
• Χτυπάνε Συλλογικές Συμβάσεις και συνδικαλισμό
• Καταστρέφουν το περιβάλλον με εξορύξεις
• Σπέρνουν το ρατσισμό κυνηγώντας πρόσφυγες

Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
για να σταματήσουμε την καταστροφή

Παγκόσμιο κίνημα
SYSTEM CHANGE
NOT CLIMATE CHANGE

σελ. 10, 11, 12, 13

Βροντερό ΟΧΙ 
στο φασισμό

σελ. 4, 5, 6

THOMAS COOK Χρεωκοπημένη “ανάπτυξη” από καπιταλιστές-ζόμπι σελ. 3, 7

Πανεργατική Απεργία 24/9. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Σε τρεις άξονες κλιμακώνει
την ρατσιστική της επίθε-
ση στους πρόσφυγες,

τους μετανάστες και το κίνημα
αλληλεγγύης, η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη. Ο πρώτος άξονας
αφορά το κυνήγι κεφαλών προ-
σφύγων στις πόλεις και τη με-
ταφορά τους σε στρατόπεδα
στην άκρη του κόσμου, ο δεύ-
τερος τη σκλήρυνση στα σύνο-
ρα με την Τουρκία και ο τρίτος
στις απελάσεις. 

Ξεκινώντας από τον πρώτο,
την προηγούμενη βδομάδα άλ-
λες τρεις καταλήψεις που φιλο-
ξενούσαν οικογένειες προσφύ-
γων στο κέντρο της Αθήνας
(δύο καταλήψεις στην αρχή της
Αχαρνών και η κατάληψη της
Πρασσά στα Εξάρχεια) μπήκαν
στο στόχαστρο και εκκενώθη-
καν. Πρόκειται για χυδαία επι-
χείρηση που ξεκίνησε με “μηνυ-
τήρια αναφορά” του χρυσαυγί-
τη Κασιδιάρη και υλοποιήθηκε
από τον Χρυσοχοΐδη με την έγ-
κριση του δήμαρχου Αθήνας
Μπακογιάννη!

Ως δικαιολογία, κυβέρνηση,
αστυνομία και κανάλια είχαν το
θράσος να κάνουν λόγο για
“κακές συνθήκες” διαβίωσης-
την ίδια ώρα που συνεχίζεται η
παγκόσμια ντροπή της Μόριας και ενώ
ο προορισμός για τους συλληφθέντες
μετανάστες είναι στρατόπεδα, αντίσκη-
να ή και απέλαση! 

Στο μεταξύ στο τέλος της προηγού-
μενης βδομάδας πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη οκτώ υπουργών, υπό τον Μη-
τσοτάκη με θέμα την υλοποίηση των
αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ (που έγινε πριν
από μερικές βδομάδες). Στη σύσκεψη
αποφασίστηκε “να συνεχιστούν τα μέ-
τρα για την αποσυμφόρηση των νη-
σιών. Να ενισχυθούν οι δυνάμεις του λι-
μενικού σε σκάφη και προσωπικό στο
Ανατολικό Αιγαίο. Να αυξηθεί η εμπλο-
κή των εταίρων μας (Frontex – ΝΑΤΟ)”,
ενώ ακολούθησαν δηλώσεις του αντι-
πρόεδρου της κυβέρνησης, Γεωργιάδη
που έκανε λόγο για «εισβολή λαθρομε-
ταναστών». 

Θυμίζουμε ότι οι αποφάσεις του ΚΥ-
ΣΕΑ περιλαμβάνουν την αλλαγή του θε-
σμικού πλαισίου για τη διαδικασία χορή-
γησης ασύλου, με κατάργηση του δεύ-
τερου βαθμού εξέτασης προσφυγών με
στόχο μετά την πρώτη απόρριψη να
προχωρά άμεσα η διαδικασία απέλασης
στη χώρα από την οποία ήλθε. Την υιο-
θέτηση του Εθνικού Συστήματος Ολο-
κληρωμένης Θαλάσσιας
Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) -προϋπολογισμού
50 εκατομμυρίων ευρώ που διασυνδέει
τα συστήματα επιτήρησης του Λιμενι-

κού Σώματος και των Ενόπλων
Δυνάμεων, μέσω της χρήσης
των νέων τεχνολογιών (θερμικές
κάμερες, drones) σε συνεργα-
σία με FRONTEX, ΕΕ και ΝΑΤΟ.
Την αύξηση των ελέγχων της
Αστυνομίας σε νησιά και ηπει-
ρωτική Ελλάδα για τον εντοπι-
σμό προσώπων που είχαν αιτη-
θεί τη χορήγηση ασύλου αλλά η
αίτηση τους απορρίφθηκε από
τα δικαστήρια. 

Η κυβέρνηση προκειμένου να
δικαιολογήσει αυτά τα μέτρα
κινδυνολογεί αναίσχυντα κάνο-
ντας λόγο για “νέο προσφυγικό
κύμα” αλλά όπως αποδεικνύουν
τα στοιχεία του Διεθνή Οργανι-
σμού Μετανάστευσης, το μόνο
που υπάρχει προς το παρόν εί-
ναι μια μικρή αύξηση (το 2019
έως και τις 18 Σεπτεμβρίου
έφτασαν στην Ελλάδα 32.767
πρόσφυγες και μετανάστες ενώ
πέρσι την ίδια περίοδο ο αριθ-
μός ανερχόταν σε 22.261, το
ίδιο διάστημα το 2015 ήταν πε-
ρίπου 310.000). Αποκρύπτουν
βέβαια σκόπιμα ότι οι λόγοι αυ-
τής της αύξησης έχουν να κά-
νουν με τον φόβο που δημιουρ-
γεί στους πρόσφυγες η υλοποί-
ηση μέτρων εναντίον τους που
έχουν σαν πηγή τις ίδιες τις κυ-

βερνήσεις Τουρκίας, ΕΕ και ΗΠΑ. 
Η κυβέρνηση Ερντογάν (μετά και την τρι-

μερή συνάντηση Τουρκίας, Ρωσίας, Ιράν
για την Συρία) απειλεί 1,5 εκατομμύριο Σύ-
ριους πρόσφυγες από τα περίπου 3,5 εκα-
τομμύρια που ζουν στην Τουρκία με τη με-
ταφορά τους στη Βόρεια Συρία σε μια λω-
ρίδα μερικών χιλιομέτρων που θα ελέγχε-
ται από τον τουρκικό στρατό, και την οποία
θέλει να μετατρέψει σε μια τεντούπολη,
ένα τεράστιο στρατόπεδο προσφύγων.

Ήδη σε αυτήν την κατεύθυνση η τουρ-
κική κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει μεταφέ-
ρει “οικειοθελώς” στη Β. Συρία 350.000
Σύριους πρόσφυγες -στο σύνολο των
οποίων μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι από
εκεί. Πάνω σε αυτό το σχέδιο ο Ερντογάν
ζητάει πλέον την στήριξη του Τραμπ αλλά
και την ολοκλήρωση και αύξηση της ήδη
εγκεκριμένης χρηματοδότησης από τις
κυβερνήσεις ΕΕ. 

Αυτά θα συζητηθούν στις πολλαπλές
συναντήσεις Τραμπ, Μητσοτάκη, Ερντο-
γάν, Μέρκελ και άλλων ηγετών στο περι-
θώριο της Διάσκεψης του ΟΗΕ. Σύμφωνα
με την Καθημερινή, η ελληνική κυβέρνηση
“επιδιώκει κάποιας μορφής ώθηση προς
την Τουρκία –και μέσω ευρωπαϊκής χρη-
ματοδότησης– ώστε να επιταχυνθούν οι
επιστροφές μεταναστών και το «τρένο»
της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας να μην
εκτροχιαστεί...”

Γιώργος Πίττας
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Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Επικίνδυνα
γεωπολιτικά
παζάρια

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ο Κ.
Μητσοτάκης ήδη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με
στόχο μέσα από μια σειρά συναντήσεις στο περι-

θώριο της Διάσκεψης του ΟΗΕ να προωθήσει μια σειρά
από αντιδραστικές και επικίνδυνες πρωτοβουλίες. 

Αυτές τις πρωτοβουλίες, η κυβέρνηση επιθυμεί να
κρύψει επιμελώς πίσω από προπετάσματα καπνού -
πράσινου για την ακρίβεια- ανακοινώνοντας διεθνή διά-
σκεψη κορυφής στην Αθήνα για την κλιματική αλλαγή
το 2020 (αναζητώντας προφανώς και βολικές δικαιολο-
γίες για την ολοκληρωτική ιδιιωτικοποίηση της ενέργει-
ας στην οποία θέλει να προχωρήσει). 

Η πρώτη αντιδραστική επίθεση που θα συζητήσουν
στις συναντήσεις τους ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν, ο
Τραμπ, η Μέρκελ, και άλλοι ηγέτες της ΕΕ βάζει στο
στόχαστρο (αναλυτικά στις διπλανές στήλες) τους πρό-
σφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Τουρκία. 

Και ενώ ο Μητσοτάκης επιθυμεί να τα βρει με Ερντο-
γάν και ΕΕ για το προσφυγικό (συνεχίζοντας στα βήμα-
τα της αντιδραστικής συμφωνίας Τουρκίας-ΕΕ το 2016)
θα συναντήσει τον Τραμπ για να συζητήσουν την περαι-
τέρω εμπλοκή της Ελλάδας στα επικίνδυνα σχέδια των
ΗΠΑ σε Μέση Ανατολή και Ιράν με ανταλλάγματα την
στήριξη των ΗΠΑ στα σχέδια που αφορούν τις εξορύ-
ξεις, τις ΑΟΖ και το κυπριακό.

“Αναβαθμισμένος ρόλος”
Όπως διαβάζουμε στο Έθνος: “Οι λιγοστές διμερείς

συναντήσεις του κ. Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών πιστοποιούν, σύμ-
φωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, τον αναβαθμισμένο περι-
φερειακό και διεθνή ρόλο που επιφυλάσσουν οι ΗΠΑ
για τη χώρα μας, σε μια πολύ ευαίσθητη πολιτικά συγ-
κυρία. Κυβερνητικοί παράγοντες μεταδίδουν πως επι-
δίωξη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να επαναβεβαι-
ώσει τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η
χώρα μας τόσο στην εξαιρετικά ευμετάβλητη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο”. 

Στο γεωοπολιτικό επίπεδο ένας παράλληλος στόχος
είναι η ανάδειξη του ρόλου του ελληνικού κράτους σαν
γενικού δερβέναγα όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου
αλλά και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της
σχέσης τους με την ΕΕ, πάντα με τα σχετικά ανταλλάγ-
ματα. Έτσι στη Νέα Υόρκη, ο Μητσοτάκης θα συναντη-
θεί με τους ηγέτες της Αλβανίας, της Σερβίας, του Κο-
σόβου και βέβαια της Βόρειας Μακεδονίας. “Απασχολεί
και την Ε.Ε., το επόμενο χρονικό διάστημα, η πρόοδος
των συζητήσεων για διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκά-
νια. Επομένως, αντιμετωπίζουμε το ζήτημα συνολικά”,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ένα τρίτο μέτωπο ο Μητσοτάκης θα συναντηθεί
και θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις με μια σειρά αρπακτι-
κών της αγοράς, “με γνώμονα την προσέλκυση επενδύ-
σεων”: Συνάντηση με τον CEO της JP Morgan Chase,
γεύμα με τον αμερικανό υπουργό Εμπορίου παρουσία
επενδυτών, επαφές και συναντήσεις με διεθνείς επεν-
δυτές και κορυφαίους παράγοντες της παγκόσμιας οι-
κονομίας στο πλαίσιο του Global Business Forum του
Bloomberg (25/9) και βέβαια θα παραστεί στην εκδήλω-
ση της Goldman Sachs. Μιας από τις βασικές υπεύθυ-
νες τράπεζες που η κερδοσκοπία της οδήγησε στο ξέ-
σπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2009. 

ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΩΣ ΤΗ ΣΥΡΙΑ

STOP στο κυνήγι προσφύγων

Στην επέμβαση στην κατάληψη
της Πρασσά η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε

και στη σύλληψη του φωτορεπόρτερ
Αλέξανδρου Σταματίου. Όπως κα-
ταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ απαιτώντας την
άμεση απελευθέρωσή του:

“Με την σύλληψη του φωτορεπόρ-
τερ Αλέξανδρου Σταματίου και την
παραπομπή στο αυτόφωρο για δια-
τάραξη οικιακής ειρήνης, χέρι-χέρι
με τις ρατσιστικές επιχειρήσεις
σκούπα κατά των προσφύγων η
ΕΛΑΣ προωθεί και την φίμωση της
ενημέρωσης. Με αυτό τον τρόπο επι-
χειρεί να συγκαλύψει τις ρατσιστικές
αθλιότητες, με το κυνηγητό των μω-
ρομάνων και των παιδιών τους αλλά
και το μάντρωμα τους σε στρατόπε-
δα-γκέτο, έξω από τις πόλεις. Δεκά-
δες παιδιά που φοιτούσαν στα δημο-
τικά σχολεία με τις αρπαγές της
ΕΛΑΣ δεν θα κάτσουν στα θρανία αλ-
λά θα βρεθούν στη μέση του πουθε-
νά, όπως στο Κιλκίς ή στην Κόρινθο.
Στα χέρια τους έχουν κονδύλια για
την άμεση στέγαση χιλιάδων προ-
σφύγων σε σπίτια μέσα στις πόλεις
ενώ προτιμούν να εκκενώνουν κατα-
λήψεις στέγης, να χτίζουν άθλιες
Αμυγδαλέζες σπαταλώντας εκατομ-
μύρια και να κρατάνε χιλιάδες πρό-
σφυγες στην βαρβαρότητα των καμπ
στα νησιά”.
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Οι χρεοκοπημένοι μιλάνε για “ανάπτυξη” και σπέρνουν την καταστροφή

Κλιμακώνουμε για να τους σταματήσουμε
Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους στην

απεργία της Τρίτης 24 Σεπτέμβρη. Μια
απεργία που ήρθε στην κατάλληλη στιγ-

μή για να δείξει το δρόμο σε όλους και όλες
που αντιστέκονται σε ένα σύστημα που σπέρνει
την καταστροφή καθώς παραπαίει.

Όσα παραμύθια και να αραδιάζει η κυβέρνη-
ση της ΝΔ για “ανάπτυξη”, ήρθε η χρεοκοπία
της Thomas Cook να δείξει την αλήθεια για την
οικονομική κατάσταση. Μια πολυεθνική-κολοσ-
σός αποδείχθηκε εταιρεία-ζόμπι αφήνοντας πί-
σω της συντρίμμια για τον τουρισμό. Αυτή είναι
η πραγματικότητα των “επενδυτών” που γλεί-
φει ο Μητσοτάκης και απαιτεί από τους εργα-
ζόμενους να θυσιάσουν για χάρη τους τις Συλ-
λογικές Συμβάσεις και τον συνδικαλισμό.

Ανεργία και απληρωσιά είναι τα “δώρα” που
φέρνουν αυτά τα λαμόγια. Και δεν είναι η μόνη
καταστροφή που σπέρνουν. Δίπλα στο “ανα-
πτυξιακό” νομοσχέδιο που χτυπάει τα εργατικά
δικαιώματα, η κυβέρνηση στέλνει στη Βουλή
για επικύρωση τις άδειες για εξορύξεις πετρέ-
λαιου στο Ιόνιο και την Κρήτη. Ο Μητσοτάκης
στον ΟΗΕ παριστάνει τον πολέμιο της κλιματι-
κής αλλαγής με “πράσινη” ανάπτυξη και ταυτό-
χρονα κάνει πλάτες στα πετρελαϊκά μεγαθήρια
που καίνε κυριολεκτικά τον πλανήτη. Με το
αζημίωτο για τους Λάτσηδες που κερδοσκο-
πούν πολλαπλά πάνω στην καταστροφή παίρ-
νοντας και τα ΕΛΠΕ και το Ελληνικό.

