικούς έχει καταργηθεί. Ακόμα κι αν έρθουμε σε επαφή με ύποπτο κρούσμα συνεχίζουμε
να δουλεύουμε εκτός κι αν βγει θετικό τεστ μετά από μέρες. Επίσης τα
τεστ τα στέλνουμε πλέον σε ιδιωτικά
εργαστήρια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η έλλειψη χώρου στο νοσοκομείο και η ανάγκη για χώρους covid
οδηγεί σε κλείσιμο της βιβλιοθήκης,
ενός πολύ ζωτικού τομέα για την
επιστημονική υπόσταση του νοσοκομείου. Καταλήξαμε ότι διεκδικούμε
γενική συνέλευση για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα και να αποφασίσουμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων”.
“Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων
των νοσοκομείων στην Θεσσαλονίκη,
ενωθήκαμε κι εμείς από τον Άγιο
Σάββα με τα δεκάδες νοσοκομεία και
τους συναδέλφους που κινητοποιήθηκαν στις πύλες των νοσοκομείων”, σημειώνει η Κατερίνα Πατρι-

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ. Η επιτυχία της κινητοποίησης στη Θεσσαλονίκη, παρά τα εμπόδια που επέβαλαν οι περιορισμοί λόγω πανδημίας, αλλά και το
άπλωμά της με τις συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων ταυτόχρονα με τη διαδήλωση, έβαλαν την
πίεση για νέα απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου.

κίου, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στον Αγ. Σάββα. “Η προετοιμασία της κινητοποίησης ξεκίνησε με το ανοιχτό ΔΣ και την Επιτροπή Αγώνα την προηγούμενη βδομάδα, όπου βάλαμε τα αιτήματα ενάντια στις εκδικητικές μετακινήσεις συναδέλφων στην καθαριότητα και τις
απολύσεις των συναδέλφων στην
φύλαξη που η σύμβασή τους έληγε
την Τρίτη 15/9. Όταν ζητήσαμε συνάντηση με την Διοίκηση αρνήθηκαν
κι αυτό γέμισε πείσμα τους συναδέλφους. Πέρα από την αντιπροσωπεία
που έφυγε με τα πούλμαν στην Θεσσαλονίκη, δεκάδες συνάδελφοι συμμετείχαν στην κινητοποίηση στην πύλη που ξεκίνησε με δράσεις και ενημέρωση σε ασθενείς και συνοδούς
από τις 7 το πρωί. Πριν το τέλος της
κινητοποίησης το ΔΣ του σωματείου
συναντήθηκε με την διοίκηση όπου
εξασφαλίστηκε η αρχική παράταση
των συμβάσεων των συναδέλφων
στην φύλαξη και η μελλοντική ανανέωσή τους μέχρι 30/6/2021 ενώ καταγγέλθηκε η εκδικητική συμπεριφορά προς τους πρωτεργάτες συναδέλφους της καθαριότητας. Τονίσαμε το γεγονός των τεράστιων κενών
σε προσωπικό σε όλος τους τομείς
και τις βαθμίδες. Ανανεώσαμε τα
ραντεβού μας για όλα τα ζητήματα
και έχοντας μια πρώτη νίκη με την
φύλαξη συνεχίζουμε δυνατά για να
διεκδικήσουμε προσλήψεις προσωπικού και μονιμοποιήσεις για όλους
τους συμβασιούχους συναδέλφους”.
“Πολλοί εργαζόμενοι μαζευτήκαμε
στην είσοδο του Παίδων Αγλ.Κυριακού, για να διαμαρτυρηθούμε για
την κατάσταση που επικρατεί στο
νοσοκομείο μας και να απαιτήσουμε
μόνιμες προσλήψεις και μονιμοποι-

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε νέα πανελλαδική
απεργία στις 15 Οκτώβρη, καθώς πέραν των διεκδικήσεων για ενίσχυση του ΕΣΥ, οι υγειονομικοί καλούνται να παλέψουν ενάντια στις απολύσεις των επικουρικών που απειλούνται με απόλυση μέσα στο φθινόπωρο. Πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει
στην Αθήνα.

ήσεις όλων των συμβασιούχων” δήλωσε η Μαρία Αλιφιέρη, μέλος του
Δ.Σ Σωματείου Εργαζομένων Παίδων Αγλ. Κυριακού.

Αγανάκτηση
“Η αγανάκτηση όλων των συναδέλφων ήταν πολύ έντονη. Μεγάλος
προβληματισμός από την μια για το
τι θα γίνει με τους συναδέλφους
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
και από την άλλη για το πώς θα λειτουργήσουν τα τμήματα αφού δεν
έχουν γίνει προσλήψεις. Σε μια χρονική περίοδο που απαιτούνται -για
την προστασία των ασθενών και των
εργαζομένων- περισσότεροι εργαζόμενοι, μέτρα προστασίας, και μεγαλύτερη χρηματοδότηση, τα νοσοκομεία είναι τελείως απροετοίμαστα.
Οι εργαζόμενοι απαίτησαν από το
σωματείο πιο αγωνιστική και δυναμική δράση. Στα πλαίσιο αυτό προγραμματίσαμε συνεδρίαση του ΔΣ

του σωματείου την Τρίτη με συμμετοχή εργαζομένων για να οργανώσουμε τους αγώνες μας”, συνέχισε.
“Σαράντα εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στην πύλη του Αμαλία
Φλέμινγκ, για να ενώσουν τη φωνή
τους με τους συναδέλφους τους
των υπόλοιπων νοσοκομείων, αλλά
και για να αναδείξουν τα προβλήματα που θα προκύψουν από τον σχεδιασμό του Δήμου Πεντέλης, που
θέλει να μετατρέψει την πτέρυγα
Μπόμπολα σε βρεφονηπιακό σταθμό. Είναι η συνέχεια της κυβερνητικής προσπάθειας να κλείσει οριστικά αυτή την πτέρυγα του νοσοκομείου και να την εκχωρήσει μελλοντικά
σε ιδιώτες. Το ίδιο και στο πρώην
ΙΚΑ Παπαδημητρίου. Σε συνέχεια
της κινητοποίησης της Παρασκευής
το σωματείο των εργαζομένων κάλεσε σωματεία, φορείς και συλλογικότητες της περιοχής σε συνέντευξη
τύπου την Δευτέρα 14/9, για να ορ-

γανωθεί απο κοινού η αντίσταση
στην διάλυση του νοσοκομείου”, μετέφερε ο Ορέστης Ηλίας από τον
τοπικό πυρήνα του ΣΕΚ που συμμετείχε στην κινητοποίηση.
“Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση
που έκαναν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγ.Όλγα στο προαύλιο”
σημειώνει η Άννα Αδαμίδη, φοιτήτρια. “Η συζήτηση με τους εργαζόμενους ξεκίναγε από τις ελλείψεις
στο ΕΣΥ αλλά έφτανε στο εμβόλιο
και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που
παίζονται γύρω από αυτό, καθώς και
στην καμπάνια για την καταδίκη της
Χ.Α. Πάνω στο τελευταίο, μαζεύτηκαν πολλές υπογραφές που ζητούν
την καταδίκη των νεοναζί και αρκετοί εργαζόμενοι είπαν ότι θα έρθουν
στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στη Ν.
Ιωνία και στο συλλαλητήριο στις 7
Οκτώβρη στο Εφετείο”.
Από το Ηράκλειο της Κρήτης η Βίκυ Βρακά, φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας και μέλος του ΣΕΚ Ηρακλείου μας λέει: “Την Παρασκευή 11/0
ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων
στην Υγεία, πραγματοποιήσαμε
εξόρμηση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα 'Δωρεάν
Υγεία για όλες και όλους'. Ήρθαμε
σε επαφή με ανθρώπους που έκαναν την πρακτική τους και μας κατήγγειλαν πως τα μέτρα ασφαλείας
δεν μπορούν να τηρηθούν και πως
λόγω της έλλειψης προσωπικού όλο
το βάρος πέφτει σε εκείνους. Οι ίδιοι αναρωτιούνται τι θα γίνει αύριο
μετά το τέλος της πρακτικής τους,
πού θα βρουν δουλειά, και γιατί,
εφόσον υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, δε γίνονται μαζικές προσλήψεις
στα νοσοκομεία. Η απάντηση είναι
πως η μόνη προοπτική είναι στους
αγώνες που δίνει η τάξη μας με
απεργίες και διαδηλώσεις. Για να
διεκδικήσουμε δωρεάν μέσα ασφαλείας για όλους, μαζικές προσλήψεις και μονιμοποιήσεις. Να ενωθούμε με όλους τους εργαζόμενους
στην Υγεία σε όλη την χώρα και να
απαιτήσουμε την ουσιαστική στήριξη του
Ε.Σ.Υ και όχι τα χειροκροτήματα της κυβέρνησης. Υπάρχει διάθεση για νέες κινητοποιήσεις από τη μεριά
των εργαζομένων παρά το γεγονός ότι το
ΔΣ του σωματείου δεν
οργάνωσε τίποτα ουσιαστικό”.

Σ.Μ.
11/9, Απεργιακή
συγκέντρωση
στο προαύλιο
του ΓΝΑ Γεννηματάς.
Φωτό: Νεκτάριος Χάινταρ
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Παιδεία

Τ

α σχολεία άνοιξαν την Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη σε μια σχολική χρονιά που οι καταστροφικές πολιτικές των περικοπών έχουν
σημάνει τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα δημόσια
σχολεία. Μετά το μπρος-πίσω για
την ημερομηνία έναρξης των σχολείων, ακολούθησε το μπάχαλο με το τι
ώρα πρέπει να πάνε οι μαθητές για
τον αγιασμό, με αρκετές περιπτώσεις που βρήκαν κλειστή την πόρτα
του σχολείου το πρωί.
Χρειάζεται απεργιακός ξεσηκωμός και άμεση σύγκρουση με την κυβέρνηση για να ανατρέψουμε τις
φονικές της προτεραιότητες. "Απεργία στα σχολεία εδώ και τώρα" ήταν
το σύνθημα στις εξορμήσεις που οργάνωσαν οι τοπικοί πυρήνες του
ΣΕΚ με την Εργατική Αλληλεγγύη
και με την προκήρυξη του δικτύου
εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας” σε δεκάδες σχολεία στην Αθήνα και σε
άλλες πόλεις την Δευτέρα το πρωί
στο άνοιγμα των σχολείων.
Τα σχολεία ανοίγουν με πολυπληθή τμήματα χωρίς να μπορούν να
τηρηθούν οι αποστάσεις, χωρίς διορισμούς εκπαιδευτικών, στις ίδιες
άθλιες εγκαταστάσεις και με τον ίδιο
πολύ μικρό αριθμό σε προσωπικό
καθαρισμού με πέρσι -μόνο που φέτος απέλυσαν τις μετανάστριες καθαρίστριες. Στις έκτακτες συνθήκες
της πανδημίας, η λειτουργία του
σχολείου με τέτοιους όρους είναι
βέβαιος κίνδυνος για την υγεία των
μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Ήδη υπάρχουν τα πρώτα επιβεβαι-

Εμπρός για απεργία στα σχολεία

14/9, Περιστέρι

ωμένα κρούσματα σε εκπαιδευτικούς που φουντώνουν την ανησυχία.
Η κυβέρνηση σπαταλάει εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει τα κέρδη των καπιταλιστών, για πολεμικούς εξοπλισμούς και ρατσιστικούς
φράχτες, την ίδια ώρα που μαραζώ-

Μ

έσα σε αυτές τις συνθήκες, τα σχολεία είναι ένα καζάνι που βράζει και
ανοίγουν οι μάχες σε όλα τα μέτωπα.
Εκπαιδευτικά σωματεία καλούν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 6.30μμ στα Προπύλαια με πορεία προς τη Βουλή. Όπως αναφέρει η απόφαση για την κινητοποίηση του
Συλλόγου δασκάλων Αμαρουσίου, “αντιεκπαιδευτικές πολιτικές κυβέρνησης και Υπουργείου Παιδείας διαλύουν το δημόσιο σχολείο,
παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας για την
ανατροπή των πολιτικών που μας πλήττουν”.
Και συνεχίζει: “Απαιτούμε την εξασφάλιση
όλων των όρων και των προϋποθέσεων για την
ασφαλή λειτουργία των σχολείων, τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των μαθητών
και των εκπαιδευτικών.
Μείωση των μαθητών ανά τμήμα (έως 15 μαθητές στο τμήμα), έκτακτη χρηματοδότηση
των σχολείων, πλήρη τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής, ένας έως δύο παραπάνω εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολείο για κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω ασθένειας συναδέλφων, προσλήψεις μόνιμων καθαριστών/
στριών, δωρεάν Υγειονομικό υλικό (μάσκες,
αντισηπτικά, θερμόμετρα), δωρεάν μαζικά και
επαναλαμβανόμενα διαγνωστικά τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς, πρόσληψη σχολικών νοσηλευτών σε όλα τα σχολεία, δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας που θα έχει την
ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων,

νει η δημόσια Υγεία και Παιδεία.
“Η εξόρμηση σήμερα στο Καλλιτεχνικό σχολείο Περιστερίου είχε μεγάλη ανταπόκριση”, μας είπε ο Κώστας Κουρούπης. “Η πρόταση για
απεργία με το άνοιγμα των σχολείων
με αιτήματα τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, καθαριστριών και τη λειτουργία με μάξιμουμ 15 μαθητές
ανά τάξη αγκαλιάστηκε τόσο από
καθηγητές όσο κι από γονείς που
κατήγγειλαν ότι οι αίθουσες στο
συγκεκριμένο σχολείο είναι πολύ μικρές. Ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές άνοιγαν τη συζήτηση για την απεργία και τη συγκέντρωση στις 7 Οκτώβρη τη μέρα απόφασης της δίκης των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής”.
“Ακόμα και ο προγραμματισμός
για το πότε ανοίγουν τα σχολεία σήμερα είχε προβλήματα”, τόνισε η
Κατερίνα Σεβαστάκη. “Στο Π. Φάληρο τα παιδιά ήρθαν το πρωί και φύγανε για να ξανάρθουν στις 11 γιατί
ήταν κλειστό το σχολείο. Όλα με μάσκα και υπομονετικά. Την προκήρυξη για την απεργία, αλλά και για την
τοπική αντιφασιστική εκδήλωση για
τη δίκη της ΧΑ, τις έπαιρναν όλοι οι
μαθητές με μεγάλη προθυμία. Πήραν επίσης δυο μαθητές υλικό για
να μοιράσουν μέσα και πρότειναν
στην εκδήλωση να φέρουν πανό ζωγραφισμένο από τους ίδιους”.
"Ήταν πολύ σημαντικό που βρεθή-

καμε σήμερα έξω από το 3ο δημοτικού του Ελληνικού για να ανοίξει
αγωνιστικά αυτή η σχολική χρονιά
και να μιλήσουμε με δασκάλους και
γονείς”, επισήμανε ο Χρήστος Δουρής. “Οι γονείς είναι και αυτοί σε εργατικούς χώρους που δίνουν μάχες
και θέλουν τη σύγκρουση με την κυβέρνηση. Μιλήσαμε με τεχνικό στο
χώρο του Θεάματος, με συμβασιούχα καθαρίστρια σε νοσοκομείο, με
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
που παλεύουν για επιδόματα, μόνιμη
και σταθερή δουλειά, ενάντια στις
απολύσεις”.

Πρώτο κουδούνι
“Πρώτο κουδούνι για τα σχολεία
σήμερα και συναγερμός για όλους”,
δήλωσε η Ιωάννα Παυλοπούλου.
“Τους "συνωστισμούς" δεν τους πολεμάς μόνο με μάσκες. Μεγάλη ήταν
η ανταπόκριση από καθηγητές μαθητές και γονείς στο 1ο ΓΕΛ Αγ.
Αναργύρων που άφησαν το τηλέφωνό τους για να οργανώσουμε μαζί
την συνέχεια”.
“Κάναμε εξόρμηση στο 1ο Λύκειο
και 1ο Γυμνάσιο Νίκαιας που συστεγάζονται, με σύνθημα Οι ζωές μας
και η γνώση πάνω από τα κέρδη, εμπρός για απεργία-Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Παυλου Φύσσα”, μας
είπε η Κατερίνα Θωίδου. “Υπήρχε
μεγάλη αγανάκτηση για την πολιτική
της κυβέρνησης στα σχολεία και αρ-

Συλλαλητήριο
την Πέμπτη 17/9

25/8, Αθήνα, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ΟΛΜΕ-ΔΟΕ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

συγκεκριμένο και ρεαλιστικό πρωτόκολλο λειτουργίας που θα παίρνει υπόψη του τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων...
Η πανδημία αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία
από την κυβέρνηση ώστε να προωθήσει μια
σειρά από αντιλαϊκά μέτρα (περικοπές μισθών

και ημερομισθίων, αντιασφαλιστικές αναδιαρθρώσεις, χτύπημα του δικαιώματος στη διαδήλωση και των κοινωνικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών)”. Τέλος καλεί σε κλιμάκωση
της πάλης με απεργία το επόμενο διάστημα.
Συγκέντρωση της ΔΟΕ πραγματοποιήθηκε

κετοί συμφώνουσαν στην ανάγκη να
δοθεί απεργιακή απάντηση”.
“Στο ΕΠΑΛ Ζωγράφου, μέχρι την
ώρα του αγιασμού, στο χώρο του
σχολείου γίνονταν εργασίες - παρά
τις δηλώσεις της Υπουργού ότι "όλα
είναι έτοιμα"”, μας μετέφερε ο Μηνάς Χρονόπουλος. “Για την καθαριότητα, έφεραν έναν παραπάνω εργάτη για μία μόνο μέρα (!) και αύριο σε
άλλο σχολείο. Οι μαθητές στέκονται
έξω από την πύλη προβληματισμένοι
και συζητάνε μαζί μας. Είναι θετικοί
στην πρόταση για απεργίες και καταλήψεις”.
“Στο 39ο ΓΕΛ στην Κυψέλη, όλοι
είχαν την εικόνα των ελλείψεων και
της κακής διαχείρισης από μεριάς
του Υπουργείου”, μας είπε ο Γιάννης
Μακαρώνας. “Γονείς και εκπαιδευτικοί μας ρωτούσαν πότε θα γίνουν κινητοποιήσεις και απεργία γιατί ήθελαν να τις στηρίξουν. Μαζική ανταπόκριση σε αυτό υπήρχε και από
τους μαθητές. Δίναμε την εικόνα των
επιτυχημένων κινητοποιήσεων που
έγιναν τις προηγούμενες μέρες από
τους καλλιτέχνες και τα νοσοκομεία
και έμπαινε στη συζήτηση η ανάγκη
συντονισμού. Μοιράσαμε πολύ υλικό
και για την απεργιακή κινητοποίηση
στην απόφαση της δίκης της Χρυσής
Αυγής, έχοντας κερδίσει αντίστοιχη
απόφαση της τοπικής ΕΛΜΕ”.

Μάνος Νικολάου

τη Δευτέρα 14/9 το απόγευμα στη Βουλή.
Απαιτεί να αποσυρθούν οι διατάξεις για τις
3μηνες κι 6μηνες συμβάσεις εργασίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών. “Όποιος προσληφθεί ως προσωρινός αναπληρωτής «δεν είναι
διαθέσιμος πια για πρόσληψη» και άρα δεν δικαιούται να προσληφθεί ως αναπληρωτής ορισμένου χρόνου, ακόμα κι αν έρθει η σειρά
του.
Η κυβέρνηση «απαντά» στο αίτημα της
Δ.Ο.Ε. για διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών
και ίσα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών,
μετά από χρόνια αδιοριστίας κι ενώ οι ανάγκες
των σχολείων σε εκπαιδευτικούς είναι τεράστιες, με τον αναπληρωτή μειωμένης «διάρκειας» και δικαιωμάτων”, τονίζει η ανακοίνωση
της Ομοσπονδίας.
Έντονη διαμαρτυρία έκφρασε σε επιστολή
της και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία. Σύμφωνα με τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τις ΠΝΠ του Αυγούστου, το ποσοστό αναπηρίας που πρέπει να έχει το προσωπικό για να κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για απόσπαση είναι 75%, που είναι απαράδεκτα υψηλό. Η ΕΣΑμεΑ θεωρεί απόλυτα
αναγκαίο να τροποποιηθούν τα ποσοστά αναπηρίας στο 50%, “ώστε να μην μείνουν εκτός
επαγγελματικής ένταξης οι εκπαιδευτικοί με
αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και όσοι έχουν
στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες”, όπως επισημαίνει στην επιστολή της.
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Μ

ε ένα πολύ μαζικό συλλαλητήριο επέστρεψε το κίνημα των “εργατών της Τέχνης” την Πέμπτη 10/9 το απόγευμα.
“Κυριάκο ευχαριστούμε για τον πολιτισμό, θρησκεία, αρχαία και τουρισμό” ήταν ένα χαρακτηριστικό σύνθημα. Η ανεργία μαστίζει τον κόσμο
της Τέχνης και το νέο κύμα της πανδημίας σήμανε ακυρώσεις και για τις λίγες παραγωγές που
είχαν ξεκινήσει. Η μάχη και τα αιτήματα των καλλιτεχνών είναι παράδειγμα σε κάθε κλάδο που
πλήττεται από απολύσεις και ανεργία.

Το εργατικό κίνημα
ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ξανά μαζικά στους δρόμους

Σ

Η συγκέντρωση από τα Προπύλαια, όπου σε
συμβολική κίνηση κάλυψαν τα αγάλματα με μαύρες σακούλες, κατέληξε στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Εκεί αστυνομικές κλούβες τους έκλεισαν το δρόμο προς το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν κατάφεραν
όμως να τους κλείσουν το δρόμο κατά τη διάρκεια της πορείας, παρά την ανακοίνωση που
βγήκε για πρώτη εφαρμογή του νόμου για τις
διαδηλώσεις. Την επιβολή περιορισμού σε μόνο
δύο λωρίδες του δρόμου που είχε αποφασίσει η
αστυνομία, την ακύρωσε τελικά στην πράξη η
μαζικότητα και η αποφασιστικότητα των διαδηλωτών.

