Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.
611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα

της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1539, 21 Σεπτέμβρη 2022

www.sekonline.gr

τιμή 2 ευρώ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 28/9 8.30πμ

ΤΣΑΚΙΣΤΕ
ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ

Απεργιακό
κίνημα
Γυρίστε στις σελ. 2, 4, 5, 6

και την κυβέρνηση
που τους κάνει πλάτες
Χιλιάδες διαδήλωσαν
στο Κερατσίνι σελίδες 10, 11

Η πάλη για τη
δημοκρατία
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εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα
στη Θεσσαλονίκη ήταν ακροβατική. Με δοσμένο ότι η
προεκλογική εκστρατεία έχει ξεκινήσει, ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να δώσει τόνο προσδοκίας ότι έρχονται αλλαγές με το
σύνθημα «Δικαιοσύνη παντού». Αλλά ο στενός κορσές της «συνέχειας
του κράτους» και ιδιαίτερα της οικονομικής πολιτικής έμεινε άθικτος
και δύσκολα κρύβεται πίσω από
εξωραϊσμούς.
Ίσως η πιο χαρακτηριστική στροφή που έκανε ο Αλέξης ήταν η δήλωση ότι αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιδιώξει να
σχηματίσει μια «κυβέρνηση των ηττημένων». Ξαφνικά, η απλή αναλογική χάνει το νόημά της. Το άθροισμα των ποσοστών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜέΡΑ25 μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο της Δεξιάς,
αλλά η ΝΔ ως το πρώτο κόμμα διατηρεί το προνόμιο να σχηματίσει
κυβέρνηση. Αποδοχή της βασικής
αρχής του καλπονοθευτικού πλειοψηφικού συστήματος δηλαδή. Ξεκάθαρη υποχώρηση στις πιέσεις
του Μητσοτάκη που βάφτισε το σενάριο μιας κυβέρνησης συνεργασίας των άλλων κομμάτων «τερατογέννηση». Δεν σκέφτηκαν εκεί στον
ΣΥΡΙΖΑ ούτε καν να καταγγείλουν
την υποκρισία της ΝΔ που δεν λέει
κουβέντα για την πραγματική «τε-

Η άποψή μας
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πιο πολύ συνέχεια παρά αλλαγή
ρατογέννηση» στη Σουηδία, όπου η
Σοσιαλδημοκρατία ήρθε πρώτο
κόμμα αλλά παραιτείται για να
αφήσει να σχηματίσουν κυβέρνηση
η Δεξιά μαζί με τους φασίστες!
Όλα για την πρωτιά στις κάλπες,
λοιπόν. Αλλά ακόμη κι έτσι, το
«όλα» δεν είναι καθόλου όλα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η ΝΔ κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι μοιράζει
υποσχέσεις που θα κοστίσουν πανάκριβα. Τα πραγματικά νούμερα,
όμως, δείχνουν ότι το καθαρό κόστος των εξαγγελιών φτάνει τα 5,5
δις ευρώ, δηλαδή τόσο ακριβώς
όσο και οι υποσχέσεις του Μητσοτάκη για επιδοτήσεις την περασμένη βδομάδα. Μητσοτάκης και Τσίπρας αποδέχονται τα ίδια δημοσιονομικά περιθώρια γιατί δεσμεύονται να τηρήσουν τον στόχο για
πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2023, όπως απαιτούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις
για την εξυπηρέτηση του δημόσιου
χρέους.
Προφανώς η αποδοχή τέτοιων
δεσμεύσεων σημαίνει φραγμός σε

Σ

τις 9 Νοέμβρη απαντάμε με πανεργατικό
ξεσηκωμό. Οι εργαζόμενοι δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα
αφεντικά, να φορτώσουν τα βάρη της ακρίβειας
στις δικές μας πλάτες. Στις 9 Νοέμβρη νεκρώνουμε κυριολεκτικά όλους τους χώρους δουλειάς πανελλαδικά, και κατεβαίνουμε μαζικά στα
απεργιακά συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις, με
ένα κεντρικό αίτημα. Να τελειώνουμε με την κυβέρνηση της ακρίβειας, των ιδιωτικοποιήσεων
των υποκλοπών και του ρατσισμού.
Θα είναι το επόμενο μεγάλο πανεργατικό
βήμα μετά τη διαδήλωση στην ΔΕΘ, που ήταν
η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων δείχνοντας με τον πιο καθαρό τρόπο την απάντηση
των εργαζόμενων και της νεολαίας στις “εξαγγελίες” του Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Οι
εργαζόμενοι και η νεολαία αρνούνται να πληρώσουν τη νέα επιδείνωση της κρίσης που
φέρνει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Αρνούνται να ζήσουν με κουπόνια και επιδόματα, την
ώρα που η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ξοδεύει
δις ευρώ για να επιδοτεί τους πλούσιους φίλους του στις εταιρίες ενέργειας, την ώρα που
ξοδεύει δις ευρώ για εξοπλισμούς, για να
στέλνει όπλα στην Ουκρανία και για να προσλαμβάνει μπάτσους να χτυπάνε τους φοιτητές
στα πανεπιστήμια.

Απεργία μέσα από τους αγώνες μας
Παντού, σε καθε χωρο δουλειάς οι εργαζόμενοι έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στην ακρίβεια
που τσακίζει καθημερινά το εργατικό εισόδημα. Ένα απεργιακό κύμα που ξεκίνησε από την

πραγματικές ριζικές αλλαγές, όπως
η απαλλοτρίωση των κερδοσκόπων.
Η κρατικοποίηση των εταιρειών
ενέργειας και των τραπεζών χωρίς
αποζημίωση για τους μετόχους είναι ένα κεντρικό αντικαπιταλιστικό
αίτημα που είναι υπερώριμο. Έχουμε πληρώσει ξανά και ξανά πολύ
ακριβά και για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και για τα τρελά κέρδη των πετρελαιάδων-εφοπλιστών που ελέγχουν και την ηλεκτρική ενέργεια και τις ΑΠΕ. Αλλά
αυτή η ρήξη είναι ταμπού- το «δικαιοσύνη παντού» σταματάει μπροστά σε αυτές τις πύλες.

Στρατηγική επιλογή
Δυστυχώς, αυτή η στρατηγική
επιλογή σημαίνει ότι η δικαιοσύνη
σκοντάφτει σε όλους τους τομείς
των εξαγγελιών του Τσίπρα στη
Θεσσαλονίκη.
Τι θα γίνει με την ΕΥΠ που αναδεικνύεται ως καρδιά του σύγχρονου «παρακράτους»; Θα περάσει
από την εποπτεία του Μαξίμου στη
εποπτεία της Κατεχάκη! Πάλι καλά

που δεν υποσχέθηκαν να τη βαφτίσουν «ανεξάρτητη αρχή».
Τι θα γίνει με τις κορυφές της
«ανεξάρτητης Δικαιοσύνης»; Θα
ελέγχονται οι διορισμοί τους διακομματικά από το προεδρείο της
Βουλής για να μονιάσουν οι Πλεύρηδες με τους Παπαγγελόπουλους.
Τι θα γίνει για να αντιμετωπιστούν οι αποκλεισμοί των μεταναστών και των προσφύγων; Θα μπαίνουν πιο εύκολα θέματα στις εξετάσεις για ιθαγένεια! Ίσως να καθιερωθούν και εξετάσεις στα σύνορα στον Έβρο και στο Αιγαίο. Το
άνοιγμα των συνόρων ούτε καν
μπαίνει στη συζήτηση, ούτε καν ως
λύση για το «δημογραφικό».
Όσο για δικαιοσύνη για τις γυναίκες, οι δολοφονίες τους θα ονομάζονται «γυναικοκτονίες», αλλά τα
δεσμά της οικογένειας ενισχύονται,
γιατί η λύση για το δημογραφικό είναι να επιδοτηθούν οι γυναίκες ως
παιδομηχανές.
Άλλωστε, το «δημογραφικό» είναι
πρόβλημα «εθνικό», δηλαδή απειλή

Να οργανώσουμε
τη Γενική Απεργία

10/9, Διαδήλωση στην ΔΕΘ: Φωτό: Μάνος Νικολάου

απεργία των Λιμενεργατών της Cosco που κατάφερε και κέρδισε αυξήσεις απέναντι στον
πολυεθνικό γίγαντα και συνεχίζεται από τότε,
σε όλους τους χώρους. Αυτές οι μάχες που
συνεχίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι χωρίς σταματημό, είναι που ανάγκασαν τις ηγεσίες της
ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν στην
πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη.
Η απεργία στις 9 Νοέμβρη, βγήκε μέσα από
τις απεργιακές μάχες όλο του προηγούμενου
διαστήματος, από τις μάχες για Συλλογικές

Συμβάσεις με αυξήσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους. Οι απεργοί στη
Μαλαματίνα συνεχίζουν την απεργία τους εδώ
και δύο μήνες και οι εργάτες της Υγείας προχωράνε σε επόμενο απεργιακό σταθμό στις 20
Οκτώβρη με πανελλαδική απεργία και συλλαλητήριο στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι στον
Τουρισμό απεργούν για Συλλογική Σύμβαση
με αυξήσεις. Όλοι οι χώροι είναι σε τροχιά
σύγκρουσης με την κυβέρνηση και την πολιτική της.

για την άμυνα της χώρας που δεν θα
έχει αρκετούς νέους για να στρατευτούν. Ούτε μια λέξη όμως δεν είχε ο Αλέξης για μείωση των εξοπλισμών, για ακύρωση των εξωφρενικών προγραμμάτων του Μητσοτάκη
που έχουν διπλασιάσει αυτές τις δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Και μόνο η ακύρωση των παραγγελιών για τα Ραφάλ θα ήταν αρκετή για να εμφανίσει πλεόνασμα ο
προϋπολογισμός. Η κρατικοποίηση
χωρίς αποζημίωση για τους μετόχους δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ
τον προϋπολογισμό. Όλα τα «δημοσιονομικά περιθώρια» θα μπορούσαν να δοθούν για αυξήσεις
στις κοινωνικές δαπάνες για δημόσια Υγεία, Παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες. Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα δίνει τις λύσεις που δεν
τολμάει πλέον ούτε να πλησιάσει η
κοινοβουλευτική αντιπολίτευση.
Καιρός να το κάνουμε κτήμα όλων
των εργατών και των εργατριών
που παλεύουν και ετοιμάζονται για
την Πανεργατική Απεργία και τη
συνέχειά της.

Στα χέρια των εργατών/τριών
Αυτήν την απεργία χρειάζεται να την πάρουν
στα χέρια τους οι εργάτες και οι εργατριες σε
καθε χώρο δουλειάς και να την οργανώσουν.
Να σημάνουμε ξεσηκωμό από τώρα σε όλους
τους χώρους δουλειάς και στο δημόσιο και
στον ιδιωτικό τομέα. Να προχωρήσουμε σε κάθε σωματείο σε Γενική Συνέλευση για την οργάνωση της απεργίας. Να συζητήσουμε με
όλους τους συναδέλφους/φισσες για την σημασία της απεργίας και της συμμετοχής όλων.
Να συγκροτήσουμε απεργιακές επιτροπές
παντού σε όλους τους χώρους δουλειάς, με
όλους τους μαχητικούς συναδέλφους/φισσες
για να βάλουμε να οργανώσουμε συλλογικά τη
συμμετοχή όλων στην απεργία, την απεργιακή
περιφρούρηση, την συμμετοχή στα απεργιακά
συλλαλητήρια. Με εξορμήσεις παντού να
απλώσουμε το μήνυμα της απεργίας παντού.
Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε ότι
η απεργία στις 9 Νοέμβρη θα είναι η μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων χρόνων. Για να
αναγκάσουμε κυβέρνηση και αφεντικά να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς. Για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και όλης της βάρβαρης πολιτικής που υλοποιεί.
Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση είναι με την πλάτη
στον τοίχο. Από τις υποκλοπές, το χτύπημα
στα δημοκρατικά δικαιώματα μέχρι το όργιο
της καταστολής στα πανεπιστήμια δείχνει την
αδυναμία της. Οργανώνοντας την δική μας δύναμη μπορούμε να τους ανατρέψουμε.

Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
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Όχι στον πόλεμο

KOΙΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ
DSiP
ΚΑΙ ΣΕΚ
Ενάντια στον
εθνικισμό,
Ειρήνη στο
Αιγαίο
Ο

ι εντάσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Ελλάδας ανεβαίνουν ξανά. Οι ηγέτες της Δεξιάς, ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης συνεχίζουν την παράδοση των
δυο ανταγωνιστικών κυρίαρχων τάξεων
που συγκρούονται για να προωθήσουν
τα συμφέροντά τους με στόχο να γίνουν
ισχυροί υποϊμπεριαλισμοί στην περιοχή.
Οι πόλεμοι και οι στρατιωτικές αντιπαραθέσεις που ξεδιπλώνονται σε πολλά σημεία του πλανήτη στρώνουν το δρόμο
για αυτές τις εθνικιστικές κλιμακώσεις
των δυο κυβερνήσεων.
Η Τουρκική κυβέρνηση απειλεί ότι
«μπορεί να έρθουμε ένα βράδυ». Πρόκειται για σύνθημα που το χρησιμοποιούν
κατά κύριο λόγο οι φασίστες για να δοξάζουν στρατιωτικές επεμβάσεις της

ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Οι πολεμικές
κραυγές
ανησυχούν
τον κόσμο
αλλά δεν
τον πείθουν
Μ

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του DSiP με τίτλο: “Ο λαός της Ελλάδας είναι αδέρφια
μας - Όχι πόλεμο στο Αιγαίο - Όχι στον εθνικισμό”

Τουρκίας έξω από τα σύνορά της. Η Ελληνική κυβέρνηση ευθυγραμμίζεται με τις
ΗΠΑ, τη Γαλλία και το δυτικό ιμπεριαλισμό συνολικότερα στη σύγκρουση με τη
Ρωσία, αλλά και για τα παζάρια για τους
αγωγούς φυσικού αερίου στην Μεσόγειο.
Όπως δίκαια παρατήρησε κάποτε ο
Μαρξ, οι άρχουσες τάξεις ανακαλούν με
άγχος πνεύματα του παρελθόντος, δανείζονται απ’ αυτά πολεμικές κραυγές
για να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις τους.
Την ώρα που οι κυβερνήσεις ανταγωνίζονται η μια την άλλη και κραυγάζουν μιλιταριστικά συνθήματα, η πραγματικότητα για εκατομμύρια εργάτες στις δυο
πλευρές του Αιγαίου μεταφράζεται σε
συνθήκες φτώχειας και ακρίβειας.

Επιθετική πολιτική
Η επιθετική εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων και στις δυο χώρες σημαίνει
καταστροφή για τον απλό κόσμο με πολλούς τρόπους. Στην Ελλάδα, ο κόσμος
υποφέρει από τις φονικές συνέπειες της
καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης από
το 2008. Στην Τουρκία, η υποτίμηση της
λίρας φορτώνει τα βάρη στις πλάτες των
εργατών που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
Και ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης ανησυχούν ότι η οργή της εργατικής τάξης
θα σαρώσει τις κυβερνήσεις τους. Γι’ αυτό κλιμακώνουν την πολεμοκάπηλη ρητορική, περιορίζουν τα δημοκρατικά δικαιώματα και προσπαθούν να χτυπήσουν τις
απεργίες και τις διαδηλώσεις. Αλλά δεν
μπορούν να ξεφύγουν από το γεγονός
ότι βρίσκονται και οι δυο σε κρίση.
Γι’ αυτούς τους λόγους, οι εργάτες σε
Τουρκία και Ελλάδα έχουν κοινό συμφέ-

ρον να ενωθούν στον αγώνα για ειρήνη
και να παλέψουν ενάντια στη «δική» τους
κυβέρνηση και στη μια χώρα και στην
άλλη. Δεν ξεχνάμε τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης από τα κάτω που ήρθαν από
την Ελλάδα μετά τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία το 1999. Αντίστοιχα, πριν λίγα χρόνια σωματεία και
συνδικάτα στην Τουρκία πήραν την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν και να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Το DSiP στην Τουρκία και το ΣΕΚ στην
Ελλάδα δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις
για να χτίσουμε την αδελφοσύνη και την
αλληλεγγύη από τα κάτω. Για να χτίσουμε την ενότητα της εργατικής τάξης και
να αναδείξουμε ότι ο εθνικισμός είναι εργαλείο για το χτύπημα των εργατικών
ελευθεριών και στις δυο πλευρές.
Διακηρύσσουμε για άλλη μια φορά την
απόφασή μας να αντιταχθούμε στις απόπειρες και των δυο κυβερνήσεων να μας
διαιρέσουν και να προκαλέσουν εχθροπραξίες ανάμεσα στους λαούς της Τουρκίας και της Ελλάδας.
Είμαστε διεθνιστές που έχουμε στόχο
να ενώσουμε όλους τους εργάτες στην
πάλη ενάντια στη φτώχεια, τον ρατσισμό
και τον πόλεμο. Μόνο μέσα από έναν τέτοιο αγώνα απελευθέρωσης μπορούμε
να πετύχουμε την ειρήνη, την ισότητα
και την ελευθερία για όλους.
Έλληνες και Τούρκοι εργάτες ενωμένοι στον αγώνα!

Επαναστατικό Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα (DSIP), Τουρκία
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
(ΣΕΚ), Ελλάδα

πορεί οι κυβερνήσεις Ερντογάν και Μητσοτάκη σε
παράλληλη πτώση, να γαυγίζουν απειλές η μια
στην άλλη αλλά τελείως διαφορετική είναι η κατάσταση που περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις και στις δύο
χώρες - παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των ΜΜΕ που τις παραγγέλνουν είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τα «εθνικά δίκαια».
Στην Τουρκία, σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε από την εταιρεία Metropoll, η μεγάλη πλειοψηφία
των Τούρκων δεν θεωρεί ότι οι Έλληνες είναι «εχθροί».
Στην ερώτηση «Είναι ο ελληνικός λαός εχθρός;» το
64% των ερωτηθέντων απάντησαν «Όχι», το 31,3%
«Ναι», ενώ 4,7% δεν απάντησε. Η εικόνα αυτή αντικατoπτρίζεται και στους ψηφοφόρους του κάθε κόμματος. Το όχι είναι 60,3% στο κυβερνών AKP, 73,8% στο
Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP), 65,1 % στο Καλό Κόμμα, 68,6% στο αριστερό-κουρδικό HDP ενώ
πλειοψηφεί με 57,8% ακόμη και στο φασιστικό Κόμμα
Εθνικιστικής Δράσης (MHP). Στην ίδια έρευνα η πλειοψηφία των Τούρκων πιστεύει ότι η ένταση με την Ελλάδα είναι προεκλογική τακτική της κυβέρνησης και
συγκεκριμένα το 51,5% των ερωτηθέντων θεωρεί πως
η ένταση της Τουρκίας με την Ελλάδα αποτελεί προεκλογική κίνηση της κυβέρνησης Ερντογάν.
Στα ίδια συμπεράσματα οδηγούν οι απαντήσεις που
δίνονται σε μια σειρά από δημοσκοπήσεις και στην Ελλάδα το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Παρότι οι στοχεύσεις τους («η ΝΔ κρατάει την διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ»,
«οι υποκλοπές δεν ανησυχούν τον κόσμο») έρχονται να
καλύψουν τις πολιτικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης,
καταλήγουν να αναδεικνύουν ότι η «τουρκική απειλή»
είναι πολυ πιο πίσω δημοσκοπικά από εκεί που θα την
ήθελαν τα κυβερνητικά επιτελεία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που
διενήργησε η Marc για το Πρώτο Θέμα, «το ενδιαφέρον
των πολιτών εστιάζεται στα προβλήματα της καθημερινότητας με το 84,2% να ανησυχεί για το κύμα ακρίβειας
και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται όχι μόνον στην
Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Τα εθνικά θέματα και οι τουρκικές προκλήσεις ανησυχούν το 36,4% των πολιτών, ενώ
η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας είναι το βασικό θέμα ανησυχίας για το 30,2% των ερωτηθέντων».
Σε έρευνα της Gpo, «οι περισσότεροι συμμετέχοντες
σημειώνουν ότι το σημαντικότερο ζήτημα στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι η ενεργειακή κρίση (36,7%), ενώ με
ελάχιστη διαφορά έπεται το ζήτημα της γενικότερης
ακρίβειας και του πληθωρισμού (36,3%). Το ζήτημα
των παρακολουθήσεων βρίσκεται στην 3η θέση καθώς
το 9,7% των πολιτών το θεωρεί το σημαντικότερο θέμα
στη χώρα αυτή τη στιγμή».

Συνέχεια στη σελ.13
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ΜΜΕ

Στην πάλη
για ΣΣΕ

Ε

κδήλωση για τη διεκδίκηση ΣΣΕ και για όλες τις μάχες
των εργαζόμενων στα ΜΜΕ, ετοιμάζει τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη η «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή».
Είναι η πρώτη μιας σειράς πρωτοβουλιών που παίρνει το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στα ΜΜΕ, με στόχο το
ξεδίπλωμα και την κλιμάκωση των αγώνων στον κλάδο.
Τα μέλη του σχήματος και των Financial Crimes που συμμετέχουν σε αυτό, δίνουν μάχη, μαζί με συναδέλφους και συναδέλφισσές τους σε πολλά τηλεοπτικά, έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα στα οποία εργάζονται, για να οργανωθεί η αντίσταση στις επιθέσεις κυβέρνησης και μιντιαρχών. Οι μισθοί πείνας, τα βάναυσα ωράρια, οι απλήρωτες Κυριακές και υπερωρίες, η ανασφάλιστη εργασία κυριαρχούν στα περισσότερα
ιδιωτικά Μέσα, ελλείψει ΣΣΕ πάνω από μια δεκαετία.
Η ΣΣΕ που υπέγραψαν οι δημοσιογραφικές Ενώσεις για
την ΕΡΤ και τα άλλα δημόσια Μέσα μέσα στο καλοκαίρι, με
κουπόνια και τροφεία αντί για αυξήσεις, έδειξε τις κυβερνητικές και εργοδοτικές προθέσεις. Το ίδιο και η νομοθετική απόπειρα για εκ νέου κατάργηση θέσεων εργασίας στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που ήρθε στην επιφάνεια αρχές Σεπτέμβρη.
Το σκηνικό συμπληρώνει το γνωστό καθεστώς λογοκρισίας,
διώξεων δημοσιογράφων και ελέγχου της ενημέρωσης σε όλα
τα Μέσα, αυτό που έχει ήδη οδηγήσει τη χώρα στα τάρταρα
της ελευθεροτυπίας διεθνώς. Και σε αυτό το μέτωπο, όμως, η
κυβέρνηση ξαναχτυπά με νέο νομοσχέδιο (σε αυτό περιλαμβάνεται κι η μείωση των θέσεων εργασίας στα κανάλια) που
στήνει έναν ακόμα επίσημο λογοκριτικό μηχανισμό.

Αναβρασμός
Απέναντι σε όλα αυτά, μέσα στους χώρους επικρατεί αναβρασμός. Αυτός οδήγησε όλες τις Ενώσεις των ΜΜΕ στην
24ωρη απεργία στα ιδιωτικά κανάλια στις 6 Σεπτέμβρη ενάντια στη νέα επίθεση στις θέσεις εργασίας. Παρά την επιτυχία
της όμως, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΕΣΗΕΑ και της
ΕΣΠΗΤ, οι ίδιες που υπέγραψαν και την πολύ πίσω από τις
ανάγκες ΣΣΕ στα δημόσια ΜΜΕ, αρνήθηκαν να δώσουν συνέχεια. Άφησαν μόνους τους τους τεχνικούς των τηλεοπτικών
σταθμών, μετά από μια απλή «προφορική» κυβερνητική δέσμευση ότι από την επίθεση θα εξαιρεθούν οι δημοσιογράφοι
(!). Η απεργία που κήρυξε η ΕΤΙΤΑ για την Τετάρτη 14 Σεπτέμβρη, προσπαθώντας να δώσει συνέχεια στον αγώνα, δέχτηκε
αμέσως την επίθεση των εργοδοτών και βγήκε παράνομη.
Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι οι δημοσιογράφοι θα
έχουν να δώσουν σκληρή κόντρα και με τις συνδικαλιστικές
τους ηγεσίες, για να τις αναγκάσουν να κινηθούν απεργιακά.
Η οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς, με συνελεύσεις
και συζητήσεις των εργαζόμενων όλων των ειδικοτήτων και
σχέσεων εργασίας μαζί, είναι κρίσιμη για να ανοίξει η απεργιακή προοπτική, η μόνη που μπορεί να κερδήσει αξιοπρεπή
ΣΣΕ στα ιδιωτικά Μέσα, να ανατρέψει το νέο νομοσχέδιο λογοκρισίας και μείωσης των θέσεων εργασίας, να διεκδικήσει
ότι και η ΣΣΕ των δημοσιογράφων στα δημόσια Μέσα θα αναθεωρηθεί με πραγματικές αυξήσεις και όχι δωροκάρτες. Η
εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή αυτή τη μάχη
έχει στο κέντρο της.
«Επιμένουμε και συνεχίζουμε στη διεκδίκηση για την υπογραφή ενιαίας ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ χωρίς εξαιρέσεις, σε αυξήσεις στους μισθούς, που θα αναπροσαρμόζονται, ώστε να
υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό, καθώς και την επιστροφή
των 13ου -14ου μισθών στα δημόσια ΜΜΕ», ανέφερε σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Αριστερή Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή στην ΕΣΠΗΤ. «Είναι μάχη που μπορεί να κερδηθεί
απεργιακά, κάτι που τρέμουν κυβέρνηση και εργοδότες. Δίπλα και σε συντονισμό με όλο το εργατικό κίνημα που πολιόρκησε μαζικά φέτος τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και ανοίγει
το δρόμο της απεργιακής κλιμάκωσης».