Συγκλονιστική εμφάνιση
Ευτυχώς το κίνημα που αντιστέκεται στην

κλιματική καταστροφή έκανε συγκλονιστική την
εμφάνισή του την Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη.
Εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους από το
πρώτο ξημέρωμα εκείνης της μέρας στο Σίδνεϊ
και τη Μελβούρνη μέχρι το βράδιασμα στη Νέα
Υόρκη, περνώντας από Βερολίνο, Παρίσι και
Λονδίνο. Μαζί τους και οι διαδηλωτές εδώ,
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και πολλές άλ-
λες πόλεις.

Αυτή τη νεανική ορμή που θέλει να σώσει τον
πλανήτη και ριζοσπαστικοποιείται απαιτώντας

να αλλάξει το σύστημα, μπορούμε και πρέπει
να τη συνδέσουμε με το οργανωμένο εργατικό
κίνημα που απεργεί ενάντια στις επιθέσεις του
Μητσοτάκη σε όλα τα μέτωπα. Σίγουρα στο οι-
κονομικό μέτωπο συνδέοντας την αντίσταση
στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και στις
ιδιωτικοποιήσεις με την αντίσταση στις εξορύ-
ξεις και τη λεηλασία των ελεύθερων χώρων.
Αλλά και πολιτικά με την αντίσταση στις ρατσι-
στικές εξορμήσεις κατά των προσφύγων.

Τα ΜΑΤ του Χρυσοχοίδη στα Εξάρχεια που
κυνηγάνε γυναίκες και παιδιά από τη Συρία ή
το Αφγανιστάν είναι η άλλη όψη των συναντή-
σεων του Μητσοτάκη με τον Τραμπ και τον
Ερντογάν στη Νέα Υόρκη που ψάχνουν φόρ-
μουλες για να “επαναπροωθήσουν” τους κατα-
τρεγμένους των πολέμων τους πίσω στα ερεί-
πια της καταστροφής και να μοιραστούν ανα-
μεταξύ τους τα πετρέλαια της Μέσης Ανατο-
λής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι χιλιάδες αντιφασίστες που διαδηλώσαμε
στην επέτειο του Παύλου Φύσσα, ενωμένοι με
τους απεργούς της Τρίτης και συντονισμένοι
με το διεθνές κίνημα της Παρασκευής μπορού-
με να συγκροτήσουμε μια δύναμη ικανή να χα-
λάσει όλα αυτά τα καταστροφικά σχέδια. Αλλά
αυτό απαιτεί μια Αριστερά που παλεύει για αυ-
τόν το σκοπό. Μια Αριστερά που θέλει να ανα-
τρέψει το σύστημα και όχι να καλωσορίζει την
“προσγείωση της ΝΔ στη σκληρή γεωπολιτική
πραγματικότητα”.

Μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά
στην ενότητα και τον συντονισμό των κινημά-
των. Ένα τέτοιο βήμα θα είναι σίγουρα η διε-
θνής συνάντηση που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις
12 Οκτώβρη. Εμπρός να πολλαπλασιάσουμε
αυτό το βηματισμό σε όλα τα μέτωπα.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

ΚΕΕΡΦΑ
Πανελλαδική
Συνέλευση και
Διεθνής Συνάντηση
κατά του φασισμού 
και του ρατσισμού

Καλούμε τα συνδικάτα, τις δη-
μοτικές κινήσεις, τους φοιτητι-
κούς συλλόγους, τις κινήσεις

αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, τις
κοινότητες μεταναστών, τις κινήσεις
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, των ανα-
πήρων, της αντίστασης στη καταπίε-
ση των γυναικών να βρεθούμε στην
Πανελλαδική Συνέλευση και Διεθνή
Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 12
Οκτώβρη στη Νομική της Αθήνας. 

Συμμετέχουν ήδη εκπρόσωποι κινη-
μάτων από τις ΗΠΑ, την Βρετανία,
την Γερμανία, την Ισπανία, την Γαλ-
λία, την Αυστραλία, την Κύπρο και αλ-
λού. Είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά
για την οργάνωση των αντιφασιστι-
κών και αντιρατσιστικών κινητοποι-
ήσεων και για το διεθνή συντονισμό. 

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
• 1μμ: Υποδοχή 
• 2μμ-4μμ: Διεθνής συντονισμός 
Αμφιθέατρο Παπαρρηγόπουλου

Εισηγητές:
Φόλκαρτ Μόζλερ, Ξεσηκωθείτε
Ενάντια στο Ρατσισμό, Γερμανία
Ντενί Γκοντάρ, Κίνηση μεταναστών
χωρίς χαρτιά, Γαλλία
Mάϊκλ Σαλλάλ, Ενωμένοι ενάντια στο
Μίσος, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ
Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής Παι-
δαγωγικής ΑΠΘ
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανι-
κής Κοινότητας Ελλάδος “η Ενότητα”
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
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Κερατσίνι, 18/9
Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



“ΟΠαύλος ζει, τσακίστε τους ναζί”,
ήταν το σύνθημα που αντήχησε
στις γειτονιές του Πειραιά την Τε-

τάρτη 18/9, έξι χρόνια ακριβώς από την ημέρα
που ο αμετανόητος ναζί Ρουπακιάς δολοφόνη-
σε κατ' εντολή της ηγεσίας του τον Παύλο
Φύσσα. Σε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώ-
σεις των τελευταίων χρόνων στο Κερατσίνι χι-
λιάδες απλού κόσμου πλημμύρισαν το σημείο
της δολοφονίας μπροστά στο μνημείο του
Παύλου και κατά μήκος όλης της οδού Παυ-
λου Φύσσα. Με κυριότερο στοιχείο τη μαζική
και μαχητική παρουσία της νεολαίας, με τους
χιλιάδες φοιτητές να ακολουθούν τα πανό των
σχολών τους, η διαδήλωση κατευθύνθηκε
προς τα γραφεία της ΧΑ στην πλατεία Κοραή
στον Πειραιά. 

“Η δολοφονία του Φύσσα είχε τον ίδιο αντί-
κτυπο στην κοινωνία με την δολοφονία του
Λαμπράκη που είχα την ατυχία να είμαι παρών.
Η δολοφονία του Παύλου αποκάλυψε στα μά-
τια της μεγάλης πλειοψηφίας τη φασιστική φύ-
ση της Χρυσής Αυγής. Ήταν η αφορμή που ξε-
κίνησε να διαλύεται το ναζιστικό μόρφωμα.
Νομίζω ότι αυτά τα χρόνια αποδείξαμε πως
έχουμε τη δύναμη να τους απομονώσουμε. Το
ίδιο πρέπει να κάνουμε και με την ακροδεξιά
κάθε είδους που προσπαθεί να σηκώσει κεφά-
λι. Και υπάρχουν πολλά ξαδερφάκια των φασι-
στών και στην νέα κυβέρνηση”, εξήγησε ο Λε-
ωνίδας Κοντουδάκης, ιστορικό στέλεχος της
ΕΔΑ και ένας εκ των μαρτύρων στη δίκη για τη
δολοφονία του Λαμπράκη. 

Συγκινητική ήταν η στιγμή που η Μάγδα
Φύσσα και ο Παναγιώτης Φύσσας έφτασαν
στο μνημείο και άφησαν λίγα λουλούδια. Λίγο
νωρίτερα, λουλούδια στο μνημείο είχε καταθέ-
σει αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ με την παρου-
σία του πατέρα του Σαχζάτ Λουκμάν, Χαντίμ
Χουσεΐν, του προέδρου της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Τζαβέντ Ασλάμ και του Πέτρου Κων-
σταντίνου δημοτικού σύμβουλου με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας.

“Τα προηγούμενα χρόνια δώσαμε μάχες στη
Νίκαια και στον Πειραιά ενάντια στους χρυ-
σαυγίτες. Τώρα θέλουμε να τους δούμε στη
φυλακή”, ανέφερε ο Ασίφ Αλί από την Πακι-
στανική Κοινότητα. “Οι χρυσαυγίτες είναι
εκτός Βουλής. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσα-
με τον αγώνα ενάντια στο φασισμό. Με την
καινούρια κυβέρνηση ο αγώνας ενάντια στο
φασισμό και τη ρατσιστική υστερία συνεχίζε-
ται. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι την τελική νί-
κη”, τόνισε ο Βασίλης Κουκαλάνι ηθοποιός-
σκηνοθέτης και συντελεστής του Αντιφασιστι-
κού Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών που θα
πραγματοποιηθεί για 5η φορά μέσα στο Νοέμ-
βρη στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ στην Αθήνα. 

Αμέσως μετά, με την Μάγδα Φύσσα και τον
Παναγιώτη Φύσσα στην κορυφή, η πορεία ξεκί-
νησε. Όμορφες και δυνατές ήταν οι στιγμές που
κόσμος της γειτονιάς έβγαινε στα μπαλκόνια και
χαιρετούσε, χειροκροτούσε και φώναζε συνθή-
ματα μαζί με τους χιλιάδες που διαδήλωναν.

“Ισόβια στους φονιάδες του Παύλου Φύσσα”,
ήταν το κεντρικό σύνθημα στο μπλοκ της
ΚΕΕΡΦΑ για να θυμίζει πως βρισκόμαστε στην
τελική ευθεία της δίκης της ΧΑ. Ταυτόχρονα τα
συνθήματα για ανοιχτά σύνορα, ανοιχτές πό-
λεις, ανοιχτά σχολεία και νοσοκομεία για τους

πρόσφυγες ένωναν τον αντιφασιστικό αγώνα
με τις αντιρατσιστικές μάχες που έχουμε μπρο-
στά μας ενάντια στις επιθέσεις που έχει ξεκινή-
σει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε μετανάστες και
πρόσφυγες.

“Πέρσι τέτοια εποχή διαδηλώναμε και διεκδι-
κούσαμε να κλείσουν τα γραφεία τους, να μην
μπουν στη Βουλή σαν νόμιμο κόμμα, να τους
απομονώσουμε και να τους τσακίσουμε σε κά-
θε γειτονιά. Φέτος βλέπουμε τα αποτελέσματα
του αντιφασιστικού κινήματος. Δεν επανα-
παυόμαστε. Το αίμα του Παύλου μπορεί να
βρει δικαιοσύνη όταν φτάσουμε μέχρι το τέ-
λος. Έχουμε αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να
νικήσουμε”, τόνισε ο Δημήτρης Ζώτος, δικηγό-
ρος Πολιτικής Αγωγής στη Δίκη της ΧΑ.

Εκατοντάδες αγωνιστές/αγωνίστριες διαδή-
λωσαν στα πανό της ΚΕΕΡΦΑ. 

Εργαζόμενοι
“Εμείς σαν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία στο

παρελθόν τους αντιμετωπίσαμε και δεν επιτρέ-
ψαμε στους φασίστες να λένε: Αίμα μόνο για
Έλληνες. Όμως σήμερα έχουμε νέα καθήκον-
τα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ρατσιστική
νομοθεσία του νέου υπουργού υγείας Κικίλια
που προσπαθεί να πετάξει τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες έξω από τα νοσοκομεία. Δεν
θα το επιτρέψουμε αυτό”, υπογράμμισε η Μα-
ρία Χαρχαρίδου, μέλος του ΔΣ του σωματείου
εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Στο μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ διαδήλωσε το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων και με τα πανό τους
εργαζόμενοι από τον Αγ. Σάββα και το Γεννη-
ματάς. Μαζί ήταν και το πανό των εργαζόμε-
νων στο ΥΠΠΟ, αλλά και  το πανό των φοιτη-
τών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Λίγο
πιο πίσω διαδήλωναν με τα πανό τους αντιπρο-
σωπίες της Ανταρσία στο Λιμάνι και της Παμ-
πειραϊκής Πρωτοβουλίας Πειραιά, της Ανταρ-
σία στην Κοκκινιά, του ΣΕΚ και της Εργατικής
Αλληλεγγύης. 

Με προσυγκέντρωση είχε συγκεντρωθεί πιο
ψηλά πάνω στην οδό Παύλου Φύσσα το ΚΚΕ,
με πανό διαδήλωνε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΜΕΡΑ25,
η ΛΑΕ και άλλες οργανώσεις της αριστεράς
και της αναρχίας, αντιφασιστικές και αντιρα-
τσιστικές κινήσεις και δημοτικές παρατάξεις. 

“Στη δίκη της ΧΑ βλέπουμε τους χρυσαυγί-
τες, ανθρωπάκια πια, να εμφανίζονται και να
δηλώνουν ότι έχουν ξεχάσει τα πάντα, ότι όλα
ήταν μια παρεξήγηση. Είναι στο τέλος τους.
Χρειάστηκε όμως δυστυχώς να υπάρχουν θύ-
ματα. Στον Παύλο, όπως και στον Σαχζάτ
Λουκμάν οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Εμείς μπο-
ρούμε να περπατάμε στους δρόμους του Κε-
ρατσινίου και του Πειραιά χωρίς κανένα φόβο.
Με το αίμα τους ο Παύλος και ο Σαχζάτ πότι-
σαν τους αγώνες μας ενάντια στους ναζί”, ανέ-
φερε ο Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός
από το ΑΠΘ που βρέθηκε στη διαδήλωση.

Κυριάκος Μπάνος
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• 6.30-8.30µµ:
Αµφιθέατρο Παπαρρηγόπουλου

Δέκα χρόνια ΚΕΕΡΦΑ
Δηµήτρης Ζώτος, πολιτική αγωγή δίκη ΧΑ
Προκόπης Παπαστράτης, ομότιμος καθη-
γητής Πάντειο
Γουέιµαν Μπένετ, Ξεσηκωθείτε Ενάντια
στο Ρατσισμό Βρετανία
Γιώργος Πίττας, Εργατική Αλληλεγγύη
Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμ-
βουλος Πειραιά
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος
Νίκαια
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλλό-
γου εργαζομένων Νοσοκομείο Αγ. Σάβ-
βας

Παράλληλες συζητήσεις
• 4.30-6µµ:

Δίκη-καταδίκη 
της Χρυσής Αυγής
Θανάσης Καµπαγιάννης, πολιτική αγωγή
δίκη ΧΑ
Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή δίκη
ΧΑ
Γιώργος Τσιµουρής, αναπλ. καθηγητής,
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο
Γκόρντον Μπίφερµαν, Ενωμένοι Ενάντια
στο Ρατσισμό και το Φασισμό, Νέα Υόρ-
κη, ΗΠΑ

Άσυλο και στέγη 
στους πρόσφυγες
Nίκος Κουραχάνης, συγγραφέας-διδά-
κτορας Πάντειο
Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη σε δομές προ-
σφύγων
Μαρίνα Μορένο, Ενωμένοι Ενάντια στο
Φασισμό, Βαρκελώνη
Μάρκ Γκουτκάµπ, Συνασπισμός δράσης
για τους πρόσφυγες, Αυστραλία

Πάλη ενάντια στον σεξισμό και
τον ρατσισμό
Άννα Στάµου, Μουσουλμανική Ένωση
Ελλάδος
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, σκηνοθέτης,
μέλος Proud Seniors
Φαίη Φραγκισκάτου, εργαζόμενη Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, μέλος απερχό-
μενου ΣΕΜ Αθήνας 
Κώστας Τορπουζίδης, ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλο-
νίκης

Ενάντια στον εθνικισμό 
και τις μειονοτικές διακρίσεις
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, αναπλ.καθηγή-
τρια ΠΑΜΑΚ
Δηµήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής
Πάντειο, πρόεδρος στην Διεθνή επιτρο-
πή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Τζεµαλί Μηλιαζίµ, δάσκαλος, Ξάνθη
Ευκλείδης Μακρόγλου, δικηγόρος, Θεσ-
σαλονίκη

“Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί”

Hδιεθνής μέρα κινητοποίησης ενάντια  στο ρατσισμό και το φασισμό την 16η Μάρτη
2019 στο Παρίσι ήταν πολύ πετυχημένη και έγινε κέντρο μιας συνολικότερης εξέγερ-

σης. Τα μπλοκ της Πορείας Αλληλεγγύης, συλλογικότητες των sans-papiers (χωρίς χαρτιά)
και μεταναστών, οικογένειες θυμάτων αστυνομικής βίας, έγιναν ένα με τη διαδήλωση των
Κίτρινων Γιλέκων και την πορεία για το κλίμα, και έτσι βρέθηκαν στην κεφαλή μιας διαδήλω-
σης 100.000 κόσμου.