Συντονισμός
Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών (ΑΣΗ)
συμμετείχε στην πορεία καλώντας σε κλιμάκωση
με νέα συλλαλητήρια και απεργίες, σε συντονισμό με άλλους κλάδους, για επίδομα/μισθό όσο
διαρκεί η κρίση.
“Η σημερινή συγκέντρωση όλων των σωματείων
των καλλιτεχνών ενάντια σε μια κυβέρνηση που
δείχνει να μην τους υπολογίζει, είναι πολύ μαζική”, μας είπε ο Βασίλης Κουκαλάνι. “Μετά τις κινητοποιήσεις του καλοκαιριού ξαναδίνει τον τόνο
σε ένα πολύ μαχητικό κινηματικά, όπως προδιαγράφεται, Σεπτέμβρη. Βγαίνουν ξανά και δυναμικά όλοι οι κλάδοι που είναι στο επίκεντρο των επι-

ΠΕΝΕΝ
Απεργία
στις 24/9

θέσεων, οι εκπαιδευτικοί, οι υγειονομικοί, κτλ. Να
συνδεθούμε με απεργίες και κινητοποιήσεις με
όλο το εργατικό κίνημα, αλλά και με το αντιφασιστικό. Ένα από τα κυρίαρχα που έχουμε να οργανώσουμε είναι η μέρα της απόφασης της δίκης
της Χρυσής Αυγής στις 7 Οκτώβρη για να είναι
ένας απεργιακός ξεσηκωμός και να κερδίσουμε
την ολοκληρωτική καταδίκη τους. Πολύ σημαντικό
ότι το ΔΣ του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών αποφάσισε παμψηφεί 3ωρη στάση εργασίας και
απεργιακή συγκέντρωση τη μέρα της απόφασης.
Ενημερώσαμε σήμερα με προκηρύξεις και για την
κινητοποίηση στις 7/10 και για τις τοπικές αντιφα-

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Σ

ε εστία εξάπλωσης του κορονοϊού εξελίχθηκε εργοστάσιο κονσερβοποιίας στα Γιαννιτσά, με
191 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Το εργοστάσιο απασχολούσε 680 εργαζόμενους, πολλοί
από αυτούς εποχικοί, από πολλές γειτονικές περιοχές, με αποτέλεσμα η εξάπλωση του κορονοϊού να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και να έχουν επιβληθεί τοπικά lockdown σε τέσσερις νομούς. Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς αυτό το σύστημα βάζει
τα κέρδη πάνω από τις ζωές των εργαζόμενων.
Η εργοδοσία προσπάθησε να αποσιωπήσει την ύπαρξη κρουσμάτων προκειμένου να φτάσει τον
στόχο της παραγωγής. Πράγματι, έκλεισε αυτή τη βδομάδα, όχι τόσο λόγω της ραγδαίας αύξησης
των κρουσμάτων, αλλά επειδή ολοκληρώθηκε η εποχική εργασία με το ροδάκινο. Στο μεταξύ οι εργαζόμενοι, όσο και να προσπαθούσαν να τηρήσουν τις αποστάσεις και τα μέτρα εντός του εργοστασίου, μετακινούνταν από και προς αυτό σε γεμάτα λεωφορεία, ενώ ταυτόχρονα είχαν τον φόβο
μη χάσουν το μεροκάματο από τα ήδη ελάχιστα χρήματα που έπαιρναν. Στις 14 Σεπτέμβρη ένας
32χρονος εργαζόμενος του εργοστασίου που ήταν σε καραντίνα πέθανε, παρ' ότι είχε βγει αρνητικός στον κορονοϊό. Αναμένεται νεκροψία για να διαπιστωθούν τα αίτια.
Ο “Αγωνιστικός Συντονισμός” του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Πέλλας έβγαλε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ
άλλων τονίζει: “Η ΟΕΝΓΕ ήδη από τις 17 Αυγούστου με ανακοίνωση – καταγγελία της, με θέμα
«Καταγγελία για αποσιώπηση κρουσμάτων», προειδοποιούσε «για συγκάλυψη – αποσιώπηση και
άρνηση ενημέρωσης των εργαζομένων σε μεγάλους εργασιακούς χώρους που έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους». Στην περιοχή μας εδώ και δέκα
ημέρες κυκλοφορούσε έντονα η φήμη ότι στα εποχιακά εργοστάσια φέρονται να υπάρχουν κρούσματα. Αν δεν υπήρχε συγκάλυψη και αποσιώπηση, όπως ανέφερε και η ΟΕΝΓΕ στην ανακοίνωσή
της, τότε υπήρχε εγκληματική αδράνεια όλων των αρμόδιων οργάνων.
Τα κρούσματα πλέον εξαπλώθηκαν σε εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών ενώ εργαζόμενοι και στον Δήμο Πέλλας βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Στα σχολεία ενώ ήδη άνοιξαν στην υπόλοιπη
χώρα, γραφειοκρατικές διαδικασίες εμποδίζουν και δυσχεραίνουν μέχρι και την τελευταία στιγμή
την πρόσληψη καθαριστριών. Μαθητές και εκπαιδευτικοί στοιβαγμένοι σε μικρές αίθουσες με 25
μαθητές καλούνται να αντεπεξέλθουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η κυβέρνηση απλόχερα ανακοινώνει την αγορά νέων οπλικών συστημάτων 10 δις Ευρώ και πρόσληψη 15.000 μόνιμων στρατιωτών, την ίδια ώρα που δεν προσλαμβάνει τους απαιτούμενους εκπαιδευτικούς για τη μόρφωση
των παιδιών μας και γιατρούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας.”

σιστικές εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ”.
“Η κινητοποίηση σήμερα είναι μεγαλειώδης και
πολύ σημαντική γιατί σηματοδοτεί την έναρξη
της σεζόν”, δήλωσε ο Έντρι Νέζα, πρόεδρος του
σωματείου εργαζομένων στο Θέαμα-Ακρόαμα.
“Με τους εργαζόμενους στις επάλξεις μπορεί να
μπει φρένο στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης
και της εργοδοσίας”.
“Κατεβήκαμε μια ομάδα μουσικών από Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθούμε στο πανελλήνιο
κάλεσμα στην Αθήνα”, μας είπε ο Χρήστος Παπαδόπουλος, από τον Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος. “Στηρίζουμε πάνω από απ' όλα την
ενότητα του χώρου, γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι
μπορούμε να διεκδικήσουμε. Υπάρχουν συνάδελφοι, σχεδόν ο μισός κλάδος, που αναγκάστηκαν να αλλάξουν δουλειά και άρα η στήριξη είναι
αναγκαία”.
“Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι έχουν περάσει
τόσοι μήνες και ο κόσμος συνεχίζει να κατεβαίνει
στο δρόμο με τις συλλογικότητες και τα σωματεία του”, επισήμανε η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου,
γραμματέας στο Σωματείο Εργαζόμενων στο ΧΩρο του ΧΩρού. Στο σωματείο μας προχωράμε σε
εκλογές με αυξημένο αριθμό μελών. Μόνο στην
καραντίνα η αύξηση ήταν 30% και συνεχίζουμε”.
“Νόμιζαν ότι οι εικαστικοί και οι καλλιτέχνες
ήταν ο αδύναμος κρίκος που μπορούν να χτυπήσουν”, τόνισε η Χριστίνα, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός εικαστικός. Δεν περίμεναν τόσο μεγάλη
κινητοποίηση. Μετά την αφαίρεση των εικαστικών μαθημάτων, το σχέδιο είναι να ξεφτιλίσουν
τελείως την Παιδεία. Είμαστε κομμάτι και του κινήματος των καλλιτεχνών και του εκπαιδευτικού
κινήματος”.
“Στο χώρο του Πολιτισμού τα πράγματα δυσχεραίνουν”, είπε η Αντριάννα Αντρέοβιτς, ηθοποιός, μέλος ΣΕΗ και Support Art Workers. Με
αφορμή τον κορονοϊό θέλουν να χειροτερέψουν
ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις και
τους όρους εργασίας. Στόχος μας όμως πρέπει
να είναι, και είναι, να συνδεθούμε με όλα τα
πληττόμενα κομμάτια της κοινωνίας. Ο ΟΑΕΔ
δεν έχει γεμίσει μόνο από εργαζόμενους στην
Τέχνη, αλλά από όλους. Γι' αυτό η συνέχεια να
είναι να βγούμε όλοι στο δρόμο και να πούμε όχι
στη συνολική πολιτική της κυβέρνησης”.

Μ.Ν.

ε 24ωρη προειδοποιητική
- Παμπειραϊκή απεργία σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 24 Σεπτέμβρη κάλεσε η
ΠΕΝΕΝ, ενάντια στην τροπολογία που έφερε το καλοκαίρι στη
Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας Γ.
Πλακιωτάκης. Μέσα στο φορολογικό νομοσχέδιο για το πρόγραμμα “Γέφυρα”, η κυβέρνηση
κατέθεσε μια σειρά τροπολογίες
που αποτελούν επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των ναυτεργατών. Η πιο κρίσιμη είναι
αυτή που προβλέπει την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στα ποντοπόρα
πλοία. Οι τροπολογίες στο ίδιο
νομοσχέδιο περιέχουν και επιπλέον περιορισμούς στη συνδικαλιστική δράση στα καράβια.
Όπως σημειώνει η ΠΕΝΕΝ
στην ανακοίνωσή της για την
απεργία: “Κυβέρνηση και εφοπλιστές στο διάστημα της υγειονομικής κρίσης κλιμάκωσαν
την επίθεση ενάντια στα ναυτεργατικά δικαιώματα με αποκορύφωμα την επαίσχυντη και αντιδραστική τροπολογία που έφερε στην Βουλή κατ' εντολή της
ΕΕΕ ο Πλακιωτάκης και ψήφισε
η κυβερνητική κοινοβουλευτική
πλειοψηφία και με την οποία
επιχειρούν την κατάργηση της
ΣΣΕ στην ποντοπόρο ναυτιλία
ανοίγοντας παράλληλα διάπλατα τον δρόμο αυτή η αντεργατική μεταβολή να επεκταθεί σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων και
για όλους τους Ναυτεργάτες.

Γολγοθάς
Επίσης οι συνταξιούχοι ναυτεργάτες και ιδιαίτερα όσοι
έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης τα τελευταία χρόνια, βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά, αφού πέρα από τις δρακόντειες περικοπές που υπέστησαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης και της μνημονιακής
επέλασης βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς καθυστερήσεις...
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη
24ωρης Παμπειραϊκής απεργίας
στις 24/9/2020. Η σημασία της
απεργίας, τα αιτήματα και οι
στόχοι της έχουν πολύ ευρύτερη απήχηση και για τον σκοπό
αυτό πρέπει να την 'αγκαλιάσουν' όλοι οι Ναυτεργάτες όλων
των κλάδων και πρακτικά να συνεισφέρουν στην επιτυχία της”.
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λιμακώνουν απεργιακά τις κινητοποιήσεις
τους οι εργαζόμενοι στον ΕπισιτισμόΤουρισμό. Μετά το κάλεσμα της ΠΟΕΕΤ,
της Ομοσπονδίας τους, σε μέρα δράσης στις 28
Σεπτέμβρη, το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού Νομού Αττικής κήρυξε για την ίδια μέρα
4ωρη στάση εργασίας από τις 10πμ μέχρι τις
2μμ με συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στις 11πμ. Μπαίνει η προοπτική για
απεργιακή απόφαση από τα συνδικάτα και τα
σωματεία επισιτισμού-τουρισμού σε όλες τις
πόλεις πανελλαδικά, όπως στην Αθήνα.
Είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους του
κλάδου να μπουν σε τροχιά ολομέτωπης σύγκρουσης με την κυβέρνηση με το πιο δυνατό
χαρτί τους, την απεργία. Το καλοκαίρι που πέρασε τους φόρτωσαν με βάρβαρο τρόπο τις ζημιές λόγω της πτώσης του τουρισμού. Η εκμετάλλευση με την ελαστική και κακοπληρωμένη
εργασία στις πιο δύσκολες συνθήκες δουλειάς,
που έφερνε τα υπερκέρδη τα προηγούμενα
χρόνια, τώρα έσπασε κάθε ρεκόρ.
Τα αφεντικά αξιοποίησαν στο έπακρο τα αντεργατικά μέτρα που τους χάρισε η κυβέρνηση.
Οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας σε
πλειοψηφικό κομμάτι των εργαζομένων του κλάδου καταδίκασε εκατοντάδες χιλιάδες να ζουν
με 500 ευρώ και μάλιστα με τεράστια καθυστέρηση στην καταβολή τους. Όσοι δούλευαν, είχαν να καλύψουν, διπλά και τριπλά πόστα, χωρίς τήρηση του ωραρίου, με τις καταγγελίες
από τα σωματεία στα ξενοδοχεία να πέφτουν
βροχή για την άγρια εκμετάλλευση, για τη μη
τήρηση των κανόνων υγιεινής, που έβαζαν σε
κίνδυνο την υγεία τους ακόμα και για ξυλοδαρμούς εργαζομένων από την εργοδοσία. Μαζικές
απολύσεις και κλείσιμο μαγαζιών μέχρι και μεγάλων αλυσίδων, όπως η Pizza Hut, πέταξαν
στην ανεργία πολλές χιλιάδες με αμφίβολο το
δικαίωμα αποζημίωσης και ένταξης σε πρόγραμμα στήριξης ή επιδόματος ανεργίας καθώς
έπρεπε να τηρούν πολλές προϋποθέσεις.
Αυτή η κατάσταση δεν ήταν έκτακτη για το καλοκαίρι, αλλά ήρθε για να μείνει. Ο Μητσοτάκης
στη ΔΕΘ εξήγγειλε τη δυνατότητα επέκτασης
της προσωρινής αναστολής συμβάσεων στους
κλάδους του επισιτισμού και του τουρισμού.

Σ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Μέρα δράσης 28 Σεπτέμβρη

Προγράμματα με εκατομμύρια ευρώ που διαφημίζονται ότι εξασφαλίζουν την εργασία, όπως το
πρόγραμμα Συν-εργασία, το μόνο που εξασφαλίζουν είναι ότι οι εργαζόμενοι θα παίρνουν ψίχουλα και τα λεφτά θα πηγαίνουν στους εργοδότες.
Είπε επίσης, ότι επειδή επιδοτεί την εργασία, θα
σταματήσει την επιδότηση στους ανέργους.

Κεντρική μάχη
Απέναντι σε αυτά το εργατικό κίνημα δίνει τις
δικές του απαντήσεις. Η μάχη για Συλλογικές
Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς είναι κεντρική για να μπει φρένο στις δεκάδες μορφές
ελαστικών σχέσεων που δίνουν τη δυνατότητα για

ε συγκέντρωση-διαμαρτυρία καλεί
η Επιτροπή Απολυμένων Καθαριστριών Σχολείων Δήμου Αθήνας τη
Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη στις 3μμ έξω από το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ.
Σοφίας 15). Ζητούν την επαναπρόσληψη όλων των μεταναστριών καθαριστριών στα σχολεία τώρα, χωρίς ρατσιστικούς αποκλεισμούς.

απολύσεις, ψίχουλα για μισθό, εξαίρεση από
επιδόματα και κατάργηση κάθε εργατικού δικαιώματος στη δουλειά και στο συνδικαλισμό. Για τους ανέργους και τους απολυμένους, να δίνεται επίδομα στο ύψος του μισθού χωρίς τις προϋποθέσεις που καταλήγουν να αποκλείουν την πλειοψηφία. Να γίνει
κρατικοποίηση με εργατικό έλεγχο στα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις που κλείνουν ή
δεν τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις. Τα δισεκατομμύρια ευρώ για να γίνουν αυτά πράξη υπάρχουν. Υπάρχουν στα προγράμματα
στήριξης που θα μας βάλουν να τα αποπληρώσουμε και με το παραπάνω, στη φορολόγηση των μεγάλων κερδοφόρων επιχειρήσεων και στους πλούσιους που σήμερα απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις, στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλύσιων, που αντί να πάνε στους τραπεζίτες,
θα πάνε στις ανάγκες μας.
Υπάρχει και η δύναμη για να τα επιβάλουμε όλα αυτά. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι
εργαζόμενοι στον επισιτισμό δεν είναι μόνοι
τους. Μόλις την προηγούμενη βδομάδα
πλημμύρισαν οι δρόμοι με τους πολλές χιλιάδες καλλιτέχνες με τα ίδια αιτήματα, απέργησαν και διαδήλωσαν οι νοσοκομειακοί, που
δίνουν απεργιακή συνέχεια, χιλιάδες διαδηλωτές
και τα σωματεία τους περικύκλωσαν το Μητσοτάκη στις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη και
μπαίνει στο χορό των κινητοποιήσεων και η εκπαίδευση. Αυτή η εικόνα έβαλε και την πίεση στην
Ομοσπονδία και στο Συνδικάτο να προχωρήσουν
σε κινητοποιήσεις και απεργία. Οι εργαζόμενοι
στο χώρο του Τουρισμού-Επισιτισμού του αντικαπιταλιστικού δικτύου “Καμαριέρα” μπαίνουν
μπροστά να οργανώσουν και να γενικεύσουν την
απεργία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και για τον πανεργατικό συντονισμό.

Μ.Ν.

“Εμείς δεν αναμένουμε παθητικά αλλά
συνεχίζουμε τη δράση μαζί με τις απολυμένες καθαρίστριες μέχρι να ξαναπεράσουν την πόρτα των σχολείων”, τονίζει η ανακοίνωση της “Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας” που βγήκε μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. “Καλούμε σε στήριξη της κινητοποίησης των καθαριστριών την
Δευτέρα 21/9. Το αίτημα δεν αφορά μόνο τις καθαρίστριες στο Δήμο της
Αθήνας αλλά παντού”.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

“Εμείς οι 47 καθαρίστριες των σχολείων της Αθήνας δουλεύουμε πολλά
συνεχόμενα χρόνια και φροντίζουμε για την καθαριότητα και την υγιεινή
των σχολικών χώρων. Καλούμε στη συγκέντρωση όλες τις συναδέλφισσες
καθαρίστριες απολυμένες και μη. Ζητάμε τη στήριξη από το Σωματείο Καθαριστριών δημόσιων σχολείων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης
Αττικής, τα σωματεία των εκπαιδευτικών, τους Συλλόγους και τις Ενώσεις
Γονέων και κηδεμόνων, το ΕΚΑ, την ΑΔΕΔΥ”.
Ήδη το Σωματείο καθαριστριών-ών Δημοσίων Σχολείων Α’ βάθμιας Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου
Αθήνας, της ΟΛΜΕ, της “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” και της
Ομοσπονδίας Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδος έχει πραγματοποιήσει μια
πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τον υπουργό Θεοδωρικάκο να εμμένει στους ρατσιστικούς αποκλεισμούς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας τη Δευτέρα 14/9 πήρε απόφαση
υπέρ της επαναπρόσληψής τους. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αθήνας ενημέρωσε ότι αναμένει νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση
για να επανέλθουν στα σχολεία οι απολυμένες μετανάστριες καθαρίστριες
μετά από συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Εσωτερικών Λιβάνιο.

Κατάφωρα άδικος αποκλεισμός
Στη σύσκεψη της Επιτροπής Απολυμένων Καθαριστριών που είχε προηγηθεί, οι καθαρίστριες τόνισαν πόσο κατάφωρα άδικος είναι ο αποκλεισμός
τους. Είναι γυναίκες που έχουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους, πολλές
από αυτές μεγάλης ηλικίας, που δύσκολα θα μπορέσουν να βρουν δουλειά.
“Με λένε μετανάστρια ενώ είμαι 25 χρόνια εδώ, έχω παιδιά που έχουν
γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ και είναι Έλληνες πολίτες”. “Είμαι μεγάλη γυναίκα, έβγαινα σε σύνταξη σε ένα χρόνο, τώρα πώς θα βρω δουλειά;”. “Ο
άντρας μου έμεινε παράλυτος από εργατικό ατύχημα και δεν παίρνει ούτε
σύνταξη ούτε επίδομα. Το μόνο εισόδημα που έχουμε είναι ο μισθός μου”,
ήταν μερικές από τις τοποθετήσεις τους.
Η δίκαιη οργή που νιώθουν τις έχει πεισμώσει ακόμα περισσότερο να
δώσουν τη μάχη μέχρι τέλους. Η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Αθήνας είναι μια πρώτη δικαίωση. Εκτός από την κινητοποίηση της Δευτέρας 21/9, στόχος της επιτροπής είναι έρθει σε επαφή και να κινητοποιήσει
τις πάρα πολλές ακόμα μετανάστριες καθαρίστριες που απολύθηκαν πανελλαδικά και ψάχνουν να δουν τι μπορούν να κάνουν.

