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Οι αμερικάνικες εκλογές

Σημαδεμένες
από το κίνημα
ενάντια στον
ρατσισμό

Τ

ην περασμένη Δευτέρα, ο Γουόλτερ Γουάλας,
27 χρόνων, έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες της
αστυνομίας. Λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι
του, σε μια μαύρη γειτονιά της Δυτικής Φιλαδέλφεια,
μπροστά στα μάτια της μάνας του.

Αντιρατσιστική διαδήλωση στη Φιλαδέλφεια. Φωτό: Charles Fox

Ή

ταν ένας από τους
συμβούλους του
Μπιλ Κλίντον που
επινόησε το σύνθημα “Είναι
η οικονομία ηλίθιε!”. Αλλά
έχει γίνει η συνταγή (χωρίς
επιτυχία) για την προσπάθεια του Τραμπ για επανεκλογή.

“Είναι η πανδημία και
ο καπιταλισμός, ηλίθιε”

Τα “Τραμπονόμικς” είχαν δύο βασικές
πτυχές. Η πρώτη ήταν η απότομη μείωση
των φόρων στις επιχειρήσεις και τους
πλούσιους με την ελπίδα ότι έτσι θα τονωνόταν η ανάπτυξη. Η δεύτερη ήταν ο εμπορικός προστατευτισμός στοχεύοντας κύρια στην Κίνα και σε μικρότερο επίπεδο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος
Αυτό είχε σχεδιαστεί για να μειώσει το
αμερικάνικο έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών και να ενθαρρύνει την εκ νέου
απορρόφηση βιομηχανικών θέσεων εργασίας στη “ζώνη της σκουριάς”, στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.
Η μείωση των φόρων ήταν μια μορφή
αυτού που ο Μάρτιν Γουλφ των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς είχε αποκαλέσει “οπισθοδρομικό κεϋνσιανισμό”. Ο οικονομολόγος Μέιναρντ Κέινς πίστευε ότι το κράτος πρέπει
να μειώνει τους φόρους και να αυξάνει τις
δαπάνες προκειμένου να τονώσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις κι έτσι να πετύχει την πλήρη απασχόληση.
Αλλά -παρότι ο Τραμπ μείωσε σχεδόν
στο μισό τον φόρο επί των κερδών- οι
επενδύσεις δεν αυξήθηκαν ιδιαίτερα. Οι
εταιρίες χρησιμοποίησαν το έξτρα χρήμα
κυρίως για να παίρνουν πίσω μετοχές και
να ανεβάσουν τις τιμές τους.
Ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα δεν
μείωσε ιδιαίτερα το έλλειμμα και λίγες επιχειρήσεις “επαναπατρίστηκαν”.
Παρ' όλα αυτά η ανεργία έπεσε την προηγούμενη χρονιά στο χαμηλότερο επίπεδο
από το 1969 και το χρηματιστήριο ανέβηκε. Ο Τραμπ επένδυσε σε αυτά την επανεκλογή του.
Μετά ήρθε η πανδημία και η χειρότερη
ύφεση εδώ και σχεδόν 100 χρόνια. Το ποσοστό της ανεργίας εκτινάχθηκε κατά 10
μονάδες τον Απρίλη. Ξαφνικά υπήρχε

ανάγκη να δοθεί χρήμα στον κόσμο που
χάνει τη δουλειά του.
Ο μαρξιστής μπλόγκερ Μάικλ Ρόμπερτς
έγραψε, “τα Τραμπονόμικς είναι στην
πραγματικότητα ένας συνδυασμός κεϋνσιανισμού και νεοφιλελευθερισμού”. Παρά
τις προτάσεις για την άμεση οικονομική
ενίσχυση των νοικοκυριών προκειμένου να
χτυπηθεί η κατάρρευση της οικονομίας, ο
νεοφιλελευθερισμός επικράτησε το 2020.
Ο Τραμπ συμπορεύτηκε με τους Ρεπουμπικάνους του Κογκρέσου ενάντια στις
προτάσεις που είχαν οι Δημοκρατικοί προκειμένου να συνεχιστούν οι δαπάνες για τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας. Αντί για
τη στήριξη των νοικοκυριών, ο Τραμπ πόνταρε στον άμεσο τερματισμό του λοκντάουν προκειμένου να κινηθεί ξανά η οικονομία. Αυτό του γύρισε μπούμερανγκ.

Ρεκόρ
Τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού στις
ΗΠΑ έφτασαν σε αριθμό ρεκόρ. Σε αντίθεση με αυτά που ισχυρίζονται Ρεπουμπλικάνοι και Τόρηδες, δεν υπάρχει “ένας ενάρετος κύκλος” ανάμεσα στο άνοιγμα της οικονομίας μετά την καραντίνα και τη μάχη
απέναντι στην πανδημία. Η Deloitte προβλέπει ότι η αμερικάνικη οικονομία είτε θα
τελματώσει είτε θα συρρικνωθεί το τελευταίο τετράμηνο του 2020.
Ο Δημοκρατικός αντίπαλος του Τραμπ,
ο Τζο Μπάιντεν, εμφανίστηκε να παίρνει
τον Covid 19 πιο σοβαρά. Υποσχέθηκε επίσης ότι θα ανοίξει την κάνουλα των δαπανών με προγράμματα αξίας 5,6 τρις δολαρίων για 10 χρόνια. Παρότι απορρίπτει το
Πράσινο Νιου Ντιλ που προτείνουν οι αριστεροί Δημοκρατικοί όπως η Αλεξάντρια
Οκάσιο Κορτέζ, ο Μπάιντεν λέει ότι θα δαπανούσε κοντά στο 1.5 τρις δολάρια για
να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή.
Οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς σε ένα κύριο άρθρο
τους με τον τίτλο “Τα Μπαϊντενόμικς μπορούν να παρέχουν στήριξη στον Καπιταλισμό” επεσήμαναν ότι αυτές οι πολιτικές

τοποθετούν τον Μπάιντεν σαφέστατα στα
αριστερά τόσο του Κλίντον όσο και του
Ομπάμα. Αλλά αντί να τον κατακεραυνώνουν ως “υπερβολικά αριστερό”, όπως
έκαναν με τον Τζέρεμι Κόρμπιν, κατέληγαν
στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι σε καλή
κατεύθυνση!
“Ένας αχαλίνωτος καπιταλισμός δεν θα
επιβίωνε από την κρίση του εκλογικού σώματος” έλεγαν οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. “Σίγουρα υπήρξαν στιγμές μετά την κρίση
του 2008 όπου η λαϊκή αίσθηση περί ανισότητας, ειδικά ανάμεσα στους νέους,
απειλούσε να μετατραπεί σε διεκδικήσεις
για συνολική συστημική αλλαγή. Αν εφαρμοστούν, τα Μπαϊντενόμικς θα έκαναν τη
ζωή πιο δύσκολη για μερικές επιχειρήσεις
και κάποιους υψηλόμισθους. Αλλά θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια μεγαλύτερη
αναταραχή στους από κάτω”.
Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα απεικόνιση
του πόσο τρομαγμένο είναι το κυρίαρχο
νεοφιλελεύθερο κατεστημένο. Συνειδητοποιεί ότι ο Τραμπ έφτασε στο Λευκό Οίκο
πατώντας πάνω στην οργή που πυροδότησε η παγκόσμια οικονομική κρίση του
2007-2009 και ελπίζει ότι αυτό που οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς αποκαλούν “μετριοπαθή σοσιαλδημοκρατική” πολιτική μπορεί να
απορροφήσει τη δυσαρέσκεια.
Είναι μια μάταιη ελπίδα για δύο λόγους.
Πρώτον, όπως αποδεικνύει κι ο Μάικλ Ρόμπερτς, οι ΗΠΑ, όπως και οι άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, συνεχίζουν να παλεύουν
με τα χαμηλά ποσοστά κερδοφορίας. Γι'
αυτό το λόγο παραμένουν στάσιμες οι
επενδύσεις. Η αύξηση των κρατικών δαπανών προσφέρει στην καλύτερη περίπτωση
μια βραχυπρόθεσμη ώθηση και δεν ξεπερνάει την οικονομική κρίση.
Δεύτερον, η λαϊκή δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ
είναι πολύ βαθύτερη και διευρυμένη απ' όσο
νομίζει το κατεστημένο. Ακόμα κι αν χάσει
τις εκλογές ο Τραμπ, το καπάκι της εργατικής οργής θα είναι δύσκολο να κλείσει.

Μόλις μια εβδομάδα πριν τις αμερικάνικες εκλογές,
μια νέα εν ψυχρώ δολοφονία μαύρου από μπάτσους,
αναζωπύρωσε τη φωτιά που καίει στις ΗΠΑ το τελευταίο εξάμηνο.
Το Black Lives Matter κίνημα ξαναβγήκε στους δρόμους φωνάζοντας το όνομα του δολοφονημένου και
συγκρούστηκε με την αστυνομία. Η απάντηση από τη
μεριά των αρχών ήταν το κατέβασμα της Εθνοφρουράς. Μόνο την Πέμπτη συνελήφθησαν περισσότεροι
από 90 διαδηλωτές.
Η μάνα του Γουάλας λέει ότι ο γιος της υπέφερε
από ψυχολογικά προβλήματα. Όταν δολοφονήθηκε
βρισκόταν σε κρίση. Οι μπάτσοι που τον πυροβόλησαν
παραμένουν στο σώμα. Η μόνη “τιμωρία” ήταν ότι μπήκαν σε δουλειές γραφείου. Η Ένωση Αστυνομικών
υπερασπίστηκε τα μέλη της ότι “έκαναν τη δουλειά
τους κρατώντας ασφαλή τη γειτονιά”. Ο εκπρόσωπος
του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι “δεν μπορούμε να αφήσουμε τον όχλο να κάνει κουμάντο” και συνέχισε λέγοντας ότι “η κυβέρνηση στέκεται περήφανα στο
πλευρό της αστυνομίας και είναι έτοιμη αν της ζητηθεί
να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια για τον τερματισμό
των ταραχών”. Ο ίδιος ο Τραμπ μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα είπε ακόμα πιο ξεδιάντροπα ότι στη Φιλαδέλφεια έχουν βγει στο δρόμο
“βίαιες συμμορίες και υποστηρικτές του Μπάιντεν”.

Άδειασμα Μπάιντεν
Ο Τραμπ το 2016, είχε κερδίσει την, κρίσιμη για το
εκλογικό αποτέλεσμα, πολιτεία της Πενσυλβάνια χρησιμοποιώντας τη ρητορική περί ασφάλειας. Τώρα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις κατά 6 μονάδες. Όπως
φάνηκε καμιά ασφάλεια δεν υπήρξε στις γειτονιές της
Φιλαδέλφεια, όταν η αστυνομία μπορεί να δολοφονεί
μέρα μεσημέρι. Βέβαια και ο Μπάιντεν άδειασε τον αντιρατσιστικό ξεσηκωμό λέγοντας ότι “δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βία και το πλιάτσικο”.
Ωστόσο η δολοφονία του Γουάλας και το ξέσπασμα
που ακολούθησε ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν. Η
γειτονιά του Κομπς Κρικ όπου δολοφονήθηκε ο Γουάλας έχει γνωρίσει από τα πιο εξωφρενικά επεισόδια
ρατσιστικής κρατικής καταστολής. Το 1985 το αμερικάνικο κράτος έφτασε να τη βομβαρδίσει από αέρος,
σε μια επιχείρηση εξόντωσης της Μαύρης οργάνωσης
ΜOVE, αφήνοντας πίσω 11 νεκρούς, μεταξύ αυτών
πέντε παιδιά, κι 61 κατεστραμμένα σπίτια. Και δεν
ήταν το τελευταίο επεισόδιο. Το 2014 ένας ντελιβεράς
θα τραυματιζόταν σοβαρά από τα περίστροφα των
αστυνομικών. Το 2016, 109 αστυνομικές σφαίρες θα
άφηναν νεκρό τον 32χρονο μαύρο Κρίστοφερ Σόουελ.
Σύμφωνα με την Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα,
το 82% των αστυνομικών ελέγχων στους δρόμους της
Φιλαδέλφεια γίνονται σε μαύρους.
“Ο κόσμος στη γειτονιά έχει από παλιά πολύ οδυνηρή και τραυματική σχέση με την αστυνομία. Χρειάζεται δουλειά για να αρχίσουν οι λειτουργοί του νόμου
να αντιμετωπίζουν τους κατοίκους της σαν ανθρώπινα
όντα” ήταν η δήλωση της μαύρης δημοτικής συμβούλου, Τζέιμι Γκοτιέ, μετά τη δολοφονία του Γουάλας.
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H άποψή μας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ξανά στις πύλες
στις 12 Νοέμβρη

Σ

ε πανελλαδική ημέρα δράσης καλεί
στις 12 Νοέμβρη το Συντονιστικό
Νοσοκομείων με συγκεντρώσεις
στην πύλη κάθε νοσοκομείου και κέντρου
Υγείας, ενώ διεκδικεί από τα πρωτοβάθμια
σωματεία, τις ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών και τις ομοσπονδίες να συμμετέχουν
με στάσεις εργασίας. Η νέα αυτή κινητοποίηση των υγειονομικών έχει την προοπτική να λειτουργήσει σαν σκαλοπάτι για μια
μεγάλη πανελλαδική απεργία στο τέλος
του μήνα.

Συγκέντρωση συμπαράστασης συνδικάτων έξω από το ελληνικό Προξενείο στη Σμύρνη μετά την τραγωδία στο Μάτι. Το πανό γράφει «Κρατάτε γείτονες».

Απομονώστε τα γεράκια του πολέμου
Η

“Ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει... Παρά την
τραγωδία είναι μαγικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να
σώζεται από τα συντρίμμια. Ανθρώπινη αντοχή και
επιμονή και από πλευράς θυμάτων και από τη μεριά
των συνεργείων διάσωσης. Ψάχνουν και βρίσκουν
ανθρώπους σηκώνοντας προσεκτικά τούβλο-τούβλο
τα χαλάσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε
να φτιάξουν τούνελ 10-15 μέτρων για να σώσουν κάποιο θύμα του σεισμού.
Η γειτονιά μου χτυπήθηκε περισσότερο από τις
άλλες. Κτήρια που περνούσα μπροστά τους για χρόνια δεν υπάρχουν πια. Νοιώθεις ένα σφίξιμο στο λαιμό. Θα μπορούσε να ήταν το σπίτι των γονιών μου”.
(από τη μαρτυρία του Μεμέτ Ουλουτάγ, ενός συντρόφου από τη Σμύρνη ξενιτεμένου για πολλά χρόνια, που
γύρισε στην πόλη του λίγο καιρό πριν τον σεισμό).

θλίψη για τα θύματα του σεισμού
είναι ίδια και στη Σμύρνη και στη
Σάμο. Κι όμως, η πολεμοκάπηλη
αντιτουρκική εκστρατεία δεν σεβάστηκε
τον ανθρώπινο πόνο ούτε για λίγα εικοσιτετράωρα. Αμέσως μετά τα υποκριτικά
συλλυπητήρια του Μητσοτάκη, ξανάρχισε
η κυβερνητική προπαγάνδα της έντασης.
Είναι, είπαν, “θράσος” να ζητάει η Τουρκία διάλογο άνευ όρων.

Αλληλεγγύη πάνω από σύνορα
Οι απλοί άνθρωποι, όμως, δεν ξεχνούν
ότι μόλις πριν από δυο χρόνια, όταν ζούσαμε την τραγωδία στο Μάτι, κόσμος της
Σμύρνης είχε κάνει συγκέντρωση έξω από
το ελληνικό προξενείο εκεί για να πει
“Κουράγιο γείτονες”. Κι αν γυρίσουμε
ακόμη πιο παλιά, θυμόμαστε τι είχε γίνει
μετά τους σεισμούς του 1999. Η αλληλεγγύη πέταξε πάνω από τα σύνορα γυρνώντας την πλάτη στα γεράκια του πολέμου
που έκραζαν μετά την κρίση στα Ίμια.
Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Η
απανθρωπιά είναι γραμμένη με μεγάλα
γράμματα πάνω σε κάθε πολιτική αυτών

Κυκλοφορεί νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

που κυβερνάνε. Αντί για αλληλεγγύη
στους σεισμόπληκτους, ψάχνουν για νέο
γύρο εξοπλισμών. Αντί για μεροκάματο
στον κόσμο που μένει χωρίς δουλειά,
ετοιμάζουν νέα μέτρα για να χτυπήσουν
τον συνδικαλισμό. Αντί για ενίσχυση της
δημόσιας Υγείας με προσλήψεις στα νοσοκομεία και επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, στέλνουν την αστυνομία να κυνηγάει
τη νεολαία. Αντί να περιορίσουν τον αναγκαστικό συνωστισμό στις συγκοινωνίες
και τους χώρους δουλειάς, απαγορεύουν
την κυκλοφορία τα βράδια.
Αντί να δώσουν άσυλο και στέγη στους
πρόσφυγες, Μητσοτάκης και Ερντογάν
συνεργάζονται για να τους αποκλείουν
από την “πολιτισμένη” Ευρώπη.
Παντού, όμως, βρίσκουν μπροστά τους
αντίσταση. Οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό-Τουρισμό απεργούν ενάντια στην
ανεργία, οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία
βγαίνουν ξανά στις πύλες δίνοντας αγώνα
για να σώσουν ζωές. Οι νέοι στα σχολεία
και στις σχολές δίνουν αγώνα για να μην
μετατρέψει ο Μητσοτάκης και η Κεραμέως την πανδημία σε ταφόπλακα για τη δημόσια Παιδεία. Το σύνθημα “Δεν είμαστε
αναλώσιμοι” είναι κοινή κραυγή των από
κάτω και στις δυο πλευρές του Αιγαίου.
Γι’αυτό, όλοι και όλες μαζί ετοιμαζόμαστε για μαζικές διαδηλώσεις στην επέτειο
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου που
πλησιάζει. Για να θυμίσουμε ότι υπάρχει
δρόμος για να γλυτώσουμε από την
απανθρωπιά αυτού του συστήματος, ο
δρόμος του Νοέμβρη.

“Τρία μέτρα μπορούν να αλλάξουν ριζικά την πορεία της πανδημίας: Πρώτον μαζικές μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ εδώ και
τώρα, τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων.
Δεύτερο, επίταξη χωρίς αποζημίωση των
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Τρίτο, μέχρι 15
μαθητές στα τμήματα, προσλήψεις στα
σχολεία, αύξηση δρομολογίων στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, προστασία σε όλους
τους χώρους δουλειάς, μαζικά τεστ, άδειες και ρεπό” τονίζει σε ανακοίνωσή του το
Συντονιστικό και σχολιάζει τα νέα μέτρα
της κυβέρνησης: “Μόνο οργή και αγανάκτηση προκάλεσε το διάγγελμα του Μητσοτάκη. Λουκέτο στην εστίαση, μάσκες
παντού και για την ουσία ούτε λέξη. Καμία
πρόσληψη στο ΕΣΥ, καμία αλλαγή στα
σχολεία με τα συνωστισμένα πολυπληθή
τμήματα, στη συχνότητα δρομολογίων των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, κανένα μέτρο στα εργοστάσια που δεν έχουν δυνατότητα τηλεργασίας. Μπόλικη δόση ατομικής ευθύνης αλλά και κούνημα δακτύλου
για τις κριτικές απέναντι στους "ειδικούς"
επιστήμονές τους. Όλα αυτά την στιγμή
που εξελίσσονται η εκτίναξη του αριθμού
των κρουσμάτων και όσων χρειάζονται νοσηλεία σε κοινά κρεβάτια ή ΜΕΘ. Με το
ΕΣΥ να έχει ξεπεράσει τα όρια του (στην
αρχή ακόμα του χειμώνα) και την εμφάνιση πολλών κρουσμάτων σε εργαζόμενους
δημοσίων νοσοκομείων αλλά και νοσηλευόμενων.
Η κυβέρνηση έξι μήνες τώρα δεν έκανε
τίποτα! Τρέχει να προλάβει το φούντωμα
της πανδημίας, με μπαλώματα και ξεχαρβαλώνοντας την συνολική λειτουργία της
δημόσιας περίθαλψης. Με την μετατροπή,
ανοιχτά ή μουλωχτά των νοσοκομείων σε
μονάδες μιας νόσου, καταργώντας ή συγχωνεύοντας κλινικές και τμήματα, με τις
μετακινήσεις προσωπικού από ήδη αποδυναμωμένες μονάδες υγείας για να καλύψουν τα κενά, με την οδηγία που καταργεί
το 80% των χειρουργείων, με την αισχρή
μεταχείριση του υγειονομικού προσωπικού
με καραντίνα 7 ημερών και όχι 14μερη
όπως ισχύει για όλους τους άλλους, με
την απουσία οργάνωσης της πρόληψης
και προστασίας με συνεχή τεστ και πάνω
από όλα με την πριμοδότηση και την κερδοσκοπία του Ιδιωτικού τομέα”.

Περισσότερα στη σελ. 5
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Το εργατικό κίνημα
Kάτω τα χέρια
από τα συνδικάτα
και τις απεργίες

Έ

να βήμα παραπέρα στην προσπάθεια καταπάτησης εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιώματων προχωράει η κυβέρνηση με το
νέο νομοσχέδιο “Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας”. Ωράρια κατά παραγγελία των αφεντικών,
εμπόδια για να προκηρυχθούν και να πραγματοποιηθούν οι απεργίες, ποινικές διώξεις συνδικαλιστών.
2/11, Απεργιακή διαδήλωση εργαζομένων σε Τουρισμό-Επισιτισμό. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Σ

υνεχίζουν τη μάχη για την επιβίωση
οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, τουρισμό και ξενοδοχεία με νέα 24ωρη
απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) για την Τρίτη 10
Νοέμβρη. Προηγήθηκε η 24ωρη απεργία
του Συνδικάτου Ν. Αττικής του κλάδου τη
Δευτέρα 2/11. Στην απεργιακή συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος και μετά στο Υπουργείο Εργασίας συμμετείχαν εργαζόμενοι
από πολλά επιχειρησιακά σωματεία ξενοδοχείων, εργαζόμενοι στην εστίαση και το
αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζόμενων του
κλάδου “Καμαριέρα”.
Η μάχη αυτή κορυφώνεται ειδικά μετά
τα νέα μέτρα για λουκέτο στην εστίαση σε
19 νομούς με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης
του ιού, ανάμεσά τους την Αττική και τη
Θεσσαλονίκη. Οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που θα βρεθούν “στον αέρα”
λόγω του λοκντάουν, είναι αυτοί που θα
πληρώσουν το μεγαλύτερο κόστος αυτών
των μέτρων. Είτε γιατί θα βγουν σε αναστολή εργασίας και θα παίρνουν με δίμηνη
καθυστέρηση 500 ευρώ, είτε γιατί θα κληθούν να δουλέψουν με ακόμη πιο εξαντλητικούς ρυθμούς στα μαγαζιά που κάνουν
διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα.
Όσοι πάλι δουλεύουν “μαύρα” δεν θα μπο-

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Επιμένουμε απεργιακά
ρούν να έχουν καμιά στήριξη.
Τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας για την προστασία από
την πανδημία είναι, λέει, μέτρα με το λιγότερο κόστος για την οικονομία. Είναι ένα
μεγάλο ψέμα από όλες τις απόψεις, οικονομικά, πολιτικά και σε αποτελεσματικότητα απέναντι στην εξάπλωση του ιού. Αντί
να επιτάξουν τα άδεια ξενοδοχεία και να
βάλουν μέσα άστεγους και πρόσφυγες
από τα στρατόπεδα, δίνοντας δουλειά σε
πολλούς ξενοδοχοϋπαλλήλους, χτίζουν
φράχτες στον Έβρο και σπαταλούν δισεκατομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς.
Τα κριτήριά τους για την οικονομία είναι
πώς θα διατηρήσουν τα κέρδη τους οι καπιταλιστές, το ελάχιστο κόστος είναι μόνο
για αυτούς.
Οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό-Τουρισμό έχουν βιώσει στο πετσί τους αυτή την
πραγματικότητα όχι μόνο τώρα στην κρίση, αλλά και στη μεγάλη άνθηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Τα αφεντικά

Απεργία στα Ταμεία στις 19 Νοέμβρη

Σ

ε 24ωρη απεργία προχωρούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 19 Νοέμβρη. Στα κύρια αιτήματά τους είναι
οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες και την καθαριότητα, να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας από την πανδημία τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους συναλλασσόμενους πολίτες και να γίνει διορισμός γιατρών
εργασίας. Επίσης, παλεύουν για Δημόσιο Καθολικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, να σταματήσουν οι αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρίες, που οδηγούν σε ευρύτερη
ιδιωτικοποίηση και να μην περάσει το νέο αντι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση με στόχο να μετατραπεί η κοινωνική ασφάλιση σε ιδιωτική υπόθεση
του καθενός προς όφελος των ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζιτών.
Όπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των δύο Ομοσπονδιών:
“Η έλλειψη γιατρών εργασίας, ο συνωστισμός εργαζομένων σε γραφεία-«κλουβιά», η έλλειψη καθαριότητας και φύλαξης σε πλήθος υποκαταστημάτων μας, η συχνή ανεπάρκεια αντισηπτικών αλλά και μέσων προστασίας, η πλήρης απουσία απολυμάνσεων, έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το αίσθημα ανασφάλειας, ιδίως, δε,
μετά και την εμφάνιση κρουσμάτων σε συναδέλφους μας. Οι συνθήκες υγειονομικής ανασφάλειας και εργασιακής εξουθένωσης μεγεθύνονται με την υποστελέχωση, υποβάθμιση, κατάργηση και συγχώνευση οργανικών μονάδων, τη μεταφορά εκκρεμοτήτων (που δημιουργήθηκαν λόγω της έλλειψης προσωπικού) από τα πρώην
ενοποιημένα ταμεία προς άλλες υποστελεχωμένες δομές του e-ΕΦΚΑ, με υποτυπώδη εκπαίδευση-ενημέρωση και έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής”.

του κλάδου δεν μοιράστηκαν ποτέ τα κέρδη τους, αλλά θέλουν τώρα να μοιραστούν
οι ζημιές. Γι' αυτό, μήνες τώρα, από την
αρχή της πανδημίας, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για να κοντράρουν αυτή την πολιτική.
“Είμαστε στο δρόμο γιατί χωρίς ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μας από τον
κορονοϊό και για την επιβίωσή μας οικονομικά, η κυβέρνηση κλείνει την εστίαση, καθώς
αυτό έχει μικρότερο κόστος από το να φτιάξει παραπάνω ΜΕΘ και να κάνει προσλήψεις στα νοσοκομεία και στις συγκοινωνίες”, μας είπε ο Βασίλης Μυρσινιάς, μπουφετζής και μέλος του δικτύου “Καμαριέρα”.
“Πάμε για ένα χειμώνα που ο κόσμος που
έχει ανάγκη τη στέγαση και την εστίαση, πετιέται τελείως. Εκκενώνουν χώρους αλληλεγγύης όπως η δομή ΠΙΚΠΑ στη Λέσβο,
ενώ δεν ανοίγουν μεγάλα τουριστικά καταλύματα για να είναι προστατευμένος ο κόσμος που μένει στους δρόμους ή οι πρόσφυγες σε σκηνές και από τα καιρικά φαινόμενα και από την επιδημία. Στην Αθήνα
υπάρχουν δεκάδες μεγάλα ξενοδοχεία που
είναι άδεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Χρειάζεται η Ομοσπονδία να κρατήσει και να
οργανώσει την απεργία που έχει προκηρύξει στις 10 Νοέμβρη, ενώ εμείς ως ‘Καμαριέρα’ θα κάνουμε περιοδείες σε χώρους
δουλειάς που λειτουργούν, με νέο υλικό
που βγάζουμε για να μαζικοποιηθεί και η κινητοποίηση και το δίκτυό μας”.
“Από το τέλος του Μάρτη μέχρι σήμερα
παραμένει η ίδια τραγική κατάσταση για
τους εργαζόμενους και το χειρότερο είναι
ότι δεν έχει τέλος”, δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος
της διοίκησης της ΠΟΕΕΤ. “Απ' ότι φαίνεται οι αναστολές σύμβασης εργασίας πάνε
από μήνα σε μήνα, ενώ δεκάρα δεν έχει
πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου που
παραμένει ανασφάλιστο. Όσοι δούλεψαν
ήταν βορά στην πανδημία και σε πλήρη εντατικοποίηση. Δεν είναι δυνατόν να μην
υπάρχει ξεσηκωμός από τη δικιά μας πλευρά ενάντια στη μεγαλοεργοδοσία και στην
κυβέρνηση που τους κάνει όλα τα χατήρια
και θα συνεχίσει να τα κάνει”.