Απεργιακό κίνημα

Μ

ε κεντρικό αίτημα την υπογραφή τοπικής Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις πραγματοποιήθηκε στις 16/9 η απεργιακή κινητοποίηση των ξενοδοχοϋπαλλήλων της Αττικής. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εργαζόμενοι και από τον κλάδο του επισιτισμού, αλλά και διανομείς της Rocket
που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους
που χάθηκαν με την αναστολή της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
στο υπουργείο Εργασίας, όπου έγιναν
χαιρετισμοί συνδικαλιστών από διάφορα
ξενοδοχεία που δίνουν μάχη και ενάντια
στις απολύσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο Τιτάνια, στο Χίλτον
(απολύθηκαν δύο συνδικαλιστές του ΔΣ
του Συνδικάτου), στο Λαγονήσι και αλλού. Το αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζό-

16/9, Απεργιακή κινητοποίηση ξενοδοχοϋπάλληλων. Φωτό: Μάνος Νικολάου

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οργανώνουμε τη συνέχεια

μενων στον Επισιτισμό-Τουρισμό “Καμαριέρα” στην παρέμβασή του στους απεργούς της συγκέντρωσης κάλεσε σε κλιμάκωση με νέα απεργία σε όλον τον κλάδο -όχι μόνο στα ξενοδοχεία αλλά και
στον Επισιτισμό- και σύνδεση με τα κινήματα στις γειτονιές που παλεύουν ενάντια στα σχέδια “ανάπλασης” για να χαρίσουν τις γειτονιές και τις πλατείες στα
αρπακτικά του Τουρισμού.
Πολύ μαζική ήταν η συμμετοχή στην
απεργία των εργαζόμενων του Τιτάνια,
με τις καμαριέρες μπροστά. Συνεχίζουν
εδώ και μήνες την κόντρα με την εργοδοσία του ξενοδοχείου ενάντια στις απολύσεις που έχουν γίνει, την εντατικοποίηση, αλλά και για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους μπροστά στην ανακοινωμένη ανακαίνιση του ξενοδοχείου.
Μετά την κινητοποίηση οι εργαζόμενοι
στο Τιτάνια πραγματοποίησαν συνέλευση για την οργάνωση της απεργίας που
έχουν αποφασίσει για την Τετάρτη 21/9.
Από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 20/9,
η εργοδοσία του Τιτάνια σέρνει στα δικαστήρια τους εργαζόμενους για να βγάλει παράνομη την απεργία.
«Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε
24ωρη απεργία στο Τιτάνια στις 21/9,

Τ

καθώς εκείνες τις ημέρες το ξενοδοχείο
θα είναι γεμάτο γιατί μία αεροπορική
εταιρία θα κάνει το συνέδριό της», δήλωσε στην ΕΑ η Νάνσυ, καμαριέρα του
Τιτάνια. «Έτσι πιστεύουμε ότι θα τους
δώσουμε να καταλάβουν τη δύναμή μας
και να μας κατοχυρώσουν. Και σήμερα η
απεργία στο ξενοδοχείο μας είχε μεγάλη συμμετοχή. Η διεύθυνση ακόμα δεν
μας έχει δώσει τίποτα σαν απάντηση
στα αιτήματά μας. Να μας εγγυηθούν
ότι δεν θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα
βρεθούμε χωρίς δουλειά».

Διαβίωση
«Ένας νέος που θέλει να σπουδάσει ή
γενικότερα να θέλει να κάνει κάτι άλλο
στη ζωή του δύσκολα μπορεί να το κάνει
αν δουλεύει σε μαγαζί στον επισιτισμό»,
επισήμανε η Μαρίτσα Παππά, εργαζόμενη στον επισιτισμό και μέλος της “Καμαριέρα”. «Ίσα ίσα καταστρέφεις και το σώμα σου. Όταν δουλεύεις έξι ή και εφτά
ημέρες την εβδομάδα, δεν προλαβαίνεις
να καθαρίσεις ούτε το σπίτι σου, πόσο
μάλλον να συνδυάσεις και διασκέδαση.
Όλοι αυτοί οι μαθητές που αποκλείστηκαν από τη δωρεάν εκπαίδευση, μόνο με
την οικονομική στήριξη μιας οικογένειας

ην Τετάρτη 21/9 προχωράμε στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση του συλλόγου ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ). Είναι πολύ κρίσιμη
μετά τις επιθέσεις που πέρασαν, όπως η Αξιολόγηση, το Ειδικό Μισθολόγιο, η μετακόμιση σε κτίριο χειρότερων εργασιακών συνθηκών, ενώ τώρα ανακοίνωσαν και το σπάσιμο του τηλεφωνικού κέντρου από την υπηρεσία σε άλλη διεύθυνση. Δηλαδή πέρα από τις επιθέσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στη χώρα, έχουμε επιθέσεις μισθολογικές, συρρίκνωσης δομών και χειροτέρευση συνθηκών.
Την προηγούμενη θητεία, παρά την αγωνιστική διάθεση που
έδειξαν πολλές φορές οι συνάδελφοι, η ηγεσία του συλλόγου
δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιθέσεις. Σαν Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία
και μέσα από το ΔΣ και την Ομοσπονδία, αλλά και έξω από αυτά, πήραμε πρωτοβουλίες και καταφέραμε να βγουν συνελεύσεις και απεργίες, ενώ ταυτόχρονα συγκροτήσαμε επιτροπή

που μπορεί να διαθέσει λεφτά, μπορούν
να πάνε στην ιδιωτική εκπαίδευση. Σήμερα μια δουλειά μερικής απασχόλησης
δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει τα δίδακτρα, πόσο μάλλον και τη διαβίωση ταυτόχρονα, όταν το σουβλάκι έχει πάει τρία
ευρώ και τα ενοίκια στα ύψη.
Ο κλάδος του Τουρισμού και του Επισιτισμού έβγαλε τρελά κέρδη μέσα στο
καλοκαίρι και την ίδια ώρα δεν υπήρχε
κόσμος να δουλέψει λόγω των απαράδεκτων συνθηκών. Πρέπει να παλέψουμε
για 5ήμερο 8ωρο και αυξήσεις, για να
μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς από τον
μισθό μας. Το ζητούμενο είναι να συσπειρωθούμε όλοι και όλες, να φτιάξουμε απεργιακές επιτροπές στους χώρους
μας, μικρούς και μεγάλους, και να πάμε
σε μια μεγάλη απεργία που να συμμετέχουν ξενοδοχοϋπάλληλοι, σερβιτόροι,
ψήστες, διανομείς, οι πάντες».
Το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού
Ν. Αττικής καλεί σε σύσκεψη τη Δευτέρα
26 Σεπτεμβρίου στις 7μμ στα γραφεία
του Συνδικάτου (Γλάδστωνος 3, Ομόνοια
7ος όροφος) για την οργάνωση δράσεων
το επόμενο διάστημα, ενώ καλεί και στην
πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη.

Μάνος Νικολάου

ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ)

Συνέλευση

αγώνα “από τα κάτω”. Κάναμε τον σύλλογό μας ορατό με τη
συμμετοχή μας στα μεγάλα απεργιακά συλλαλητήρια.
Μπαίνουμε σε μια χρονιά με μεγαλύτερες προκλήσεις και γι'
αυτό ευελπίστουμε στις εκλογές που θα γίνουν στις 11/10 να
αλλάξουμε τους συσχετισμούς για να συνεχίσουμε ακόμα πιο
αγωνιστικά. Τη μάχη αυτή την δίνουμε με πιο μεγάλο και δυνατό ψηφοδέλτιο από την προηγούμενη φορά, ενδεικτικό της επιτυχημένης παρέμβασής μας όλο το προηγούμενο διάστημα.

Νίκος Τουρνάς,
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΔΕ,
υποψήφιος με την Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία
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Απεργιακό κίνημα
ΟΕΝΓΕ

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ στις 15/9
είχε ως κεντρικό ζήτημα το νομοσχέδιο
που καταθέτει η κυβέρνηση για τα δημόσια
νοσοκομεία. Το πλασάρουν ως λύση στη
διάλυση του ΕΣΥ, αλλά ουσιαστικά προχωρούν παραπέρα την ιδιωτικοποίησή του.
Όλες οι παρατάξεις στο ΓΣ, ακόμα και η
ΔΑΚΕ, συμφώνησαν ότι είναι ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Η μεγάλη συζήτηση ήταν
στο πώς το παλεύουμε. Από τη δική μας μεριά ως Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
βάλαμε την πίεση ώστε η ΟΕΝΓΕ να κηρύξει απεργία μαζί με την ΠΟΕΔΗΝ στις
20/10. Για να ενώσουμε από την καθαρίστρια που κινδυνεύει από τους εργολάβους
μέχρι τον διευθυντή γιατρό που τον αναγκάζουν να δουλεύει μέχρι τα 75 του.
Δεν πάμε με τη λογική ότι τα προβλήματα
θα λυθούν με την αντιπολίτευση μέσα στη
Βουλή.
Κερδίσαμε εν τέλει ότι η ΟΕΝΓΕ προχωράει τις επόμενες 30-40 μέρες σε διαδικασία συνελεύσεων σε κάθε τοπική Ένωση Ιατρών, καθώς ζητήματα ανοίγουν παντού και
ολόκληρα νοσοκομεία καταρρέουν.
Άρα οργανώνουμε από τώρα και με όλο
το νοσοκομείο την πανυγειονομική απεργία
στις 20/10. Στο Γεννηματάς την Πέμπτη καλούμε συνεδρίαση Επιτροπής για: Να
μπούμε μπροστά για να βγει συνέλευση
στο νοσοκομείο, να οργανωθούν εξορμήσεις για να ενημερωθούν όλοι και να εξασφαλίσουμε ότι τη μέρα της απεργίας δεν
θα γίνουν τακτικές λειτουργίες του νοσοκομείου. Επίσης, στις 12 Οκτώβρη, στα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών -από ιδιωτική χορηγία- θέλουμε
να «υποδεχτούμε» τον Πλεύρη και την
Γκάγκα με παράσταση διαμαρτυρίας.

Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός και μέλος ΔΣ Σωματείου
Εργαζομένων στο ΓΝΑ Γεννηματάς

ΕΛΕΝΑ

Γ

ενική συνέλευση του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/9
στη 1μμ στο Αμφιθέατρο. Με βάση την ανακοίνωση του συλλόγου, η συνέλευση έχει
να συζητήσει και να οργανώσει τους αγώνες με θέματα:
1)Ελλείψεις προσωπικού - απαράδεκτο
καθεστώς μετακινήσεων και επικουριών στα
τμήματα (τελευταία μετακίνηση 5 νοσηλευτριών στο Αλεξάνδρα). 2) Αναστολές μάχη
για επιστροφή των συναδελφισσών/ων. 3)
Στήριξη των εργαζομένων ΣΟΧ και των αιτημάτων τους που κοινοποίησαν στο σωματείο - Όχι επιστροφή των εργολάβων. 4)
Μάχη για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων - Απόφαση για ένταξη τους στο σωματείο. 5) Οργανώνουμε με επιτροπή αγώνα κατά τμήμα και υπηρεσία τις δύο μεγάλες απεργιακές μάχες -20 Οκτωβρίου πανυγειονομικη απεργία -9 Νοεμβρίου πανεργατικη απεργία ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ. 6)Ενημέρωση
για τη συγκρότηση του σωματείου και τις
διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής.

Πανυγειονομική απεργία 20/10
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ
«Ν
Ο

ργισμένη κινητοποίηση
για τις τραγικές ελλείψεις του νοσοκομείου
πραγματοποίησαν την Τρίτη 20/9 εργαζόμενοι/ες του
νοσοκομείου Παίδων Αγία
Σοφία. Με το πανό της 5μελούς επιτροπής των γιατρών βρέθηκαν στην πύλη
δεκάδες γιατροί, νοσηλευτές/τριες και υπόλοιπο προσωπικό. Μαζί τους βρέθηκαν και εργαζόμενοι από το
διπλανό νοσοκομείο Αγλαΐα
Κυριακού.
Στη συνέλευση που έγινε
αμέσως μετά τη συγκέν20/9, Παίδων Αγία Σοφία. Φωτό: Μάνος Νικολάου
τρωση πήραν απόφαση για
απεργιακή κινητοποίηση
την Τετάρτη 28/9 στο Υπουργείο παιδιά που περιμένουν να χειρουρΥγείας. Έκτακτο ΔΣ όρισε το Σω- γηθούν με προβλήματα καρδιοπάματείο Εργαζομένων του Αγλαΐα θειας και άλλα σοβαρά νοσήματα.
Κυριακού για να πάρει και αυτό Τα νεογνά δεν χειρουργούνται
στην ώρα τους με αποτέλεσμα να
απόφαση συμμετοχής στις 28/9.
“Δεν μπορεί πια να δουλέψει το μένουν μέσα στις μοναδες περιμένοσοκομείο με τόσες ελλείψεις σε νοντας. Σήμερα το μικροβιολογικό
όλα τα τμήματα. Άμεσες προσλή- έβγαλε ανακοίνωση ότι θα λειψεις τώρα. Έπρεπε να έχουμε 17 τουργούν μόνο τα επείγοντα τη
αναισθησιολόγους κι έχουμε μόνο μέρα της εφημερίας. Επίσης, ζητά9”, υπογράμμισε η Σοφία Λουκο- με να επιστρέψουν όλοι οι συνάπούλου, διευθύντρια παιδοκαρδιο- δελφοι που είναι σε αναστολή”.
λόγος, μέλος της 5μελούς της ΕΙ- Ασφάλεια
ΝΑΠ. “Το αιμοδυναμικό εργαστή“Τα τακτικά χειρουργεία έχουν
ριο του Αγία Σοφία είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και κινδυνεύει να πέσει σε αριθμό στο ένα τέταρτο
σε σύγκριση με την περίοδο πριν τα
κλείσει”.
“Αυτή τη στιγμή λειτουργούν μό- μνημόνια”, δήλωσε η Ελεάννα Γαρίνο τα εντελώς απαραίτητα έκτακτα νη, αναισθησιολόγος. “Τότε οι αναιχειρουργεία για λόγους ασφάλει- σθησιολόγοι ήταν 24. Τώρα εφημεας και αδυναμίας να λειτουργή- ρεύουμε μέρα παρά μέρα, κάνουμε
σουν τα τακτικά χειρουργεία”, είπε πάρα πολλά πόστα και δεν θέλουμε
η Αγγελική Κρικρή, παιδοχειρουρ- να θυσιάσουμε την ασφάλεια για να
γός στο νοσοκομείο και μέλος της βγαίνουν περισσότερα περιστατικά.
5μελούς της ΕΙΝΑΠ. “Υπάρχουν Αυτή τη στιγμή η λίστα είναι πάνω

α τσακίσουμε την
κυβέρνηση του θανάτου, της ακρίβειας, των ιδιωτικοποιήσεων και
των υποκλοπών». Με αυτό το
πρόταγμα το Συντονιστικό Νοσοκομείων καλεί σε μαζική συμμετοχή στη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ την Πέμπτη 20 Οκτώβρη. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει με συγκέντρωση στην Πλατεία Μαβίλης στις
8.30πμ και θα συνεχίσει με πορεία στο Υπουργείο Υγείας.

από 2.800 παιδιά που περιμένουν
να χειρουργηθούν. Υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων στο δημόσιο.
Τώρα όλη η Βόρεια Ελλάδα δεν
έχει αναισθησιολόγο να εφημερεύσει. Θα πάνε στο εξωτερικό ή στα
ιδιωτικά που οι συνθήκες και οι
απολαβές είναι καλύτερες”.
“Από 1η Οκτώβρη δεν θα υπάρχει μικροβιολόγος σε κλειστή εφημερία του νοσοκομείου”, τόνισε η
Σοφία Ζώρζη, παιδίατρος. “Συνειδητά τόσα χρόνια δεν έχουν προκηρύξει μόνιμες θέσεις. Υπάρχει
επικουρικό προσωπικό που δεν το
μονιμοποιούν, αλλά ούτε αυτό
επαρκεί. Δουλεύουμε όλοι με χρωστούμενες άδειες και ρεπό, συνεχόμενες βάρδιες εις βάρος και της
δικής μας υγείας και προσωπικής
ζωής. Καλούμε όλους τους γονείς
και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο πλάι μας. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις”.

Μ.Ν.

ΔΑΦΝΙ

Μ

αζική ήταν η γενική συνέλευση στο ΨΝΑ Δαφνί
στις 14/9 με συμμετοχή από όλες τις ειδικότητες
-γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικοί. Από τη
μεριά του ΔΣ του σωματείου άνοιξαν κυρίως δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι οι κλινικές έχουν γονατίσει από
τον αριθμό των εισαγωγών γι' αυτό μπαίνει το αίτημα
να υπάρχει πλαφόν για το πόσες νοσηλείες μπορούν
να γίνονται ανά τμήμα. Σε επόμενη συνεδρίαση του
ΔΣ θα αποφασιστούν οι κινητοποιήσεις γι' αυτό. Και
δεύτερον, συζητήθηκε έντονα το καθηκοντολόγιο των
νοσηλευτών.
Αυτό που έλειπε ήταν η εισήγηση από το ΔΣ του
σωματείου για τη συμμετοχή στην πανυγειονομική πανελλαδική απεργία στις 20 Οκτώβρη. Το βάλαμε σαν
ζήτημα στη συνέλευση από τη μεριά του Συντονιστικού Νοσοκομείων και υπήρξε έντονη διάθεση από
τους εργαζόμενους για να συμμετέχουν. Έγινε κάλεσμα για δημιουργία απεργιακής επιτροπής και κάποιοι
εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν. Ήταν αισθητή στην αί-

θουσα η ανάγκη των συναδέλφων για απεργιακή κλιμάκωση απέναντι στην κυβέρνηση και τις επιθέσεις
της στο ΕΣΥ. Έτσι, δεν μπόρεσε να αγνοηθεί το αίτημα για την οργάνωση της απεργίας στις 20/10 από το
ΔΣ και το ΠΑΜΕ, που έχει την πλειοψηφία σε αυτό,
δηλώνοντας τελικά ότι το σωματείο θα πάρει όλα τα
μέτρα για την επιτυχία της απεργίας.
Στην τοποθέτησή μου επίσης τόνισα την κρίση στην
οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και μετέφερα την εικόνα από τη μεγαλειώδη κινητοποίηση στη
ΔΕΘ, αλλά και από τις μάχες που γίνονται στα νοσοκομεία κατά τόπους. Επίσης, στο ζήτημα του αριθμού
των νοσηλειών, ανέφερα ότι δεν αρκεί να βάλουμε το
πλαφόν, αλλά να απαιτήσουμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν.

Νεκτάριος Χάινταρ,
ειδικευόμενος ψυχίατρος στο ΨΝΑ,
Συντονιστικό Νοσοκομείων

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων
κυκλοφορεί υλικά, αφίσα και
προκήρυξη, για την οργάνωση
της απεργίας. Όπως αναφέρει
στην προκήρυξη: «Ήρθε η ώρα
της συνολίκευσης του αγώνα,
της ενότητας μαζικά στην απεργιακή δράση. Η απεργία στις 20
του Οκτώβρη να γίνει η μεγαλύτερη απεργία της Υγείας για να
κερδίσουμε το βασικό μας αίτημα. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αυξήσεις
στους μισθούς μας.
Χρειάζεται άμεσα οργάνωση
και προσανατολισμός ότι μπορούμε να ξεσηκώσουμε κάθε
τμήμα, κάθε όροφο, κάθε νοσοκομείο.
• Απαιτούμε από τα σωματεία
μας μαζικές γενικές συνελεύσεις όπου εκεί δημοκρατικά
αποφασίζουμε για το προσωπικό ασφαλείας και παίρνουμε
πρωτοβουλίες οργάνωσης των
συναδέλφων.
• Προχωράμε σε ανοιχτές εκδηλώσεις - συζητήσεις για να
δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε
για την αντίσταση αλλά και πιο
ΕΣΥ θέλουμε.
• Προχωράμε παντού σε συγκρότηση απεργιακών επιτροπών
αγώνα, αναλαμβάνουμε τμήμα
το τμήμα την ενημέρωση του
προσωπικού.
Δεν θα τους αφήσουμε να ξηλώσουν το ΕΣΥ. Η κυβέρνηση
είναι με την πλάτη στον τοίχο.
Από τις υποκλοπές, το χτύπημα
στα δημοκρατικά δικαιώματα
μέχρι το όργιο της καταστολής
στα πανεπιστήμια δείχνει την
αδυναμία της και καθόλου την
δύναμή της. Είναι υπεύθυνη για
την ακρίβεια, κάνει πλάτες στα
αφεντικά, υπόσχεται ψίχουλα
τύπου fuel pass, χώνεται μέχρι
τη μύτη στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, σπαταλάει
δισ. σε Ραφάλ και φρεγάτες,
υψώνει εθνικιστικές κορώνες
στο Αιγαίο και δεν πείθει κανέναν. Μπορούμε να τους τσακίσουμε».

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1539, 21 Σεπτέμβρη 2022

Απεργιακό κίνημα

Απεργία ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
Μ

Το νερό
δεν είναι
εμπόρευμα

Σ

υγκέντρωση έξω από το ΣτΕ, την Τετάρτη 21/9 στις 8πμ, καλεί η Πρωτοβουλία για τη Διασφάλιση της Δημόσιας
Διαχείρισης του Νερού, καθώς θα συζητιέται στην Επιτροπή Συμμόρφωσης η
προσφυγή της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ που διεκδικεί
να εφαρμοστεί η πρόσφατη απόφαση του
ΣτΕ που διατάσσει την έξοδο της ΕΥΔΑΠΕΥΑΘ από το Υπερταμείο.
Η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται προκλητικά
να συμμορφωθεί με την απόφαση που ήρθε
κάτω από την πίεση και τον μακρόχρονο
αγώνα των εργαζόμενων και των κινημάτων
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Την
ίδια ώρα κάνει πλάτες στη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ που στήνει μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης εκπροσώπων και εργαζομένων, στο όνομα της εμπιστευτικότητας
όσων συζητούνται στο ΔΣ της εταιρίας!
«Έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε την
κυβέρνηση των ιδιωτικοποιήσεων και των
υποκλοπών που σε συνεργασία με την διοίκηση της ΕΥΔΑΠ προχωράνε σε αυτές τις
προκλήσεις. Κλιμακώνοντας απεργιακά στα
σωματεία της ΕΥΔΑΠ, των ΔΕΚΟ και συνολικά, με επόμενο μεγάλο σταθμό την πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη. Και δυναμώνοντας το συντονισμό σωματείων, περιβαλλοντικών κινημάτων, δημοτικών κινήσεων και φορέων για να είναι ενέργεια, νερό, υγεία, παιδεία, πράσινο και ελεύθεροι
χώροι, δημόσια αγαθά.» Αυτά τόνισε στην
παρέμβαση του ο Γιάννης Σηφακάκης από
την Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή στην διαδικτυακή συνέλευση της
Πρωτοβουλίας για το Νερό που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18/9, καλώντας και
στην διαδήλωση το Σάββατο 24/9 ενάντια
στην κατασκευή Μετρό στα Εξάρχεια.

ΑΙΓΑΛΕΩ

Μ

ε 24ωρη απεργία στις
ΔΕΚΟ απαντά την Τετάρτη 21 Σεπτέμβρη το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίζεται την ίδια μέρα
στη Βουλή. Η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 12μεσ. έξω
από το Υπουργείο στην οδό Νίκης. Όλα τα συνδικάτα στα ΜΜΜ
συμμετέχουν στην απεργία.
Το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση
των ΔΕΚΟ. Στο στόχαστρο μπαίνουν πρώτα και κύρια οι ΔΕΚΟ
των μεταφορών και ακολουθούν
όλες οι υπόλοιπες. Σύμφωνα με
το Εργατικό Κέντρο:
«1. Κατακρημνίζεται το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις
και Οργανισμούς με την εισαγωγή ρυθμίσεων που οδηγούν σε
εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. 2.
Ακυρώνονται οι επιχειρησιακές
Σ.Σ.Ε. και οι Κανονισμοί Εργασίας για τους νεοπροσλαμβανόμενους. 3. Ανοίγει η πόρτα για
ενοικιαζόμενους εργαζόμενους
και στις Δημόσιες Επιχειρήσεις
και Οργανισμούς. 4. Καταργείται
ή πλήρης απασχόληση και η απασχόληση αορίστου χρόνου με τη
δυνατότητα πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων και μάλιστα όχι
σε υποστηρικτικά συστήματα αλλά και σε βασικές ειδικότητες
όπως οδηγοί ή τεχνίτες στις επιχειρήσεις δημοσίων μεταφορών.
5. Εκμηδενίζεται ο ρόλος του
ΑΣΕΠ στο σύστημα προσλήψεων
σε τυπικό έλεγχο λίγων ημερών
που δεν θα ολοκληρώνεται ποτέ,
δίνοντας τη δυνατότητα σε επιτροπές των ίδιων των εταιρειών
να καθορίζουν τον τρόπο επιλογής προσωπικού εισάγοντας πλέ-

10/6/21, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

ον και την έωλη διαδικασία της
προσωπικής συνέντευξης. 6.
Φαλκιδεύει τη δυνατότητα των
εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και τις
θυγατρικές του να υπάγονται στο
σύστημα κινητικότητας του Ν.
4440/2016. 7. Επιτρέπει την παροχή συγκοινωνιακού έργου σε
ιδιώτες σε μόνιμη βάση. 8. Εκποιεί περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου κατά τη βούληση του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών. 9.
Εξαιρεί από το δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων για την ΕΕΣΥΠ
και τις λοιπές θυγατρικές της. 10.
Ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη
ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ».