ΜΠΑΧΡΕΪΝ
Ο κόσμος
αντιστέκεται
στη Συμφωνία
με το Ισραήλ

Ο

ύτε οι πιο φανατικοί φίλοι
του Νετανιάχου δεν μπορούν να περιγράψουν στα
σοβαρά την αναγνώριση του Ισραήλ από το Μπαχρέιν σαν “μεγάλη στροφή στον αραβικό κόσμο”.
Μετά τα Εμιράτα την περασμένη
βδομάδα, το Μπαχρέιν, μια χώρα
με λιγότερο από δύο εκατομμύρια
πληθυσμό, ξεκινά διπλωματικές
σχέσεις με το Τελ Αβίβ.
Οι αναγνωρίσεις όμως αντί να
σημάνουν ομαλοποίηση της σχέσης του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο, εκφράζουν ακριβώς το αντίθετο. Η απόσταση ανάμεσα στο Ισραήλ και στον πραγματικό κόσμο
στη Μέση Ανατολή είναι τόσο μεγάλη, που μόνο με αυταρχικά καθεστώτα που ποδοπατάνε τους πληθυσμούς τους μπορεί να συνομιλεί.
Ξεκίνησε με τα Εμιράτα, τη χώρα-κέντρο της οργάνωσης των παρακολουθήσεων, των βασανιστηρίων, της καταστολής κάθε πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητας από τη Λιβύη ως την Υεμένη.
Τώρα προχωράει με το Μπαχρέιν,
όπου η οικογένεια Χαλίφα διατήρησε το θρόνο και τα παλάτια της με
δολοφονίες στους δρόμους το
Μάρτη του 2011. Τα τανκς και τα
ελικόπτερα της Σαουδικής Αραβίας
και οι μπάτσοι των Εμιράτων έσωσαν τον βασιλιά Χαμάντ, εισβάλλοντας ακόμη και στα νοσοκομεία,
συλλαμβάνοντας και βασανίζοντας
χιλιάδες ανθρώπους. Ο κόσμος πάλευε για δημοκρατία και για δικαιώματα, οργάνωσε απεργίες και
έφτασε σε διαδηλώσεις με πάνω
από 100 χιλιάδες στο κέντρο της
πρωτεύουσας Μανάμα.
Κάποτε το Ισραήλ περηφανευόταν πως είναι η μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Ήταν πάντα
ψέμα, μιας και ήταν “δημοκρατία”
για τους εποίκους σε βάρος των
αποικιοκρατούμενων Παλαιστίνιων.
Αλλά τώρα πλέον δένει ανοιχτά την
τύχη του με τα πιο αιμοσταγή και
αυταρχικά καθεστώτα.
Από την άλλη μεριά, τα ίδια τα
καθεστώτα παίρνουν και συμβολικά
διαζύγιο από οποιαδήποτε προσπάθεια να παρουσιαστούν ως
υπερασπιστές της “αραβικής ενότητας”. Η απόσταση ανάμεσα
στους από πάνω και τους από κάτω
στον αραβικό κόσμο ποτέ δεν ήταν
μεγαλύτερη.

Συινέχεια στη σελ. 20
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Εκρηκτικό

Δ

ιαδηλώνουμε ενάντια σε μια
κυβέρνηση που αντί να πάρει
μέτρα για την ενίσχυση των νοσοκομείων, για να ανοίξουν τα σχολεία σε σωστές συνθήκες με λίγους μαθητές σε μεγάλες αίθουσες κλπ, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι εργαζόμενοι και οι
άνεργοι στη δύσκολη περίοδο που
διανύουμε, δίνει τα λεφτά σε πολεμικούς εξοπλισμούς.
Παίζει το χαρτί του εθνικισμού
για να μας ρίξει στάχτη στα μάτια,
ότι δήθεν μας απειλούν οι γείτονες, ενώ η όλη δουλειά γίνεται για
τις ΑΟΖ, για τα πετρέλαια, για τα
αέρια και για το τάληρο. Για εμάς
προορίζονται μόνο μνημόνια και
σκληρά μέτρα και την ίδια ώρα μας
λένε ότι μας φταίνε οι πρόσφυγες.
Δεν θα τους περάσει κι αυτό φαίνεται κι από τη σημερινή διαδήλωση. Εγώ εργάζομαι ως συνοδός εκδρομών, ένα κομμάτι στον κλάδο
του τουρισμού που δεν έχει αναγνωριστεί ως επάγγελμα. Τώρα λόγω της κρίσης του κορονοϊού δεν
δουλεύει κανείς μας. Πιέσαμε πολύ και πήραμε ένα εφάπαξ επίδομα
των 800 ευρώ μαζί με τους ξεναγούς και κάποιες ακόμα κατηγορίες εργαζομένων και θα πάρουμε
άλλο ένα επίδομα των 534 ευρώ.
Το λέω αυτό γιατί δεν μας τα χάρισαν. Χρειάστηκε να παλέψουμε, να
πιέσουμε με τα σωματεία μας και
να το κερδίσουμε. Έτσι θα συνεχίσουμε για να πάρουμε ό,τι έχει
ανάγκη η εργατική τάξη.

Άγγελος Σπανόπουλος,
εργαζόμενος στον τουρισμό

Ε

ίμαστε φοιτήτριες και φοιτητές
από τον Βόλο και ήρθαμε στη
Θεσσαλονίκη για να διαδηλώσουμε
μαζί με τους εργαζόμενους.
Η κυβέρνηση έχει χτυπήσει τόσο τα δικαιώματά μας ως φοιτητών
όσο και των εργαζομένων. Είμαστε
μαζί τους. Μόνο με κοινούς αγώνες θα βγούμε από το χάος που
μας έχουν επιβάλει. Τη Δευτέρα
ανοίγουν τα σχολεία κι όλοι ξέρουν
για το πόσο προβληματικές είναι οι
συνθήκες στις οποίες καλούνται
δουλέψουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά στις σχολές. Τα πανεπιστήμιά μας είναι κατεστραμμένα από
την υποχρηματοδότηση. Στους
ηλεκτρολόγους του Βόλου για παράδειγμα δεν υπάρχει καν κτήριο
και λένε ότι θα ανοίξουν κανονικά!
Την περασμένη χρονιά έκαναν μάθημα σε πενταβρώμικες πολυκατοικίες με μικρές αίθουσες. Φυσικά
ούτε λόγος για μέτρα προστασίας,
είναι κάτι για το οποίο μόνοι μας
θα μεριμνήσουμε. Διεκδικούμε τα
αυτονόητα. Έχει να κάνει με τη
ζωή μας.

Τζένη Δερμιτζίδου,
φοιτήτρια Βόλος
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ξεκίνημα

Η Θεσσαλονίκη έστειλε το μήνυμα
Η

χηρό μήνυμα αντίστασης
έστειλε το διήμερο εργατικών κινητοποιήσεων στη
Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 11 και
το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη.
Η Παρασκεύη ήταν η ημέρα που
είχαν ορίσει οι εργαζόμενοι των δημόσιων νοσοκομείων ως απεργιακή,
διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις,
μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων,
αύξηση της χρηματοδότησης στην
Υγεία, ένταξη στα ΒΑΕ για όλους
τους υγειονομικούς, μέσα προστασίας απέναντι στον κορονοϊό. Από
νωρίς το πρωί δεκάδες εργαζόμενοι/ες συγκεντρώθηκαν στην πύλη
του Ιπποκράτειου. Οι εργαζόμενοι
του Ιπποκράτειου μαζί με τους συναδέλφους/ισσές τους από το Θεαγένειο, το Παπανικολάου, το ΨΝΘ,
το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης,
μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων
του Αγ.Σάββα και του Συντονιστικού
Νοσοκομείων που ταξίδεψαν από
την Αθήνα, συνδικαλιστές της ΠΟΕΔΗΝ και υγειονομικοί από πολλά νοσοκομεία της Β. Ελλάδας που στελέχωσαν τα πανό της ομοσπονδίας,
βάδισαν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αξιοσημείωτη ήταν
η στιγμή που η διαδήλωση πέρασε
έξω από το ΑΧΕΠΑ, όπου βρίσκονταν με τα πανό τους οι εργαζόμενοι
του νοσοκομείου μαζί με συνδικαλιστές/τριες της ΟΕΝΓΕ και με υψω-
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μένες γροθιές ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους. Το ΑΧΕΠΑ είναι
από τα πλέον χτυπημένα νοσοκομεία της πόλης, καθώς πολλοί εργαζόμενοι έχουν βρεθεί θετικοί στον
κορονοϊό.
Το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη ο Μητσοτάκης από το βήμα του Thessaloniki Helexpo Forum ανακοίνωνε ότι θα
σπαταλήσει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και τίποτα για
τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Ότι θα
προσλάβει χιλιάδες επαγγελματίες

Η

δουλειά στο ΨΝΘ έχει εντατικοποιηθεί. Το προσωπικό είναι λίγο, γερασμένο, κουρασμένο και η κατάσταση επιδεινώνεται από τις μετακινήσεις που γίνονται, όπου στέλνουν συναδέλφους στο Παπανικολάου.
Μπαλώνουν τρύπες ανοίγοντας άλλες, αντί να κάνουν προσλήψεις. Πρόσφατα είχαμε και την απειλή κλεισίματος της παθολογικής κλινικής, το οποίο προς το παρόν αποφεύχθη. Η υποβάθμιση αυτή του ΨΝΘ σημαίνει την υπολειτουργία του κι ενδεχομένως το κλεισιμό του μελλοντικά. Προσλήψεις χρειάζονται,
λεφτά στα νοσοκομεία, περισσότερες ΜΕΘ, υλικά, μέσα προστασίας. Όλα τα άλλα είναι πασαλείμματα γιατί δεν θέλουν να
βάλουν το χέρι στην τσέπη. Τα δίνουν για φρεγάτες κι εξοπλιστικά προγράμματα κι όχι για την Υγεία που έχει ανάγκη ο κόσμος.

Κατερίνα Αβραμίδου,
εργαζόμενη Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης,
εργαζόμενος Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

χνείο, πέρασε από την Καμάρα όπου
ενώθηκε με ένα μεγάλο κομμάτι της
εκεί συγκέντρωσης, συνέχισε στην
Εγνατία και Αγ.Σοφίας που ήταν η
προσυγκέντρωση του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια, της ΚΕΕΡΦΑ
και της Εργατικής Αλληλεγγύης κι
όλοι μαζί βάδισαν προς τη συγκέντρωση των συνδικάτων στο Άγαλμα
Βενιζέλου. Εκεί, με σύνθημα “Φοιτητές – Εργατιά μια φωνή και μια γροθιά” το μπλοκ που είχε διαμορφωθεί
μπήκε επικεφαλής της διαδήλωσης

Τ

ο μόνο που έγινε μέσα στην πανδημία είναι να δοθούν 10 παραπάνω κλίνες – όχι ΜΕΘ. Τίποτα άλλο. Όσον αφορά τις
προσλήψεις που έλεγαν, σε σχέση με τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων είναι μία η άλλη.
Γιατρός δεν προσελήφθη κανείς. Ούτε καν πνευμονολόγος. Δεν
κάνουν καμία μόνιμη πρόσληψη. Μόνο συναδέλφους σε επισφαλείς συνθήκες παίρνουν. 'Άμα πάμε καλά με τον covid θα σας διώξουμε', είναι σαν να τους λένε. Το μεγάλο σκάνδαλο σε εμάς είναι
η υπόθεση των τεστ, όπου τα στέλνανε σε ιδιωτικό εργαστήριο με
αποτέλεσμα να χρεωθεί το νοσοκομείο 280 χιλιάρικα για χάρη
των ιδιωτών. Στη συνέχεια τα έδωσαν σε εργολάβο όπου έχει εγκατασταθεί πλέον μέσα στο χώρο του νοσοκομείου σε απαράδεκτες συνθήκες. Απλά να σου αναφέρω ότι το εργαστήριο covid
αερίζεται από έναν φεγγίτη. Φάγαμε χειροκρότημα αλλά δεν πληρωνόμαστε. Οι εφημερίες covid -όχι οι τακτικές- είναι απλήρωτες
από τον Φλεβάρη. Αυτά είναι τα χοντρά. Από εκεί και πέρα οι δυσλειτουργίες είναι άπειρες.

Ελένη Σιώτου,

Ο

ι ελλείψεις ήταν μεγάλες ήδη πριν την πανδημία. Τα κενά
παραμένουν και τώρα που έχουμε την έκτακτη κατάσταση
της πανδημίας. Μαζικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις και χρηματοδότηση. Αυτό χρειαζόμαστε.
Το Ιπποκράτειο φιλοξενεί παιδιά ασθενείς covid. Τα μαιευτικά
και παιδιατρικά τμήματα είναι μοναδικά στη Θεσσαλονίκη. Όταν
χαρακτηριστήκαμε κι επίσημα νοσοκομείο covid και δεν είχαμε
τον μοριακό αναλυτή που είχε πάει στο νοσοκομείο της Ξάνθης,
είχαμε πρόβλημα. Συγκεντρώνονταν τα τεστ κι από το Ιπποκράτειο πήγαιναν στο ΑΧΕΠΑ, κι όταν πλέον δεν μπορούσε το ΑΧΕΠΑ πήγαιναν σε ιδιώτες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καθυστερούν χειρουργεία και να δημιουργούνται πολλά προβλήματα.

στρατιώτες κι ότι ενδέχεται να επιβάλει υποχρεωτική στράτευση στα 18,
αλλά κουβέντα για τις 35.000 κενές
θέσεις στην Υγεία και την ανάγκη για
προσλήψεις εκπαιδευτικών προκειμένου να μικρύνουν οι τάξεις.
Την ίδια ώρα όμως, έπαιρνε απάντηση από χιλιάδες εργαζόμενους κι
εργαζόμενες στους δρόμους της
Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά τα
συλλαλητήρια πήραν τόσο ενωτική
τροπή. Ένα μαζικό μπλοκ φοιτητικών
συλλόγων ξεκίνησε από το Πολυτε-

πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Παπανικολάου

Ε

ίμαστε κέντρο αναφοράς για τον κορονοϊό αλλά δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μόνοι μας.
Πολλά χειρουργεία έχουν μείνει πίσω. Οι ελλείψεις προσωπικού
είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα και με τα υλικά. Οι
μάσκες που μας έφεραν ήταν ακατάλληλες. Έχουμε ελλείψεις σε
γάντια, τα παίρνουμε με το σταγονόμετρο. Αλλά σε σχέση με τον
αριθμό των εργαζόμενων, χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε γύρω
στις 250 κενές οργανικές θέσεις.

που έφτασε μέχρι την πλατεία ΧΑΝΘ,
όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Χωρίς επιτυχία τα
ΜΑΤ προσπάθησαν να αποτρέψουν
τη σύνδεση των δύο διαδηλώσεων
μπαίνοντας ανάμεσα και μετά από
εκατέρωθεν διαμαρτυρίες αποχώρησαν. Η μεγάλη πορεία που σχηματίστηκε κατέληξε ξανά στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Τ

ο νοσοκομείο από τις 25 Φλεβάρη που μας ήρθε η πανδημία κρατάει με όσα μέσα διαθέτει και με εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από τις δυνατότητές τους.
Έχουμε ελλείψεις σε προσωπικό και υλικό και γι'αυτό
οδηγηθήκαμε εδώ. Τα ωράριά μας είναι εξαντλητικά και το
προσωπικό είναι γερασμένο. Εμείς είμαστε συμβασιούχοι
και βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης.
Χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά στην Υγεία, υλικά κι
εργαζόμενους. Μέσα προστασίας δεν υπάρχουν. Επιτέλους η κυβέρνηση να σκύψει το κεφάλι και να δει το χώρο
της Υγείας με λίγη σοβαρότητα.

Δέσποινα,
εργαζόμενη στο ΑΧΕΠΑ

Η

κυβέρνηση του Μητσοτάκη στο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της, τον Φλεβάρη λίγο πριν την
πανδημία, άλλαξε τον δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου μας και το έκαναν ιδιωτικού δικαίου.
Δημιουργούν ουσιαστικά ένα υβριδικό νοσοκομείο που
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ασφαλιστικών και λοιπών
ιδιωτικών εταιριών. Μάλλον είχαν σχέδιο να ιδιωτικοποιήσουν πολλά νοσοκομεία αλλά προέκυψε ο κορονοϊός και
προσωρινά επιβραδύνθηκε η διαδικασία. Οι εργαζόμενοι
προσπαθούμε, όχι μόνο συνδικαλιστικά και πολιτικά, αλλά
κυρίως κινηματικά να αντιστρέψουμε την κατάσταση και
να επαναφέρουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου μας, που είναι και το μοναδικό νοσοκομείο της πόλης
μας.

Κωνσταντίνος Σταυράκογλου,

Αλέξανδρος Σπανός,

αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων
Νοσοκομείου Κομοτηνής

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1438, 16 Σεπτέμβρη 2020

Δίκη-Καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Αντιφασιστικός
απεργιακός ξεσηκωμός

7 ΟΚΤΩΒΡΗ
Ο Παύλος Ζει
Τσακίστε τους Ναζί

Τ

ην Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη η καρδιά του αντιφασιστικού κινήματος χτυπά στο
Κερατσίνι, στη διαδήλωση για την
επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Η πορεία θα ξεκινήσει στις
5μμ στην οδό Παύλου Φύσσα
(πρώην Παναγή Τσαλδάρη), στο
σημείο της δολοφονίας όπου βρίσκεται το Άγαλμα του αντιφασίστα μουσικού. Η οικογένεια του
Παύλου Φύσσα, η ΚΕΕΡΦΑ, δεκάδες κινήσεις, φορείς, συλλογικότητες, κόμματα και οργανώσεις
της αριστεράς καλούν σε μαζική
συμμετοχή. Την ίδια ώρα στην
πλατεία Ζαρντέν καλεί το ΠΑΜΕ.
Διαδηλώσεις προγραμματίζονται
σε όλη τη χώρα.
Κλείνουν επτά χρόνια από το
βράδυ που ο Παύλος Φύσσα έπεφτε νεκρός από το μαχαίρι του
χρυσαυγίτη Ρουπακιά περικυκλωμένος από το τάγμα εφόδου της
Νίκαιας, κατ' εντολή της ηγεσίας
της ναζιστικής συμμορίας. Από
τότε μέχρι σήμερα εκείνη την
ημέρα οι δρόμοι βουλιάζουν από
διαδηλωτές και διαδηλώτριες που
βροντοφωνάζουν σε όλη τη χώρα
“Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί” και “Οι ναζί στη φυλακή”. Η
φετινή επέτειος όμως είναι ξεχωριστή. Γίνεται λίγες μόνο μέρες
πριν την ανακοίνωση της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Και θα είναι το πιο σημαντικό σκαλοπάτι που θα οδηγήσει στην αντιφασιστική απεργία και διαδήλωση στις 7 Οκτώβρη.

Η επιτυχία της θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της
δίκης. Θα θυμίσει ότι η δολοφονία
Φύσσα ήταν αυτή που έφερε τη
ναζιστική οργάνωση στο σκαμνί,
μετά τον ξεσηκωμό που την ακολούθησε. Ότι ήταν αυτή που επιβεβαίωσε με τον πιο τρανταχτό
τρόπο μέσα στο δικαστήριο ότι η
Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική
οργάνωση με τάγματα εφόδου,
με στρατιωτική δομή και εκπαίδευση, με ιεραρχία, πειθαρχία και
οργανωμένο σχέδιο από την ηγεσία, όπως έδειξαν όλα τα στοιχεία
για την εκτέλεσή της και όλες οι
καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων. Ότι ήταν αυτή που από σημείο καμπής για τους φασίστες
και την επικράτησή τους όπως έλπιζαν, έγινε σημείο καμπής για
την ανάπτυξη του αντιφασιστικού
κινήματος που τους οδήγησε στη
διάλυση. Αλλά και ότι η απαίτηση
να καταδικαστούν οι ναζί δολοφόνοι είναι σήμερα μεγαλύτερη και
δυνατότερη από ποτέ.
Όλα αυτά τα μηνύματα θα
ακουστούν την Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι και όλες
τις πόλεις. Η μαζικότητα των διαδηλώσεων θα εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μπορεί να αγνοήσει
την αντιφασιστική πλειοψηφία
που όλα αυτά τα χρόνια έδωσε
και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για
να μπουν οι ναζί στη φυλακή.
Στην πιο κρίσιμη μάλιστα στιγμή,
παραμονές της απόφασης στο
Εφετείο. Με την ορμή αυτών των
κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα
θα οργανωθεί η 7 Οκτώβρη. Όλοι
και όλες στις διαδηλώσεις!