Μάνος Νικολάου

Πιο συγκεκριμένα, με το νέο νομοσχέδιο ουσιαστικά νομιμοποιούν και επίσημα την κατάργηση
του 8ωρου, αλλά και την αργία της Κυριακής. Το
νομοσχέδιο αναφέρει ότι οι “επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν εργαζομένους ως 10 ώρες
ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή,
εφόσον εντός του ίδιου 6μήνου εξοφλούν τις ώρες
με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας”. Με λίγα λόγια νομοθετούνται οι απλήρωτες
υπερωρίες και το α λα καρτ ωράριο με αντάλλαγμα κάποια ρεπό. Επίσης, προβλέπεται “προσθήκη
επιχειρήσεων και εργασιών στη λίστα που ήδη επιτρέπει την εργασία την Κυριακή”. Σαν να μην
έφταναν αυτά, θεσπίζει και online παρακολούθηση
του χρόνου εργασίας με τη θέσπιση ψηφιακής
κάρτας, ενώ μεταφέρει τις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), παραπέμποντας σε
πολύ πιο πολύπλοκες δικαστικές διαδικασίες τις
καταγγελίες για εργοδοτικές αυθαιρεσίες.
Θεσμοθετείται η υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις γενικές συνελεύσεις
για τη λήψη απόφασης απεργίας και με απαρτία
πάνω από 50% των εργαζόμενων. Έτσι, προσπαθούν να καταργήσουν ουσιαστικά τις συλλογικές
διαδικασίες, τη συζήτηση και τη ζύμωση που γίνεται στα σωματεία. Επίσης, αυξάνεται σημαντικά το
ποσοστό του προσωπικού ασφαλείας στο 40% σε
περίπτωση απεργίας.

Εργοδοτικά λοκντάουν
Για την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος
πρέπει να είσαι “φακελωμένος” ηλεκτρονικά στο
ήδη νομοθετημένο Γενικό Μητρώο. Ποινικοποιείται
ακόμα περισσότερο η συνδικαλιστική δράση, καθώς απαγορεύονται καταλήψεις χώρων και εισόδων, ενώ η άσκηση “ψυχολογικής βίας” όπως αναφέρεται, για παράδειγμα μια απεργιακή φρουρά ή
ακόμα και παρότρυνση σε απεργία, καθιστά αυτόματα την απεργία παράνομη. Στον αντίποδα, στα
αφεντικά, τους μοναδικούς υπεύθυνους για ψυχολογική βία στους εργαζόμενους, δίνουν τη δυνατότητα του εργοδοτικού lockdown.
Με αυτό το νομοσχέδιο καταργούν τον συνδικαλιστικό νόμο που ψηφίστηκε κάτω από την πίεση
του εργατικού κινήματος το 1982, που κατοχύρωνε
το δικαίωμα στην απεργία, απαγόρευε τις συνδικαλιστικές απολύσεις και το εργοδοτικό lockdown.
Η κυβέρνηση κάνει τεράστιο λάθος αν νομίζει
ότι λόγω πανδημίας και απαγορεύσεων, το εργατικό κίνημα και η νεολαία θα αφήσουν να περάσει
αυτό το τερατούργημα. Αντίστοιχες επιθέσεις,
ακόμα κι αν ψηφίστηκαν, έχουν μείνει στα χαρτιά.
Υπάρχει η δυνατότητα να ενοποιηθούν όλα τα ποτάμια αντίστασης σε έναν ορμητικό χείμαρρο πανεργατικού και νεολαιΐστικου ξεσηκωμού, που θα
στείλει σπίτι του το Μητσοτάκη και όλο τον συρφετό των νεοφιλελεύθερων και ακροδεξιών της κυβέρνησής του.
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Νοσοκομεία
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

Ξ

εσηκωμός σήμανε στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας την περασμένη
εβδομάδα. Αφορμή στάθηκε η
έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού
σε προσωπικό και ασθενείς, αλλά και
η διαχείριση της κατάστασης από τη
διοίκηση. Πάνω από είκοσι κρούσματα βρέθηκαν σε εργαζόμενους και
δέκα σε ασθενείς με τη μία ογκολογική κλινική να κλείνει και να βγαίνουν
σε καραντίνα πολλοί εργαζόμενοι. Η
διοίκηση προσπάθησε να ρίξει το
φταίξιμο στους εργαζόμενους, μιλώντας για ΕΔΕ για να διερευνηθούν
οι ευθύνες του προσωπικού!
Αυτά έφεραν ένα ξέσπασμα οργής που εκφράστηκε με μαζικές κινητοποιήσεις το τριήμερο 2931/10. Με κάλεσμα του Συλλόγου
Εργαζομένων, δεκάδες υγειονομικοί όλων των ειδικοτήτων, συγκεντρώθηκαν ξανά και ξανά στο προαύλιο, ενώ την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε πορεία μέχρι την 1η
ΥΠΕ. Ο ξεσηκωμός είχε αποτέλεσμα καθώς υποχρέωσε διοίκηση,
ΥΠΕ και Υπουργείο σε μία μέρα να
βρίσκουν 1200 rapid test για όλο το

Ξεσηκωμός για να σώσουμε ζωές!

Συγκέντρωση εργαζομένων στο προαύλιο
του Αγ. Σάββα. Φωτό: Σύλλογος Εργαζομένων

προσωπικό, συνεργεία του Δήμου
να πραγματοποιήσουν απολύμανση
γύρω από το νοσοκομείο και να
βγαίνουν περισσότεροι εργαζόμενοι σε καραντίνα, κάτι που δεν
ίσχυε μέχρι τότε και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έξαρση των κρουσμάτων. Μετά τις κινητοποιήσεις ο

Είσαι γιατρός στο Ιπποκράτειο αλλά και σαν
μέλος του Δ.Σ της ΕΝΙΘ θα έχεις συνολική εικόνα της Υγείας στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η κατάσταση των νοσοκομείων;
Η Θεσσαλονίκη είναι στα κόκκινα. Ο αριθμός
των κρουσμάτων πολλαπλασιάζεται ραγδαία κι
ο μόνος λόγος που τα επίσημα νούμερα παραμένουν τριψήφια είναι γιατί δεν γίνονται καθολικά τεστ. Όπου έγιναν μαζικά τεστ τα θετικά
στον covid 19 έφταναν στο 10%. Τα δημόσια
νοσοκομεία φτάνουν και ξεπερνούν τα όριά
τους. Στο Ιπποκράτειο, μετά την εφημερία του
Σαββάτου νοσηλεύονται 95 ασθενείς παρότι η
κλινική covid έχει χωρητικότητα 35 κρεβατιών.
Σχεδόν ο τριπλάσιος αριθμός απ' όσο μπορεί
να σηκώσει, κι αυτό στις δύο τελευταίες εφημερίες. Έγινε ένα έκτακτο σχέδιο επέκτασης στα
100 κρεβάτια, αλλά δεν υπάρχει το προσωπικό.
Την Κυριακή για παράδειγμα τους 95 ασθενείς
τους περιέθαλπταν ένας ειδικός γιατρός και
δύο ειδικευόμενοι.
Το ίδιο και χειρότερα ισχύει στα άλλα νοσοκομεία της πόλης. Στο Παπανικολάου η κλινική
covid έχει επεκταθεί σε τρεις ορόφους και στην
εφημερία το καλύπτουν 2 ειδικοί γιατροί και 3
ειδικευόμενοι. Στην εφημερία του Παπαγεωργίου γέμισε η κλινική covid, το ίδιο και τα 18 κρεβάτια που επιτάχτηκαν άρον άρον και κάποιοι
ασθενείς έμειναν στη βραχεία νοσηλεία. Τα ίδια
και στο ΑΧΕΠΑ. Εν ολίγοις όλα τα νοσοκομεία
της πόλης έχουν γεμάτες της κορονοκλινικές
τους και φυσικά δεν θα σταματήσουν να έρχονται κι άλλοι. Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση των διοικήσεων. Αυτό που ήδη έχει ξεκινήσει και θα επεκταθεί είναι μαζικές μετακινήσεις προσωπικού στις κορονοκλινικές, διάλυση
των άλλων κλινικών και μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου. Ταυτόχρονα
έχουν αναβληθεί όλα τα τακτικά χειρουργεία
και τα ραντεβού. Αυτό σημαίνει αύξηση της νοσηρότητας και τις θνητότητας από άλλες αιτίες.

Κικίλιας υποχρεώθηκε να υποσχεθεί τακτικά τεστ για όλους τους
υγειονομικούς.
Το Συντονιστικό Νοσοκομείων συγκρίνει σε ανακοίνωσή του τα μέτρα
που επέβαλαν οι κινητοποιήσεις των
υγειονομικών του Αγ.Σάββα, με την
πολιτική του Υπ.Υγείας στο νοσοκο-

μείο που είχαν σαν συνέπεια: “Να
βγουν θετικοί στο τεστ κορονοϊού
τον τελευταίο μήνα πάνω από 20 εργαζόμενοι, 10 ασθενείς, ένας εκ των
οποίων κατέληξε. Να κλείσουν τα νοσηλευτικά τμήματα Γ1, Γ2, τμήμα της
διοικητικής υπηρεσίας, αλλά και το
ιατρικό τμήμα της Β’ Παθολογικής,

δηλαδή να κλείσει το μισό παθολογικό του μεγαλύτερου αντικαρκινικου
νοσοκομείου. Να ξεκινήσει ΕΔΕ από
τους φωστήρες της διοίκησης για
ανεύρεση τυχόν ευθυνών στο προσωπικό. Η νύχτα με την μέρα δηλαδή. Από την μία οι εργαζόμενοι που
με αγώνα διεκδικούν τα αυτονόητα
και σε ένα βαθμό τα κερδίζουν και τα
επιβάλλουν και από την άλλη μία κυβέρνηση και οι παρατρεχάμενοί της,
που τρέχουν και δεν φτάνουν, όταν
πια είναι αργά αλλά και που θρασύτατα στοχοποιούν ακόμα και αυτούς
που κινδυνεύει η ζωή τους κάνοντας
με αυτοθυσία την δουλειά τους. Πρέπει να ξεσηκωθούμε! Εμπρός για επιτροπές αγώνα, συνελεύσεις, κινητοποιήσεις σε όλα τα νοσοκομεία όπως
στον Άγιο Σάββα!”.
Οι κινητοποιήσεις στον Αγ. Σάββα
έδωσαν έμπνευση και σε εργαζόμενους άλλων νοσοκομείων. Την Τρίτη
3/11 έγινε συγκέντρωση στο ΓΝΑ Γεννηματάς, με επόμενο σταθμό την ημέρα δράσης που καλέι το Συντονιστικό
Νοσοκομείων στις 12/11.

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη
Συνέντευξη
με τον
Γιάννη
Κούτρα
Μόνο όσοι έχουν λεφτά θα μπορούν να καταφεύγουν στην ιδιωτική Υγεία, γεγονός που δείχνει και το πόσο ταξική είναι η αντιμετώπιση
της κυβέρνησης. Επίσης αυξάνεται ο αριθμός
των συναδέλφων που νοσεί από κορονοϊό. Στο
Ιπποκράτειο μετρήσαμε 13 κρούσματα, χωρίς
να δίνει επίσημη εικόνα η διοίκηση, ούτε καν
στο σωματείο. Στο Παπανικολάου πάνω από 30
συνάδελφοι. Πολύ περισσότερα τα κρούσματα
μεταξύ συναδέλφων στο ΑΧΕΠΑ. Στο αντικαρκινικό Θεαγένειο είχαμε 10 κρούσματα. Στο Παπαγεωργίου μόνο τις τελευταίες μέρες είχαμε
πάνω από 16 κρούσματα μεταξύ των οποίων 5
γιατροί και 3 νοσηλεύτριες-ες στην κορονοκλινική. Στο ΨΝΘ μετράμε 4 κρούσματα στο προσωπικό. Κι όλα αυτά θα αυξηθούν τις επόμενες
ημέρες. Σε αυτά τα κρούσματα θα πρέπει να
υπολογίσουμε κι έναν πολλαπλάσιο αριθμό συναδέλφων που μπαίνει σε καραντίνα. Άρα μιλάμε για νοσοκομεία που έχουν να αντιμετωπίσουν μια τεράστια αύξηση ασθενών την ίδια
στιγμή που το ήδη ελάχιστο προσωπικό συνεχώς μειώνεται.
Ποια είναι τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση;
Τα μέτρα έπρεπε να έχουν παρθεί. Ακόμα και
τώρα που ξέφυγε η κατάσταση αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα απ’ όλα είναι άμεσες μαζικές
προσλήψεις υγειονομικών και μονιμοποιήσεις

των συμβασιούχων. Δυστυχώς ο Μητσοτάκης
στο διάγγελμά του δεν είπε τίποτα επ' αυτού.
Δεύτερον η επίταξη της ιδιωτικής Υγείας. Δεν
είναι δυνατόν την ώρα που τα δημόσια νοσοκομεία ασφυκτιούν να υπάρχουν άλλα ιδιωτικά δίπλα που ζητούν χιλιάρικα για να σε περιθάλψουν. Όλες τους οι υπηρεσίες -αν είμαστε
όπως λένε σε “κατάσταση πολέμου”- θα πρέπει
να μπουν στην υπηρεσία της δημόσιας Υγείας.
Τρίτον χρειάζονται ευρύτερα μέτρα που έχουν
να κάνουν με τις συνθήκες διαβίωσης της εργατικής τάξης. Να ενισχυθούν οι συγκοινωνίες για
να μην συνωστίζεται ο κόσμος. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Στα σχολεία να γίνουν προσλήψεις και να φτιαχτούν μικρότερα τμήματα με 15 παιδιά, να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα στους χώρους
δουλειάς όπως στα εργοστάσια όπου οι συνθήκες είναι ανεξέλεγκτες. Και προφανώς τα μαζικά τεστ, η άμεση ιχνηλάτηση όλων των επαφών
και η ασφαλής και επαρκής απομόνωση των θετικών κρουσμάτων που δεν εφαρμόστηκαν πουθενά, ούτε καν στα δημόσια νοσοκομεία.
Πως σχολιάζεις τα μέτρα
που παίρνει η κυβέρνηση;
Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τη δημόσια
Υγεία, για τις ζωές των απλών ανθρώπων. Τώρα μόλις ανακοίνωσαν λοκντάουν στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες. Το ότι κατέληξαν ξανά
σε αυτό δείχνει ότι απέτυχαν με ό,τι έκαναν
μέχρι τώρα. Παίρνουν τυφλά μέτρα χωρίς κανένα σχεδιασμό κι επιμένουν να μην κάνουν τίποτα για την κατάσταση του δημόσιου συστήματος Υγείας. Κι αφού τους ξέφυγε η κατάσταση τώρα είναι σε πανικό. Νομίζουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν μια πανδημία με
ανόητες απαγορεύσεις και καταστολή. Επιμένουν σε αυτή. Στοχοποιούν τη νεολαία, την πο-

λιτική δράση και τους αγώνες. Αυτές είναι οι
επιλογές τους γιατί οι προτεραιότητές τους είναι το κέρδος, η επιχορήγηση των φίλων τους
μιντιαρχών, η σπατάλη στις αγορές πολεμικών
εξοπλισμών. Ενώ για την Υγεία το έργο της κυβέρνησης είναι μείωση δαπανών και λιγότερο
προσωπικό από πέρυσι.
Το κίνημα των εργαζόμενων στα δημόσια
νοσοκομεία πως πρέπει να απαντήσει;
Στο Ιπποκράτειο καλούμε σε συνέλευση την
Παρασκευή 6/11. Στόχος μας είναι σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων στις 12 Νοέμβρη να προχωρήσουμε σε μια νέα πανελλαδική ημέρα
δράσης για τη δημόσια Υγεία, όπου θα γίνουν
κινητοποιήσεις των υγειονομικών και συμπαραστατών τους στην πύλη κάθε νοσοκομείου. Η
ΕΝΙΘ κινείται σε παρόμοια κατεύθυνση. Έχουμε την επιτυχημένη εμπειρία της 7ης Απρίλη.
Από την αρχή της πανδημίας οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία μετράμε εφτά μεγάλες πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις και μια σειρά κατά τόπους. Έτσι θα συνεχίσουμε και θα
κλιμακώσουμε. Είδαμε το επιτυχημένο παράδειγμα των εργαζόμενων του Αγ.Σάββα που ξεσηκώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Η οργή
είναι μεγάλη. Σε κάθε νοσοκομείο θέλουμε να
σημάνει ξεσηκωμός για να πετύχουμε μέτρα
που θα σώσουν το ΕΣΥ και όλο τον κόσμο. Θέλουμε με αυτό τον τρόπο να δώσουμε κι απάντηση στην αντίληψη που προσπαθούν να επιβάλουν οι διοικήσεις και η κυβέρνηση, που λέει
“τρέχτε τώρα, δουλεύετε και μη μιλάτε”. Είμαστε στην πρώτη γραμμή και γι' αυτό έχουμε και
την καλύτερη εικόνα για το τι πρέπει να γίνει,
αλλά και τη δύναμη για να το επιβάλουμε.

Ο Γ. Κούτρας μίλησε
στον Στέλιο Μιχαηλίδη

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1446, 4 Νοέμβρη 2020

Το αντιρατσιστικό και

ΙΡΑΚΙΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΛΕΣΒΟΣ

“Τι θέλουμε; Χαρτιά!”
Κινητοποίηση μπροστά στη Βουλή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29/10 μετά από κάλεσμα της Επιτροπής
Ιρακινών Προσφύγων και της ΚΕΕΡΦΑ. Σε μια συγκέντρωση γεμάτη παλμό, δεκάδες άνδρες, γυναίκες και
παιδιά φώναζαν χωρίς σταματημό “τι θέλουμε; Χαρτιά!”, “τι θέλουμε; Άσυλο!” και “όχι απελάσεις!”. Οι
ιρακινοί πρόσφυγες διαμαρτύρονται για την απόρριψη
του συνόλου των αιτήσεων ασύλου όσων προέρχονται
από το Ιράκ και ζητούν να επανεξεταστούν οι αιτήσεις.
Χαρακτηριστικός της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα
ήταν ο μεγάλος αριθμός αναπήρων που συμμετείχαν.
Η συγκέντρωση των ιρακινών ήταν η αφορμή για να
εξαπολύσει για ακόμη μια φορά ο ακροδεξιός βουλευτής της ΝΔ Μπογδάνος το ρατσιστικό του μίσος και
την αντιδημοκρατική του μανία, φτάνοντας να ζητήσει
μέχρι και την απαγόρευση της διαδήλωσης του Πολυτεχνείου. Σε συνάντηση της με την ΚΕΕΡΦΑ, η Επιτροπή Ιρακινών Προσφύγων αποφάσισε να καλέσει στο
Πολυτεχνείο με κοινή αφίσα μαζί με τις άλλες κοινότητες μεταναστών (Καμερουνέζικη, Νιγηριανή, Πακιστανική και Μπαγκλαντεσιανή). Τρεις πρόσφυγες που
συμμετείχαν στη συνάντηση μίλησαν στην Αφροδίτη
Φράγκου και την Εργατική Αλληλεγγύη.

Ποια είναι αυτή τη στιγμή
η κατάσταση στο Ιράκ;
Αλί Χασίν: Στο Ιράκ δεν υπάρχει μια
κανονική κυβέρνηση. Κουμάντο κάνουν
παραστρατιωτικές πολιτοφυλακές που
συνεργάζονται με το Ιράν. Είναι μαφία,
σκοτώνουν τον κόσμο, τον σπρώχνουν
να γίνει πρόσφυγας. Χτυπάνε, φυλακίζουν. Αυτοί κανονίζουν τη μοίρα του
Ιράκ. Φτάσαμε αυτές οι πολιτοφυλακές
να απειλούν βουλευτές, υπουργούς, είναι πολύ δυνατοί. Έχουν σκοτώσει δικαστές, γιατρούς, στρατιώτες. Όποιον
στέκεται απέναντί τους τον καθαρίζουν.
Οικογένειες πολιτών, καθημερικών ανθρώπων κινδυνεύουν επίσης, σκοτώνουν τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας.
Ονομάζονται “Ραμπ Αλλά”. Όταν σκοτώνουν κάποιον βγάζουν βίντεο γι' αυτό. Βγήκε στις ειδήσεις για παράδειγμα
υλικό από τη δολοφονία μιας οικογένειας με παιδιά. Σαν χώρα το Ιράκ δεν είναι στο δικό μας χέρι, είναι στα χέρια
του Ιράν.
Σατζάτ Μοφρέτζ: Απήγαγαν τον 10
χρονών γιο μου για πέντε ημέρες. Έχω
χαρτί από τη Μετάδραση, όπου έδωσα
συνέντευξη, που λέει ότι ο γιος μου έχει
αναπηρία. Έχει σημάδια στο σώμα του.
Αυτές οι πολιτοφυλακές απαγάγουν
άμαχο πληθυσμό και ζητάνε λύτρα ή
ακόμα και τους σκοτώνουν. Δεν κάνουν
διάκριση αν είναι μικρός ή μεγάλος, άνδρας ή γυναίκα, γέρος. Έχουμε αποδείξεις για όλα αυτά, χαρτιά, φωτογραφίες
τα πάντα. Το Ιράκ δεν είναι χώρα. Τώρα
που μιλάμε καθημερινά γίνονται απαγωγές στο δρόμο και παιδιά 20-25 ετών τα
βάζουν στη φυλακή. Η ιρακινή κυβέρνηση δεν μιλάει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να τους σταματήσει.
Αλά Ραντί: Το Ιράκ δεν είναι ασφαλής
χώρα. Είχαμε το ISIS. Τώρα που έφυγε

Η εκκένωση του
ΠΙΚΠΑ δεν θα νικήσει
την αλληλεγγύη

Τ

ο πιο σκληρό ρατσιστικό της πρόσωπο έδειξε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της ΝΔ με την εκκένωση
της δομής φιλοξενίας προσφύγων του ΠΙΚΠΑ στη Λέσβο. Οι απειλές που είχε εξαπολύσει εδώ και βδομάδες για
κλείσιμο της δομής έγιναν πράξη την Παρασκευή 30 Οκτώβρη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ΜΑΤ περικύκλωσαν, παρουσία εισαγγελέα, το χώρο στις 6:30 το πρωί. Δυο
λεωφορεία και ένα στρατιωτικό όχημα επιστρατεύτηκαν για
να μεταφέρουν τους πρόσφυγες που διέμεναν εκεί και τα
πράγματά τους, στο νέο στρατόπεδο συγκέντρωσης-κολαστήριο στο Καρά Τεπέ, το οποίο αντικατέστησε τη Μόρια
μετά την πυρκαγιά του Σεπτέμβρη.

29/10, Σύνταγμα. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

νομίζει ο κόσμος ότι τελείωσε ο πόλεμος. Δεν τελείωσε. Έχουμε υπολείμματα του ISIS αλλά δεν προκαλούν αυτοί
το πρόβλημα τώρα πια. Έξω υπάρχει η
εντύπωση ότι το Ιράκ είναι ασφαλής χώρα. Δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει μέσα.
Όποιος ιρακινός αντιδράσει σε αυτές
τις ομάδες τον σκοτώνουν. Και οι ΗΠΑ
δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με αυτή
την κατάσταση. Βάζουν βόμβες στην
αμερικάνικη πρεσβεία και τίποτα. Στο
Ιράκ έχεις την επιλογή είτε να πας μαζί
τους είτε να φύγεις από τη χώρα. Αυτή
είναι η κατάσταση στο Ιράκ, είναι πολύ
δύσκολη.
Γίνονται διαδηλώσεις στο Ιράκ;
Α.Χ: Ναι, βγαίνει ο κόσμος στο δρόμο
στο Ιράκ. Αλλά αν αναγνωρίσουν κάποιον διαδηλωτή πηγαίνουν το βράδυ σπίτι
του και τον σκοτώνουν. Ο κόσμος που
διαδηλώνει ζητάει να φύγουν οι πολιτοφυλακές από τη χώρα, αλλά ζητάει και
τα δικαιώματά του. Θέλουν δουλειά.
Κάθε μέρα γίνονται διαδηλώσεις, και
σήμερα έγιναν. Χιλιάδες στους δρόμους. Ανά τακτά διαστήματα γίνονταν
διαδηλώσεις από παλιά, έβγαιναν για
μια περίοδο και μετά σταματούσαν. Τα
τελευταία τρία χρόνια βγαίνουν κάθε
μέρα. Μέσα σε δυο μήνες είχαμε 740
νεκρούς και 17.000 τραυματίες. Κι αυτά
δεν είναι εκτιμήσεις δικές μας, είναι επίσημοι αριθμοί από τις ειδήσεις.
Πόσοι ιρακινοί πρόσφυγες
είναι στην Ελλάδα;
Ποια κατάσταση αντιμετωπίζουν;
Α.Χ: Λένε ότι είναι γύρω στις 10.000.
Εμείς είμαστε εδώ τρία χρόνια. Έχουν
απορρίψει την οικογένειά μου σε δεύτερο βαθμό και τώρα μας έχουν κόψει
όλες τις παροχές. Το cash card σταμάτησε και κάθε μέρα μας πιέζουν να φύ-

γουμε από το σπίτι μας. Στο νοσοκομείο μου είπαν ότι ο γιος μου είναι άρρωστος και για να μπορέσει να γίνει θεραπεία πρέπει να πάει στη Γερμανία.
Σ.Μ: Κι εγώ ζω εδώ πάνω από δύο
χρόνια και η αίτηση ασύλου μου έχει
απορριφθεί σε δεύτερο βαθμό. Ζω στον
Βύρωνα και μου ζητούν να φύγω.
Α.Ρ: Είμαι εδώ τρία χρόνια, ζω στο
καμπ της Ελευσίνας. Η αίτησή μου έχει
απορριφθεί σε πρώτο βαθμό.
Α.Χ: Έχουμε φτιάξει μια λίστα με τις
οικογένειες που απορρίφθηκαν πρόσφατα σε δεύτερο βαθμό και έχουν ένα
ή περισσότερα ανάπηρα μέλη. Πρόκειται για 118 οικογένειες, εκατοντάδες
άνθρωποι δηλαδή, πολλοί από τους
οποίους είναι ανάπηροι. Από κει και πέρα υπάρχουν και πολλές άλλες οικογένειες που έχουν απορριφθεί και τις
απειλούν με απέλαση. Έρχονται από
όλες τις περιοχές του Ιράκ.
Σ.Μ: Ζητάμε να μπουν όλοι οι αιτούντες άσυλο που έχουν απορριφθεί ξανά
στη διαδικασία ασύλου. Έχουμε ήδη
βγει στους δρόμους τέσσερις φορές τις
τελευταίες ημέρες αλλά δεν υπάρχει
καμία απάντηση από την κυβέρνηση για
την περίπτωση των Ιρακινών.
Η κυβέρνηση εφαρμόζει ρατσιστικές
πολιτικές και πολιτικές λιτότητας και
απέναντί της βρίσκεται ένας ολόκληρος κόσμος που θα διαδηλώσει στην
επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα συμμετάσχετε κι εσείς σε αυτή τη διαδήλωση;
Α.Χ: Θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να
κερδίσουμε τα δικαιώματά μας. Θα πάμε στην αρμόδια υπηρεσία όσες φορές
χρειαστεί, θα διαμαρτυρηθούμε με τις
οικογένειές μας. Και στη διαδήλωση
του Πολυτεχνείου θα είμαστε εκεί!