Αυτή η σύνδεση είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο κίνημα συνολικά. Δεν γίνεται όμως
αυτόματα. Ενώ στη Γαλλία πληθαίνουν τα καλέσματα για απεργία, και ενώ το κίνημα για το κλί-
μα αναπτύσσεται, η γαλλική κυβέρνηση επανέρχεται με μια επίθεση ενάντια στους μετανάστες,
την ίδια στιγμή που οι φασίστες του κόμματος της Λεπέν βγήκαν πρώτοι στις ευρωεκλογές. 

Χρειάζεται λοιπόν να βάλουμε στόχο, τόσο στην Αθήνα, όπως και στη Βιέννη, στο Λονδί-
νο, το Βερολίνο, τη Βαρκελώνη, και το Παρίσι, η επόμενη 21 Μάρτη να είναι μια μαζική παγ-
κόσμια απάντηση ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Μια απάν-
τηση ενάντια στο σύστημα των συνόρων.

Ντενί Γκοντάρ, Κίνηση μεταναστών χωρίς χαρτιά

ΚΕΕΡΦΑ
Πανελλαδική
Συνέλευση και
Διεθνής Συνάντηση
κατά του φασισµού 
και του ρατσισµού
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18/9, Ο Χαντίμ Χουσεΐν διαδηλώνει στο Κερατσίνι. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Πανελλαδική 
η 18 Σεπτέμβρη

Χιλιάδες αντιφασίστριες/ες διαδήλωσαν την Τετάρτη 18/9
σε όλη τη χώρα στα 6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα. Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν σε πολλές πό-

λεις ενώ συγκεντρώσεις, παρεμβάσεις με μικροφωνικές, εκδη-
λώσεις και ομιλίες έγιναν σε δεκάδες περιοχές σε όλη τη χώρα.

“Στη Θεσσαλονίκη έγινε μια από τις μεγαλύτερες αντιφασιστι-
κές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων. Στην πορεία προηγή-
θηκε το πανό των φοιτητικών συλλόγων με μαζική παρουσία νεο-
λαίας, και ακολούθησαν η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΟΚΔΕ Εργα-
τική Πάλη, κοινό πανό από αριστερές συλλογικότητες, η ΛΑΕ και
η ΛΑΑΑΣ, ενώ διαδήλωσαν και συλλογικότητες του αντιεξουσια-
στικού χώρου. 

Η διαδήλωση κατευθύνθηκε για μια ακόμη φορά προς τα γρα-
φεία των νεοναζί, όπου εμποδίστηκε από αστυνομικό μπλόκο.
"Κλείστε τα γράφεια της ΧΑ" ήταν το σύνθημα που φώναξαν οι
διαδηλωτές, διεκδικώντας να κλείσουν και στη Θεσσαλονίκη τα
γραφεία τους, μετά και το κλείσιμο της "κομμαντατουρ" στην
Αθήνα. Επόμενος σταθμός η πανελλαδική συνέλευση και διε-
θνής συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ, στις 12 Οκτώβρη στη Νομική Σχο-
λή Αθήνας”, ανέφερε ο Νίκος Χατζάρας από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσ-
σαλονίκης.

Συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης έγινε και στην
Ξάνθη με την παρουσία εκατοντάδων φοιτητών με τα πανό τους,
ενώ με το δικό της πανό συμμετείχε και η ΚΕΕΡΦΑ. Συγκεντρώ-
σεις έγιναν και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή.

Γιάννενα
“Στα Γιάννενα η διαδήλωση ξεκίνησε από τη Νομαρχία και βά-

δισε στους κεντρικούς δρόμους με τη συμμετοχή φοιτητικών
συλλόγων και των εστιακών της Δουρούτη και ακολουθούσαν
αρκετές εκατοντάδες κόσμου με τα πανό αντιφασιστικών συλλο-
γικοτήτων και οργανώσεων της αριστεράς και του αναρχικού
χώρου. Από τη μεριά της ΚΕΕΡΦΑ δώσαμε το στίγμα των αντι-
ρατσιστικών μαχών που έχουμε μπροστά μας και των αγώνων
απέναντι στη νέα κυβέρνηση της ΝΔ”, ανέφερε η Λουίζα Γκίκα
από την ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων.

Συγκέντρωσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις της
κεντρικής και της δυτικής Ελλάδας όπως στην Πρέβεζα, στα Τρί-
καλα και στη Λαμία με πρωτοβουλία των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. 

Μεγάλη ήταν η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο
όπου συμμετείχαν με πανό αγωνιστές και αγωνίστριες της
ΚΕΕΡΦΑ ενώ μεγάλη διαδήλωση έγινε και στη Λάρισα.

“Οι δυο διαφορετικές συγκεντρώσεις που είχαν καλεστεί στην
Πάτρα από τις δυνάμεις του αναρχικού χώρου και από τους φοι-
τητικούς συλλόγους και τις δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στην ουσία ενώθηκαν στο δρόμο. Τα ΜΑΤ προσπάθησαν
να προβοκάρουν την διαδήλωση μπαίνοντας στη μέση του δρό-
μου, όμως η αποφασιστικότητα των εκατοντάδων αντιφασιστών
δεν επέτρεψε την διάλυση της πορείας”, ανέφερε ο Γιώργος Πε-
λεκούδας από την ΚΕΕΡΦΑ της Πάτρας που εξήγησε πως η πο-
ρεία ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. 

“Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία για τα 6 χρόνια από
την δολοφονία του Παύλου Φύσσα πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 18/9 και στα Χανιά, ύστερα από σχετικό κάλεσμα και πρω-
τοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ. Στην πορεία συμμετείχαν με πανό κι ορ-
γανωμένα μπλοκ η Ενωτική Πρωτοβουλία, η ΚΕΕΡΦΑ, ομάδα εκ-
παιδευτικών κόσμος από τον αντιεξουσιαστικό χώρο καθώς και
μεμονωμένοι αγωνιστές. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία της
Αγοράς και πέρασε από την οδό Τζανακάκη, όπου άλλοτε στεγά-
ζονταν τα "γραφεία"-ορμητήρια της ναζιστικής συμμορίας της
Χρυσής Αυγής. Ακούστηκαν συνθήματα υπέρ των προσφύγων
και κατά της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας, καθώς και κατά του ακροδεξιού Βελόπουλου, κά-
νοντας την σύνδεση με τα άμεσα καθήκοντα της περιόδου”, ανέ-
φερε ο Ειρηναίος Μαράκης. Μεγάλη ήταν η πορεία που οργανώ-
θηκε και στο Ηράκλειο. 

Κ.Μ.

Διεθνής Συνάντηση ΚΕΕΡΦΑ

Μηνύματα από ΗΠΑ…

Τρομάζει σήμερα στις ΗΠΑ η άνο-
δος του φασισμού τόσο εντός
όσο και εκτός της κυβέρνησης. Η

εκλογή του Tραμπ ενθάρρυνε την άκρα
δεξιά, που προχώρησε σε μαζικές επι-
θέσεις με όπλα και άλλες επιθέσεις σε
ένα ήδη αποσταθεροποιημένο κλίμα. Οι
ομάδες μίσους πολλαπλασιάστηκαν
σαν μια αντίδραση στην προεδρία του
Ομπάμα. Δεκαετίες κατοχής και πολέ-
μου στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν έχουν
τροφοδοτήσει την ισλαμοφοβία σε
εθνικό επίπεδο.

Ενώ οι περισσότεροι χρησιμοποιούν
τώρα τη λέξη "φασισμός", υπάρχει η έλ-
λειψη μιας γενικής συνείδησης τι ση-
μαίνει να είναι κανείς αντιφασίστας. Ο
Tραμπ λέει ότι υπάρχουν "καλοί άνθρω-
ποι και στις δύο πλευρές" και τα μέσα
ενημέρωσης εξισώνουν λανθασμένα
την “άκρα αριστερά” με την άκρα δεξιά
παρουσιάζοντας τους αντιφασίστες

σαν μασκοφόρους και βίαιους κακοποι-
ούς. Η άκρα δεξιά συγκαλύπτεται τόσο
από την αστυνομία όσο και από την κυ-
βέρνηση σε όλα τα επίπεδα και μερικές
φορές και από φιλελεύθερους με πρό-
σχημα την «ελευθερία του λόγου». 

Στην πραγματικότητα, οι περισσότε-
ροι Αμερικάνοι -στην αριστερά, στο
κέντρο και στη δεξιά- είναι ενάντια στον
φασισμό και μπορούν να οικοδομήσουν
ένα ενιαίο μέτωπο ενάντιά του, φτάνει
όμως να το συνειδητοποιήσουν. Δεν
υπάρχει σαφής κατανόηση, ή συμφω-
νία πάνω στο τι είναι «φασισμός», χρη-
σιμοποιώντας μόνο τη ναζιστική Γερμα-
νία ως σημείο αναφοράς. Αρκετοί δεν
θεωρούν καν ότι η αμερικανική δου-
λεία, η Κου Κλουξ Κλαν, οι ρατσιστικοί
νόμοι Jim Crow, η μαζική φυλάκιση και
άλλες μορφές συστημικού αντι-μαύρου
και αντι-ιθαγενούς ρατσισμού είναι φα-
σιστικές ή ανοίγουν το δρόμο στο φα-

σισμό. 
Η άκρα δεξιά οργανώνεται διεθνώς

καθοδηγούμενη από την αντι-μετανα-
στευτική ρητορική της κυβέρνησης
Τραμπ. Ο Τραμπ είναι μέρος μιας ευρύ-
τερης εικόνας και επομένως έχουμε
αρκετά να κερδίσουμε οργανώνοντας
διεθνώς τον αγώνα για να νικήσουμε
τον φασισμό. Ανυπομονούμε να συνδε-
θούμε με αντιφασιστές συντρόφους
από όλο τον κόσμο για να μάθουμε πε-
ρισσότερα ο ένας από τους αγώνες και
τις νίκες του άλλου ενάντια στην επικίν-
δυνη άνοδο της ακροδεξιάς. Αλλά και
να μοιραστούμε ιδέες για το πώς μπο-
ρούμε να προχωρήσουμε σε έναν πιο
δίκαιο και λιγότερο βίαιο κόσμο.

Gordon Beeferman, 
United Against Racism and Fascism-

NYC, New York, NY

Michael Shallal, 
United Against Hate, Washington, DC

Στην Αυστραλία, το κίνημα για τα δικαιώματα των προ-
σφύγων γνωρίζει πολύ καλά ότι οι πολιτικές των αυ-
στραλιανών κυβερνήσεων κατά των προσφύγων αποτε-

λούν πηγή έμπνευσης για την άκρα δεξιά στην Ευρώπη και
πέρα από αυτήν. Η έκπληξη της επανεκλογής της βαθιά αντι-
δραστικής κυβέρνησης Μόρισον τον Μάιο προκάλεσε μερική
απελπισία σε κάποια τμήματα του κινήματος ενώ οδήγησε σε
ένα κύμα αυτοτραυματισμών μεταξύ των προσφύγων που
βρίσκονται παγιδευμένοι εδώ και χρόνια σε στρατόπεδα στην
Παπούα Νέα Γουινέα και το νησί Ναουρού στον Ειρηνικό.
Ωστόσο, έχει ξεκινήσει ένα νέο κύμα αντίστασης: 

Οι διαμαρτυρίες που έγιναν στα μέσα Ιουλίου, στην επέ-
τειο των έξι χρόνων από την εκτόπιση των προσφύγων σε αυ-
τά τα απομονωμένα στρατόπεδα ήταν μεγαλύτερες από τις
αναμενόμενες. Στην Αυστραλία, μεγάλες ομάδες προσφύγων
που έχουν προσωρινή βίζα και αιτούντες άσυλο αυτο-οργα-
νώνονται σε μια καμπάνια με στόχο μια ασφαλή και μόνιμη
παραμονή. Χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται αποκλεισμέ-
νοι στην Ινδονησία (λόγω των δίδυμων ρατσιστικών πολιτικών
που ακολουθούν μαζί με την Αυστραλία χρησιμοποιώντας
στρατό για να γυρίσουν πίσω τα πλοία που τους μεταφέ-

ρουν, αλλά και λόγω του παγώματος επανεγκατάστασης των
προσφύγων) έχουν προχωρήσει σε σχεδόν καθημερινές δια-
μαρτυρίες σε διάφορες πόλεις. Επίσης μια μαζική καμπάνια
κατά των σχεδίων απέλασης μιας οικογένειας Ταμίλ πίσω στη
Σρι Λάνκα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής με επιτυχία. 

Διαμαρτυρίες σχεδιάζονται σε όλη την Αυστραλία το Νοέμ-
βριο για να αποφευχθεί η κατάργηση ενός νομοσχεδίου που
διευκολύνει τους γιατρούς να ζητάνε την μεταφορά προσφύ-
γων για ιατρικούς λόγους από την Παπούα Νέα Γουινέα και
το Ναοουρού στην Αυστραλία. 

Θεωρούμε τους εαυτούς μας ως μέρος ενός παγκόσμιου
κινήματος για τους πρόσφυγες και εναντίον του ρατσισμού
και δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μέχρις ότου οι δρακόν-
τιες πολιτικές "προστασίας των συνόρων" που βάζουν στο
στόχαστρο τους πρόσφυγες ανατραπούν ριζικά. 

Mark Goudkamp,
  Σίδνεϊ, Συνασπισμός Δράσης για τους Πρόσφυγες

Θεσσαλονίκη, 18/9

…και Αυστραλία
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Στην 381η και 382η συνεδρίαση
της δίκης της Χρυσής Αυγής

(18/9 και 23/9) ολοκληρώθηκαν οι
απολογίες των κατηγορούμενων για
την επίθεση στο «Συνεργείο», αφού
στο μεταξύ μεσολάβησε η καταδικα-
στική απόφαση  σε βάρος τους στις
13/9. Σαν να μη συνέβη τίποτα, οι
χρυσαυγίτες αρνήθηκαν τα πάντα.

O Χ. Γαλανάκης, παρά τις χαζομά-
ρες για να καλύψει τον εαυτό του,
μετέφερε στο δικαστήριο αποκαλυ-
πτικές εικόνες: «Είδαμε στον Άλι-
μο… κάποια γραφεία της ΧΑ… [είχε]
πολλές μηχανές δικάβαλες, έτοιμες
αναμμένες. 40-50 μηχανές. Όλοι φο-
ρούσαν κράνη, κάποιοι κρατούσαν
ελληνική σημαία… ». Περιέγραψε
επίσης ότι μια ομάδα ΔΙΑΣ ακολου-
θούσε σε όλη τη διάρκεια της μοτο-
πορείας.

Ο Θωμάς Μπαρέκας, γραμματέας
της τοπικής Πειραιά της Χρυσής Αυ-
γής, είχε το θράσος να απαντήσει

«αθώος», όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επίθεση στο
Συνεργείο. «Αυτή ήταν η πρόταση της εισαγγελέως»
(αναφερόμενος στην πρόταση της εισαγγελέως στο
Πλημμελιοδικείο που τελικά δεν έγινε δεκτή -το δικα-
στήριο τους καταδίκασε), είπε και συνέχισε τονίζον-
τας ξανά και ξανά ότι επρόκειτο για μια «πολιτική
δίωξη», κατά την επίσημη γραμμή της οργάνωσης.
Μέλος της ΧΑ από το 2005, τοποθετήθηκε ως γραμ-
ματέας από τον Λαγό, τον οποίο επιβεβαίωσε ως πο-
λιτικό προϊστάμενό του, κάτι που αποτυπώνεται και
στην απόφαση για την επίθεση στο Συνεργείο: ο
Μπαρέκας φυσικός αυτουργός και ο Λαγός ηθικός. 