Διαδηλώσεις 18/9
Αθήνα Άγαλμα Παύλου Φύσσα,
Κερατσίνι, 5μμ
Πάτρα Πλατεία Γεωργίου 6μμ
Χανιά Πλατεία Αγοράς 6μμ
Βόλος Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ

Ηράκλειο Λιοντάρια 6.30μμ
Θεσσαλονίκη Καμάρα 6.30μμ
Γιάννενα Περιφέρεια 7μμ
Ξάνθη Προκάτ 7μμ

Σ

τις 7 Οκτώβρη απεργούμε και διαδηλώνουμε για να βάλουμε τη Χρυσή
Αυγή στη φυλακή. Την ίδια μέρα,
στις 11πμ, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που πεντέμισι χρόνια τώρα δικάζει
την εγκληματική οργάνωση θα ανακοινώσει την απόφασή του. Για το αντιφασιστικό
κίνημα, το ραντεβού έξω από το Εφετείο
Αθηνών είχε κλειστεί από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η ημερομηνία.
Η ΑΔΕΔΥ έχει ήδη αποφασίσει στάση
εργασίας (8.30πμ-11.30πμ) για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και συμμετοχή στην
αντιφασιστική συγκέντρωση. Μαζί της
συντάσσονται η ΟΛΜΕ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η
Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ο Σύλλογος Εργαζόμενων
στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, το Σωματείο Εργαζόμενων στον δήμο Αγίου Δημητρίου, το ΣΕΗ, η ΕΣΠΗΤ και πολλά ακόμα
συνδικάτα. Προσυγκέντρωση στις 9πμ στο
Μετρό Αμπελοκήπων και πορεία προς το
Εφετείο οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ.
Το να πάρει το απεργιακό κάλεσμα πανεργατικά χαρακτηριστικά τις επόμενες
βδομάδες και μέρες μέχρι τις 7 Οκτώβρη
έχει τεράστια σημασία. Η καταδίκη των ναζί δολοφόνων θα εμποδίσει την επανανομιμοποίησή τους και μαζί όλου του παραστρατιωτικού μηχανισμού τους που έβγαζε
τάγματα εφόδου στους δρόμους για να
τρομοκρατούν και να χτυπάνε μετανάστες,
συνδικαλιστές και αγωνιστές των κινημάτων και της Αριστεράς. Θα είναι ένα μεγάλο χτύπημα στην ασυλία που τους παρείχε

20 Απρίλη 2015, Η απεργιακή αντιφασιστική διαδήλωση στον Κορυδαλλό, την πρώτη μέρα της δίκης της ΧΑ

τα προηγούμενα χρόνια η αστυνομία και
όλος ο κρατικός μηχανισμός. Δεν θα επιτρέψει στους ναζί να πάρουν ξανά το πράσινο φως για να βγουν από τις τρύπες
τους, να ανοίξουν ξανά γραφεία-ορμητήρια
στις γειτονιές, ενισχυμένοι και από τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης.
Θα είναι επιπλέον ένα μεγάλο χαστούκι
για την ίδια την κυβέρνηση της ΝΔ που με
την πολιτική της τροφοδοτεί ξανά τους
φασίστες και τις συμμορίες τους. Είτε παίζοντας το χαρτί του ρατσισμού από την
Μόρια μέχρι τον Έβρο και από το Τυμπάκι

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Με μεγάλη συμμετοχή και σε κλίμα αγωνιστικής – αντιφασιστικής εγρήγορσης έγινε η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά την Παρασκευή 11/9. Το παρών έδωσε κόσμος της γειτονιάς, εκπαιδευτικοί αλλά και εργαζόμενοι
από άλλα σωματεία, φοιτητές, αγωνιστές από την κίνηση «Όχι Λιμάνι στην Πειραϊκή». Δεν κατάφεραν να είναι
μαζί μας οι πρόσφυγες από το camp του Σχιστού που
βρίσκονται αποκλεισμένοι σε αστυνομικό κλοιό μετά
την πυρκαγιά που κατέστρεψε τη Μόρια.
Την εκδήλωση άνοιξε η Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευτικός, που έκανε μια αναδρομή των μαχών που έχουμε
δώσει επίμονα και ενωτικά στον Πειραιά, ειδικά από τότε που άνοιξε γραφεία η εγκληματική οργάνωση, αλλά
και την έμφαση που δίνουμε στις αντιρατσιστικές μάχες.
Στη συνέχεια ο Τάκης Ζώτος, από την πολιτική αγωγή
στη δίκη της ΧΑ εξήγησε πως ο ρόλος του αντιφασιστικού κινήματος μέχρι και την ημέρα που θα ανακοινωθεί
η απόφαση είναι να συσκεφτεί ανοιχτά και με μαζικούς
όρους σε όλες τις γειτονιές και τους χώρους δουλειάς
και να βγάλει τη δική του απόφαση που δεν μπορεί πα-

μέχρι τη Βικτώρια ανοίγοντάς τους το
δρόμο. Είτε με τον εθνικισμό και την κόντρα με την Τουρκία που τους πριμοδοτεί
και τους θρέφει. Όλη η κυβερνητική προσπάθεια να διασπάσει με τον ρατσισμό και
τον σοβινισμό το εργατικό κίνημα, να αποπροσανατολίσει τον κόσμο από τις αποτυχίες της ίδιας και του συστήματός της και
να καταστείλει τους εργαζόμενους και τη
νεολαία που παλεύουν όλες τις επιθέσεις
της για να μην φορτωθούν τα βάρη της
κρίσης και της πανδημίας, θα δεχτεί ένα
ισχυρό πλήγμα.

ρά να είναι η καταδίκη της ηγεσίας της ΧΑ και όλων των
κατηγορουμένων.
Το λόγο πήρε μετά η Μαρία Ζαχαρία, γεν. γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, η οποία στάθηκε
στο πώς τα αφεντικά και ειδικά οι εφοπλιστές της Ζώνης είχαν ανάγκη τη σιδερένια γροθιά των φασιστών
για να τσακίσουν το εργατικό κίνημα. Η Άννα Στάμου
από τη Μουσουλμανική Κοινότητα Ελλάδας τόνισε τη
σημασία της μάχης ενάντια στην ισλαμοφοβία, καταγγέλλοντας το αναίτιο κλείσιμο του τζαμιού στον Πειραιά από τη ρατσιστική κυβέρνηση της Ν.Δ. Ο Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με την
Ανταρσία στο Λιμάνι, τόνισε την ανάγκη της κοινής αντιφασιστικής – αντιρατσιστικής πάλης για το εργατικό κίνημα.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις που στο κέντρο τους είχαν ότι δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Ήταν πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που μας γέμισε
αυτοπεποίθηση. Γι’αυτό και όσοι συμμετείχαν υπέγραψαν το κείμενο της ΚΕΕΡΦΑ και πήραν υλικά για να
συμμετέχουν στην οργάνωση της μεγάλης αντιφασιστικής κινητοποίησης στο Εφετείο στις 7 Οκτώβρη.

Τιάνα Ανδρέου, μέλος ΔΣ ΟΣΥΟ, ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά

Για όλους αυτούς τους λόγους η μάχη
για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζει να είναι μια μεγάλη. Η εισαγγελική
πρόταση που τους αθωώνει είναι καμπανάκι για τις προθέσεις της κυβέρνησης και
του κράτους. Μόνο η δύναμη του κινήματος, η εργατική τάξη και η νεολαία, μπορούν να επιβάλουν ότι η ναζιστική συμμορία δεν θα πέσει στα μαλακά. Είναι σημαντικό ότι ήδη τα συνδικάτα μπαίνουν μπροστά στη μάχη. Αυτή η προσπάθεια χρειάζεται να γενικευτεί και να απλωθεί. Ώστε
εκείνη τη μέρα όλες οι δυνάμεις του κινή-

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Με μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση την Παρασκευή 11/9 το απόγευμα στο Χαλάνδρι ξεκίνησε ο
κύκλος εκδηλώσεων της ΚΕΕΡΦΑ για τη δίκη της
ΧΑ. Πάνω από 80 άτομα την παρακολούθησαν,
στην συντριπτική τους πλειοψηφία νεολαία.
Ομιλητές ήταν ο Κώστας Παπαδάκης από την πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ, ο Ηλίας Παπαχατζής
από την ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, ο Σωτήρης Λαπιέρης,
δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, ο Φίλιππος Κοντοδήμας, μαθητής, ο Τζοχόβα, πρόσφυγας από το
καμπ της Κορίνθου και ο Ορέστης Ηλίας από την
ΚΕΕΡΦΑ. Τη συζήτηση άνοιξε ο Κ. Παπαδάκης που
αφού θύμισε τη μάχη εντός και εκτός δικαστικής αίθουσας αυτά τα έξι χρόνια επεσήμανε την ανάγκη
να κλιμακώσουμε για την καταδίκη των νεοναζί
μπροστά και στην κάλυψη που τους προσφέρει εισαγγελία και κυβέρνηση. Ο Η. Παπαχατζής έφερε
την συζήτηση από τους εργατικούς χώρους και την
ανάγκη να βρίσκονται όλοι στις 7 του Οκτώβρη έξω
από το Εφετείο. Καταχειροκροτηθηκε όταν μετέφερε την απόφαση της ΑΔΕΔΥ για στάση εργασίας τη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΕΡΦΑ

ματος, η εργατική τάξη, η νεολαία, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μαθητές, τα δημοατικά συμβούλια, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι αλληλέγγυοι, οι LGBTQ+, οι
καλλιτέχνες, οι πανεπιστημιακοί, όλοι και
όλες να είναι εκεί.
Η εμπειρία δείχνει ότι το κίνημα έχει τη
δύναμη να στείλει τους ναζί βαθιά μέσα
στη φυλακή. Αυτό ήταν που τα προηγούμενα χρόνια, μέσα και έξω από τα δικαστήρια, αποκάλυπτε τα εγκλήματά τους, τους
απομόνωνε όπου προσπαθούσαν να πατήσουν το πόδι τους, αυτό ήταν που τους πέταξε από τη Βουλή και τους δημιούργησε
τη μεγάλη κρίση στην οποία βρίσκονται
σήμερα. Η απεργιακή αντιφασιστική δράση σημάδεψε και καθόρισε όλη αυτή την
πορεία, από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα μέχρι την πρώτη μέρα της δίκης
αλλά και στη συνέχεια.
Το ίδιο χρειάζεται να γίνει τώρα και με
αυτό τον προσανατολισμό οργανώνει τη
μάχη η ΚΕΕΡΦΑ, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Με καμπάνια υπογραφών εδώ
και διεθνώς που βρίσκει μαζική ανταπόκριση. Με ψηφίσματα από χώρους δουλειάς
που αποφασίζουν απεργία στις 7 Οκτώβρη. Με γύρο τοπικών εκδηλώσεων για να
ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος και στις γειτονιές και παντού. Για να φτάσουμε σε μια
απεργιακή κινητοποίηση έξω από το Εφετείο που δεν θα έχει προηγούμενο. Και
που δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο για
να επιβληθούν άλλες από τις μέγιστες ποινές και για τους 68 κατηγορούμενους.

Λένα Βερδέ

μέρα της έκδοσης της απόφασης. Ο Σ. Λαπιέρης
θύμισε τι σήμαινε για τις γειτονιές μας και τον κόσμο του αγώνα ότι το αντιφασιστικό κίνημα έδιωξε
τα τάγματα εφόδου από τους δρόμους και έκλεισε
τα γραφεία των ναζί. Ο Φ. Κοντοδήμας έβαλε την
εικόνα της νεολαίας που από το άνοιγμα των σχολείων ετοιμάζεται για τις 7 Οκτώβρη.
Συγκινητικός ήταν ο Τζοχόβα που τόνισε ότι τώρα
είναι η ώρα της κοινής πάλης ενάντια στον ρατσισμό. «Να σκεφτόμαστε τα αδέρφια μας στα δάση
της Λεσβου» είπε χαρακτηριστικά. Από την πυρκαγιά στη Μόρια ξεκίνησε και ο Ο. Ηλίας για να τονίσει
ότι πρέπει να κλιμακώνουμε την πάλη ενάντια στην
δολοφονική ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης.
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις του
κόσμου που συμμετείχε στην συζήτηση κάνοντας
ξεκάθαρο ότι υπάρχει η ανάγκη να απλώσουμε τις
δράσεις γειτονιά τη γειτονιά για να πάμε σε ένα
συλλαλητήριο σεισμό στις 7 του Οκτώβρη. Ακόμα
και μετά τη λήξη της συζήτησης, πολύς κόσμος δήλωνε την συμμετοχή του στις δράσεις για την προετοιμασία του συλλαλητήριου.

Νεκτάριος Χάινταρ

Ζωγράφου

Ελληνικό

Τετάρτη 16/9, 7μμ,
προαύλιο Εστίες Α’ ΦΕΠΑ
(Ούλωφ Πάλμε 2)
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας πολιτική
αγωγή, Βάσια Χριστοδούλου Κίνημα
στην Πόλη, Ζαννέτα Λυσικάτου ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Σάββας Κλεάνθους ακτιβιστής ΛΟΑΤΚΙ, Εύα Ντόκου φοιτήτρια ΚΕΕΡΦΑ, μετανάστες από Καμερούν

Παρασκευή 25/9, 7μμ,
πλατεία Σουρμένων
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης πολιτική αγωγή, Άννα Στάμου Μουσουλμανική
Ένωση Ελλάδας, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου εκπαιδευτικός Διαπολιτισμικό
Σχολείο Ελληνικού, Χρήστος Ευθυμίου
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αγίου Δημητρίου, Χρύσα Δουζένη Δίκτυο Αλληλεγγύης Προσφύγων, Γεωργία
Σακελλάρη, φοιτήτρια ΕΜΠ, Στέλιος Γιαννούλης μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ 3Β-Γλυφάδας

Αμπελόκηποι – Γκύζη
Πέμπτη 17/9, 7.30μμ, ΜΕΤΡΟ Πανόρμου
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος πολιτική
αγωγή, Κώστας Καταραχιάς σωματείο
Άγιος Σάββας, Aργυρώ Γιαννουδάκη γονέας 10ο δημοτικό, Χριστιάνα Κατσανικάκη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής, Εύα Ιλιάδη,
εργαζόμενη ΜΚΟ

Ίλιον- ΠετρούποληΆγιοι Ανάργυροι
Κυριακή 20/9, 6.30μμ,
Κεντρική πλατεία Ιλίου
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος πολιτική
αγωγή, Αντώνης Πέττας Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας, Γιώργος Χρόνης δάσκαλος,
Κατερίνα Πατρικίου Νοσοκομείο Άγιος
Σάββας, Χρήστος Κουρνιώτης εκπαιδευτικός

Καλλιθέα
Τρίτη 22/9, 7 μμ, πλατεία Κύπρου
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης πολιτική
αγωγή, Χρήστος Ιωαννίδης, δημοτικός
σύμβουλος Καλλιθέας, Αργυρή Ερωτοκρίτου, νοσοκομείο Γεννηματάς, Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου δικηγόρος ΚΕΕΡΦΑ

Ν. Ιωνία
Τετάρτη 23/9, 7.30μμ,
πλατεία Σημηριώτη
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης πολιτική αγωγή, Αφροδίτη Φράγκου καμπάνια
Δικαιοσύνη για το Ζακ, Μαρία Ντάσιου
γιατρός, Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “η Ενότητα”

Κυψέλη - Πατήσια - Γαλάτσι
Πέμπτη 24/9, 7.30μμ, πλατεία Κυψέλης
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης πολιτική
αγωγή, Μπάμπης Κόκλας πρόεδρος Γ’
ΕΛΜΕ Αθήνας, Λήδα Καζαντζάκη ιστορικός Τέχνης, Γιώργος Πίττας δημοσιογράφος, Μιχάλης Αφολαγιάν ακτιβιστής Black
Lives Matter, Μαρία Γιούσεφ, φοιτήτρια

Πάτρα
Πέμπτη 24/9, 7 μμ,
Έσπερος, πλατεία Γεωργίου
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης πολιτική αγωγή, Στάθης Μακρίδης εκπαιδευτικός, Δημήτρης Μπελιάς, υγειονομικός
ΚΕΕΡΦΑ. Συνδιοργάνωση ΚΕΕΡΦΑ-Πίξελ
books-Αντίποδες

Θεσσαλονίκη - Χαριλάου
Πέμπτη 24/9, 7 μμ, Πάρκο Χαριλάου
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος ομότιμος
καθηγητής ΑΠΘ, Γιάννης Κούτρας γιατρός Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη - Πολίχνη
Παρασκευή 25/9, 7 μμ,
Ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης, Πολίχνη
Ομιλητές: Κατερίνα Αβραμίδου Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Νίκος Χατζάρας, Βοήθεια στο Σπίτι, ΔΣ Σωματείο
Εργαζομένων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Ζαμπί, Εργαζόμενος σε ΜΚΟ

Ηράκλειο Κρήτης
Παρασκευή 25/9, 7μμ
πλατεία Δασκαλογιάννη
Ομιλητές: Μύρων Μαρκάκης, ειδικευόμενος οφθαλμίατρος, Ηλίας Σεκέρης καθηγητής

Παγκράτι
Σάββατο 26/9, 7μμ, πλατεία Βαρνάβα
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης πολιτική
αγωγή, Kώστας Μανταίος μέλος ΔΣ
ΣΦΕΑ, Ελένη Πορτάλιου ακτιβίστρια αντιρατσιστικού - περιβαλλοντικού κινήματος, Μαρία Χαρχαρίδου Νοσοκομείο Γεννηματάς, Νίκος Βούλτσος ΚΕΕΡΦΑ

Νέα Σμύρνη
Σάββατο 26/9, 7μμ, πλατεία Ν. Σμύρνης
Ομιλητές: Έβελυν Αγγελίδη, ΔΣ ΕΛΜΕ Ν.
Σμύρνης - Καλλιθέας - Μοσχάτου, Θεόφιλος Ζυγάς, ΔΣ Σωματείου εργαζομένων
Δήμου Ν. Σμύρνης, Κατερίνα, μαθήτρια
Λυκείου, Δημήτρης Δασκαλάκης, ΚΕΕΡΦΑ

Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Σάββατο 26/9, 7 μμ,
Θεατράκι Δημαρχείου Θεσσαλονίκης
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική αγωγή, Στέλιος Νικητόπουλος, δημοσιογράφος ΕΡΤ3 ΔΣ ΕΣΗΕΜ-Θ, Δήμητρα Κομνιανού συντονίστρια ΚΕΕΡΦΑ

Eξάρχεια
Κυριακή 27/9, 7μμ,
πεζόδρομος τέρμα Βαλτετσίου

Χανιά
1/10, 6μμ, Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική αγωγή, Αλί Μουσταφάογλου ΔΣ Συλλόγου Δασκάλων

Βόλος
Παρασκευή 2/10, 7 μμ,
θεατράκι Αναύρου

Γιάννενα
Σάββατο 3/10, 7μμ, Εργατικό Κέντρο

Ξάνθη
Σάββατο 3/10, 7μμ, Πολυτεχνείο Ξάνθης
- ΠΡΟΚΑΤ

σελ.12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1438, 16 Σεπτέμβρη 2020

Το αντιρατσιστικό κίνημα

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες της Μόρια

Η

χηρό μήνυμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
και απαίτηση για την άμεση μετακίνηση τους στην ενδοχώρα, σε σπίτια και ξενοδοχεία,
ενάντια στα σχέδια να τους μαντρώσουν ξανά στο Καρά Τεπέ
έστειλε η ΚΕΕΡΦΑ, με κινητοποίηση στο Σύνταγμα το Σάββατο
12/9.
Ήταν μέρος ενός διεθνούς κύματος διαδηλώσεων από την Αυστραλία μέχρι την Ευρώπη (βλέπε σχετικά στη σελίδα 13).
Η συγκέντρωση ξεκίνησε με
την ομιλία -μέσω ζωντανής σύνδεσης- του Μιχάλη Τσορμπατζόγλου, εκπαιδευτικού από τη Λέσβο, που μετέφερε την οργή
των προσφύγων αλλά και των
εργαζόμενων και της νεολαίας
που βλέπουν τα ΜΑΤ να έρχονται ξανά μετά τη μεγάλη εξέγερση που εμπόδισε το χτίσιμο κλειστής φυλακής στο νησί. “Οι πρόσφυγες φωνάζουν δεν θέλουμε
φαγητό αλλά ελευθερία”, είπε
χαρακτηριστικά και ζήτησε από
το Εργατικό Κέντρο, τα συνδικάτα και την αριστερά να οργανώσουν την αλληλεγγύη στους κατατρεγμένους. Το Εργατικό Κέντρο καλεί συλλαλητήριο στην
πλατεία Σαπφούς την Τρίτη 15/9
το απόγευμα.

Αθήνα, Σύνταγμα 12 Σεπτέμβρη. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Συγκλονιστικές ήταν οι παρεμβάσεις των Αφρικανών προσφύγων από τα καμπ Ριτσώνας και
Κορίνθου αλλά και των μεταναστών εργατών από το Πακιστάν,
που είχαν μαζική παρουσία στη
κορυφή της διαδήλωσης. Χαιρέτησαν επίσης ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζόμενων νοσοκομείου Άγιος
Σάββας, ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “η Ενότητα”, η Λίλιαν Μπουρίτη από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.
Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ χαιρέτησε
την μεγάλη κινητοποίηση των

προσφύγων στο Καρά Τεπέ, που
ζητούν Ελευθερία και απαίτησε
από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στις άθλιες ρατσιστικές πολιτικές της κατά των προσφύγων:
“Υπεύθυνη για την φωτιά στη
Μόρια είναι η ίδια η κυβέρνηση
που τώρα τους αφήνει να κοιμούνται σε νεκροταφεία και
σκουπιδοτενεκέδες και απειλεί
με μαζικές απελάσεις. Πρέπει να
έρθουν όλοι στον Πειραιά και
την Αθήνα, να φιλοξενηθούν σε
σπίτια και σε κλειστά ξενοδοχεία
και να πάνε τα παιδιά τους στα
σχολεία. Να ανοίξουν τα σύνορα, να πάρουν χαρτιά οι μετανά-

στες και άσυλο οι πρόσφυγες.
Χρειάζεται να σταματήσουμε τη
ρατσιστική εκστρατεία μίσους,
που στρώνει ξανά το δρόμο
στους φασίστες από τη Λέσβο
μέχρι το Τυμπάκι”.
Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με πορεία γύρω από την Πλατεία Συντάγματος.
Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε κλιμάκωση των δράσεων αλληλεγγύης
και κορύφωση στις 7 Οκτώβρη
με το συλλαλητήριο για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ενώ
εξαγγέλθηκαν κινητοποιήσεις
κατά του ρατσιστικού πογκρόμ
στο Τυμπάκι της Κρήτης (περισσότερα στη σελίδα 15).