Με την εκκένωση του ΠΙΚΠΑ, μιας αυτοδιαχειριζόμενη δομής αλληλεγγύης με προσφορά χρόνων στη φιλοξενία και
φροντίδα προσφύγων, αναγνωρισμένης διεθνώς για το έργο
της, η κυβέρνηση προσθέτει μια ακόμα μαύρη σελίδα στη
μακριά λίστα της ρατσιστικής της πολιτικής. Όπως κατήγγειλε την ίδια μέρα το Lesvos Solidarity Pikpa: “Κατά τη διαδικασία της εκκένωσης, οι αστυνομικές δυνάμεις απαγόρευσαν στα μέλη της «Αλληλεγγύης Λέσβου», που ήταν παρόντα, να παράσχουν υποστήριξη στους διαμένοντες, ακόμα και
όταν επανειλημμένα επισημάνθηκε η αυξημένη ευαλωτότητα
κάποιων περιπτώσεων. Η αστυνομία απέκλεισε όλη την γύρω
περιοχή και απαγόρευσε την πρόσβαση στο χώρο, τόσο
στους δικηγόρους που ήρθαν για να μιλήσουν με τους εντολείς τους, όσο και στους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και τους εκπροσώπους του Τύπου που ήρθαν να καλύψουν το γεγονός.

Κλίμα φόβου
Η αστυνομική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού και έντονου άγχους στους 74
ευάλωτους φιλοξενούμενους της δομής, μεταξύ των οποίων είναι 32 παιδιά -τα οποία σήμερα δεν μπόρεσαν να πάνε
στο σχολείο τους-, καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν
προβλήματα ψυχικής υγείας. Καθώς οπλισμένοι αστυνομικοί εκκένωναν τα σπίτια με τη σειρά, τα μέλη της Αλληλεγγύης Λέσβου προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους κατοίκους και πολύ περισσότερο τα ιδιαίτερα στρεσαρισμένα
παιδιά που κλήθηκαν να εγκαταλείψουν ένα ασφαλές μέρος που ένιωθαν σπίτι τους, αντιμέτωπα με τη σκληρότητα
με την οποία έλαβε χώρα η έξωση.
Από την αρχική ανακοίνωση περί κλεισίματος του ΠΙΚΠΑ,
η Αλληλεγγύη Λέσβου διαρκώς ζητούσε να μεταφερθούν οι
ευάλωτοι άνθρωποι σε ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες,
και να αντιμετωπιστούν ανθρώπινα, με σεβασμό στους ίδιους και στα δικαιώματα τους. Αντ 'αυτού, οι άνθρωποι αντιμετωπίστηκαν για άλλη μια φορά με ωμότητα. Παρακολουθούμε ανθρώπους να μετακινούνται σαν να είναι αντικείμενα και χωρίς ουσιαστικό λόγο, αφού όπως έχει ανακοινωθεί
δημόσια, το δημοτικό καμπ του Καρά Τεπέ θα κλείσει μέχρι
τα τέλη Δεκεμβρίου. Θεωρούμε δε παράλογο και απαράδεκτο να κλείνει μια δομή φιλοξενίας όπως το ΠΙΚΠΑ, ενώ
ταυτόχρονα η ελληνική και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να
στηρίζουν και να προωθούν το νέο, απάνθρωπο και ταπεινωτικό καταυλισμό της Μόριας 2.0”.
Και συνεχίζει: “Η Αλληλεγγύη Λέσβου συνεχίζει να υποστηρίζει πως η κοινότητα του ΠΙΚΠΑ αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση, και πως οι υπερπλήρεις απάνθρωπες δομές
που βρίσκονται στο Αιγαίο, όπως η Μόρια 2.0, αποτελούν
ντροπή για την Ευρώπη”. “Παραμένουμε ακλόνητοι στις πεποιθήσεις μας και θα δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο
όσο συνεχίζεται ο αγώνας για μια Ευρώπη όπου όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι και θα ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια,
με ίσες ευκαιρίες για όλους”, καταλήγει η Έφη Λατσούδη,
που δραστηριοποιούταν στη δομή του ΠΙΚΠΑ.
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αντιφασιστικό κίνημα

Οι μάχες της Πολιτικής Αγωγής συνεχίζονται
Αποζημίωση στα θύματα με νόμο

Μεγαλύτερες ποινές στο Εφετείο

δίκη της Χρυσής Αυγής έφτασε στο τέλος της με την καταδικαστική απόφαση
και τη φυλάκιση της πλειοψηφίας των
ηγετών, στελεχών και μελών της εγκληματικής
οργάνωσης. Άφησε ωστόσο μια σημαντική εκκρεμότητα πίσω της: την οικονομική αποζημίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους. Τόσο
η ΚΕΕΡΦΑ όσο και δικηγόροι της Πολιτικής
Αγωγής έχουν εδώ και καιρό διατυπώσει το αίτημα της αποζημίωσης με νομοθετική πρωτοβουλία του ίδιου του κράτους, χρησιμοποιώντας
τη δεσμευμένη χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής. Ο Κώστας Παπαδάκης, εκ των συνηγόρων
των Αιγύπτιων αλιεργατών, το αναδεικνύει αναλυτικά σε πρόσφατο κείμενό του:

ο δρόμο για να επιβληθούν αυστηρότερες ποινές στους δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ καθώς και στο διευθυντήριο της εγκληματικής
οργάνωσης Χρυσή Αυγή, άνοιξε η έφεση
που άσκησε την Πέμπτη 29 Οκτώβρη ο Εισαγγελέας Εφετών Στυλιανός Κωσταρέλλος. Η έφεση, που αφορά το ύψος των ποινών που αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων στους συγκεκριμένους καταδικασθέντες, δίνει τη δικαιοδοσία στο δικαστήριο που θα δικάσει σε δεύτερο βαθμό
τη Χρυσή Αυγή να τους επιβάλλει ποινές μεγαλύτερες από αυτές του πρώτου βαθμού.

Η

«Η αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών και της ηθικής βλάβης των θυμάτων,
καθώς επίσης και η κάλυψη των δικαστικών εξόδων στα οποία έχουν υποβληθεί ή και καλούνται
να υποβληθούν είναι επιτακτικά αναγκαία. Δεν
πρόκειται απλά για ιδιωτική διαφορά, αλλά για
δημόσια υποχρέωση που έχει το κράτος για να
αναλάβει έμπρακτα τις ευθύνες του απέναντι σε
εκείνους, που δεν μπόρεσε να προστατεύσει
από την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής
τα χρόνια που αυτή εκδηλώθηκε».
«Τα θύματα της Χρυσής Αυγής που παρέστησαν ως πολιτικώς ενάγοντες (κατά την νεότερη
διατύπωση του νέου Κ.Ποιν.Δ. «προς υποστήριξη της κατηγορίας») διεξήγαγαν εδώ και εφτά
χρόνια (η έναρξη τοποθετείται στο 2013 όταν
ξεκίνησε η ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και μόνο στην έναρξη της δίκης) έναν καθημερινό, πολυεπίπεδο, εξαντλητικό δικαστικό
αγώνα, ο οποίος απέφερε τη δικαίωση όχι μόνο
στους ίδιους, αλλά σε ολόκληρη την δημοκρατική κοινωνία μέσα και έξω από την Ελλάδα. Και
είναι κοινό μυστικό, ότι οι δικηγόροι που ασχολήθηκαν με την οργάνωση αυτού του δικαστικού αγώνα δεν πληρώθηκαν ή το πολύ - πολύ να
πήραν ένα ποσό ίσα για τα παράβολα και μέρος
των εξόδων τους».
«Είναι προφανές ότι κανένα από τα θύματα
της Χ.Α. αλλά ούτε και το αντιφασιστικό κίνημα

ολόκληρο, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα
να καλύψει έστω και υποπολλαπλάσια τις δαπάνες αυτές και φυσικά οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής εργάστηκαν με γνώμονα την συνείδηση τους απλήρωτοι. Αλλά όσο και αν αισθάνονται ότι αυτό το όφειλαν στην κοινωνία, στο
αντιφασιστικό κίνημα και στους εντολείς τους,
δεν το όφειλαν σε καμία περίπτωση στους δράστες, ούτε στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο οφείλει να εκπληρώσει και ως παροχή διευρυμένης
νομικής βοήθειας την υποχρέωση του για την
ικανοποίηση των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων».
«Είναι λοιπόν άμεσα αναγκαίο με νομοθετική
πρωτοβουλία να αποφασισθεί τώρα από την
Βουλή χωρίς την αναμονή του αμετάκλητου ... η
άμεση (και όχι υπό την κρίση διοικητικών επιτροπών και οργάνων) διάθεση συγκεκριμένων
ποσών για την χρηματική ικανοποίηση των θυμάτων, για την ψυχική οδύνη των οικογενειών
των θυμάτων της Χρυσής Αυγής και για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και δικηγορικών
αμοιβών που αντιστοιχούν στον μέχρι τώρα και
στους επόμενους ποινικούς δικαστικούς αγώνες».
«Εκτός από αναγκαίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και οικονομικά εφικτό. Χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού, με χρήση ενός μέρους του δεσμευμένου ποσού των
8.000.000 ευρώ, της ανασταλείσας χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής από το 2013 έως το
2019, είναι δυνατό να ικανοποιηθεί η ανάγκη αυτή».
«Οι πρόσφατες διακηρύξεις και δηλώσεις των
εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων
για την ανάγκη καταδίκης του ναζισμού και της
ναζιστικής βίας ήρθε η ώρα να λάβουν σάρκα
και οστά και να εκφραστούν έμπρακτα με την
άμεση θέσπιση νομοθετήματος, το οποίο θα
αποδίδει αποζημίωση στα θύματα και στις οικογένειες τους, αποτρέποντας την ανάγκη νέων
δικαστικών αγώνων και ταυτόχρονα θα επισφραγίσει την πρόνοια του κράτους απέναντι
στα θύματα».

Τ

Η έφεση ασκήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των συνηγόρων Πολιτικής Αγωγής
του Αιγύπτιου αλιεργάτη στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Οι Θανάσης Καμπαγιάννης,
Κώστας Παπαδάκης και Κώστας Σκαρμέας
είχαν επισκεφτεί τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών τη Δευτέρα
26/10, υποστηρίζοντας τόσο προφορικά
όσο και σε κείμενο που κατέθεσαν ότι οι
ποινές στους πέντε χρυσαυγίτες που κρίθηκαν ένοχοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αμπουζίντ Εμπάρακ και
ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι πολύ χαμηλές και δυσανάλογες του βάρους
των πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκαν. Συγκεκριμένα, και για τα δυο κακουργήματα, ο πυρηνάρχης Περάματος Πανταζής καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη,
ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του τάγματος εφόδου, Αγριογιάννης, Ευγενικός, Μαρίας, Παπαδόπουλος, σε 7 χρόνια κάθειρξη. Οι συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής ζήτησαν να ασκηθεί έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης όσον αφορά το ύψος
των ποινών ώστε να συνεκδικαστεί μαζί με
τις εφέσεις των καταδικασθέντων.
Τρεις μέρες μετά ο Εισαγγελέας Εφετών
Κωσταρέλλος, ο οποίος ήταν και αναπλητωτής εισαγγελέας της έδρας στη δίκη της

ΧΑ, προχώρησε στην έφεση, εντάσσοντας
σε αυτή και τους επτά καταδικασμένους
για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
δηλαδή Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη, Λαγό,
Παππά, Γερμενή, Παναγιώταρο και Ματθαιόπουλο. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα,
και οι δικές τους ποινές -13 χρόνια κάθειρξη για τους έξι πρώτους και 10 για τον
Ματθαιόπουλο- είναι χαμηλές σε σχέση με
τη βαρύτητα της εγκληματικής τους δραστηριότητα.
Σε δελτίο Τύπου που κυκλοφόρησαν μετά την άσκηση της έφεσης, οι συνήγοροι
Πολιτικής Αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών ανέφεραν: «Η εισαγγελική έφεση με
σκοπό την επιβολή αυστηρότερων ποινών
στους δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του Αμπουζίντ Εμπάρακ, που
έχουν καταδικαστεί για το αδίκημα αυτό
καθώς και για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δικαιώνει το αίτημα και τις επισημάνσεις μας που από την πρώτη στιγμή
που ανακοινώθηκαν οι ποινές εκφράσαμε
την κρίση ότι υπολείπονται της δίκαιης και
ανάλογης τιμωρίας του άρθρου 79 Π.Κ. Δίνεται έτσι η δυνατότητα να αποκατασταθεί
ένα αρνητικό σημείο της απόφασης.
Το ίδιο ισχύει και για την έφεση κατά των
καταδικαστικών αποφάσεων όσων κρίθηκαν
ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και θα δικαστούν και αυτοί σε δεύτερο βαθμό με ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής μεγαλύτερης ποινής. Ιδιαίτερη αξία έχει
το γεγονός, ότι οι εφέσεις αυτές προέρχονται από τον αναπληρωτή εισαγγελέα της
έδρας, ο οποίος δεν έλειψε λεπτό από την
δίκη και γνωρίζει σε βάθος την δικογραφία,
όσο και όλοι οι υπόλοιποι εισαγγελικοί διαδικαστικοί λειτουργοί που συμμετείχαν. Κατά τα λοιπά θεωρούμε ότι προτεραιότητα
πλέον αποτελεί η άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για την χορήγηση αποζημίωσης στα
θύματα της Χρυσής Αυγής».

Λένα Βερδέ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Η επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου δεν θα περάσει

Ά

μεση ήταν η αντίδραση της ΚΕΕΡΦΑ το Σάββατο 31/10
στην ανακοίνωση του ναζιστικού μορφώματος του φυλακισμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρη για συγκέντρωση την επόμενη μέρα στο χώρο των
πρώην “γραφείων” της Χρυσής Αυγής στη Λ.Ηρακλείου. Οι τοπικές επιτροπές της Κίνησης στα Βόρεια της Αθήνας κάλεσαν
διαδήλωση ενάντια στη ναζιστική φιέστα για να αποτρέψουν
την προσπάθεια των ταγμάτων εφόδου να εμφανιστούν ξανά
στη γειτονιά του Νέου Ηρακλείου.

σή Αυγή να νομιμοποιηθεί ποτέ. Έτσι έκλεισαν τα “γραφεία”ορμητήρια των ναζί στο Νέο Ηράκλειο, καθώς και σχεδόν όλα
τα γραφεία τους σε όλη την Ελλάδα, έτσι αποκαλύφθηκαν τα
εγκλήματά τους, έτσι πετάχτηκαν έξω από τη Βουλή. Και με αυτόν τον τρόπο το αντιφασιστικό κίνημα εξασφάλισε την επικύρωση της απομόνωσής τους και από τη δικαστική απόφαση και
τη φυλάκιση των δολοφόνων ναζί».

«Τρεις βδομάδες μετά την καταδίκη των νεοναζί ως εγκληματική οργάνωση και λίγες μόλις ημέρες αφότου οδηγήθηκε στη
φυλακή η ηγεσία και η πλειονότητα των μελών ταγμάτων εφόδου που καταδικάστηκαν, έχουν το θράσος να προσπαθούν να
παίξουν τον ρόλο του θύματος», ανέφεραν στην ανακοίνωσή
τους. «Όπως αποδείχθηκε περίτρανα στην διάρκειας 5,5 χρόνων δίκη τους, οι ναζί δεν είναι θύματα! Είναι δολοφόνοι! Το αντιφασιστικό κίνημα προειδοποίησε έγκαιρα και σθεναρά για τη
φασιστική απειλή και δεν άφησε στην πραγματικότητα τη Χρυ-

Νωρίς το πρωί της Κυριακής 1/11, οι ναζί προχώρησαν σε
νέα ανακοίνωση ακύρωσης της συγκέντρωσης μίσους τους, με
δικαιολογία την απαγόρευση όλων των διαδηλώσεων που εξέδωσε η αστυνομία. «Οι φασίστες του Κασιδιάρη ακύρωσαν τη
συγκέντρωση μίσους στο Ηράκλειο, κάτω από το βάρος του κινήματος, του ίδιου κινήματος που έστειλε τον “αρχηγό” τους
στη φυλακή. Δεν έκαναν πίσω υπακούγοντας στις εντολές των
φίλων τους στην ΕΛΑΣ, αλλά επειδή ήξεραν ότι είναι απομονωμένοι από τη γειτονιά μας, σχολίασαν οι τοπικές επιτροπές της

Ακύρωση

ΚΕΕΡΦΑ. Και συνέχιζαν ενάντια στις προκλήσεις Χρυσοχοΐδη:
«Η απαγόρευση των αντιφασιστικων διαδηλώσεων είναι μια
ακόμη πρόκληση του Χρυσοχοΐδη. Ξαναφέρνοντας στην επιφάνεια την θεωρία των δύο άκρων, το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι όσο επικίνδυνοι είναι οι καταδικασμένοι ως εγκληματική οργάνωση χρυσαυγίτες (πρώην και νυν) τόσο είναι και οι αγωνιστές/τριες του
κινήματος που παλεύει να τους τσακίσει. Η ΕΛΑΣ του Χρυσοχοϊδη που αφήνει ακόμα ελεύθερο των καταδικασθεντα νεοναζί
Παππά, που επιτέθηκε με αύρες και χημικά στο μεγαλειώδες
συλλαλητήριο στις 7 Οκτώβρη, που στέλνει την ΟΠΚΕ στα γραφεία του ΣΕΚ και απαγορεύει σε πρόσφυγες που ζητούν άσυλο
να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, δεν προστατεύει την “δημόσια τάξη” αλλά τους φασίστες». Λίγες ώρες μετά, τα ΜΑΤ του
Χρυσοχοΐδη επιτίθονταν άγρια σε αντιφασιστική συγκέντρωση
στο Γαλάτσι, ανοίγοντας κεφάλια διαδηλωτών, ξυλοκοπώντας
κόσμο σε καφετέρια και χτυπώντας με κλομπ ακόμα και ένα
5χρονο παιδάκι. Αναμέσα στα ΜΑΤ αναγνωρίστηκε φασίστας...
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ΗΠΑ
Σας στέλνουμε
θερμούς χαιρετισμούς από το
Marx21 στις ΗΠΑ.
Η πρόσφατη νίκη σας εναντίον
της Χρυσής Αυγής δείχνει ποσό
σημαντική είναι η
επαναστατική αριστερά στο κέντρο των κινημάτων.
Εδώ, στις ΗΠΑ, βλέπουμε την αποκορύφωση της κρίσης του καπιταλισμού.
Ρατσισμός, έλλειψη υποδομών, τεστ για
την πανδημία και ιατρικής περίθαλψης
για πάνω από 40 εκατομμύρια εργατών,
ενθάρρυνση και υποστήριξη του Τραμπ
στους φασίστες και τους ρατσιστές. Το
παραδοσιακό κέντρο δεν έχει τίποτα να
προσφέρει. Business as usual από
Μπάιντεν και Χάρις, που δηλώνουν ότι είναι αντίθετοι στο να κοπούν λεφτά για
την ρατσιστική αστυνομία, αντίθετοι στην
Πράσινη Νέα Συμφωνία, αντίθετοι στην
ασφάλιση και περίθαλψη για όλους. Παρόλα αυτά, κατά την διάρκεια της θητείας Τραμπ έχουμε δει τεράστιες διαδηλώσεις, στην αρχή των γυναικών, πρόσφατα
του κόσμου που εξεγείρεται κατά του ρατσισμού και δίνει έμπνευση σε εκατομμύρια κόσμου στις ΗΠΑ και παγκόσμια. Αυτήν της περίοδο, πριν και μετά τις εκλογές, όλο το βάρος πρέπει να πέσει στην
οργάνωση των αγώνων μας από τα κάτω.
Οι από πάνω δεν έχουν λύσεις. Σαν μέλος, παλιότερα της ΟΣΕ και πρόσφατα
του ΣΕΚ, ξέρω πολύ καλά πόσο αναγκαία
είναι η επαναστατική οργάνωση στις καθημερινές μάχες και στις μεγάλες εξεγέρσεις που είναι η εναλλακτική στην κρίση που ζούμε.

Εκδηλώσεις
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ΤΟΥΡΚΙΑ

Παλεύουμε για
τον Σοσιαλισμό

Οζάν Τεκίν,
Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (DSiP)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Ιάννης Δελατόλας, Νέα Υόρκη

Εκ μέρους των Επαναστατών Σοσιαλιστών, στέλνω τους
αδελφικούς μου χαιρετισμούς σε όλους σας και εύχομαι καλή
επιτυχία στο μονοήμερο της 8ης Νοέμβρη. Σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς, με την άνοδο του φασισμού και της
ακροδεξιάς στην Ευρώπη και όχι μόνο, η πρόσφατη νίκη σας
ενάντια στην νεοναζιστική Χρυσή Αυγή είναι μία τεράστια έμπνευση. Συνεχίστε τον αγώνα!

ΚΥΠΡΟΣ
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, συγκλονίζεται από τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και
τις πολιτικές που κτυπούν τις εργατικές
κατακτήσεις. Χιλιάδες εργαζόμενοι κινητοποιούνται και
αναζητούν απαντήσεις. Οι ιδέες του
Μαρξισμού αποκτούν μια πρωτοφανή επικαιρότητα και η πάλη για το Σοσιαλισμό
ξαναμπαίνει στο προσκήνιο με ένα ορμητικό τρόπο. Επιτυχίες όπως η καταδίκη
της Χρυσής Αυγής, αποτελούν έμπνευση
για όλους μας και συζητήσεις όπως το
μονοήμερο που οργανώνετε αποτελούν
ένα γερό θεμέλιο για την πάλη για το Σοσιαλισμό. Σας στέλνουμε τις θερμότερες
μας ευχές για επιτυχία των εκδηλώσεων
σας. Με τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς,
Για την Εργατική Δημοκρατία,

Ντίνος Αγιομαμίτης

Η πανδημία του COVID-19
έδειξε για άλλη μία φορά ότι ο
καπιταλισμός είναι ένα σύστημα
υπέρ των πλούσιων που φέρνει
φτώχεια και θάνατο στους
απλούς ανθρώπους της εργατικής τάξης. Το κυνήγι του κέρδους και οι ανταγωνισμοί βάζουν
σε κίνδυνο τις ζωές εκατομμυρίων από εμάς και τροφοδοτούν τις πολεμικές συγκρούσεις. Ενάντια στις άρχουσες τάξεις όλων των
εθνών, στηριζόμαστε στην συλλογική δύναμη της εργατικής τάξης και την διεθνιστική μας αλληλεγγύη. Βλέπουμε αυτήν την δύναμη στους δρόμους των ΗΠΑ, της
Χιλής, του Ιράκ, της Ταϊλάνδης, της Πολωνίας, της Λευκορωσίας και αλλού. Παίρνουμε μεγάλη έμπνευση από
τον αγώνα των αντιφασιστών στην Ελλάδα που νίκησαν
τις συμμορίες νεοναζί της Χρυσής Αυγής στους χώρους δουλειάς, τα σχολεία, τις γειτονιές και τα δικαστήρια. Συνεχίζουμε να παλεύουμε ενάντια στις πολεμικές προσπάθειες και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.
Μετανάστες, γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ+, ακτιβιστές ενάντια
στην κλιματική αλλαγή, μαθητές και φοιτητές - αν ενωθούμε όλοι οι εργάτες και οι καταπιεσμένοι, ένας άλλος
κόσμος θα γίνει πραγματικότητα!
Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μονοήμερο «Παλεύουμε για τον Σοσιαλισμό» και στέλνουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς από την Τουρκία.

ΝΙΓΗΡΙΑ
Η Σοσιαλιστική Ένωση Εργατών και Νεολαίας σας
στέλνει θερμούς χαιρετισμούς αλληλεγγύης. Αδράχνουμε την στιγμή για να εκφράσουμε την εκτίμησή
μας για τους συντρόφους του ΣΕΚ και της ΚΕΕΡΦΑ
για την υποστήριξη που έδειξαν σε μια πρώτη συγκέντρωση #EndSARS που έγινε στην Αθήνα στις 26
Οκτωβρίου. Η ανυποχώρητη αφοσίωση στον αγώνα
ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότητα και στον καπιταλισμό είναι κοινός τόπος για τις οργανώσεις μας.
Τα αφεντικά δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται την εργατική τάξη χωρίς το
κράτος. Και η αστυνομία, που είναι από τη φύση της βάρβαρη, βρίσκεται στην
καρδιά του καπιταλιστικού κράτους. Ως Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση θα βαδίζουμε μπροστά μαζί μέχρι να ηττηθεί ο καπιταλισμός και οι εργάτες και οι
εργάτριες να χτίσουν μαζί έναν νέο και καλύτερο κόσμο.

Χοσάμ Ελ Χμαλαουί,
Επαναστάτες Σοσιαλιστές Αίγυπτος

ΣΥΡΙΑ

Η εξέγερση της νεολαίας στη Νιγηρία είναι δίκαιη,
απέναντι σε ένα κα θε στώς άγριας ανισότητας και
αστυνομικής βαρβαρότητας. Η ελπίδα για κοινωνική
αλλαγή και δημοκρατία έχει ξεπροβάλει επιτέλους για
τα καλά!

Το καπιταλιστικό σύστημα εξακολουθεί να γίνεται όλο και πιο βίαιο για
να μεγιστοποιήσει τα κέρδη και να επιβάλει τον έλεγχό του σε Ανατολή και
Δύση. Για να αντισταθούμε σε αυτό το
παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, η
μόνη εναλλακτική λύση είναι μια παγκόσμια εργατική επανάσταση που θα διεκδικήσει ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη
και ειρήνη. Είμαστε αλληλέγγυοι με σας και με όλους τους
συντρόφους των αδερφών οργανώσεών μας στην περιοχή
και ολόκληρο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και
όλες τις δραστηριότητές σας. Θέλουμε ειρήνη μεταξύ των
λαών. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον επαναστατικό διεθνισμό που αποτελεί οδηγό στην πάλη όλων των λαών για τον
Σοσιαλισμό. Όλη η εξουσία και ο πλούτος στο λαό, ζήτω ο
διεθνής σοσιαλισμός.

Μαρία Οχιλέμπο, Nigerian Diaspora

Επαναστατικό Αριστερό Κίνημα στη Συρία

Μπάμπα Άι, Σοσιαλιστική Ένωση Εργατών και Νεολαίας - Νιγηρία

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 9
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2020 - Όλοι στους δρόμους
Κόντρα στις
μεθοδεύσεις
των
Μπογδάνων

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΞΑΝΑ

Πολυτεχνείο 2019

Σ

αράντα επτά Νοέμβρηδες μετά, το Πολυτεχνείο είναι εδώ και φοβίζει την κυβέρνηση της ΝΔ και την
άρχουσα τάξη. Το φετινό τριήμερο του γιορτασμού
της εξέγερσης είναι το σημείο συνάντησης όλων των
ποταμιών της αντίστασης στις επιθέσεις που καταστρέφουν τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων, ενάντια στην κυβέρνηση της πανδημίας, του εθνικισμού και του ρατσισμού.
Ο φετινός γιορτασμός της εξέγερσης δεν γίνεται σε
«κανονικές συνθήκες». Η πανδημία βρίσκεται εκτός
ελέγχου παγκόσμια και στην Ελλάδα, η οικονομία κάνει μια νέα βουτιά. Όμως αυτό που νοιάζει τον Μητσοτάκη και τους όμοιούς του σε όλον τον κόσμο είναι να
προστατέψουν τα κέρδη των καπιταλιστών και να φορτώσουν το θανατερό κόστος σε μας ετοιμάζοντας νέα
«κορωνο-μνημόνια», με περικοπές, ιδιωτικοποιήσεις
και λιτότητα, υποκριτικά κηρύγματα «ατομικής ευθύνης» και γελοίες απαγορεύσεις.
Η κρίση του συστήματος είναι παγκόσμια, όμως το
ίδιο παγκόσμια είναι η πάλη ενάντιά του. Από την Νιγηρία μέχρι την Ταϊλάνδη, από το Λίβανο μέχρι τη Χιλή και
τη Βολιβία, ένα κύμα εξεγέρσεων και κινημάτων συγκρούεται με τη φτώχεια, τις ταξικές ανισότητες, το ρατσισμό και την αστυνομική βαρβαρότητα. Το κίνημα BLM
στις ΗΠΑ έγινε ο ρυθμιστής των αμερικάνικων εκλογών.