Κριτήριο το κέρδος
«Το νομοσχέδιο τσακίζει το εργασιακό καθεστώς, καταργώντας
τη μονιμότητα, τις Συλλογικές
Συμβάσεις και τους Κανονισμούς
Εργασίας για παλιούς, νέους και
νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ», μας είπε ο
Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος του
ΣΕΛΜΑ (το μεγαλύτερο σωματείο του Μετρό). «Ανατρέπει τον
βασικό τους χαρακτήρα, αυτόν
της κοινής ωφέλειας για όσους
τις έχουν ανάγκη και μετατρέπει
τις υπηρεσίες τους σε εμπόρευ-

μα, με κριτήριο το κέρδος.
Μειώνει εκ νέου το προσωπικό,
ενώ ήδη είμαστε χίλιοι εργαζόμενοι λιγότεροι και εισάγει το δανεισμό εργαζόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, από γραφεία ενοικιάσεως προσωπικού. Με απλά λόγια,
θα μπορεί η εταιρία να απευθύνεται σε δουλέμπορούς και να λέει
“θέλω 100 οδηγούς ή ηλεκτρολόγους για τα λεωφορεία και το μετρό”, που θα είναι εργαζόμενοι με
500 ευρώ σύμβαση χωρίς εργασιακά δικαιώματα και ανανέωση
κάθε μήνα στον δουλέμπορο.
Ιδιωτικοποεί κι άλλες γραμμές λεωφορείων, δίνοντας άλλο ένα
25% στο ΚΤΕΛ, ανοίγει το δρόμο
για να μπουν ιδιώτες τους οποίους ή θα επιδοτεί το κράτος για
να κρατάνε το εισιτήριο φτηνό ή
τέρμα η κοινωνική πολιτική κι άρα
το κόστος στους πολίτες.
Η επίθεση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, γι’ αυτό δεν περιορίζεται
στις μεταφορές αλλά αφορά και
την ΕΥΔΑΠ και τον ΗΔΙΚΑ και άλλες εταιρίες. Τις συνέπειες τις
ξέρουμε. Ιδιωτικοποίησαν τη
ΔΕΗ, είδαμε που έφτασε η ηλεκτρική ενέργεια. Ιδιωτικοποίησαν
τους αυτοκινητόδρομους, είδαμε

Κάτω τα χέρια απ’ τα σχολεία

όλις μια εβδομάδα αφότου άνοιξαν τα σχολεία, μπήκε λουκέτο στο 9ο Δημοτικό Αιγάλεω. Στο σχολείο έγινε… έξωση όπως απαίτησαν οι ιδιοκτήτες του κτηρίου και αποφάσισε το
δικαστήριο. Οι γονείς καταγγέλλουν ότι παρότι
δήμος και υπουργείο Παιδείας γνώριζαν για την
υπόθεση, αδιαφόρησαν με αποτέλεσμα 90 παιδιά να μείνουν χωρίς σχολείο.
«Λόγω ενεργειών που βαραίνουν τη δημοτική
αρχή το θέμα είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια και
το σχολείο ήταν σε έξωση. Το δημοτικό συμβούλιο είχε πάρει απόφαση να κηρυχτεί σχολική στέγη αλλά δεν έγιναν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Έτσι φτάσαμε στο να θεωρείται τελεσίδικη η απόφαση για έξωση και να
έρθουν οι δικαστικοί κλητήρες, να επιδώσουν
εξώδικο και να αλλάξουν τις κλειδαριές» δήλω-

σε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Στέλλα Τραγά,
πρόεδρος του ΣΕΠΕ Αιγάλεω. «Το δημοτικό
συμβούλιο που συνεδρίασε τη Δευτέρα 19/9
αποφάσισε να απαλλοτριωθεί το κτήριο και να
μη μετακινηθεί το σχολείο και να μη συγχωνευτεί. Δόθηκαν τρεις μέρες προθεσμία για να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.
Αν την Παρασκευή δεν είναι όλα έτοιμα για να
λειτουργήσει κανονικά το σχολείο, εμείς σαν
σύλλογος εκπαιδευτικών, αλλά και σαν δημοτική
παράταξη Ρήγμα στα Δυτικά, βάζουμε την πρόταση να σπάσει η κλειδαριά, να μπούμε μέσα
στο σχολείο και να επιβάλλουμε την απόφαση
του δημοτικού σύμβουλίου». Την έξωση καταδίκασε με ανακοίνωσή της και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Τ

α σχολεία άνοιξαν και όλες οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών είναι ανοιχτές:
Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση, η διεκδίκηση μαζικών μόνιμων προσλήψεων και
χρηματοδότησης στην Παιδεία. Χρειάζεται
να προχωρήσουμε σε συνελεύσεις και να
πάρουμε αγωνιστικές απεργιακές αποφάσεις ενάντια στην πολιτική του Υπουργείου
Παιδείας και συνολικά την κυβέρνηση.
Ταυτόχρονα χρειάζεται συντονισμός ευρύτερα με το εργατικό κίνημα. Έχουμε
μπροστά μας την πανεργατική απεργία
στις 9 Νοέμβρη και βάζουμε όλες μας τις
δυνάμεις για να οργανώσουμε την επιτυχία της και την κλιμάκωση στη συνέχεια.
Αλλά δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι
τότε. Άμεσα να παρθούν πρωτοβουλίες

που έφτασαν τα διόδια. Θα ιδιωτικοποιήσουν και τις αστικές συγκοινωνίες για να είναι με ζώνες
και με τα χιλιόμετρα, όσο περισσότερα κάνεις να πληρώνεις παραπάνω. Πάντως 1,20 δεν θα είναι. Είναι μια επίθεση σε όλους.
Ποιοι χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ; Οι
εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί άνθρωποι. Ούτε οι εφοπλιστές, ούτε οι υπουργοί. Γι’ αυτό
θα είμαστε στην απεργία και τη
συγκέντρωση την Τετάρτη. Δεν
θα υποκύψουμε».
«Η επίθεση μας αφορά όλους»,
μας είπε ο Ηλίας Κορλός, γραμματέας της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ. «Ζούμε
εδώ και καιρό στο πετσί μας την
προσπάθεια να ιδιωτικοποιήσουν
το κοινωνικό αγαθό του νερού και
αγωνιζόμαστε με διάφορους τρόπους για να μην τους αφήσουμε.
Τώρα βλέπουμε να χτυπάνε ταυτόχρονα όλα κοινωνικά αγαθά.
Όταν πχ λένε ότι θα λειτουργεί
με όρους καθαρά ιδιωτικής οικονομίας ο ΟΑΣΑ, αυτό που εννοούν είναι ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση για τους εργαζόμενους με
άθλιες εργασιακές σχέσεις και
μαζί αύξηση των εισιτηρίων.
Η απεργία και η συγκέντρωση
της Τετάρτης έχει σημασία. Ο
κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει
το ρεύμα και η κυβέρνηση κάνει
προσπάθεια να μην μπορεί στη
συνέχεια να πληρώσει ούτε το
νερό. Τώρα έρχεται να δώσει και
ένα ακόμα χτύπημα, να διαλύσει
τις επιχειρήσεις μεταφοράς. Είναι κάτι που μας αφορά και σαν
εργαζόμενους σε μια ΔΕΚΟ που
χτυπιέται επίσης, και γενικότερα
σαν εργαζόμενους που χρησιμοποιούμε τα ΜΜΜ καθημερινά για
να μετακινηθούμε».

Λ.Β.

ΕΥΒΟΙΑ
για να βγει μπροστά ο κλάδος των εκπαιδευτικών με κινητοποιήσεις και στις τρεις
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αν η ηγεσία
της ΟΛΜΕ αρνείται να πάρει τέτοια απόφαση, να βγει μπροστά η βάση, τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι ΕΛΜΕ. Μαχητικό κλίμα υπάρχει. Φάνηκε από τη μαζική αντίθεση των συναδέλφων /ισσών σε όλες τις
επιθέσεις του υπουργείου. Κι εντείνεται
λόγω της ακρίβειας, που βάζει πολύ πιο
επιτακτικά το ζήτημα της απεργιακής διεκδίκησης αυξήσεων στους μισθούς και τις
συντάξεις.

Λουκάς Θεοτοκάτος,
ΕΛΜΕ Ευβοίας,
μέλος Δικτύου Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας»
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Υποκλοπές

Ο

Το σκάνδαλο δεν κουκουλώνεται

Βέβαια ακόμα και ο πολύς Κοντολέων δεν
μπορεί να κάνει εντελώς τον ανήξερο. Μια από
τις ειδήσεις της κατάθεσής του ήταν ότι ουσιαστικά «έδωσε» τον Γεραπετρίτη που τον θυμόμαστε να αστράφτει και να βροντά τον Αύγουστο στη βουλή για τις συκοφαντίες που
υποτίθεται τον στοχοποιούσαν. Κι όμως ο Κοντολέων είπε στην Εξεταστική ότι εκτός από
τον Δημητριάδη, τον παραιτημένο πρώην γ.γ.
του Μητσοτάκη, ενημέρωνε συστηματικά και
τον Γεραπετρίτη τον οποίο μάλιστα είχε συναντήσει πολλές φορές.
Οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής γίνονται κεκλεισμένων των θυρών υποτίθεται γιατί θίγονται
«ευαίσθητα εθνικά θέματα» και ακόμα και τα
κόμματα της αντιπολίτευσης πάνε πάσο με αυτή την κωμωδία: έτσι στις εφημερίδες διαβάζουμε ότι ο Κοντολέων «φέρεται ότι δήλωσε» ο

Δεμίρης «σύμφωνα με πληροφορίες είπε».
Ωστόσο οι αποκαλύψεις, έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής και τα έδρανα της βουλής,
γίνονται όλο και πιο ουσιαστικές. Την περασμένη βδομάδα η δημοσιογραφική ομάδα του
Inside Story επανήλθε με ένα εκτενές ρεπορτάζ με τίτλο «Οι αόρατοι ιδιώτες του Predatorgate». Οι πρώτες φράσεις του είναι οι εξής:
«Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος. Τους
αρέσει να αποκαλούν τους εαυτούς τους αόρατους. Την περασμένη εβδομάδα τα κόμματα
της αντιπολίτευσης ζήτησαν να κληθούν οι
δύο άνδρες, για να καταθέσουν ως μάρτυρες
στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις
παρακολουθήσεις, καθώς θεωρούν ότι είναι οι
σημαντικότεροι ιδιώτες εργολάβοι σε αυτήν
την υπόθεση. Η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε. Για την ώρα θα μείνουν ‘εκτός κάδρου’. Αλλά αόρατοι δεν είναι».
Ο Λαβράνος είναι «παιδικός φίλος» του Δημητριάδη και σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τον βλέπουμε να συμμετέχει στα εθνικιστικά συλλαλητήρια του 2018 για
το όνομα της Μακεδονίας. Είναι και ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την εταιρεία KRIKEL η οποία έχει αναλάβει την προμήθεια και
την συντήρηση (στο δεύτερο είναι τα καλά λεφτά) συστημάτων επικοινωνιών και παρακο-

σο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να
σβήσει τα ίχνη του σκανδάλου των
υποκλοπών δεν τα καταφέρνει. Την περασμένη βδομάδα κατέθεσε στην Εξεταστική
της Βουλής ο Π. Κοντολέων, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Οχυρώθηκε πίσω από το περίφημο «απόρρητο» για να μην απαντήσει ποιοι
ήταν οι λόγοι «εθνικής ασφάλειας» που επέβαλαν την παρακολούθηση του κινητού του Ν.
Ανδρουλάκη. Ήταν μάλιστα τόσο βαρύνουσας
«εθνικής σημασία» οι λόγοι που ο Κοντολέων
δήλωσε ότι θα το ξανάκανε. Την ίδια στάση
κρατάει και ο Δεμίρης, ο νυν διοικητής της
ΕΥΠ: ξέρω, αλλά δεν σας λέω.

λούθησης για την ΕΛ.ΑΣ και την ΕΥΠ. Και ναι,
σωστά μαντεύουμε οι έξι από τις επτά τέτοιες
συμβάσεις είναι «απόρρητες». Ο Φέλιξ Μπίτζιος είναι το αφεντικό του παραρτήματος της
INTELLEXA στην Αθήνα, δηλαδή της εταιρείας
που νοικιάζει το Predator.

ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ
Kαι κάπου εκεί ξεπροβάλει και το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) μια αυτοτελής υπηρεσία
της ΕΥΠ που ιδρύθηκε με νόμο το καλοκαίρι
του 2020 με ασαφείς αρμοδιότητες, δυνατότητα πλουσιοπάροχης χρηματοδότησης ακόμα
και από ιδιώτες η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες λειτουργεί ως «ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ».
Αυτό που βλέπουμε δηλαδή να ξεπροβάλλει
είναι η κορυφή του παγόβουνου των διασυνδέσεων του πιο «βαθέως κράτους» με εταιρείες
«εγνωσμένων εθνικών φρονημάτων» για να θυμηθούμε μια παλιά έκφραση του ρεπερτορίου
της Δεξιάς. Αυτές οι σχέσεις χτίζονται παράλληλα και καθόλου τυχαία με την έκρηξη του
αριθμού των «επισυνδέσεων» (δηλαδή των
υποκλοπών) όλα τα τελευταία χρόνια.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει αντιπερισπασμούς ανοίγοντας για παράδειγμα το θέμα
της παρακολούθησης του τηλεφώνου του Στ.

Πιτσιόρλα από την ΕΥΠ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γ. Ρουμπάτης, ο τότε διοικητής της ΕΥΠ
στην δική του κατάθεση παραδέχτηκε ουσιαστικά την παρακολούθηση η οποία έγινε «νόμιμα». Αυτός είναι ο «θησαυρός» όπως έσπευσε
να πανηγυρίσει ο βουλευτής της ΝΔ Μαρκόπουλος.
Το μόνο που αποδεικνύει, όμως, αυτό το
πινγκ-πονγκ είναι ότι απέναντι στα αίσχη της
κυβέρνησης των υποκλοπών η αντιπολίτευση
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να αντιτάξει τίποτα το ουσιαστικό επί του θέματος. Το ζήτημα δεν είναι
να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τις νόμιμες
παρακολουθήσεις «εθνικής ασφάλειας» όπως
ανήγγειλε ο Τσίπρας στην συνέντευξή του στη
ΔΕΘ.
Το ζήτημα είναι να ξηλωθεί όλο το πλέγμα
των κρατικών και «παρακρατικών» μηχανισμών, υπηρεσιών και «σχέσεων» που βάζουν
στο στόχαστρο χιλιάδες ανθρώπους παραβιάζοντας ένα στοιχειώδες δικαίωμα. Χρειάζεται
να ξηλώσουμε την ΕΥΠ -και την «ΕΥΠ μέσα
στην ΕΥΠ»- μαζί με όλο το κατασταλτικό πλέγμα που το βλέπουμε κάθε μέρα να δρα με
προκλητικό τρόπο: από τους χαφιέδες μέχρι
τα ΜΑΤ και την πανεπιστημιακή αστυνομία.

Λέανδρος Μπόλαρης

Η πάλη για δημοκρατία
είναι δική μας υπόθεση
Σ

ύσσωμη η εργατική τάξη, μαζί με τους φοιτητές
και την νεολαία βρίσκονται σε έντονη και παρατεταμένη αναταραχή τους τελευταίους μήνες. Το
προηγούμενο διάστημα, η εργατική τάξη όχι μόνο
δεν μάσησε από τις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσει κάθε εργατικό και συνδικαλιστικό δικαίωμα, αλλά αντιθέτως αντέδρασε και
μάλιστα νικηφόρα.
Οι αγώνες που έδωσαν οι εργάτες στην e-food,
στην Cosco, οι αγώνες που δίνουν οι εργαζόμενοι
στην Μαλαματίνα, στα Λιπάσματα, στα πετρέλαια
στην Καβάλα, η καθημερινή πάλη που δίνεται από
τους υγειονομικούς για να κρατήσουν τα νοσοκομεία ζωντανά και για να τσακίσουν κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης για εκδικητικές απολύσεις εν
καιρώ πανδημίας, η μάχη που δίνουν συνεχώς οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους φοιτητές ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, είναι μερικά μόνο από τα
παραδείγματα που μας επιβεβαιώνουν ότι ο κόσμος
δεν αντέχει άλλο.
Στην πραγματικότητα οι μάχες του κινήματος δεν
σταμάτησαν λεπτό ακόμη και μέσα στο κατακαλόκαιρο, όταν για παράδειγμα ξέσπασε το σκάνδαλο
των υποκλοπών. Στις 25 του Αυγούστου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες κόσμου αναγκάζοντας έτσι την
αστυνομία να άρει την απαγόρευση της διαδήλωσης και οι δρόμοι ήταν δικοί μας.
Όλα αυτά δείχνουν ένα πράγμα. Το ότι οι οικονομικές μάχες συνδέονται με τις πολιτικές. Η κρίση είναι δική τους και οι απαντήσεις είναι δικές μας και
δεν περιορίζονται σε κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις της ρεφορμιστικής αριστεράς. Είναι λάθος η

πεποίθηση ότι επειδή μας απασχολεί η ακρίβεια,
δεν μας ενδιαφέρουν οι υποκλοπές. Η σαθρότητα
αυτής της κυβέρνησης που παρακολουθεί πολιτικούς της αντιπάλους είναι η ίδια που χτυπά ανελέητα το εργατικό κίνημα.
Όλα αυτά, είναι τακτικές μιας κυβέρνησης που
δεν έχει άλλα επιχειρήματα. Όταν ο Δοξιάδης (Καθημερινή) ασχολείται με την επαναστατική αριστερά σε άρθρο του και μας καταγγέλλει ότι κάνουμε
αυτά που έλεγε ο Λένιν, μας δίνει ένα τρομερό δείγμα για το ότι μέχρι και η Δεξιά έχει αντιληφθεί ποιον
δρόμο έχει πάρει το κίνημα.
Το μονοήμερο στις 6 Νοέμβρη, στη Νομική, με
τον τίτλο «Κράτος και Επανάσταση, η πάλη για την
δημοκρατία σήμερα» κάνει ένα ξεκάθαρο άνοιγμα
για το πώς χρειάζεται να κινηθούμε από εδώ και
πέρα και ο κόσμος το χαιρετά. Ήδη έχουν κοπεί δεκάδες προσκλήσεις στην περιοχή μου και στην συζήτηση με τον κόσμο στις εξορμήσεις μας στις πλατείες, στους εργατικούς χώρους και στις πορείες
ανοίγει επανειλημμένα το ζήτημα «Και τώρα τι;».
Μπορούμε να εξανθρωπίσουμε τους ήδη υπάρχοντες θεσμούς; Δικαστήρια, αστυνομία, ΜΜΕ κλπ.
Μπορεί η εργατική τάξη να φέρει τη δημοκρατία
εκεί που μετράει, στους χώρους δουλειάς; Αυτό
ακριβώς έρχεται να απαντήσει το μονοήμερο και
γι αυτό έχει ήδη τρομερή απήχηση. Σας περιμένουμε όλους εκεί, για να παλέψουμε όλοι μαζί ενάντια
στο σάπιο σύστημά τους μέχρι την νίκη!

Ελπίδα Ζαραδούκα,
δημοσιογράφος, μέλος του πυρήνα
του ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Aνάργυροι
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Το φοιτητικό κίνημα

Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες, για να

Α

Έκρηξη
οργής

πό το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής ξεκίνησε ο κύκλος
εκδηλώσεων που οργανώνει το
ΣΕΚ στις Σχολές με τον τίτλο «Οι
φοιτητές μαζί με τους εργάτες-Πως
διώχνουμε την Κεραμέως και την
αστυνομία». Η εκδήλωση έγινε την
Πέμπτη 15/9 με εισηγήσεις από την
Αγγελική Μπουκέα, φοιτήτρια στο
ΠΑΔΑ και τον Πέτρο Κωνσταντίνου,
συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ κ δημ.
συμβούλου Αθήνας. Βασικά σημεία των
ομιλιών τους μπορείτε να διαβάσετε
δίπλα. Ακολούθησαν πλήθος
τοποθετήσεων από φοιτητές/ριες του
ΠΑΔΑ που άνοιξαν μια σειρά ζητήματα.
Από τα επόμενα βήματα του φοιτητικού
κινήματος και τη μάχη ενάντια στην
πανεπιστημιακή αστυνομία, το πώς
μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση με τα
άλλα κομμάτια εργαζομένων του
πανεπιστημίου, αλλά και τους
εργατικούς αγώνες ευρύτερα, μέχρι το
πως συνδέεται η ρατσιστική πολιτική της
κυβέρνησης με τις αντεργατικές κι
αντιεκπαιδευτικές επιθέσεις.
Η συνέχεια των εκδηλώσεων
περιλαμβάνει τη Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ
(ήταν σε εξέλιξη το μεσημέρι της Τρίτης
20/9, ενώ η Εργατική Αλληλεγγύη έκλεινε
την ύλη της) και τις σχολές του Βόλου την
Πέμπτη 22/9, στις 7μμ, στο Θόλο.

Η

κυβέρνηση τα δίνει όλα στην καταστολή,
το φοιτητικό κίνημα επιμένει. Έτσι μπορούν να συνοψιστούν όσα έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Νέα διαδήλωση προγραμματίζεται για την
Τρίτη 27/9, στις 7μμ, στα Προπύλαια.
Μετά την πορεία της Πέμπτης 8/9 από τα
Προπύλαια μέχρι την πύλη του ΕΚΠΑ στου
Ζωγράφου, ακολούθησε νέα μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας, την Τετάρτη
14/9, ενάντια στην κυβέρνηση και την είσοδο
της πανεπιστημιακής αστυνομίας (ΟΠΠΙ) στις
σχολές. Το παρών έδωσαν πλήθος φοιτητών/ριών, αλλά και καθηγητές, διοικητικοί κι
ερευνητές με πανό συλλόγων τους. Ο σύλλογος ΔΕΠ του Παντείου βρέθηκε στην κεφαλή
της διαδήλωσης, ενώ συμμετείχαν επίσης το
ΣΕΡΕΤΕ, η Πρωτοβουλία Νομικών και Δικηγόρων κ.α.
Τα ΜΑΤ επιτέθηκαν στη συγκέντρωση πριν
ξεκινήσει να βαδίζει, εντελώς απρόκλητα κι
απροειδοποίητα, ενώ οι διαδηλωτές/ριες βρίσκονταν ακόμα στα Προπύλαια. Η πορεία όχι
μόνο δεν διαλύθηκε αλλά συνέχισε μέχρι τη
Βουλή ακόμα πιο οργισμένη, παρότι οι άντρες του Θεοδωρικάκου συνέχισαν την επιθετική τους στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδήλωσης.
Τα λόγια των ομιλητριών όταν η πορεία
έφτασε στο Σύνταγμα είναι χαρακτηριστικά
για το αντίθετο, από το προσδοκώμενο για
την κυβέρνηση, αποτέλεσμα που είχαν οι
τραμπουκισμοί των μπάτσων: «Στο χώρο που
κάνουμε έρευνα και διδάσκουμε δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να μπει η
αστυνομία. Θα είμαστε μαζί με όλους τους
φορείς του πανεπιστημίου στο δρόμο συνεχώς. Δεν θα ανεχτούμε τις επιθέσεις της
αστυνομίας την ώρα που παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία» είπε η εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. «Καταδικάζουμε την απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας σήμερα και δηλώνουμε ότι θα είμαστε
μαζί σας στον αγώνα και εδώ και στις πύλες.
Ένα πολύ μεγάλο μέρος των συναδέλφων
μου είναι μαζί σας» υπογράμμισε η Αγγελική
Τσόκογλου, καθηγήτρια της Φιλοσοφικής,
απευθυνόμενη στους φοιτητές/ριες, ενώ εκπρόσωπος των διοικητικών του ΕΚΠΑ ξεκαθάρισε πως «όσο είμαστε όρθιοι πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα μπει».
Δυο μέρες μετά ήταν η σειρά της Θεσσαλονίκης. Ολημερίς – ή για την ακρίβεια από
αργά την προηγούμενη νύχτα - δινόταν η μάχη απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εγκαταστήσει στα μουλωχτά την πανεπιστημιακή αστυνομία σε σχολές του ΑΠΘ,
κουβαλώντας μαζί με αυτήν και πλήθος πάνοπλων ματατζήδων. Η άμεση κινητοποίηση
εκατοντάδων φοιτητών/ριών μέσα στη νύχτα,
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τους ανάγκασε σε υποχώρηση. Την επόμενη
ημέρα, Παρασκευή 16/5, ακολούθησαν νέες
αστυνομικές επιθέσεις απέναντι στις διαμαρτυρίες μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για την προκλητική παρουσία των δυνάμεων καταστολής μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το βράδυ η συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου και των Kadinelia, στα
γρασίδια της Φιλοσοφικής ΑΠΘ, που ήταν
προγραμματισμένη στο πλαίσιο του 3ου
Ελευθεριακού Φεστιβάλ, συγκέντρωσε χιλιάδες κόσμο. Μέχρι που κάποια στιγμή οι μπάτσοι αποφάσισαν να πετάξουν χημικά και να
πνίξουν στα δακρυγόνα χιλιάδες κόσμο που
μέχρι εκείνη την ώρα το μόνο που έκανε ήταν
να τραγουδάει. Μια κίνηση δολοφονική σε
έναν περιφραγμένο χώρο με ελάχιστες εξόδους διαφυγής.

Αδυναμία της κυβέρνησης
«Καταγγέλουμε την χθεσινή δολοφονική
επίθεση της αστυνομίας μέσα στο ΑΠΘ. Η
επίθεση με δακρυγόνα και κρότου λάμψης
από τις δυνάμεις των ΜΑΤ σε μια συναυλία
χιλιάδων δείχνει το φόβο και την αδυναμία
της ίδιας της κυβέρνησης. Στη Ν.Δ δεν μένει
τίποτα άλλο παρά μονάχα τα γκλομπ των
μπάτσων και οι κοριοί της ΕΥΠ!» σημειώνει το
ΣΕΚ στις Σχολές και συνεχίζει:
«Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με όλες τις

Α
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επιθέσεις. Να γκρεμίσουμε την κυβέρνηση
και μαζί και όλους της τους νόμους. Η απάντηση που θα πάρουν είναι κλιμάκωση και
συντονισμός. Κλιμάκωση σημαίνει γενικές συνελεύσεις σε κάθε σχολή και καταλήψεις.
Συντονισμό με τους εργαζόμενους μέσα στις
σχολές, διοικητικούς και μέλη ΔΕΠ με απεργιακές κινητοποιήσεις. Καταλήψεις και απεργίες μέχρι τη νίκη. Συντονισμό με τους εργατικούς αγώνες… Αυτή είναι η δύναμη για να
νικήσουμε!».
Όπως ήταν φυσικό τα νέα της επίθεσης
στη συναυλία του Παπακωνσταντίνου μαθεύτηκαν γρήγορα και παντού. Δεκάδες καταγγελίες και βίντεο για τα αίσχη της αστυνομίας
έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Ούτε αυτή τη
φορά κάμφθηκε η αγωνιστική διάθεση κανενός. Πάλι η προσπάθεια του Θεοδωρικάκου
είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Νέες διαδηλώσεις καλέστηκαν σαν απάντηση την επόμενη ημέρα, Σάββατο 17/9. Ξανά ο
κόσμος μετριόταν σε χιλιάδες. H Θεσσαλονίκη πλημμύρισε από διαδηλωτές το Σαββατόβραδο. Στην Αθήνα έγιναν νέες βάναυσες
αστυνομικές επιθέσεις. Και την επόμενη μέρα,
η οργή εκφράστηκε και στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στο Κερατσίνι και σε όλες τις
πόλεις. Η συνέχεια και η κλιμάκωση με συνελεύσεις και καταλήψεις είναι μπροστά μας.

Σ.Μ.