Χαιρετισμοί που διαβάστηκαν στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα:
Αλληλεγγύη από την Πολωνία
στους πρόσφυγες από το στρατόπεδο Μόρια!
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
στο αντιρατσιστικό κίνημα στην Ελλάδα.. Είναι ντροπή οι ηγέτες της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφήνουν 13 χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη, για να κοιμηθούν
κάτω από ανοιχτούς ουρανούς.
Η πολωνική κυβέρνηση διαδραμάτισε ντροπιαστικό ρόλο εδώ και χρόνια, αρνούμενη να υποδεχτεί στη
χώρα πρόσφυγες. Αντί να βοηθούν,
χρησιμοποιούν ρατσιστική προπαγάνδα για να προκαλέσουν φόβο και
εχθρότητα προς τους ανθρώπους
που χρειάζονται περισσότερο τη
στήριξη μας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πληθυσμό 450 εκατομμυρίων. Η υποδοχή
ενός τόσο μικρού αριθμού ατόμων,
13 χιλιάδων, δεν είναι πραγματικό
πρόβλημα. Δημιουργείται από την
κορυφή για πολιτικούς λόγους.
Πρέπει να σταματήσουμε τις κυβερνήσεις να μας χωρίζουν με τον
ρατσισμό. Η ελπίδα βρίκεται στο
άπλωμα παντού δράσεων διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης όπως η δική
σας σήμερα στην Αθήνα.

Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi
(United Against Racism) – Πολωνία

Χαιρετισμός απο την Νορβηγία

Τ

ο χειρότερο που μπορούσε να
φανταστεί κανείς συνέβη στη
Μόρια. 13.000 άνθρωποι, πάνω
από 5.000 από αυτούς παιδιά, είναι
τώρα χωρίς στέγη πάνω από το κεφάλι τους μετά την καταστροφή
του στρατοπέδου στο ελληνικό νησί της Λέσβου την Τετάρτη το βράδυ. Οι άνθρωποι που ζούσαν στο
στρατόπεδο δεν έχουν να μείνουν
πουθενά, ούτε τους επιτρέπεται να
πάνε πουθενά.
Η κατάσταση ήταν αφόρητη στο
στρατόπεδο για μεγάλο χρονικό
διάστημα, ακόμη και πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού. Οι
ακτιβιστές έχουν προειδοποιήσει
για τις τρομερές συνθήκες, αλλά
μίλησαν σε κλειστά αυτιά.
Η συντηρητική κυβέρνηση της
Νορβηγίας αποφάσισε να δεχτεί
πενήντα πρόσφυγες. Ένας επαίσχυντος αριθμός από την πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Ακτιβιστές
και αντιρατσιστές απο τη Νορβηγία εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στους πρόσφυγες της Μόρια
και την στήριξη μας στον αγώνα
της ΚΕΕΡΦΑ. Κρεμάσαμε πανό την
Κυριακή στο Όσλο και θα διαμαρτυρηθούμε έξω από το κοινοβούλιο τη Δευτέρα.

Αλληλεγγύη από την Κίνηση Ενωμένοι
Ενάντια στον Φασισμό και τον Ρατσισμό, Καταλονία.
Και εμείς διαμαρτυρόμαστε σήμερα στη Βαρκελώνη για να
απαιτήσουμε το άνοιγμα των συνόρων και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων.
Καλώς ήλθατε πρόσφυγες!

Αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες της Μόρια
από την Αυστραλία.
Σήμερα προοδευτικός κόσμος της ελληνικής κοινότητας μαζί
με την αντιρατσιστική κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό
διαδηλώσαμε έξω από το Ελληνικό Προξενείο στο Σίδνεϊ.
Θα υπάρξουν διαμαρτυρίες υπέρ των προσφύγων σε ολόκληρη
την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, αργότερα σήμερα.
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι. Κλείστε τα στρατόπεδα
προσφύγων, ανοίξτε τα σύνορα, ελεύθερη μετακίνηση!

Αλληλεγγύη από τη Δανία προς τους πρόσφυγες
από το στρατόπεδο της Μόρια.
Η κατάσταση για τους πρόσφυγες στο στρατόπεδο της Μόρια είναι γνωστή για όλους στη Δανία. Και για μεγάλο χρονικό
διάστημα πολλές ΜΚΟ, αντιρατσιστικές ομάδες και τοπικοί
σύμβουλοι ζήτησαν από τη Δανία να πάρει ένα δίκαιο μερίδιο
των προσφύγων που είναι εγκλωβισμένοι στο στρατόπεδο.
Ωστόσο, η κυβέρνηση αρνήθηκε εντελώς να το κάνει αυτό ούτε καν λίγα από τα πολλά παιδιά. Η ισλαμοφοβία είναι πολύ
δυνατή εδώ. Αλλά συνεχίζουμε να παλεύουμε και λέμε ότι η ζωή
των προσφύγων έχει σημασία.
Σας ευχόμαστε καλή δύναμη σήμερα. Αλληλεγγύη!

Εκ μέρους της United Against Racism and Discrimination,
Λένε Γιούνκερ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

• Άσυλο και στέγη σε όλους
• Να κλείσουν όλα τα κολαστήρια σαν τη Μόρια
• Αντίσταση στην κυβέρνηση του ρατσισμού,
της φτώχειας και της πολεμοκαπηλείας
Η πυρκαγιά στη Μόρια είναι μια τραγωδία
που ήρθε με μαθηματική ακρίβεια μέσα από
τη ρατσιστική πολιτική που στοχοποιεί τους
πρόσφυγες. Χιλιάδες γυναικόπαιδα έτρεχαν
να σωθούν από τις φλόγες και η μόνη φροντίδα της κυβέρνησης του Μητσοτάκη ήταν και
είναι να στείλει περισσότερα ΜΑΤ για να τους
φράξει το δρόμο.
Αυτή είναι η συνέχεια της πολιτικής που
υψώνει φράχτες στον Έβρο και βάζει το Λιμενικό να κάνει επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο,
αρνείται το άσυλο και μαντρώνει σε άθλιες
συνθήκες όσους ξεφύγουν από τα μπλόκα
των συνόρων, κυνηγάει τους αλληλέγγυους
και μετατρέπει τα «Κέντρα Υποδοχής»-παραγκουπόλεις σε παγίδες θανάτου με τον κορονοϊό και τώρα με τις φλόγες.
Είναι η πολιτική της Ευρώπης φρούριο, η
κοινή πολιτική του Μητσοτάκη και του Ερντογάν που απειλούν να μας οδηγήσουν σε πόλεμο για τις εξορύξεις φυσικού αέριου στις ΑΟΖ
αλλά συνεργάζονται κατά των προσφύγων
στα πλαίσια της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.
Τέτοιες ρατσιστικές θηριωδίες πάνε χέρι-χέρι
με την πολιτική που αφήνει εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους χωρίς μεροκάματο ενώ σκορπίζει
εκατομμύρια για επιδοτήσεις στα αφεντικά. Είναι η άλλη όψη της πολιτικής που κόβει από τις
συντάξεις για να αυξήσει τις δαπάνες για φρεγάτες και μαχητικά αεροπλάνα Ραφάλ ή F35.
Είναι το ίδιο έγκλημα που αφήνει τα Νοσοκομεία χωρίς το αναγκαίο προσωπικό μέσα
στην πανδημία και στέλνει τα παιδιά και τους
δασκάλους τους στα Σχολεία να στριμώχνονται αντί να εξασφαλίσει περισσότερες αίθουσες και περισσότερες καθαρίστριες.
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
Στα συλλαλητήρια των εργατών της Τέχνης,
στην απεργία των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, στην πανεργατική κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη που πολιορκεί τον Μητσοτάκη στο Βελίδειο, στα σχολεία, στους δήμους, παντού συνδέουμε τα εργατικά αιτήματα με την απαίτηση
για άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες, για να
καταργηθούν οι «δομές κράτησης», να ανοίξουν
τα σύνορα για να είναι οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι και εδώ και σε όλη την Ευρώπη.
Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες είναι δύναμη για τον αντιφασιστικό αγώνα, για να μην
πέσουν στα μαλακά οι δολοφόνοι ναζιστές
της Χρυσής Αυγής χάρη στις πλάτες που
τους κάνει μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί
ξανά «αγανακτισμένους» παρακρατικούς για
να κυνηγάνε πρόσφυγες στη Βικτώρια, στον
Έβρο, στα νησιά. Ενωμένοι μπορούμε να ξηλώσουμε την κυβέρνηση που υπηρετεί αυτό
το βάρβαρο σύστημα.
Πάρτε μέρος στις τοπικές εκδηλώσεις και
εξορμήσεις της ΚΕΕΡΦΑ.
Όλοι στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες, Σάββατο 12 Σεπτέμβρη
1μμ στο Σύνταγμα.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Διεθνές κίνημα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Οι
πρόσφυγες
από τη
Μόρια
είναι

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
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ΣΙΔΝΕΫ

ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ
Έ

να διεθνές κύμα αντιρατσιστικών κινητοποιήσεων ξεδιπλώνεται όλες αυτές τις μέρες σε αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες της Μόρια. Το μήνυμα που έρχεται από το
Βερολίνο μέχρι το Σίδνεϊ είναι κλείστε τη Μόρια και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες!
Το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς τα νέα της πυρκαγιάς έκαναν το γύρο των διεθνών
ΜΜΕ, περισσότεροι από 10.000 αντιρατσιστές και αντιρατσίστριες διαδήλωσαν στο Βερολίνο. Οργισμένες διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις, όπως το Αμβούργο, η Φρανκφούρτη. Είχε προηγηθεί, την Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη, η διαμαρτυρία έξω από το Ράιχσταγκ, το γερμανικό κοινοβούλιο, όπου οκτιβιστές από διάφορες κινήσεις τοποθέτησαν 13.000 άδειες καρέκλες, δηλαδή τον αριθμό των ανθρώπων που ήταν στοιβαγμένοι στο κολαστήριο της Μόρια. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και το Σαββατοκύριακο σε συντονισμό με τη διεθνή μέρα
δράσης αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν το Έχουμε Χώρο! Wir Haben Platz!
Αυτό ήταν και το σύνθημα της κινητοποίησης στο κέντρο της Βιέννης το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη. Η συγκέντρωση ήταν μαζική, και την καλούσαν εκτός από την Πλατφόρμα για μια
Ανθρώπινη Πολιτική Ασύλου, οι Πράσινοι και η Σοσιαλιστική Νεολαία της Βιέννης. Η δεξιά
κυβέρνηση του Κουρτζ παίζει το χαρτί του ρατσισμού. Όμως σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση το 61% τάχθηκε υπέρ της υποδοχής των προσφύγων στην Αυστρία.
Δεκάδες ακτιβιστές/τριες συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της ΕΕ στην Βαρκελώνη το
Σάββατο 12 Σεπτέμβρη, μετά από κάλεσμα της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και
το Φασισμό της Καταλονίας και άλλων αντιρατσιστικών πρωτοβουλιών. Το σύνθημά τους “οι
πρόσφυγες καλοδεχούμενοι” και “Μόρια η ντροπή της Ευρώπης”. Την ίδια ώρα κινητοποίηση
αλληλεγγύης γινόταν στη Λωζάνη της Ελβετίας. Ακτιβιστές στην Νορβηγία κρέμασαν πανό
έξω από το κοινοβούλιο και καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης τη Δευτέρα στο Όσλο.
Αντιρατσιστική κινητοποίηση έγινε το Σάββατο και στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, στο ελληνικό προξενείο. Τις προηγούμενες μέρες κινητοποιήσεις είχαν γίνει σε πανεπιστήμια και άλλες
πόλεις της Αυστραλίας.

Λέανδρος Μπόλαρης

ΛΩΖΑΝΗ
ΒΙΕΝΝΗ
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Γράμματα και σχόλια

Σ

Σχεδόν έναν αιώνα μετά…

τη φωτογραφία φαίνεται έγγραφο του
1924, το πρώτο Πιστοποιητικό έγγραφο
της οικογένειας του Σεραφείμ και της Μαρίας Ρίζου που πιστοποιεί ότι είναι πρόσφυγες
προερχόμενοι από τη Σινασό της Καππαδοκίας.
Μαζί με τη φωτογραφία, υπάρχει έκθεση των ιατρών Δεσποτόπουλου Αντώνιου και Αχνανλή
Αθανάσιου προς την Υγειονομική Επιθεώρηση
Α’ Περιφέρειας και στην οποία γράφουν τις παρατηρήσεις τους έπειτα από την επίσκεψή τους
στους προσφυγικούς καταυλισμούς της Βόρειας Εύβοιας τον Αύγουστο του 1925.
“Νέα Συνασσός: Οικογένειαι 13. Άτομα 780.
Πράγματι εικών τραγική, εκ πρώτης όψεως,
διότι σχεδόν άπαντες είναι προσβεβλημένοι εξ
ελονοσίας. Εκ της γενομένης μελέτης συνάγομεν ότι πολλοί εκ τούτων είχον το ελείον μίασμα
ότε κατήλθον εις Ελλάδα το παρελθόν έτος.
Πολλοί ησθένησαν εις διάφορα μέρη της Ελλάδος όπου ήσαν διεσπαρμένοι. Από τον Απρίλιον
και εντεύθεν οπότε, εγκαταστάθησαν προχείρως υπό σκηνάς ίνα συμπήξουν την Νέαν Συνασσό, σχεδόν όλοι έφερον το ελείον μίασμα
όπερ υπό τας δυσμενείς συνθήκας ως κατωτέρω θ’ αναφέρωμεν έλαβε τας διαστάσεις ας
έλαβε. Βαθμηδόν λόγω του ολοέν αυξανομένου
αριθμού των ελονοσούντων ο συνοικισμός παρουσίασε την όψιν Νοσοκομείου. Και τούτο διότι ουδέποτε παρεσχέθη εις αυτούς ιατρική αντίληψις αποβλέπουσα εις την αποστείρωσιν των
χρονίως ελονοσούντων και την εν καιρώ συστηματικήν θεραπείαν των προσβαλλομένων... Οι
ανωτέρω λόγοι εν συνδιασμών προς τας στερήσεις (διότι πολλοί στερούνται και του επιουσίου) ως και το ελώδες του εδάφους συνετέλεσεν ώστε η νόσος να λάβη τας διαστάσεις ας

έλαβε. ...Από της 3 Ιουλίου - 23 Αυγούστου απεβίωσαν 37 άτομα εξ ων 1 εξ αυτοκτονίας 1 εκ
φυματιώσεως και 1 εκ νεφρίτιδος. Οι λοιποί 34
εκ καχεξίας (ελώδους ή μη)”.
Οι ομοιότητες με τη ζωή στη Μόρια σήμερα,
τηρουμένων των αναλογιών, είναι και εδώ παραπάνω από εντυπωσιακές και αυτή τη φορά

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΚ

Δ

υο χρόνια συμπληρώνονται τη Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην
οδό Γλάδστωνος. Ακριβώς ένα μήνα μετά, στις 21
Οκτώβρη, θα ξεκινήσει η δίκη των δολοφόνων του, δυο επιχειρηματιών -εκ των οποίων ο ένας με αποδεδειγμένες σχέσεις με φασιστικές ομάδες- και τεσσάρων αστυνομικών. Το
κίνημα που ζητά δικαιοσύνη για τον Ζακ έχει πολύ νωπές
τις εμπειρίες του τι σημαίνει η θεσμική ομοφοβία, η αστυνομική αυθαιρεσία και η ατιμωρησία -που μέσα στον μόλις
ένα χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν ενταθεί. Επιπλέον, οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και
συνεχίζουν να επιτίθενται και να απειλούν, ενώ το κατηγορητήριο με το οποίο παραπέμπονται στο Μεικτό Ορκωτό
Δικαστήριο είναι επιεικές.
Όμως το κίνημα έχει πρόσφατες και ζωντανές και τις εμπειρίες που δείχνουν ότι μπορεί να κερδίζει. Η καταδίκη των
δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη είναι ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα, ενώ η εμπειρία του πανελλαδικού
ξεσηκωμού εν όψει της απόφασης για τη δίκη της Χρυσής
Αυγής δείχνει τον δρόμο. Γι' αυτό, η διαδήλωση για τα δυο
χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ θα είναι κομβική για τη
συνέχεια μιας μεγάλης μάχης για να αποδοθεί δικαιοσύνη κόντρα στους τόνους λάσπης και τις τεράστιες προσπάθειες συγκάλυψης και κωλυσιεργίας από τον κρατικό μηχανισμό και τα κυρίαρχα ΜΜΕ.
Η συγκέντρωση της 21/9 θα ξεκινήσει στις 6μμ στην οδό
Γλάδστωνος. Στο κάλεσμά της η Ανοιχτή Συνέλευση για
τον Zak / Zackie τονίζει: “Είμαστε αλληλέγγυα στο κίνημα
Black Lives Matter και σε κάθε κίνημα χειραφέτησης των
καταπιεσμένων υποκειμένων. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας στις οικογένειες των θυμάτων και στους επιζώντες
της ναζιστικής βίας της Χρυσής Αυγής. Θα είμαστε δίπλα
τους σε κάθε βήμα. Αγωνιζόμαστε για να δικαιωθούν οι
μνήμες όλων των δολοφονημένων αδερφών μας.”

e-mail: ergatiki@gmail.com / τηλ. 210 5241001

δεν βασίζονται σε υποκειμενική θεώρηση. Επιδημία, θάνατος, κρατική εγκατάλειψη, περικοπές σε φάρμακα και στις δαπάνες. Με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που σήμερα πέταξαν και κλείδωσαν τους ανθρώπους στη Μόρια χωρίς τις
παραμικρές συνθήκες υγιεινής, τότε πέταξαν
τους προγόνους μας, που ήδη έφεραν το

«ελείον μίασμα», σε ελώδη εδάφη με αποτέλεσμα να νοσήσουν όλοι και πολλοί από αυτούς
να πεθάνουν.
Οι επιθέσεις βέβαια ενάντια στους πρόσφυγες συνεχίστηκαν με διαφορετική μορφή στα
κατοπινά χρόνια. Στην Κατοχή μεγάλο μέρος
του χωριού μας είχε περάσει με το ΕΑΜ. Αυτό
άλλωστε συνέβη με τους περισσότερους πρόσφυγες. Η οργή, η απογοήτευση, η κατάρρευση
των όποιων προσδοκιών έφεραν την αντίσταση
και το πέρασμα από το βενιζελικό στρατόπεδο
στην Αριστερά. Η απάντηση ήρθε από τη Χαλκίδα όταν κατά τη διάρκεια των εκκαθαριστικών
επιχειρήσεων στην Εύβοια, το χωριό μας, η Νέα
Σινασός κάηκε από τους Ταγματασφαλίτες και
τα Ες-Ες που εξόρμησαν από την πρωτεύουσα
του νησιού. Μέχρι τη δεκαετία του ‘80 εμείς μεγαλώσαμε παίζοντας στα χαλάσματα των σπιτιών των εξόριστων. Και φυσικά εκτός από το
«ελείον μίασμα» οι κάτοικοι του χωριού φέραμε
και ένα άλλο μίασμα, αυτό του «τουρκόσπορου»
εμπνευσμένο από τους πολιτικούς προγόνους
όλων όσων σήμερα φωνασκούν για τον εγκλεισμό των προσφύγων σε ξερονήσια.
Όποιος σήμερα χρησιμοποιεί ως εργαλείο
διαχείρισης της κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού τη μισαλλοδοξία, τον εθνικισμό και το ρατσισμό εναντίον των προσφύγων στη Μόρια
ασελγεί, μεταξύ άλλων, εις βάρος της και της
δικής μας προσφυγικής μνήμης και ταυτότητας.

Σεραφείμ Ρίζος

Οι μετανάστες από το Μπανγκλαντές
καταγγέλλουν

Τι σημαίνει ο ρατσισμός για τους εργάτες
από το Μπαγκλαντές στην Ελλάδα;

Μ.Ρ.: Ζω στην Ελλάδα περίπου έναν χρόνο. Δουλεύω στον
Λάππα Αχαΐας στις φράουλες. Ζητάμε χαρτιά. Θέλουμε να
μείνουμε εδώ μαζί σας και να παλέψουμε για χαρτιά και για
καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Ρ.Χ.: Κι εγώ ζω στην Ελλάδα έναν χρόνο και δουλεύω στον
Λάππα. Αναγκάζομαι να έρχομαι συχνά Αθήνα. Είναι πολύ δύσκολο, υπάρχει η πανδημία, φοβάμαι μη μας πιάσει η αστυνομία. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα χωρίς χαρτιά. Οι εργάτες στις φράουλες ζούμε σε παράγκες στα χωράφια, 20-20 ή
50-50 στην καθεμιά. Πολύ λίγοι μένουν σε σπίτια. Πρέπει να
πληρώνουμε για το ρεύμα και το νερό στις παράγκες. Δεν
μας πληρώνουν όλα τα λεφτά που έχουμε συμφωνήσει, μας
κρατάνε κάποια. Το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει πολλή
δουλειά. Πληρωνόμαστε με την ώρα αλλά το περισσότερο
που μπορεί να δουλέψουμε είναι 5 ώρες, δηλαδή παίρνουμε
λιγότερα από 20 ευρώ τη μέρα. Και δουλεύουμε μόνο 15 μέρες τον μήνα, εκ περιτροπής. Στο τέλος του μήνα μας μένουν
μόνο 150 ευρώ, πολύ λιγότερα από παλιά.
Τζ.Ντ: Το 2013 στην Καλλιθέα μου είχαν επιτεθεί και μου άνοιξαν το κεφάλι. Έφαγα πολύ ξύλο. Έπεσα αναίσθητος και ξύπνησα στο νοσοκομείο. Ο Θεός με βοήθησε και δεν σκοτώθηκα.
Αργότερα που ο γιος μου γεννήθηκε με 80% αναπηρία, δεν είχα
κάποια βοήθεια από την κοινωνική πρόνοια γιατί “δεν είναι Ευρωπαίος”, παρά το ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αυτό είναι το
πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει νόμος να μας προστατεύει, να μπορούμε να βγάλουμε χαρτιά. Είμαι 20 χρόνια στην
Ελλάδα. Τα παιδιά των μεταναστών φτάνουν 18 χρονών και δεν
μπορούν να βγάλουν διαβατήριο ή ταυτότητα. Τους ζητούνται
χαρτιά από την πατρίδα. Πώς να μας τα δώσουν τα χαρτιά από
την πατρίδα; Δεν γεννήθηκαν εκεί τα παιδιά.