Σ

ε μια χυδαία πρόκληση σε βάρος
του κινήματος προχώρησε ο βουλευτής της ΝΔ Κ. Μπογδάνος, φέρνοντας στη Βουλή ερώτηση προς τον Χρυσοχοΐδη με την οποία ζητάει ούτε λίγο ούτε
πολύ την απαγόρευση της διαδήλωσης
του Πολυτεχνείου!
Το ακροδεξιό κάθαρμα, που λίγους μήνες
πριν κυλιόταν στον ρατσιστικό βούρκο των
“αγανακτισμένων κατοίκων” της Βικτώριας
αγκαλιά με τον καταδικασμένο πλέον ναζί
Κασιδιάρη, ξεκίνησε το τωρινό του σόου παριστάνοντας τον ανησυχούντα για τα κρούσματα του κορονοϊού. Ταυτόχρονα βέβαια
έκανε ότι δεν βλέπει το κορονοπάρτι στον
Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης, σε λειτουργία
στην οποία συμμετείχε και η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας και βρέθηκε θετικός ο μητροπολίτης. Στην σελίδα του στο facebook αλλά και στην ερώτηση στη Βουλή ανέφερε
ευθέως την ΚΕΕΡΦΑ, ενώ λίγες ώρες μετά
γυρνοβολούσε στα κανάλια συνεχίζοντας το
παραλήρημα αυτή τη φορά σε βάρος των
Νιγηριανών που με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ
οργανώνουν κινητοποιήσεις σε αλληλεγγύη
με την εξέγερση στη Νιγηρία ενάντια στην
αστυνομική καταστολή.
Αν και ούτως ή άλλως είναι η επιτομή
της υποκρισίας μέλη της κυβέρνησης να
μιλάνε για υγειονομικά μέτρα, ο Μπογδάνος δεν κάνει τον παραμικρό κόπο να κρύψει το ότι η εξάπλωση της πανδημίας είναι
μόνο μια αφορμή. Το πραγματικό του πρόβλημα είναι το κίνημα και -ιδίως- η επέτειος του Πολυτεχνείου που θα εξελιχτεί σε
μια μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση.
Στην ερώτησή του ζητά να μάθει γιατί,
εκτός από τη συγκέντρωση των Ιρακινών,
δεν διαλύθηκε από την αστυνομία και το
μαθητικό συλλαλητήριο της 22/10, καθώς
και τι ενέργειες σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση εν όψει Πολυτεχνείου. Επικαλείται
τον φετινό νόμο απαγόρευσης των διαδηλώσεων, που το κίνημα έχει κάνει στην
πράξη κουρελόχαρτο.
Παράλληλα ο φασίστας Βελόπουλος συνεχίζει τη στοχοποίηση του Πέτρου Κωνσταντίνου, από τα μικρόφωνα και τις κάμερες της ΕΡΤ αυτή τη φορά. Ζήτησε ξανά
τη σύλληψη του δημοτικού συμβούλου
Αθήνας και συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ, με
αφορμή κι αυτός την κινητοποίηση των
ιρακινών προσφύγων. Είναι κατάντια για
την διοίκηση της ΕΡΤ η επιλογή να δίνει
τον λόγο σε έναν φασίστα που στοχοποιεί
αγωνιστές της Αριστεράς. Οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ έδωσαν μάχη για να στερήσουν
τον δημόσιο λόγο στους ναζί, με την ΠΟΣΠΕΡΤ να κάνει απεργία όποτε μιλούσε ο

Νίκες

Μιχαλολιάκος ή κάποιος άλλος από την
εγκληματική συμμορία.
Δεν είναι τυχαίος ο παροξυσμός αστυνομικής αυθαιρεσίας που ακολούθησε τις
δηλώσεις αυτές. Ξεκινώντας από την εκκένωση του ΠΙΚΠΑ και συνεχίζοντας με την
επιδρομή της ΟΠΚΕ έξω από τα γραφεία
του ΣΕΚ, η ΕΛΑΣ κλιμάκωσε με όργιο βιαιότητας σε βάρος της αντιφασιστικής
συγκέντρωσης στο Γαλάτσι με αποτέλεσμα να χτυπηθεί πεντάχρονο παιδί.

Διαπιστευτήρια
Ο Χρυσοχοΐδης σπεύδει να δώσει τα αυταρχικά του διαπιστευτήρια στο πρώτο
ακροδεξιό κατακάθι που θα το ζητήσει. Το
ίδιο έκανε και με τον Άδωνι Γεωργιάδη,
που χαρακτήρισε “εγκληματική συμμορία”
τους αντιεξουσιαστές που κρέμασαν ταμπέλα στον Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ και δήλωσε ότι “το νομικό μας οπλοστάσιο θα πρέπει να γίνει ισχυρότερο ώστε να μην αφήνονται ελεύθεροι με τόσο μεγάλη ευκολία”. Επικήρυξε τους αντιεξουσιαστές με
100.000 ευρώ, την ίδια στιγμή που ο Παππάς και ο Λαγός, καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κυκλοφορούν ελεύθεροι!
Πρόκειται για πραγματικό θράσος να μι-

λάνε για βία οι πολιτικοί προϊστάμενοι της
αιμοβόρας ΕΛΑΣ και τα μέλη του κόμματος που κάλυψε όσο κανένα άλλο τους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Ο Μπογδάνος και ο Βελόπουλος ανταγωνίζονται τώρα για το ποιος θα πάρει τη θέση της ναζιστικής συμμορίας με πιο επίσημες μεθόδους, ενώ ο Άδωνις δυσφορεί με την ιστορική νίκη της εργατιάς στις 7/10 και πασχίζει να νεκραναστήσει την όζουσα από τη
σήψη θεωρία των δύο άκρων.
Είναι βαθιά νυχτωμένοι όσοι πιστεύουν
ότι υπάρχουν “μέτρα” που μπορούν να σταματήσουν τη διαδήλωση του Πολυτεχνείου.
Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ αναφέρει
ανάμεσα σε άλλα: “Δεν έχει περάσει πολύς
καιρός από τις 7 Οκτώβρη που το αντιφασιστικό κίνημα κατάφερε την ιστορική καταδίκη των ναζί. Και με αυτήν την αυτοπεποίθηση θα συνεχίσουμε να τσακίσουμε τον ρατσισμό και να σώσουμε τις ζωές μας. Ούτε
να σκεφτούν να απαγορεύσουν την διαδήλωση του Πολυτεχνείου! H πορεία του Πολυτεχνείου θα γίνει με τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες, τους μαθητές και τους
εργάτες ενωμένους σε μια γροθιά και με το
αίτημα να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης πλάι
σε όλες μας τις διεκδικήσεις”.

Αφροδίτη Φράγκου

Ο φετινός Νοέμβρης βρίσκει το κίνημα να μετράει νίκες και εδώ. Η ιστορική 7 Οκτώβρη με τους δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές/τριες στο Εφετείο και σε όλη τη χώρα ήταν η κατάληξη του κινήματος που έδωσε τη μάχη
σε γειτονιές, συνδικάτα, σχολές και σχολεία και έστειλε
τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση στη φυλακή. Δικιά
μας νίκη είναι αυτή, όχι του «συνταγματικού τόξου» ούτε βέβαια του Μητσοτάκη. Ο Χρυσοχοΐδης με τα αίσχη
των μπάτσων φρόντισε να το επιβεβαιώσει.
Οργανώνουμε το φετινό τριήμερο με τη δύναμη που
δίνουν οι εργατικοί αγώνες και οι απεργίες στα νοσοκομεία, στην παιδεία, στις συγκοινωνίες, στον επισιτισμότουρισμό, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για μαζικές
προσλήψεις, ενάντια στην ανεργία και τις απολύσεις, για
κοινωνικές δαπάνες και όχι δώρα στους πλούσιους, όχι
δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και αστυνομία. Η εργατική τάξη και η νεολαία με τους αγώνες της δίνει την
πραγματική απάντηση στην καταστροφή της πανδημίας.
Ερχόμαστε σε αυτόν τον Νοέμβρη με την ορμή των
μαθητικών καταλήψεων, με την οργή των προσφύγων
και των μεταναστών, τη δύναμη του αντιρατσιστικού κινήματος που βγαίνει στο δρόμο απαιτώντας άσυλο και
στέγη στους πρόσφυγες, χαρτιά για όλους, κόντρα στο
ρατσιστικό πόλεμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Φέτος ο Νοέμβρης μπορεί και πρέπει να γίνει βήμα
κλιμάκωσης όλων αυτών των αγώνων. Να ρίξει ένα
ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση που προσπαθεί να
κρυφτεί πίσω από το φόβο της πανδημίας για να αποφύγει τη θύελλα σαν κι αυτή που γκρέμισε τις μνημονιακές κυβερνήσεις.
Για να στείλουμε και τον Μητσοτάκη στη χωματερή,
και για ανοίξουμε το δρόμο για τη γνήσια εναλλακτική
απέναντι στο σύστημα της καταστροφής, για τον Σοσιαλισμό. Για να δυναμώσουμε την επαναστατική Αριστερά,
την αριστερά του διεθνισμού και της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής που δεν δίνει συναινέσεις και συμβιβασμούς
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την άρχουσα τάξη, αλλά
τραβάει μπροστά όπως έκανε εκείνο τον Νοέμβρη.

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1446, 4 Νοέμβρη 2020
Συνεχίζονται για τέταρτη εβδομάδα στη Νιγηρία οι διαδηλώσεις της εξεγερμένης νεολαίας
που ξεκίνησαν με τον τίτλο “End SARS” (το
όνομα του δολοφονικού ειδικού σώματος αντιμετώπισης ληστειών της νιγηριανής αστυνομίας). Τα αιτήματα στρέφονται πλέον συνολικά
ενάντια στο καθεστώς Μπουχάρι, που την Τρίτη
20 Οκτωβρίου άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς
με μια αιματηρή επιχείρηση καταστολής της εξέγερσης. Το κείμενο που ακολουθεί, παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου στις 30/10 εκ μέρους
της συμμαχίας CORE (“Συμμαχία για την επανάσταση”, ο Gbenga Komolafe και ο Baba Aye,
μέλος του Sοcialist Worker and Youth League,
αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ στη Νιγηρία.

ΝΙΓΗΡΙΑ

Αλληλεγγύη στην εξέγερση Ν

Χ

αιρετίζουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους για
να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότητα και αγωνιζόμαστε για μια
καλύτερη κοινωνία. Αποτίουμε φόρο τιμής
στους νεκρούς, ο ακριβής αριθμός των οποίων
δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Ο αγώνας τους
δεν θα είναι μάταιος. Ενωμένοι και αποφασισμένοι θα αγωνιστούμε μέχρι να κερδίσουμε
την πλήρη απελευθέρωση.
Οι διαδηλώσεις #EndSARS, όπως και οι περισσότερες εξεγέρσεις, ξεκίνησαν αυθόρμητα.
Εκφράστηκε η οργή ενάντια στην βαρβαρότητα της αστυνομίας αλλά και κατά του αυξανόμενου κόστους ζωής, της ανεργίας και της
φτώχειας. Ήδη, την 1η Οκτωβρίου, λίγες μέρες πριν από τη γέννηση του κινήματος #EndSARS, η CORE είχε διοργανώσει διαδηλώσεις
πανεθνικά σε αυτό το πλαίσιο. Το επόμενο διάστημα οι οικονομικές επιθέσεις κατά των φτωχών μαζών και των νέων θα αυξηθούν. Οι ελίτ
θέλουν να μας φορτώσουν το βάρος της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που έχει αυξηθεί από την πανδημία COVID-19. Οι προϋποθέσεις του ΔΝΤ για τη διευκόλυνση δανείου
ύψους 3,4 δισ. δολαρίων που έλαβε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στις αρχές του έτους
περιλαμβάνουν περαιτέρω απελευθέρωση της
οικονομίας. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες απολύουν εργαζομένους σε μια χώρα χωρίς επιδόματα ανεργίας.
Ένα μεγάλο μάθημα που πήραμε από το κίνημα #EndSARS είναι ότι μπορούμε να αναγ-
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Νιγηρία των 200 εκατομμυρίων κατοίκων, με ΑΕΠ 400 δις δολάρια, με πλούσιο υπέδαφος και εξαγωγές πετρελαίου που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια βαρέλια
την ημέρα, πρώην αποικία της Βρετανίας και
ανεξάρτητο κράτος από το 1960, είναι μια
πλούσια χώρα με πάμπτωχο πληθυσμό.
Τον μισό αιώνα αυτόν της ανεξαρτησίας,
και ενώ διεφθαρμένες και συνήθως δικτατορικές κυβερνήσεις διαδέχονται η μια την άλλη, το μόνο που δεν αλλάζει είναι ότι η Νιγηρία παραμένει μια πηγή υπερκέρδους για τις
πολυεθνικές.
Σε αυτό το «πάρτι» κερδοφορίας της Νιγηρίας και άλλων αφρικανικών χωρών συμμετέχει εδώ και δεκαετίες και ο ελληνικός-ελληνοκυπριακός καπιταλισμός. Οικονομικές «δυναστείες» και νέα «τζάκια» μπόρεσαν να εξελιχθούν σε οικονομικές δυνάμεις διεθνούς βεληνεκούς ξεκινώντας τις «δραστηριότητές»
τους από την Αφρική. Και οι δραστηριότητες
συνεχίζονται.
Το 2018 ο ίδιος ο ΣΕΒ διοργάνωσε επιχει-

17/10, Διαδήλωση στο Λάγος της Νιγηρίας. Φωτό: Reuters

κάσουμε την κυβέρνηση σε υποχωρήσεις μόνο
αν παλεύουμε και αν παλεύουμε ενωμένα. Η
CORE θα συνεχίσει τη μαζική κινητοποίηση,
την οργάνωση και την πολιτική εκπαίδευση για
να βοηθήσει στην ενίσχυση των κινημάτων της
εργατικής τάξης και των νέων μπροστά στις
μελλοντικές μάχες.
Τιμούμε τους νεκρούς και απαιτούμε δικαιοσύνη για τις επιθέσεις που κορυφώθηκαν με τη
σφαγή της 20ης Οκτωβρίου στο Λέκκι, στην
Αλάσα και σε πολλά άλλα κέντρα του αγώνα.
Απαιτούμε οι δολοφόνοι, η αστυνομία, οι στρατιώτες και οι συμμορίες που προσέλαβε το
κράτος να τιμωρηθούν αυστηρά και να αποζημιωθούν οι οικογένειες αυτών που σκοτώθηκαν.
Στην πολιτεία του Οσούν, μέχρι και τώρα,
στρατιώτες, αστυνομικοί και κακοποιοί που
συνδέονται με τον κυβερνήτη και το κυβερνών
κόμμα του, συνεχίζουν να επιτίθενται σε ακτιβι-

στές της CORE. Υπενθυμίζουμε ότι δύο ακτιβιστές της, ο Mutiu Lateef aka Fresh και ο Halimi
Olamilekan Ahmed σκοτώθηκαν από κακοποιούς, παρουσία του κυβερνήτη Olagoke Oyetola
στις 17 Οκτωβρίου. Οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν να κυνηγούν τους ακτιβιστές. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει.
Στο μεταξύ χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν σε
αποθήκες για να πάρουν προμήθειες, που υποτίθεται, βρίσκονταν εκεί για να βελτιώσουν τα
βάσανα των φτωχών. Ακούσαμε μερικούς αξιωματούχους να λένε ότι τις κρατούσαν για ένα
δεύτερο κύμα της πανδημίας. Θέλουν οι άνθρωποι να πεθάνουν από την πείνα πριν από
αυτό το δεύτερο κύμα; Εμείς, όπως και οι περισσότεροι Νιγηριανοί, είμαστε πεπεισμένοι ότι
τις κρατούσαν για διανομή, σαν ένα εργαλείο
για πολιτικό όφελος. Οι φτωχές μάζες που πήγαν να πάρουν αυτά τα αγαθά δεν είναι κλε-

φτρόνια. Ενεργούσαν από πείνα και θυμό. Οι απάνθρωποι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι
που κράτησαν αυτά τα τρόφιμα είναι τα κλεφτρόνια που θα
αντιμετωπίσουν την οργή του
νόμου και του λαού. Απαιτούμε
την απελευθέρωση όλων των
ατόμων που συνελήφθησαν σε
αυτά τα γεγονότα.
Μια επικίνδυνη εξέλιξη, μετά
τις διαμαρτυρίες, είναι η υποδαύλιση των εθνοτικών ανταγωνισμών. Κατά τη διάρκεια
των διαδηλώσεων #EndSARS,
νέοι εργαζόμενοι, επαγγελματίες, έμποροι, τεχνίτες και όλα
τα άλλα στρώματα των καταπιεσμένων στάθηκαν μαζί ως
ένα. Αντίθετα ήταν τα μέλη της
ελίτ, οι πλούσιοι και ισχυροί εντός και εκτός της κυβέρνησης
που έσπειραν τις επικίνδυνες
φωτιές της εθνοτικής διαίρεσης. Στην ενότητα και στον αγώνα βρίσκουμε
δύναμη. Η CORE καλεί τους εκμεταλλευόμενους και τους καταπιεσμένους να απορρίψουν
και να καταπολεμήσουν όλες τις ιδεολογίες
όπως ο εθνικισμός που μπορούν να μας χωρίσουν.
Η CORE θεωρεί ότι η πείνα, η ανεργία, η
αστυνομική βαρβαρότητα, η γενικευμένη ανασφάλεια, η καταπίεση των γυναικών, η περιβαλλοντική καταστροφή και η εξάπλωση των
εθνοτικών ιδεολογιών είναι οι άρρηκτα συνδεδεμένες εκδηλώσεις ενός συστήματος που θέτει τον πλούτο και τα συμφέροντα του 1% πάνω από τα συμφέροντα των φτωχών μαζών,
των εργαζομένων και των νέων. Ο αγώνας μας
για την απόλυτη απελευθέρωση πρέπει επομένως να τοποθετήσει την αλλαγή του συστήματος στην ημερήσια διάταξη.
Ο λαός ενωμένος και αποφασισμένος δεν
μπορεί να νικηθεί. #Επανάσταση Τώρα”.

Οι έλληνες καπιταλιστές στη Νιγηρία
κ.α. Προλογίζοντας το επιχειρηματικό Φόρουμ, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ,
Κωνσταντίνος Μπίτσιος τόνισε: «Έχουμε εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και μεγάλες ελληνικές εταιρείες λειτουργούν στη Νιγηρία εδώ
και δεκαετίες».

«Γίγαντας»
ρηματική αποστολή στην Νιγηρία, με την
υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και
την Πρεσβεία της Νιγηρίας στην Ελλάδα.
Στην επιχειρηματική αποστολή, συμμετείχαν
16 ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους
των κατασκευών, της ενέργειας, των τροφίμων, των δομικών υλικών, των φαρμάκων και
των υπηρεσιών ανάμεσά τους οι ASPROFOS
ENGINEERING S.A, ISOMAT S.A., A.G. LEVENTIS (NIGERIA) PLC (Όμιλος Επιχειρήσεων), MYTILINEOS S.A. (Βιομηχανική Εταιρεία)

O «γίγαντας» της Coca Cola Hellenic Bottling Company, η τρίτη μεγαλύτερη εταιρία εμφιάλωσης στον πλανήτη, είναι αποτέλεσμα της
συνεργασίας των «τζακιών» Δαυίδ και Λεβέντη.
Όπως διαβάζουμε στο Deal News: «H «γιγάντωση» του ομίλου Λεβέντη πέρασε από διάφορα στάδια και πολλά big deals αγοραπωλησιών και επενδύσεων. Nιγηρία-Λονδίνο- Kύπρος και εκ των υστέρων Eλλάδα είναι το βασικό «τετράγωνο» όπου κινήθηκε δυναμικά η
οικογένεια μέχρι να φτάσει στο σημείο να «χτίσει» μαζί με τους Δαυίδ τον σημερινό κολοσσό

της Coca Cola Hellenic η οποία δραστηριοποιείται σε 28 χώρες. Πολλά μέλη της οικογένειας Λεβέντη, ακολουθώντας τον δρόμο του
Aναστάσιου Γ. Λεβέντη στη Δυτική Aφρική εργάστηκαν επί χρόνια σε εταιρίες που είχε ιδρύσει εκείνος εκεί. O Aναστάσιος Π. Λεβέντης
εργαζόταν εκεί από τη δεκαετία του 60. Mε
συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Boval SA, εταιρία με εκτεταμένες επενδύσεις σε
διεθνές επίπεδο, καθώς και σε ΔΣ διαφόρων
θυγατρικών της, παρακολοθούσε στενά τις business στην απαιτητική και δύσκολη «Mαύρη
Ήπειρο»... Mεταποίηση, real estate, περιβάλλον είναι μόνο μερικοί από τους κλάδους όπου
η οικογένεια έχει επενδύσει. Mάλιστα, μέσω
του private equity fund Vectis Capital με γραφεία στην Aθήνα και το Λάγος της Nιγηρίας
ως το 2013 επένδυαν μεταξύ 1 και 2,5 εκατ.
ευρώ σε αναπυσσόμενες επιχειρήσεις…»

έα συγκέντρωση αλληλεγγύης στην
εξέγερση στη Νιγηρία -είχε προηγηθεί
η μαζική συγκέντρωση στην πρεσβεία
της χώρας την περασμένη Δευτέρα- πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31/10 στην πλατεια
Βικτωρίας μετά από κάλεσμα της NIGERIAN
DIASPORA και της ΚΕΕΡΦΑ.

Κρατώντας πλακάτ και σημαίες, φωνάζοντας συνθήματα και τραγουδώντας, γυναίκες
και άνδρες της κοινότητας πήραν τον λόγο
για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην
εξεγερμένη νεολαία και την οργή τους για τις
δολοφονίες. Οι συγκεντρωμένοι άναψαν κεριά και κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, στέλνοντας “μήνυμα νίκης
από την πλατεία της νίκης” όπως είπε χαρακτηριστικά ένας από τους ομιλητές. Aνάμεσα
σε αυτούς που πήραν τον λόγο ήταν ο Άλεξ,
η Μαρία, ο Μιχάλης Αφολάνιο, ο ΜC Yinca, η
Nora Ukachunwu, πρόεδρος της Οργάνωσης
Νιγηριανών Γυναικών, ο πρόεδρος της Νιγηριανής Κοινότητας Donald Okhawere, ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου.
“Τελειώστε το SARS, τελειώνετε με την
αστυνομική βία, τη διαφθορά, την φτώχεια

Σ

τις 25 Απριλίου του 1998 ο Νιγηριανός
μικροπωλητής Ούτσε Ογκμπουέφι έπεφτε νεκρός μαχαιρωμένος στην καρδιά
από ένα φασίστα έξω από μια «λέσχη» οπαδών
του Παναθηναϊκού, πίσω από τις εργατικές πολυκατοικίες στην οδό Μαραθώνος στο Περιστέρι. Στην είσοδο της λέσχης υπήρχε ένα ευδιάκριτο σήμα των SS καθώς και η υπογραφή
ΝΟΠΟ (Ναζιστική Οργάνωση Παναθηναϊκών
Οπαδών).
Ο Ούτσε Ογκμπουέφι είχε βρεθεί έξω από
την λέσχη πουλώντας την πραμάτεια του όταν
ο δράστης Ε. Κυριόπουλος φόρεσε στο χέρι
του ένα ρολόι που πουλούσε και δεν του το
επέστρεφε. Όταν διαμαρτυρήθηκε, o Kυριόπουλος, βοηθούμενος από τέσσερα άτομα τον
χτύπησε με σιδερογροθιά και τελικά τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Αμέσως μετά την δολοφονία οι δράστες καθάρισαν το πεζοδρόμιο από
τα αίματα και υποστήριξαν ότι το έκανε κάποιος «Αλβανός ληστής». Όμως στα σπίτια τους
βρέθηκαν κασέτες, ρολόγια, μια ξυριστική μηχανή και μια ηλεκτρονική ατζέντα από τη λεία
που είχαν μοιράσει.
Ο δράστης Ε. Κυριόπουλος συνελήφθη λίγες
ώρες αργότερα στην Ομόνοια αλλά η αστυνομία έσπευσε δια στόματος του ίδιου του υποδιοικητή Ασφαλείας να διαβεβαιώσει ότι η δολοφονία δεν πρέπει να συνδέεται με ρατσισμό λέγοντας ότι ο δράστης είχε πάει φυλακή για
κλοπές, ναρκωτικά, πλαστογραφία, παράνομη
οπλοφορία και άλλα αδικήματα. Λες και όλα
αυτά, δεν μπορούν να συνάδουν με την δραστηριότητα ενός ρατσιστή, ενός φασίστα!
Η δολοφονία του Ογκμπουέφι συντάραξε τη
Νιγηριανή Κοινότητα που, λίγες μέρες αργότερα, πραγματοποίησε μια οργισμένη διαδήλωση
που ξεκίνησε από τον κέντρο της Αθήνας και
κατέληξε στη «λέσχη» του Παναθηναϊκού στο
Περιστέρι. Ήταν μια από τις πρώτες μαχητικές
απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι οι μετανάστες
στις ρατσιστικές επιθέσεις. Από νωρίς το πρωί
εκείνης της Τρίτης 28 Απρίλη, δεκάδες Νιγηρια-

Από το Λάγος στη Βικτώρια
και την κακή διακυβέρνηση, στη Νιγηρία. Η
νεολαία διαδηλώνει για να ξαναζήσει αυτή η
χώρα και η αστυνομία τη δολοφονεί όπως είδαμε στις 20 Οκτώβρη. Να δώσουν στη νεολαία μια ευκαιρία” είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Nora.

“Η νεολαία εξεγείρεται στη Νιγηρία ενάντια
σε όλη αυτήν την κατάσταση που έκανε και
εμάς που βρισκόμαστε εδώ να εγκαταλείψουμε τη χώρα” δήλωσε στην εργατική αλληλεγγύη ο Donald. “Το βασικό πρόβλημα για εμάς
εδώ είναι τα χαρτιά που αποτελούν βασική

31/10, Συγκέντρωση στην πλατεία Βικτωρίας. Φωτό: Γιώργος Πίττας

προϋπόθεση για να μπορείς να μένεις στη
χώρα νόμιμα, να εργαστείς, να στηρίξεις την
οικογένειά σου. Γι' αυτό το θέμα από το 2014
οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα, ισχυριζόμενες ότι δεν έχουν αρκετή στελέχωση.
Είχαμε απευθυνθεί στην κυβέρνηση Τσίπρα
και τώρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά
τα πράγματα παραμένουν τα ίδια. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις που έχουν μπει για νομιμοποίηση περιλαμβάνουν χαρτιά που πρέπει
να συγκεντρώσουμε από τη χώρα μας, από
την ίδια την ελληνική πρεσβεία, αλλά εκεί
μπαίνουν εμπόδια και βρίσκουν άσχετους λόγους ώστε να μην φθάνουν τα χαρτιά και ο
κόσμος εδώ να μένει εκτεθειμένος. Υπάρχει
πρόβλημα με ανθρώπους που έχουν μείνει
εδώ 7 χρόνια και παραπάνω, αλλά και με κόσμο που είναι εδώ πολλά παραπάνω χρόνια
και έχει πρόβλημα στην ανανέωση. Και να
σκεφτείς ότι Νιγηριανοί ζούνε και εργάζονται
στην Ελλάδα από την δεκαετία του '70”.