κόμα και το γεγονός ότι γίνεται μια τέτοια
εκδήλωση σε περίοδο εξεταστικής, αποδεικνύει ότι τα πράγματα αλλάζουν και μάλιστα ραγδαία. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη κλιμάκωση των συγκρούσεων και χρειάζεται να την έχουμε αυτή την αίσθηση. Η κρίση
βαθαίνει κι έχει πολλές διαστάσεις – οικονομική, πολιτική, πολεμική, υγειονομική, ενεργειακή, κλιματική. Δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Αν δείτε τι συμβαίνει στον πλανήτη, πώς
θα σας φαινόταν αν ακούγατε ότι μπήκαν εργάτες στο Μαξίμου και κάνανε μπάνιο στην πισίνα; Αυτό έγινε στη Σρι Λάνκα όταν οι εργάτες και τα συνδικάτα οργάνωσαν μια φοβερή
κινητοποίηση και μπούκαραν στο προεδρικό
μέγαρο. Αντίστοιχα στο Λίβανο βλέπουμε κόσμο με όπλα να μπουκάρει στις τράπεζες.
Χρειάζεται να έχουμε την εικόνα σε ποιο σημείο βρίσκεται η κρίση αλλά και οι αγώνες της
εργατικής τάξης σε διεθνές επίπεδο που μπορεί να φτάνουν να αμφισβητούν το σύστημα.
Η κρίση της κυβέρνησης της ΝΔ είναι
οφθαλμοφανής. Το ότι φτάνουν να χρησιμοποιούν παντού την καταστολή, δεν το κάνουν
από θέση ισχύος, αλλά εξαιτίας της κρίσης,
της απομόνωσης και της αδυναμίας τους.
Έτσι φτάνουν να χρησιμοποιούν παντού τα
ΜΑΤ. Για να βάλουν την ΟΠΠΙ στα πανεπιστήμια, φέρνουν από δίπλα τα ΜΑΤ. Για να διώξουν τους πρόσφυγες από τον Ελαιώνα και να
προχωρήσουν τον “εξευγενισμό” της περιοχής, φέρνουν τα ΜΑΤ. Το ίδιο και στην προσπάθεια να καταλάβουν την πλατεία Εξαρχεί-
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τσακίσουμε κυβέρνηση και καταστολή
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15/9, Εκδήλωση του ΣΕΚ στις Σχολές στο ΠΑΔΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ων για να κάνουν εργοτάξιο της
Αττικό Μετρό. Δεν μπορούν να
ηγεμονεύσουν οι ιδέες τους, δεν
μπορούν να νομιμοποιήσουν τα μέτρα τους.
Είναι ευκαιρία να βγει μπροστά
το κίνημα και η αριστερά να βάλει
την επαναστατική στρατηγική για
την αλλαγή της κοινωνίας. Αυτά
δεν είναι ζητήματα κάποιων μικρών
επαναστατικών ομάδων, αλλά μεγάλων κομματιών της κοινωνίας.
Χρειάζεται να έχουμε αυτή την
εικόνα γιατί το φοιτητικό κίνημα και
τα κινήματα της νεολαίας, πάντα
άνοιγαν δρόμους για όλη την εργατική τάξη. Είχαν το ρόλο και του
πομπού και του δέκτη και με την
πολιτική τους δράση έσπρωχναν
τα πράγματα ακόμα πιο μπροστά.
Τις κατακτήσεις αυτού το κινήματος θέλουν να σταματήσουν, το
συνδικαλισμό, το άσυλο, τους φοιτητικούς συλλόγους, την απεργία,
την κατάληψη, το κλείσιμο των
δρόμων, τη μαχητική διαδήλωση.
Καλά κάνει το φοιτητικό κίνημα
και λέει «έξω οι μπάτσοι από τις
σχολές». Και λίγα έχει κάνει μέχρι
τώρα. Δεν έχει φτάσει ακόμα στις
μαζικές γενικές συνελεύσεις και
στις καταλήψεις. Γιατί το φοιτητικό
κίνημα έτσι αντιμετωπίζει παραδοσιακά τις μεγάλες επιθέσεις. Αλλά
αυτά είναι μπροστά μας. Είμαστε
υπέρ της αγωνιστικής ενότητας
στο κίνημα με ηγεμονία της επαναστατικής αριστεράς, τόσο όσον
αφορά τις μορφές πάλης, όσο και
με ποιους συνδέεται και μέχρι που
το πάει. Θεωρώ ότι το φοιτητικό κίνημα πρέπει να κλιμακώσει. Δεν
μπορεί να συνεχίσει με τα απογευματινά συλλαλητήρια. Τα απογευματινά συλλαλητήρια είναι συμβολικά. Τα συλλαλητήρια που γίνον-

ται την ημέρα, σημαίνουν απεργίες
και μπλοκάρισμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μία οδός ξεδιπλώνει ένα κίνημα διαμαρτυρίας, η
άλλη κουβαλάει όλη τη δυναμική
που χτίζεται μέσα στους χώρους.

Σύνδεση
Tαυτόχρονα χρειάζεται η σύνδεση με τους εργατικούς αγώνες που
έχουμε μπροστά μας. Υπάρχουν
άλλωστε οι σχολές που συνδέονται
ακόμα πιο άμεσα γιατί προετοιμάζουν τους αυριανούς εργάτες για
τον κάθε χώρο. Εδώ στο ΠΑΔΑ
έχουμε σχολές Υγείας. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων έχουν
απεργία στις 20 Οκτώβρη. Το να
υπάρχει μέρα δράσης στις σχολές
σε αλληλεγγύη με τους απεργούς
των νοσοκομείων είναι ένα παράδειγμα που δίνει τη δυνατότητα να
ανοίξεις της συζήτηση και για την
πανδημία και για την κατάντια του
συστήματος και για τις επιλογές
της κυβέρνησης. Αντίστοιχα έχουμε φοιτητές/ριες Οινολογίας. Θα
συνδεθούν με την απεργία στη Μαλαματίνα, θα καλέσουν απεργούς
να μιλήσουν;
Δεν περιορίζεται η συζήτηση
στις μορφές πάλης, αλλά και τι βάζεις.
Αυτή τη στιγμή οι προτάσεις που
βάζει η επαναστατική αριστερά για
το πως παλεύεις την κυβέρνηση
και ποια είναι η εναλλακτική χρειάζεται να μπουν στο κέντρο. Η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση προτάσσει το να πάρει τα υπουργεία
και να τα διαχειριστεί. Δεν μπορείς
όμως να πάρεις την αστική μηχανή
και την βάλεις να δουλέψει για
τους δικούς σου σκοπούς. Το ζήσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι θέμα
προσώπων που στελεχώνουν τους

μηχανισμούς του κράτους, αλλά οι
ίδιοι οι μηχανισμοί και χρειάζεται
να τσακιστούν.
Το θέμα της Δημοκρατίας θέλει
μια στρατηγική απάντηση. Δίνονται
απαντήσεις από τη ρεφορμιστική
αντιπολίτευση του τύπου «Να δούμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας
για τις παρακολουθήσεις». Χρειάζεται να βάλεις από τη δική σου
μεριά το ζήτημα να καταργηθεί η
ΕΥΠ. Να ξηλωθούν αυτοί οι μηχανισμοί. Αντίστοιχα στο θέμα της
ενέργειας. Στο «τι να γίνει;» συνέχεια ακούμε για δικλείδες ασφαλείας κι έλεγχο του χρηματιστηρίου
ενέργειας. Χρειάζεται να βάλουμε
την αμφισβήτηση του κέρδους.
Την κρατικοποίηση της ενέργειας
και τον εργατικό έλεγχο.
Το φοιτητικό κίνημα μπαίνοντας
σε αυτή τη μάχη χρειάζεται να βρει
τους συμμάχους του για να φτάσει
να ξηλώσει αυτούς που στέλνουν
του μπάτσους στις σχολές. Να ξηλώσει όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά και το ίδιο το καπιταλιστικό κράτος που θέλει τα πανεπιστήμια των
startups τα οποία θα βγάζουν παιδιά πειθαρχημένα και υπάκουα
στις λογικές της αγοράς και του
κέρδους. Σύμμαχος για το φοιτητικό κίνημα είναι η εργατική τάξη
γιατί έχει τη δύναμη να σταματήσει
την παραγωγή και να τσακίσει το
κράτος. Αλλά και γιατί είναι η τάξη
που μπορεί να χτίσει μια ανώτερη
δημοκρατία. Η απάντησή μας στην
κουτσουρεμένη δημοκρατία τους,
είναι η πλήρης δημοκρατία. Κι αυτό σημαίνει να μπορείς να αποφασίζεις το τι γίνεται στον εργασιακό
σου χώρο, στα σχολεία, στις σχολές, στις γειτονιές.

Πέτρος Κωνσταντίνου

ι πολιτικές εξελίξεις είναι τόσο ταχείς κι ο χρόνος τόσο
πυκνός που δεν ξέρεις από που να
αρχίσεις. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κεντρικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό αλλά και στη ζωή του
λαού είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Η ομιλία του Μητσοτάκη είναι
ενδεικτική για το ποια είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης από
εδώ και στο εξής, μέσα σε πλαίσια
που οι τιμές εκτοξεύονται σε βασικά προϊόντα, ενώ οι μισθοί και οι
συντάξεις είναι σε χειρότερα επίπεδα από το 2011. Αυτά σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης με ό,τι
αυτό σημαίνει για τα νοικοκυριά
και την ίδια στιγμή που έρχεται ο
Πέτσας και λέει ότι είτε προσαρμόζεσαι στις αυξήσεις, είτε πεθαίνεις. Ακούγεται βαρύ και είναι.
Αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό
τρόπο την κατεύθυνση αυτής της
κυβέρνησης που δεν τηρεί ούτε τα
προσχήματα. Δεν τα τηρεί ούτε σε
ό,τι αφορά την επιβάρυνση του
λαού, ούτε στο επίπεδο της καταστολής.
Το ότι η κυβέρνηση δεν τηρεί
καν τα προσχήματα φαίνεται και με
το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών από ΕΥΠ
και παρακρατικούς μηχανισμούς.
Αποτελεί βαθιά τομή όσο αφορά
την αυταρχική διαχείριση της κυβέρνησης, η προσπάθεια παρέμβασης στα εσωτερικά ενός άλλου αστικού αντιπολιτευτικού- κόμματος για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συσχετισμών προκειμένου
να μπορέσει να μείνει η Ν.Δ κι ο
ίδιος ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση.
Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης
αντανακλάται και στις κινήσεις της
στα πανεπιστήμια. Ο νόμος περί
πανεπιστημιακής αστυνομίας έχει
μπει σε τροχιά υλοποίησης κι αυτό
έχει την αυτοτελή του σημασία
όσον αφορά την προσπάθεια για
κάμψη του φοιτητικού κινήματος
και του ρόλου που παίζει διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία. Το πανεπιστήμιο σε ένα μεγάλο μέρος
της πρόσφατης ιστορίας της χώρας έχει παίξει το ρόλο του πυροδότη ευρύτερων αντιστάσεων. Μια
δεύτερη αιχμή που φέρνει την ΟΠΠΙ είναι το γεγονός ότι έχουν ψηφιστεί νόμοι εκτρώματα όλο το προηγούμενο διάστημα, που πλήττουν
όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Φέρνει την ΟΠΠΙ λοιπόν για να θωρακιστεί απέναντι στην οποιαδήποτε αντίσταση σε αυτούς τους νόμους.
Ωστόσο απέναντι σε αυτά έχουν
ξεδιπλωθεί αντιστάσεις απ’ όλη την

πανεπιστημιακή κοινότητα. Θεωρώ
μεγάλη νίκη ότι για παράδειγμα
στο χτεσινό συλλαλητήριο (σ.σ της
Τετάρτης 14/9) βρεθήκαμε μπροστά στην αύρα και τα ΜΑΤ, οι φοιτητές/ριες μαζί με διοικητικούς, καθηγητές, μαζί με το Σύλλογο ΔΕΠ
του Παντείου και καταφέραμε και
σπάσαμε στο δρόμο την τρομοκρατία, όπως σπάμε εδώ και τρία χρόνια τις απαγορεύσεις στο δρόμο.
Είναι πολύτιμη αυτή η συστράτευση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας, είτε αυτή επιτυγχάνεται
μέσα από συντονισμούς, είτε μέσα
από άσκηση πίεσης σε όργανα διοίκησης. Χρειάζεται να υπάρξουν
τοποθετήσεις όλων των οργάνων
των ΑΕΙ που να στηρίζουν τα συμφέροντα της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Η χτεσινή πορεία είναι χαρακτηριστική και για το τι πετυχαίνεις και
στο σπάσιμο της καταστολής. Η
κυβέρνηση απαγόρευσε μια πορεία
στις 9μιση, δυόμιση ώρες μετά από
την ώρα που ήταν καλεσμένη και
στοχοποιεί μάλιστα τα ΕΑΑΚ. Η
απαγόρευση μιλάει για «διατάραξη
της κοινωνικοοικονομικής ζωής»…
ποιά διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις 9μιση το βράδυ;
Και ποιος είναι αυτός που τη διαταρράσει, όταν ακόμα και τα αυτοκίνητα ή οι περαστικοί είναι αναγκασμένοι να περνάνε μέσα από χημικά και δακρυγόνα των ΜΑΤ. Λένε
για μειοψηφίες την ώρα που πλειοψηφικά τα κομμάτια της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι ενάντια
στα μέτρα της κυβέρνησης και γίνονται κινητοποιήσεις σε όλες τις
πόλεις.
Στην πραγματικότητα η πλειοψηφία δίνει αγώνα όλα τα τελευταία
χρόνια ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης. Είναι νίκη ότι δεν έχουν
καταφέρει να βάλουν την ΟΠΠΙ
δυο χρόνια τώρα και προσπαθούν
νύχτα σαν τους κλέφτες και πάλι
δεν τα καταφέρνουν χάρη στις
άμεσες κινητοποιήσεις.
Έχει συσπειρωθεί αρκετός κόσμος σε μια κατεύθυνση που έρχεται αντιμέτωπη με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είναι σημαντικό
τα συλλογικά μας όργανα να βρίσκονται σε μια διαδικασία συνεχούς συντονισμού, κοινού βηματισμού, ώστε με μια ενιαιότητα να
απαντάμε σε αυτές τις προκλήσεις.
Όλες οι δυνάμεις και οι φοιτητικοί
σύλλογοι να βρίσκονται στον ίδιο
δρόμο, της ρήξης με αυτή την κυβέρνηση κι αυτή τη στρατηγική, τόσο μέσα στο χώρο των πανεπιστημίων όσο κι έξω από αυτούς.
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Το αντιφασιστικό κίνημα

Ρεπορτάζ-επιμέλεια: Αφροδίτη Φράγκου

Χιλιάδες στο Κερατσίνι - Συνεχίζουμε στις 28 Σεπτέμβρη
Και στις άλλες πόλεις
Χ

ιλιάδες αντιφασίστες/τριες διαδήλωσαν και στη Θεσσαλονίκη. Μαζικά ήταν τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων που με το πανό τους
που ηγήθηκαν της διαδήλωσης, ενώ ακολουθούσαν τα πανό των αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων, της αριστεράς και της
αυτονομίας.
Το σύνθημα “Ο Παύλος ζει – τσακίστε τους ναζί” δονούσε σε όλη τη
διάρκειά της την πορεία, που κατευθύνθηκε προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, τα οποία για άλλη μια φορά απολάμβαναν την προκλητική
προστασία της αστυνομίας. Η σύνδεση της εγκληματικής καταστολής
με μια κυβέρνηση που κάνει πλάτη στους φασίστες με κάθε τρόπο έγινε
και από τα πολλά αντικυβερνητικά συνθήματα που ακούστηκαν.
“Λιτότητα ανεργία τρομοκρατία – κάτω η Νέα Δημοκρατία” φώναζαν
ξανά και ξανά οι διαδηλώτριες/ές από το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ, ενώ καλούσαν στο επόμενο αντιφασιστικό ραντεβού, την Τετάρτη 28/9, με
συγκέντρωση στις 7μμ στην Καμάρα.
Την εικόνα από τη μαζική συγκέντρωση που έγινε και στα Χανιά μάς
μεταφέρει ο Ε. Μαράκης: “Συμμετείχαν με τα πανό τους ο Φοιτητικός
Σύλλογος Ενιαίου Αρ. Μηχ., η ΕΛΜΕ Χανίων, η ΚΕΕΡΦΑ, το ΝΑΡ - νΚΑ,
η Πρωτοβουλία Αντίστασης και η Κατάληψη Ρόζα Νέρα.
Από το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ έγινε η σύνδεση με την συνολική πολιτική
της κυβέρνησης, με τις ρατσιστικές δολοφονίες και τις επαναπροωθήσεις στον Έβρο και το Αιγαίο. Μεταξύ άλλων ακούστηκαν συνθήματα
όπως 'Κούλη, Μηταράκη σας ξέρουμε καλά, στον Έβρο και στο Αιγαίο
πνίγετε παιδιά' και 'Σεξισμός, ρατσισμός και τρομοκρατία, κάτω η Νέα
Δημοκρατία'.
Η πορεία πέρασε από κεντρικούς δρόμους της πόλης ενώ έκανε στάση στην οδό Τζανακάκη όπου στεγάζονταν άλλοτε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Εκεί ακούστηκαν συνθήματα όπως ‘Ο Παύλος Φύσσας ζει,
τσακίστε τους ναζί', 'Κοντομαρί και Κάντανο τα ‘καψαν οι ναζί, φασίστες
δεν χωράνε σε τούτο το νησί', ‘Ούτε στη Τζανακάκη, ούτε πουθενά τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά'. Συγκίνηση επικράτησε όταν από
το φοιτητικό μπλοκ ακούστηκε το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου 'Το
Ακορντεόν'.
Την Παρασκευή 16/9 είχε κηδευτεί στα Χανιά η Lozyn, η 4χρονη προσφυγοπούλα από τη Συρία που πέθανε στα ανοιχτά της Κρήτης από
αφυδάτωση. Μαζί της κηδεύτηκε και το αγέννητο βρέφος 8 μηνών που
η μητέρα του δεν μπόρεσε να κρατήσει λόγω αφυδάτωσης. Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν μέλη από αντιρατσιστικές οργανώσεις
(ΚΕΕΡΦΑ, Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών), από την Κατάληψη Ρόζα Νέρα, την Ένωση Γονέων και το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ”.
Μαζικό ήταν και το συλλαλητήριο στην Πάτρα. Εκατοντάδες διαδήλωσαν με τα πανό των φοιτητικών συλλόγων στην κεφαλή της διαδήλωσης, καθώς και με τις αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές οργανώσεις,
τις οργανώσεις της Αριστεράς και τις πρωτοβουλίες της αναρχίας να
ακολουθούν. “Υπάρχει μια θέση για τους Νεοναζί, να μείνουν για πάντα
στην φυλακή”, ακούγονταν ξανά και ξανά από το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ
και του ΣΕΚ.
Στον Βόλο συμμετείχαν οι Φ.Σ. της Αρχιτεκτονικής και ΗΜΜΥ, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Λέσχη Εργαζόμενων, το Ξεκίνημα, αναρχικοί. Τα συνθήματα
είχαν αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό περιεχόμενο, ενάντια στην καταστολή σε βάρος της νεολαίας, και απαιτούσαν να αποδοθεί δικαιοσύνη
για το Βασίλη Μαγγο.
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Χ

ιλιάδες διαδήλωσαν στο Κερατσίνι για τα
εννέα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η
μάχη για να τσακιστεί η φασιστική απειλή συνεχίζεται. Με αντιφασιστικά, αντιρατσιστικά και αντικυβερνητικά συνθήματα, ένα ποτάμι κόσμου
βάδισε από το μνημείο του Παύλου Φύσσα μέχρι
τo μνημείο του Μπλόκου της Κοκκινιάς, έχοντας
στην κεφαλή την οικογένεια Φύσσα, τον πατέρα
του Βασίλη Μάγγου, τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, καθώς και φοιτητές θύματα της αστυνομικής
βίας των τελευταίων ημερών.
Ανάμεσα στα μπλοκ που συμμετείχαν στην
πορεία ήταν ο Σύλλογος Πολιτισμού “Παύλος
Killah P Φύσσας”, φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας και του Πειραιά, η ΚΕΕΡΦΑ, το Εργατικό
Κέντρο Πειραιά, καθώς και δεκάδες ακόμα αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές οργανώσεις, οργανώσεις της Αριστεράς, κινήσεις πολιτών, εργατικά σωματεία, εργατικά σχήματα της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, μαθητικές οργανώσεις
κ.α. Με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχονταν τους διαδηλωτές, οι κάτοικοι των γειτονιών
απ όπου περνούσε η πορεία, έχοντας βγει στα
μπαλκόνια και τα πεζοδρόμια.
Με το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ διαδήλωσαν τα σωματεία εργαζομένων των νοσοκομείων Αγ. Σάββας και ΓΝΑ Γεννηματάς, η Ανταρσία στο Λιμάνι
και η Ανταρσία στην Κοκκινιά, η ΑΣΚΥ Ιδιωτικής
Υγείας, η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών,
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, πλήθος εργαζόμενων ντόπιων και μεταναστών και νεολαία.
“Θεωρούμε ότι εδώ είναι ένα σημείο της σύγχρονης ιστορίας που είναι πολύ σημαντική για
τα παιδιά αλλά και για εμάς τους γονείς”, είπαν
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Κ. Χριστόπουλος
και ο Η. Αλεξόπουλος, πρόεδρος και ταμίας της
Ένωσης Γονέων Πεντέλης αντίστοιχα, η οποία
κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο. “Εμείς ήμασταν
στο κάλεσμα στη δίκη, την ημέρα της καταδικαστικής απόφασης σε πρώτο βαθμό και θα είμαστε και έξω από το Εφετείο σε δεύτερο βαθμό.
Διότι η δίκη ξεκινάει από μηδενική βάση και
πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Πρέπει να είμαστε όλοι και όλες εκεί και να μην ελαφρύνουν
οι καταδίκες.
Η μάχη ενάντια στον φασισμό είναι καθημερινή
μέσα στα σχολεία. Τα σχολεία χρειάζονται προσοχή και φροντίδα. Εκεί φυτεύεται το αυγό του
φιδιού. Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο κομμάτι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς είμαστε ένα
σύνολο, από την ίδια πλευρά της ιστορίας. Αυτή
που βρίσκεται σήμερα εδώ στο Κερατσίνι.
Στην Πεντέλη έχουμε και το Κρυστάλλειο δημοτικό σχολείο του οποίου ο Σύλλογος Γονέων
έχει πάρει από καιρό πρωτοβουλίες και σε θέματα που αφορούν τα προσφυγόπουλα, αλλά
και σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα.
Υπήρξε το ζήτημα της δομής που φιλοξενούσε
τα προσφυγόπουλα. Παίξαμε ρόλο μαζί με άλλους στο να αναδείξουμε κατ' αρχάς τον γονεϊσμό: τα παιδιά σε ένα σχολείο είναι παιδιά όλων
μας. Για να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία αύριο
για όλους μας.
Η Πεντέλη είναι ένας δήμος που έχει πολλά
νοσοκομεία και προνοιακές δομές. Υπήρχαν από
παλιά παιδιά προσφύγων, κακοποιημένες γυναίκες, ξενώνες κλπ. Είχαμε παιδιά από τη Συρία,
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που άφησαν ένα στίγμα και συνεισέφεραν πολιτισμικά και συναισθηματικά στα παιδιά αλλά και
στους δασκάλους. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο, θα πρέπει λοιπόν να κοιτάμε και τις μας διδάσκει η ιστορία. Πιστεύουμε στο ανοιχτό σχολείο, τόσο στην κοινότητα, να αποτελεί ζωντανό
κύτταρό της, όσο και ανοιχτό σε όλα τα παιδιά,
από όλες τις κουλτούρες και τους πολιτισμούς.
Αλλάζουμε τον κόσμο και αλλάζουμε και εμείς”.
“Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Πρέπει να πολεμάμε πάντα από το μετερίζι
μας και με τα σωματεία μας”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Π. Καλατζής, εργαζόμενος στην ιδιωτική Υγεία. “Για παράδειγμα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, γιατί για όλους μας ο πληθωρισμός
σημαίνει εξαθλίωση. Οι φασίστες λειτουργούν
ως τσιράκια των αφεντικών. Γι' αυτό κι εμείς, με
τα σωματεία, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα
ανάχωμα για τους εργαζόμενους. Χρειάζεται να
προσπαθήσουμε να βγει κάλεσμα από τα σωματεία στη δίκη και να δώσουμε ένα δυναμικό παρών και στις 28 Σεπτέμβρη”.
Η Κλεοπάτρα, μαθήτρια από το 4ο ΓΕΛ Νίκαιας υπογράμμισε: “Είμαστε σήμερα εδώ για να
τιμήσουμε τον Παύλο Φύσσα αλλά και γιατί δεν
έχει τελειώσει ακόμα ο φασισμός. Συνεχίζει να
υπάρχει, όπως και ο ρατσισμός. Τα σχολεία μπορούν να παίξουν ρόλο σε αυτή τη μάχη, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει περισσότερο και να
ενημερωθούν τα παιδιά για το τι σημαίνει. Και βέβαια να έχουν συμπαράσταση από γονείς και καθηγητές σε αυτή. Πρέπει να προσπαθήσουμε και
για τη συμμετοχή των σχολείων στη δίκη”.

Συγκέντρωση
Πριν την πορεία έγινε συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα όπου κατατέθηκαν στεφάνια και έγιναν χαιρετισμοί. Ο δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χ. Βρεττάκος χαιρετίζοντας είπε: “Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

τα τελευταία 9 χρόνια είναι η συλλογική απάντηση της πόλης, μια απάντηση που λέει ότι δεν
φοβόμαστε και δεν ξεχνάμε τον φασισμό. Πρέπει να αντιπαλέψουμε τις πολιτικές που δημιουργούν τη φτώχεια και την εξαθλίωση και είναι
το λίπασμα για τους φασίστες. Να συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε για να μην φωλιάσει ξανά ο
ρατσισμός και η ξενοφοβία. Οι γειτονιές της
προσφυγιάς θα δώσουν την απάντηση”.
Ο Ά. Αντωνίου εκπροσωπώντας το Συνδικάτο
Μετάλλου τόνισε: “Η οδός Παύλου Φύσσα είναι
σήμερα γεμάτη από εργαζόμενους, εργαζόμενες, νέους και νέες που δεν ξεχνάνε τι συνέβη
πριν 9 χρόνια. Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα
ανέδειξε την εγκληματική δράση της ΧΑ και κατέληξε μετά από αγώνες στην καταδικαστική
απόφαση σε βάρος μελών και στελεχών. Πολλοί
από αυτούς που έπεσαν στα μαλακά εμφανίζονται ξανά σήμερα. Τους βλέπουμε να ταΐζονται
από εργολάβους της Ζώνης του Περάματος. Να
βγαίνουν από τη φυλακή και την άλλη μέρα να
έρχονται για δουλειά. Όταν όμως το Συνδικάτο
οργανώνει τους αγώνες κρύβονται κι αυτό είναι
δικαίωση για όλους”.
Από τον Σύλλογο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-74 χαιρέτισε ο Σ.
Χαλβατζής, υπογραμμίζοντας ότι η μάχη συνεχίζεται: “Εννιά χρόνια τώρα ο ΣΦΕΑ 1967-74 στέκεται μαζί με όλους όσους μάχονται ενάντια
στον φασισμό και για τη δικαίωση του αγώνα
των κατοίκων του Κερατσινίου για να μπουν πιο
βαθιά οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα στη φυλακή. Ο ΣΦΕΑ παλεύει χρόνια ενάντια στην ουσία της πολιτικής του αστικού κράτους, ενάντια
στις δυνάμεις που καλλιεργούν τη δράση των
φασιστικών και ναζιστικών δυνάμεων. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για τα δίκαια και τα
δικαιώματα των εργαζόμενων, του λαού και της
νεολαίας. Οι αντιστασιακοί αγωνιστές πάλευαν
και πριν τη δικτατορία και κατά τη διάρκεια της
δικτατορίας για τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Το σύνθημα 'Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους

ναζί' είναι διαχρονικό, δεν πρέπει να θεωρηθεί
ότι η μάχη τέλειωσε”.
Ο Μ. Μπεκρής χαιρέτισε εκ μέρους του σωματείου των εργαζόμενων στην COSCO (ΕΝΕΔΕΠ) λέγοντας ανάμεσα σε άλλα: “Πρέπει να
σημάνει απεργιακός ξεσηκωμός σε κάθε χώρο
και γειτονιά για να προετοιμάσει τη μάχη της 9
Νοέμβρη. Αυτός ο αγώνας είναι γνήσια αντιφασιστικός γιατί η μήτρα που γεννάει τον πόλεμο,
την ενεργειακή φτώχεια, την ακρίβεια και την
ανεργία είναι η ίδια που γεννάει τον φασισμό.
Αυτή η σχέση του συστήματος με τους φασίστες έχει αποδειχθεί εδώ και 9 χρόνια με τη δολοφονία του Παύλου. Η μάχη δεν έχει τελειώσει
και δεν θα τους αφήσουμε να σηκώσουν κεφάλι
πουθενά. Θα απαντήσουμε με ακόμα πιο μεγάλους αγώνες, οι οποίοι θα συνενωθούν σε ένα
πανελλαδικό κίνημα”.