Τελευταίος απολογήθηκε ο Γ. Καλπιτζής, ισχυρι-
ζόμενος ότι έχει άλλοθι για το οποίο δεν έφερε
στοιχεία. Γελοίοι ήταν και οι ισχυρισμοί του ότι δεν
έχει καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Αν και υπαξιω-
ματικός του πολεμικού ναυτικού, η επαφή του με τη
ΧΑ ήταν για να πάρει τρόφιμα (!), ενώ τα μηνύματα
«Αγόρι μου θα τα πούμε από κοντά» και «Έλα τρελέ
θα δεις πολλούς γνωστούς» από/προς τους συγκα-
τηγορούμενους με τους οποίους κατά τα άλλα «μό-
νο μια χειραψία» είχαν κάνει, δεν μπόρεσε να τα
εξηγήσει.

Α.Φ.

Για μια ακόμη φορά η φρίκη του φασιστικού μίσους ξεδιπλώθηκε στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής με την απολογία του Χ. Στεργιόπουλου, ενός από τους δυο δολοφόνους του Σαχζάτ

Λουκμάν. Ξεκινώντας κατά την 382η συνεδρίαση (23/9) από το γεγονός που προκάλεσε σοκ
στο ακροατήριο, ότι έχει ήδη αποφυλακιστεί και πλέον εργάζεται, ο αμετανόητος δολοφό-
νος του Πακιστανού εργάτη μίλησε με προκλητικά παγωμένο ύφος για την ρατσιστική επίθε-
ση σαν «ένα περιστατικό της στιγμής μια παρεξήγηση που κατέληξε όπως κατέληξε».

Ξανά και ξανά απαντώντας στις ερωτήσεις της έδρας τόνιζε ψυχρά: «ήταν έξι χτυπήματα,
αβαθή και αδύναμα». «Γιατί τέτοια μανία όμως», ρωτήθηκε από τον σύνεδρο, για να απαντή-
σει: «δεν ήταν μανία, ήταν αδύναμα». «Μα έξι; Ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι;» «Αν ήθελα
να κάνω κακό θα έβαζα δύναμη». Σε αυτό το σημείο ακούστηκαν φωνές από το κοινό «τον
σκότωσες!», αλλά αυτός συνέχισε απτόητος: «δεν ήθελα να κάνω τίποτα, και δεν έκανα τίπο-
τα» ξεσηκώνοντας ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις από το ακροατήριο. Το αφήγημα του δο-
λοφόνου ήταν ότι ο Λουκμάν «πέταξε στη μέση του δρόμου» το ποδήλατό του και επιτέθηκε
στους δυο χρυσαυγίτες! «Θέλετε να πείτε ότι σας προκάλεσε;», ρώτησε η εισαγγελέας και ο
Στεργιόπουλος είπε ξεδιάντροπα και καθαρά: «με τη συμπεριφορά του… εγώ αυτό πιστεύω». 

Όποιος παρακολούθησε την απολογία Στεργιόπουλου ήταν σαν να ξαναέβλεπε τον Ρου-
πακιά -και τη δική του αμετανόητη, προκλητική στάση.

Στις 12 Σεπτέμβρη (379η συνεδρία-
ση) ξεκίνησαν οι απολογίες των

κατηγορούμενων για ένταξη στην εγ-
κληματική οργάνωση. Σε αυτό το κομ-
μάτι της δίκης απολογούνται όσοι πή-
ραν μέρος σε διάφορες επιθέσεις της
ΧΑ στην Αθήνα και πανελλαδικά. 

Η πρώτη υπόθεση ήταν αυτή της επί-
θεσης στον Κοινωνικό Χώρο “Συνερ-
γείο” στις 10/7/13, με τον πρώτο από
τους χρυσαυγίτες που κατηγορούνται
για την επίθεση, τον Διονύση Αγιοβλα-
σίτη, να κάθεται στο εδώλιο. Ο Αγιο-
βλασίτης, όπως και οι υπόλοιποι χρυ-
σαυγίτες, στην αρχή αρνήθηκε πως
ήταν μέλος της ΧΑ. “Η ανάμειξή μου
ήταν επαγγελματική μέσω του Καζα-
τζόγλου [κατηγορούμενος για την υπό-
θεση Φύσσα]”, δήλωσε αρχικά, στη συ-
νέχεια όμως αναγκάστηκε να παραδε-
χτεί ότι διέθετε κάρτα υποστηρικτή
ανήκε στο Μέτωπο Νεολαίας και
έπαιρνε μέρος σε δράσεις του Πυρήνα
Νίκαιας. Άλλωστε το δικαστήριο έχει
δει φωτογραφίες του Αγιοβλασίτη σε νυχτερινή εκπαίδευση του Πυ-
ρήνα Νίκαιας στη Σαλαμίνα. 

Όσον αφορά στην επίθεση στο Συνεργείο ο Αγιοβλασίτης ήταν
ένας ακόμα από αυτούς που δεν ήξεραν πού πήγαιναν. Ωστόσο στην
προσπάθειά του καλυφθεί αναγκάστηκε να ομολογήσει τόσο τον ορ-
γανωμένο χαρακτήρα της επίθεσης (50-60 μηχανάκια σε σχηματι-
σμό), όσο και την λειτουργία των γραφείων της ΧΑ σαν ορμητήρια
αφού παραδέχτηκε πως η επίθεση ξεκίνησε από τα γραφεία της ΧΑ
στον Άλιμο.

Σημαντική ήταν η διαφοροποίηση του Αγιοβλασίτη σχετικά με τις
απειλές που δήθεν δέχτηκαν οι χρυσαυγίτες από τις ανακρίτριες
Κλάπα και Δημητροπούλου. Όμως και για τον Αγιοβλασίτη και για
τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενούς του στην υπόθεση της επί-
θεσης στο Συνεργείο η συνέχεια αποδείχτηκε σκληρή αφού την
επόμενη μέρα Παρασκευή 13/9 ανακοινώθηκε η απόφαση του
Πλημμελιοδικείου που τον καταδίκασε χωρίς ελαφρυντικά.

Κυριάκος Μπάνος

Ως απαράδεκτη καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Σερρών να κάνει δεκτή την ανακοπή της ανα-

γνώρισης του σωματείου «Αδελφότητα Ντόπιων Σερραίων
Κύριλλος και Μεθόδιος».

Ο Γιάννης Πούνιος, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλό-
γου μίλησε στην ΕΑ: «Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2017, δούλε-
ψε δυο τρεις μήνες και άρχισαν οι μηνύσεις από τη Χρυσή
Αυγή και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών
συλλόγων Θεσσαλονίκης, τη γνωστή Παμμακεδονική -είναι
αυτοί που οργάνωσαν τα συλλαλητήρια. Επί ένα χρόνο μας
δυσφήμισαν, έβγαιναν στην τηλεόραση και έλεγαν ότι είμα-
στε προδότες, ότι είμαστε αυτονομιστές και μια σειρά ψέμ-
ματα. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν και είναι όλα συκο-
φαντίες.

Την Άνοιξη του 2018 ξεκινήσαμε τις καταθέσεις στην
ασφάλεια και αυτό βέβαια έφερε μεγάλη ταραχή στα μέλη
μας. Πάνω από 10 άτομα αποχώρησαν παρόλο που φαινό-
ταν πως δεν είχαν στοιχεία για να μας καταδικάσουν για
εσχάτη προδοσία και όλα αυτά που μας κατηγορούσαν. Λί-
γο μετά ο εισαγγελέας έστειλε τη μήνυση στο αρχείο σαν
“αβάσιμη”. Ωστόσο ήταν ο ίδιος εισαγγελέας που μας έκανε
μήνυση για τη χρήση του όρου “ντόπια γλώσσα”. 

Ντόπια 
Εμείς χρησιμοποιήσαμε τον όρο “ντόπια” για να μην χρη-

σιμοποιήσουμε τον όρο “Μακεδονική”. Κάποιοι θέλουν να
μας πουν να την ονομάσουμε “Βουλγάρικη”, όμως αυτό εί-
ναι λάθος γιατί η γλώσσα μας δεν είναι Βουλγάρικη. Ο ει-
σαγγελέας με όλες τις πολιτικές εξελίξεις άργησε να  πάρει
απόφαση και τελικά ανακοινώθηκε τώρα με την άδικη κατα-
δίκη του συλλόγου μας», εξήγησε ο Γιάννης Πούνιος.

Μεταξύ των μαρτύρων υπεράσπισης στη δίκη ήταν και η
πανεπιστημιακή καθηγήτρια Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδρα
Ιωαννίδου η οποία τόνισε για τη δίκη: “Η απαγόρευση του
συλλόγου «Αδελφότητα Ντόπιων Σερραίων Κύριλλος και
Μεθόδιος» συνιστά όνειδος για το τη χώρα μας και τη δι-
καιοσύνη. Το πρώτο αυτό αποτέλεσμα μιας δίκης που προ-
κλήθηκε από τη σχεδόν επί λέξει υιοθέτηση καταγγελίας
του ΧΑυγίτη Παναγιώταρου ήταν αναμενόμενο: Η μεταχείρι-
ση των μαρτύρων υπεράσπισης του συλλόγου τόσο κατά τη
διάρκεια όσο και μετά τη δίκη, με δυσφήμιση, διαστρέβλω-
ση των όσων είπαμε, αλλά και με ψέματα, η απάθεια της
προέδρου στις επιθέσεις και τις προκλήσεις των δικηγόρων
που κατέθεταν για την εισαγγελία, οι αλλεπάλληλες υποθε-
τικές ερωτήσεις (απαράδεκτες στη δικονομία «τι πιστεύετε
πως θα έλεγαν οι Σερραίοι αν τους ρωτούσατε…» κλπ.), η
πρόσκληση της ΧΑ σε διαμαρτυρία «αγανακτισμένων πολι-
τών» – όλα έδειχναν πως η δίκη διεξήχθη υπό την πίεση κατ’
επάγγελμα «μακεδονομάχων» και είχε πολιτικό χαρακτήρα.  

Απόδειξη της ψευδολογίας πάνω στην οποία στηρίχτηκαν
οι καταγγελίες που έγιναν δεκτές εν τέλει από την έδρα
ήταν  η ανακάλυψη βίντεο από εκδήλωση στην Πτολεμαΐδα,
όπου ο καταγγέλλων πρόεδρος της «Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων» το 2015 εξηγούσε
τη σημασία του όρου «ντόπιος» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
που αυτός χρησιμοποιούνταν στο καταστατικό του υπό
ίδρυση συλλόγου, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιλαμ-
βάνονται τον όρο στη Μακεδονία, με τον τρόπο, τον οποίο
εν τέλει διάλεξαν για να παρακάμπτουν τη χρήση όρων
όπως «βουλγαρικά», «μακεδονικά» ή «σλαβικά» οι σλαβόφω-
νοι γηγενείς κάτοικοι της ελληνικής Μακεδονίας. Ο καταγ-
γέλλων έλεγε αυτολεξεί: «Ο παππούς μου λοιπόν δεν μιλού-
σε ελληνικά. Μιλούσε το ντόπιο ιδίωμα, το οποίο παραμένει
αυτή τη στιγμή στη νότια Βουλγαρία και ομιλείται όπως το
μιλούσε ο παππούς μου». Η απόφαση για αναστολή της
ίδρυσης του συλλόγου παραπέμπει σε άλλες εποχές και
ήθη. Είναι μια απόφαση αντιδημοκρατική, κινδυνολογική, εμ-
παθής, χουντικής έμπνευσης που θα εκθέσει τη χώρα διε-
θνώς”. 

Κ.Μ.

Μπλοκάρουν 
την «Αδελφότητα
Ντόπιων Σερραίων»Ακόμα και οι στημένες απολογίες 

είναι αποκαλυπτικές

Επόμενες δικάσιμες
Σεπτέμβρης: 25/9 και 27/9 στο Εφετείο. 26/9 και 30/9 στον Κορυ-
δαλλό
Οκτώβρης: 2/10, 9/10, 10/10, 11/10, 16/10, 18/10, 21/10, 23/10 και
30/10 στο Εφετείο. 7/10, 17/10 και 22/10 στον Κορυδαλλό

“Ό,τι έλεγα εκείνη την περίοδο
ήταν ψέμματα”, ανέφερε από

την πρώτη κιόλας στιγμή της κατάθε-
σής του ο Νίκος Αποστόλου που απο-
λογήθηκε την Δευτέρα 16 Σεπτέμβρη
ως κατηγορούμενος για ένταξη στην
ναζιστική οργάνωση. Στη συνέχεια ο
Αποστόλου, που σε τηλεφωνικές συ-
νομιλίες του που έχουν ακουστεί στο
δικαστήριο έχει παραδεχτεί πως οι
πυρήνες της ΧΑ στον Πειραιά είχαν
στοχοποιήσει τον Παύλο Φύσσα πολύ
πριν τη δολοφονία του, προσπάθησε
με κάθε τρόπο να υποβαθμίσει την
σχέση του με την ΧΑ. “Ήμουν μόνο
υποστηρικτής”, δήλωσε ξεχνώντας
ωστόσο πως το δικαστήριο έχει δει
οπτικό υλικό στο οποίο σαν κεντρικός
παρουσιαστής προσκαλεί στο βήμα
τους ομιλητές (γραφεία της ΧΑ στη
Σαλαμίνα). 

Σαχζάτ Λουκμάν



Η Novartis δεν είναι “σκευωρία”
όπως γράφουν οι δεξιοφυλ-
λάδες. Είναι σκάνδαλο. Οι μα-

φιόζικες πρακτικές της εταιρίας δεν
“εφευρέθηκαν” από τον “Ρασπούτιν”:
αποκαλύφθηκαν από το αμερικανικό
FBI στα πλαίσια της έρευνας γύρω
από τη φαρμακοβιομηχανία. 

Η Novartis είναι υπόλογη για μια
σειρά από κακουργηματικές πράξεις
με θύματα όχι μόνο τα δημόσια τα-
μεία αλλά και τους ίδιους τους
ασθενείς. Η εταιρία αξιοποιούσε τις
“ιδιαίτερες σχέσεις” που καλλιερ-
γούσε με τις ελληνικές αρχές για να
αυξάνει τις τιμές των φαρμάκων της
όχι μόνο στην ίδια την Ελλάδα αλλά
-χάρη στους περίπλοκους ευρωπαϊ-
κούς κανονισμούς για τον καθορι-
σμό της τιμής των φαρμάκων- μέσω
της Ελλάδας και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Η ζημιά για τα δημόσια τα-
μεία από αυτές τις υπερτιμολογή-
σεις μετριέται σε δισεκατομμύρια.
Αντίστοιχα ήταν φυσικά και τα υπερ-
κέρδη της Novartis.