Αθήνα, 26 Ιούνη

Τώρα τελειώνει η δίκη της Χρυσής Αυγής. Αυτή τη μάχη,
που είναι συνδεδεμένη με την μάχη ενάντια στον ρατσισμό,
θα τη δώσουν μαζί οι ντόπιοι εργάτες με τους εργάτες από
το Μπαγκλαντές;
Τζ.Ντ.: Τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πολλές μάχες μαζί. Εγώ ήμουν και στη μεγάλη διαδήλωση το 2017 προς τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής που συμμετείχε μαζικά η Κοινότητα Μπαγκλαντές. Οι εργάτες από το Μπαγκλαντές έχουμε
συμμετάσχει και στις συσκέψεις στα γραφεία της ΚΕΕΡΦΑ.
Όταν χρειαστεί θα έρθουμε πάλι. Οι Κοινότητες του Πακιστάν,
του Μπαγκλαντές και διάφορων χωρών της Αφρικής έρχονται
και συμμετέχουν τακτικά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να έρθουν κι άλλοι, πχ από τις Φιλιππίνες, από άλλες
χώρες της Ασίας κλπ. Θα είμαστε πιο δυνατοί αν έρθουν όλες
οι κοινότητες και για το δικαστήριο, αλλά και να διεκδικήσουμε
ιθαγένεια για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
Μ.Ρ.: Στις 7 του Οκτώβρη θα έρθουμε όλοι.

Οι μετανάστες μίλησαν στην Αφροδίτη Φράγκου
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Νέα από τους χώρους

Η Κρήτη που αντιστέκεται
ΧΑΝΙΑ

Τ

ην Τετάρτη 9/9 στα Χανιά
έγινε το δημοτικό συμβούλιο που αφορούσε
την εκκένωση στην κατάληψη
Ρόζα Νέρα, το οποίο μεταδόθηκε live έξω από το δημαρχείο. Η Ανταρσία στα Χανιά
έκανε μια παρέμβαση που όχι
απλά τόνισε τον υποκριτικό χαρακτήρα των άλλων συμβούλων, αλλά και υποστήριξε ότι η
Ρόζα για 16 χρόνια αγκάλιαζε
την κοινότητα των Χανίων.
Υπήρξε στέγη για πρόσφυγες
και αστέγους (ενώ ο δήμος τόσα χρόνια δεν έχει μεριμνήσει
για στέγη). Πλέον ο χώρος είναι ένα άβατο με ΜΑΤ και κάμερες παρακολούθησης, παραβιάζοντας το άσυλο (μιας και ο
χώρος αποτελεί ιδιοκτησία του
πανεπιστημίου). Αυτός ο χώρος πουλιέται χωρίς την έγκριση των φοιτητών και των καθηγητών.
Σάββατο 11/9, Χανιά.

Πορεία αλληλεγγύης στη Rosa Nera στο Ηράκλειο Κρήτης
Αντιφασίστες, εργάτες, μετανάστες συγκεντρώθηκαν στις 11/9 στο κέντρο του
Ηρακλείου για να σταθούν αλληλέγγυοι στην κατάληψη της Rosa Nera και να διαδηλώσουν ενάντια στη ρατσιστική πολιτική της ΝΔ. Η πορεία ξεκίνησε από τα Λιοντάρια με περίπου 500 άτομα, πανό με συνθήματα «Κάτω τα χέρια σας από τις καταλήψεις» και συμμετείχαν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΚΚΕ μ-λ, η ΛΑΕ, το μπλοκ του Ευαγγελισμού
και πλήθος αλληλέγγυου κόσμου. Με την εκκένωση της Rosa Nera, μιας κατάληψης
που μετρά 16 χρόνια, με την Κεραμέως να θέλει να ανοίξει τα σχολεία με 25 μαθητές ανά τάξη, με απεργίες στα νοσοκομεία και στην τέχνη, αλλά και εν όψει της 7
Οκτώβρη που επιδιώκουμε να ανακοινωθεί η καταδίκη των Ναζί, μπαίνουμε δυναμικά σε ένα αντιφασιστικό φθινόπωρο γεμάτο μάχες για «Να μπουν οι ανάγκες μας
πάνω από τα κέρδη τους».

Η Ανταρσία στα Χανιά αναφέρθηκε στην κατάρρευση της
πολιτικής τους, που εδώ και
χρόνια βασιζόταν σε ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης για
την πόλη, που οδήγησε σε πολιτικά αδιέξοδα που προσπαθούν να τα καλύψουν κάνοντας
επιθέσεις στο κίνημα. Ζήτησε
να απομακρύνει ο δήμος άμεσα
τα ΜΑΤ από την περιοχή και να
βγουν οι κάμερες. Η απόφαση
που έβγαλε εν τέλει το δημοτικό συμβούλιο είναι αυτή του
Δημάρχου, η οποία υποστήριζε
ότι εφόσον υποχωρήσει ο επενδυτής θα αξιοποιήσουν τον χώ-

Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τ

ην Τετάρτη 9/9 φασιστοειδή οργάνωσαν
συγκέντρωση μίσους στο Τυμπάκι η
οποία κατέληξε σε επίθεση σε ακόμα
τέσσερις Πακιστανούς εργάτες. Οι φασίστες
βανδάλισαν και χώρο που λειτουργούσε ως
τζαμί. Ένας από τους βασικούς διοργανωτές
της φασιστοσύναξης είναι στενός συνεργάτης
του υπόδικου Κασιδιάρη. Το πογκρόμ αυτό
ήταν η κορύφωση των ρατσιστικών επιθέσεων
που δέχονται οι μετανάστες εργάτες στο Τυμπάκι και στις Μοίρες.
Για μεγάλο διάστημα ρατσιστές με τις πλάτες της αστυνομίας οργάνωναν επιθέσεις
στους μετανάστες εργάτες, πράγμα που έχει
καταγγείλει το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων
και Ποτών Ηρακλείου από τα μέσα του καλοκαιριού και που ανέδειξε με ανακοίνωσή του
μετά το μαχαίρωμα μετανάστη εργάτη στο ερ-

ρο σύμφωνα με το κοινό όφελος προσπαθώντας να διατηρήσουν τον δημόσιο χαρακτήρα του κτηρίου. Την επόμενη
μέρα ακολούθησε παρέμβαση
φοιτητών έξω από την πρυτανεία, ο πρύτανης αρνήθηκε να
πάρει θέση.
Το περασμένο Σάββατο 12/9,
χιλιάδες διαδήλωσαν από τα
Χανιά και άλλα μέρη της Κρήτης, ντόπιοι και μετανάστες με
αφορμή την εκκένωση της κατάληψης Ρόζα Νέρα. Έδωσαν
το παρών συλλογικότητες, αλληλέγγυοι, πολιτικές οργανώσεις, ο φοιτητικός σύλλογος
και το δημοτικό σχήμα Ανταρσία στα Χανιά. Η πορεία είχε
χαρακτήρα αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό.
Στην προσυγκέντρωση υπήρξαν ομιλίες που έθεσαν την
αναγκαιότητα να κλείσει η Μόρια, την ανάγκη στέγης για
όλους, για τα ανοιχτά σύνορα
και για τις πολιτικές λιτότητας
που έχουν φτάσει τον κόμπο
στο χτένι.

Βαγγέλης Σ., Δανάη Κ.,
ΣΕΚ Χανίων

Απόσπασμα από τη δήλωση
του Σεραφείμ Ρίζου, εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου Χανίων με την Ανταρσία στα Χανιά, για τη συνεδρίαση της 9/9:
Η άρνηση να συμπεριληφθεί
στο ψήφισμα η εναντίωση του
δημοτικού συμβουλίου στην ξενοδοχοποίηση των κτιρίων στο
λόφο Καστέλι αποτελεί μια σιωπηρή αποδοχή των τετελεσμένων που έχει δημιουργήσει η
σύμβαση με την Belvedere και

Τσακίστε τους φασίστες
γοστάσιο Γιαννακάκης στις 28/9. Τα θύματα
αυτών των επιθέσεων είναι δεκάδες -το μαχαίρωμα ήταν το αποκορύφωμα.
Η Πακιστανική Κοινότητα μαζί με αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ Ηρακλείου συναντήθηκε
με τους εργάτες σε Μοίρες και Τυμπάκι για να
συζητήσει μαζί τους την κατάσταση αλλά και
να πάρει πρωτοβουλίες δράσης ώστε να βάλουμε τέλος σε αυτά τα περιστατικά. Οι εργάτες μάς είπαν πως, με εξαίρεση τις επιθέσεις,
δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα με τους πολίτες του Τυμπακίου, ενώ μάθαμε πως στην
“Παγκρήτια σύναξη”, όπως ονόμασαν τη συγκέντρωσή τους οι φασίστες, οι ντόπιοι ήταν
μόνο 3 ενώ οι υπόλοιποι είχαν μαζευτεί από τις
γύρω περιοχές, ακόμη και από το Ρέθυμνο.
Επιπλέον, τόνισαν πως ο κόσμος χρειάζεται να

μάθει την αλήθεια, πως δεν υπήρξε ποτέ βιασμός εργαζόμενης από τους μετανάστες εργάτες και πως όλο αυτό είναι ένα ψέμα γύρω
από το οποίο προσπαθούν οι φασίστες να διεγείρουν μίσος σε βάρος των Πακιστανών.
Συζητώντας με τους μετανάστες εργάτες
συμφωνήσαμε στην διοργάνωση διαδήλωσης
στο Ηράκλειο της Κρήτης με τους εργάτες
από το Τυμπάκι και τις γύρω περιοχές για το
συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και περαιτέρω
δράσεις στο άμεσο χρονικό διάστημα. Επιπλέον η Πακιστανική Κοινότητα και η ΚΕΕΡΦΑ συναντήθηκαν με εκπροσώπους των σωματείων
όπως το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και
Ποτών και το Συνδικάτο Οικοδόμων για να αντιμετωπίσουμε από κοινού την κατάσταση. Να
στείλουμε το μήνυμα πως ντόπιοι και μετανά-

η επέμβαση των ΜΑΤ. Έτσι η
έκφραση της θέλησης του οργάνου για να παραμείνει δημόσιος ο χαρακτήρας του χώρου
καταλήγει ένα κενό γράμμα.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πρόταση του δημάρχου για μετατροπή του χώρου
σε δημοτική βιβλιοθήκη. Πρόκειται για ένα πυροτέχνημα, για
ένα πουκάμισο αδειανό. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τον κ.
δήμαρχο, θα ισχύσει εφόσον
«δεν τελεσφορήσει η επένδυση». Με άλλα λόγια και ο δήμαρχος αναγνωρίζει την προτεραιότητα της επένδυσης.
Αυτό όμως που είναι πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι
όλοι λίγο ως πολύ, πέρα από
τις υπερφίαλες κραυγές για αλλαγή της εικόνας της πόλης και
άλλες αντίστοιχες ανοησίες,
έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι μπορεί και η επένδυση να μην «τελεσφορήσει».
Με άλλα λόγια ο επενδυτής «να
μας την κάνει» διεκδικώντας
και την αποζημίωση. Προτάσεις
τέτοιου τύπου έρχονται να
προφυλάξουν από πιθανή μελλοντική κατηγορία για συνενοχή σε κατασπατάληση χρημάτων του δημοσίου.
Με τη στάση τους αποσκοπούν στο να διασπάσουν τον
κόσμο που αγωνίζεται για τον
τελευταίο ελεύθερο δημόσιο
χώρο που έχει απομείνει στα
Χανιά. Η αναζήτηση των όποιων θεσμικών λύσεων είναι ισχυρή μόνο αν βασίζεται σε ένα
πολύ ισχυρό, ανοιχτό, δημοκρατικό κίνημα υπεράσπισης.

στες εργάτες παλεύουμε ενωμένοι ενάντια
στον ρατσισμό και τους φασίστες.
Στόχος μας σαν ΚΕΕΡΦΑ Ηρακλείου είναι να
κατέβουν αυτοί οι εργάτες και στην διαδήλωση στις 18 Σεπτέμβρη στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, καθώς και στην
εκδήλωση που θα διοργανώσουμε στα τέλη
του Σεπτέμβρη εν όψει της απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής στις 7 Οκτώβρη αλλά
και στις επόμενες δράσεις μας. Η κοινωνία της
Κρήτης έχει δείξει πολλές φορές τα αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά αντανακλαστικά της
και θα πρέπει να το κάνει ξανά, για να στείλουμε τους φασίστες στη φυλακή με την ολοκληρωτική τους καταδίκη και να δείξουμε πως
όταν μετανάστες εργάτες δέχονται επίθεση
αυτό είναι πρόκληση και επίθεση σε όλους
τους εργάτες ανεξαρτήτως καταγωγής.

Λεωνίδας Μαρουλάσοφ,
ΚΕΕΡΦΑ Ηρακλείου Κρήτης
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΙΛΙΟΝ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Στη φυλακή οι νεοναζί – Αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Γιώτης 8μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλιστικό κίνημα
ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλήτρια: Μαρία Καμνορόκα

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
θέατρο Εθν. Αντίστασης 7.30μμ
Ο κόσμος της καταστροφής και ο κόσμος
της ελπίδας
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 πλατεία Ηρώ 8μμ
Στη φυλακή οι νεοναζί – Αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Γαρδένια 7.30μμ
Ε.Ε., Ελλάδα και Τουρκία: Η ειρήνη δεν έρχεται με «κυρώσεις» της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΤΟΥΜΠΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 Χώρος Πολιτισμού
“Χρ. Τσακίρης” 7μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλιστικό κίνημα
ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 θεατράκι Άναυρος 8μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Σταθμός, ΗΣΑΠ 8μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
καφενείο πλατείας Σουρμενών 7.30μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9, 7.30μμ,
στέκι «Εκτός Σχεδίου», Νισύρου και Πάτμου
Οργανώνουμε την πάλη ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 Κισσάβου 11, 8μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 Κισσάβου 11, 8μμ
Εκλογές στις ΗΠΑ – Η ώρα του «μικρότερου κακού»;
Ομιλητής: Κώστας Φοινηνής
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
Πάρκο Ειρηνης και Φιλίας 6μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλιστικό κίνημα
Ομιλήτρια: Δώρα Κιντή
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9, καφέ Ποέτα 7μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλιστικό κίνημα
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι,
5ος ορ., 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου, του
ρατσισμού και της ανεργίας
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
ιντερνέτ καφέ Αγ.Γλυκερίας 8.30μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Νείλος 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
καφέ Λα Ροζέ, πλ. Αγ.Νικολάου 7μμ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-

Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Σάνφο Μοχαμαντί

• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Αλουστίνες 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ

Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 καφέ Αλουστίνες 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Αλουστίνες 7μμ
Εκλογές στις ΗΠΑ – Η ώρα του «μικρότερου κακού»;
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 Goody’s 7.30μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 καφέ Ραδιοφώνου 7.30μμ
Ο κόσμος της καταστροφής και ο κόσμος
της ελπίδας
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

• ΠΕΜΠΤΗ 17/9 δημαρχείο Νίκαιας
ΝΙΚΑΙΑ

7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 24/9 δημαρχείο Νίκαιας
7.30μμ
Ελληνο-τουρκικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Εκλογές στις ΗΠΑ, η ώρα του μικρότερου
κακού;
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλιστικό κίνημα
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 πλ. Ρήγα Φεραίου 7.30μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΑΤΡΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 17/9 καφέ Ηλιόπετρα,

στοά Θησέως και Αγ.Πάντων 7μμ
Εκλογές στις ΗΠΑ, η ώρα του μικρότερου
κακού;
Ομιλήτρια: Εύη Μαχοβίτσκαγια
• ΠΕΜΠΤΗ 24/9 καφέ Ηλιόπετρα, στοά
Θησέως και Αγ.Πάντων 7μμ
Ελληνο-τουρκικοί ανταγωνισμοί
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9
στου Βασίλη (πλατεία Δουργουτίου) 8μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλητής: Κοσμάς Ραφτόπουλος
ΚΥΨΕΛΗ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 δημαρχείο 6μμ
Οργανώνουμε τον αντιφασιστικό ξεσηκωμό
Ομιλητής: Νίκος Λεωνίδης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9
Τριών Ναυάρχων και Ιωάννου Βλάχου 6μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όρ. 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9 καφέ Κήπος 8.30μμ
Στη φυλακή οι νεοναζί – Αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΠΕΜΠΤΗ 17/9 Family cafe 7.30μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρόνας
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9
καφέ Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Μόνικα Γραμματικοπούλου

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση

Tον διεθνισμό

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια.
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Εργατικές
ομάδες
Εκπαιδευτικοί
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9
ΕΚΑ 6.30μμ

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό.

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 17/9
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Άγαλμα Παύλου Φύσσα 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Μετρό Δουκίσης 3μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/9
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 10πμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Γερμανός 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν 11.30 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 11.30πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Βασιλόπουλος Πλατεία 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία Έβερεστ 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Πλ. Σημηριώτη 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σωτήρος και Καραΐσκου 12μ
NIKAIA Λαϊκή Περιβολάκι 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ
Τσιμισκή με Ναυαρίνου 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 12μ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου με
Μαρτίου 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ
Πλατεία Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ

Κολοκοτρώνη και Ρ. Φεραίου 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 11.30πμ
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Συνέντευξη
Στις 28 Αυγούστου, στην αγόρευσή του στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Ν. Μιχαλόλιας
από τους συνηγόρους υπεράσπισης μίλησε λίγο πολύ για
“στημένους” μάρτυρες κατηγορίας. Ο Γιώργος Πίττας,
ένας από τους μάρτυρες κατηγορίας και μαζί με την Κατερίνα Θωίδου συγγραφέας του
βιβλίου «Φάκελος Χρυσή Αυγή
- Τα εγκλήματα των Νεοναζί
και πώς να τους σταματήσουμε», σχολιάζει τις εξελίξεις.
Αιγάλεω 1992. Ο Γιώργος Πίττας διακρίνεται δεξιά με τη ντουντούκα

Πως σχολιάζεις τα περί στημένων
μαρτύρων;
Έχουν περισσό θράσος οι συνήγοροι υπεράσπισης της Χ.Α. να πιάνουν
στο στόμα τους την αξιοπιστία των
μαρτύρων κατηγορίας. Από τους 265
μάρτυρες υπεράσπισης που κάλεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης στη
δίκη της Χ.Α, έφτασαν στο δικαστήριο για να καταθέσουν μόλις οι 69!
Προφανώς καταλάβαιναν ότι με κάθε
νέα κατάθεσή τους, όχι μόνο δεν
προέκυπτε κάτι που να ωφελεί τη δική τους πλευρά αλλά αντίθετα, επιβαρυνόταν η θέση των κατηγορουμένων. Θέλετε λόγω βλακείας, θέλετε λόγω συνειδητών αλληλοκαρφωμάτων, θέλετε κυρίως λόγω του ότι
τα γεγονότα είναι πεισματάρικα - τα
ψέματα και οι αντιφάσεις έβγαιναν
από το στόμα τους σαν μπουρμπουλήθρες λεκάνης που ξεβουλώνει.
Η Χρυσή Αυγή, που πριν ξεκινήσει
η δίκη μίλαγε για “πολιτική σκευωρία” που θα καταπέσει στον δικαστήριο, κατέληξε τελικά στην λήξη
της διαδικασίας να έχει καταπέσει η
ίδια. Με τους μάρτυρες να μην προσέρχονται. Τους κατηγορούμενους
να δίνουν ο ένας τον άλλον εγκαταλείποντας το πλοίο που βουλιάζει
σαν τα ποντίκια.
Τον βασικό ρόλο της υπεράσπισης των νεοναζί σ' αυτήν την δίκη
τον είχε η εισαγγελέας που έφτασε
στο σημείο να προτείνει την απαλλαγή τους από τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.
Ποια στοιχεία προσέφερες από την
πλευρά σου στο δικαστήριο;
Από την δική μου πλευρά μίλησα
με μια διπλή ιδιότητα, από την μια
ως δημοσιογράφος στην Εργατική
Αλληλεγγύη που καλύπτει από το
1997 τη δράση της φασιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής αλλά και
σαν θύμα βίαιων επιθέσεων των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου πρώτη φορά σαν φοιτητής το 1992 στο Αιγάλεω και στη συνέχεια το 2000 στην
Φωκίωνος Νέγρη, στην Κυψέλη.
Οι πρώτες δολοφονικές επιθέσεις
των ταγμάτων εφόδου ξεκίνησαν
στα πλαίσια της εθνικιστικής υστερίας που είχε ξεσηκώσει η κυβέρνη-