Μάχη
Ο Γ. Ντουσάκης, φοιτητής που δέχθηκε ευθεία
βολή με βόμβα κρότου λάμψης στο ΑΠΘ σε φονική επίθεση των ΜΑΤ, σύνδεσε τη μάχη ενάντια
στους φασίστες με τη μάχη ενάντια στην κατασταλτική μανία της κυβέρνησης. “Η νεολαία στέκεται στο πλευρό της οικογένειας του Παύλου”,
τόνισε. “Ο λαός δεν ξεχνάει ποιοι σκοτώνουν,
ποιοι στερούν από μια μητέρα το παιδί της. Σήμερα το πρωί είχε το θράσος ο Θεοδωρικάκος
να ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που
έβαλε τη Χρυσή Αυγή στα κελιά. Ο ίδιος υπουργός λίγους μήνες πριν έστειλε τα ΜΑΤ μέσα στο
πανεπιστημιακό άσυλο και έδινε κάθε δικαιοδοσία να συλλαμβάνουν και να χτυπάνε ανελέητα
προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς που θα
μπορούσαν να καταλήξουν σε θανάτους. Θα παλέψουμε μέχρι να ξεμπερδέψουμε μια για πάντα
με τα φασισταριά και τα αυταρχικά σχέδια των
κυβερνήσεων που τους συγκαλύπτουν”.
Από τη μεριά της ΚΕΕΡΦΑ τη συγκέντρωση
χαιρέτισε ο Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, τονίζοντας: “Ξέρουμε ότι το βράδυ της

δολοφονίας οι μπάτσοι ήταν μαζί με τους φασίστες. Προκαλούν όταν λένε ανήμερα της δολοφονίας ότι η κυβέρνηση ΝΔ και ο Σαμαράς τούς
έβαλε χέρι. Ενώ ταυτόχρονα σηκώνουν ρόπαλα
απέναντι στους φοιτητές. Δεν θα αφήσουμε να
μπουν οι μπάτσοι στα πανεπιστήμια – αυτά ανοίγουν την όρεξη στους φασίστες. Εδώ και ένα
χρόνο είδαμε ξανά να κάνουν πλάτη στους φασίστες. Οι επιθέσεις είναι διαρκείς: Εύοσμος,
Σταυρούπολη, Νέο Ηράκλειο, Παλιά Κοκκινιά.
Πριν πέντε μέρες επιτέθηκαν σε ντελιβερά στον
Άγιο Παύλο και η αστυνομία επί δυο μέρες αρνιόταν να πάρει τη μήνυση. Γιατί είναι δικοί τους,
κολλητοί τους. Στις 28/9 ξεκινάει ξανά η δίκη της
ΧΑ. Πρέπει να είμαστε εκεί δυναμικά. Είναι απαράδεκτο να αφήνουμε τον Λαγό και τα φασιστικά
τσογλάνια του να προκαλούν τη Μάγδα Φύσσα
και τον Αμπουζίντ Εμπάρακ μέσα στην αίθουσα”.
Ο Τ. Γιαννόπουλος από τον Αντιφασιστικό
Συντονισμό Αθήνας – Πειραιά σημείωσε: “Πετύχαμε αυτή την ιστορική νίκη της καταδίκης των
ναζί, παρά και ενάντια, σε κυβέρνηση, δικαστήρια και σύστημα. Δεν περιμένουμε από αυτές
τις κυβερνήσεις να δώσουμε λύση στο θέμα του
φασισμού. Μπορούμε και πρέπει να βάλουμε
τέλος στον φασισμό”.
Χαιρετισμό απεύθυνε επίσης ο Φοιτητικός
Σύλλογος Πανεπιστημίου Πειραιά ενώ η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά τόνισε την
ανάγκη το κίνημα να συγκρουστεί με τον ρατσισμό: “Αντιμετωπίσαμε τους φασίστες και θα το
ξανακάνουμε. Απομονώνουμε το ρατσιστικό δηλητήριο, δε θα περάσει το τυφλό μίσος. Όπως
για τα χάλια του σχολείου μας δεν φταίνε οι μετανάστες συμμαθητές μας, έτσι συμβαίνει σε
όλη την κοινωνία. Δεν έφεραν οι πρόσφυγες την
ακρίβεια, την υποχρηματοδότηση των σχολείων
μας, την τράπεζα θεμάτων. Ούτε εμποδίζουν τις
προσλήψεις καθηγητών. Δεν ξεχωρίζουμε τους
συμμαθητές μας από την εθνικότητα, το χρώμα,
τη θρησκεία. Θα αγωνιστούμε και φέτος για το
σχολείο που έχουμε ανάγκη. Σε αυτό θα έχουμε
απέναντί μας και τους φασίστες, εκτός από τις
κυβερνήσεις και τα υπουργεία”, τόνισε ανάμεσα
σε άλλα η εκπρόσωπος της Επιτροπής.
Τέλος, η Χ. Λύκου από τον Σύλλογο Πολιτισμού “Παύλος Killah P Φύσσας”, τόνισε: “Η ένατη επέτειος της δολοφονίας του Παύλου συμπίπτει με την ουσιαστική έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο που ο Παύλος, και τόσοι άλλοι, χάραξαν: τον
δρόμο του αντιφασισμού, του κινήματος, της
ζωής ενάντια στο θάνατο. Ως Σύλλογος Πολιτισμού ‘Παύλος Killah P Φύσσας’ συνεχίζουμε
ακάθεκτοι, παρόντες και παρούσες στη μεγάλη
δευτεροβάθμια δίκη της Χρυσής Αυγής που ξεκίνησε φέτος το καλοκαίρι και συνεχίζεται στις
28 Σεπτεμβρίου στο Εφετείο Αθηνών. Καλούμε
όλες και όλους σε διαρκή επαγρύπνηση, καθώς
στο ζοφερό τοπίο που αντιμετωπίζουμε, οι αξίες
της αλληλεγγύης και της ελευθερίας συνιστούν
το φωτεινό παράδειγμα”.
Στη συγκέντρωση και τη διαδήλωση η ΚΕΕΡΦΑ μοίρασε μαζικά την προκήρυξη που καλεί
στις 28 Σεπτέμβρη, 8:30πμ στο Εφετείο, ημέρα
συνέχισης της δίκης της Χρυσής Αυγής σε β'
βαθμό.

ΟΛΟΙ-ΟΛΕΣ
ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
Μ

ε δύναμη από την αντιφασιστική παράδοση που έχει
χτίσει το εργατικό κίνημα όλα τα χρόνια της πρωτόδικης δικαστικής μάχης, η συνέχιση του Εφετείου της Χρυσής
Αυγής αποκτά και πάλι πανεργατικές διαστάσεις. Κάλεσμα
για παρουσία έξω από το Εφετείο για τη συνεδρίαση της
28/9 έχει βγει από την ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ, τη Γ' ΕΛΜΕ, τον Σύλλογο Εργαζόμενων του Νοσοκομείου “Άγιος Σάββας” και
τον Σύλλογο Εργαζόμενων του Νοσοκομείου “Αγλαΐα Κυριακού”.
Η έδρα του δικαστηρίου έχει απορρίψει τα αιτήματα αναστολής της ποινής των χρυσαυγιτών, καθώς και το αίτημα του
Μιχαλολιάκου για αναβολή της δίκης. Έχει δώσει προθεσμία
στον αρχηγό της ναζιστικής οργάνωσης να διορίσει δικηγόρο
μέχρι τις 28/9, έτσι ώστε να ξεκινήσει η δίκη. Στην τελευταία
δικάσιμο του καλοκαιριού έγινε δεκτή και η παράσταση πολιτικής αγωγής. Θα εκπροσωπήσει τα θύματα των ναζί και το
αντιφασιστικό κίνημα που παλεύει έξω από τις αίθουσες απέναντι στους μαχαιροβγάλτες των ταγμάτων εφόδου, ενώ θα
δώσει για δεύτερη φορά τη μάχη να αναδειχθεί η πραγματική
εγκληματική φύση και δομή της Χρυσής Αυγής.

18/9, Χανιά. Φωτό: Σεραφείμ Ρίζος
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Δικαιοσύνη
για τον Ζακ
Δ

ιαδήλωση για τα 4 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου θα πραγματοποιηθεί στις 21/9, 7μμ, με προσυγκέντρωση στις 6μμ στη Γλάδστωνος.
Το κάλεσμα του Justice for Zak/Zackie
αναφέρει μεταξύ άλλων: “Η οργή μας για
την ατιμωρησία, για το ρατσιστικό τους μίσος, για τις προσπάθειες συγκάλυψης, για
την σκύλεψη του σώματος και της μνήμης
του, κατά τις 17 δικάσιμους που ακολούθησαν την 3χρονη καθυστέρηση της έναρξης
της δίκης μόνο θέριεψαν. Η δικαιοσύνη μίλησε. Ώρα είναι να μιλήσουμε και εμείς. Την
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου ξαναβγαίνουμε στο
δρόμο για το άδικο αίμα του Ζακ, για το αίμα της αδελφής μας της Zackie, για όσες
άδικες δολοφονίες ακολούθησαν”.
Μετά την αθωωτική απόφαση για τους 4
αστυνομικούς, αλλά και την προκλητική
αποφυλάκιση του δολοφόνου Χορταριά δυο
μόλις μήνες μετά την καταδίκη του, η μάχη
για τη δικαίωση του Ζακ συνεχίζεται. Κόντρα
στις διακρίσεις, αλλά και στις πολιτικές της
ΝΔ που ολοένα και περισσότερο βασίζονται
στην αστυνομική καταστολή.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Προσφυγιά,
παλιά και νέα μαζί

Τ

ην ίδια στιγμή που το Υπουργείο Μετανάστευσης δίνει τα ρέστα του για την
κατασυκοφάντηση των αλληλέγγυων και
όσων συγκρούονται με τον ρατσισμό του, η
βράβευση του Ιάσονα Αποστολόπουλου από
τον Πανιώνιο δείχνει ότι η εργατιά και η νεολαία βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση.
Την Τετάρτη 14/9, επέτειος της ίδρυσης
του Συλλόγου το 1890 και με αφορμή τα 100
χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή,
η ομάδα της προσφυγιάς βράβευσε τον
γνωστό διασώστη προσφύγων. «Δεν θα μπορούσαμε να μην τον βραβεύσουμε. Ο Πανιώνιος Σμύρνης είναι η προσφυγιά. Έχουμε
μεγαλώσει με τις ιστορίες των γιαγιάδων
μας, ο Πανιώνιος είναι οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν. Και ο Ιάσονας συμβολίζει για
μας, εκείνους τους λίγους Ελλαδίτες που
τους υποδέχτηκαν έτσι όπως τους άρμοζε»,
δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Θοδωρής Ντάντος στο tvxs.

Metal Solid@rity

Μ

ετά τη δεύτερη, πετυχημένη και πιο μαζική συνέλευση, μεγαλώνει η λίστα των
συγκροτημάτων και των οργανώσεων που
στηρίζουν το Metal Solid@rity – Αντιφασιστικό Μέταλ Φεστιβάλ.
Ανάμεσα στις οργανώσεις που το στηρίζουν είναι και η ΚΕΕΡΦΑ. Η Πρωτοβουλία
καλεί σε τρίτη συνέλευση, την Πέμπτη 22/9
στις 8μμ, στην ταράτσα του χώρου 2510
(Θεμιστοκλέους 52, Εξάρχεια). Θα συζητηθεί ανάμεσα σε άλλα ο χώρος και ο χρόνος
διεξαγωγής του φεστιβάλ.

Όχι στον ρατσισμό

STOP στα ψέματα και
στα εγκλήματα Μηταράκη
Η

κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο
να συγκαλύψει το έγκλημα που συντελέστηκε σε νησίδα του Έβρου τον Αύγουστο. Στις 15/9 ο ιδρυτής της Human Rights 360, Ε. Φαρμάκης, δήλωσε ότι “σχηματίσαμε την εσφαλμένη πεποίθηση ότι οι ανωτέρω βρίσκονταν επί ελληνικού εδάφους”. Η
ανακοίνωση έδωσε έδαφος στον Μηταράκη
και τα τσιράκια του να επιτεθούν στο αντιρατσιστικό κίνημα και να κεντράρουν την προπαγάνδα τους στο αν οι πρόσφυγες/ισσες βρίσκονταν σε ελληνική ή τουρκική νησίδα – αποπροσανατολισμός που είναι από μόνος του
τεκμήριο ενοχής.
Πρόκειται για τους πρόσφυγες που είχαν
υποστεί βίαιη επαναπροώθηση στα μέσα Ιουλίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων. Επιπλέον δεν είναι η μόνη ομάδα
προσφύγων που κινδύνεψε από τον εγκλωβισμό σε νησίδα. Το Ελληνικό Συμβούλιο για
τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), καταγράφει 19 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε βάρος της Ελλάδας ως τον Σεπτέμβρη του 2022. Μια από τις αποφάσεις
αφορούσε 30 άτομα που εγκλωβίστηκαν σε
νησίδα μετά από απόπειρα επαναπροώθησης
που κόστισε τη ζωή του 4χρονου Αϊμάν από
πνιγμό στον Έβρο.
Συνολικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του
ΕΣΠ, τα ασφαλιστικά μέτρα αφορούν 476
άτομα και σε 11 από τις 19 περιπτώσεις δεν
έγινε διάσωση. Οι αποκαλύψεις και οι έρευνες
για τις παράνομες επαναπροωθήσεις οδήγησαν σε ένα τεράστιο σκάνδαλο που κατέληξε
στην παραίτηση του επικεφαλής της Φρόντεξ,
Φ. Λεζερί, όταν αποκαλύφθηκε ότι γνώριζε και
συγκάλυπτε τα εγκλήματα των ελληνικών αρχών. Η μεγάλη εικόνα από μόνη της δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τα εγκλήματα της Ελλάδας. Ωστόσο, ακόμα και ως προς την υπόθεση των 38 στη νησίδα του Έβρου, έχουμε
ασύστολα ψέματα και προσπάθεια τρομοκράτησης όσων ασχολούνται με το προσφυγικό.
Στις 14/8, όταν μαθεύτηκε ο θάνατος της
πεντάχρονης Μαρίας, ο Μηταράκης δήλωσε
από τον λογαριασμό του στο Τουίτερ: “Όπως
ανακοίνωσε @hellenicpolice για #εβρος έκανε
αλλεπάλληλες έρευνες, καθώς και με κάθε
πρόσφορο τεχνικό μέσο, χωρίς να εντοπιστεί
ανθρώπινη παρουσία”. Αμέσως μετά τον σάλο
που προκάλεσε η αδράνεια των αρχών και ο
κίνδυνος να χαθεί και δεύτερο παιδί, οι 38 βρέθηκαν, όπως τουίταρε στις 15/8 ο υπουργός.
Μετά την επίσκεψή του στο ΚΥΤ του Έβρου
όπου κρατούνταν οι 38, ο Μηταράκης δήλωσε
στις 16/8: “Προκύπτει από τις καταθέσεις ότι
πέθανε ένα παιδί 5 ετών, σε τουρκικό έδαφος”. Μαζί με το σκάνδαλο των υποκλοπών, η
πίεση της κοινής γνώμης πάνω στην κυβέρνηση ήταν τέτοια που η ΝΔ αποφάσισε να περάσει σε ολομέτωπη αντεπίθεση σε βάρος των
αντιρατσιστών/τριών και των προσφύγων.
Παρά την αρχική παραδοχή του ότι υπάρχει
ένα νεκρό κορίτσι, ο Μητσοτάκης αποφάσισε
να χλευάσει (!) μέσα στη Βουλή το γεγονός,
λέγοντας στις 26/8: “Δεν γίνεται να υπάρχουν
δυνάμεις σε αυτή την χώρα που να σιγοντά-

Ευγενία Κουνιάκη

ρουν με ψέματα και ότι η Ελλάδα άφησε ένα
μωρό να πεθάνει και το βάφτισαν και Μαρία
την ημέρα της Παναγίας”. Στους καταλόγους
με τα ονόματα των προσφύγων, τους οποίους
έχουν δημοσιεύσει ακόμα και φιλοκυβερνητικά μέσα για να αναδείξουν “αντιφάσεις”,
υπάρχει όνομα “Μαρία Αλάλι”.
Στις 28/8 ο Μηταράκης τουιτάρει ξανά σχετικά: “Για το περιστατικό στον Έβρο παραμένουν πολλά ερωτηματικά καθώς διαφαίνονται
ήδη σημαντικές ανακολουθίες στα γεγονότα
και στις περιγραφές”. Την ίδια μέρα καταγγέλλει τον δημοσιογράφο του Spiegel, Γ. Χρηστίδη ότι παραβιάζει τη δημοσιογραφική δεοντολογία παριστάνοντας τον μεταφραστή
για να μιλήσει στους πρόσφυγες. Γράφει σε
ανακοίνωσή του το Υπουργείο: “Ο εν λόγω
δημοσιογράφος επέλεξε συνειδητά τον εμπαιγμό των ελληνικών αρχών. Το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου θα προβεί σε
όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες”.

Απειλές
Στις 30/8 ο Μηταράκης κάνει πιο ξεκάθαρη
την απειλή και την απευθύνει σε όλους: “Από
την έρευνα, σημαντικές ανακολουθίες προκύπτουν στην «ιστορία των μεταναστών της νησίδας». Τις οποίες θα καταθέσω στην Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου ώστε να συσχετιστούν με
τις σχετικές δικογραφίες”. Στη Βουλή την ίδια
μέρα στέλνει για βρούβες το αφήγημα ότι δεν
υπάρχει όνομα “Μαρία” και δηλώνει: “Μαρία
επίσης, να θυμίσω, λένε τη μητέρα... Σε σύνολο
6.575 αιτημάτων ασύλου από υπηκόους Συρίας
που κατατέθηκαν από 01/01/2021 έως σήμερα
βρέθηκαν μηδέν περιπτώσεις με ίδιο πρώτο
όνομα στην ίδια οικογένεια”.
Στις 31/8 κάνει κωλοτούμπα και από τις αρχικές δηλώσεις του και τουιτάρει: “4 παιδιά
δήλωσε η οικογένεια #Εβρο στο ΕΔΔΑ, 4 διασώθηκαν από τις ελληνικές αρχές, στα επίσημα στοιχεία δεν υπάρχει αγνοούμενο παιδί. Η
υπόθεση στην δικαιοσύνη”. Την 1/9 απειλεί:
“#Έβρος: #Δημοσιογράφος που εμφανίζεται
ως εργαζόμενος της #ΜΚΟ που μας πήγε στα
δικαστήρια αρθρογραφούσε για ένα περιστατικό το οποίο 'έσπρωχνε νομικά' η ΜΚΟ. Αυτά
είναι θέματα που πρέπει να τα δει η Ένωση

των δημοσιογράφων, εμείς έχουμε κινηθεί νομικά απέναντι στη ΜΚΟ”.
Στις 9/9, δημοσιογράφος της Lifo κάνει “ρεπορτάζ” στο ΚΥΤ του Έβρου, επαναλαμβάνοντας επι λέξει αυτά που είπε ο Μηταράκης:
ότι βλέπει 4 παιδιά ζωντανά, επομένως δεν
υπάρχει νεκρή Μαρία. Ενδεικτικά και μόνο, οι
φωτογραφίες που δημοσιεύει από το ΚΥΤ,
βγάζουν μάτι ότι η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη κι επιθυμητή από το Υπουργείο.
Όποιος δημοσιογράφος έχει πάει σε καμπ
(κατά το περίφημο “Have you been to Samos”) ξέρει ότι οι συνθήκες στα κέντρα κράτησης, ταυτοποίησης ή “φιλοξενίας” απέχουν
χιλιόμετρα από αυτό που απεικονίζει η Lifo.
Στο κείμενο του ρεπορτάζ “φωτογραφίζεται” με δήθεν ουδέτερη αλλά στην πραγματικότητα αρνητική χροιά- η Ευγενία Κουνιάκη, ενώ
σε άλλο κείμενο της ίδιας δημοσιογράφου, η
Ε. Κουνιάκη αναφέρεται ως “η δικηγόρος που
συνδράμει τους πρόσφυγες οι οποίοι θέλουν
να έρθουν από την Τουρκία στην Ελλάδα”.
Στις 15-16/9, όπως καταγγέλλει η Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή
(ΕΠΔΑ): “Με προφορική εντολή του Υπουργείου Μετανάστευσης... απαγορεύθηκε η είσοδος εντός της Δομής Φιλοξενίας Δράμας στην
δικηγόρο Αθηνών Ευγενία Κουνιάκη, πληρεξούσια δικηγόρο προσφύγων από την ομάδα
των Σύριων της πρόσφατης υπόθεσης της νησίδας του Έβρου, ανάμεσά τους και της μητέρας της 5χρονης θανούσας στη νησίδα του
Έβρου”. Η ΕΠΔΑ κάνει λόγο για στοχοποίηση
της δικηγόρου, καθώς είναι εξουσιοδοτημένη,
είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, έχει
δικαιοδοσία ως δικηγόρος και δεν της δόθηκαν απαντήσεις για την παρεμπόδιση.
Στις 17/9 παραιτήθηκε από την Human Rights 360 η Ελένη Τάκου, πρώην συντονίστρια
του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, με χρόνια δράσης στο προσφυγικό. Έγραψε δε για την ανακοίνωση του Ε.
Φαρμάκη: “Θα ήθελα με τον παρόν να δηλώσω
την πλήρη αντίθεσή μου προς το περιεχόμενο
και τη στόχευση της δημοσιευθείσας δήλωσης. Η αντίθεση αυτή είχε εκφραστεί ρητά και
γραπτά, και δεν ελήφθη δυστυχώς υπόψη”.
Στις 20/9, εργαζόμενοι και εργαζόμενες της
Human Rights 360 προέβησαν με τη σειρά
τους σε ανακοίνωση στην οποία τονίζουν:
“[Α]πό την εμπειρία που έχει ο/η καθένας/μια
από εμάς στο πεδίο του προσφυγικού και ως
πολιτικά όντα, νιώθουμε την ανάγκη και την
ηθική υποχρέωση, πρωτίστως απέναντι στους
ανθρώπους που εξυπηρετούμε, να εκφράσουμε δημόσια πως, για εμάς, το γεγονός της
πρόσφατης δήλωσης του διευθυντή της οργάνωσης προσκρούει στις αξίες μας, και το μέχρι
τώρα έργο της HumanRights360. Δηλώνουμε
επίσης τη συμπαράστασή μας στις συναδέλφισσες/ους που εμπλέκονται στην υπόθεση
και ειδικότερα στην Ευγενία Κουνιάκη, καθώς
και τις συναδέλφισσες/ους από άλλες οργανώσεις που αυτή τη στιγμή στοχοποιούνται
στο πλαίσιο άσκησης των λειτουργημάτων και
των καθηκόντων τους”.

Αφροδίτη Φράγκου
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Όχι στον πόλεμο

Οι πολεμοκάπηλοι είναι ο εχθρός μας
Συνέχεια πό τη σελ.3
Σε άλλη έρευνα της Opinion poll «τα προβλήματα που απασχολούν κυρίαρχα τους πολίτες είναι: Ακρίβεια/ανατιμήσεις 57,6%, Ενεργειακή κρίση/Τιμολόγια 34,2%, τα εθνικά θέματα/τουρκική προκλητικότητα 25,1%, το Μεταναστευτικό 3,5%...». Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι «το 59.3% δηλώνει πολύ και αρκετά
ανήσυχο από την πιθανότητα μιας επιθετικής
ενέργειας της Τουρκίας, κάποιου θερμού επεισοδίου. Τον Ιούλιο το αντίστοιχο ποσοστό
ήταν 47.8%». Οι ερωτηθέντες δηλαδή ανησυχούν για το αν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία σε ποσοστό 59,3%, υπερδιπλάσιο από το
25,1% που ανησυχεί για «εθνικά θέματα».
Eίναι προφανές ότι και στις δυο πλευρές
του Αιγαίου, πλειοψηφεί η αντίθεση στην πολεμική κλιμάκωση όπως επίσης είναι προφανές ότι οι ανεβασμένοι τόνοι δεν παίζουν μόνο
το παιχνίδι αποπροσανατολισμού του Ερντογάν αλλά και του Μητσοτάκη. Όπως ομολογείται στο «mono news» που παρήγγειλε την
έρευνα της Opinion poll, «η ένταση σ’ αυτές
τις συνθήκες αυξάνει τη συσπείρωση γύρω
από την ηγεσία. Πολύ περισσότερο όταν ο Κ.
Μητσοτάκης θεωρείται από το 53.3% ότι μπορεί να χειριστεί καλύτερα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας».
Το εντυπωσιακό είναι ότι οι πλειοψηφικές
απαντήσεις έρχονται από τον κόσμο με τα μηκυβερνητικά κόμματα και στις δύο πλευρές
του Αιγαίου να ασκούν μια πολιτική «πατριωτικής αντιπολίτευσης» που επιχειρεί να υπερκεράσει σε σκληρούς τόνους τον Μητσοτάκη και
τον Ερντογάν. Ενδεικτική είναι η δήλωση του
Κιλιτσντάρογλου, προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος συμβούλευσε τον Ερντογάν να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ετσεβίτ και της εισβολής στην Κύπρο
και να σταματήσει τις αναφορές «θα έρθω ένα
βράδυ».
Στην Ελλάδα, η αντιπολίτευση που ασκεί ο
ΣΥΡΙΖΑ, έχει πλέον μονίμως στο κέντρο της τα
λεγόμενα «εθνικά θέματα». Μέσα στο καλοκαίρι και ενώ αυξανόταν η πολεμική ένταση, ο
Τσίπρας αντί να ασκεί αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη έστελνε τουίτ στον Ερντογάν (γράφοντάς του «η απάντηση στην οικονομική κρίση, που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί, δεν είναι ο
εθνικισμός»). Ενώ έχει μέσα στην ίδια του τη
χώρα τον Μητσοτάκη της αντιπολίτευσης των
εθνικιστικών συλλαλητηρίων του 2018 και την
πιο πολεμοκάπηλη κυβέρνηση των τελευταίων
δεκαετιών.
Ενδεικτικά είναι και τα όσα συνέβησαν την
περασμένη εβδομάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ να αδειάζει τον βουλευτή του Ζεϊμπέκ στην Ξάνθη.
Έτρεξαν οι κυβερνητικοί και τα τσιράκια τους
στα ΜΜΕ να επιτεθούν εναντίον του Ζεϊμπέκ,
όχι γιατί μίλησε σε τουρκικά μέσα για τις απειλές που δέχεται κατά της ζωής του (απειλές
εναντίον βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου που τα ίδια ΜΜΕ έθαψαν για ακόμη μια φορά!) αλλά γιατί αναφέρθηκε σε «τουρκική μειονότητα». Και τι απάντησε ο Κατρούγκαλος εκ
μέρους του ΣΥΡΙΖΑ;
«Έχει πραγματοποιηθεί πολύ ξεκάθαρη σοβαρή παρατήρηση για το θέμα της μειονότητας στον κ. Ζεϊμπέκ, αλλά και για το γεγονός

Φωτό: marksist.org

ότι απευθύνθηκε σε τουρκικό κανάλι για αυτό
το θέμα. Η θέση μας απέναντι στην εμπλοκή
της Τουρκίας στα εσωτερικά της Ελλάδας είναι σαφής... Προφανώς σε αυτήν (σ.σ. τη μειονότητα) ανήκουν άνθρωποι τουρκικής, Πομακικής και Ρομά καταγωγής και έχουν δικαίωμα
αυτοπροσδιορισμού σύμφωνα με το εθνικό και
ευρωπαϊκό δίκαιο».