Αλλά δεν κερδοσκοπούσε μόνο σε
βάρος των ταμείων. Η Novartis διαθέ-
τει στην αγορά ένα ειδικό φάρμακο
με το όνομα Lucentis για την ίαση της
“εκφύλισης της ωχράς κηλίδας”, μιας

ασθένειας που μειώνει δραματικά την
όραση τω ασθενών. Το Lucentis είναι
ένα ακριβό φάρμακο. Μια απλή ανα-
ζήτηση στο διαδίκτυο σήμερα λέει
“Λιανική Τιμή 770,25 Ευρώ”. Στην
αγορά κυκλοφορεί ένα παρόμοιο
φάρμακο με το όνομα Avastin από
την εταιρία Roche που κοστίζει περί-
που 35 φορές λιγότερο. Στην πράξη
τα αποτελέσματα από τη θεραπεία
και με τα δυο φάρμακα είναι παρό-
μοια. Αλλά το Avastin δεν προβλέπε-
ται για τη θεραπεία της εκφύλισης
της ωχράς κηλίδας. Και μια και δεν
προβλέπεται δεν μπορεί να χορηγη-
θεί από τα δημόσια συστήματα υγεί-
ας. Τα ταμεία δεν μπορούν να εγκρί-
νουν πληρωμές για θεραπεία με Ava-
stin. Και γιατί δεν το δηλώνει η Roche
ως κατάλληλο για την θεραπεία της
εκφύλισης της ωχράς κηλίδας θα ρω-
τήσει ο ανυποψίαστος αναγνώστης; Η
απάντηση είναι πολύ απλή: γιατί η

Roche ανήκει στην Novartis. Η Novar-
tis έχει καταδικαστεί και στη Γαλλία
και την Ιταλία σε μεγάλα πρόστιμα
για το σκάνδαλο Lucentis-Avastin.

Εθισμός στο κέρδος
Η Novartis δεν είναι ούτε η πρώτη,

ούτε η μόνη φαρμακοβιομηχανία
που χρησιμοποιεί μαφιόζικες πρακτι-
κές για να πλουτίζει. Η πολιτεία της
Οκλαχόμα των ΗΠΑ έχει μηνύσει την
πολυεθνική Johnson & Johnson
(που είναι ήδη κατηγορούμενη για
τις καρκινογόνες ουσίες που περιεί-
χαν τα παιδικά της ταλκ) για την συ-
στηματική προώθηση οπιούχων
αναλγητικών στην αγορά- αποκρύ-
πτοντας το γεγονός ότι προκαλού-
σαν εθισμό. Όπως έγραφε η βρετα-
νική εφημερίδα The Guardian “ο
Χάντερ (ο εισαγγελέας της Οκλαχό-
μα) κατηγορεί την Johnson & John-
son για τη δημιουργία μαζί με άλλες

εταιρίες μιας πλαστής φιλολογίας
για μια (υποτιθέμενη) επιδημία ενός
μη θεραπεύσιμου πόνου για τον
οποίο τα οπιοειδή ήταν η λύση”.

Για να καλλιεργήσει τον πανικό
που θα αύξανε τις πωλήσεις η John-
son & Johnson “χρηματοδοτούσε”
(δηλαδή λάδωνε) “επιστημονικές ορ-
γανώσεις” σαν την Αμερικανική
Εταιρία Πόνου, σύμφωνα με το δη-
μοσίευμα της Guardian.

Πριν από μερικές ημέρες κατέθε-
σε στον εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου για τη Novartis ο Δημήτρης
Αβραμόπουλος. Το 2008, όταν ήταν
υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση
του Καραμανλή είχε αγοράσει, αντι-
μέτωπος με την “πανδημία του ιού
Η1Ν1 της γρίπης” 16 εκατομμύρια
εμβόλια από την Novartis. Το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ (όπως και η Αμερικανική Εται-
ρία Πόνου στις ΗΠΑ) είχε ξεκινήσει
μια τεράστια εκστρατεία να πείσει

τον κόσμο να εμβολιαστεί. Ο κόσμος
όμως δεν “τσίμπησε” στον πανικό
και τα εμβόλια έμειναν στο ράφι.
Όσο για την “πανδημία”, αυτή απο-
δείχτηκε πιο ακίνδυνη και από τη συ-
νηθισμένη γρίπη. Ο Αβραμόπουλος,
φυσικά, έχει καταθέσει μηνύσεις σε
βάρος όσων τον έχουν “κακόβουλα”
εμπλέξει στο σκάνδαλο της Novartis.

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προ-
σπαθεί τώρα να εξαφανίσει το πραγ-
ματικό σκάνδαλο και να το παρουσιά-
σει σαν μια απόπειρα “εξόντωσης”
της τότε αντιπολίτευσης από την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλευρό της
έχει όχι μόνο τους δημοσιογράφους
του Skai και των άλλων γνωστών κα-
ναλιών αλλά και πλήθος εν ενεργεία
ή μη δικαστικών που τρέχουν στους
εισαγγελείς για να “αποκαλύψουν
τον σκοτεινό ρόλο” του “Ρασπούτιν”. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν
προσπάθησε ποτέ να συγκρουστεί με
το “βαθύ κράτος”. Νόμιζε ότι θα μπο-
ρούσε να “σεβαστεί τους θεσμούς”
και να κερδίσει την εμπιστοσύνη της
άρχουσας τάξης, την οποία τόσο πι-
στά υπηρέτησε. Τώρα βρίσκεται ο
ίδιος αντιμέτωπος με τις συνέπειες
της ρεφορμιστικής “αφέλειάς” του. 

Σωτήρης Κοντογιάννης
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ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Ένα ατέλειωτο σκάνδαλο

H Thomas Cook ήταν, μέχρι την κατάρ-
ρευσή της τα ξημερώματα της Δευτέ-
ρας, η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική

εταιρία της Ευρώπης. Διέθετε 200 μεγάλα πο-
λυτελή ξενοδοχεία, σπαρμένα στους διασημό-
τερους τουριστικούς προορισμούς του πλανή-
τη, πέντε αεροπορικές εταιρίες, 120 σύγχρονα
αεροσκάφη, 22 χιλιάδες υπαλλήλους και πάνω
από 19 εκατομμύρια πελάτες. Το 2018 ο τζί-
ρος της πλησίασε τα 11 δισεκατομμύρια Ευρώ
(9.58 δις λίρες). Τον Απρίλη του 2018 η χρημα-
τιστηριακή της αξία ήταν 2,14 δις Ευρώ. Σήμε-
ρα έχει πέσει κάτω από τα 60 εκατομμύρια.

Οι χρεοκοπία της είναι μια βόμβα μεγατό-
νων όχι μόνο για τον τουρισμό αλλά και για
ολόκληρη την ευρωπαϊκή (τουλάχιστον) οικο-
νομία.

Η Thomas Cook ξεκίνησε από μια μικρή οι-
κογενειακή επιχείρηση στην Αγγλία στις αρχές
της δεκαετίας του 1840 – συμβολικά την ίδια
ακριβώς εποχή που οι αδελφοί Lehman ίδρυαν
στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ την ομώνυμη (και κα-
κόφημη σήμερα πλέον) τράπεζα.. 

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Thomas Cook
βρέθηκε αντιμέτωπη με την απειλή της χρεοκο-
πίας. Τον Νοέμβρη του 2011 η μετοχή της είχε
πέσει και πάλι στα τάρταρα (έχασε το 50% της
αξίας της σε μια και μόνο ημέρα) όταν αποκα-
λύφθηκε ότι η διοίκηση βρισκόταν σε μυστικές
διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την χο-
ρήγηση ενός νέου δανείου “έκτακτης ανάγ-
κης”. Τότε, κάτω από την πίεση του μεγέθους
της και της χιονοστιβάδας που απειλούσε να
πυροδοτήσει, οι τράπεζες την διέσωσαν. Η
χρεοκοπία της Lehman Brothers ήταν, άλλω-
στε, πολύ νωπή και κανένας -ούτε η κυβέρνηση

της Βρετανίας, ούτε η Κεντρική Τράπεζα της
Αγγλίας, ούτε οι Βρυξέλλες, ούτε οι τραπεζί-
τες- δεν ήθελε ένα νέο ηχηρό “κανόνι”.

Και αυτή τη φορά οι τράπεζες και οι αρχές
έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να
σώσουν την Thomas Cook. Η μια σύσκεψη
διαδεχόταν την άλλη μέσα στο Σαββατοκύρια-
κο με στόχο να συγκεντρωθούν 900 εκατομμύ-
ρια λίρες -τα οποία σύμφωνα με τη διοίκηση
θα επαρκούσαν για να σωθεί. Η Fosun, μια κι-
νεζική εταιρία τουρισμού που κατείχε το 17%
των μετοχών της Thomas Cook, είχε συμφω-
νήσει ήδη να καταβάλει τα μισά από αυτά. Αλ-
λά τελικά οι πιστωτές δεν πείσθηκαν ότι τα
900 εκατομμύρια θα επαρκούσαν. Σύμφωνα με
τις δικές τους εκτιμήσεις θα χρειάζονταν 200

εκατομμύρια επιπλέον – τα οποία παρά τις πυ-
ρετώδεις διαπραγματεύσεις δεν κατάφερε η
εταιρία να εξασφαλίσει. Στις 2 τα ξημερώματα
της Δευτέρας η Thomas Cook έπαψε να υπάρ-
χει.

Τι έφταιξε; Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
αναπαράγουν τις γελοίες και προκλητικές δι-
καιολογίες που προέβαλε η ίδια η διοίκηση -το
Brexit, την πίεση του ανταγωνισμού πάνω στα
παραδοσιακά γραφεία από το internet κλπ. Η
πιο προκλητική δικαιολογία ήρθε από τον Πέ-
τερ Φράνκχαουζερ, το “μεγάλο αφεντικό” της
Thomas Cook. Οι πωλήσεις των χειμερινών
διακοπών πάτωσαν, είπε λόγω, του θερμού
φετινού χειμώνα. Στις 26 Φεβρουαρίου ο
υδράργυρος έφτασε στο Λονδίνο στους 21,2

βαθμούς Κελσίου: ήταν πράγματι η υψηλότε-
ρη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην
Βρετανική πρωτεύουσα τους χειμερινούς μή-
νες στην ιστορία. Αλλά είναι πραγματικά προ-
κλητικό μια πολυεθνική που διαθέτει πέντε αε-
ροπορικές εταιρίες και 120 αεροσκάφη (οι αε-
ροπορικές πτήσεις αποβάλουν ένα μεγάλο πο-
σοστό των αερίων του θερμοκηπίου που ευθύ-
νονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη) να
επικαλείται σαν δικαιολογία για τη χρεοκοπία
της τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ο
κύριος Φράνκχαουζερ εισέπραξε μέσα στην
πενταετία 2014-19 πάνω από 9 εκατομμύρια
Ευρώ σε “μισθούς” και “μπόνους”: σίγουρα
μια καλή αμοιβή για τη χρεοκοπία μιας επιχεί-
ρησης 175 ετών.

Στην πραγματικότητα η Thomas Cook δεν
χρεοκόπησε ούτε λόγω του Brexit, ούτε λόγω
του θερμού χειμώνα, ούτε λόγω του ανταγωνι-
σμού από τις εταιρίες “χαμηλού κόστους” (τα
ίδια άλλωστε έκανε και η ίδια). Η χρεοκοπία
της, όπως και η χρεοκοπία της Lehman Broth-
ers τον Σεπτέμβρη του 2008, είναι ένα από τα
πρώτα συμπτώματα της νέας ύφεσης που κρέ-
μεται απειλητικά πάνω από την παγκόσμια οι-
κονομία. Η Γερμανία, η ατμομηχανή της Ευρω-
παϊκής οικονομίας κυριολεκτικά αγκομαχά με
όλους τους κρίσιμους δείκτες της βιομηχανίας
να έχουν επιστρέψει δέκα χρόνια πίσω, στην
εποχή που η ύφεση βρισκόταν στο απώγειό
της. Οι πωλήσεις διακοπών έχουν πέσει πολύ
απλά γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά να ξοδέ-
ψει σε διακοπές. 

Το πλήγμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ για την
ελληνική οικονομία, όπου ο τουρισμός έχει με-
τατραπεί στη “βαριά βιομηχανία” της χώρας. 

THOMAS COOK Χρεοκοπημένη “ανάπτυξη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Χαλάρωσε… Δεν υπάρχει περίπτωση η
δική μας κρίση χρέους και οικονομική
κατάρρευση να συμβεί σε εσάς στην
Αμερική
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Τ ην πρώτη μεγάλη πανεργατι-
κή απεργία βρήκε μπροστά
της η κυβέρνηση, μόλις δυό-

μιση μήνες από την ανάληψη της
εξουσίας. Χιλιάδες εργαζόμενες κι
εργαζόμενοι διαδήλωσαν σε όλη τη
χώρα ενάντια στο “αναπτυξιακό”,
κατά τους κυβερνητικούς, νομοσχέ-
διο που αποτελεί μια τεράστια επί-
θεση στις συλλογικές συμβάσεις, τα
συνδικάτα, τα εργασιακά δικαιώμα-
τα και το περιβάλλον. 

Η Αθήνα παρέλυσε από τη συμμε-
τοχή στην απεργία των εργαζόμενων
στις συγκοινωνίες. ΗΣΑΠ, λεωφορεία
και τρόλεϊ δεν κινήθηκαν καθόλου,
ενώ το Μετρό πραγματοποίησε στά-
σεις εργασίας το πρωί και το βράδυ
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από
τους απεργούς στο ενδιάμεσο. Με
προσυγκέντρωση στο Υπουργείο Ερ-
γασίας ξεκίνησε ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό
Νοσοκομείων συσπειρώνοντας δεκά-
δες εργαζόμενους με τα πανό των
σωματείων τους για να ενωθεί στη
συνέχεια με τους απεργούς που εί-
χαν συγκεντρωθεί στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Από το μικρόφωνο της
συγκέντρωσης στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος μίλησε ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας μαζί
με συνάδελφό του στη φύλαξη του
νοσοκομείου που απειλείται με από-
λυση για την αγωνιστική του στάση
στο πλευρό του σωματείου.

Χαρακτηριστικό της απεργιακής
συγκέντρωσης ήταν η συνάντηση
όλων των κλάδων που έχουν συγ-
κρουστεί με τα αφεντικά και την κυ-
βέρνηση όλο το τελευταίο διάστη-
μα. 

Ήταν εκεί οι εργαζόμενοι της Τρά-
πεζας Πειραιώς που απήργησαν ξανά
και ξανά τους προηγούμενους μήνες
ενάντια στις συνέπειες που θα έφερ-
νε η μεταφορά τους σε νέα εταιρία
υπό σουηδική εργοδοσία. Οι εργολα-
βικοί συνάδελφοί τους στις τράπεζες
που απήργησαν ξανά την περασμένη
βδομάδα ενάντια στις απολύσεις και
οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπε-
ζας που υπερασπίζονται τον ΛΕΠΕ-
ΤΕ. Οι εργάτες των ΕΛΠΕ που αντι-
στέκονται στο ξεπούλημα, μαζί με
τους συναδέλφους τους συμβασιού-
χους του Φυσικού Αερίου. Οι συμβα-
σιούχοι του δήμου Αθήνας που διεκ-
δικούν την παραμονή τους στη δου-
λειά. Οι συμβασιούχοι που εργάζον-
ται με προγράμματα ΟΑΕΔ στο
Υπουργείο Ενέργειας και έχουν κάνει
βήματα οργάνωσης κι αγώνα τις τε-
λευταίες βδομάδες, μαζί με τους συ-
ναδέλφους τους μόνιμους και συμβα-
σιούχους από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού, το Υπουργείο Εργασίας και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία. Οι εργαζόμενοι
μόνιμοι και συμβασιούχοι από μια
σειρά νοσοκομεία που διαδήλωσαν
μαζί με το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων, όπως ο Ερυθρός, το Γεννηματάς,
ο Άγιος Σάββας, το Αγλαΐα Κυριακού,
το Γενικό Νίκαιας. Η νεολαία που δια-

δήλωσε με τα πανό των φοιτητικών
συλλόγων και δίνει τη μάχη ενάντια
στην κατάργηση του ασύλου και την
επίθεση που φέρνει ο νέος νόμος
πλαίσιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
Εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης που διεκδικούν μα-
ζικούς μόνιμους διορισμούς. Εργαζό-
μενοι κούριερ που παλεύουν για συλ-
λογικές συμβάσεις και ασφαλείς συν-
θήκες εργασίας. Εργαζόμενοι της
ΕΡΤ που είχαν να αντιμετωπίσουν το
“καθεστώς” που επιδιώκει να στήσει
η δεξιά στη δημόσια ραδιοτηλεόρα-
ση. Και μαζί τους οργανώσεις της
επαναστατικής αριστεράς όπως το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα που
δήλωνε στο πανό του ότι “οι νόμοι
καταργούνται στο πεζοδρόμιο”.
Όλες οι “ξεχωριστές” εργατικές μά-
χες, ενωμένες ενάντια σε μια τερά-
στια επίθεση όπως αυτή που φέρνει
το νέο νομοσχέδιο και πιο δυνατές
για να διεκδικήσει η καθεμιά τα αιτή-
ματά της. 