Koινός αγώνας ενάντια στο ρατσισμό
«Αll we are saying is give
peace a chance, all we are
saying is no more racism, all
we are saying is no more killings, all we are saying is we
want justice», «γιατί, γιατί
Παναθηναϊκός;», «no justice
no peace». Οι δρόμοι του
κέντρου της Αθήνας θύμιζαν
κυριολεκτικά Λάγος, και η
ένταση και ο ρυθμός της
διαδήλωσης τόσο έντονος
που τα «πνευμόνια» της
ΕΛ.ΑΣ δεν μπορούσαν καν
να την ακολουθήσουν. H Εργατική Αλληλεγγύη ήταν η
μόνη εφημερίδα που έτρεξε
από την αρχή σε αυτήν την
ιστορική διαδήλωση καταγράφοντας τα γεγονότα:
«Ήταν ένα βροντερό ΟΧΙ
στον ρατσισμό. Οι μετανάστες κρατούσαν στα χέρια
τους την φωτογραφία του
νεκρού αδελφού τους και
την προκήρυξη που είχε τυπώσει το ΣΕΚ στα αγγλικά
που έγραφε “Ενωμένοι μπορούμε να σταματήσουμε
τους ρατσιστές δολοφό28/4/98, Διαδήλωση Νιγηριανών στην Αθήνα. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη
νους” καλώντας στην Πρωτομαγιάτικη Συγκέντρωση.
νοί που είχαν τις δουλειές τους και τα στέκια Οι διαδηλωτές μοίραζαν την προκήρυξη στους
τους στη γειτονιά της οδού Γερανίου στην Ομό- περαστικούς και στα αυτοκίνητα, ζητώντας
νοια, είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται γεμάτοι συμπαράσταση. Όταν έφτασαν έξω από την
οργή. Μια μαχητική πορεία εκατοντάδων αν- «λέσχη» έκαναν καθιστική διαμαρτυρία και
δρών και γυναικών ξεκίνησε και άρχισε να κατε- κράτησαν ενός λεπτού σιγή. Στο τέλος η οργή
βαίνει τραγουδώντας και τρέχοντας σε όλη τη ξέσπασε με δάκρυα και γροθιές στα κατεβαδιαδρομή –κυριολεκτικά- μέσω της οδού Λέ- σμένα ρολά της».
νορμαν προς το Περιστέρι:
Σε συνέντευή τους στο περιοδικό Σοσιαλι-

σμός από τα Κάτω νο27, ο Τζουντ, ο Ιμπραήμ
και ο Όλιβερ, μέλη του ΣΕΚ, περιέγραφαν πώς
οργανώθηκε η διαδήλωση: «Ξεκινήσαμε την πορεία... Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Κι
εγώ ο ίδιος αρχικά φοβόμουνα μήπως μας χτυπήσουν, μήπως χάσω τη δουλειά μου. Στο τέλος όμως ένιωθα γεμάτος ενέργεια και αυτοπεποίθηση» έλεγε ο Ολιβερ. «Η δουλειά που κάναμε εκείνη τη μέρα ήταν πολύ σημαντική. Βγάλαμε προκήρυξη που κατήγγειλε την δολοφονία
του αδελφού μας και όταν άρχισα να την μοιράζω όλος ο κόσμος ήθελε να την πάρει να την
μοιράσει και ο ίδιος» είπε ο Τζουντ. «Το καλοκαίρι του 1996 πηγαίνοντας να δουλέψω, έπεσα
πάνω σε μια ομάδα που έδινε εφημερίδες. Μου
είπαν να μιλήσω σε μια εκδήλωση για τη νομιμοποίηση των μεταναστών που γινόνταν τότε σε
διάφορες γειτονιές – και πήγα. Αυτό που εκτιμάω στη δουλειά μας είναι ότι δεν είμαστε μονάχα λόγια αλλά και πράξη» έλεγε ο Ιμπραήμ.
Στις 9 Μάη στο Περιστέρι ακολούθησε μια
δεύτερη τοπική αντιφασιστική διαδήλωση που
κατήγγειλε την δολοφονία αλλά η μεγάλη
απάντηση δόθηκε την Πρωτομαγιά, το πρωί
στην απεργιακή συγκέντρωση και το απόγευμα
στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο Άγαλμα
Κολοκοτρώνη όπου η Χρυσή Αυγή καλούσε
«εθνικιστική πρωτομαγιά».
Η Πρωτομαγιά μετατράπηκε σε μέρα ενότητας ντόπιων και μεταναστών εργατών, όπου οι
μετανάστες από τη Νιγηρία και την Αλβανία
έδωσαν μαζικό παρών, ενώ εκπρόσωποί τους
χαιρέτησαν από το βήμα της συγκέντρωσης.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας χιλιάδες αντιφασίστες και μετανάστες ακύρωσαν με τη μαζική
τους παρουσία τη συγκέντρωση της Χρυσής
Αυγής στην πλατεία Κολοκοτρώνη.
Ο Κυριόπουλος καταδικάστηκε τελικά σε
ισόβια κάθειρξη.

Γιώργος Πίττας
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Νεολαία

ΜΑΘΗΤΕΣ ANTICAPITALISTA

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Όχι αστυνομία
στις σχολές

Οι αγώνες μας έχουν παράδοση
αλλά και μεγάλη προοπτική

Τ

η Δευτέρα 2 Νοέμβρη έγινε τηλεδιάσκεψη του Μητσοτάκη με τους Πρυτάνεις. Αμέσως μετά ανακοινώθηκε η
ίδρυση αστυνομικού σώματος που θα δρα μέσα στα
πανεπιστήμια, η περίφραξη των χώρων των σχολών και η εγκατάσταση κυκλωμάτων παρακολούθησης. Η είσοδος των
φοιτητών στις σχολές τους θα γίνεται με κάρτα. Είναι σκέτη
πρόκληση αυτά τα αντιδημοκρατικά και αντιδραστικά μέτρα.

Ε

νθουσιασμένοι από την πλούσια
συζήτηση ήταν όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση των μαθητών/τριών Αnticapitalista “Από την πανδημία και τις καταλήψεις, για ποια Παιδεία παλεύουμε”, που έγινε στις 28/10.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Φίλιππος
Κοντοδήμας μιλώντας για τους σημερινούς αγώνες:“ Απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την Κεραμέως να τρομοκρατεί με απουσίες και
τηλεμαθήματα, την αστυνομία και μειοψηφίες τραμπούκων να προσπαθούν
να κλείσουν τις καταλήψεις, μπορούσαμε να κρατήσουμε γιατί είχαμε στο
πλευρό μας καθηγητές και γονείς. Παλεύουμε για μια Παιδεία που μορφώνει,
δεν εξοντώνει, και δεν λειτουργεί με
τους νόμους της αγοράς”.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Ορέστης Ηλίας θυμίζοντας προηγούμενες
μάχες: “Το 2006-2007 η προσπάθεια
για αναθεώρηση του άρθρου 16 του
Συντάγματος για την ιδιωτικοποίηση
της Παιδείας ξεσήκωσε ένα μεγαλειώδες κίνημα φοιτητικών καταλήψεων,
που έβγαλε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε καταλήψεις και απεργίες και
στο τέλος νικήσαμε. Το 2008, στις 6/12
με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου
ξέσπασε μια τρομερή εξέγερση. Παίξαμε ρόλο τότε ως μαθητές “Anticapitalista” με το σύνθημα “Κάτω η κυβέρνηση
των δολοφόνων”, τις αντικαπιταλιστικές ιδέες που ανοίγαμε με το εφημεριδάκι που έβγαινε τακτικά και τις μαθητικές συζητήσεις, και έτσι μαζικοποιήσαμε το δίκτυό μας. Τα επόμενα χρόνια δώσαμε μάχη με την επίσημη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης. Οργανώσαμε αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ για να αντικρούσουμε την προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να στρατολογήσει στα σχολεία το '12-'13”.
Η Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικός, επισήμανε ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα γίνονταν με βάση
τις αλλαγές στις ανάγκες του καπιταλισμού σε κάθε περίοδο: “Μετά το Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει τεράστια
ανάγκη για μορφωμένους εργάτες με
πανεπιστημιακή μόρφωση. Στην άνθηση
της οικονομίας, ο καπιταλισμός “ανοίγει
τις πύλες” στην εκπαίδευση για τα παιδιά της εργατικής τάξης και των αγροτών. Όμως ουδέποτε η πρόσβαση δεν
ήταν ελεύθερη και δωρεάν. Υπήρχαν
φραγμοί με εξετάσεις, ακόμα και στο
Λύκειο, έχοντας ανάγκη για εργάτες με
τεχνικές μόνο γνώσεις.
Από τη δεκαετία του '90, το κίνημα
πανεκπαιδευτικά αντιστέκεται απέναντι
στην άρχουσα τάξη που μέσω των κυβερνήσεων και των νόμων, διαλύει τη

Κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας των μαθητών Anticapitalista με πλούσιο περιεχόμενο σε αντικαπιταλιστικές ιδέες και μάχες του μαθητικού και του εργατικού κινήματος. Η Κατερίνα Οβανισιάν, μαθήτρια στο Καλλιτεχνικό Λύκειο Κερατσινίου γράφει για την νίκη του αντιφασιστικού κινήματος με την καταδίκη της Χρυσής
Αυγής στο άρθρο της “Οι ναζί στη φυλακή, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες”. “Λεφτά
για την Υγεία και την Παιδεία και όχι για μέτρα αστυνόμευσης” είναι ο τίτλος του
άρθρου της Ευαγγελίας Χλέντζου, μαθήτρια στο 1ο ΓΕΛ Ηλιούπολης, ενώ η Ναταλία Σαμούρη από το 3ο ΕΠΑΛ Κολωνού γράφει για την καταστολή και την αστυνομική βία στο άρθρο “Δε μας φοβίζουν, μας φοβούνται”. Ο Φίλιππος Κοντοδήμας, μαθητής σε σχολείο στο Πικέρμι, γράφει για την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του '73, η Φραντζέσκα Κουφοκώστα από το 3ο ΕΠΑΛ Κολωνού για την ομοφοβία και τη δίκη του Ζακ, ο Νίκος Χλέντζας από το 1ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης για
την κατάσταση στα σχολεία και τις καταλήψεις, καθώς και η Αλεξάνδρα Λαλίτσα
από το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου για την τρομερή μάχη που δίνουν οι μαθητές μαζί με όλη
την τοπική κοινωνία για το περιβάλλον και ενάντια στην καύση των σκουπιδιών.
δημόσια Παιδεία, αφήνοντας μεγάλα
κενά για να τα καλύψει το ιδιωτικό κεφάλαιο. Το '90-'91, βγήκε ένα τεράστιο
κίνημα καταλήψεων και η προσπάθεια
να το σταματήσουν με τη βία έφτασε
στη δολοφονία του καθηγητή Τεμπονέρα από τάγματα τραμπούκων της ΟΝΝΕΔ, της νεολαίας της ΝΔ, που ήταν
κυβέρνηση τότε. Το '97, οι καθηγητές
κάναμε 8 εβδομάδες απεργία και μαζί οι
μαθητές έκαναν καταλήψεις. Οι διαρκείς αγώνες όλα αυτά τα χρόνια είχαν
αποτελέσματα, καθώς οι κυβερνήσεις
έχουν καταφέρει να περάσουν ελάχιστα
μέτρα από αυτά που ήθελαν.
Παλεύουμε για μια Παιδεία που δεν
θα εξυπηρετεί το κέρδος των λίγων, αλ-

λά είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας. 150 χρόνια πριν, στην Παρισινή
Κομμούνα, τα πράγματα ήταν πολύ πιο
μπροστά από σήμερα. Η παιδεία βασιζόταν στη συνεργασία και την αλληλεγγύη, ήταν έξω κι όχι στους τέσσερις τοίχους, σε επαφή με την ίδια τη ζωή σε
όλα τα επίπεδα, τις τεχνικές γνώσεις, τα
πολικά και τα καλλιτεχνικά. Με βάση αυτά, κινήθηκε και το πρώτο εργατικό
κράτος στη Ρωσία. Αντί για ιεραρχία,
υπήρχαν ίσοι όροι σε συμβούλια από
κοινού μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργάτες. Δεν περιμένουμε να έρθει ο Σοσιαλισμός. Παλεύουμε στο σήμερα για να
φτάσουμε εκεί”.

Μ.Ν.

Αντί να σκεφτούν πώς θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια που είναι κλειστά από πέρσι τον Μάρτιο, πώς θα γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών, αναβάθμιση αιθουσών και υλικοτεχνικών
υποδομών, προσλήψεις προσωπικού στην καθαριότητα, στις
λέσχες και τις εστίες, αποφασίζουν να γεμίσουν με μπάτσους τις σχολές μας. Είναι κομμάτι των ίδιων επιλογών που
κάνει αυτή η κυβέρνηση που δεν ενισχύει την υγεία και τα νοσοκομεία μέσα στην πανδημία αλλά τους κλινικάρχες και τα
αφεντικά.
Στην τηλεδιάσκεψη κυβέρνησης - πρυτάνεων μίλησαν για
τον κόκκινο φασισμό και ταύτισαν το φοιτητικό κίνημα και
τους αγώνες του με τους ναζί δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Δεν θα τους περάσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση δεν τα κάνει αυτά για να καταπολεμήσει κάποια εγκληματικότητα μέσα στα πανεπιστήμια, ούτε τα έχει κλειστά τόσους μήνες λόγω κορονοϊού. Φοβάται το φοιτητικό κίνημα
και την σύνδεσή του με τους εργατικούς αγώνες, φοβάται τις
συλλογικές διαδικασίες, τις επαναστατικές ιδέες.
Θα κάνουμε τους φόβους της πραγματικότητα. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για να ανοίξουν εδώ και τώρα οι σχολές με
όλα τα απαιτούμενα μέσα προστασίας που διεκδικούν οι φοιτητές. Δεν θα περάσουν τα κατασταλτικά μέτρα, δεν θα
ανεχθούμε την αστυνομία μέσα στις σχολές που το μόνο
στόχο που έχει είναι να επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση. Την
Πέμπτη φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε μια πρώτη συγκέντρωση στις 12μεσ. στο Υπουργείο Παιδείας και συνεχίζουμε
για να οργανώσουμε το τριήμερο του Πολυτεχνείου. Οι απαγορεύσεις θα σπάσουν στην πράξη. Στη διαδήλωση του Πολυτεχνείου θα πάρουν την απάντησή τους.

ΣΕΚ στις σχολές

Φασιστική επίθεση
σε συντρόφισσα!

Φ

ασιστική επίθεση στη συντρόφισσα Μ.Ρ, φοιτήτρια ΕΜΜΕ και μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος,
από φασιστοειδές έγινε το απόγευμα της Παρασκευής
30/10. Ο φασίστας επιτέθηκε στη συντρόφισσα στη Νομική
όπου έβαζε πανό για το μονοήμερο συζητήσεων “Παλεύουμε
για το Σοσιαλισμό” που οργανώνει το ΣΕΚ στις 8 Νοέμβρη.
Στην Ακαδημίας, αφού την είχε στοχοποιήσει, ο φασίστας
καβάλα σε μηχανάκι την τράβηξε από το χέρι. Κατέβηκε και
την κλώτσησε, βρίζοντάς την με εκφράσεις του τύπου “μουνόπανο, τι παλεύεις για το Σοσιαλισμό, θα σας γαμήσουμε”.
Είναι προφανές ότι οι φασίστες οργανωμένοι ή μη στην νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση έχουν πληγωθεί από την καταδίκη που κατάφερε το αντιφασιστικό κίνημα. Γελιούνται αν
νομίζουν ότι με τέτοιες επιθέσεις θα τρομοκρατήσουν τις συντρόφισσες και τους συντρόφους μας.
Ξέρουμε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Βάλαμε στη φυλακή
τους Μιχαλολιάκους και τους Κασιδιάρηδες, αλλά έχουμε να
παλέψουμε κάθε παρόμοιο φασιστοειδές.
Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατοί, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση χάρη στις νίκες του αντιφασιστικού κινήματος.
Κάτω τα χέρια από τις συντρόφισσές μας! Ποτέ ξανά φασισμός!

Πολιτισμός

Οικονομία
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Νέα διάσωση για την
Τράπεζα Πειραιώς Νέο σκάνδαλο

Τ

ην κρατικοποίηση της
Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε, με μια έκτακτη
επείγουσα σύσκεψη την Πέμπτη το βράδυ, η κυβέρνηση
του Μητσοτάκη. Είχε προηγηθεί, λίγες ημέρες πριν, το
κραχ της μετοχής της στο
χρηματιστήριο.

Π

ρίν λίγες μέρες προβαλλόταν στους κινηματογράφους η ταινία Josep. Πρόκειται
για μια ταινία animation με απίστευτη ένταση και δύναμη στην ιστορία και στα σκίτσα της. Η ταινία είναι επίκαιρη, είναι ένας ύμνος στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία
απαλλαγμένη από τον ρατσισμό και την φασιστική απειλή.
Το 1939 μετά την ήττα της Ισπανικής Eπανάστασης και την επικράτηση του Φράνκο,
500.000 μαχητές από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών πέρασαν πρόσφυγες στην Γαλλία.
Η αντιμετώπιση του Γαλλικού κράτους ήταν να τους στοιβάξει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, φυλασσόμενα από τον Γαλλικό στρατό. Εκατοντάδες πέθαναν από τις κακουχίες, την
έλλειψη νερού, φαγητού και υγιεινής. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ένας μαχητής γίνεται
φίλος με έναν από τους Γάλλους φρουρούς.
Ο αγωνιστής είναι ο Γιόζεπ Μπαρτολί. Ο Γιόζεπ ήταν σκιτσογράφος στον Τύπο ιδιαίτερα
γνωστός στην Βαρκελώνη. Συμμετείχε από νωρίς στους αγώνες και από την πρώτη στιγμή
της επανάστασης. Πλησίασε τις ιδέες του Τρότσκι και πολέμησε με τους μαχητές του POUM. Χαρακτηριστική η σκηνή στο Μεξικό όπου ο Γιόζεπ βρίσκεται στο δωμάτιο που δολοφονήθηκε ο Τρότσκι από τους πράκτορες του Στάλιν. Ο Γιόζεπ ακολούθησε το κύμα της
προσφυγιάς, κατάφερε να επιβιώσει, άλλαξε εφτά στρατόπεδα συγκέντρωσης μέσα σε
δύο χρόνια, τον συνέλαβε ακόμα και η Γκεστάπο, τον έκλεισαν στο Νταχάου, κατάφερε να
αποδράσει και από εκεί να φτάσει στο τέλος στο Μεξικό.
Αυτή είναι η βασική ιστορία της ταινίας. Αναδεικνύει την προσφυγιά μετά τον πόλεμο,
την σκληρή ζωή των στρατοπέδων, τον ρατσισμό του γαλλικού κράτους απέναντι στους
μαχητές Ισπανούς που πολέμησαν τον Φράνκο. Πολλές σκηνές μας θυμίζουν τη Μαλακάσα, το Σχιστό ή το Καρά Τεπέ σήμερα. Δείχνει την αποικιοκρατία του γαλλικού κράτους, με
τους αφρικανούς στρατιώτες του γαλλικού στρατού να νιώθουν πολύ πιο κοντά με τους
Ισπανούς πρόσφυγες παρά με τους ανωτέρους τους.
Ο Γιόζεπ με την βοήθεια αυτών και ενός δεσμοφύλακα δραπετεύει, ψάχνει την έγκυο αρραβωνιαστικιά του και στο τέλος καταλήγει στο Μεξικό όπου συναντά την Φρίντα Κάλο.
Αργότερα καταξιώνεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς μοντέρνους ζωγράφους και πεθαίνει το 1995 στη Νεα Υόρκη.
Ο σκηνοθέτης Ορέλ αξιοποιεί τις δυνατότητες του κινούμενου σκίτσου, δημιουργεί μια ταινία δυνατή, σκληρή, συνδεδεμένη με το σήμερα, όπλο και έμπνευση για τους αγώνες μας.

Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη είχε επικρατήσει πανικός στο
χρηματιστήριο με τους επενδυτές να τρέχουν να ξεφορτωθούν τις μετοχές τους της Πειραιώς (αλλά και των άλλων
τραπεζών) κυριολεκτικά όσοόσο. Οι χρηματιστηριακές αρχές αναγκάστηκαν να διακόψουν την διαπραγμάτευση της
μετοχής της για να εμποδίσουν μια ολοκληρωτική κατάρρευση. Στο τέλος της ημέρας
η Πειραιώς είχε χάσει το 24%
της χρηματιστηριακής της
αξίας και ο τραπεζικός δείκτης
(ο μέσος όρος της αξίας των
μετοχών των τραπεζών) είχε
πέσει στις 230 μονάδες – το
χαμηλότερο επίπεδο όλων των
εποχών. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που είναι εντυπωσιακό δεν είναι η απότομη
βουτιά της περασμένης Δευτέρας. Το εντυπωσιακό είναι ότι
η μετοχή της Πειραιώς (και
των άλλων τραπεζών) έχει
οποιαδήποτε αξία -και ότι
υπάρχουν επενδυτές πρόθυμοι να αγοράσουν κάθε είδους
χρηματιστηριακό σκουπίδι.
Οι ελληνικές τράπεζες είναι
ζόμπι. Στη χειρότερη θέση
από τις τέσσερις “συστημικές” τράπεζες βρίσκεται η
Πειραιώς – ένα τυμπανιαίο
πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση που ζει κατασπαράσσοντας τον πλούτο που παράγει η κοινωνία. Και το δημόσιο
χρήμα. Πολύ δημόσιο χρήμα.
Στις 2 Δεκέμβρη η Τράπεζα
Πειραιώς πρέπει να εξοφλήσει ένα “κουπόνι” αξίας 165
εκατομμυρίων στο Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας -στο δημόσιο δηλαδή.
Το “κουπόνι” αυτό είναι μια
από τις δόσεις του ομολογιακού δανείου ύψους περίπου 2
δις Ευρώ που είχε πάρει τον
Δεκέμβρη του 2015, στα πλαίσια της τρίτης “διάσωσης”.
Χωρίς αυτό το δάνειο οι ελληνικές τράπεζες θα είχαν πάψει

προ πολλού να υπάρχουν. Αυτό το δάνειο, όμως, κουβαλούσε μαζί του μια σειρά από
όρους. Πρώτον, έδινε στις
τράπεζες το δικαίωμα να χάσουν μια δόση μόνο μια φορά.
Η Πειραιώς έχει ήδη χάσει μια
δόση πριν από δυο χρόνια.
Δεύτερον σε περίπτωση αδυναμίας της τράπεζας να εξυπηρετήσει το δάνειο, τα ομόλογα μετατρέπονται αυτόματα σε μετοχές.

Νοικοκυρεμένη
Η Πειραιώς δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει το “κουπόνι”
της 2ας Δεκέμβρη. Όχι γιατί
δεν έχει τα λεφτά – τα έχει
“βάλει στην άκρη”, όπως γράφουν οι οικονομικές εφημερίδες που προσπαθούν να εξωραΐσουν την κατάσταση των
τραπεζών, από την αρχή κιόλας της χρονιάς (τόσο νοικοκυρεμένη είναι η διοίκηση της
Πειραιώς). Αυτό που την εμποδίζει να πληρώσει το κουπόνι είναι ο κορονοϊός. Για
την ακρίβεια τα μέτρα που
έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για την
προστασία της οικονομίας
από τις συνέπειες του Covid.
Ανάμεσα στα άλλα η ΕΚΤ
έχει απαγορεύσει στις τράπεζες να μοιράζουν “μέρισμα”
(δηλαδή να μοιράζουν κέρδη
στους μετόχους τους) και να
αγοράζουν τις δικές τους μετοχές. Η ΕΚΤ έχει βάλει ξανά
μπροστά τα πιεστήρια και μοιράζει δισεκατομμύρια στις
τράπεζες ευελπιστώντας ότι
τα χρήματα αυτά θα φτάσουν
στην πληττόμενη από την πανδημία “πραγματική οικονομία”
και δεν θα τα χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες για τις δικές τους σκοπιμότητες. Η
εξόφληση του κουπονιού της
Πειραιώς εμπίπτει στις ενέργειες που έχουν απαγορευτεί.
Η Διοίκηση της Πειραιώς έχει
καταθέσει αίτημα εξαίρεσης
στις εποπτικές αρχές. Η απάντηση αναμένεται σε δυο περίπου εβδομάδες. Αλλά είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι αρνητική.
Με αυτό το δεδομένο το δημόσιο (που είναι στην πραγματικότητα μέσω του ΤΧΣ ήδη ο
μεγαλύτερος μέτοχος της
Πειραιώς) η Διοίκηση και οι

μεγαλομέτοχοι (ο Τζον Πόλσον και οι άλλοι κερδοσκόποι
που έχουν “επενδύσει” τα
προηγούμενα χρόνια στο χρεοκοπημένο ελληνικό τραπεζικό σύστημα) πρότειναν διάφορες λύσεις. Από αυτές η πιο
προκλητική ήταν η λύση που
αποφάσισε ο Μητσοτάκης. Είναι προκλητική γιατί χαρίζει
στην ουσία τα δυο δις που
χρωστάει η Πειραιώς στο δημόσιο από τη διάσωση του
2015 χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Στην ουσία φορτώνει τα
χρέη των τραπεζιτών για μια
ακόμα φορά στον κόσμο.
Ο Πόλσον πρότεινε μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με χρήματα των ιδιωτών –
μετόχων ύψους 800 εκατομμυρίων (ο ίδιος θα έβαζε τα
200 εκατομμύρια). Αλλά η λύση αυτή ήταν απλά πυροτέχνημα – δεν έστεκε ούτε τυπικά ούτε νομικά. Έτσι απόμεναν δυο λύσεις: είτε να εξοφληθεί το κουπόνι με έκδοση
νέων μετοχών που θα έπαιρνε
το ΤΧΣ. Είτε να μην εξοφληθεί
και να ενεργοποιηθεί η ρήτρα
μετατραπής όλου του ποσού
(των 2 δις) σε μετοχές τις
οποίες θα έπαιρνε και πάλι το
ΤΧΣ.
Μικρή διαφορά θα μας πείτε. Λάθος. Πρόκειται για τεράστια διαφορά. Γιατί με την
πρώτη λύση οι μετοχές θα εκδίδονταν με τη σημερινή τους
αξία, δηλαδή 0,66 Ευρώ ανά
μετοχή. Το δημόσιο θα έπαιρνε 252 εκατομμύρια νέες μετοχές και η τράπεζα θα συνέχιζε
να χρωστάει τις επόμενες δόσεις του δανείου των 2 δις. Με
τη λύση που αποφάσισε ο Μητσοτάκης οι μετοχές θα εκδοθούν με την συμφωνημένη
αξία του 2015, δηλαδή προς 6
Ευρώ η κάθε μια – δέκα φορές
ακριβότερα από την πραγματική τους αξία. Το ΤΧΣ θα πάρει
394 εκατομμύρια μετοχές και
η Τράπεζα δεν θα χρωστάει
δεκάρα. Και το πιστωτικό
“ίδρυμα” θα συνεχίσει να ζει
και να βασιλεύει και να αρπάζει τα σπίτια των “στρατηγικών
κακοπληρωτών” που δεν κατάφεραν να ξεπληρώσουν στην
ώρα τους δόσεις δυο ή τριών
χιλιάδων ευρώ.