Δεξιά μονταζιέρα
Η μειονότητα όπως και ο καθένας-μια έχει
το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού λέει ο
Κατρούγκαλος αλλά στην πράξη, το πρόβλημά
του είναι τι λέει η δεξιά μονταζιέρα για τον
Ζεϊμπέκ και όχι οι ενορχηστρωμένες από την
κυβέρνηση και τις μυστικές της υπηρεσίες κλιμακούμενες επιθέσεις εναντίον της μειονότητας: για τα ζητήματα της εκλογής των μουφτήδων, για την εκπαίδευση στα σχολεία και άλλα

Ε

που έχουν ανοίξει ξανά την όρεξη στους φασίστες να απειλούν στην Θράκη – ενώ το καλοκαίρι είχαμε και ρατσιστική επίθεση εναντίον
ενός εφήβου της μειονότητας, που «φυσικά»
πέρασε στα ψιλά.
Η «πατριωτική» αντιπολίτευση ούτε κάνει πιο
«πλατιά» την επιρροή της Αριστεράς ούτε χτίζει γέφυρες ειρήνης με την άλλη πλευρά του
Αιγαίου, αντίθετα ενισχύει τα κόμματα της κυρίαρχης τάξης. Η διεθνιστική αντιπολίτευση
κόντρα στις δικές μας κυβερνήσεις είναι η μόνη απάντηση και στην Ελλάδα και στην Τουρκία - από την οποία μας ήρθε αυτήν την εβδομάδα ένα λαμπρό παράδειγμα. Η εφημερίδα
(του αδελφού κόμματος του ΣΕΚ, DSiP) «Σοσιαλιστής Εργάτης» κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο ενάντια στην πολεμοκάπηλη πολιτική
του Ερντογάν:
«Ο λαός της Ελλάδας είναι αδέλφια μας!

ίναι γεγονός ότι το εθνικιστικό χαρτί αποτελεί μια διέξοδο για τις
κυβερνήσεις σε Ελλάδα και Τουρκία που βλέπουν το έδαφος να
φεύγει κάτω από μτα ποδια τους όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Το
ομολόγησε ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών Δένδιας που σε πρόσφατη δήλωσή του είπε:«ας θεωρηθεί όχι καλό (για την σχέση των δύοι
χωρών) ότι συμπίπτουν οι εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία».
Είναι επίσης σαφές ότι παρά τους εκατέρωθεν των συνόρων λεονταρισμούς πολιτικών και στρατιωτικών («θα έρθουμε μέρα, θα έρθουμε νύχτα» κλπ) το καλοκαίρι κύλησε σε σχετικά «ήρεμα νερά»,
μετά τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ που δεν θα ήθελαν αποσταθεροποίηση και στο νότιο τμήμα της Ανατολικής Ευρώπης ανάμεσα μάλιστα
στους δύο βασικούς της συμμάχους ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην
Ουκρανία.
Αλλά αυτοί οι δύο παράγοντες δεν σημαίνουν το τέλος της ανησυχίας. Ιστορικά η κοινή συμμετοχή των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ οξύνει
περισσότερους τον ανταγωνισμό για το ποιος είναι το βασικό μαντρόσκυλο των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Μητσοτάκης μπορεί να πηγαίνει
την επομενη εβδομάδα στη συνέλευση του ΟΗΕ λέγοντας ότι «δεν
πρόκειται να ακολουθήσουμε την Τουρκία και τον κ. Ερντογάν στο
μπαράζ προκλητικών δηλώσεων» αλλά στην πράξη το κάνει αυτό συνέχεια και ο ίδιος και οι υπουργοί του. Και τα λόγια είναι το λιγότερο.

Όχι στον πόλεμο στο Αιγαίο! Όχι στον εθνικισμό! Εάν πρόκειται να υπάρξει κάποια γνήσια
αριστερή εναλλακτική στις επερχόμενες εκλογές, βασική της λειτουργία της θα πρέπει να
είναι η επιχειρηματολογία για πολιτική λύση
στην Κύπρο και μόνιμη ειρήνη στο Αιγαίο-Μεσόγειο. Δεν πρόκειται για «ανθρωπιστική» ευχή. Το τιμολόγιο της προληπτικής εξωτερικής
πολιτικής που ονομάζεται «Γαλάζια Πατρίδα»
εκδίδεται για εμάς μαζί με την οικονομική κρίση. Ο τουρκικός καπιταλισμός που έρχεται σε
αντίθεση με όλους τους γείτονές του βρίσκεται σε μια βαθύτερη κρίση χρέους και το κόστος του μετακυλίεται στην ευρύτερη κοινωνία. Δίπλα σε πολλούς άλλους λόγους, το κυβερνητικό μπλοκ πρέπει επίσης να ηττηθεί και
για την “εξωτερική πολιτική” που ασκεί».

Γιώργος Πίττας

Προεκλογικές μανούβρες
Τα διακευβεύματα του ανταγωνισμού ανάμεσα στον ελληνικό και
τον τουρκικό καπιταλισμό μπορεί ελάχιστα να αφορούν τους λαούς
αλλά είναι υπαρκτά. Η όξυνση της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης
κλιμακώνουν ξανά την ένταση για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο οξύνοντας ακόμη
περιοσσότερο τους ανταγωνισμούς. Ό,τι και να λέγεται στα διεθνή
φόρα, στην πράξη η προετοιμασία για τον πόλεμο κλιμακώνεται:
«Το δόγμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το οποίο παρέμενε στόχος και της αμυντικής εξωτερικής πολιτικής, ήταν η αναλογία (ενίσχυσης κάθε χώρας με αμερικανικά όπλα) «επτά προς δέκα» υπέρ
της Τουρκίας. Πλέον, αυτό έχει όχι απλώς ανατραπεί υπέρ της Ελλάδας, αλλά έχει γίνει δέκα – μηδέν» είπε (καθόλου προκλητικά) την
περασμένη Πέμπτη ο Δένδιας. Ένα τεράστιο οικονομικό κόστος που
επωμίζεται ο λαός, σήμερα, μέσα σε συνθήκες που χειροτερεύουν
και μπορούν να χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο αν οι πολεμικές
απειλές γίνουν πράξεις. Και τότε δεν θα μιλάμε για «ατύχημα», θα μιλάμε για προμελετημένο έγκλημα.
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ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Περιβάλλον

Μ

εγάλο συλλαλητήριο οργανώνεται το
Σάββατο 24/9 στις 6μμ στο Μουσείο
στην Πατησίων ενάντια στην κατασκευή του σταθμού ΜΕΤΡΟ πάνω στην πλατεία Εξαρχείων. Προηγήθηκε, με μεγάλη συμμετοχή την Πέμπτη 15/9 η συνέλευση της
πρωτοβουλίας “Όχι μετρό στην Πλατεία
Εξαρχείων”.
Όλες και όλοι τόνισαν ότι έχει δημιουργηθεί στη γειτονιά ένα πλειοψηφικό ρεύμα αντίστασης στο μετρό και την αστυνομοκρατία με
την οποία κρατιέται ανενεργό εδώ και καιρό
το εργοτάξιο της πλατείας. Ανενεργό από τη
στιγμή που συνεχίζεται η απεργία αρχαιολόγων και τεχνικών, αλλά και από τη στιγμή που
η ίδια η κυβέρνηση και η Αττικό Μετρό δεν είχαν πάρει ούτε τα τυπικά μέτρα για να εξελιχθεί ως έργο ακόμη και αν είχε κάποια κοινωνική νομιμοποίηση.
Στη συνέλευση είχε προηγηθεί ανάμεσα
σε άλλες παρέμβαση του Πέτρου Κωνσταντίνου, δημοτικού συμβούλου Αθήνας με την
Ανταρσία στις γειτονιές, για τον μαζικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η διαδήλωση
στις 24/9 και του Βασίλη Μυρσινιά από το
Συνδικάτο Τουρισμού-Επισιτισμού Αττικής
και την Καμαριέρα για να συνδεθεί η απερ-

ΠΑΡΚΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Ξ

Τ

Νέες κινητοποιήσεις

ύλο και «προσαγωγές» επιφύλασσαν τα ΜΑΤ του Μητοστάκη
και του Μπακογιάννη στους κατοίκους που διαμαρτύρονταν για την εισβολή της ιδιωτικής εταιρίας UNISON στο Πάρκο Κύπρου και Πατησίων την Τρίτη 20/9, τα ξημερώματα.
Τα ΜΑΤ επιτέθηκαν με αγριότητα
στο κόσμο που βρέθηκε εκεί με το
πανό τραυματίζοντας ανθρώπους με
χτυπήματα γκλομπ στο κεφάλι και το
σώμα. Προχώρησαν σε έξι προσαγωγές προκειμένου να διαλύουν την
κινητοποίηση. Την ίδια μέρα το απόγευμα, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο,
στο πάρκο γινόταν νέα συγκέντρωση των κατοίκων μετά από κάλεσμα
της Συνέλευσης Αντίστασης και Αλληλεγγύης Κυψέλης-Πατησίων και
άλλων συλλογικοτήτων.
«Η δημοτική αρχή Μπακογιάννη
χαρίζει 35 εκατομμύρια ευρώ στην
εταιρία UNISON και της αναθέτει
εργολαβικά την συντήρηση του
Πράσινου ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν αποψιλωθεί από προσωπικό με το πάγωμα των προλήψεων»
ανέφερε στο κάλεσμά της στη συγκέντρωση η Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας.
«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων και την
αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων από το πάρκο Κύπρου και Πατησίων, όλοι στη συγκέντρωση».

μού μετρό, υποτίθεται για τις ανάγκες του κόσμου, στην πραγματικότητα όμως για να χτυπήσει τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα της γειτονιάς και να συμβάλει στην γενικότερη τουριστικοποίηση της περιοχής» αναφέρει στο κάλεσμά της για το συλλαλητήριο η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή
και την Κλιματική Αλλαγή.

Εκδήλωση

Η

γία του κλάδου με τη μάχη του μετρό.
«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι την μοναδική πλατεία της γειτονιάς, την οποία σχεδιάζει να διαλύσει για την δημιουργία ενός σταθ-

ΠΑΡΚΟ
ΓΟΥΔΗ

Σ

ε σύσκεψη καλεί πολίτες, κοινωνικούς φορείς, δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις την Τετάρτη 21/9/2022 στις 7μμ
στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων στην οδό Λάκωνος 9
(Πάρκο ΚΑΠΑΨ) η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Όπως
καταγγέλλει ανάμεσα σε
άλλα στο κάλεσμά της,
στον πυρήνα του Πάρκου:
«Εκμισθώνονται εκτάσεις
από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και την Ε.Τ.Α.Δ σε ιδιωτικά συμφέροντα καταστρατηγώντας τις χρήσεις γης.
Τοποθετούνται περιφράξεις
μετατρέποντας το Πάρκο
σε ιδιωτικής εκμετάλλευσης
χώρο. Μετατρέπεται αυτός
ο ζωτικός χώρος για το λεκανοπέδιο της Αθήνας σε
ένα απέραντο πάρκινγκ με
διαμπερή κυκλοφορία αυτοκινήτων.
Με το νέο προτεινόμενο
Προεδρικό Διάταγμα αλλάζουν οι χρήσεις γης στον
πυρήνα του Πάρκου και νομιμοποιείται η εγκατάσταση
υπηρεσιών και κτιρίων ασύμβατων με τη λειτουργία του
Μητροπολιτικού Πάρκου».

Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας οργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Τα Εξάρχεια έχουν ιστορία, όχι μετρό στην Πλατεία!»,
την Παρασκευή 30 Σεπτέμβρη 7μμ στην Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αθήνας,
Τσαμαδού 9
Ομιλητές: Σταύρος Σταυρίδης, καθηγητής
Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, Δημήτρης Παπαχρήστος, συγγραφέας, εκφωνητής της κατάληψης Πολυτεχνείου 1973, Αγγελική Μαρκέλλου, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, Βασίλης Μυρσινιάς, μέλος Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Αττικής, Δημήτρης Κουφοβασίλης, Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
Χαιρετισμός: Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

ΜΑΡΙΚΕΣ-ΡΑΦΗΝΑ

Έ

ξω από την προστατευόμενη περιοχή των Μαρικών ζητούν
να μετακινηθεί το αντλιοστάσιο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ
350 κάτοικοι της περιοχής, με κείμενο που κατατέθηκε σε ΕΥΔΑΠ και Δήμο.
Η ΕΥΔΑΠ επιμένει στην εγκατάσταση αντλιοστασίου ακαθάρτων
μέσα στην προστατευόμενη περιοχή των Μαρικών, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων από την αρχή της χρονιάς οπότε οι
μπουλντόζες της εταιρίας ΑΚΤΩΡ ξεκίνησαν την αποψίλωση για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή του έργου. Οι εργασίες τότε είχαν σταματήσει εξαιτίας της άμεσης αντίδρασης κατοίκων και φορέων της περιοχής, αποψιλώνοντας ωστόσο 150τ.μ. υγροτοπικής
ζώνης.
«Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη περιβαλλοντικού οφέλους από
την βιολογική επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Ωστόσο το
κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες, ο Δήμος και οι μελετητές όφειλαν
να γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία για την περιοχή Μαρίκες «απαγορεύει τη δόμηση, την άσκηση οχλουσών
δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει την
οικολογική κατάσταση του υγροτόπου»» αναφέρει το κείμεενο.
«Οι παρακάτω υπογράφοντες ζητάμε από κάθε αρμόδιο φορέα,
να συμβάλλει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του στην επανεξέταση της μελέτης ως προς τη χωροθέτηση του αντλιοστασίου στις
Μαρίκες, βρίσκοντας μία εναλλακτική θέση ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ».
• Στις 5 Οκτωβρίου εκδικάζεται στο ΣτΕ η δεύτερη προσφυγή
κινήσεων, συλλόγων και πολιτών για την αποτροπή της τεράστιας περιβαλλοντικής καταστροφής που συνεπάγεται το έργο
εγκιβωτισμού που ετοιμάζει το Υπουργείο Υποδομών με τη συναίνεση του Δήμου Ραφήνας και της Περιφέρειας Αττικής στο
Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας.
Όπως αναφέρει η Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του
Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας όλους και όλες να πλαισιώσουν αυτόν τον αγώνα: «Εκτός της πλήρους αποψίλωσης όλης
της παραρεμάτιας βλάστησης (συμπεριλαμβανομένων και περίπου 2500 δέντρων), το έργο προβλέπει και πολύ τσιμέντο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο... απόλυτης προστασίας (!) τμήμα της
εκβολής από το Σκλαβενίτη μέχρι λίγο πριν τη θάλασσα θα πέσει
τόσο τσιμέντο, ώστε το ίδιο το ρέμα δε θα είναι καν ορατό...»

Γ.Π.

ο 1989 τα «σοσιαλιστικά» καθεστώτα
της Ανατολικής Ευρώπης άρχισαν το
ένα μετά το άλλο να καταρρέουν. Η οικονομική κρίση, οι διασπάσεις μέσα στην
γραφειοκρατία, ο πόλεμος στο Αφγανιστάν,
οι πολιτικές ανακατατάξεις και μεταρρυθμίσεις στην ίδια τη Ρωσία -όλα αυτά- έπαιξαν
σίγουρα σημαντικό ρόλο. Αλλά ο κρίσιμος
παράγοντας ήταν οι μαζικές κινητοποιήσεις οι διαδηλώσεις, οι ταραχές, οι συγκρούσεις
με την αστυνομία, οι απεργίες. Τον «υπαρκτό
σοσιαλισμό» δεν τον γκρέμισε ο καπιταλισμός της Δύσης: τον γκρέμισαν οι επαναστάσεις των ίδιων των εργατών που υποτίθεται ότι είχαν την εξουσία στην Ανατολή.
Τα καθεστώτα των χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης -της Ουγγαρίας, της Πολωνίας,
της Τσεχοσλοβακίας, της «Λαοκρατικής»
Ανατολικής Γερμανίας, της Ρουμανίας, της
Βουλγαρίας- δεν ήταν σοσιαλιστικά. Ο «σοσιαλισμός» επιβλήθηκε σε αυτές τις χώρες
από τα ρωσικά τανκς. Η μοίρα τους καθορίστηκε από τις συμφωνίες της Γιάλτας, τις
συμφωνίες μοιρασιάς της λείας ανάμεσα
στους νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η Ρωσία επέβαλε στη συνέχεια στις νέες
τις «κτήσεις» καθεστώτα κατ’ εικόνα και
ομοίωση του εαυτού της -καθεστώτα κρατικού καπιταλισμού, εκμεταλλευτικά καθεστώτα που διέφεραν από τους καπιταλισμούς
της Δύσης μόνο στο γεγονός ότι στην κορυφή της της εξουσίας δεν βρισκόταν μια ιδιωτική αστική τάξη τραπεζιτών, βιομηχάνων,
εφοπλιστών, εμπόρων και κερδοσκόπων αλλά μια κρατική γραφειοκρατία.

Εξεγέρσεις
Οι εργάτες και οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης ξεσηκώθηκαν πολλές φορές ενάντια
σε αυτή τη νέα εξουσία. Το 1953 ξεσηκώθηκε η Ανατολική Γερμανία. Το 1956 η Ουγγαρία και η Πολωνία. Το 1968 η Τσεχοσλοβακία. Όλες αυτές οι εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις πνίγηκαν στο αίμα από τα ρωσικά
τανκς. Κατά κανόνα οι ηγέτες και οι πρωτεργάτες των κινημάτων αυτών κατέληγαν στις
φυλακές και το απόσπασμα. Αλλά οι άρχουσες τάξεις ζούσαν συνεχώς κάτω από τον
φόβο της εξέγερσης. Η παρακολούθηση των
«πολιτών» και οι τρομαχτικές μυστικές αστυνομίες -σαν την διαβόητη Στάζι της Ανατολικής Γερμανίας- έγιναν παντού ο κανόνας.
Παρά την άγρια καταστολή, όμως, οι ανταρσίες και οι εξεγέρσεις δεν σταμάτησαν ουσιαστικά ποτέ.
Οι εξεγέρσεις του 1989 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Το καλοκαίρι του 1980 είχαν
ξεσηκωθεί οι εργάτες στην Πολωνία. Η
αφορμή ήταν η απόλυση, στις 14 Αυγούστου, με την συνήθη κατηγορία του σαμποτάζ, μιας εργάτριας, της Άννα Βαλεντίνοβιτς,
από το ναυπηγείο Λένιν του Γκτανσκ. Οι απολύσεις με την κατηγορία του σαμποτάζ -δηλαδή της απόπειρας οργάνωσης των εργατών- ήταν συνηθισμένη πρακτική. Αλλά αυτή
τη φορά η καταστολή γύρισε μπούμερανγκ:
την ίδια μέρα χειρόγραφες προκηρύξεις που
καλούσαν τους εργάτες να συγκεντρωθούν
το μεσημέρι στο προαύλιο άρχισαν να κυκλοφορούν σε όλο το ναυπηγείο. Η συγκέντρωση αυτή -που ζητούσε αρχικά συνάντηση
με τη διοίκηση και επαναπρόσληψη της Βαλεντίνοβιτς- αποφάσισε την κατάληψη του
εργοστασίου.
Από το Γκντανσκ η σπίθα της εξέγερσης
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Ιστορία

Σοσιαλισμός κόντρα στους εργάτες
δεν χτίζεται

απλώθηκε σαν αστραπή σε ολόκληρη την Πολωνία. Οι εργάτες άρχισαν
να φτιάχνουν «Συντονιστικές Απεργιακές Επιτροπές» με αντιπροσώπους από όλους τους εργασιακούς
χώρους της περιοχής και να θέτουν
ολοένα και πιο πολλές απαιτήσεις.
Τα διάσημα «21 αιτήματα» της
απεργιακής επιτροπής του Γκτανσκ
ζητούσαν ανάμεσα στα άλλα την κατάργηση της λογοκρισίας, την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και το δικαίωμα των εργατών να
φτιάχνουν ανεξάρτητα συνδικάτα.
Στις 31 Αυγούστου του 1980 έντρομη η κυβέρνηση από το ανεξέλεγκτο
κύμα των απεργιών έτρεξε όχι μόνο
να ανοίξει διάλογο με τις απεργιακές
επιτροπές αλλά και να δηλώσει ότι
αποδέχεται τα 21 αιτήματα. Το καθεστώς που είχε αντιμετωπίσει μέχρι
εκείνη τη στιγμή δια πυρός και σιδήρου κάθε φωνή διαμαρτυρίας αναγκαζόταν τώρα να οπισθοχωρήσει.
Οι εργάτες «γιόρτασαν» τη νίκη
τους αυτή με την δημιουργία της Solidarnosc, (Αλληλεγγύη), του πρώτου
ανεξάρτητου εργατικού συνδικάτου
στην ιστορία της «σοσιαλιστικής»
Πολωνίας. Η Αλληλεγγύη κατάφερε
μέσα στους επόμενους μήνες να
κερδίσει τις καρδιές της πλειοψηφίας των εργατών της Πολωνίας και
να αναπτερώσει τις ελπίδες όλων
των λαών της Ανατολικής Ευρώπης.
Στο απόγειο της δύναμής της είχε 10
εκατομμύρια μέλη.
Αλλά δεν κατάφερε το 1980/81 να
νικήσει. Στις 12 Δεκεμβρίου του
1981 ένα πραξικόπημα οργανωμένο
από τον στρατηγό Γιαρουζέλσκι πήρε την εξουσία, έθεσε εκτός νόμου
την Αλληλεγγύη και επέβαλλε τον
στρατιωτικό νόμο στη χώρα. Η καταστολή κέρδισε τη «μάχη» – αλλά στο
τέλος η γραφειοκρατία θα έχανε τον
πόλεμο.

Σπίθα
Το 1989 η σπίθα που έμελλε να
γκρεμίσει τον «υπαρκτό σοσιαλισμό»
άναψε στην Ανατολική Γερμανία.
Από τα μέσα του 1988 ολόκληρο το
Ανατολικό Μπλοκ βρισκόταν σε αναταραχή. Σποραδικές απεργίες και
διαδηλώσεις σάρωναν εδώ και μήνες όλες σχεδόν τις χώρες του
«Συμφώνου της Βαρσοβίας» (όπως
ονομαζόταν το ρωσικό αντίστοιχο
του ΝΑΤΟ την εποχή εκείνη). Τον
Οκτώβρη του 1988 ένας σύμβουλος
του Γκορμπατσόφ προειδοποιούσε:
«Τώρα πρέπει να σκεφτούμε πως
θα δράσουμε αν μια ή περισσότερες
χώρες χρεοκοπήσουν ταυτόχρονα.
Αυτή είναι μια ρεαλιστική προοπτική… Τι θα κάνουμε αν η κοινωνική
αστάθεια που παίρνει τώρα εκρηκτικό χαρακτήρα στην Ουγγαρία συμπέσει με έναν νέο γύρο αναταραχής

Το αποτέλεσμα ήταν μια εξέγερση
χωρίς προηγούμενο. Στις 9 Οκτωβρίου η κυβέρνηση διέταξε τον στρατό
να εμποδίσει την συγκέντρωση που
είχε οργανωθεί για εκείνη την ημέρα.
Αλλά η μαζικότητα ήταν τόσο μεγάλη
που ανάγκασε τον στρατό να κάνει
πίσω: «Εριχ δεν μπορούμε να χτυπήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους» διαμήνυσε εκείνη την ημέρα ο
αρχηγός της Στάζι στον Έριχ Χόνεκερ, τον ηγέτη της Ανατολικής Γερμανίας. Στις 17 Οκτωβρίου ο Χόνεκερ ξηλώθηκε από την εξουσία. Ο
διάδοχός του, ο Εγκον Κρεντς, δεν
είχε καλύτερη τύχη. Στις 9 Νοεμβρίου η κυβέρνηση άνοιξε τα σύνορα όχι απλά προς την Τσεχοσλοβακία
αλλά προς την Δυτική Γερμανία. Το
μισητό Τείχος του Βερολίνου έπεσε.
Και μαζί του έπεσε όλο το οικοδόμημα του «υπαρκτού σοσιαλισμού»
στην Ανατολική Ευρώπη.

Τσαουσέσκου

Εργατική συγκέντρωση στα κατειλημμένα ναυπηγία του Γκντανσκ το καλοκαίρι του 1980.

στην Πολωνία ή νέες διαδηλώσεις
στην Τσεχοσλοβακία; Έχουμε κάποιο σχέδιο;»
Στην πραγματικότητα η γραφειοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο. Ούτε μπορούσε να έχει. Η Ρωσία δεν
ήταν πλέον σε θέση να στείλει τα
τανκς να προστατεύσουν τα καθεστώτα από την οργή των εργατών,
όπως είχε κάνει το 1953, το 1956 και
το 1968. Το 1981 κιόλας, στο ζενίθ
της «κρίσης της Αλληλεγγύης» ο Γιούρι Αντρόποφ, ο τότε αρχηγός της
KGB, της διαβόητης μυστικής υπηρεσίας της Ρωσίας και μετέπειτα γενικός γραμματέας του Κομμουνιστι-

κού Κόμματος, είχε ξεκάθαρα δηλώσει ότι «θα ήταν αδύνατο για εμάς
να στείλουμε τώρα στρατό στην Πολωνία». Και οι συνθήκες είχαν γίνει
ακόμα πιο δύσκολες μέσα στα 8
χρόνια που είχαν μεσολαβήσει από
τότε. Στο Βερολίνο, τη Βουδαπέστη
και τη Βαρσοβία, οι γραφειοκράτες,
στερημένοι από τις «πλάτες» του
ρωσικού στρατού έψαχναν παντού
τρόπους να περιορίσουν τις ανταρσίες με ένα μείγμα καταστολής και
παραχωρήσεων. Το αποτέλεσμα
ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό
που περίμεναν.
Στην Πολωνία η κυβέρνηση του

Τ

Γιαρουζέλσκι κάθισε στο «στρογγυλό τραπέζι» των διαπραγματεύσεων
με την μέχρι πριν από λίγο φυλακισμένη ηγεσία της Αλληλεγγύης. Η
Ουγγαρία γκρέμισε, στα πλαίσια της
βελτίωσης των σχέσεων με τη Δύση,
τα οχυρωματικά έργα στα σύνορα με
την Αυστρία. Το αποτέλεσμα ήταν
μια μαζική έξοδος χιλιάδων εργατών
προς τη Δυτική Ευρώπη – που προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα
και να φύγουν με κάθε τρόπο. Τον
Οκτώβρη του 1989 η κυβέρνηση της
Ανατολικής Γερμανίας, για να σταματήσει το κύμα της φυγής, έκλεισε τα
σύνορά της με την Τσεχοσλοβακία.