Οι απεργοί βάδισαν μέχρι τη Βου-
λή όπου συναντήθηκαν οι πορείες
που είχαν ξεκινήσει από την Κλαυθ-
μώνος, τα Χαυτεία και τα Προπύλαια.

Μαζικά και ενωτικά
Μαζική κι ενωτική ήταν η απεργια-

κή κινητοποίηση και στη Θεσσαλονί-
κη, όπου κυριάρχησαν τα συνθήμα-
τα υπεράσπισης των συνδικάτων και
των συλλογικών συμβάσεων. Πάνω
από 2.000 αγωνιστές κι αγωνίστριες
συμμετείχαν στη συγκέντρωση στο
Άγαλμα Βενιζέλου, με χαρακτηριστι-
κό το γεγονός ότι ΕΔΟΘ, σωματεία,
ΠΑΜΕ, Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια κι οργανώσεις της αριστε-
ράς συγκεντρώθηκαν στο ίδιο ση-
μείο και πραγματοποίησαν κοινή πο-
ρεία. Το παρών έδωσαν απεργοί
από χώρους του δημοσίου, ΟΤΑ, νο-
σοκομεία, σχολεία, ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις όπως αυτές της εμφιάλωσης

ποτών, και φοιτητικοί σύλλογοι. Με
απόσταση λίγων μέτρων ακολούθη-
σε η διαδήλωση που ξεκίνησε από
την Καμάρα. 

Σε ανακοίνωσή του ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια μετά την
απεργιακή διαδήλωση υπογραμμίζει
μεταξύ άλλων:

“Η επιτυχία της απεργίας έστειλε
μήνυμα και στην πλειοψηφία της
ΓΣΕΕ που προσπάθησε να σαμποτά-
ρει και να σταματήσει την σημερινή
απεργιακή κινητοποίηση. Το μόνο
που κατάφεραν ήταν να δεσμευτούν
για νέα πανεργατική μέσα στο πρώ-
το δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη, αν
τελικά η κυβέρνηση τολμήσει να
προχωρήσει στην κατάθεση του πο-
λυνομοσχεδίου.

Συνεχίζουμε μέχρι να τα πάρουμε
όλα!

Μετά την επιτυχία της πανεργατι-
κής απεργίας, οργανώνουμε τους
χώρους μας προετοιμάζοντας τις
επόμενες απεργιακές κινητοποι-
ήσεις ενάντια στο πολυνομοσχέδιο.
Στηρίζουμε τις μάχες που έχουν ξε-

κινήσει να δίνουν οι εργαζόμενοι του
προγράμματος ΟΑΕΔ στα υπουρ-
γεία και τους Δήμους για μόνιμη και
σταθερή δουλειά ενάντια στις απο-
λύσεις. Οργανώνουμε την απεργία
της Υγείας στις 23 Οκτώβρη. Και δί-
νουμε όλες μας τις δυνάμεις για την
επιτυχία της πανελλαδικής συνέλευ-

σης της ΚΕΕΡΦΑ στις 12 Οκτώβρη
ενάντια στην ρατσιστική πολιτική
της ΝΔ και τις επιθέσεις ενάντια
στους πρόσφυγες”.

Διαβάστε στις διπλανές στήλες
όσα δήλωσαν απεργοί εργάτες κι ερ-
γάτριες στην Εργατική Αλληλεγγύη.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Πανεργατική γροθιά στο     

24/9, Πανεργατική απεργία, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

24/9, Περιφρούρηση της απεργίας στο λιμάνι του Πειραιά.
Φωτό: Θανάσης Διαβολάκης

Στα δικαστήρια κατέφυγαν οι εφοπλιστές
προκειμένου να σπάσουν τη συμμετοχή
των ναυτεργατών στην πανεργατική

απεργία της 24ης Σεπτέμβρη. Οι εφοπλιστές
διεκδίκησαν να κηρυχθεί η απεργία ως παράνο-
μη και καταχρηστική και να απαγορευτεί, καθώς
και να επιβληθεί ποινή 1.500 ευρώ στους συνδι-
καλιστές των ναυτεργατών, με την απειλή της
τρίμηνης κράτησής τους σε περίπτωση μη συμ-
μόρφωσης! Το δικαστήριο πήρε τη μεριά των
εφοπλιστών με την απόφαση που εξέδωσε το
απόγευμα της Δευτέρας 23/9 και κήρυξε παρά-
νομη την απεργία. 

Η απάντηση όμως ήρθε από τα ξημερώματα

της επόμενης μέρας στο λιμάνι του Πειραιά. Δε-
κάδες ναυτεργάτες και συμπαραστάτες συγκεν-
τρώθηκαν στους καταπέλτες των πλοίων μην
αφήνοντας κανένα καράβι να αναχωρήσει.

“Υπήρχαν δυνατές απεργιακές φρουρές πά-
νω στις μπουκαπόρτες αποτελούμενες από ναυ-
τεργάτες αλλά και αλληλέγγυους, εργαζόμε-
νους από άλλους κλάδους, εκπροσώπους σω-
ματείων, αγωνιστές κι αγωνίστριες της αριστε-
ράς, εκλεγμένους στην τοπική αυτοδιοίκηση
κλπ. Το κλίμα που επικρατούσε ήταν αποφασι-
στικό. Ότι η απεργία θα γίνει ο,τι και να κάνουν
οι εφοπλιστές” μετέφερε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμ-
βουλος Πειραιά με την Ανταρσία στο Λιμάνι που
συμμετείχε στην περιφρούρηση της απεργίας. 

Σχετικά με τη δικαστική απόφαση η ΠΕΝΕΝ

σχολιάζει ότι “για άλλη μια φορά αποκαλύπτει
τον ταξικό χαρακτήρα της αστικής δικαιοσύνης
και την απόλυτη συμπόρευσή της με την εργο-
δοσία και την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική.
Είναι προφανές ότι αυτή η απόφαση έρχεται σε
πλήρη αντίθεση με την εκφρασμένη αγωνιστική
βούληση των Ναυτεργατών και παράλληλα προ-
σπαθεί να πλήξει και να βάλει εμπόδια στο ξεδί-
πλωμα της Πανελλαδικής αγωνιστικής και απερ-
γιακής δράσης που αναπτύσσεται το τελευταίο
διάστημα από εκατοντάδες σωματεία και δευτε-
ροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του δη-
μόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η δικαστική
απόφαση δεν μπορεί να εμποδίσει ούτε να βά-
λει φρένο στην αγωνιστική συμμετοχή των ναυ-
τεργατών στην απεργία της 24/9”.

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
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Με... γκολ από τα αποδυτήρια κατέ-
βηκαν οι εργαζόμενες και οι εργα-
ζόμενοι στην πανεργατική απεργία

της 24ης Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση υπολό-
γιζε, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις
του Άδωνι, να έχει ψηφίσει το “αναπτυξια-
κό” πολυνομοσχέδιο μέχρι τις 27 Σεπτέμ-
βρη. Όμως η δυναμική που απέκτησε η
απεργία στις 24/9 ανάγκασε την κυβέρνηση
να κυκλοφορεί ότι η ψήφισή του τελικά θα
μετατεθεί για τον Οκτώβρη. 

Ο ισχυρισμός ότι η μετάθεσή ψήφισης του
νομοσχεδίου ήταν αποτέλεσμα του συναγερ-
μού που σήμανε στους χώρους δουλειάς
δεν είναι υπερβολικός. Η απόφαση που πήρε
το Εργατικό Κέντρο Αθήνας για 24ωρη
απεργία στις 24/9 απλώθηκε σαν πυρκαγιά.
Ακολούθησε η ΑΔΕΔΥ καλύπτοντας πανελ-
λαδικά όλο το δημόσιο τομέα, ενώ τη συμμε-
τοχή τους αποφάσισαν και τα Εργατικά Κέν-
τρα Πειραιά, Πάτρας, Λάρισας, Ιωαννίνων,
Εύβοιας, Λαυρίου, Σάμου, Λέσβου, Λαμίας,
Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Άρτας, Νάουσας,
Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Β.Δωδεκανήσου,
Αμαλιάδας κ.α, δεκάδες ομοσπονδίες και
εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία. 

Αυτό φάνηκε και στη σύσκεψη της ΑΔΕ-
ΔΥ με τις Ομοσπονδίες την Τετάρτη 18/9
για την προετοιμασία της απεργίας, η οποία
ήταν η μεγαλύτερη εδώ και πολλά χρόνια.
Η αίθουσα στο ξενοδοχείο Τιτάνια γέμισε
με συνδικαλιστές/στριες που συμμετείχαν
από δεκάδες χώρους του δημοσίου. 

“Ουσιαστικά κανείς από αυτούς που πή-
ραν τον λόγο δεν αμφισβήτησε ούτε την
ανάγκη, ούτε την ημερομηνία και τον πα-
νεργατικό χαρακτήρα της κοινής απεργια-
κής κινητοποίησης με τα Εργατικά Κέντρα.
Οι περισσότερες τοποθετήσεις είχαν ως
κέντρο τα αντισυνδικαλιστικά μέτρα του ν/σ
και αναπτύχθηκε πλούσια επιχειρηματολο-
γία για ποιο λόγο αφορούν τους εργαζόμε-
νους και στο δημόσιο”, μετέφερε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη ο Κώστας Πίττας, γραμ-
ματέας της Ομοσπονδίας τ. ΥΠΑΝ. Στην πα-
ρέμβασή του τόνισε ότι η πανεργατική
απεργία “είναι η πρώτη μετωπική σύγκρου-
ση με τη ΝΔ. Να την οργανώσουμε να πετύ-
χει. Να ετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για
απεργιακή κλιμάκωση”, κι έφερε εικόνες
από τη μάχη που δίνουν οι συμβασιούχοι σε
μια σειρά χώρους: “Ήδη οι 5.500 συμβασι-
ούχοι ΟΑΕΔ στα υπουργεία οργανώνονται
και παίρνουν τη σκυτάλη του αγώνα από
τους ΟΑΕΔ των νοσοκομείων. Αυτά βλέπει
ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του και γι’
αυτό βιάζονται να πάρουν μέτρα που θα
χτυπάνε τη συλλογική αντίσταση μέσα από
τα συνδικάτα μας”.

Πράγματι τον Μητσοτάκη τον καταδιώκει
το φάντασμα της ήττας που έχουν φάει
όλες οι κυβερνήσεις της δεξιάς από το ερ-
γατικό κίνημα σε αντίστοιχες προσπάθειες.
Από τον πατέρα του που το ‘90-‘93 έπεσε

από τις μεγάλες απεργιακές κινητοποι-
ήσεις, μέχρι τον Καραμανλή που αναγκά-
στηκε από το κίνημα των συμβασιούχων να
μονιμοποιήσει δεκάδες χιλιάδες συμβασι-
ούχους και τελικά να καταρρεύσει το 2009
υπό το βάρος της εξέγερσης του Δεκέμ-
βρη, αλλά και των μεγάλων πανεργατικών
για το ασφαλιστικό, φτάνοντας μέχρι τον
Σαμαρά που ξηλώθηκε από ένα κίνημα που
συναντιόνταν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, των
καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών, των
σχολικών φυλάκων, των εκπαιδευτικών, των
διοικητικών ΑΕΙ κλπ. 

Γι' αυτό κι όταν ξεκινούν οι αντιστάσεις οι
κυβερνητικοί αρχίζουν τα παιχνίδια με τις
ημερομηνίες κι ακολουθούν οι γραφειοκρά-
τες των ΠΑΣΚΕ–ΔΑΚΕ, με ανάλογα τερτίπια
που έχουν στόχο την υπονόμευση της
απεργίας. Αλλά δεν τους περνάνε πάντα.

Καθυστερεί η ψήφιση 
Η εικόνα από τη σύσκεψη με τα σωματεία

μέλη του, που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο
Αθήνας την Πέμπτη 19/9 είναι χαρακτηρι-
στική. Το ΕΚΑ είχε κάνει την αρχή, παίρνον-
τας ομόφωνη απόφαση για 24ωρη απεργία
στις 24/9. Η ηγεσία της ΓΣΕΕ, που μετά τον
διορισμό της από τα δικαστήρια βρίσκεται
σε παράλυση, βλέποντας να χάνει τον έλεγ-
χο, κάλεσε εργατικά κέντρα, σωματεία κι
ομοσπονδίες να πάρουν αποφάσεις για
απεργία την επόμενη μέρα από αυτή του
ΕΚΑ. Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΚΕ και γραμ-
ματέας του ΕΚΑ στο άνοιγμά του στη σύ-
σκεψη δικαιολογήθηκε ότι “κατά λάθος
υπήρξε ασυνεννοησία μεταξύ ΓΣΕΕ και
ΕΚΑ” και πρότεινε – σε συμφωνία με τη ΔΑ-
ΚΕ - να μετατεθεί τελικά η απεργία για τις 2
Οκτώβρη, καθώς η κυβέρνηση καθυστερεί
την ψήφιση του νομοσχεδίου. 

Ακολούθησε μια βροχή παρεμβάσεων
από εκπροσώπους σωματείων και συνδικα-
λιστές όλων των παρατάξεων της αριστε-
ράς, όπου στηλίτευαν τις υπονομευτικές
προσπάθειες με τις μεταθέσεις των ημερο-
μηνιών, φέρνοντας παράλληλα εικόνες ορ-
γάνωσης της απεργίας μέσα στους χώρους
δουλειάς. Παρεμβάσεις εργαζομένων από
την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα,
την Ιδιωτική Υγεία, την Ιντρακόμ, το Σωμα-
τείο Μισθωτών Τεχνικών, τις τηλεπικοινω-
νίες, τον ΕΛΓΑ, τις συγκοινωνίες και αρκε-
τούς ακόμα χώρους, δημιούργησαν ένα
ασφυκτικό κλίμα για οποιαδήποτε προσπά-
θεια σαμποτάζ. Οι εισηγητές της αναβολής
αναγκάστηκαν στο κλείσιμο να πετάξουν
λευκή πετσέτα, παραδεχόμενοι ότι η απερ-
γία θα γίνει στις 24 Σεπτέμβρη όπως είχε
αρχικά ανακοινωθεί. Οι δυνάμεις της Αρι-
στεράς που είχαν την πρωτοβουλία για να
αποφασιστεί η απεργία της 24 Σεπτέμβρη
μπορούν τώρα να κλιμακώσουν απαιτώντας
νέα πανεργατική στις 2 Οκτώβρη.

Σ.Μ.

Παλεύουμε όχι απλά για την ανανέωση
των συμβάσεών μας αλλά για τη με-

τατροπή τους σε αορίστου χρόνου. Την
ώρα που βγαίνουν οι ίδιοι κι εξαγγέλουν
ότι υπάρχουν ελλείψεις στην Υγεία είναι
δυνατόν να διώχνουν 4.000 εργαζόμε-
νους; Στις πλάτες αυτών των εργαζόμε-
νων έχουν στηριχτεί όλα τα νοσοκομεία.
Κανονικά έπρεπε ήδη η προηγούμενη κυ-
βέρνηση να έχει μονιμοποιήσει τους συμ-
βασιούχους. Έχουμε παιδιά, φοιτητές που
σπουδάζουν, οικογένειες. Κι αλίμονο τι θα
γίνουν τα νοσοκομεία έτσι και φύγουν οι
συμβασιούχοι. Αλλά τα κάνουν αυτά για
να σπρώξουν κόσμο στα ιδιωτικά νοσοκο-
μεία. Εκεί που πρέπει να έχεις λεφτά για
να σε σώσουν. 