Σωτήρης Κοντογιάννης

σελ. 14 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1446, 4 Νοέμβρη 2020

Γράμματα και σχόλια

Σταματήστε το
κυνήγι χειροτεχνών

Σ

υνεχίζεται το κυνήγι των χειροτεχνών του Θησείου από
την κυβέρνηση και τη δημοτική αρχή του Μπακογιάννη. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) αντί για να
προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι τα
έργα των χειροτεχνών, πήρε απόφαση για χωροθέτηση
περιορισμένου αριθμού πάγκων των χειροτεχνών, μόνο
167 θέσεις ενώ είναι πολλοί παραπάνω, σε χώρο μόλις του
ενός μέτρου ο καθένας και σε περιοχή μακριά από εκεί
που δραστηριοποιούνται τόσα χρόνια, εξυπηρετώντας την
πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ταυτόχρονα, στο εισηγητικό του δήμου για το δημοτικό
συμβούλιο, η δημοτική αρχή μιλούσε για επιβολή δημοτικού τέλους στους χειροτέχνες 30 ευρώ το μήνα. Στο δημοτικό συμβούλιο δεν αποσύρθηκε η διάταξη, η οποία θα
εφαρμοστεί όταν κι αν αλλάξει η νομοθεσία, αλλά μείωσε
τα δημοτικά τέλη σε 3 ευρώ το μήνα.
Η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας σε ανακοίνωσή
της σημειώνει: “Ο Δήμος της Αθήνας συναίνεσε στην απόφαση του ΚΑΣ και σχεδιάζει ‘αγορά χειροτεχνών’ με κλήρωση για την επιλογή τυχερών προς εργασία χειροτεχνών
σε πάγκους ενός μέτρου.
Αντί να αναγνωριστεί επιτέλους η δραστηριότητα των
χειροτεχνών και να σταματήσει το κυνηγητό ο δήμος Αθήνας μέσω της ψήφισης δημοτικών τελών επιχειρεί να ξαναζεστάνει την απαράδεκτη για το σύνολο των χειροτεχνών
μεθόδευση διάλυσης της παρουσίας τους στην πόλη.
Η πανδημία έχει οδηγήσει σε πείνα και εξαθλίωση ένα
μεγάλο κομμάτι χειροτεχνών με το κλείσιμο στη περίοδο
της καραντίνας αλλά και με την λιγοστή δουλειά που
υπάρχει όλη αυτή την περίοδο.
Αντί να στηριχτούν οι χειροτέχνες για να επιβιώσουν
τρώνε ένα επιπλέον χαράτσι.
Έτσι και αλλιώς το σύνολο των δημοτικών τελών αποτελούν δυσβάσταχτο φορομπηχτικό μηχανισμό για την εξασφάλιση εσόδων στον δήμο που του έχουν περικοπεί
άγρια από το κρατικό προϋπολογισμό ενώ το κεντρικό
κράτος οφείλει εκατομμύρια που τα παρακρατεί στερώντας πόρους για την καταπολέμηση της φτώχειας, για την
πρόνοια, τα σχολεία, το περιβάλλον, την καθαριότητα στις
γειτονιές.
Να αποσυρθεί η πρόταση για επιβολή τελών στους χειροτέχνες.
Να δοθεί επιτέλους λύση στα αιτήματα των χειροτεχνών
εξασφαλίζοντας τους την παρουσία τους στους δρόμους
που βρίσκονται”.

«Οι εργαζόμενοι πάνω
από τις ‘εργατοώρες’»

Σ

υνεχίζονται τα κρούσματα κορονοϊού σε μια σειρά χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα στους Δήμους. Όπως μας
μετέφεραν σύντροφοι/ισσες στον Δήμο Πειραιά και στον
Δήμο Νίκαιας έχουν νοσήσει από κορονοϊό εργαζόμενοι
και κάποιοι νοσηλεύονται.
Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη, αναφέρει ότι εισπράκτορας του δήμου που αποτελεί στενή επαφή δύο κρουσμάτων συνεχίζει
να εργάζεται και να έρχεται σε επαφή με δημότες, ενώ σημειώνει ότι: “Οι 'χαμένες εργατοώρες' δεν μπορεί να είναι
λόγος μη εφαρμογής των μέτρων και των πρωτοκόλλων,
καθώς οι χαμένες ζωές και ο κίνδυνος για την υγεία όλων,
είναι απείρως σημαντικότερα”.
“Έιναι πρόκληση κυβέρνηση και δημοτικές αρχές να
εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους να εργάζονται ακόμα
και αν έχουν τον ιό. Σε όλους τους χώρους οι εργαζόμενοι
διεκδικούν μέσα προστασίας και να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα”, υπογραμμίζουν οι σύντροφοι του τοπικού πυρήνα του ΣΕΚ που διακινούν την Εργατική Αλληλεγγύη στους χώρους εργασίας του δήμου.

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

Συγκέντρωση τη μέρα που ξεκίνησε η δίκη
των δολοφόνων του Ζακ. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Φασιστικό
έγκλημα η
δολοφονία
του Ζακ

“Σ

τις 21 Σεπτεμβρίου 2018, ο
αδελφός μας Ζακ, η αδελφή
μας Zackie δολοφονήθηκε βάναυσα από μερικούς ομοφοβικούς νοικοκυραίους που έβαλαν την ιδιοκτησία πάνω από την ανθρώπινη ζωή, υπό την απάθεια και ανοχή των περαστικών.”
Από τη θέση αυτή, που ακούγεται και
περισσότερο κινηματικά, μου λείπει ένα
κεντρικό στοιχείο αναφοράς: ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ.
Ο Ζακ δεν δολοφονήθηκε από "νοικοκυραίους": ο μεσίτης είναι οπαδός της Χρυσής Αυγής, όπως κατέδειξαν δημοσιογραφικές και μη αναρτήσεις που ακολούθησαν την δολοφονία. Και ποιος τυχαίος
νοικοκυραίος μπορεί να διατηρεί μαγαζί,
δη κοσμηματοπωλείο, για χρόνια στην
οδό Γλάδστωνος, στο παρακράτος της
πλατείας Κάνιγγος και της Ομόνοιας;
Ο Ζακ δεν δολοφονήθηκε γιατί κάποιοι
επέλεξαν την ιδιοκτησία έναντι της ζωής:
μια τέτοια θέση αποδέχεται την θεσμική
αφήγηση πως ο Ζακ μπήκε στο μαγαζί με
σκοπό ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ την ιδιοκτησία. Όμως
γνωρίζουμε πως τον Ζακ τον κυνηγούσαν, σε ένα πλαίσιο που μένει να διαλευκανθεί, και μπήκε στο μαγαζί ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ. Προκύπτει εύλογο ερώτημα πώς
ένας ιδιοκτήτης ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
φεύγει από το μαγαζί του έστω και για λίγο και ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα ώστε να
τεκμηριωθεί πιθανόν μια ιστορία ενέδρας.
Ο Ζακ δολοφονήθηκε από ομοφοβικούς: σίγουρα, όπως είναι και τεράστια
μερίδα συνανθρώπων μας στην Ελλάδα
του 2020. Δολοφονήθηκε επειδή ήταν
κραγμένη/ τραβέλι/ πούστρα/ αδερφάρα;

Ακόμα και αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, παραμένει κεντρικό και αποκαλυπτικό το ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΥΛΙΑΣ των ομοφοβικών δολοφόνων του. Μπορεί αυτή τη φορά να μην
επιστρατεύτηκε ολόκληρος πυρήνας,
όμως ήταν τόση η σιγουριά τους που κατέληξε σε μια δολοφονία ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ. Τέτοιο το αίσθημα ασυλίας που
μετά τη δολοφονία δεν δίστασαν γρήγορα να σκουπίσουν αίματα, γυαλιά και
αποδεικτικά στοιχεία για να ξανανοίξει το
μαγαζί κανονικά.
Και ασφαλώς, οι δολοφόνοι δεν είναι
μόνο οι δύο πολίτες: η ΕΛ.ΑΣ. στην άφιξή
της ολοκλήρωσε το έγκλημα, και αφού
αποτελείωσε το θύμα, σε πνεύμα καλής
συνεργασίας τού φύτεψε μαζί με τις κλωτσιές και τις αρβυλιές και φανταστικά μαχαίρια και ναρκωτικά.
Τέλος, σε σχέση με τους περαστικούς,
ένα προσωπικό σχόλιο: αν έβλεπα πλήθος με χρυσαυγίτες και μπάτσους στο
κέντρο της Αθήνας μερικά χρόνια πριν
μέρα μεσημέρι να δολοφονούν έναν συνάνθρωπό μου, στ' αλήθεια ΔΕΝ ΞΕΡΩ αν
θα μπορούσα να αντιδράσω. Συνένοχη;
Ίσως. Σίγουρα όμως τρομοκρατημένη!
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, μεσημέρι
στο κέντρο της πόλης, ο αδελφός μας
Ζακ, η αδελφή μας Zackie δολοφονήθηκε
βάναυσα από ακροδεξιά, ομοφοβικά καθίκια, πολίτες και μπάτσους, μπαίνοντας
και αυτή στην αιματηρή λίστα των θυμάτων της εγκληματικής ιδεολογίας της
Χρυσής Αυγής.
Είναι ακριβώς η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
που συνδέει τις δολοφονίες του Παύλου
και του Ζακ. Είναι αυτή που συνδέει τη

δολοφονία της αδελφής μας με τη ραγδαία εκείνη αύξηση επιθέσεων σε άτομα
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, τότε που η
Χρυσή Αυγή είχε δύναμη στους δρόμους.
Η κυρία Μάγδα Φύσσα μια χαρά το κατάλαβε.
Οι βάναυσες και ύπουλες επιθέσεις
όπου πολλοί βαράνε λίγους και ευάλωτους, όπου οι συνεργασίες με τους θεσμούς και την ΕΛ.ΑΣ. καλά κρατούν,
όπου το αίσθημα ασυλίας και παντοδυναμίας κυριαρχεί, ο ίδιος ο ρόλος της
ΕΛ.ΑΣ. σε τέτοια περιστατικά, δεν μας είναι άγνωστα! Περάσαμε 5,5 χρόνια δικάζοντας μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση, που επιτέλους αναγνωρίστηκε και
θεσμικά ως τέτοια: η απόφαση στη δίκη
αυτή είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
για όλα αυτά τα εγκλήματα στα οποία εντάσσεται και η δολοφονία του αδελφού
μας.
Άμεσα χρειάζεται να στηρίξουν τον
αγώνα μας σωματεία, σύλλογοι, συλλογικότητες, εργατικοί χώροι, ενάντια σε ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ που τώρα
εκδικάζεται.
Όλες μαζί έξω από το Μικτό Ορκωτό
Δικαστήριο 6/11, 11/11 και σε όσες άλλες
ημερομηνίες χρειαστεί, για να νικήσουμε
για άλλη μια φορά τους λύκους -για να
μην επιτρέψουμε στο φασισμό καμία άλλη δολοφονία, καμία άλλη επίθεση, καμία
άλλη ατιμωρησία.
Η μάχη συνεχίζεται.

Μαρία Σερέτη

• Για να στηρίξετε και οικονομικά τη δικαστική μάχη, μπορείτε να βρείτε εδώ το σχετικό crowd funding: tinyurl.com/y6l89hbw

Άχρηστος ο Άδωνις, όχι τα λεωφορεία

Ό

τι οι δημόσιες συγκοινωνίες χρειάζονται ενίσχυση σε
προσωπικό και στόλο είναι κάτι που οι εργαζόμενοι στα
ΜΜΜ το φωνάζουμε χρόνια. Η πανδημία έκανε μεγαλύτερη
αυτή την ανάγκη. Περισσότερα τρένα και λεωφορεία –και εργαζόμενοι που τα οδηγούν και τα συντηρούν– σημαίνουν πιο
συχνά δρομολόγια κι άρα μικρότερος συνωστισμός. Μόνο
προκλητικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι ανεκδιήγητες
δηλώσεις που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης. “Τι να τα κάνουμε τα λεωφορεία. Να τα κάνουμε βόλτα στο Σύνταγμα;” είπε
και συνέχισε “Κι εγώ λέω να πάρουμε ένα εκατομμύριο λεωφορεία και να κόψουμε τις συντάξεις και τους μισθούς των
Ελλήνων”.
Όλες οι χώρες που διαθέτουν αξιοπρεπείς αστικές συγκοινωνίες έχουν συντάξεις πείνας; Μάλλον το αντίστροφο συμβαίνει, παντού όπου οι συγκοινωνίες λειτουργούν ικανοποι-

ητικά υπάρχει και αξιοπρεπές -στα μέτρα του καπιταλισμούβιοτικό επίπεδο συνταξιούχων κι εργαζομένων. Η ίδια η Αθήνα έχει περάσει από ένα αξιοζήλευτο επίπεδο βιώσιμης συγκοινωνιακής κάλυψης την εποχή της Ολυμπιάδας. Αλλά και
πολύ παλαιότερα, προτού ανακατευτεί με την πολεοδομία
και τη συγκοινωνία ο γέρο-Καραμανλής.
Η σχέση του Άδωνι με τα ΜΜΜ και το ποιόν του αντικατοπτρίζονται ξεκάθαρα σε παλαιότερη δήλωσή του που έλεγε
ότι “είναι ξεφτίλα ένας βουλευτής να μπαίνει στο λεωφορείο”.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς σε τι περιβάλλον
έχει μεγαλώσει ξεκομμένος από την καθημερινότητα των χειμαζόμενων τάξεων, αλλά σίγουρα η ελαφρόμυαλη αλαζονεία
του παραπέμπει σέ “Μαρία-Αντουανέττα” της κακιάς ώρας.

Νικόλαος Σμπαρούνης, Συγκοινωνιολόγος, εργαζόμενος ΣταΣυ

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

Γράμματα και σχόλια

Τι φταίει για τη σύγκρουση
πλοίων στον Πειραιά;

Μητσοτάκης-Ερντογάν
πιο καταστροφικοί
κι απ’ τον σεισμό

Σ

ύγκρουση ανάμεσα σε ναρκοθηρευτικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και σε εμπορικό
πλοίο έγινε την Τρίτη 27/10 το πρωί.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν
να κοπεί ολόκληρη η πρύμνη του
ναρκοθηρευτικού σκάφους και να
τραυματιστούν δυο μέλη του πληρώματός του. Ο πλοίαρχος του εμπορικού πλοίου συνελήφθη και κατηγορείται για πρόκληση ναυαγίου από
αμέλεια, καθώς και για παραβάσεις
των διεθνών κανόνων αποφυγής
σύγκρουσης. Κατέθεσε απολογητικό
υπόμνημα και αφέθηκε προσωρινά
ελεύθερος. Τα περισσότερα μέσα
περιστρέφουν τη μετάδοση της είδησης γύρω από τη διαφωνία για τις
ευθύνες του ενός ή του άλλου πλοίου και για τους χειρισμούς. Ωστόσο
το συγκεκριμένο ναυάγιο, που δεν είναι το πρώτο που συμβαίνει κοντά
στο λιμάνι, αναδεικνύει βαθύτερα
προβλήματα.
Ένα είναι η διαμόρφωση του λιμανιού από τα κολοσσιαία σχέδια επέκτασης και εκμετάλλευσής του.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του
το Παρατηρητήριο Πειραϊκής: “Το
σημερινό ναυτικό ατύχημα έξω από
το λιμάνι του Πειραιά, ανάμεσα σε
εμπορικό και πολεμικό πλοίο, επιβεβαίωσε περίτρανα τις ανησυχίες και
τους φόβους των κατοίκων και των
φορέων του Πειραιά για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η
επιχειρούμενη επέκταση του λιμένα
της κρουαζιέρας. Μια από αυτές τις
επιπτώσεις είναι η δραματική μείωση
του εύρους του ήδη στενού και κορεσμένου διαύλου ναυσιπλοΐας.
Να σημειωθεί πως ήδη τα περιθώ-

O

ρια ελιγμών μεγάλων πλοίων για την
αποφυγή μιας σύγκρουσης είναι πολύ περιορισμένα λόγω των μεγάλου
φόρτου που προκαλεί ο ελλιμενισμός
πλοίων με εμπορευματοκιβώτια. Αν
σε αυτό προστεθεί και η κίνηση των
πλοίων της ακτοπλοΐας τότε η κατάσταση γίνεται άκρως επικίνδυνη.

Επέκταση
Επισημαίνεται ακόμα ότι λόγω των
έργων που γίνονται στο πλαίσιο της
εν λόγω επέκτασης του λιμανιού,
έχει ήδη περιοριστεί το πλάτος του
διαύλου ναυσιπλοΐας μπροστά στην
είσοδο του λιμανιού και κατ’ επέκταση και κατά το μήκος αυτού, δηλαδή
και εκεί που έγινε η σημερινή σύγκρουση. Περιορισμός που θα είναι
μόνιμος αν ολοκληρωθεί το έργο”.
Δεύτερο πρόβλημα, που καταγγέλλει ο πρώην διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, Δ. Μπακόπουλος, είναι η συμφόρηση του λιμανιού
με τα τεράστια μεταφορικά έργα της
COSCO, αλλά και η επιείκεια απέναντί της όσον αφορά την τήρηση
των πρωτοκόλλων. Το πλοίο που εμπλέκεται στο πιο πρόσφατο ναυάγιο

ήταν ένα τεράστιο μεταφορικό κοντέινερ και πλοία σαν κι αυτό κάνουν
ουρά έξω από το λιμάνι του Πειραιά,
ενώ όπως αναφέρει κάποια σταματάνε και πάνω στον δίαυλο. Τονίζει δε
ότι η πλατφόρμα με τα κοντέινερ την
οποία δουλεύει η COSCO λειτουργεί
στα όριά της.
Προφανώς μπροστά στην ενδεχόμενη δυσαρέσκεια της COSCO λόγω
ελέγχων ή περιορισμών η ασφάλεια
μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.
Και βέβαια στη συμφόρηση στην
είσοδο του λιμανιού δίπλα στα κέρδη
της COSCO έρχεται να συμβάλει άλλος ένας παράγοντας: η εκστρατεία
της κυβέρνησης που βάζει διαρκώς
σε επιφυλακή το Πολεμικό Ναυτικό
για να υπερασπιστεί τις τυχοδιωκτικές διεκδικήσεις στην ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ώρα να βάλουμε τις ζωές των ανθρώπων και
την ασφάλεια της ναυσιπλοίας πάνω
από τα κέρδη των εφοπλιστών και το
κυνήγι των ορυκτών καυσίμων που
καταστρέφουν το περιβάλλον και
απειλούν την ειρήνη.

Α.Φ.

Περιβαλλοντική συνάντηση
στην Εύβοια

Σ

ε ανοιχτή συνάντηση καλούν περιβαλλοντικές συλλογικότητες και άλλοι τοπικοί φορείς της Εύβοιας την
Κυριακή 8/11 στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Αλιβερίου.
Στόχος της συνάντησης είναι η οργάνωση του αγώνα ενάντια τόσο στις βιομηχανικές ανεμογεννήτριες όσο και ενάντια στην
καύση σκουπιδιών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: “Αν κάνουμε μια βόλτα στα χωριά
όπως τα Κόσκινα, τις Πετριές και σε αυτά
της Καρυστίας, θα συναντήσουμε οροσειρές από γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες, σκαμμένα βουνά,
ξεραμένα τοπία και εργοτάξια, ενώ οι κάτοικοι των χωριών υποφέρουν από τον συνεχόμενο θόρυβο που παράγουν τα μεγαθήρια... Παράλληλα ένα νέο μέτωπο ξεπροβάλλει. Το 'πειραματικό' κάψιμο νέων σκουπιδιών από
την ΑΓΕΤ... Ο αξιοσέβαστος αγώνας στα Άγραφα, την
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Τήνο, την Άνδρο, την Κεφαλλονιά και τη Σκύρο δείχνει ότι
η συλλογική αντίσταση μπορεί να κερδίσει. Μπορεί να
σταματήσει την καταστροφή των βουνών και των χωριών
μας. Για έναν κοινό αγώνα απέναντι στην επέλαση των αιολικών – Για να μην μπει καμία επιπλέον ανεμογεννήτρια
στην Εύβοια – Για να αποκατασταθεί ο φυσικός πλούτος
του νησιού”.

ισχυρός σεισμός στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου
έδειξε για ακόμη μια φορά το πόσα πολλά ενώνουν τους λαούς στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Αναδείχτηκε ότι ενώ οι κυβερνήσεις έχουν ριχτεί σε ένα πολύμηνο
ξέφρενο ανταγωνισμό για τον έλεγχο των ΑΟΖ προκειμένου να εξασφαλίσουν τα κέρδη των πολυεθνικών, έχουν αφήσει τους λαούς
τους απροστάτευτους απέναντι στους σεισμούς.
Μήνες, χρόνια τώρα, εκατομμύρια ευρώ σπαταλώνται στις συνεχείς βόλτες των στόλων και στις εικονικές αερομαχίες στην περιοχή
και πολλά παραπάνω ξοδεύονται στα εξοπλιστικά προγράμματα,
αλλά κανείς δεν νοιάζεται για τα εκατοντάδες ετοιμόρροπα παλιά
σπίτια, σαν και αυτό που καταπλάκωσε τα δύο παιδιά στη Σάμο. Ή
τις σάπιες νεόκτιστες κατασκευές που έχουν χτιστεί και στις δύο
χώρες την περίοδο των “πάρτι” του οικοδομικού μπουμ αλλά δεν
πληρούν τις αντισεισμικές προϋποθέσεις σε μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη.
Αυτό αναδείχτηκε με τον πιο σκληρό τρόπο στη Σμύρνη. Είναι
τσάμπα οι “θριαμβολογίες” ότι η καταστροφή ήταν μικρότερη στην
Ελλάδα επειδή ήταν καλύτερα προετοιμασμένη. Όπως δήλωσε ο
σεισμολόγος Παπαζάχος στο ΑΠΕ ΜΠΕ, αυτό είχε να κάνει και με
την φύση του ρήγματος: “Αν το ρήγμα έκλινε προς τη μεριά της Σάμου, θα είχαμε ακριβώς αντίστροφη εικόνα, τις πιο σημαντικές κινήσεις στην Σάμο, με πολύ δυσμενέστερο απολογισμό”.

Γεωτρήσεις
Αλλά δεν είναι μόνο το ζήτημα των οικοδομών στις δύο πλευρές
του Αιγαίου που ανέδειξε ο σεισμός. Είναι και η επικινδυνότητα του
ίδιου του ανταγωνισμού για τις γεωτρήσεις σε μια σεισμογενή περιοχή. Όπως αναδεικνύουν σεισμολόγοι, όπως ο Τσελέντης:
“Η άντληση του πετρελαίου προκαλεί δευτερογενή γέννηση σεισμών, προκαλεί ενεργοποίηση ρηγμάτων. Κλασικό, το παράδειγμα
της Οκλαχόμα. Μία περιοχή εντελώς ασεισμική, στην οποία η άντληση προκάλεσε σεισμό κοντά στα 5,7 Ρίχτερ... Το πρόβλημα είναι
ότι αυτός ο σεισμός μπορεί να κόψει την γεώτρηση… σαν καρότο!
Και επειδή μιλάμε για κοιτάσματα υψηλών πιέσεων τότε θα έχουμε
το φαινόμενο blowout. Δεν μπορεί να δουλέψει και το πετρέλαιο
βγαίνει πάνω. Και καταλαβαίνετε αυτό, τι σημαίνει! Ενδεχόμενο να
υπάρξει ρύπανση… όπως στο Μεξικό.. Εκεί είχαμε 4 εκατομμύρια
βαρέλια αργό πετρέλαιο που βγήκαν στις ακτές και καταστράφηκαν
ολόκληρες κοινωνίες”.
Επιπλέον ανέδειξε την ταχύτητα με την οποία ένας σεισμός μπορεί να φέρει τους ίδιους τους κατοίκους των νησιών, ενόψει του
επερχόμενου χειμώνα, στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία
βρίσκονται μόνιμα, οι χιλιάδες πρόσφυγες στα ΚΥΤ της Σάμου, της
Χίου και της Λέσβου, δηλαδή σε αντίσκηνα και κοντέινερ.
Η μόνη απάντηση σε μια φυσική καταστροφή είναι η Αλληλεγγύη
προς όλους τους πληγέντες, άστεγους, πρόσφυγες -και η προετοιμασία ώστε κράτος και κοινωνία να είναι έτοιμοι την επόμενη φορά.
Και τα ζητήματα είναι άμεσα: Τι γίνεται από εδώ και πέρα; Στη Σάμο, όπου όπως αναφέρουν οι υπάλληλοι του δήμου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
μέχρι την Δευτέρα 1000 σπίτια είχαν δηλώσει φθορές ενώ 300 κατοικίες είχαν κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμες καθώς και 11 σχολεία. Στην Τουρκία, όπου οι νεκροί έφτασαν τους 76, οι τραυματίες
τους 962 ενώ σαράντα κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλα
περίπου χίλια υπέστησαν λιγότερο εκτεταμένες ζημιές.
Που θα μείνουν όλοι αυτοί, πως και πότε θα αποζημιωθούν, θα
αναλάβουν οι κυβερνήσεις προγράμματα δωρεάν στέγασης για τον
κόσμο που έχασε το σπίτι του, θα πάρουν αντισεισμικά μέτρα;
Έχουν την δυνατότητα η πολιτική προστασία να αντιμετωπίσει την
πανδημία ταυτόχρονα με μια πλημμύρα όπως στην Καρδίτσα ή ένα
σεισμό όπως στη Σάμο; Πόσο προσωπικό και τι εξοπλισμό διαθέτει;
Αυτά είναι τα ερωτήματα που έχουν να απαντήσουν ο Ερντογάν και
ο Μητσοτάκης.
Είναι στο χέρι των εργαζομένων και της νεολαίας των δύο χωρών
να υψώσουν την φωνή τους και να πούνε όχι στις γεωτρήσεις, όχι
στις δαπάνες για τον πόλεμο, λεφτά για τις ανάγκες μας τώρα.

Γ.Π.
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ

Οι εξελίξεις στη Γαλλία και η πάλη ενάντια
στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΤΟΥΜΠΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11, 7μμ, πληρ. facebook: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11
στέκι Φυσάει Κόντρα 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 Αβέρωφ 7, 7.30μμ
Οι αμερικάνικες εκλογές
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 δημαρχείο 8μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΜΠΤΗ 5/11
γρ. δημοτικού σχήματος, Θησέως 154, 7μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 πληρ. fb.com/sekvril
Είναι εμπόδιο η ανθρώπινη φύση στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 Θόλος 8μμ
Οι βασικές ιδέες της Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11
πλ. Καρύλλου, θεατράκι 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΞΑΝΘΗ

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 πάρκο της Αύρας 5μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Οι εκλογές στην Αμερική
Ομιλήτρια: Μήτσι Μπαμπάκου

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Οι εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11
γρ. Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 πάρκο Καπάψ 7μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 πλατεία Ηρώ 8μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 Παιδαγωγικό 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 σχολεία Γκράβας 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Οι εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Αντώνης Παπαηλίου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11
https://tinyurl.com/pyrinaspetralona 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

παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
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 αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11, 8μμ πληρ σελ.facebook:
ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 σχολεία Γκράβας 7.30μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλια –
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από ανθρώπινες ζωές
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11
Κύπρου και Πλ. Κυψέλης 7.30μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 πλ. Γκύζη 7.30μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ 6.30μμ
Δικαιοσύνη για τον Ζακ
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

ΜΑΡΟΥΣΙ

Εξορμήσεις

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 Ιερού Λόχου 3-5, 8μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 δημαρχείο 7μμ
Οι εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11, 7μμ, πληρ. facebook: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11, 7μμ, πληρ. facebook: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Η αριστερά στις προκλήσεις των καιρών –
Όλοι στις 8 Νοέμβρη
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11, 8μμ, πληρ. facebook: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 σύλλογος δασκάλων 6.30μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Γέφυρες 6μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Χρήστος Τούρκας
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ., 6μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 πλατεία Βαρνάβα 7μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 πλατείας Σουρμένων 8μμ
Οι εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την
καταπίεση
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 ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.