ο 1981, την εποχή που οι απεργίες σάρωναν την Πολωνία
κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Αλληλεγγύη».
Ο τίτλος ήταν δανεισμένος από την Solidarnosc. Ο στόχος
του περιοδικού ήταν να αναδείξει τους αγώνες των εργατών
ενάντια στον υποτιθέμενο «υπαρκτό Σοσιαλισμό» -από την Πολωνία μέχρι την ίδια τη Ρωσία- και να απαντήσει στις συκοφαντίες του σταλινισμού που βάφτιζε τα 10 εκατομμύρια εργάτες
μέλη της Αλληλεγγύης στην Πολωνία «πράκτορες του ιμπεριαλισμού».
Το πραξικόπημα στην Πολωνία «πρόλαβε» το πρώτο τεύχος
λίγο πριν φτάσει στο τυπογραφείο. Το εξώφυλλο του δείχνει
ένα διάσημο σκίτσο της εποχής, με τα τανκς του Γιαρουζέλσκι
να ισοπεδώνουν το εργατικό κίνημα στην Πολωνία. Το τεύχος
έγινε ανάρπαστο, παρά την άμεση δεύτερη έκδοσή του.
Η Αλληλεγγύη κυκλοφόρησε δυο ακόμα τεύχη μέσα στους
επόμενους μήνες.

Την πιο δραματική τροπή πήραν οι
εξελίξεις στην Ρουμανία. Το καθεστώς του Νικολάι Τσαουσέσκου ήταν
ένα από τα πιο σκληρά της Ανατολικής Ευρώπης. Με τη βοήθεια της Σεκουριτάτε, της μυστικής αστυνομίας,
είχε επιβάλλει ένα καθεστώς απόλυτου τρόμου. Αλλά δεν κατάφερε να
τον σώσει: στις 22 Δεκεμβρίου του
1989 ένα τεράστιο πλήθος που είχε
συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία
του Κομμουνιστικού Κόμματος εισέβαλλε στο κτήριο. Ο Τσαουσέσκου
έφυγε από την ταράτσα με ελικόπτερο για να γλυτώσει την ζωή του. Για
να κατευνάσουν την οργή του κόσμου οι ίδιοι οι μέχρι πριν από λίγο
επιτελείς του που πήραν στη συνέχεια «στο όνομα της δημοκρατίας»
την εξουσία αναγκάστηκαν να τον
περάσουν από έκτακτο στρατοδικείο
και να ύστερα από τρεις μόνο μέρες
να τον εκτελέσουν.
Η πτώση του κρατικού καπιταλισμού δεν έφερε την ευημερία που
περίμενε ο κόσμος στην Ανατολική
Ευρώπη. Οι επαναστάσεις έμειναν
στη μέση – γκρέμισαν την κρατική
γραφειοκρατία αλλά δεν ξήλωσαν
τον καπιταλισμό. Γι’ αυτό, ούτε την
πραγματική ελευθερία έφεραν. Η εργατική τάξη έδειξε την δύναμη της ,
αλλά δεν είχε ηγεσίες αντάξιες των
εξεγέρσεων. Η Αριστερά στη Δύση
ήταν γεμάτη αυταπάτες για τον
Γκορμπατσώφ και τους άλλους «μεταρρυθμιστές» της Ανατολής. Κανένας απ’ αυτούς δεν ήθελε τους εργάτες στην εξουσία και έτσι άφησαν τοδρόμο ανοιχτό για τους «ολιγάρχες»
που επέβαλαν παντού μια ελεγχόμενη απ’ αυτούς μεταπολίτευση στις
χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 βιβλιοπωλείο ΜετεωρίΚΥΨΕΛΗ

της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 8μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ
Εργατικές εξεγέρσεις στα καθεστώτα του
κρατικού καπιταλισμού
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Blue Bear 7.30μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής : Βασίλης Μυρσινιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Πέρσα Κατσανούλη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως

Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Περιμπανού 7μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αριστεράς
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

• ΠΕΜΠΤΗ 22/9
ΠΑΤΗΣΙΑ

καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Άρια Σταροπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Ρεμπέκα Ρούσου

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9 καφέ Κουτσό 7.μμ
ΓΚΥΖΗ

Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/9 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/9
καφέ Glendora, Μεγ. Αλεξάνδρου 81, 7μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως
και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Εύη Μαχοβίτσκαγια

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

• ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Περιβολάκι 8μμ
ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αριστεράς
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

• ΠΕΜΠΤΗ 22/9

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αριστεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

• ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Περιμπανού 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ

Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 θέατρο Εθνικής ΑντίσταΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

σης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αριστεράς
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 θέατρο Εθνικής Αντίστασης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9
ΙΛΙΟΝ

κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αριστεράς
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Στάθης Κούννας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
ΣΕΚΕ, οι επαναστατικές ρίζες της αριστεράς στην Ελλάδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ –
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9

δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αριστεράς
Ομιλητής: Χρήστος Πλακουτσής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9

δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7.30μμ
100 χρόνια από την Πάρμα: Μια αντιφασιστική νίκη που δεν ολοκληρώθηκε
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 πλ. Φελέκη,
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 πλ. Φελέκη,
Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία 7μμ
Εργατική τάξη και συνδικάτα
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ

Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 πολιτιστικό κέντρο
ΝΙΚΑΙΑ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

«Μάνος Λοΐζος», Θηβών 245, προαύλιο 7μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Δημήτρης Καλπίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 πολιτιστικό κέντρο
«Μάνος Λοΐζος», Θηβών 245, προαύλιο 7μμ
Είναι η Κούβα σοσιαλιστική;
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αριστεράς
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Εργατική τάξη και συνδικάτα
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 πλ. Ηρώων 7.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ

Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αριστεράς
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Εργατική τάξη και συνδικάτα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 δημαρχείο 7μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 Θόλος 8μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ aberto, Ρήγα Φερραίου
48-50 (πλ. Όλγας) 7μμ
Το «καυτό φθινόπωρο» είναι εδώ!
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΞΑΝΘΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Νώντας Φάσσος

• ΠΕΜΠΤΗ 22/9

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Χρήστος Νοβακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Ήλια Ιατρού

• ΠΕΜΠΤΗ 22/9
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αριστεράς
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Ψωμί και Μέλι,
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλήτρια: Τζούλη Καρούτσου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 δημαρχείο, 5ος ορ.,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 δημαρχείο, 5ος ορ.,
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9 καφέ Σιδεράδικο 8.30μμ
Μια κρίση χωρίς τέλος
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Το «καυτό φθινόπωρο» είναι εδώ!
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το «καυτό φθινόπωρο» είναι εδώ!
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

Θεσσαλονίκη
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Γιώτης 7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Μια κρίση χωρίς τέλος;
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Baraka 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

• ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Κονάκι 7.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ

Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

Εξορμήσεις
ΠΕΜΠΤΗ 22/9
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9
ΠΑΤΗΣΙΑ
Σταθμός ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σάββατο
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Κάτω Πετράλωνα 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 6.30μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 7μμ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Γούναρη και Σβώλου 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ
ΒΟΛΟΣ Παραλία, Θόλος 7.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/9
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ
Λεωφ. Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 11.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
XΑΛΑΝΔΡΙ Χαιμαντά 12μ
Ν.ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κάτω πλατεία Everest 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρο 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραϊσκου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. ΑΓ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30πμ
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ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για
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.

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

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

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17
Νο 1539, 21 Σεπτέμβρη 2022

EIΡΗΝΗ ΠΑΠΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ

Διπλή πολύτιμη κληρονομιά

Κ

ώστας Καζάκος, Ειρήνη Παπά, δυο
μορφές της τέχνης που μας άφησαν προσφάτως για άλλους τόπους
και άλλους λειμώνες. Δυο μορφές της τέχνης που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στα καλλιτεχνικά δρώμενα της ελληνικής θεατρικής σκηνής, της οθόνης και
όχι μόνο. Στους επαναστάτες βέβαια δεν
ταιριάζουν οι τυπολογίες του είδους, μεγάλη απώλεια, άφησαν μεγάλο κενό πίσω
τους ή ότι η τέχνη έμεινε ορφανή. Ταιριάζει όμως η αναζήτηση του ίχνους που
αφήνουν στο πέρασμά τους, στον ούτως ή
άλλως φθαρτό κόσμο που ζούμε, τόσο οι
άνθρωποι της τέχνης ή της διανόησης,
όσο και οιοσδήποτε θνητός και άσημος.
Ας αφήσουμε λοιπόν τις κενολογίες στους
λάτρεις των τύπων και στις μοιρολογίστρες το θρήνο και οδυρμό και ας δούμε
εμείς που αγωνιζόμαστε για μια έξοδο από
τον άκαρδο ετούτο κόσμο, που θα έλεγε
και o νεαρός Κάρολος, τι έχουμε να διδαχθούμε.
Η τέχνη δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί όμως να συμβάλλει στη διαμόρφωση των συνειδήσεων. Σε αυτό που
θα ονομάζουμε μέτωπο ιδεολογικής πάλης
ή παραφράζοντας λίγο τον Αντόνιο Γκράμσι, στον πόλεμο των θεωρητικών θέσεων.
Η Ειρήνη Παπά ήταν αναμφισβήτητα μια
ακαταμάχητη παρουσία, τόσο για την μεσογειακή ομορφιά της, σύγχρονη ιέρεια ή
μια ζωντανή Καρυάτιδα κατά τον Κάρολο
Κουν, όσο και για τη δυναμική και λεβέντικη προσωπικότητά της. Η παρακάτω φράση τα λέει όλα: «εγώ είμαι ηθοποιός όχι
κρεμάστρα του πουλόβερ. Για μένα το παραμύθι της Σταχτοπούτας είναι το πιο ανήθικο που υπάρχει» (από συνέντευξη του
1995 στον Νίκο Χατζηνικολάου).
Φυσικά οι ρόλοι της στο σινεμά, ως Αντιγόνη, Ηλέκτρα, Ελένη στις Τρωάδες και
Κλυταιμνήστρα στην Ιφιγένεια, ήταν σημαντικοί στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι, αφού
μετέφεραν τους αρχέτυπους μύθους, της
αντίστασης, της εκδίκησης, του πάθους,
του έρωτα, στο ευρύ κοινό μέσω του κινηματογράφου. Σημαντικό επίσης είναι για
μια κοινωνία που ζει στις παρυφές της Ευρώπης, να δει ένα δικό της τέκνο να μεσουρανεί διεθνώς, αλλά η μεγάλη της
προσφορά ήταν η συμμετοχή της στην ταινία του Κώστα Γαβρά «Ζ». Η ταινία αυτή
ήταν σημαντική γιατί αποτελεί τη φωνή της
αγωνιζόμενης κοινωνίας στο εξωτερικό.
Πότε; Το 1969 όταν στην Ελληνική επικράτεια όλα τά σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Το «Ζ» μαζί με τους «Ανθρωποφύλακες» του Περικλή Κοροβέση και τη
μουσική του Μίκη, αποτελούσαν τις ντουντούκες που θα κάνουν παγκόσμια γνωστά
όλα όσα συμβαίνουν στη δικτατορία των
συνταγματαρχών. Αντίο λοιπόν αγαπημένη
Ειρήνη στο αιώνιο ταξίδι σου!
Ο Κώστας Καζάκος ως καλλιτέχνης είχε
ένα ειδικό βάρος, καθώς ήταν στρατευμένος να υπηρετεί την υπόθεση του σοσιαλι-

σμού μέσω της τέχνης του. Από παιδί βίωσε την εκδικητική μανία του αστικού κράτους, καθώς ο πατέρας του ήταν στέλεχος
του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Δεν του επετράπη
να δώσει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο,
αφού απαιτούνταν πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Πολλά χρόνια μετά το
τέλος του εμφυλίου πολέμου, η επίθεση
στους ηττημένους συνεχιζόταν χωρίς έλεος. Σε αυτό το τρομοκρατικό κλίμα που είχε οργανώσει η μισαλλόδοξη δεξιά και το
κράτος της, το φρόνημα του Καζάκου αλλά και πολλών άλλων καλλιτεχνών δεν κάμφθηκε, αντίθετα έδωσε με πάθος τον αγώνα για τις ιδέες του από το μετερίζι της τέχνης.

Βαθιά συνείδηση
Ο Κώστας Καζάκος ήταν πληθωρικός, με
επιβλητική παρουσία ως ηθοποιός, μια παρουσία που εντυπωσίαζε. Η φωνή του δυνατή και μπάσα με τη χαρακτηριστική παθιασμένη βραχνάδα, ενέπνεε σεβασμό και
επέβαλλε την προσήλωση του θεατή. Σκηνοθέτης και μεταφραστής θεατρικών έργων επέλεξε να υπηρετεί τον άνθρωπο μέσω της τέχνης που εξανθρωπίζει, όπως
έλεγε ο ίδιος. Ο Κώστας Καζάκος με βαθιά
συνείδηση της κοινωνικής αποστολής της
τέχνης αντί για την παραμυθία πρότεινε το
στοχασμό και την κρίση πάνω στα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα. Η τελευταία θεατρική δουλειά του «Πώς να σωπάσω» κινείται στην ίδια ρότα. Καταγγέλλει ουσιαστικά τους υπεύθυνους των δεινών που ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια τις ζωές
όλων μας, τα οποία δεν είναι βέβαια θεομηνίες, αλλά πολιτικές και οικονομικές επιλογές της άρχουσας ολιγαρχίας.
Ο Καζάκος όμως έπαιξε ένα αφανή αλλά σημαντικό ρόλο στο ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου το 1973 με την μοναδική παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο». Μπαίνοντας το 1973 υπάρχει αναμφισβήτητα ένα
κλίμα γενικού ξεσηκωμού. Η προσπάθεια
εκδημοκρατισμού της χούντας άφηνε μικρά περιθώρια για παράκαμψη της λογοκρισίας. Έτσι ο θίασος Καρέζη – Καζάκου
κατάφερε να ξεπεράσει το σκόπελο της

λογοκρισίας παρουσιάζοντας σαν σάτιρα
– κωμωδία το έργο «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» σε κείμενα του Ιάκωβου Καμπανέλη
και σκηνοθεσία Κώστα Καζάκου. Πρόκειται για μια αλληγορία, όπου καταγγέλλονται όλα όσα υπέφερε ο ελληνικός λαός
από τους ντόπιους και ξένους δυνάστες,
από το 1821 μέχρι τις μέρες μας. Ο κόσμος από τον Ιούλιο συνέρρεε για να το
παρακολουθήσει, γνωρίζοντας ότι είναι
ένα κάλεσμα για αγώνα κατά της δικτατορίας. Σε εποχές τυραννίας ο λαός αναζητά στηρίγματα και η θεατρική παράσταση
του θεάτρου Αθήναιον τα έδινε απλόχερα.
Εδώ ακούγεται από τη μυθική φωνή του
Νίκου Ξυλούρη και τη ζεστή φωνή της
Τζένης Καρέζης η φράση «λαέ μη σφίξεις
άλλο το ζωνάρι». Θορυβημένη και τρομαγμένη η χούντα θα κατεβάσει το έργο, αλλά την αντιστασιακή δουλειά την είχε ήδη
κάνει. Έδωσε το μήνυμα της μαχητικής
διάθεσης του λαού και μετέδωσε διδάγματα αντίστασης ενάντια στους τυράννους.
Το ξέσπασμα του Πολυτεχνείου ήρθε σαν
ώριμο φρούτο. «Το Μεγάλο μας Τσίρκο»
είναι μια παράσταση σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα.
Αξίζει λοιπόν μια αναφορά στον ηθοποιό
και αγωνιστή Κώστα Καζάκο τώρα που
άφησε τα εγκόσμια για το μεγάλο ταξίδι
στην αιωνιότητα, αφού η καλλιτεχνική του
παρουσία διδάσκει αγωνιστικό φρόνημα
και η τελευταία πράξη της ζωής του, να
δωρίσει το σώμα του στην ιατρική σχολή,
διδάσκει την επιλογή της επιστήμης έναντι
του παραμυθιού. Ας θυμόμαστε τον αγωνιστή με την αγέρωχη και επιβλητική παρουσία, με τη βροντερή φωνή, για τους αγώνες και το αγωνιστικό του φρόνημα μέχρι
το τέλος και όπως έλεγε και ο ίδιος για την
κοινωνική απελευθέρωση: σημασία έχει να
παλεύεις για να γίνει. Αν θα γίνει ή δεν θα
γίνει σε 50 ή 100 χρόνια είναι δευτερεύον.
Αν κινητοποιηθούμε πολλοί, θα γίνει αύριο.
Αν οι 10 είναι ξάπλα στον καναπέ και οι 2
τρέχουν, θ’ αργήσει πολύ. Η ζωή είναι
αγώνας.

Χρήστος Μάραντος
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Τ

ην έκδοσή του «ΣΕΚΕ - Οι
επαναστατικές ρίζες της Αριστεράς στην Ελλάδα» παρουσίασε την Πεμπτη 15 Σεπτέμβρη,
στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο,
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Ήταν
μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση,
την οποία παρακολούθησε πλήθος
επισκεπτών του Φεστιβάλ. Ομιλητές
ήταν ο ιστορικός Μιχάλης Λυμπεράτος και ο συγγραφέας του βιβλίου
Λέανδρος Μπόλαρης.
«Συζητάμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο, του Λέανδρου Μπόλαρη, για τη
δημιουργία των πρώτων κομματικών
σχηματισμών της Αριστεράς στην
Ελλάδα, μια διαδικασία στενά συνδεδεμένη με αυτό που αποτελεί και το
αντικείμενο όλης της Έκθεσης, δηλαδή το θέμα της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η Μικρασιατική Καταστροφή ήταν ένα γεγονός που άλλαξε την οικονομική και πολιτική φυσιογνωμία της χώρας, δημιούργησε νέες κατευθύνσεις και νέους σκοπούς
για το λαϊκό και κοινωνικό κίνημα και
σε μεγάλο βαθμό γέννησε και το
ΕΑΜ κατά τη διάρκεια της κατοχής,
από την άποψη ότι αξιοποίησε όλο
αυτό το ιδεολογικό δυναμικό που δημιούργησαν οι επιπτώσεις της», είπε
εισαγωγικά ο Μ. Λυμπεράτος.
Οι καταστροφικές συνέπειες του
πολέμου, τόσο πάνω στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας όσο και στον
κόσμο στην Ελλάδα, ήταν βασικό σημείο της ομιλίας του. Το γεγονός ότι
από τις τέσσερις σκηνές εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, αυτή της βιβλιοπαρούσιασης ήταν κατά ευχάριστη
σύμπτωση αφιερωμένη στη Διδώ Σωτηρίου, του έδωσε την καλύτερη
αφορμή να μιλήσει για τους πρώτους: «Η Διδώ Σωτηρίου ήταν μια Αϊβαλιώτισσα, η οποία μετά την πυρπόληση της Σμύρνης, έφτασε στον
Πειραιά και μετά στην Αθήνα. Ήταν
ήδη ένας άνθρωπος συνειδητοποιημένος, που σταδιακά προσχώρησε
στη λογική της Αριστεράς, έγινε μια
πολύ συνεπής κομμουνίστρια κι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στις πολιτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές διαδικασίες για έναν ολόκληρο αιώνα.
Για να φτάσει όμως σε μια τέτοια
στάση ζωής -ακόμα και το σπίτι της
παραχώρησε στην Εταιρία Ελλήνων
Λογοτεχνών- έπρεπε να υποστεί έναν
ολόκληρο μετασχηματισμό που ήταν
σοκαριστικός. Γιατί όταν οι Έλληνες
έφυγαν από τη Μικρά Ασία -όχι μόνο
οι κάτοικοι αλλά και όσοι ήταν στο
στρατό- είχαν διαμορφώσει μια αίσθηση ότι υπέστησαν μια προδοσία,
εκτέθηκαν από τη συμπεριφορά του
ελληνικού κράτους και τις επιδιώξεις
του, αυτές που ήταν συνδεδεμένες
με τον μεγαλοϊδεατισμό», είπε.
Ήταν μια συμπεριφορά που δεν
άλλαξε όταν οι πρόσφυγες έφτασαν
εδώ, όπως ανέλυσε διεξοδικά στη
συνέχεια, αναφέροντας και «ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το Δουργούτι
[σ.σ ‘Το Δουργούτι της Κατοχής και
της Αντίστασης 1941-1944’ του Νίκου

Βιβλίο
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Οι επαναστατικές ρίζες της Αριστεράς

15/9, Στιγμιότυπο της βιβλιοπαρουσίασης στο Ζάππειο. Φωτό: Λένα Βερδέ

Αμπανάβα, παρουσίαση του οποίου
θα βρείτε στο Σοσιαλισμός από τα
Κάτω που κυκλοφορεί] που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς
χτίστηκαν οι προσφυγουπόλεις στην
Αθήνα, πώς ζήσαν οι άνθρωποι μέσα
σε αυτές, πώς συνέχισαν να βασανίζονται και να μην έχουν τη δυνατότητα μιας διεξόδου».

Πολεμική εξόρμηση
Αντίστοιχες επιπτώσεις είχε η πολεμική εξόρμηση στον ελληνικό πληθυσμό, γεγονός που την έκανε πλειοψηφικά μισητή, συνέχισε ο Μ.Λυμπεράτος. «Διαπιστώθηκε μέσω εκλογικής διαδικασίας ότι ο ελληνικός
λαός δεν ήθελε τον πόλεμο αυτό,
δεν μπορούσε να πολεμήσει. Έγιναν
εκλογές του Νοέμβρη του 1920 και
τις έχασε πανηγυρικά ο Βενιζέλος ..
Ο ίδιος δεν εκλέχτηκε καν βουλευτής», περιέγραψε, εξηγώντας τους
λόγους: «Ο κόσμος ήταν σε πολύ
δύσκολη κατάσταση. Ο ελληνικός
προϋπολογισμός δεν μπορούσε να
καλύψει τα έξοδά του...
Οι φαντάροι αντιμετώπιζαν κι αυτοί τεράστια προβλήματα. Χρειάστηκε να επιστρατευτεί η κλάση του
1910, αυτή που είχε πολεμήσει και
στους Βαλκανικούς Πολέμους.
Ήταν μια παρατεταμένη στράτευση,
οι άνθρωποι είχαν αφήσει τα χωράφια τους ακαλλιέργητα, όλος ο
αγροτικός χώρος στην ουσία στέναζε. Και χωρίς αγροτική παραγωγή
δεν μπορεί να συντηρηθεί στρατός
στο μέτωπο. Σκεφτείτε τον κόσμο
που πολεμούσε στο μέτωπο και ήξερε ότι τα παιδιά και οι γυναίκες του
στα μετόπισθεν πεινούσαν».
Αυτή τη δυσαρέσκεια ήρθε να εκφράσει αλλά και να οργανώσει σε ένα
δυνατό αντιπολεμικό κίνημα το ΣΕΚΕ,
ήταν το κεντρικό σημείο της ομιλίας

Από αριστερά: Μ. Λυμπεράτος, Ζ.Λυσικάτου, Λ.Μπόλαρης.

που έκανε ο Λέανδρος Μπόλαρης.
«Το ΣΕΚΕ ιδρύθηκε το Νοέμβρη
του 1918, σε μια σημαδιακή ημερομηνία. Μόλις είχε τελειώσει ο Α’ΠΠ
και είχε γνωστό το ξέσπασμα της
Γερμανικής Επανάστασης. Και σύμφωνα με την περιγραφή ενός από
τους πρωτεργάτες της ίδρυσής του
και συνολικά της Αριστεράς και του
συνδικαλισμού στην Ελλάδα τότε,
του Αβραάμ Μπεναρόγια, συγκροτήθηκε από τους ζωηρώτερους και συνειδητότερους εκπροσώπους του
ελληνικού προλεταριάτου ... Ήταν η
περίοδος των πρώτων απεργιών και
της συγκρότησης της ΓΣΕΕ και ήταν
η στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση
ισχυριζόταν -καλή ώρα- ότι είμαστε
στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Μπήκαμε στον Α’ΠΠ με τον Εθνικό
Διχασμό, βρεθήκαμε με τους νικητές
και τώρα θα δρέψουμε τους καρπούς αυτής της επιλογής», είπε αρχικά ο Λέανδρος.
«Σε αυτή την κομβική συγκυρία
έρχεται το ΣΕΚΕ να πει “Όχι στον
πόλεμο”, ο πόλεμος δεν γίνεται για
την “απελευθέρωση των αδελφών
μας” στη Μικρά Ασία, είναι ψέμα ότι
η Ιωνία είναι τρεις χιλιάδες χρόνια

ελληνική, ο πόλεμος γίνεται για τη
μοιρασιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τα συμφέροντα της βρετανικής αυτοκρατορίας και των ελλήνων καπιταλιστών που θέλαν την
επέκταση του κράτους τους», συνέχισε. «Κι αυτό που κάνει το ΣΕΚΕ είναι να συνδέσει τη μάχη ενάντια
στον πόλεμο με το εργατικό κίνημα.
Το να απεργούν οι τραπεζοϋπάλληλοι ή οι ηθοποιοί της Αθήνας το
1919, για να μην μιλήσουμε για τους
καπνεργάτες και άλλα πιο γνωστά
κομμάτια, δεν ήταν απλό. Το ΣΕΚΕ
προσπαθεί να βάλει την κίνηση της
εργατικής τάξης μπροστά στην αντιπολεμική διάθεση».