Νάσος, εργαζόμενος Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Σήμερα είμαστε στην πανεργατική απερ-
γιακή κινητοποίηση για να στηρίξουμε

με την παρουσία μας την αντίσταση στο
υποτιθέμενο “αναπτυξιακό” νομοσχέδιο
που στην ουσία καταργεί τις κλαδικές συμ-
βάσεις και ανατρέπει θεμελιώδη εργασιακά
δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα
Πειραιώς δίνουμε έναν περήφανο πολύμη-
νο αγώνα υπερασπιζόμενοι τις θέσεις ερ-
γασίας και τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Στην απόπειρα απόσχισης του τμήματος
διαχείρισης κόκκινων δανείων, οι εργαζό-
μενοι απάντησαν με πολυήμερες απεργίες
και κατοχύρωσαν τον εθελοντικό χαρακτή-
ρα για όσους επιθυμούν να μεταβούν στο
νέο εταιρικό σχήμα και την παραμονή
όσων θέλουν να παραμείνουν στην Τράπε-
ζα Πειραιώς. Απέναντι στους νέους εκβια-
σμούς της διοίκησης θα απαντήσουμε με
έναν και μόνο τρόπο. Με αγώνα, ενότητα κι
αλληλεγγύη. Έτσι υπερασπιστήκαμε μέχρι
τώρα το δικαίωμά μας να παραμείνουμε
στην εργασίας μας, έτσι θα συνεχίσουμε.

Ισίδωρος Γκίλιας
Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς

Έχουμε κάνει βήματα οργάνωσης. Κάναμε
δυο συνελεύσεις, εκλέξαμε συντονιστικό κι

αποφασίσαμε να κατεβούμε σήμερα στην απερ-
γία διεκδικώντας την παραμονή μας στη δουλειά
και μόνιμες προσλήψεις. Έχουμε κατέβει για
πρώτη φορά με πανό κι έτσι θα συνεχίσουμε.
Αγωνιστικά, με παλμό, παρόντες και παρούσες
σε κάθε απεργία μέχρι να δικαιωθούμε.

Ματίνα Σγουρομύτη, συμβασιούχοι ΟΑΕΔ ΥπΕν

Όλοι μας έχουμε ανάγκη από μόνιμη και στα-
θερή δουλειά. Αυτό διεκδικούμε. Στο δήμο

της Αθήνας είμαστε πάνω από 800 συμβασιού-
χοι. Λένε ότι θα φέρουν άλλους άμα διώξουν
εμάς. Δεν λέμε να μείνουμε εμείς στη δουλειά
και να μείνουν οι άλλοι απ'έξω. Οι ανάγκες είναι
πολλές. Να μείνουμε στη δουλειά και φυσικά να
προσληφθούν κι άλλοι. 

Γιάννης, συμβασιούχος Δήμου Αθήνας

Πάνε να τα ξεπουλήσουν όλα κι ως συνήθως
θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό

σήμερα οι εργαζόμενοι είμαστε στους δρόμους.
Φέρνουν έναν νόμο που τον ονομάζουν “αναπτυ-
ξιακό”. Για τι ανάπτυξη μιλάνε, χωρίς τους εργα-
ζόμενους; Σήμερα είναι η πρώτη πανεργατική
απάντηση στη νέα κυβέρνηση. Έγινε προσπά-
θεια να σπάσουν ορισμένοι την απεργία αυτή.
Δεν τους πέρασε. Εύχομαι στο μέλλον κι αυτοί
να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον των ερ-
γαζομένων.

Χρήστος Ζαρκινός
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΕΛΠΕ

Πολεμάμε για να αποσυρθεί το πολυνομοσχέ-
διο που αποτελεί μια ευθεία επίθεση στα ερ-

γασιακά δικαιώματα, συλλογικά κι ατομικά. Χρει-
άζεται να δώσουμε συνέχεια στη σημερινή απερ-
γία. Να κλιμακώσουμε για να διεκδικήσουμε τόσο
την απόσυρσή του, όσο και την επανακατάκτηση
όσων μας πήραν τα χρόνια των μνημονίων. 

Μάνθος Ασλανίδης
εργαζόμενος Υπουργείο Εργασίας

    στομάχι της κυβέρνησης ΝΔ
και της Γραφειοκρατίας

24/9, Αθήνα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Ο λόγος στους απεργούς
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Σε όλες 
τις πόλεις

Στο Άγαλμα Βενιζέλου ξεκί-
νησε η κινητοποίηση στη
Θεσσαλονίκη. «Στη συγκέν-

τρωση χαιρέτισαν ο Στέλιος Δη-
μητριάδης από την κίνηση πολι-
τών Κορδελιού-Ευόσμου “Η ανα-
πνοή είναι δικαίωμα”, ο Γιώργος
Στάγκος από το Σωματείο Συντα-
ξιούχων “Η Συσπείρωση”, η Δή-
μητρα Κομνιανού από την “Πρω-
τοβουλία ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή και την κλι-
ματική αλλαγή”, ο Ευθύμης Κυρα-
τζής από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.α, ενώ
συμμετείχαν πολλοί ακτιβιστές
του οικολογικού κινήματος. Ακο-
λούθησε πορεία των δεκάδων
διαδηλωτών σε κεντρικούς δρό-
μους της πόλης», μας είπε ο Σάβ-
βας Κκονέ.

Δεκάδες συμμετείχαν και στη
συγκέντρωση στα Γιάννενα, στην
Περιφέρεια. Στο κάλεσμα της
Πρωτοβουλίας ενάντια στην περι-
βαλλοντική καταστροφή και την
κλιματική αλλαγή ανταποκρίθη-
καν αγωνιστές και αγωνίστριες
που συμμετέχουν στο αντιεξορυ-
κτικό κίνημα στα Γιάννενα, αντι-
προσωπεία από την Πρωτοβουλία
ενάντια στις εξορύξεις Άρτας, το
Diem25 και η ΟΚΔΕ.

Την ίδια ώρα και στο Ηράκλειο
γινόταν συγκέντρωση της Πρωτο-
βουλίας ενάντια στην περιβαλλον-
τική καταστροφή και την κλιματική
αλλαγή. «Η κινητοποίηση έγινε
στα Λιοντάρια με μαζική εξόρμηση
και συμμετοχή αγωνιστών/ιστριών
από την “Πρωτοβουλία για την αει-
φόρο ανάπτυξη και προβολή της
πεδιάδας” όπως ονομάζεται η κί-
νηση πολιτών ενάντια στην δημι-
ουργία αεροδρομίου στο Καστέλ-
λι, φοιτητές και μαθητές», μας εί-
πε ο Λεωνίδας Μαρουλάσοφ,
«Ομάδα μαθητών από το 1ο Λύ-
κειο Ηρακλείου μας πρότεινε μάλι-
στα να συνεχίσουμε τις δράσεις
μας το επόμενο διάστημα με μα-
θητική διαδήλωση, εκδήλωση,
εξορμήσεις σε σχολεία». Αντίστοι-
χα, μικροφωνική εγκατάσταση με
τραγούδια και ανακοινώσεις οργά-
νωσε η Πρωτοβουλία ενάντια στην
περιβαλλοντική καταστροφή και
την κλιματική αλλαγή στα Χανιά,
στην πλατεία Αγοράς. Στην κινητο-
ποίηση συμμετείχε και το δημοτικό
σχήμα “Ανταρσία στα Χανιά”. 

Περισσότερα στις σελίδες 12, 13

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 20 Σεπτέμβρη

Ακολούθησε δυναμική πορεία
στο κέντρο της Αθήνας με τη
συμμετοχή όλων των κομμα-

τιών του κινήματος. Πίσω από την
«Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή και την κλιματι-
κή αλλαγή», διαδήλωσαν με τα πανό
τους η «ΡεμΑττική-Συνεργασία Φο-
ρέων για τη Διάσωση των Ρεμάτων
της Αττικής», ο κοινοτικός συνδυα-
σμός του Πειραιά «Ενεργοί Πολίτες
Α’ κοινότητας – Όχι λιμάνι στην Πει-
ραϊκή», το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο Αττικής, ενώ
συμμετείχαν ακτιβιστές και ακτιβί-
στριες από τις μάχες για την υπερά-
σπιση του Ελληνικού ανάμεσα τους
και ο πρώην δήμαρχος Χρήστος
Κορτζίδης, για το Πεδίον του Άρεως,
το Πάρκο Γουδή, την Ακαδημίας
Πλάτωνος και τον Κεραμεικό, μέλη
του Περιβαλλοντικού Δικτύου, του
Περιβαλλοντικού και Φυσιολατρικού
Συλλόγου Περιστερίου με πλακάτ, οι
Φίλοι της Φύσης με σημαίες κ.α.

«Είμαστε εδώ πολλοί εκπρόσωποι
των συλλογικοτήτων που προσπα-
θούν να διασώσουν τα ρέματα της
Αττικής», μας είπε ο Σταύρος Γανω-
τής, αρχιτέκτονας κα μέλος της Κί-
νησης για τη Διάσωση και την Ανά-
δειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφή-
νας. «Στην προκειμένη περίπτωση,
είμαστε Ραφηνιώτες που έχουμε
ένα ωραίο ποταμάκι που πάνε να
μας το διαλύσουν και έχουμε ευαι-
σθητοποιηθεί και βγει στους δρό-
μους. Είναι πολύ προχωρημένο το
πρόβλημα γιατί είναι έτοιμοι να πε-
ράσουν περιβαλλοντικές δεσμεύ-
σεις από την περιφέρεια, εμείς
έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ και πα-
λεύουμε για να το ακυρώσουμε».

«Το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο Αττικής είναι
ένας περιβαλλοντικός πεζοπορικός

όμιλος με πολιτιστικές δράσεις»,
μας είπε ο Σταύρος Αγαζάνης, φυ-
σικός. «Είναι στις άμεσες διεκδική-
σεις και τα ενδιαφέροντά μας αυτή
η κινητοποίηση που βέβαια είναι και
παγκόσμια και ελπίζουμε να συνεχι-
στεί και να έχει αποτέλεσμα. Το ση-
μαντικό είναι να γίνει δράση των πο-
λιτών, για να αξιοποιηθεί το ξεκίνη-
μα της σημερινής δράσης. Ο Σύλλο-
γός μας λειτουργεί επτά-οχτώ χρό-
νια αλλά συμμετέχει σε πολλά,
όπως στο κίνημα για τα ρέματα,
ενάντια στις εξορύξεις κλπ».

Σωματεία
Ήταν εκεί επίσης με τα πανό τους

οι Σύλλογοι Εργαζόμενων στα Νο-
σοκομεία Άγιος Σάββας και Γεννη-
ματάς, η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, εργαζό-
μενοι/ες του δήμου Αθήνας, ενώ
συμμετείχαν αντιπροσωπεία από
την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, την ΑΡΕΝ εκ-
παιδευτικών και εργαζόμενοι από
μια σειρά άλλους εργατικούς χώ-
ρους. Στα πανό των φοιτητικών συλ-
λόγων των Μεταλλειολόγων ΕΜΠ
και της ΣΤΕΦ Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, καθώς και των μαθη-
τών Anticapitalista συσπειρώθηκε η
νεολαία από μια σειρά σχολές, σχο-
λεία και συλλογικότητες όπως το
Extinction Rebellion Youth (περισσό-
τερα σελ.13).

Τη δική τους παρουσία με πανό
είχαν δημοτικά και περιφερειακά
σχήματα, όπως η Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας, η Ανυπόταχτη
Αττική, η Ανταρσία στο λιμάνι, η Αν-
ταρσία στην Κοκκινιά, η Ανοιχτή Πό-
λη. «Προσπαθούμε να αντιστρέψου-

με την καταστροφή του πλανήτη»,
μας είπε η Μαρία, ιδιωτικός υπάλλη-
λος και μέλος στην Ανταρσία στην
Κοκκινιά. «Συγκεκριμένα εμείς έχου-
με να σταματήσουμε την παράδοση
του λιμανιού στην COSCO. Όμως
όλα τα ζητήματα μας αφορούν, από
το να κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής μέχρι
να σταματήσουν μεγάλες βιομηχα-
νίες όπως ο Τιτάνας να εκπέμπουν
αέρια ανεξέλεγκτα».

Με τα πανό τους συμμετείχαν και
οργανώσεις της αριστεράς όπως το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Συνάντηση για μια αν-
τικαπιταλιστική διεθνιστική αριστε-
ρά, η ΣΣΠ–Μαθητική Αντεπίθεση,
φεμινιστικές συλλογικότητες όπως
Το Μωβ, η Οικολογική Συμμαχία, οι
Οικολόγοι Πράσινοι, το ΜΕΡΑ25.
Την πορεία συνόδεψαν μουσικοί και
ακτιβιστές από το Μεταξουργείο με
άρμα που απεικόνιζε την κηδεία του
καπιταλισμού, ενώ έκλειναν οι Qui-
lombo με τα κρουστά τους.

Την αρχή είχαν κάνει χιλιάδες μα-
θητές και μαθήτριες το πρωί της
ίδιας μέρας, με μια μαχητική κινητο-
ποίηση που ξεκίνησε στο Σύνταγμα,
συνέχισε με πορεία σε κεντρικούς
γύρω δρόμους και κατέληξε σε καθι-
στική διαμαρτυρία έξω από τη Βου-
λή. Στο πλευρό τους βρίσκονταν πολ-
λοί γονείς και εκπαιδευτικοί, ενώ σε
όλη τη διάρκεια κέρδιζαν τις επευφη-
μίες και τα χειροκροτήματα των πε-
ραστικών. Το κεντρικό τους σύνθημα
“Η γη πεθαίνει, όλοι ενωμένοι” και τα
εκατοντάδες αυτοσχέδια πλακάτ που
κρατούσαν στα χέρια δημιουργούσαν
ένα εκρηκτικό συνδυασμό.

Ησυγκέντρωση στην Αθήνα
ξεκίνησε νωρίς το από-
γευμα στο Σύνταγμα με

μουσική και χαιρετισμούς. Καθώς
ο χώρος γέμιζε με διαδηλωτές
και πανό, η Μαρία Αμπελιώτη και
ο Ορέστης Ηλίας από την «Πρω-
τοβουλία ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή και την κλι-
ματική αλλαγή» μετέφεραν από
την εξέδρα τα νέα με τις επιτυχη-
μένες πορείες που συγκλόνιζαν
από το πρωί όλο τον πλανήτη.

Από αυτές ξεκίνησε την ομιλία
της και η Εμμανουέλα Τερζοπού-
λου, από το Κίνημα Υπεράσπισης
των Ρεμάτων και την Πρωτοβου-
λία για το λιμάνι της Ραφήνας.
«Σήμερα ο πλανήτης πλημμύρι-
σε», είπε. «Στις μεσημεριανές ει-
δήσεις μιλάγανε για πάνω από
5.000 διαδηλώσεις σε όλο τον
κόσμο. Τέτοιες “πλημμύρες” τις
θέλουμε. Δεν θέλουμε αυτές που
πνίγουν τον κόσμο και καταστρέ-
φουν περιουσίες. Μία τέτοια εί-
χαμε και το πρωί στη Θεσσαλονί-
κη. Κατηγορούν τα ρέματα γι' αυ-
τό για να τα τσιμεντώσουν. Λένε
ψέματα, είτε από άγνοια είτε
εσκεμμένα επειδή υπάρχουν συμ-
φέροντα». Αφού ανέλυσε πόσο
σημαντικά, για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη ζωή, είναι τα ρέ-
ματα ειδικά σε περίοδο κλιματι-
κής αλλαγής, και πόσο κατα-
στροφική είναι η πολιτική που
ακολουθούν κυβερνήσεις και πε-
ριφέρειες, αναφέρθηκε και στα
επικίνδυνα σχέδιά τους για επέ-
κταση του λιμανιού της Ραφήνας.