Εργατικές
ομάδες
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11,
Αιόλου 47, 5ος ορ., 12μ

Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα
που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα
από το κυνήγι του κέρδους και τους
ανταγωνισμούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 6μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Βασιλόπουλος Πλατεία 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Πλατεία Γεωργίου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ)12μ
ΙΛΙΣΙΑ
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30μμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Σκλαβενίτης (Αγ. Αντωνίου 1) 1μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία Έβερεστ 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΑΝΙ 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 12μ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 12μ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 12μ

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.
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Ιστορία

Σ

τις 5 Νοέμβρη του 1958 ένας ναζί αρχιεγκληματίας πολέμου έβγαινε απ’ τις
ελληνικές φυλακές. Το όνομά του ήταν
Μαξ Μέρτεν. Ήδη, το σκάνδαλο της «υπόθεσης Μέρτεν» συγκλόνιζε την κυβέρνηση της
ΕΡΕ του Καραμανλή από το 1957 και θα συνέχιζε να την συγκλονίζει και τα επόμενα χρόνια.
Γιατί έφερνε στο φως αυτό που ξέρανε πολλοί, οι περισσότεροι. Το δωσιλογικό παρελθόν
της Δεξιάς και την συνεργασία με τους ναζί
κατακτητές.
Ο δόκτωρ Μέρτεν, νομικός με πολλές φιλοδοξίες ανέλιξης στο ναζιστικό καθεστώς,
έφτασε στην Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του
1942 και ανέλαβε τη θέση του «συμβούλου της
Στρατιωτικής Διοίκησης». Από αυτή τη θέση
επέβλεπε την επιστράτευση για καταναγκαστική εργασία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
Εκτός από τη βαρβαρότητα του μέτρου (πολλοί χάθηκαν από αρρώστια και εξάντληση) η
καταναγκαστική εργασία έγινε και μέσο οικονομικής αφαίμαξης της Εβραϊκής Κοινότητας.
Η υπογραφή του βρίσκεται στις διαταγές
που έστειλαν περίπου 45 χιλιάδες Εβραίους
της Θεσσαλονίκης στο στρατόπεδο εξόντωσης του Αουσβιτς-Μπιρκενάου ανάμεσα στον
Μάρτη και τον Αύγουστο του 1943. Ο Μέρτεν
συνεργάστηκε αρμονικά και μεθοδικά σε αυτό
το έγκλημα με τους αξιωματικούς των SS
Αλόις Μπρίνερ, και τον Ντίτερ Βιτσλισένι οι
οποίοι κατέφτασαν στην πόλη με προσωπική
εντολή του διαβόητου Άιχμαν οργανωτή της
«Τελικής Λύσης». Μάλιστα είκοσι χρόνια μετά,
ο Μέρτεν έδωσε έγγραφη κατάθεση σαν μάρτυρας υπεράσπισης στην Δίκη του Άιχμαν.
Επίσης, ο Μέρτεν είχε άμεση εμπλοκή στη
λεηλασία των εβραϊκών περιουσιών, μέσω του
ΟΔΙΠ (Οργανισμός Διαχειρίσεως Εβραϊκών
Περιουσιών). Όπως γράφει ο ιστορικός Μαρκ
Μαζάουερ: «Τα έσοδα από την πώληση των
εβραϊκών καταστημάτων χρηματοδοτούσαν
πληροφοριοδότες, μεταφραστές και πολιτοφυλακές συνεργατών» των ναζί. Όλους αυτούς δηλαδή που αναβαπτίσθηκαν στον «εθνικό κορμό» του μετεμφυλιακού κράτους της
Δεξιάς.

Καριέρα
Το σκάνδαλο άρχισε ήδη από το 1945 όταν
ο Μέρτεν συνελήφθη από τις αμερικάνικες αρχές στην Γερμανία με σκοπό να τον εκδώσουν
στην Ελλάδα. Όμως, ο στρατιωτικός απεσταλμένος Ανδρέας Υψηλάντης αρνήθηκε την έκδοση. Έτσι ο Μέρτεν μπόρεσε τα επόμενα
χρόνια να χτίσει την καριέρα του στη Δυτική
Γερμανία.
Τον Απρίλη του 1957 ήρθε στην Ελλάδα για
να καταθέσει ως μάρτυρας στη δίκη του μεταφραστή του Άρθουρ Μέισνερ. Εκεί συνελήφθη
με εντολή του αντιεισαγγελέα Τούση. Οι παρεμβάσεις από «υψηλά ιστάμενους» για να πέσει ο Μέρτεν στα μαλακά ξεκίνησαν από τότε.
Η κυβέρνηση του Καραμανλή διαβεβαίωνε τη
δυτικογερμανική κυβέρνηση ότι ο Μέρτεν θα
αντιμετωπίσει μια «σύντομη προφυλάκιση».
Η δυτικογερμανική κυβέρνηση ήθελε τον
Μέρτεν στα χέρια της για να μην αποκαλύψει
την εγκληματική δράση υψηλά ιστάμενων
υπουργών της στο ναζιστικό καθεστώς. Ο Καραμανλής και το δεξί του χέρι, ο υπουργός
Εσωτερικών Τάκος Μακρής, είχαν τους δικούς
τους λόγους όπως άρχισε να αποκαλύπτεται.
Επειδή η δίκη του Μέρτεν δεν μπορούσε να
αποφευχθεί χρειάστηκε να ενορχηστρωθεί το
πέσιμο στα μαλακά. Πρώτα, το «ξεκάρφωμα»:

Στη φωτό πάνω ο Μαξ Μέρτεν, κάτω ο Καραμανλής και δίπλα του ο Τάκος Μακρής

Το σκάνδαλο Μέρτεν
μια συμφωνία για δάνειο 200 εκατομμυρίων
μάρκων που έκλεισε ο Καραμανλής κι ο Αβέρωφ
(υπουργός Εξωτερικών) τον Νοέμβρη του 1958
στο Βερολίνο. Μετά, το νομικό κουκούλωμα: Με
το νόμο 3933, το ελληνικό κράτος παραιτούνταν
από τη δίωξη ναζί εγκληματιών πολέμου.
Η δίκη του Μέρτεν επεφύλασσε κάποιες «εκπλήξεις». Η πρώτη ήταν η εμφάνιση ως μάρτυρα υπεράσπισης του Αθ. Χρυσοχόου. Ο στρατηγός Χρυσοχόου ήταν το κέντρο των δωσιλογικών μηχανισμών στη Β. Ελλάδα στη διάρκεια
της Κατοχής. «Γενικός Επιθεωρητής» Μακεδονίας από την κυβέρνηση Τσολάκογλου, ενισχυτής συμμοριών όπως ο ΕΕΣ του Μιχάλαγα και
βέβαια κήρυκας της συνεργασίας με τους ναζί
(κατάφερε να γίνει και πράκτορας της βρετανικής Ιντέλιτζενς Σερβις).
Κι ο Χρυσοχόου δεν ήταν μόνος. Όπως σημειώνει ο ιστορικός Σ. Δορδανάς η δίκη έγινε
αφορμή για τη: «δυναμική εμφάνιση…όσων
συγκροτούσαν το εθνικοσοσιαλιστικό μπλοκ
της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να τείνουν χείρα
βοηθείας στον άλλοτε ισχυρό άντρα της γερμανικής στρατιωτικής διοίκησης και πάτρωνά
τους».
Μια άλλη «έκπληξη» ήταν η κλήση, τελευταία στιγμή, ως μάρτυρα υπεράσπισης ενός
σχετικά άγνωστου προσώπου: της Δοξούλας
Μακρή (πατρικό Λεοντίδου) συζύγου του Τάκου. Πέρασε στα ψιλά, αλλά το όνομα θα
έσκαγε σαν βόμβα ενάμιση χρόνο μετά.
Εν τω μεταξύ, ο Μέρτεν καταδικάστηκε σε
25 χρόνια φυλάκιση από το Ειδικό Στρατοδι-

κείο, αλλά δεν έμεινε για πολύ στη φυλακή. Το
ΝΔ 4016 που δημοσιεύτηκε στις 3 Νοέμβρη
οδήγησε στην αποφυλάκισή του. Πήγε στη Δυτική Γερμανία, αλλά δεν είχε πει τη τελευταία
λέξη του.
Στις 28 Σεπτέμβρη του 1960 το γερμανικό
περιοδικό Σπίγκελ δημοσίευσε ένα άρθρο, με
βάση πληροφορίες από τον Μέρτεν με τον περίεργο τίτλο “Ιhre Onkel Constantine” (Ο θείος
της Κωνσταντίνος). Ο «θείος» ήταν ο Καραμανλής και η «ανιψιά» η Δοξούλα. Η οποία Δοξούλα στη Κατοχή ήταν γραμματέας στην
Στρατιωτική Διοίκηση Θεσσαλονίκης.

Πληροφοριοδότες
Ο Μέρτεν έλεγε ότι έχει στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η Δοξούλα, ο μέλλων σύζυγός
της Τάκος, ο υπουργός Άμυνας Θέμελης (νομάρχης Πιερίας στην Κατοχή) κι ο Καραμανλής ήταν πληροφοριοδότες των ναζί και είχαν
πάρει ως ανταμοιβή μια αποθήκη μεταξιού
που είχε κατασχεθεί από έναν Εβραίο έμπορο.
Όπως αναφέρει μια έκθεση της CIA που
αποχαρακτηρίστηκε δεκαετίες μετά: «Η πρώτη
αντίδραση της κυβέρνησης στο άρθρο του
Σπίγκελ είναι πανικός». Ξαφνικά όλα τα αντίτυπα του Σπίγκελ εξαφανίστηκαν από τα περίπτερα. Ο Καραμανλής έφτασε να στείλει μέχρι
και τον στρατηγό Νάτσινα, διοικητή της ΚΥΠ
στο Βερολίνο για να μπαλώσει τα πράγματα.
Η έκθεση της CIA συνεχίζει λέγοντας ότι ο
Μέρτεν ισχυρίζεται ότι έχει στα χέρια του μια
φωτογραφία με αυτόν, την Δοξούλα Μακρή
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και τον Καραμανλή «στην οδό Κοραή στην
Αθήνα, μπροστά σε ένα αυτοκίνητο Λάντσια».
Μάλιστα ο Μέρτεν θυμόταν ότι η ευγνωμονούσα Δοξούλα του είχε κάνει δώρο ένα λεύκωμα
φωτογραφιών με ιδιόχειρη αφιέρωση.
Οι αναφορές της CIA στον Μακρή είναι από
μια άποψη ξεκαρδιστικές. Εκτός από μανιώδης χαρτοπαίκτης, ο «υπεύθυνος του μηχανισμού της ΕΡΕ» και δεξί χέρι του Καραμανλή ο
Τάκος χαρακτηρίζεται «εντελώς άχρηστος ως
υπουργός».
Ο Καραμανλής και οι υπουργοί του απέφυγαν να προσφύγουν στα γερμανικά δικαστήρια για τις «συκοφαντίες», όπως έλεγαν του
Μέρτεν. Ο τελευταίος δεν δημοσίευσε ποτέ
την επίμαχη φωτογραφία.
Γιατί; Κάπου εδώ, πάλι από τα έγγραφα της
CIA, ξεπροβάλλει το όνομα του Κωνσταντίνου
Γκέρτσου, βαθύπλουτου επιχειρηματία, κατοίκου Ελβετίας και χρηματοδότη της «φαμίλιας
(clan) Καραμανλή στις εκλογές του 1956 και
του 1958. Ο Γκέρτσος μάλιστα συντηρούσε
και μια βίλα στην Ελβετία για να ξεκουράζεται
ο «εθνάρχης».
Ο Γκέρτσος, «ιδιαίτερα φιλογερμανός» είχε
πλουτίσει επί κατοχής με τις μπίζνες με τους
ναζί (αντιπρόσωπος της Bosch για παράδειγμα). Μαζί με ένα άλλο τέτοιο μπουμπούκι της
εθνικοφροσύνης, τον Κονιόρδο, έκλεισαν το
στόμα του Μέρτεν με 100 χιλιάδες μάρκα. Το
χεράκι της έβαλε, με απεσταλμένο στην Γερμανία, και η βασιλική οικογένεια, η Φρειδερίκη.
Κι όπως αναφέρει ο Γ. Κάτρης στο βιβλίο
“Η γέννηση του Νεοφασισμού στην Ελλάδα”:
«Έπειτα από χρόνια ο Θωμάς Υψηλάντης, που
ήταν - την εποχή του σκανδάλου Μέρτεν πρεσβευτής στην Μπον [Βόννη], απεκάλυψε
μερικές δραματικές πτυχές από την ελληνογερμανική διακυβερνητική επιχείρηση για την
απόσπαση των πολύτιμων πειστηρίων από τα
χέρια του Μαξ Μέρτεν.
Τελικά, όλα “πήγαν καλά”. Ο Μέρτεν περί τα
μέσα Νοεμβρίου 1960 παρέδωσε το φωτογραφικό οπλοστάσιό του. Στην Αθήνα, όταν ελήφθη το σχετικό τηλεγράφημα, πολλές καρδιές
ξανάρχισαν να χτυπούν με τον κανονικό τους
ρυθμό…Το βαρύ απειλητικό σύννεφο Μέρτεν
είχε διαλυθεί. Η ειδυλλιακή ζωή του κατεστημένου θα συνεχιζόταν αδιατάρακτη».
Κι όμως, η «ζωή του κατεστημένου» δεν θα
ήταν αδιατάρακτη. Το σκάνδαλο Μέρτεν ξετυλίχτηκε στην περίοδο που το κίνημα περνούσε
στην αντεπίθεση και η Αριστερά δυνάμωνε.
Στις εκλογές του 1958 η ΕΔΑ είχε πάρει 25%
και είχε γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Μακρής ήταν ο συντάκτης του εκλογικού νόμου
του 1959 που είχε σκοπό να «διορθώσει» αυτό
το αποτέλεσμα. Το «σχέδιο Περικλής» και οι
εκλογές της βίας και νοθείας του 1961 ήταν η
συνέχεια.
Όμως, αυτά δεν έσωσαν την ΕΡΕ και τον Καραμανλή. Το φοιτητικό κίνημα και οι εργατικοί
αγώνες δεν σταματούσαν. Κι όταν το «βαθύ
κράτος» οργάνωσε τη δολοφονία του Γρηγόρη
Λαμπράκη το 1963 ήρθε η έκρηξη. Ο Καραμανλής έφυγε στα κρυφά με διαβατήριο στο όνομα
Τριανταφυλλίδης. Λεπτομέρεια στη δίκη των
δολοφόνων του Λαμπράκη, κατηγορούμενος
για ηθική αυτουργία στη δολοφονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη του Γ. Τσαρούχα (βουλευτή της ΕΔΑ) ήταν ο Ξ. Γιοσμάς (ο επονομαζόμενος και «φον Γιοσμάς»). Δικηγόρος του
ήταν ο Τάκος Μακρής. Το αίμα νερό δεν γίνεται… Από τον Τάκο Μακρή μέχρι τον Μπαλτάκο.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Διεθνή

ΠΟΛΩΝΙΑ Στους δρόμους για τo δικαίωμα στην έκτρωση

Κ

λιμακώνονται οι μαζικές διαμαρτυρίες
υπέρ της ελεύθερης επιλογής στην
έκτρωση στην Πολωνία. Την περασμένη
Παρασκευή 100.000 άτομα διαδήλωσαν στην
Βαρσοβία ενώ υπήρξαν μεγάλες διαμαρτυρίες
και σε άλλες πόλεις. Είναι το μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας που έχει ξεσπάσει από τότε
που οι διαδηλώσεις νομιμοποιήθηκαν στη χώρα, πριν από τριάντα χρόνια. Την περασμένη
Τετάρτη, η αστυνομία, η οποία συνήθως υποτιμά τα νούμερα, ανακοίνωσε ότι 430.000 άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους από την
έναρξη των διαδηλώσεων στις 22/10.
Οι διαδηλώσεις είναι τόσο πανηγυρικές όσο
και θυμωμένες. Οι άνθρωποι χορεύουν σε
ρυθμούς τέκνο αλλά και πάνω στην παμπάλαια
Polonaise. Υπάρχουν χιλιάδες αυτοσχέδια
πλακάτ με συνθήματα όπως, «Η επανάσταση
είναι γένους θηλυκού» και «Σκέφτομαι, Αισθάνομαι, Αποφασίζω». Άλλα είναι στα αγγλικά κάνοντας λογοπαίγνια όπως: "PiS off" (PiS είναι
το όνομα του υπερσηντηρητικού κόμματος
που είναι στην κυβέρνηση) και "Girls just want
to have FUNdamental rights". Ηλικιακά κυριαρχούν οι νέοι αλλά οι διαδηλώσεις περιλαμβάνουν σημαντικούς αριθμούς από κάθε ηλικιακή
ομάδα. Οι γυναίκες ηγούνται, οι άνδρες τις
υποστηρίζουν.
Τις διαμαρτυρίες έχει πυροδοτήσει η απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου στις 22
Οκτωβρίου να αναγκάσει τις εγκύους να γεννάνε σοβαρά παραμορφωμένα έμβρυα. Όλοι
γνωρίζουν ότι η απόφαση διατάχθηκε από τον
αρχηγό του PiS Κατσίνσκι, που υπολόγιζε ότι ο
μεγάλος αριθμός των μολύνσεων και των θανάτων από τον Covid θα κρατούσε τους ανθρώπους μακριά από τους δρόμους. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Διαμαρτυρίες γίνονται και σε
μικρές πόλεις όπου το Ρis χαίρει μεγαλύτερης
υποστήριξης. Για παράδειγμα, στο βορρά στο
Νόβι Ντβορ Γκντάνσκι, οι αγρότες με μια μακρά σειρά τρακτέρ απέκλεισαν το δρόμο με το
σύνθημα «Πολεμήστε τον ιό – όχι τις γυναίκες». Και στο νότο, 1.000 άτομα βγήκαν στους
δρόμους της πόλης Dobczyce, όπου ο υποψή-

Φωτό: Kasper Pempel (Reuters)

φιος του PiS είχε πάρει 67% στις προεδρικές
εκλογές του καλοκαιριού. Ο πληθυσμός της
πόλης είναι περίπου 6.000!

Ακύρωση
Η κυβέρνηση έχει κλονιστεί. Έχει χάσει περίπου 10% στις δημοσκοπήσεις από την έναρξη των διαμαρτυριών, αλλά δεν ξέρει προς τα
που να πάει. Από τη μία πλευρά, ο πρωθυπουργός Μοραβιέτσκι υιοθετεί έναν συμβιβαστικό τόνο, όπως και ο πρόεδρος Αντρέι
Ντούντα. Όμως η μπερδεμένη πρότασή τους
να παρακάμψουν ελαφρώς την απόφαση του
δικαστηρίου απορρίφθηκε από το κίνημα. Οι
γυναίκες απαιτούν την ακύρωση της απόφασης ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός βάζει
μπροστά επιθετικά το αίτημα για ελεύθερη νόμιμη έκτρωση. Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο γενικός εισαγγελέας
Ζιόμπρο έχουν απειλήσει τους διοργανωτές
των διαμαρτυριών με οκταετή ποινή φυλάκισης.
Οι υπουργοί της κυβέρνησης προσπαθούν
να παρουσιάσουν τις διαμαρτυρίες ως ένα κί-

Σ

ε θρίαμβο του κινήματος εξελίχθηκε το δημοψήφισμα
στη Χιλή στις 25 Οκτώβρη. Πάνω από 78% ψήφισαν υπέρ
της σύνταξης νέου Συντάγματος που θα αντικαταστήσει
αυτό που κληροδότησε η δικτατορία του Πινοτσέτ. Εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν μια πολλαπλή
νίκη: ενάντια στην δεξιά κυβέρνηση του Πινιέρα, ενάντια στο
νεοφιλελευθερισμό, ενάντια στις δυνάμεις καταστολής, την
άκρα δεξιά, το βαθύ κράτος.
Η νίκη στο δημοψήφισμα είναι συνέχεια της εξέγερσης του
περασμένου Οκτώβρη. Πέρσι τέτοιες μέρες, εξελίσσονταν μαζικές διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία σχεδόν καθημερινά. Αφορμή υπήρξε η αύξηση του εισιτηρίου στο μετρό.
Το σύνθημα όμως στις διαδηλώσεις ήταν “δεν είναι 30 πέσος,
είναι 30 χρόνια”. Το κίνημα γενίκευσε και έβαλε στο στόχαστρο
όλη την κληρονομιά της δικτατορίας του Πινοτσέτ.
Ο Αουγούστο Πινοτσέτ ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση
του Σαλβαδόρ Αλιέντε στις 11 Σεπτέμβρη του 1973. Το καθεστώς βασάνισε και δολοφόνησε χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες, επιχειρώντας να σπάσει όλες τις κατακτήσεις των αγώνων της δεκαετίας του ‘60 και των αρχών του ‘70. Η Χιλή μετατράπηκε σε ένα από τα πρώτα πεδία δοκιμής του ακραίου νεοφιλελευθερισμού: παράνομα τα συνδικάτα και ιδιωτικοποίηση
των πάντων. Το 1980 η δικτατορία συνέταξε το Σύνταγμα που
με κάποιες αλλαγές ισχύει μέχρι σήμερα. Ο Πινοτσέτ μετατράπηκε και επίσημα σε “Πρόεδρο” της “δημοκρατίας” της Χιλής.

νημα που έχει σαν στόχο την καταστροφή της
Καθολικής Εκκλησίας προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια αντίδραση στο κίνημα. Ο Κατσίνσκι κάλεσε τους υποστηρικτές του να υπερασπιστούν φυσικά τις εκκλησίες. Eίχε προηγηθεί ανακοίνωση του φασίστα Μπακίεβιτς
για τη δημιουργία «Εθνοφρουράς» για την
προστασία των εκκλησιών. Ο Μπακίεβιτς είναι
ο βασικός διοργανωτής της πορείας για την
Ημέρα της Ανεξαρτησίας που έχει στο κέντρο
της τους φασίστες και πραγματοποιείται κάθε
χρόνο στις 11 Νοεμβρίου.
Αλλά αυτό το σχέδιο δεν μοιάζει να λειτουργεί. Η τεράστια διαδήλωση στη Βαρσοβία την
περασμένη Παρασκευή πέρασε από μια γνωστή εκκλησία, η οποία “προστατευόταν” από
δεκάδες φασίστες και εκατοντάδες άντρες
της αστυνομίας και της στρατιωτικής αστυνομίας. Οι διαδηλωτές που περνούσαν θεώρησαν την εικόνα παράλογη και γελοία επειδή
υπερασπίζονταν ένα μέρος στο οποίο κανείς
δεν ήθελε να επιτεθεί.
Όσον αφορά στους φασίστες, την Παρασκευή εκδιώχθηκαν δύο φορές από τη διαδή-

λωση υπέρ της ελεύθερης επιλογής, αφού είχαν ρίξει αντικείμενα στο πλήθος. Συνθήματα
ενάντια στην ακροδεξιά ακούγονται σε όλες
τις μεγάλες διαδηλώσεις. Πηγαίνοντας για τις
11 Νοεμβρίου, το κίνημα υπέρ της επιλογής
έχει δημιουργήσει ακόμη περισσότερους αντιφασίστες.
Ο Πιοτρ Ντούντα, ο ηγέτης της φιλοκυβερνητικής ομοσπονδίας “Αλληλεγγύη” έχει επιχειρήσει να πείσει τα μέλη και τους υποστηρικτές της να συμμετάσχουν στις δράσεις της
λεγόμενης “Εθνοφρουράς”. Ευτυχώς, η στάση
του Ντούντα βρίσκεται σε αντίθεση με τα μέλη
της “Αλληλεγγύης”, πολλά από τα οποία συμμετέχουν στις διαδηλώσεις των γυναικών ως
άτομα.
Όμως η εστίαση του κινήματος στο χώρο
εργασίας ώθησε αρκετά συνδικάτα να εκδώσουν δηλώσεις υποστήριξης στις διαμαρτυρίες των γυναικών όπως η μια από τις δύο μεγαλύτερες ομοσπονδίες, η OPZZ και το μεγαλύτερο συνδικάτο στη χώρα, το ZNP που οργανώνει καθηγητές και εργαζόμενους στην εκπαίδευση. Το συνδικάτο «Αύγουστος '80», του
οποίου η μεγαλύτερη δύναμη είναι μεταξύ των
ανθρακωρύχων, υποστηρίζει τις διαμαρτυρίες
και προσφέρει δωρεάν νομική βοήθεια σε
όσες-ους αντιμετωπίζουν καταστολή. Άλλα
συνδικάτα που εκφράζουν την υποστήριξή
τους είναι αυτό των Εργατών Πετρελαίου και
Φυσικού αερίου και το ZZPD, ένα άλλο συνδικάτο των ανθρακωρύχων.
Αυτή η υποστήριξη είναι σημαντική και πρέπει να μετατραπεί σε πραγματικές απεργίες.
Είναι μια ρεαλιστική πρόταση. Το κίνημα έχει
τώρα πολύ βαθιές ρίζες. Οι άνθρωποι βγαίνουν από συγκροτήματα εργατικών κατοικιών
για να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις. Οι νέοι τραβούν τις μαμάδες και τους μπαμπάδες
τους. Υπάρχει μια διάθεση ριζοσπαστικοποίησης και εξέγερσης σε όλη τη χώρα.

Ellisiv Rognlien, Andy Zebrowski,
μέλη της Pracownicza Demokracja
(Εργατική Δημοκρατία), της αδελφής οργάνωσης
του ΣΕΚ στην Πολωνία.