Παράδοση αγώνων για
να πάνε φυλακή οι Ναζί
ση του μπαμπά Μητσοτάκη για το
Μακεδονικό το 1992 και συνεχίστηκαν το 1996 με τα Ίμια. Τα μέλη της
ΟΣΕ –και όχι μόνο- είχαν βρεθεί
από την πρώτη στιγμή στο στόχαστρο της ναζιστικής συμμορίας λόγω της διεθνιστικής τους στάσης και
της δράσης τους στο αντιρατσιστικό
κίνημα που απαιτούσε χαρτιά και νομιμοποίηση για τους μετανάστες.
Έχοντας ήδη από τότε την αίσθηση της πραγματικής απειλής της
ανόδου των φασιστών στην Βρετανία, την Γερμανία και την Γαλλία,
δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις στο
ξεδίπλωμα ενός μαζικού αντιφασιστικού κινήματος στα σχολεία και
στις γειτονιές ώστε να μην συμβεί
κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα.
Αυτές οι πρωτοβουλίες μας έβαλαν περισσότερο στο στόχαστρο.
Στις 6 Απριλίου του 1996 έγινε στη
Φωκίωνος Νέγρη οργανωμένη επίθεση τάγματος εφόδου που κατέληξε
στον βαρύ τραυματισμό πέντε συντρόφων που διακινούσαν την Εργατική Αλληλεγγύη. Ήταν μια επίθεση
πρότυπο για τις επόμενες. Ξεκίνησε
από τα γραφεία της Χ.Α που τότε βρίσκονταν στην Κεφαλληνίας με ρόπαλα του μπέιζμπολ, πέτρες, σιδερολοστούς και έληξε με παραγγέλματα
αποχώρησης από τους ομαδάρχες.
Τότε για πρώτη φορά, πήραμε την
πρωτοβουλία να πάμε τους φασίστες στα δικαστήρια. Ήταν μια κρίσιμη επιλογή που βοήθησε στην ανάδειξη του χαρακτήρα της ναζιστικής
συμμορίας μέσα από μια ολόκληρη
καμπάνια υπογραφών στους δρόμους, ψηφισμάτων στα συνδικάτα
και συγκεντρώσεων στα δικαστήρια.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
από τις πρώτες έξι καταγεγραμμένες τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος μελών και στελεχών της Χ.Α οι τέσσερις αφορούσαν

επιθέσεις σε μέλη της ΟΣΕ και του
ΣΕΚ, η μια πρώην μέλη του και η τελευταία, εκείνη ενάντια στον Δ. Κουσουρή, μέλος του ΝΑΡ, διαπράχτηκε
σε μια από τις αναβολές της δίκης
για την επίθεση σε μέλη της ΟΣΕ το
1996 – στο τέλος της οποίας καταδικάστηκαν τελεσίδικα οι Χαράλαμπος
Κουσουμβρής και Δημήτρης Ζαφειρόπουλος, που είχαν υπάρξει υπαρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης.
Μίλησέ μας για την περίπτωση
όπου υπήρξες θύμα επίθεσης το
2000.
Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι
ήδη τότε αλλά και στη συνέχεια, η
απειλή της Χρυσής Αυγής δεν περιοριζόταν στους αντιφασίστες, στους
αντιρατσιστές και στους αριστερούς
αλλά είχε επεκταθεί στους μετανάστες, κυρίως Αλβανούς τότε, τους
τσιγγάνους και γενικότερα εναντίον
όλων όσων τα πιστεύω ή ακόμη και η
εμφάνιση δεν συμβάδιζε με τη ναζιστική τους ιδεολογία. Δεν επρόκειτο
για ανταγωνισμούς ανάμεσα σε
«ακροκινούμενες ομάδες» όπως

ήταν η ορολογία της αστυνομίας επί
διακυβέρνησης Σημίτη αλλά για
απειλή «Εναντίον Όλων» όπως έλεγε
και το χιτλερικό σύνθημά τους.
Το 2000, στις 17 Ιούνη, είχαμε μια
διπλή ναζιστική επίθεση, στην Ομόνοια, σε εξόρμηση που γινόταν στο
σταθμό και στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στην οδό Αναξαγόρα. Κατέστρεψαν ό, τι μπορούσαν στο χώρο
του βιβλιοπωλείου και απείλησαν με
μαχαίρι. Δεν ξέραμε τα ονόματα των
δραστών και έγινε μήνυση κατ’ αγνώστων. Ωστόσο φεύγοντας οι δράστες
φωτογραφήθηκαν. Στις 30 Ιουνίου
και ενώ ήταν σε εξέλιξη η καμπάνια
για αντιρατσιστικό συλλαλητήριο τον
Ιούλη, δεχτήκαμε νέα επίθεση από
ομάδα 10 ατόμων στη Φωκίωνος Νέγρη. Αρχηγός της ομάδας ήταν το
ίδιο άτομο. Η επίθεση ξεκίνησε από
την οδό Πύθωνος 16 που τότε ήταν
ένα υπόγειο-ορμητήριο. Με έριξαν
κάτω και με χτυπούσαν στο κεφάλι
και στον αυχένα με μπουνιές και κλωτσιές. Χτύπησαν επίσης τη Διονυσία
Πυλαρινού και την Ντίνα Γκαρανέ.
Όπως έγραφε χαρακτηριστικά η απόφαση του δικαστηρίου, υπήρχαν χτυπήματα που μπορούσαν να αποβούν
μοιραία για τη ζωή μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους μαθητές-τριες που
έπαιρναν τηλέφωνο για να ονοματίσουν τους δράστες της επίθεσης
εναντίον μου, περιγράφοντας πως
«με έβαλαν σε ένα κάδο σκουπιδιών»,
μου έβαλαν σουγιά στο λαιμό.
Δόθηκαν οι φωτογραφίες στην
Ελευθεροτυπία, δημοσιεύτηκαν και
μέσα από αυτή τη διαδικασία αναγνωρίστηκαν τα πρόσωπα του Γιάννη
Αδράσκελα, που ήταν ο αρχηγός
στις επιθέσεις και του Παναγιώτη
Ρουμελιώτη, γνωστού ως «Πόρκυ» που όπως διάβασα πρόσφατα, απεβίωσε. Ο Αδράσκελας καταδικάστηκε και για τις δύο επιθέσεις ενώ στη

συνέχεια έγινε γνωστό ότι είχε γίνει
Ειδικός Φρουρός μόλις λίγο μετά την
διάπραξή τους! Ήταν ένας γνωστός
χρυσαυγίτης, με παρουσία στα δικαστήρια, όπου ερχόταν για να συμπαρασταθεί στους ομογάλακτούς του
αλλά και σε συνάξεις της Χ.Α.
Όσο και αν στο πέρασμα του χρόνου κάποια ονόματα άλλαξαν, αυτό
που παρέμεινε σταθερό σε όλες τις
επιθέσεις της Χ.Α από την δεκαετία
του ’90 μέχρι σήμερα είναι ο ναζιστικός της χαρακτήρας, η βίαια δολοφονική της δράση, η κάθετη ιεραρχία της που εμπλέκει άμεσα όλη την
ηγεσία της και βέβαια ο υπεράνω
όλων αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Ν. Μιχαλολιάκος.
Πώς σχολιάζεις την πρόταση της
εισαγγελέως; Ποια πρέπει να είναι
η απάντηση του κινήματος;
Τα δικαστήρια, όλο αυτό το αρχικό διάστημα που περιέγραψα από
την δεκαετία του ’90 μέχρι το 2013
και σε μια σειρά υποθέσεις φρόντιζαν συχνά-πυκνά να μας θυμίζουν με
ποιανού το μέρος είναι. Οι νεοναζί
της Χρυσής Αυγής αισθάνονταν σαν
στο σπίτι τους στα δικαστήρια και τα
αστυνομικά τμήματα καθώς και στα
δύο έχουν χτίσει από καιρό τις διασυνδέσεις τους.
Η εισαγγελική πρόταση στη δίκη
της εγκληματικής οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής αντανακλά αυτήν την
παράδοση. Μια εισαγγελέας που είχε
ερμητικά κλειστά τα αυτιά της στις
δεκάδες καταθέσεις των θυμάτων,
των αυτόπτων μαρτύρων, των μαρτύρων κατηγορίας αλλά και των “προστατευόμενων” μαρτύρων που επιβεβαίωναν τις κατηγορίες από “μέσα”.
Που είχε ερμητικά κλειστά τα μάτια
της στα ατράνταχτα στοιχεία που
προέκυψαν από το αχανές αποδεικτικό υλικό και στις δεκάδες τελεσίδικες
αποφάσεις καταδίκης μελών και στελεχών της Χ.Α για πλήθος εγκληματικών ενεργειών και δολοφονικών επιθέσεων από τις οποίες προέκυπτε
σαφώς η εγκληματική οργάνωση.
Αλλά αυτό που έχουμε μάθει τόσα
χρόνια αγώνων είναι ότι τον τελικό
αποφασιστικό ρόλο τον έχει το μαζικό κίνημα. Όπως τον Σεπτέμβρη του
2013 ανάγκασε την κυβέρνηση Σαμαρά να τους κλείσει στη φυλακή
μέσα από ένα γενικό αντιφασιστικό
ξεσηκωμό στα σωματεία, στους χώρους εργασίας, στις σχολές, στα
σχολεία, στις γειτονιές, όπως το
2019 τους πετάξαμε έξω από τη
Βουλή, έτσι και τώρα μπορούμε να
πετύχουμε την καταδίκη της ηγεσίας και των μελών της εγκληματικής συμμορίας. Τις τρεις βδομάδες
που απομένουν ως την απόφαση οργανώνουμε ένα τέτοιο ξεσηκωμό
ώστε το ξημέρωμα της 7ης Οκτώβρη, οι ακτίνες του ήλιου που θα ξεπροβάλλουν από τον Υμηττό να γράφουν πάνω στο Εφετείο με μεγάλα
καθαρά γράμματα: Ούτε να το διανοηθείτε.
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«Είναι μια προνομιακή περίοδος να συνδέσεις
το ταξικό με το αντιφασιστικό»
Oι καλλιτέχνες
που ανεβάζουν
την παράσταση
«Με τις μέλισσες
ή με τους λύκους»
μίλησαν
στη Λένα Βερδέ

Πώς αποφασίσατε να πάρετε αυτή
την πρωτοβουλία;
Παύλος Κατσιβέλης: Καταρχάς αρκετοί από εμάς παρακολουθήσαμε τη
δίκη και την εξέλιξή της αυτά τα χρόνια. Αυτό που με έκανε όμως να το
σκεφτώ ήταν το ίδιο το κείμενο. Το
φαντάζεται κανείς ανεβασμένο όταν
το διαβάζει, είναι πολύ έντονο, από
μόνο του “φωνάζει” ότι κάτι θέλει να
γίνει. Οπότε το πρότεινα στους συναδέλφους/ισσες εδώ, που στο παρελθόν έχουμε δουλέψει σε κάποια
πράγματα μαζί και μου αρέσει η δουλειά του καθενός ξεχωριστά, και όλοι
είπαν ναι. Έτσι, μετά και την πολύ
θερμή και απλόχερη παραχώρηση
από τον Θανάση και τους Αντίποδες,
το κείμενο πήγε στη Δανάη και τη Λυδία που έκαναν το κόψιμο και την
δραματουργική επεξεργασία και ξεκινήσαμε, αρκετούς μήνες πριν.
Νικόλας Κανάβαρης: Σε αυτό το
διάστημα προσπαθήσαμε να δούμε
τις ημερομηνίες της δίκης σε συνεννόηση και με τον Θανάση ώστε να
μπορέσει η παράσταση να ανέβει
πριν η δίκη να τελειώσει. Οπότε είναι
και μια προσπάθεια παρέμβασης σε
αυτή τη μάχη. Την αντιλαμβανόμαστε σαν ένα κομμάτι του αντιφασιστικού αγώνα τα τελευταία πολλά
χρόνια, που μπορεί να παίρνει και
διαφορετική μορφή. Δηλαδή ήταν,
είναι και θα συνεχίσει να είναι στο
δρόμο, αλλά θα μπορούσε να είναι
πχ και στο θέατρο; Ήταν ένα ερώτημα και για μένα και για όλους μας
που το απαντήσαμε θετικά. Ναι, μπορεί να είναι και στο θέατρο αυτή η
διεκδίκηση, αυτός ο αγώνας.
Δανάη Λιοδάκη: Σε ένα πρώτο επίπεδο θέλαμε να συμβάλλουμε στο κίνημα και την κουβέντα που γίνεται
όλο τον τελευταίο καιρό για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Να καταδειχτεί δηλαδή και με αυτό τον τρόπο ότι δεν είναι αθώοι και πρέπει να
καταδικαστούν. Μας ενδιέφερε όμως
και καλλιτεχνικά το κείμενο, η κεντρική του ιδέα, αυτός ο διαχωρισμός
που βάζει ανάμεσα στον κόσμο των
λύκων και στον κόσμο των μελισσών.
Μέσα από την παράσταση προσπαθούμε να αναδείξουμε ένα κομμάτι
του κόσμου των μελισσών.
Πώς έγινε η μεταφορά του κειμένου στη σκηνή;
Γεράσιμος Γεννατάς: Καταρχάς
είναι τόσο πολύ δυνατό το κείμενο.
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Λέγαμε με τον Παύλο τις προάλλες
ότι ενώ είναι ένα κείμενο πολύ αυστηρά δομημένο, φτιαγμένο με
όρους που ορίζει η νομική επιστήμη,
την ίδια στιγμή, ενώ είναι τόσο μαθηματικό, έχει μέσα στην αγκαλιά
του τόση πολλή ποίηση. Ο Καμπαγιάννης μας εξήγησε σε κάτι μπύρες
–λίγες δυστυχώς (γέλια)- ότι είχε
πολλά προβλήματα λυμένα από
τους συναδέλφους του, από άλλες
μέλισσες δηλαδή που είχαν κάνει
πολλή δουλειά, για να αποκτήσει το
κείμενο όλες αυτές τις πτυχές τις
ποιητικές. Μετά εμείς, επειδή είμαστε βαρεμένοι με αυτό που κάνουμε, το καλλιτεχνικό, λέμε μήπως και
η ποίηση είναι το ίδιο; Μήπως κι αυτή είναι ένα κείμενο κατασκευασμέ-

νο μαθηματικά, αυστηρά δομημένο,
ταξινομημένο, που όμως έχει στην
αγκαλιά της όλους εμάς; Η διαφοροποίηση στη δική μας περίπτωση
είναι ότι δεν πρόκειται ακριβώς για
μια παράσταση αλλά για μια μορφή
διαβάσματος. Άρα έχει μια λίγο μεγαλύτερη πρωταγωνιστική θέση το
κείμενο. Άρα πρέπει να κρατήσεις
πίσω κάποια άλλα πράγματα για να
έρθει το κείμενο μόνο του πιο μπροστά. Ωραίο είναι αυτό. Με ακριβώς
αυτή τη συνθήκη, λίγο καινούργια
εμπειρία.
Δανάη Λιοδάκη: Έτσι όπως κάναμε το κόψιμο του κειμένου και τη
δραματουργική επεξεργασία μαζί,
επιλέξαμε να κρατήσουμε τη ροή
της αγόρευσης ως έχει, απλά κόψα-

με πάρα πολλά κομμάτια ενδιάμεσα,
κυρίως τα πιο πρακτικά δικαστικά.
Κρατήσαμε τους βασικούς πυλώνες,
αναδεικνύοντας τον κάθε ένα από
λίγο. Άρα έχουμε κρατήσει ένα κομμάτι για τη δίκη, ένα για τη ΧΑ ως
εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση, από
ένα κομμάτι για τις τρεις υποθέσεις
που συνεκδικάζονται καθώς και τον
επίλογο της αγόρευσης.
Γιώργος Χανός: Κάποιος που δεν
έχει διαβάσει την αγόρευση ή δεν
έχει παρακολουθήσει την υπόθεση,
μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει
γιατί η ΧΑ είναι εγκληματική οργάνωση, τη δράση της, την ιστορία της
μέσα στο χρόνο, γιατί πρέπει να καταδικαστεί. Έχουν καταφέρει δηλαδή τα κορίτσια να μείνει όλη η ουσία. Και μουσικά αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με τον Παύλο είναι να πάρουμε διάφορα στοιχεία
από τα ηχητικά ντοκουμέντα της δίκης που αναφέρονται στο κείμενο
και να τα αξιοποιήσουμε δημιουργώντας καινούργια υλικά και ήχους
από αυτά.
Τους τελευταίους μήνες οι εργάτες
της Τέχνης είσαστε στο δρόμο. Τι
έχετε να πείτε για αυτές τις κινητοποιήσεις;
Γεράσιμος Γεννατάς: Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να καταλάβουμε και να αναρωτηθούμε όλοι
μαζί κι εμείς σαν κομμάτι της κοινω-

νίας και οι υπόλοιποι άνθρωποι που
είναι εργάτες, αν είμαστε χρήσιμοι.
Δεν ξέρω αν είμαστε χρήσιμοι στην
κοινωνία, αν μας θέλει η κοινωνία.
Μιλάω για αυτή την κοινωνία που
υπάρχει. Είναι πολύ σκληρό και βαρύ αυτό, ποια είναι η άποψη της ευρύτερης κοινωνίας για μας. Ότι είμαστε κάτι τύποι που είμαστε γελωτοποιοί, χωρατατζήδες; Είναι λίγο
σκιαχτικό. Όλες οι αναφορές είναι
τηλεοπτικές και τίποτα άλλο. Για
όλα τα θέματα. Τα σχολεία πχ φέτος
ανοίγουν με αναρίθμητα προβλήματα και ελλείψεις, εν μέσω μάλιστα
του κορονοϊού. Προβλήματα που πέφτουν όλα στις πλάτες των δασκάλων να αντιμετωπίσουν. Είναι ταξικό
το ζήτημα. Η λογική τους είναι: “Δεν
μας νοιάζει αν όλα αυτά τα παιδιά
μείνουν αγράμματα, τα δικά μας είναι στο κολλέγιο και θα σας κυβερνήσουν κιόλας σε είκοσι χρόνια”.
Παύλος Κατσιβέλης: Ένα ενδιαφέρον πράγμα που έγινε με την πανδημία είναι ότι ανακίνησε πάρα πολύ
το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών για
τα εργασιακά τους δικαιώματα. Είδαν πολύ περισσότερο τον εαυτό
τους ως εργαζόμενους. Και στους
συλλόγους και παντού, το art workers έγινε σύμβολο. Παλιότερα δεν
ήθελαν καν να το λένε αυτό, κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι καλλιτέχνες
είναι κάτι άλλο. Και τώρα βλέπεις ότι
απαιτούν να τους λένε έτσι. Οι εργασιακές συνθήκες των καλλιτεχνών
στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολες και πριν την πανδημία. Η
πλειοψηφία κάνουμε κι άλλες δουλειές, λίγοι είναι αυτοί που μπορούν
να ζήσουν μόνο από την τέχνη. Πολύ
ενδιαφέρον επίσης είναι ότι αυτό το
αυθόρμητο, το από τα κάτω κίνημα,
που θυμίζει παρόμοια κινήματα από
το 2001 και κύρια από το 2010 και
μετά, δεν ήταν ενάντια στις ήδη ορ-

Οικονομία και Πολιτική
γανωμένες δομές των καλλιτεχνών σε σωματεία κλπ. Αντιθέτως αναζωογόνησε τα
σωματεία, έβγαλε σχήματα πολιτικά, ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί
τους. Και ακόμα, ότι το ίδιο το support art
workers και παρόμοιες δικτυώσεις βάζουν
μόνες τους μπροστά, ξεκάθαρα, ότι στις 7
Οκτώβρη θα είμαστε εκεί όλοι μαζί. Αυτό
δεν το είχαμε πριν. Είναι μια προνομιακή
περίοδος να συνδέσεις το ταξικό με το αντιφασιστικό. Να δούμε το μπρεχτικό ότι ο
φασισμός μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο
σαν η πιο χυδαία ξεδιάντροπη μορφή καπιταλισμού.
Ποιους στόχους
βάζετε με την παράσταση;
Φοίβος Πετρόπουλος: Υπήρξε πολύ
γρήγορα ενδιαφέρον και ανταπόκριση για
την παράσταση. Πολύ γρήγορα τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και γι' αυτό προστέθηκαν δυο ακόμα παραστάσεις. Πιστεύω ότι
πρέπει να δημιουργηθεί τριβή με το ζήτημα, όσο περισσότερο γίνεται, με όσους περισσότερους γίνεται, είτε είναι μια βδομάδα, είτε μια μέρα πριν το Εφετείο. Τώρα είναι η στιγμή. Εμείς αυτό κάνουμε, μέσα
από μια σκηνική πράξη, τους καλούμε να
έρθουν σε επαφή με αυτή τη μάχη.
Δανάη Λιοδάκη: Για μένα είναι σημαντικό ότι αυτή η δίκη και όλα τα προηγούμενα χρόνια που η ΧΑ είχε μια δράση στο
δρόμο και τη βλέπαμε καθημερινά και
υπήρχε ένας φόβος ότι μπορεί να είμαι
στο λεωφορείο και να χτυπήσουν έναν μετανάστη κλπ, και μετά ότι μπήκε στη Βουλή, ότι δολοφόνησαν έναν από μας, το
σύμβολο της μητέρας, έχει φέρει σε
όλους και ένα συναίσθημα. Δεν είναι μόνο
μια σκέψη και συζήτηση ορθολογική, τι είναι ο φασισμός, πώς γεννιέται, πώς χτυπιέται, πώς νικιέται, είναι και ένα συναίσθημα συλλογικό. Και αυτό που κάνουμε
εδώ έχει σημασία να ακουμπήσει και αυτό
το κομμάτι.
Παύλος Κατσιβέλης: Συμφωνώ με τη Δανάη, δεν το είχαμε ξαναπεί έτσι μέχρι σήμερα. Μπορείς να βρεις κομμάτια ποίησης
στα κείμενα, στις δράσεις, στις διαδικασίες, στις κινητοποιήσεις, στον κόσμο του
αγώνα. Είναι κάτι που πολλές φορές το ξεχνάμε. Επίσης αυτή η δίκη έχει ιστορικές
διαστάσεις, είναι από αυτές που κρίνονται
πολύ λιγότερο στο δικαστήριο. Αξίζει κανείς να συνδράμει από όλα τα μετερίζια
και πιθανότατα να έχει και κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Αν γεμίζουν εκδηλώσεις,
πορείες, θέατρα, τραγούδια, αν υπάρχει
μια λαϊκή κίνηση που λέει ότι στο δικαστήριο θέλουμε αυτή την απόφαση, μπορεί να
έχει σημασία.
Νικόλας Κανάβαρης: Θα ήθελα σε
όσους έρθουν στην παράσταση, στην μιάμιση αυτή ώρα, να δοθεί η αίσθηση ενός
πολύ δυνατού “εμείς”, ενός κοινού κόσμου. Να δοθεί η δυνατότητα να οραματιστούμε από κοινού, να πλάσουμε ένα διαφορετικό αύριο. Έναν κόσμο που πάνω
στο δίπολο που θέτει η παράσταση, με τις
μέλισσες ή με τους λύκους, να είναι σηματοδότης ότι είναι μονόδρομος για μας που
είμαστε οι εργαζόμενοι, οι από κάτω, οι
καταπιεζόμενοι να κοιτάμε προς τις μέλισσες και να είμαστε μαζί τους.
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Λεφτά για Υγεία - Παιδεία και
όχι για εξοπλισμούς
Συνέχεια από τη σελ. 2
Ο επιλεγμένος υποψήφιος πρωθυπουργός Μουσταφά Αντίμπ
αναμένεται να παρουσιάσει το
υπουργικό του συμβούλιο στον
Πρόεδρο Μισέλ Αούν τη Δευτέρα...”. Λεπτομέρεια: ο στρατηγός
Αούν, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του εμφυλίου πολέμου
που διέλυσε τον Λίβανο τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Ήταν
ο αρχηγός της χριστιανικής 8ης
Μηχανοκίνητης Μεραρχίας που
πολεμούσε ενάντια στις φιλοσυριακές και φιλοπαλαιστινιακές δυνάμεις. Το 1990, με την ήττα του,
εγκατέλειψε τη χώρα και ζήτησε
άσυλο -που αλλού, στην σύμμαχό
του Γαλλία.
Τον ίδιο βρώμικο ρόλο έπαιξε και συνεχίζει να παίζει- η Γαλλία
στην Βόρεια Αφρική. Ο Μακρόν
διαλαλεί ότι η χώρα του ενδιαφέρεται μόνο για την αποκατάσταση
της ειρήνης και της νομιμότητας
στην Λιβύη (μια παλιά ιταλική
αποικία που συνορεύει όμως με
την Αλγερία και τις άλλες παλιές
γαλλικές κτήσεις της περιοχής).
Στην πραγματικότητα, όμως, η
Γαλλία στήριζε όλα τα τελευταία
χρόνια τον διαβόητο “στρατάρχη
Χαφτάρ” -έναν πολέμαρχο που είχε την έδρα του στην Ανατολική
Λιβύη και προσπαθούσε να ανατρέψει την (αναγνωρισμένη από
τον ΟΗΕ) κυβέρνηση της Τρίπολης.