Ταξική πάλη
Ήταν μια τολμηρή πολιτική, εξήγησε στη συνέχεια. «Και μόνο η επιλογή ότι η ταξική πάλη δεν σταματάει επειδή το έθνος πολεμάει -αντίθετα επειδή αυτός ο πόλεμος δεν είναι
δικός μας εμείς δεν έχουμε κανένα
λόγο να σταματήσουμε τους αγώνες
για ψωμί και δικαιώματα- ήταν σκληρή. Όταν το 1921 απήργησαν οι σιδηροδρομικοί, ένα σωματείο που το
ΣΕΚΕ ήταν μειοψηφία, η τιμωρία για

τους επιστρατευμένους απεργούς
ήταν να σταλούν στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Εκεί οι σιδηροδρομικοί
γίναν κομμουνιστές και συνδέθηκαν
με τους φαντάρους του μετώπου
που δρούσαν σε αντιπολεμικούς
ομίλους. Ο Παντελής Πουλιόπουλος
ήταν βασική φυσιογνωμία», είπε, για
να τονίσει αμέσως μετά τη σημασία
αυτής της παρέμβασης:
«Μέχρι τότε την αντιπολεμική διάθεση την καρπώνονταν ένα αστικό
κόμμα, οι Βασιλόφρονες. Τα φτωχά
λαϊκά στρώματα και οι εργάτες της
Αθήνας και του Πειραιά κατά κύριο
λόγο ψήφιζαν Λαϊκό Κόμμα και όχι
Φιλελεύθερους. Με αυτή την παρέμβαση, το ΣΕΚΕ καταφέρνει να δώσει
τη δικιά της φωνή στην εργατική τάξη ώστε να μην είναι κομμάτι της
σύγκρουσης ανάμεσα σε βενιζελικούς και βασιλόφρονες. Το έκανε
αυτό γιατί ήταν ένα κόμμα επαναστατικό και διεθνιστικό. Από τα ιδρυτικά του κείμενα συνδέθηκε με την
Κομμουνιστική Διεθνή του Λένιν και
του Τρότσκι, ξεκαθάρισε ότι η κοινωνία αλλάζει με επανάσταση κι όχι
με την ψήφο στις εκλογές, ότι δεν
υπάρχει εθνικό συμφέρον αλλά ταξικά συμφέροντα που συγκρούονται,
ότι οι εργάτες των άλλων χωρών είναι αδέλφια μας.
Το έκανε και θεωρητικά και σαν
αιτήματα και δράση. Ένα παράδειγμα. Το Γενάρη του 1921 απεργούν
οι υφάντριες του Ρετσίνα στον Πειραιά, ένα μεγάλο εργοστάσιο που
πάλι το σωματείο δεν ελέγχεται από
το ΣΕΚΕ αλλά είναι αυτό που οργανώνει τη συμπαράσταση. Οι εργάτριες ζητάνε αυξήσεις, η εργοδοσία
κηρύσσει λοκάουτ. Το αίτημα που
προβάλει η εφημερίδα του ΣΕΚΕ είναι κρατικοποίηση του εργοστασίου
χωρίς αποζημίωση. Εφόσον παράγει
υφάσματα για το στρατό για να επεκτείνει την πατρίδα του ο Ρετσίνας
όπως λέει, ενώ τα αδέρφια και οι πατεράδες των εργατριών είναι επιταγμένοι, ας επιταχτεί και το εργοστάσιο για να πάρουν αυξήσεις οι εργάτριες. Μια προσπάθεια δηλαδή να
ζυμωθούν οι νέες επαναστατικές
ιδέες με τις εμπειρίες της εργατικής
τάξης. Κάτι που συνεχίστηκε μετά
την κατάρρευση του μετώπου και
στους πρόσφυγες».
Τις ομιλίες ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις, πολλές από
τις οποίες στάθηκαν στην επικαιρότητα του βιβλίου και αυτής της συζήτησης για το αντιπολεμικό κίνημα,
την εργατική τάξη και την Αριστερά
σήμερα.

Λένα Βερδέ
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Διεθνή
Εντυπωσιακή
συμμετοχή
στην Έκθεση
Βιβλίου
Τ

ο φετινό 50ό Φεστιβάλ που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18/9, είχε την εντυπωσιακότερη συμμετοχή από ποτέ άλλοτε. Δεκάδες
χιλιάδες κόσμος συνέρεε καθημερινά στο
Ζάππειο για δεκαεφτά μέρες για να δει νέες
και παλιές εκδόσεις, να ξεφυλλίσει και να
αγοράσει βιβλία. Και όχι μόνο βιβλία για να
«χαλαρώσει» από τις πιέσεις της σκληρής καθημερινότητας που βιώνει, αλλά βιβλία με πολιτικές απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας και της συνολικής προοπτικής για το κίνημα.
Σε αυτή την κοσμοπλημμύρα το περίπτερο
115 του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, προβάλλοντας με το μπάνερ του τον «πλούτο της
Μαρξιστικής σκέψης», έγινε πόλος έλξης και
κέντρο συζήτησης. Ήταν η πιο πετυχημένη
συμμετοχή του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
σε Έκθεση Βιβλίου. Κόσμος πολύς, κύρια νέοι και νέες αλλά όχι μόνο, από όλες τις τάσεις
της Αριστεράς, εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές, γυναίκες και άνδρες, αγόρασαν εκατοντάδες βιβλία και δήλωσαν ότι θα επισκεφθούν και το βιβλιοπωλείο στη Φειδίου 14 για
τη συνέχεια.
Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για όλες τις
εκδόσεις που είχαν να κάνουν με την ιστορία
του εργατικού κινήματος και της Αριστεράς
στην Ελλάδα και παγκόσμια. «Αγόρασα ένα
βιβλίο σας στην Έκθεση στο Περιστέρι, και
ήρθα ξανά να σας βρω γιατί εδώ μπορεί να
διαβάσει κανείς για την ιστορία και όχι σε αυτά που μας πασάρουν στο σχολείο», όπως
μας είπε ο Φανούρης από την Πετρούπολη.

Αναζητήσεις
Οι αναζητήσεις απλώνονταν σε όλα τα ζητήματα, αλλά το ερώτημα τι Αριστερά χρειαζόμαστε σήμερα και με τι στρατηγική, ήταν
στο κέντρο της συζήτησης. Είναι ένας από
τους λόγους που το βιβλίο μας «ΣΕΚΕ – Οι
επαναστατικές ρίζες της Αριστεράς στην Ελλάδα» γινόταν ανάρπαστο (με τη βοήθεια από
την εκδήλωση που κάναμε με αφορμή τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή).
Και η συζήτηση πήγαινε γρήγορα στο σήμερα, κι αυτό είχε αντανάκλαση στις εκδόσεις
που ακολουθούσαν στις προτιμήσεις του κόσμου: «Η πάλη για την απελευθέρωση των
γυναικών», το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω και το «Μαρξισμός, Πολιτική, και Ψυχική Δυσφορία» μαζί
με τα βιβλία του ΜΒ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ψηλά στις αγορές ήταν και το «Μαρξισμός, Θεωρία και Πράξη» και τα βιβλία ‘εισαγωγής’ στις ιδέες του Μαρξ, του Λένιν, του
Τρότσκι, της Ρόζας, του Γκράμσι.
Ανεξάντλητη δίψα για επαναστατικές ιδέες,
έντονη αναζήτηση μιας πραγματικά αριστερής
εναλλακτικής απέναντι στη ΝΔ και το βρόμικο
σύστημα που υπηρετεί, αυτό ήταν το μήνυμα
που ανέβλυζε στο Ζάππειο και αποκομίσαμε
φέτος από την παρέμβαση του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου στο 50ό Φεστιβάλ Βιβλίου.

Κώστας Πίττας

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Ε

Ελεύθερος ο Χαϊτάμ

λεύθερος αφέθηκε επιτέλους
μετά από σχεδόν τρεισήμισι
χρόνια «προσωρινής κράτησης» σε στρατόπεδο στην έρημο ο
Haitham Mohamadein, Αιγύπτιος δικηγόρος, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέλος του Κέντρου
Al Nadim για την Αποκατάσταση Θυμάτων Βίας και Βασανιστηρίων και
γνωστός υπερασπιστής των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Φωτό: Επαναστάτες Σοσιαλιστές

Ο Mohamadein αφέθηκε ελεύθερος μαζί με 45 ακόμη κρατούμενους
Ο Χαϊτάμ (στη μέση) την μέρα της απελευθέρωσής του
του δικτατορικού καθεστώτος Σίσι
στις 25 Σεπτεμβρίου. Η ιστορία του, όλα αυτά σω στο αστυνομικό τμήμα την αναφορά που
τα χρόνια αποτελεί ζοφερό παράδειγμα της έστειλαν για τον Mohamadein αλλά η
άγριας κρατικής τρομοκρατίας ενός καθε- αστυνομία την ξαναέστειλε για δεύτερη φορά
στώτος που σε δύο περίπου μήνες από τώρα, πίσω στην εισαγγελία. Στις 16 Μαϊου, συνάτο Νοέμβρη ετοιμάζεται να οργανώσει την δελφοί του τον είδαν τυχαία να οδηγείται
Σύνοδο COP27 του ΟΗΕ για την κλιματική αλ- ενώπιον της Ανώτατης Εισαγγελίας Κρατικής
λαγή γιατί κατά τα άλλα, ξεχειλίζει από «περι- Ασφάλειας (SSSP), η οποία του απήγγειλε τεβαλλοντική ευαισθησία»! Και αποτελεί όνει- λικά κατηγορίες για «ένταξη σε τρομοκρατική
δος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλες οργάνωση».
τις προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν
Στρατόπεδο
αναδείξει την δικτατορία του Σίσι σε βασικό
Ο εισαγγελέας διέταξε την 15νθήμερη προτους σύμμαχο μαζί με το κράτος του Ισραήλ
φυλάκισή του μέχρι να οριστεί δικάσιμος, που
στην Ανατολική Μεσόγειο.
O Haitham Mohamadein είχε εξαφανιστεί «ανανεώθηκε» πολλές φορές με τον Mohamaστις 12 Μαΐου 2019, όταν είχε πάει στο αστυ- dein να οδηγείται σε στρατόπεδο των Σωμάνομικό τμήμα Ελ Σαφ στη Γκίζα. Την επόμενη των Κεντρικής Ασφάλειας στον δρόμο Καΐμέρα, οι, αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα ρου-Αλεξάνδρειας, μέσα στην έρημο (όπου
του El Saf αρνήθηκαν αρχικά την κράτησή και παρέμεινε μέχρι το τέλος).
Στις 29 Μαϊου, το “MENA Solidarity Νetτου για να την αναγνωρίσουν στη συνέχεια
αλλά αρνούμενοι στην οικογένειά του και work, Solidarity with workers in the Middle
στον δικηγόρο του το δικαίωμα να τον επι- East” υπέβαλε αίτημα στα Ηνωμένα Έθνη τα
οποία απέστειλαν διαμαρτυρία στο καθεστώς
σκεφτούν ή να επικοινωνήσουν μαζί του.
Στις 14 Μαϊου, η εισαγγελία επέστρεψε πί- Σίσι δύο μήνες αργότερα. Το Νοέμβρη του

ΙΤΑΛΙΑ
Συνέχεια από τη σελ.20
Το Κίνημα των 5 Αστέρων, που το 2018 είχε κερδίσει τις εκλογές με
σχεδόν το ένα τρίτο των ψήφων, σήμερα κρατιέται στο 11% χωρίς να
είναι μέρος καμίας συμμαχίας. (Αρχικά είχε συνεργαστεί με την ακροδεξιά Λέγκα, στη συνέχεια με το Δημοκρατικό Κόμμα για να καταλήξει
να στηρίζει την κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Ντράγκι και εν τέλει
να διασπαστεί όταν αυτή κατέρρευσε).
Τέλος στις εκλογές κατεβαίνει ένας συνασπισμός κομμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, η Unione Popolare με τη συμμετοχή και της
Κομμουνιστικής Επανίδρυσης, έχοντας στην ηγεσία της τον πρώην δήμαρχο της Νάπολης Λουίτζι ντε Μαντζίστρις -την οποία πρόσφατα επισκέφθηκε στην Ιταλία για να υποστηρίξει και ο Μελανσόν. Στο πρόγραμμά του υπάρχουν αιτήματα για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό,
μαζικές προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιοδότηση στην ηλικία των 60, εθνικοποίηση του ενεργειακού τομέα, τον τερματισμό της
αποστολής όπλων στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει ο Μ. Ατσέρμπο
γραμματέας της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης:
«Στην αρχή του διπολισμού, όταν η Κεντροαριστερά εγκατέλειψε
την απλή αναλογική το 1994, το κόμμα της Μελόνι, είχε 4% και δεν
έλεγχε ούτε ένα συνοικιακό συμβούλιο ή τα κοινόχρηστα μιας πολυκατοικίας. Ύστερα από 30 χρόνια είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι το
αποτέλεσμα της αποτυχημένης στρατηγικής του Δημοκρατικού Κόμματος, που εργάστηκε για να καταστρέψει όχι μόνο τις οργανωμένες
δυνάμεις της Αριστεράς, αλλά και την ίδια τη λαϊκή κουλτούρα και τον
πολιτισμό της Αριστεράς. Με τον Ντε Ματζίστρις ξεκινήσαμε μια διαδικασία για να δημιουργήσουμε έναν συνασπισμό δυνάμεων που ονομάζουμε Λαϊκή Ένωση (Unione Popolare), προσπαθώντας να ενώσουμε
όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς. Η ατζέντα Ντράγκι και το πρόγραμ-

2019 το Ποινικό Δικαστήριο του Καϊρου
διέταξε την αποφυλάκισή του αλλά η εισαγγελία την ακύρωσε. Τον Ιούνη του
2020 ακολούθησε δεύτερη παρέμβαση
των Ηνωμένων Εθνών και τον Μάρτιο
του 2021 το δικαστήριο του Καϊρου
αποφάσισε για δεύτερη φορά την απελευθέρωσή του αλλά το SSSP συνέχισε
την κράτησή του στο στρατόπεδο απαγγέλοντας στον Mohamadein νέες κατηγορίες! Χρησιμοποιώντας την μέθοδο
του «rotation», με νέες κατηγορίες και
νέες προφυλακίσεις, η δικτατορία του
Σίσι επεκτείνει τους χρόνους κράτησης
για όσο θέλει – στην περίπτωση του
Mohamadein για 40 ολόκληρους μήνες.
Η αποφυλάκισή του έρχεται μέσα σε μια περίοδο που το αιγυπτιακό καθεστώς προσπαθεί
να «απαλύνει» την βάρβαρη εικόνα του, φιλοξενώντας την COP27. Στις 12 Σεπτεμβρίου το
Humans Right Watch έβγαλε ανακοίνωση
στην οποία καταγγέλλει το καθεστώς Σίσι για
το γεγονός ότι διώκει τους περιβαλλοντικούς
ακτιβιστές και της περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Αίγυπτο απαγορεύοντας τις διαδηλώσεις τους, οδηγώντας τους σε φυλακές ή
στο να φύγουν από τη χώρα, με σκοπό να μην
υπάρξουν γνήσιες περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες στο τουριστικό θέρετρο του Sharm el-Sheikh στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ήδη από τον Ιούλιο, η Αιγυπτιακή Καμπάνια για τη Δημοκρατία και το Κλίμα έχει απευθύνει έκκληση (https://ergatiki.gr/article.php
?id=26269&issue=1532) στους ακτιβιστές
και τις οργανώσεις τους σε όλο τον κόσμο να
μην νομιμοποιήσουν την “πράσινη” φιέστα
της χούντας και των προστατών της.

μα του Δημοκρατικού Κόμματος δεν θέλουν την ειρήνη και αδιαφορούν για τα μεγάλα περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά προβλήματα».
Η ευθύνη για την φασιστική άνοδο βέβαια βαραίνει και την ίδια την
ηγεσία της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης που χαράμισε την έκρηξη
της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην Ιταλία την
δεκαετία του 2000 θυσιάζοντας τις «Γένοβες» και τις «Φλωρεντίες» σε
κυβερνητικές συνεργασίες με την κεντροαριστερά, που κατέληξαν σε
ενίσχυση της δεξιάς.
Γυρνώντας στο σήμερα, για την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικήςαντικαπιταλιστικής αριστεράς στην Ιταλία μόνο ένας δρόμος υπάρχει:
η ενίσχυση των μαζικών αγώνων από τα κάτω σε μια στρατηγική μη
διαχείρισης του ιταλικού καπιταλισμού. Υπάρχουν οι αντικειμενικές δυνατότητες μέσα στην ιταλική κοινωνία για να γίνει κάτι τέτοιο πράξη.
Η κυβέρνηση Ντράγκι δεν έπεσε μόνο από τα «δεξιά» με την αποχώρηση Σαλβίνι-Μπερλκουσκόνι. Έπεσε και κάτω από τη δύναμη ενός
κύματος απεργιών και αγώνων στην εκπαίδευση, στα νοσοκομεία και
στα εργοστάσια που κορυφώθηκαν μάλιστα με πανεργατική απεργία
τον περσινό Δεκέμβρη. Παρά την μεγάλη υποχώρηση της αριστεράς,
τα προηγούμενα χρόνια στην Ιταλία δεν έλλειψαν ούτε οι απεργίες αλλά ούτε και οι εκρήξεις ριζοσπαστικοποίησης - για παράδειγμα, το μεγάλο αντιφασιστικό κίνημα των «Σαρδέλων» και οι μαζικές διαδηλώσεις υπέρ των προσφύγων το 2019.
Το σταμάτημα της φασιστικής απειλής που ξαναζωντανεύει με ένα
νέο ζοφερό πρόσωπο στην Ιταλία δεν περνάει μέσα από «δημοκρατικά
μέτωπα» που συμμετέχοντας σε κυβερνήσεις τύπου Ντράγκι ανοίγουν
ξανά και ξανά τον δρόμο στους Σαλβίνι, Μελόνι και ΣΙΑ. Περνάει μέσα
από την ενίσχυση και την ριζοσπαστικοποίηση αυτής της αντιφασιστικής διάθεσης που θα ξαναεκφραστεί μετά τις εκλογές. Μέσα από ενιαία μέτωπα της εργατικής τάξης που μπορούν να τσακίσουν και τις νεοφιλελεύθερες επιθέσεις και την φασιστική απειλή.

Γ.Π.

εργατικη αλληλεγγυη

ΔΙΕΘΝΗ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Είμαστε γείτονες και στο χρέος
και στην πολιτική κρίση
Σ
το επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκονται οι
πρόωρες εκλογές που πραγματοποιούνται στην Ιταλία στις 25
Σεπτεμβρίου. Οι εκλογές ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής κρίσης που
ξέσπασε τον φετινό Ιούλιο και οδήγησε σε παραίτηση του πρωθυπουργού Ντράγκι.

Ο Ντράγκι είχε γίνει πρωθυπουργός της Ιταλίας τον Φεβρουάριο
2021, μεσούσης μιας προηγούμενης
πολιτικής κρίσης, προκειμένου να
μην γίνουν τότε εκλογές. Την κυβέρνηση «τεχνοκρατών» που συγκρότησε στήριξαν το “κεντροαριστερό”
Δημοκρατικό Κόμμα, το Κίνημα των
Πέντε Αστέρων, η Φόρτσα Ιτάλια
του Μπερλουσκόνι, η ακροδεξιά
Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνι, η
«Ιτάλια Βίβα» του πρώην γραμματέα
του Δημοκρατικού Κόμματος Ρέντσι
και μικρότερα κόμματα.
Ο επικεφαλής της κυβέρνησης
«τεχνοκρατών» είχε όλες τις περγαμηνές -πρώην πρόεδρος της ΕΚΤπροκειμένου να προχωρήσουν
απρόσκοπτα οι “μεταρρυθμίσεις”
της ΕΕ, δηλαδή οι επιθέσεις στην
εργατική τάξη και τους φτωχούς
στο όνομα της “εξυγίανσης” της ιταλικής οικονομίας. Ήταν άλλωστε ο
τραπεζίτης των μνημονίων που
έσφιξε δυνατά την θηλιά της ΕΕ
προχωρώντας στο κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών τον Ιούλιο του
2015 πριν το δημοψήφισμα.
Για ένα διάστημα ο Ντράγκι προβαλλόταν ως ένας επιτυχημένος
διαχειριστής, που κατάφερε να κάνει την ΕΕ πιο αγαπητή στους Ιταλούς, επειδή εξασφάλισε ένα μεγάλο κονδύλι οικονομικής ενίσχυσης
για την πανδημία. Αλλά στη διάρκεια της πανδημίας οι άνθρωποι
που ζουν σε απόλυτη φτώχεια στην
Ιταλία έφτασαν τα 5,6 εκατομμύρια.
Η δυσαρέσκεια εκτινάχτηκε με την
έκρηξη της ακρίβειας και των τιμών
της ενέργειας. Τα τιμολόγια του
ηλεκτρικού και του φυσικού αερίου
έχουν αυξηθεί 50% την ίδια περίοδο
που ο Ντράγκι πρωτοστατούσε
υπέρ των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Οι αποφάσεις της κυβέρνησής
του να φορολογηθούν με 25% τα
υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας
δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Η επίσημα καταγεγραμμένη ανεργία είναι
στο 8,4% και η πραγματική ακόμα
μεγαλύτερη.
Η αρχή της πτώσης της κυβέρνησης Ντράγκι έγινε τον φετινό Ιούλιο
όταν το Κόμμα των Πέντε Αστέρων
αρνήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που είχε πάρει τα χαρακτηριστι-

20/10/21, Αεροσυνοδοί της Alitalia διαμαρτύρονται για τις απολύσεις μετά την εξαγορά της εταιρίας.

κά ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, κάτω από την πίεση που
ασκούσαν στην λαϊκή επιρροή του,
οι οικονομικές επιθέσεις της κυβέρνησης. Στη συνέχεια τόσο ο Μπερλουσκόνι όσο και ο Σαλβίνι αρνήθηκαν να δηλώσουν υποστήριξη επιμένοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να
μπει τέλος σε κάθε συνεργασία με
το Κόμμα των Πέντε Αστέρων. Έτσι
ο Ντράγκι έπεσε.
Τα ΜΜΕ, οι βιομήχανοι, δήμαρχοι
και άλλοι “επώνυμοι” της Ιταλίας,
που έκαναν μια ολόκληρη αποτυχημένη εκστρατεία με αίτημα να μείνει
πρωθυπουργός, ανησυχούν βαθιά
για το ποια θα είναι η νέα κυβέρνηση. Το ίδιο και οι κυβερνήσεις και οι
άρχουσες τάξεις στις υπόλοιπες
χώρες της ΕΕ. Ο βασικός λόγος είναι ότι η ΕΕ βρίσκεται ξανά στα
πρόθυρα μιας κρίσης χρέους όπως
πριν από δέκα χρόνια, λόγω της πολιτικής ανόδου των επιτοκίων, που
ακολουθεί, υποτίθεται για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό. Η φούσκα που δημιούργησε η πολιτική
του φθηνού χρήματος για τις τράπεζες όλα τα προηγούμενα χρόνια
έχει σημάνει ότι το χρέος σε όλες
τις χώρες είναι μεγαλύτερο.
Η άνοδος των επιτοκίων ξαναφέρνει το ζήτημα της βιωσιμότητας του
χρέους της Ιταλίας (155% του ΑΕΠ)
της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας
της ευρωζώνης. Το spread, η διαφορά του επιτοκίου που πληρώνει το

Τζόρτζια Μελόνι

ιταλικό δημόσιο από το γερμανικό,
μεγαλώνει κι απειλεί να φτάσει στις
διαστάσεις του 2008. Η απειλή αυτή
κουκουλώνεται προς το παρόν με
παρεμβάσεις της ΕΚΤ που αγοράζει
ιταλικά ομόλογα. Αλλά προϋπόθεση
για να συνεχιστεί αυτή η παρέμβαση είναι η επιτήρηση της οικονομικής πολιτικής της ιταλικής κυβέρνησης από την ΕΚΤ στην «σωστή» κατεύθυνση.

Ιδιωτικοποιήσεις
Τι σημαίνει «σωστή» κατεύθυνση;
Καταρχήν ιδιωτικοποιήσεις. Σύμφωνα με άρθρο της Σύλβια ΣιορίλιΜπορέλι στους Financial Times πριν
από μερικές μέρες, η επόμενη κυβέρνηση στην Ιταλία θα έχει να αντιμετωπίσει μπροστά της άμεσα «δύο
συνηθισμένα τεστ προκειμένου να
πάρει τα διαπιστευτήρια από την
“business community”. Την ιδιωτικο-
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ποίηση της ITA (πρώην ALITALIA)
και της τράπεζας Monte dei Paschi».
«Η Alitalia και η MPS δεν ήταν
κερδοφόρες για δεκαετίες, ωστόσο
διατηρήθηκαν ζωντανές με δημόσιους πόρους» ανέφερε στην Μπορέλι ένα πρώην μέλος της κυβέρνησης. «Ο κίνδυνος εδώ είναι ότι η
εθνικιστική δεξιά ή η λαϊκιστική αριστερά θα συνεχίσει να εφαρμόζει
στρατηγικές, οι οποίες δεν έχουν
κάνει παρά μόνο κακό σε αυτές τις
επιχειρήσεις και τη φήμη της χώρας
στους επενδυτές».
Τα μέχρι τώρα γκάλοπ για τις ιταλικές εκλογές εμφάνιζαν σαν φαβορί των επερχόμενων εκλογών τον
δεξιό-ακροδεξιό συνασπισμό των
κομμάτων «Αδέλφια της Ιταλίας»,
«Λέγκα» και «Φόρτσα Ιτάλια» με
46%. Τα «Αδέλφια της Ιταλίας»,
έχοντας στην ηγεσία τους την Τζόρτζια Μελόνι, είναι ένα φασιστικό-

ακροδεξιό κόμμα με ανοιχτές αναφορές στον Μουσολίνι που δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση Ντράγκι και
εμφανίζεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις με μικρή διαφορά από το Δημοκρατικό Κόμμα. Με βασικό σύνθημα το «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια», η ατζέντα του κόμματος είναι
ανοιχτά ρατσιστική ενάντια στους
«ξένους που ρίχνουν τα μεροκάματα», υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μελόνι δεν
διστάζει να αναφέρεται στον Μουσολίνι: «Ό,τι έκανε, το έκανε για την
Ιταλία – και δεν υπάρχουν πολιτικοί
σαν αυτόν εδώ και 50 χρόνια».
Τα «Αδέλφια της Ιταλίας» κατάφεραν να αυξήσουν την επιρροή τους
αντλώντας ψηφοφόρους από τα
κόμματα του Σαλβίνι και του Μπερλουσκόνι γιατί ήταν το μόνο κόμμα
που εμφανιζόταν σαν αντιπολίτευση
στην κυβέρνηση περικοπών -και ρατσιστικών μέτρων- του Ντράγκι την
ίδια στιγμή που το Δημοκρατικό
Κόμμα, που εκφράζει την κεντροαριστερά συμμετείχε σε αυτήν. Η Μελόνι έχει δηλώσει ότι αν το κόμμα
της βγει πρώτο θα διεκδικήσει την
πρωθυπουργία, κάτι που ανησυχεί
τους «εταίρους» σχετικά με το τι
στάση θα κρατήσει στην ΕΕ (παρόλο που πίσω από το θόρυβο των δηλώσεών της ότι «αν βγει, το πάρτυ
στην Ευρώπη για την Γερμανία τελείωσε», έχει ήδη ρίξει τους τόνους
όσον αφορά στην «ευρωσκεπτιστική» της στρατηγική).
Σαν εναλλακτική απέναντι στον
δεξιό-ακροδεξιό συνασπισμό κατεβαίνει στις εκλογές το μέτωπο της
«κεντροαριστεράς», στο οποίο μέχρι
στιγμής συμμετέχουν το Δημοκρατικό Κόμμα, οι «Πράσινοι», το κόμμα
που ίδρυσε το πρώην στέλεχος των
«Πέντε Αστέρων» Λουίτζι Ντι
Μάιο, και η «Ιταλική Αριστερά».
Σύμφωνα με τον γραμματέα της Ιταλικής Αριστεράς Ν. Φρατοϊάνι αυτή
η συμμαχία είναι απαραίτητη γιατί
«μπροστά σε αυτή την Ακροδεξιά
και τη Δεξιά θα πρέπει να σκεφτούμε τη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς, να δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκλισης και να συμμαχήσουμε».
Υπάρχει επίσης η «κεντρώα» συμμαχία των Ματέο Ρέντσι και Κάρλο Καλέντα.
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