ΧΙΛΗ Θρίαμβος του κινήματος
Φωτό: Pedro Ugarte (AFP)

Το Σύνταγμα θα έβαζε σκληρά όρια για το πόσο πραγματικά
δημοκρατικό θα ήταν το σταδιακό πέρασμα στο πολυκομματικό
σύστημα, που έγινε τελικά το 1989.
Ο περσινός Οκτώβρης έσπασε τη βιτρίνα όλης αυτής της
απάτης. Ο Πινιέρα εξαπέλυσε τα ΜΑΤ που χτυπούσαν στο ψαχνό. Μαζικές συλλήψεις, νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες με
αναπηρίες. Αλλά αντί για υποχώρηση η κρατική βία προκαλούσε κι άλλη οργή. Και τελικά έφτασε η κρίσιμη μέρα της 12ης
Νοέμβρη του 2019 όταν οργανώθηκε γενική απεργία, η μεγαλύτερη από τη πτώση της δικτατορίας. Η απεργία σάρωσε τα

πάντα, έκλεισαν σχεδόν όλα τα λιμάνια της χώρας, πάγωσε ο
δημόσιος τομέας και συγκλονίστηκαν βιομηχανίες. Οι διαδηλώσεις απλώθηκαν παντού και συνδύασαν την ορμητικότητα του
φοιτητικού κινήματος με τη δύναμη της εργατικής τάξης.
Η κυβέρνηση είδε μπροστά της την προοπτική να χάσει τον
έλεγχο της χώρας. Για να σωθούν επέλεξαν να θυσιάσουν το
Σύνταγμά τους. Προχώρησαν άμεσα στη συμφωνία της 15ης
του Νοέμβρη, την οποία το μεγαλύτερο κομμάτι της αντιπολίτευσης αποδέχθηκε, για σύνταξη νέου Συντάγματος. Δυστυχώς
και η κοινοβουλευτική Αριστερά δέχθηκε να εγκαταλείψει τους
δρόμους αλλά και το σύνθημα για πτώση του Πινιέρα.
Αν η άρχουσα τάξη ήλπιζε πως η υποχώρηση των δρόμων θα
της έδινε χώρο και χρόνο, έπεσε έξω. Η πανδημία έφερε νέους
αγώνες και περισσότερο θυμό για το σύστημα που αφήνει τους
φτωχούς να πεθαίνουν για χάρη του κέρδους. Μόνο στα πιο
πλούσια προάστια ψήφισαν κατά του Νέου Συντάγματος. Ο Πινιέρα βγήκε με ψεύτικο χαμόγελο να πανηγυρίσει για τη νίκη
της δημοκρατίας. Η διαδικασία για το νέο Σύνταγμα ξεκινάει σε
λίγες βδομάδες. Αλλά ο κόσμος ξέρει πως δεν πρόκειται για νίκη “της δημοκρατίας” αλλά της γενικής απεργίας και των φοιτητών που παρανόμησαν και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Νίκος Λούντος

Το αντιρατσιστικό κίνημα

Ο

ι ρατσιστές εκμεταλλεύονται το αίμα
αθώων για να προωθήσουν την ισλαμοφοβική τους προπαγάνδα. Η κυβέρνηση Μακρόν σέρνει το χορό. Έτοιμα τα είχε
στα συρτάρια της τα νομοσχέδια και τα διατάγματα για να χτυπήσει ακόμη μια φορά το
μουσουλμανικό πληθυσμό της χώρας, να βγάλει στην παρανομία οργανώσεις, να χτυπήσει
την Αριστερά και το συνδικαλισμό. Και το έκανε με το που δολοφονήθηκε ο καθηγητής Σαμουέλ Πατί στο Παρίσι. Περιμένουν σαν όρνια
κι άλλα χτυπήματα. Όταν την περασμένη βδομάδα πυροβολήθηκε Έλληνας ιερέας στη
Λιόν, έτρεξαν να μιλήσουν για ισλαμική τρομοκρατία. Πλέον κρατείται σαν ύποπτος ένας
ακροδεξιός πρώην καλόγερος. Σε ανακοίνωση
εκκλησιαστικών παραγόντων αναφέρεται “Δυστυχώς άλλαξαν τα πράγματα”. Λένε ανοιχτά
ότι θα τους βόλευε κι άλλος ένας νεκρός από
“ισλαμιστές”.
Η ισλαμοφοβία είναι το πιο προωθημένο ιδεολογικό εργαλείο των ευρωπαίων ρατσιστών.
Η μαζική αντίσταση και τα κινήματα έχουν
βγάλει μια σειρά διχαστικά και ρατσιστικά εργαλεία εκτός πολιτικής νομιμοποίησης. Ποια
κυβέρνηση θα τολμούσε να πει ανοιχτά ότι οι
γυναίκες πρέπει να πληρώνονται λιγότερο γιατί είναι κατώτερες, ότι μια γυναίκα άνεργη δεν
μετράει εξίσου με έναν άντρα γιατί η θέση της
είναι στο σπίτι; Ποια κυβέρνηση μπορεί να πει
ανοιχτά ότι οι ζωές των χιλιάδων μεταναστών
και προσφύγων που χάνονται στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο δεν αξίζουν το ίδιο, γιατί το χρώμα
τους είναι ίσως πιο σκούρο; Η αμερικάνικη
αστυνομία δολοφονεί μαύρους, αλλά δεν τολμάει να πει “Οι ζωές των μαύρων δεν μετράνε”, όπως έλεγε απροκάλυπτα μέχρι πριν από
50 χρόνια. Και την ομοφοβία τους έχουν αναγκαστεί να την καταπιούν μπροστά στο μεγάλωμα του κινήματος της ΛΟΑΤΚΙ υπερηφάνειας.
Αλλα η ισλαμοφοβία θεωρείται ρατσισμός
του σαλονιού και παραμένει στο απυρόβλητο.
Όχι μόνο προσβάλλουν δύο δισεκατομμύρια
ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά
έχουν το θράσος να δηλώνουν περήφανοι και
μάλιστα να παρουσιάζουν τον ρατσισμό τους
με προοδευτικό περιτύλιγμα. Η επίθεση στα
δικαιώματα των μουσουλμάνων στη Γαλλία
σερβίρεται ως υπεράσπιση του “κοσμικού” και
“ανεξίθρησκου” κράτους, σαν κληρονομιά της
Γαλλικής Επανάστασης. Με την ίδια υποκρισία
που οι αποικιοκράτες και οι δουλέμποροι μεταλαμπάδευαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό όταν
λεηλατούσαν την Αφρική και την Αμερική, έκοβαν χέρια και πόδια και δολοφονούσαν ολόκληρους πληθυσμούς.
Δεν χωράει η παραμικρή υποχώρηση απέναντι σε αυτή τη ρατσιστική εκστρατεία. Η Αριστερά έχει θέση δίπλα στους καταπιεσμένους
όταν δέχονται την επίθεση του κράτους. Ο
Μακρόν που ανοίγει πυρ στις διαδηλώσεις των
Κίτρινων Γιλέκων, που στέλνει τα ΜΑΤ κατά
των απεργών, δεν μετατρέπεται ξαφνικά σε
προοδευτικό υπερασπιστή των δικαιωμάτων
όταν οργανώνει ισλαμοφοβικές εκστρατείες.
Υπάρχει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της
Αριστεράς που δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα
και υπερασπίζεται τους καταπιεσμένους ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους. Κι αυτό ενοχλεί ακόμη περισσότερο τους από πάνω.
Έχουν πρόσφατα εφεύρει και μια καινούργια
ταμπέλα, αυτή της “ισλαμο-αριστεράς” για να
επιτεθούν στην Αριστερά που δεν σκύβει το
κεφάλι. Είναι τιμή για την Αριστερά να δέχεται
τέτοιες επιθέσεις. Στην εποχή του Μαρξ, τα
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λύπτουν τη μεγάλη απειλή της βίας μετά από
ένα έγκλημα στο Παρίσι.
Ο Σίσι συνεργάζεται στενά με τα Εμιράτα
και τη Σαουδική Αραβία που δολοφονούν στο
όνομα του Ισλάμ. Αλλά είναι “προοδευτικός”
επειδή δολοφονεί αγωνιστές των Αδελφών
Μουσουλμάνων, οι οποίοι το μεγαλύτερο έγκλημα που διέπραξαν είναι ότι κέρδισαν τις
εκλογές πριν από μερικά χρόνια.

Απεργιακή 8 Μάρτη 2020. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Κοινωνική ανάφλεξη

ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ

κό Ισλάμ, Ιμπεριαλισμός και Αριστερά”. Όποιος διαβάσει το κείμενο του Χάρμαν (από τις εκδόσεις του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου) θα καταλάβει πρώτα από
όλα ότι οι επιθέσεις είναι γεμάτες ψέματα. Δεν προτείνεται κανενός είδους συμμαχία με… τον
ισλαμισμό.
Αυτό που κάνει ο Χάρμαν ανάμεσα σε άλλα είναι αυτό που
αποφεύγουν με μανία να κάνουν
οι προπαγανδιστές της ισλαμοφοβίας. Κι αυτό
είναι να εξετάσει τις πολλαπλές πραγματικότητες που υπάρχουν πίσω από μια λέξη-σκούπα,
όπως είναι το Ισλάμ ή αντίστοιχα και ο Χριστιανισμός. Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία παγκόσμιας εμβέλειας και έχει τόσες εκφάνσεις όσες
και οι διαφορετικές χώρες, εποχές, γλώσσες,
κοινωνικές τάξεις και κατηγορίες τις οποίες διατρέχει. Το “πολιτικό ισλάμ” είναι ένα διαφορετικό φαινόμενο που επίσης έχει ένα τεράστιο εύρος. Όποιος βάζει στο ίδιο καλούπι το Ισλάμ
του Μάλκολμ Χ και του αγώνα των Μαύρων
στις ΗΠΑ με τον ένοπλο “τζιχαντισμό” ή το πολιτικοποιημένο “Ισλάμ” της βασιλικής οικογενειοκρατίας της Σαουδικής Αραβίας με την παλαιστινιακή Χαμάς που αντιστέκεται στην ισραηλινή κατοχή, δεν θέλει να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε, αλλά να μας μπερδέψει.
Όπως, για παράδειγμα, θέλει να μας μπερδέψει ο Πρετεντέρης, ο οποίος, κάνοντας επίσης αναφορές στον Μπρικνέρ, γράφει στα
Νέα ότι “O καλός άνθρωπος Αμπντέλ Φατάχ
αλ Σίσι είχε δει το έργο. Και προειδοποίησε
τον Μητσοτάκη και τον Αναστασιάδη ότι ο
Ερντογάν θα μας γεμίσει τζιχαντιστές. Ο αιγύπτιος πρόεδρος ξέρει το έργο από τη χώρα
του με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους. Πολλά χρόνια τώρα ο Ερντογάν διακινεί μισθοφόρους στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής,
στον Καύκασο.”
Ο “καλός άνθρωπος Σίσι” που αναφέρει ο
Πρετεντέρης είναι αυτός που σφαγίασε χιλιάδες ανθρώπους στη μέση του δρόμου. Έχει
βάλει μαζικά την Αριστερά και συνδικαλιστές
στη φυλακή και στέλνει τις συμμορίες του να
διαλύσουν την παραμικρή συγκέντρωση διαμαρτυρίας πριν καν αυτή αρχίσει. Δεν μπορεί
να κρυφτεί η υποκρισία που αδιαφορεί για
τους χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες που
πέφτουν νεκροί ή εξαφανίζονται, αλλά ανακα-

Ρατσιστικό
εργαλείο

κράτη μιλούσαν για συνωμοσίες από “Κόκκινους Εβραίους” πίσω από τις επαναστάσεις.
Από την εποχή του Λένιν και στη συνέχεια,
έκαναν λόγο για “εβραιο-μπολσεβίκους”. Οι
φασίστες των πογκρόμ και του Ολοκαυτώματος βρήκαν μπροστά τους την Αριστερά που
υπερασπίστηκε όλους τους διωκόμενους και
γι’ αυτό την μίσησαν. H θέση της Αριστεράς
σήμερα είναι να στέκεται δίπλα στους μετανάστες, δίπλα στους πρόσφυγες, δίπλα στα κορίτσια που θέλουν να πετάξουν από τα γαλλικά
σχολεία, δίπλα στις γυναίκες στις εργατογειτονιές του Παρισιού που αναγκάζονται να πάνε για ψώνια υπό την απειλή των πολυβόλων
της γαλλικής αστυνομίας.

Φασιστικός υπόνομος
Σε ένα πρόσφατο άρθρο της γαλλικής εφημερίδας Λιμπερασιόν υπενθυμίζεται ότι ο όρος
“ισλαμο-αριστερά” προέρχεται από την άκρα
δεξιά, αλλά εντάχθηκε στον “σοβαρό” πολιτικό
λόγο από διανοούμενους σαν τον Ταγκιέφ που
έγιναν ειδικοί στο να ξανασερβίρουν ιδέες από
τον φασιστικό υπόνομο με ακραίο φιλελεύθερο περιτύλιγμα. Για τον Ταγκιέφ η “ισλαμοαριστερά” εμφανίζεται με το κίνημα ενάντια
στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση στις
αρχές του αιώνα όπου “ένας συγκεκριμένος
αριστερίστικος τριτοκοσμισμός βρέθηκε δίπλα
δίπλα, ιδιαίτερα στις διαδηλώσεις υπέρ των
Παλαιστίνιων, με ισλαμιστικά ρεύματα”.
Στο ίδιο άρθρο της Λιμπερασιόν, ως πολεμική ενάντια στην Αριστερά που υπερασπίζεται
τους μουσουλμάνους απέναντι στην καταπίεση, αναφέρεται το έργο του Πασκάλ Μπρικνέρ. Ο Μπρικνέρ, σύμφωνα με το άρθρο, καταγγέλλει “μια συμμαχία ανάμεσα σε ακτιβιστές της Αριστεράς και ριζοσπαστικές μουσουλμανικές οργανώσεις” και βασίζει την κριτική του στο κείμενο του Κρις Χάρμαν που στα
ελληνικά κυκλοφορεί με τον τίτλο “Ριζοσπαστι-

Το γαλλικό πολιτικό σύστημα που τώρα παρουσιάζεται σαν “κοσμικό” είναι αυτό που μέχρι να πάρει πόδι από την Αλγερία χώριζε
τους κατοίκους της σε δύο κατηγορίες, τους
Χριστιανούς και τους μουσουλμάνους. Η ψήφος των πρώτων μετρούσε πολλαπλάσια από
τους δεύτερους. Είναι το ίδιο κράτος που οργάνωσε τη μοιρασιά της ευρύτερης Συρίας
ώστε να παραμείνει ο έλεγχος του Λιβάνου
στα χέρια της χριστιανικής άρχουσας τάξης.
Καταδίκασε γενιές μεταναστών, ιδιαίτερα από
τις πρώην γαλλικές αποικίες, σε μόνιμη φτώχεια και εγκατάλειψη στα προάστια των μεγάλων πόλεων, αλλά κάθε φορά που υπήρχε κίνδυνος κοινωνικής ανάφλεξης θυμόταν τον “ισλαμιστικό κίνδυνο” και τον “σεπαρατισμό”. Τα
γκέτο που δημιούργησε η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών και η ανεργία παρουσιάζονται
από τη γαλλική δεξιά σαν αποτέλεσμα της ιδεολογίας των εκατομμυρίων φτωχών που δεν
θέλουν να “ενσωματωθούν”.
Η “κοσμικότητα” του γαλλικού κράτους, αντί
για ελευθερία για τον καθένα να πιστεύει σε
όποιον Θεό θέλει, δεν είναι παρά η δυνατότητα του κράτους, της αστυνομίας και των δικαστών να επιβάλλουν στις γυναίκες πώς πρέπει
να ντύνονται και τις πετάει έξω από το σχολείο
και τις δημόσιες υπηρεσίες αν φορούν μαντίλα. Το σημερινό σχέδιο που παρουσιάζει η κυβέρνηση μάλιστα φτάνει να μηχανεύεται πρόστιμα για όποιον (γυναίκα ή άντρα) δεν δεχτεί
να εξεταστεί από γιατρό του άλλου φύλου.
Ακόμη και το δικαίωμα μιας γυναίκας να εξεταστεί από γυναίκα γυναικολόγο κηρύσσεται παράνομο.
Μπροστά σε όλα αυτά, τολμάνε να χρησιμοποιήσουν και το δικαίωμα στην ελευθερία του
λόγου. Αυτό που ζητάνε είναι ελευθερία για
τους ρατσιστές. Δεν μπορείς να ντυθείς όπως
θέλεις, να πιστεύεις σε όποιον Θεό θέλεις, να
πας σε όποιον γιατρό θέλεις, αλλά αυτοί που
σε βρίζουν είναι ελεύθεροι να το κάνουν. Πριν
από λίγο καιρό μια μουσουλμάνα φοιτήτρια
αναδείχθηκε εκπρόσωπος των φοιτητών. Μια
καμπάνια που την παρουσίαζε σαν γουρούνι
και σαν βομβίστρια αυτοκτονίας βρήκε τη θέση της σε περιοδικό όπως το “Σαρλί Εμπτό”
που μετέτρεψαν σε ηρωισμό το να προσβάλλεις τους μουσουλμάνους. Ζωγραφίζουν τον
Ερντογάν να σηκώνει μια γυναικεία φούστα,
αλλά οι ίδιοι είναι βαθιά χωμένοι στο βρακί του
Μακρόν και της Λεπέν.
Η εργατική τάξη ξέρει πολλά για αυτή την
ψεύτικη ελευθερία του λόγου. Είναι η ελευθερία του αφεντικού να σε βρίζει από το πρωί
μέχρι το βράδυ, και να σε απειλεί ότι θα χάσεις τη δουλειά. Για μας η ελευθερία του λόγου έχει νόημα όταν μετατρέπεται σε δυνατότητα να οργανώσεις συνδικάτο και αγώνα
ενάντια στο αφεντικό και να του κλείσεις και
το στόμα αν χρειαστεί. Και σε αυτήν την προσπάθεια δεν θα τους αφήσουμε να μας διαχωρίσουν με ισλαμοφοβία και ρατσισμό.

Νίκος Λούντος

εργατικη αλληλεγγυη

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Η

αστυνομική επιδρομή στα
γραφεία του ΣΕΚ ασφαλώς
δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο περιστατικό αυτές τις μέρες.
Ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στη
συγκεκριμένη συγκυρία, η συμπαράσταση ήταν άμεση και υπογραμμίζει όλα τα ζητήματα που ανοίγουν.
Στην ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
τονίζεται ότι: «Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Χρυσοχοΐδη δίνει
το πράσινο φως για τέτοιες προκλητικές επιθέσεις. Μετά τα αίσχη της
αστυνομίας στο μεγαλειώδες αντιφασιστικό συλλαλητήριο της 7
Οκτώβρη, η αστυνομία του Χρυσοχοΐδη δεν «μπορεί» να βρει τον φυγόδικο ναζί Παππά αλλά ξέρει πολύ
καλά να στοχοποιεί αντιφασίστες,
πρόσφυγες και μετανάστες, αγωνιστές και αγωνίστριες της Αριστεράς. Η κλιμάκωση των αγώνων της
εργατικής τάξης και της νεολαίας
μέχρι τη νίκη θα είναι η απάντηση».
Η ανακοίνωση από την Αριστερή
Συσπείρωση επίσης καταλήγει: «Μετά την καταστολή του μεγαλειώδους αντιφασιστικού συλλαλητηρίου της 7ης Οκτώβρη η αστυνομία
συνεχίζει να στοχοποιεί αυτούς που
αποκάλυψαν τον ρόλο των φασιστών της ΧΑ και τις σχέσεις ΧΑ Κράτους. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει».
Το ΜέΡΑ25 προσθέτει ότι: «Η επίθεση στο ΣΕΚ θυμίζει άλλες εποχές».
Πιο αναλυτική, η καταγγελία της
ΚΕΕΡΦΑ δίνει την εικόνα των συνδέσεων: «Οι επιθέσεις της ΕΛΑΣ στην
αντιφασιστική πορεία στις 7 Οκτώβρη, στην μαθητική πορεία, στους
απεργούς γιατρούς, στα γραφεία
του ΣΕΚ, με ενορχηστρωτή τον Χρυσοχοίδη, τον άνθρωπο που του “ξέφυγε” από την σύλληψη ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή, δεν θα μείνουν ανα-
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Χρυσοχοΐδη παραιτήσου!
πάντητες. Είναι οι ίδιοι που καταδιώκουν πρόσφυγες και αλληλέγγυους
στη πιο βρώμικη δολοφονική ρατσιστική εκστρατεία που υπερασπίζονται Βελόπουλοι και Μπογδάνοι.
Ο Μπογδάνος που διαδήλωνε
πριν από λίγο καιρό δίπλα – δίπλα
με τον Κασιδιάρη στην πλατεία Βικτωρίας ενάντια στους πρόσφυγες,
κατέθεσε ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη στην Βουλή με τα εξής ερωτήματα: γιατί η αστυνομία δεν διέλυσε
την μαθητική διαδήλωση στις 22
Οκτώβρη και για ποιο λόγο δεν διαλύθηκε η συγκέντρωση προσφύγων
από το Ιράκ με την στήριξη της

Σ

ήμερα Παρασκευή 30 Οκτώβρη και ώρα 5μμ
ομάδα αστυνομικών αποτελούμενη από τρία
οχήματα και πολλές μηχανές επιχείρησε να προσαγάγει τον σ. Παντελή Παναγιωτακόπουλο, μέλος της Κ.Ε, από την είσοδο των γραφείων του
κόμματος στην οδό Αναξαγόρα 14Α.
Στις διαμαρτυρίες συντρόφων για το γεγονός
οι αστυνομικοί απάντησαν με απειλές και προπηλακισμούς. Έριξαν στο έδαφος τον σ. Πάνο
Γκαργκάνα, διευθυντή της εφημερίδας Εργατική
Αλληλεγγύη και απείλησαν με επίδειξη όπλου τον
σ. Γιώργο Πίττα, δημοσιογράφο της ΕΑ.
Κάτω από την πίεση της επιμονής πολλών συντρόφων και της δημοσιότητας από φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις, η αστυνομία αποχώρησε αφού πρώτα έκοψαν κλήση στον σ. Π.Παναγιωτακόπουλο για μη χρήση μάσκας!
Είναι φανερό ότι η επίθεση αυτή εντάσσεται
στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής Χρυσοχοϊδη-Μητσοτάκη που μετά την επίθεση στο μεγαλειώδες αντιφασιστικό συλλαλητήριο της 7 Οκτώβρη στοχοποιεί αντιφασίστες, αντιρατσιστές,
πρόσφυγες και μετανάστες.

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

Λ

ΚΕΕΡΦΑ».
Είναι γεγονός ότι στα υπόγεια της
δεξιάς πολυκατοικίας, μέσα κι έξω
από τη ΝΔ, όλα τα ακροδεξιά κυκλώματα αναζητούν με μανία τρόπους να αξιοποιήσουν τη «θεωρία
των δυο άκρων» για να ισοσκελίσουν την καταδίκη της Χρυσής Αυγής με επιθέσεις στην Αριστερά. Ο
Χρυσοχοΐδης τους δίνει την καλύτερη ευκαιρία με τις ρατσιστικές
εξορμήσεις της αστυνομίας σε βάρος μεταναστών και προσφύγων.
Και αποθρασύνονται όταν ο Μακρόν
ξεσηκώνει την Ευρώπη κατά των μεταναστών με ισλαμική καταγωγή.

Η οδός Αναξαγόρα όπου βρίσκονται τα γραφεία του ΣΕΚ είναι γεμάτη
από μαγαζιά μεταναστών. Απέναντι
από τα γραφεία λειτουργεί Τζαμί
όπου έρχονται πλήθος μετανάστες
να προσευχηθούν και συχνά για να
κηδέψουν νεκρούς συγγενείς και φίλους. Πενήντα μέτρα πιο πέρα βρίσκεται το Ρομάντζο, χώρος φιλόξενος για τη νεολαία με τις συναυλίες
που οργανώνει. Αστυνομικοί έλεγχοι
και μπλόκα στην Αναξαγόρα είναι
μια συστηματική ρατσιστική πρακτική που το ΣΕΚ έχει καταγγείλει ξανά
και ξανά.
Η σύνδεση των επιθέσεων στην

ίγες μέρες μετά τη λήξη της δίκης της Χ.Α. φαίνεται ότι κάποιοι ενοχλούνται έντονα με το αποτέλεσμά της και το δείχνουν απροκάλυπτα. Η ΕΛ.ΑΣ. των κ.κ. Μητσοτάκη και Χρυσοχοίδη αντί να ψάχνει για τον φυγόποινο Παππά, αντί έστω να
επιτηρεί τα εναπομείναντα γραφεία της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, επιτηρεί και αποκλείει τα γραφεία του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, παρεμποδίζει τη λειτουργία
τους, αναστατώνει τη γειτονιά με παρουσία τριών αυτοκινήτων, πολλών μηχανών και δεκάδων επιδεικτικά οπλισμένων
αστυνομικών χωρίς λόγο, ασκεί βία σε μέλη του Σ.Ε.Κ. που διαμαρτύρονται, ερευνά τα πολιτικά έντυπα που μεταφέρουν,
απειλεί με προσαγωγή όσους τολμούν να βιντεοσκοπούν και
να φωτογραφίζουν τον τρόπο με τον οποίο ασκούν την εξουσία τους και τελικά εκδικείται με πρόστιμο 150 ευρώ για δήθεν
μη χρήση μάσκας ένα μέλος του Σ.Ε.Κ. που βγήκε με τις προκηρύξεις του κόμματός του για να ανέβει στο μηχανάκι του
που ήταν παρκαρισμένο 10 μέτρα έξω από την πόρτα των γραφείων του Σ.Ε.Κ. στην οδό Αναξαγόρα 14.
Όλα αυτά, που έγιναν την Παρασκευή 30/10/2020 περί τις
17.00, προκύπτουν από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που
αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και τις καταγγελίες του Σ.Ε.Κ. και
άλλων πολιτικών δυνάμεων και αντιφασιστικών οργανώσεων.
Και έτσι το Σ.Ε.Κ. που όπως αποδείχθηκε στη δίκη υπήρξε στόχος της Χ.Α. με επανειλημμένες επιθέσεις στα γραφεία και σε
μέλη του, και στη συνέχεια κεντρική δύναμη του αντιφασιστι-

Αριστερά με την ρατσιστική ισλαμοφοβική εκστρατεία που βρίσκεται σε
εξέλιξη αυτό τον καιρό έχει διεθνείς
διαστάσεις. Στη Γαλλία, η Λεπέν
απαιτεί λυντσάρισμα της Αριστεράς
και η κυβέρνηση του Μακρόν ανταποκρίνεται στοχοποιώντας όχι μόνο
τις οργανώσεις των μεταναστών αλλά και τους συμπαραστάτες τους,
από την επαναστατική αριστερά μέχρι την κοινοβουλευτική, ακόμη και
το ΓΚΚ και τον Μελανσόν. Στη Βρετανία, η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη βαφτίζεται «αντισημιτισμός» και
αυτή η λαθροχειρία φτάνει μέχρι τη
διαγραφή του Κόρμπιν από το Εργατικό κόμμα.
Σύντροφοι και συντρόφισσες που
αντιμετωπίζουν τέτοιες εκστρατείες
έκφρασαν άμεσα τη συμπαράστασή
τους στο ΣΕΚ μεταφράζοντας την
καταγγελία για την επίθεση στα
γραφεία του στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά:
«Polizeiterror gegen Sozialisten in
Griechenland! Solidaritet mit Panos
Garganas und der SEK». «Solidarity
with the Greek comrades of SEK
(Socialist Workers Party) who suffered an attack by the Greek Police today at their offices in Athens».
«30/10/20 - Attaque de la police contre les bureaux du SEK (Parti Socialiste Ouvrier)».
Ευχαριστούμε θερμά όλους και
όλες που έστειλαν μηνύματα αλληλεγγύης άμεσα και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέρμα και σε αυτή την εκστρατεία. Όπως λέει και
το σύνθημα των διαδηλωτών ενάντια στην αστυνομική βία στη Νιγηρία «Η δύναμη του κόσμου είναι πιο
μεγάλη από τη δύναμη αυτών που
κατέχουν την εξουσία».

Πάνος Γκαργκάνας

κού κινήματος, τώρα δέχεται και την επίθεση της αστυνομίας
που φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό αυτών που οδηγήθηκαν στη φυλακή. προστίθεται ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα
που ξεκίνησε από τη βίαιη διάλυση με χημικά και με ψευδείς
προφάσεις του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου στις 7/10/2020.
Καταγγέλλουμε τη συμπεριφορά αυτή και ζητάμε έστω και
για τους τύπους την πειθαρχική της διερεύνηση, αν και είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να γίνει, όπως άλλωστε για τόσες και τόσες αστυνομικές αυθαιρεσίες των τελευταίων μηνών,
καθώς και για τις διασυνδέσεις αστυνομικών με την ίδια τη Χ.Α.
Αλλά σημασία έχει να καταδικαστεί από την κοινωνία, όπως
και ήδη γίνεται από την κατακραυγή που ξεσηκώνεται. Γιατί
δεν συγχωρείται καμία επανάπαυση, ακόμα και τώρα.
Όσοι νομίζουν ότι αυτοί που πάλεψαν και πέτυχαν να αναδειχθεί η εγκληματική δράση της Χ.Α. θα ανεχθούν ένα αστυνομικό κράτος που θα συνεχίζει "νόμιμα" το έργο της και το
επιδιώκουν, γρήγορα θα έχουν την τύχη της.
Αθήνα, 1/11/2020
Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χ.Α.

Δημήτρης Ζώτος
Θανάσης Καμπαγιάννης
Κώστας Παπαδάκης
Κώστας Σκαρμέας