Προστάτης
Από την Κορσική ο Μακρόν
“απηύθυνε μήνυμα αλληλεγγύης
προς την Ελλάδα”, χαρακτήρισε
“παράνομες τις ενέργειες της
Τουρκίας” και απείλησε τον Ερντογάν με νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις αν συνεχίσει τις “προκλήσεις”. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που την στηρίζουν (δηλαδή σχεδόν όλα) έτρεξαν να προβάλλουν με πηχιαίους τίτλους την
“εθνική αυτή επιτυχία”.
Η γαλλική “προστασία”, όμως
δεν είναι επιτυχία. Είναι συμφορά.
Η εμπλοκή μιας ακόμα ισχυρής
στρατιωτικής δύναμης στους ανταγωνισμούς της Ανατολικής Μεσογείου ρίχνει λάδι στη φωτιά της
αντιπαράθεσης και πολλαπλασιάζει τους κινδύνους ενός “θερμού
επεισοδίου” με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Και δεν χρειάζεται καν να
φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο
για να πληρώσουμε τις συνέπειες.

Συνάντηση των “7 της Μεσογείου” στην Κορσική

Το πρώτο πράγμα που έκανε ο
Μητσοτάκης μόλις επέστρεψε
από τη σύνοδο των Μεσογειακών
Ευρωπαϊκών Χωρών στην Κορσική ήταν να ανακοινώσει τα σχέδιά
του για μια νέα “αγορά του αιώνα”. Δέκα χρόνια τώρα οι εργάτες και οι φτωχοί βλέπουν τις
ζωές τους να καταστρέφονται
στο όνομα της “βιωσιμότητας του
χρέους” και ξαφνικά η κυβέρνηση
της ΝΔ τα ξεχνάει όλα και ετοιμάζεται να ξοδέψει 10 δισεκατομμύρια -όχι για τα νοσοκομεία, τα
σχολεία ή την ανεργία, αλλά για
πολεμικά αεροπλάνα, φρεγάτες
και πυραύλους.
Οι συνέπειες δεν είναι μόνο οικονομικές. Από το βήμα της έκθεσης της Θεσσαλονίκης (ή ότι απέμεινε από αυτήν) ο Μητσοτάκης
ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση μελετάει δυο μέτρα για την ενίσχυση του στρατεύματος: την αύξηση της θητείας στον στρατό ξηράς από τους εννιά (σήμερα)
στους δώδεκα μήνες και την υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό
στα 18. Στη συνέντευξή ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κατάργηση της αναβολής στράτευσης λόγω σπουδών είναι “δημοκρατικό”
μέτρο γιατί καταργεί αυτή τη “ανισότητα” ανάμεσα σε αυτούς που
πάνε σε ανώτερες σχολές και αυτούς που δεν πάνε. Το μέτρο άλλωστε εφαρμόζεται ήδη από δυο
χώρες, φάρους της προόδου, της
δημοκρατίας και της προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: το
Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι ελληνικές διεκδικήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν
καμιά σχέση ούτε με τη λογική,
ούτε με το δίκιο. Αν η διαμάχη
φτάσει στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης είναι σχεδόν βέβαιο ότι
η Ελλάδα θα χάσει. Η ελληνική διπλωματία ισχυρίζεται ότι χάρη

στο Καστελόριζο η ελληνική υφαλοκρηπίδα φτάνει στα μέσα της
Μεσογείου, ενώ η τουρκική περιορίζεται σε μια στενή περιοχή μερικών μιλίων. Το Ορούτς Ρέις βρισκόταν σχεδόν 200 μίλια νότια
του Καστελόριζου όταν “παραβίασε” για πρώτη φορά την ελληνική
υφαλοκρηπίδα.

Υδρογονάνθρακες
Η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονται εδώ και πολλές δεκαετίες
σε σύγκρουση για τον έλεγχο της
Ανατολικής Μεσογείου. Η ανακάλυψη των κοιτασμάτων φυσικού
αερίου στην περιοχή έχει οξύνει
τα τελευταία χρόνια τη διαμάχη παρόλο που με τις σημερινές τιμές των υδρογονανθράκων μάλλον κανένα από αυτά δεν είναι εκμεταλλεύσιμο.
Υπάρχει όμως μια σημαντικότερη αιτία πίσω από την σημερινή
όξυνση: η υποχώρηση του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Οι ΗΠΑ
ρίχτηκαν στις αρχές του 2000
στον “πόλεμο κατά της τρομοκρατίας” όχι γιατί ο Μπους ήθελε
να τιμωρήσει τους ενόχους της
11ης Σεπτέμβρη αλλά γιατί ήθελε
να στείλει ένα μήνυμα σε φίλους
και εχθρούς ότι η Αμερική είναι
αήττητη. Οικονομικά οι ΗΠΑ μπορεί να μην ήταν πλέον τόσο ισχυρές όσο ήταν στα μέσα του 20ου
αιώνα. Παρόλα αυτά ο 21ος αιώνας θα ήταν αμερικανικός, όχι
χάρη στην αμερικανική βιομηχανία, αλλά χάρη στα αμερικανικά
όπλα. Αλλά οι ΗΠΑ ηττήθηκαν
στον “πόλεμο κατά της τρομοκρατίας”. Το Ιράκ πέρασε κάτω
από τον έλεγχο της Τεχεράνης.
Στο Αφγανιστάν οι ΗΠΑ προσπαθούν τώρα να έρθουν σε διάλογο
με τους Ταλιμπάν. Αντί να επιδείξουν τη δύναμή τους, οι ΗΠΑ επέδειξαν την αδυναμία τους.
Το κενό έτρεξαν αμέσως να το

καλύψουν οι ισχυροί τοπικοί και μη. Η Συρία μετατράπηκε χάρη στις επεμβάσεις
της Ρωσίας, της
Τουρκίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας,
του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας (και πολλών άλλων ακόμα) σε
σωρό από ερείπια.
Τώρα που οι κάθε λογής “προστάτες” τέλειωσαν το έργο τους
μεταφέρουν τη δράση τους στα νερά και
τα “οικόπεδα” της
Ανατολικής Μεσογείου.
Είναι βαθιά γελασμένος ο Μητσοτάκης αν πιστεύει ότι η εργατική τάξη και η νεολαία θα αποδεχτεί τις “θυσίες” που ζητάει. Ο
αγώνας δεν είναι “υπέρ βωμών
και εστιών”. Κανένας βωμός και
καμιά εστία δεν υπάρχει στο μέσο
της Μεσογείου.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Διαβάστε επίσης
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ΔΙΕΘΝΗ

Η ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Αντίσταση
στη Συμφωνία
ΜπαχρέινΙσραήλ

Κλιματική καταστροφή
στην Αμερική του Τραμπ

Ο

ι Δυτικές ΗΠΑ φλέγονται.
Σε ένα από τα πιο πλούσια σημεία της ισχυρότερης χώρας του πλανήτη, εξελίσσεται μια οικολογική και ανθρώπινη καταστροφή, μπροστά στην
οποία οι μηχανισμοί του κράτους
σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Από
την Καλιφόρνια ως το Όρεγκον
αλλά και την πολιτεία της Ουάσινγκτον, έχουν καεί σχεδόν δύο
εκατομμύρια στρέμματα (πολλά
περισσότερα αθροίζοντας τις
προηγούμενες πυρκαγιές μέσα
στη χρονιά), χιλιάδες σπίτια και
έχουν χάσει τη ζωή τους 25 άνθρωποι. Οι μετρήσεις έφεραν το
Πόρτλαντ στην χειρότερη θέση
μεταξύ όλων των πόλεων του
πλανήτη σε ποιότητα αέρα που
αναπνέουν οι κάτοικοί του. Το
Σιάτλ, το Σαν Φρανσίσκο και το
Λος Άντζελες έφτασαν στην τρίτη, την έκτη και την όγδοη χειρότερη θέση του πλανήτη.
Η μεγαλύτερη κρατική μηχανή
του κόσμου λέει ότι δεν έχει τις
δυνάμεις να τις αντιμετωπίσει. Το
κράτος που στέλνει τα αεροπλανοφόρα του να περικυκλώσουν
την Κίνα στην άλλη άκρη της γης
και τα βομβαρδιστικά του να ισοπεδώσουν ολόκληρες χώρες,
βγάζει τους επικεφαλής της “πολιτικής προστασίας” στην τηλεόραση να παρακαλάνε τον καιρό
να βρέξει και τους ανέμους να
μην δυναμώσουν. Οι προτεραιότητες του συστήματος που βάζει τα κέρδη πάνω από τη φύση
και τους ανθρώπους έχει οδηγήσει τη μεσαιωνική καραντίνα να
λανσάρεται σαν τελευταία λέξη
της επιστήμης και τώρα πιθανώς
επιστρέφει στο χορό της βροχής
για να σταματήσει τις πυρκαγιές.
Οι αυτόχθονες “Ινδιάνοι” της
Αμερικής μπορεί να χόρευαν όντως το χορό της βροχής, αλλά είχαν σίγουρα πιο ισορροπημένη
σχέση με το δάσος και την πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές είναι φυσικό
φαινόμενο στην Καλιφόρνια. Ο
κύκλος της ζωής των δασών περιλάμβανε πάντα τις περιοδικές
πυρκαγιές. Όμως πλέον τα πράγματα δεν είναι “φυσικά”. Μέσα
στα 20 χρόνια που έχουμε διανύσει τον 21ο αιώνα έχουν εξελιχθεί στην περιοχή οι οχτώ-εννιά
μεγαλύτερες πυρκαγιές στην καταγεγραμμένη ιστορία.
Ο Μάικ Ντέιβις έχει αφιερώσει

μεγάλο μέρος της δουλειάς του
την τελευταία δεκαετία προειδοποιώντας για την ευαίσθητη
ισορροπία του οικοσυστήματος
της Καλιφόρνιας. Σε μια παρέμβασή του την περασμένη βδομάδα εξηγεί την επιρροή της κλιματικής αλλαγής και της κερδοσκοπίας στην οικοδομή. “Στις αρχές
του αιώνα, το κράτος εστίαζε
στην απειλή των πολύχρονων ξηρασιών που οφείλονταν σε όλο
και πιο έντονες επισκέψεις του
μετεωρολογικού φαινόμενου ‘Λα
Νίνια’ και όλο και πιο επίμονων
υψηλών βαρομετρικών. Και οι
δύο αυτές αλλαγές έχουν να κάνουν με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ξηρασία
Οι χειρότεροι φόβοι έγιναν
πραγματικότητα με τη μεγάλη ξηρασία της περασμένης δεκαετίας,
ίσως της μεγαλύτερης στα τελευταία 500 χρόνια, που οδήγησε
στο θάνατο εκατομμύρια βελανιδιές και πεύκα, που μετά μετατράπηκαν σε καύσιμα για τις πυρκαγιές του 2018 και 2019. Πλέον
οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ένα
καινούργιο φαινόμενο, την “καυτή
ξηρασία”. Ακόμη και σε χρονιές
με κανονική βροχόπτωση, η έντονη ζέστη το καλοκαίρι προκαλεί
απώλεια νερού στις φυσικές δεξαμενές και στα φυτά. Ο ερχομός
ενός υγρού χειμώνα και μιας πρόωρης άνοιξης μπορεί να μας συγκινεί με την υπέροχη εικόνα των
ανθισμένων λουλουδιών, αλλά το
αποτέλεσμα είναι μεγάλη ποσότητα ξερόχορτων που ψήνονται στο
καλοκαίρι-καμίνι που ακολουθεί
και μετατρέπονται σε εμπρηστή
τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι
διαβολεμένοι άνεμοι.
Η εξάπλωση των κατοικιών σε
τέτοιες περιοχές, όπου η πλει-

ονότητα των σπιτιών είναι χτισμένη την τελευταία εικοσαετία, προκαλεί μια βοτανολογική αντεπανάσταση, με τα δάση να αραιώνουν, ενώ το καθάρισμα των θαμνότοπων ανοίγει δρόμο για ‘πυρομανή φυτά’ όπως είναι η μαύρη
μουστάρδα και οι βρώμοι.” Σε παλιότερη συνέντευξή του ο Ντέιβις
είχε εξηγήσει πώς ο κύκλος της
πυρκαγιάς έχει μετατραπεί πλέον
και σε κύκλο κερδοσκοπίας οδηγώντας σε φαινόμενα όπως το
Μαλιμπού (με μέση τιμή ανά κατοικία τρία εκατομμύρια ευρώ),
μιας και με κάθε καταστροφή “η
ανοικοδόμηση φέρνει μεγαλύτερα και πιο ακριβά σπίτια, ενώ τα
τροχόσπιτα και τα σπίτια όσων
δεν ήταν ασφαλισμένοι εξαφανίζονται”.
Στο μεταξύ, όλες οι προηγούμενες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν, εκτός των άλλων, και λόγω
της μαζικής συνδρομής των φυλακισμένων που συμμετέχουν
στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση με αντάλλαγμα μισθούς ακόμη και κάτω από ένα
δολάριο την ώρα. Αυτή τη φορά
οι κρατούμενοι βρίσκονται εντελώς αποκλεισμένοι μέσα στις φυλακές, λόγω της πανδημίας. Ο
ρατσισμός και η αυταρχικότητα
του αμερικάνικου κράτους σε βάρος των μαύρων και ισπανόφωνων στη μεγάλη τους πλειοψηφία
κρατούμενων σημαίνει ότι η προσφορά τους στην δασοπυρόσβεση δεν μπορούσε ποτέ να οδηγήσει σε μείωση των ποινών, ενώ
τώρα ως “λύση” για την πανδημία
αντί για τη χαλάρωση των φυλακών έχουν διαλέξει το βάρβαρο
μάντρωμα και την απομόνωση.
Οι γυναίκες και οι άντρες που
δουλεύουν στα χωράφια, επίσης
ισπανόφωνοι στην πλειονότητά
τους, συνεχίζουν τη συγκομιδή,

Συνέχεια από τη σελ. 7

δίπλα στις φωτιές και μέσα στον
ακατάλληλο αέρα. Το ίδιο έκαναν
σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, μιας και κηρύχθηκαν “εργάτες και εργάτριες πρώτης ανάγκης”, όπως και πράγματι είναι.
Την ίδια στιγμή που οι πλούσιοι
του Μαλιμπού έκαναν “καραντίνα” στις επαύλεις τους ή πλέον
παίρνουν το αεροπλάνο για να
πάνε στη Φλόριντα, ο κόσμος
στα χωράφια συνέχισε να δουλεύει για πενταροδεκάρες και με
το φόβο του κράτους του Τραμπ
που θέλει να τους απελάσει.
Ο Τραμπ ρίχνει το φταίξιμο για
τις πυρκαγιές στην κακή διαχείριση των κυβερνητών και στα “ξερά
φύλλα” που δεν μαζεύονται. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια τον πιέζει να παραδεχθεί την κλιματική
αλλαγή. Όμως και εκεί η υποκρισία περισσεύει. Οι “ευαίσθητοι”
κυβερνήτες είναι οι πρώτοι που
κυνηγάνε επενδύσεις στους υδρογονάνθρακες, χαϊδεύουν τις εταιρείες που προκαλούν την κλιματική καταστροφή και πανηγυρίζουν
για τις πανάκριβες βίλες που φιλοξενούνται στις πολιτείες τους.
Η Καλιφόρνια έχει βλάστηση
που αποκαλείται και Μεσογειακή.
Δείχνει την πραγματικότητα της
του θανάτου και της καταστροφής που φέρνει η κλιματική αλλαγή όχι μόνο στον Ειρηνικό
Ωκεανό αλλά και στη Μεσόγειο.
Πίσω από τις πυρκαγιές βρίσκεται ένα σύστημα ρατσισμού, ανισότητας και παραλογισμού, με
το οποίο χρειάζεται να συγκρουστούμε, όπως κάνουν εδώ και
μήνες οι διαδηλωτές στις ΗΠΑ.

Νίκος Λούντος

Διαβάστε επίσης

Μέσα στο ίδιο το Μπαχρέιν, οργανώθηκαν διαδηλώσεις στις γειτονιές, παρά
το καθεστώς βίας και αυθαιρεσίας. Ο
κόσμος βγήκε στους δρόμους και
έστειλε μήνυμα στους Παλαιστίνιους
και τις Παλαιστίνιες ότι το αληθινό
Μπαχρέιν είναι μαζί τους. Στα κοινωνικά
δίκτυα το θέμα “Μπαχρεϊνίτες ενάντια
στην ομαλοποίηση με το Ισραήλ” είναι
το πρώτο σε δημοτικότητα.
Όταν πριν λίγα χρόνια, ο Τζάρεντ
Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, προωθούσε το Σχέδιο για τη Μέση Ανατολή, μέσα στο οποίο εντάσσονται οι αναγνωρίσεις του Ισραήλ, παρουσιαζόταν
σαν σχέδιο σταθεροποίησης και ευκαιρίας για ανοικοδόμηση και επενδύσεις.
Σήμερα οι αναγνωρίσεις μοιάζουν περισσότερο με τουφεκιές μέσα σε ένα
γενικευμένο θόρυβο από τη συνολική
απώλεια κάθε σταθεράς στην περιοχή.
Ο Λίβανος συνεχίζει να είναι εκτός
ελέγχου. Στη Λιβύη μόλις παραιτήθηκε
η (εκλεκτή των Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μακρόν και κατ’ επέκταση και του Μητσοτάκη) κυβέρνηση
του Τομπρούκ, μετά από διαδηλώσεις
για την έλλειψη ρεύματος και την εξαθλίωση στις περιοχές που κατά τ’ άλλα
ελέγχει ο στρατηγός Χάφταρ.

Μαχαίρια
Αυτό που μένει είναι η Ιερά Συμμαχία
των βασιλιάδων, των εμίρηδων και του
Ισραήλ που ακονίζει τα μαχαίρια για να
αντιμετωπίσει τον επόμενο γύρο επαναστάσεων. Σε αυτή τη συμμαχία έχει μπει
βαθιά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στη
Θεσσαλονίκη κόμπασε για τους νέους
του συμμάχους: “Θα το ξαναπώ ότι σήμερα έχουμε περισσότερους συμμάχους. Η συμμαχία μας με το Ισραήλ είναι ισχυρή και οι νέες σχέσεις που έχουμε αποκτήσει, που έχουμε αναπτύξει,
και με την Αίγυπτο και με τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και με τη Σαουδική
Αραβία, είναι καινούργια πεδία άσκησης
εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα μας.
Είναι σχέσεις οι οποίες δεν δημιουργούνται κατ’ ανάγκη εις βάρος κάποιου
άλλου. Είναι ωφέλιμες για τη χώρα αυτές καθαυτές. Οι σχέσεις μας, ας πούμε, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
έχουν ένα πολύ έντονο οικονομικό αποτύπωμα, με σημαντικότατο επενδυτικό
ενδιαφέρον, για κεφάλαια τα οποία μπορούν να επενδυθούν στη χώρα μας.”
Οι “νέοι σύμμαχοι” του Μητσοτάκη θα
αναμετρηθούν σύντομα ξανά με το αραβικό πεζοδρόμιο και θα πληρώσουν τα
εγκλήματα και την προδοσία ενάντια
στους Παλαιστίνιους. Να εξασφαλίσουμε
ότι το ίδιο θα πάθει και ο Μητσοτάκης.