Η σωτηρία του πλανήτη είναι
μάχη για όλους τους εργαζόμε-
νους και τις εργαζόμενες. Αυτό
ήταν το μοτίβο της ομιλίας που
έκανε ο Βασίλης Συλαϊδής, μέλος
του ΔΣ του ΕΚΑ που είχε πάρει
απόφαση στήριξης της διαδήλω-
σης. «Η σημερινή μάχη δεν είναι
διαφορετική μάχη από αυτή που
θα δώσουμε με την απεργία της

Τρίτης 24/9 ενάντια στο πολυνο-
μοσχέδιο της κυβέρνησης με τον
ψευδεπίγραφο τίτλο “αναπτυξια-
κό”. Σας καλώ να έχετε παρουσία
και σαν εργαζόμενοι στην απερ-
γία για τον ίδιο λόγο που είσαστε
σήμερα εδώ, ενάντια στα κέρδη».

Η νεολαία μπροστά
«Η νέα γενιά μπαίνει μπροστά

κι εμείς πρέπει να συνηγορήσου-
με, να στηρίξουμε, να διευρύνου-
με τον αγώνα της», είπε η Ελένη
Πορτάλιου, από την Ευρεία Επι-
τροπή για τη διάσωση του Ελλη-
νικού. Στη συνέχεια μετέφερε
στη διαδήλωση τη φωνή της Να-
όμι Κλάιν και της Γκρέτα Τούνμ-
περγκ μέσα από διάλογο που
έκαναν σε πρόσφατη συνάντησή
τους και περιλάμβανε κάλεσμα
για κλιμάκωση της μάχης ενάντια
στο σύστημα που καταστρέφει
τον πλανήτη και όσους το υπηρε-
τούν.

«Σήμερα βγαίνουμε στους δρό-
μους πανελλαδικά και παγκόσμια
για τη σωτηρία του πλανήτη,
ενάντια στην περιβαλλοντική κα-
ταστροφή και την κλιματική αλ-
λαγή», είπε η Εύα Ντόκου, φοιτή-
τρια στο ΠΑΔΑ, «Είμαστε πολύ
χαρούμενοι που ένα κίνημα που

συσπείρωσε εκατομμύρια κόσμο
παγκόσμια ξεκίνησε από τη νεο-
λαία και έχει στόχο να αλλάξει το
σύστημα».

«Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή»
ήταν το σύνθημα που ακούστηκε
δυνατά όταν στο βήμα ανέβηκε η
Δήμητρα Βήνη, από την ομώνυμη
κίνηση πολιτών. «Η κίνησή μας
θέλει να σας μεταφέρει την
κραυγή αγωνίας των Πειραιωτών
για μια πόλη και ένα πολιτισμό
που αφανίζεται από τα σχέδια για
το λιμάνι από το ιδιωτικό μονο-
πώλιο στο οποίο το έχουν παρα-
χωρήσει. Οι ρυθμοί ανάπτυξης
της COSCO πάνε πολύ καλά και
τρίβουν τα χέρια τους οι επιχει-
ρηματίες και οι ντόπιοι συνεργά-
τες τους, ενώ καταστρέφουν και
δηλητηριάζουν καθημερινά το
λαό του Πειραιά».

Στη σκληρή μάχη που έχει να
δώσει το κίνημα ενάντια στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη στάθηκε ο
Γιάννης Σηφακάκης από την συν-
τονιστική επιτροπή της «Πρωτο-
βουλίας ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή και την κλι-
ματική αλλαγή». Όπως είπε:
«Έχουμε μάχες εδώ ενάντια στο
νόμο της κυβέρνησης που επε-
κτείνει τις εξορύξεις από το Ιόνιο

Δυναμική πορεία

Ολόκληρος ο πλανήτης σείστηκε
από τις διαδηλώσεις ενάντια
στην κλιματική αλλαγή και την

καταστροφή του περιβάλλοντος την
Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη. Υπολογίζε-
ται ότι πάνω από τέσσερα εκατομμύρια
άνθρωποι, σε 170 χώρες σε όλον το
κόσμο, από την Ασία και την Αφρική
μέχρι την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, βγήκαν
στους δρόμους, σε 5.500 περίπου κινη-
τοποιήσεις και δράσεις παγκοσμίως.

Δίκαια η 20 Σεπτέμβρη θα μείνει
στην ιστορία του κινήματος, όπως έχει
μείνει η 15 Φλεβάρη του 2003 ενάντια
στον πόλεμο στο Ιράκ. Αναμφίβολα, οι
μαθητές και οι μαθήτριες ήταν οι πρω-
ταγωνιστές της ημέρας παντού. Με τον
ξεσηκωμό τους, έκαναν την πιο μαζική
και επιτυχημένη από τις “Fridays for
Future”, τις Παρασκευές για το Μέλλον
όπως έχουν ονομαστεί οι μαθητικές
απεργίες του τελευταίου χρόνου. Πάν-
τα οι κινητοποιήσεις τους κέρδιζαν την
στήριξη και ενεργή συμμετοχή πλήθος
κόσμου από το περιβαλλοντικό και όλα
τα κινήματα. Στις 15 του περασμένου
Μάρτη, 1,5 εκατομμύριο διαδηλωτές,
σε 125 χώρες σε όλο τον κόσμο, είχαν
κινητοποιηθεί στο πλευρό τους. Η 20
Σεπτέμβρη έσπασε το ρεκόρ και επιβε-
βαίωσε με εκρηκτικό τρόπο τη νέα δύ-
ναμη που διεκδικεί «να αλλάξει το σύ-
στημα και όχι το κλίμα». Κεντρικό ρόλο
είχαν οι απεργίες που συνόδεψαν τις
διαδηλώσεις.

Ο ξεσηκωμός ξεκίνησε στην Αυστρα-
λία με 300.000 διαδηλωτές σε πάνω
από 115 μικρές και μεγάλες πόλεις της
χώρας -με τις 100 χιλιάδες να πλημμυ-
ρίζουν τη Μελβούρνη και 80 χιλιάδες

το Σίδνεϊ. Και συνεχίστηκε παντού με
διαδηλώσεις που ξεκινούσαν από μερι-
κές δεκάδες ή εκατοντάδες και έφτα-
ναν τις εκατοντάδες χιλιάδες και εκα-
τομμύρια. Από την Ταϊλάνδη όπου πε-
ρισσότεροι από 200 νέοι άνθρωποι ει-
σέβαλαν στο υπουργείο Περιβάλλον-
τος και έπεσαν στο πάτωμα προσποι-
ούμενοι τους νεκρούς μέχρι το Αμ-
βούργο όπου 70.000 βγήκαν στους
δρόμους. Και από το Λονδίνο όπου
100.000 πλημμύρισαν τους δρόμους
της βρετανικής πρωτεύουσας μέχρι τη
Νέα Υόρκη όπου αναμένονταν 1,1 εκα-
τομμύριο μαθητές από 1.800 δημόσια
σχολεία χωρίς να υπολογίζονται όλοι οι
υπόλοιποι.

Το κύμα σάρωσε κυριολεκτικά όλον
τον πλανήτη. Ο κατάλογος δεν έχει τέ-
λος. Φιλιππίνες, Χονγκ Κόνγκ, Ινδονη-
σία, Ιαπωνία, Μπαγκλαντές, Ινδία, Πακι-
στάν, Αφγανιστάν, Τουρκία, Κύπρος,
Κένυα, Ουγκάντα, Τανζανία, Ν. Αφρική,
Σουηδία, Νορβηγία, Πολωνία, Γερμα-
νία, Τσεχία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία,
Ισπανικό κράτος, Καναδάς, Μεξικό,
Βραζιλία, Βολιβία, Ανταρκτική... Και βέ-
βαια οι κινητοποιήσεις δεν έχουν τελει-
ώσει. Η 20η Σεπτέμβρη ήταν η αρχή
του διεθνούς συυντονισμού που θα
διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 27 Σε-
πτέμβρη.

Οι ηγέτες που θα πάρουν μέρος στη
Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλί-
μα θα έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλη-
μα να λύσουν μετά από αυτή την παγ-
κόσμια πολιορκία: πώς στο καλό θα κα-
ταφέρουν να ανακοινώσουν ότι δεν θα
πάρουν κανένα μέτρο για τη σωτηρία
του πλανήτη;

Σείστηκε ο πλανήτης μέχρι την Κρήτη. Λέμε όχι στις
εξορύξεις για να προστατέψουμε
τον πλανήτη αλλά και την ειρήνη
από τους πολεμικούς ανταγωνι-
σμούς για το ποιος θα ελέγχει τα
κοιτάσματα. 

Δίνουμε τη μάχη ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις στη ΔΕΗ και το
νερό, ενάντια στα μπαζώματα των
ρεμάτων, για να σώσουμε τα δά-
ση, για να μην αφήσουμε τις
μπουλντόζες του Λάτση να κατα-
στρέψουν το Ελληνικό, να μην
αφήσουμε να χτίσουν Mall στην
Ακαδημία Πλάτωνος. Ο καπιταλι-
σμός δεν αλλάζει, δεν γίνεται
“πράσινος”, θα παραμείνει “μαύ-
ρος και άραχνος”. Εμείς έχουμε
τη δύναμη να τον ανατρέψουμε».

Οι χαιρετισμοί έκλεισαν με
ομάδα μαθητών και νεολαίων
από το Extinction Rebellion Youth
που ανέβηκαν όλοι μαζί στο βή-
μα. «Η ημέρα ήταν καταπληκτι-
κή», είπε η Ελευθερία. «Ήταν ση-
μαντική για όλους εμάς, για τη
μάχη που δίνουμε για ένα καλύ-
τερο μέλλον για όλους τους αν-
θρώπους και κάθε μορφή ζωής
που απειλείται. Ευχαριστούμε εγ-
κάρδια την Πρωτοβουλία ενάντια
στην περιβαλλοντική καταστρο-
φή και την κλιματική αλλαγή που
μας έδωσε την ευκαιρία να είμα-
στε εδώ και να μιλήσουμε σε
όλους εσάς». «Η XR είναι ένα
παγκόσμιο κίνημα. Σκοπός μας
είναι να κάνουμε την κυβέρνηση
να δράσει τώρα για την κλιματική
κρίση που αντιμετωπίζουμε και
την οικολογική καταστροφή»,
συμπλήρωσε ο Βασίλης.

Αλλάξτε το σύστημα, Όχι το κλίμα
«Αλλάξτε το σύστημα, Όχι το κλίμα» ήταν το κεντρικό σύνθημα των διαδηλώσεων, συγκεντρώ-

σεων, πικετοφοριών που έγιναν την Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη σε πολλές πόλεις της χώρας,
στο πλαίσιο των παγκόσμιων κινητοποιήσεων ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την κατα-

στροφή του περιβάλλοντος. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, ο Βόλος, τα Χανιά, το Ηράκλειο έγι-
ναν κομμάτι του διεθνούς κινήματος που κατά εκατομμύρια βγήκε στους δρόμους, με διαδηλώσεις,
απεργίες, καταλήψεις και άλλες δράσεις, σε εκατοντάδες πόλεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Παντού, στα καλέσματα της «Πρωτοβουλίας ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την
κλιματική αλλαγή» ανταποκρίθηκαν περιβαλλοντικές κινήσεις, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, μα-
θητικές και φεμινιστικές συλλογικότητες, δημοτικά και περιφερειακά σχήματα, οργανώσεις της αρι-
στεράς, καθώς και πλήθος κόσμου με αυτοσχέδια πλακάτ και συνθήματα. Η επιτυχία των κινητοποι-
ήσεων στέλνει μήνυμα κλιμάκωσης των αγώνων και στο περιβαλλοντικό μέτωπο, ενάντια στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη και όλες τις επιθέσεις που έχει στην ατζέντα της.

Αθήνα, 20 Σεπτέμβρη. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Κείμενα: Λένα Βερδέ
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Επείγουσες διαστάσεις παίρνει ο αγώνας
κατά των εξορύξεων. Την περασμένη
εβδομάδα το υπουργείο Ενέργειας κατέ-

θεσε προς κύρωση στη Βουλή συμβάσεις παρα-
χώρησης περιοχών στα δυτικά και νοτιοδυτικά
της Κρήτης, το Ιόνιο και τον Κυπαρισσιακό Κόλ-
πο για έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθρά-
κων. Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που ξεκίνησε
το 2014 και υπηρετήθηκε από τότε συστηματικά
από όλες τις κυβερνήσεις, ολοκληρώνεται με τη
Νέα Δημοκρατία καθώς αφορά τα τελευταία
από τα 13 θαλάσσια και χερσαία “οικόπεδα”
που θα “αξιοποιηθούν” από πετρελαϊκές εται-
ρίες για αυτό το σκοπό.

Πολυεθνικές του πετρελαίου, όπως η Exxon-
Mobil, η Total και η Repsol οι οποίες θα πάρουν
τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων στις συγκεκριμένες περιοχές, τρί-
βουν τα χέρια τους. «Στα επιτελεία των ExxonMo-
bil, Total και Repsol από την περασμένη Τετάρτη
που ανακοινώθηκε η κατάθεση των προσφορών
στη Βουλή, είναι διάχυτη η ευφορία και τα αρμό-
δια τμήματα των πολυεθνικών σχεδιάζουν ήδη τα
επόμενα βήματα», έγραψε η Καθημερινή στις
23/9. «Η ταχύτητα με την οποία η νέα κυβέρνηση
και ο υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για κατάθεση των
συμβάσεων στη Βουλή αναγνωρίστηκε από την
πετρελαϊκή αγορά εντός και εκτός της χώρας ως
πολύ θετική εξέλιξη και αύξησε τις προσδοκίες
για βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
στον τομέα των υδρογονανθράκων», συνέχιζε.

Κατά τα άλλα ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη,
στον ΟΗΕ το παίζει οικολόγος που χαιρετίζει τη
νεολαία για τις ανησυχίες της για το κλίμα και
ετοιμάζει Συνέδριο για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στην Αθήνα το 2020. Πιο απατεώνας,
πεθαίνεις!

Οι εξορύξεις ορυκτών καυσίμων είναι κατα-
στροφικές για το περιβάλλον, ήδη από το στά-
διο των ερευνών. «Οι σεισμικές έρευνες [στη
στεριά] πραγματοποιούνται με γεωτρήσεις βά-
θους 12 μέτρων στις οποίες τοποθετούνται
πολλά κιλά εκρηκτικών για να προκληθούν χι-
λιάδες εκρήξεις απ’ τις οποίες κρίνεται η βιωσι-
μότητα της εξορυκτικής επένδυσης. Για να γί-
νουν αυτά τα έργα είναι αναγκαίο το άνοιγμα
δρόμων, η αποψίλωση δέντρων και βλάστησης
και η μετατροπή μιας περιοχής με τεράστιο φυ-
σικό πλούτο σε ένα βιομηχανικό τοπίο», γράφει
η Λουίζα Γκίκα, στο τρέχον τεύχος του περιοδι-
κού Σοσιαλισμός από τα Κάτω.

«Εξίσου επικίνδυνες όμως είναι και οι θαλάσ-
σιες έρευνες για τα οικοσυστήματα. Οι σεισμι-
κές έρευνες γίνονται με πλοία που δημιουργούν
“ηχητικές βόμβες” και λαμβάνουν την αντανά-

κλαση των κυμάτων, που για να συλλέξουν τις
απαραίτητες πληροφορίες χρειάζεται να πλέ-
ουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η διαδικα-
σία αυτή θέτει σε κίνδυνο πολλά είδη θηλαστι-
κών και ειδικά αν συζητάμε για το Ιόνιο απει-
λούνται παγκόσμιας σημασίας είδη, όπως η με-
σογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα, η πτεροφά-
λαινα, τα δελφίνια κ.α», συνεχίζει. 

Το γεγονός ότι τα 13 “οικόπεδα” που θα πα-
ραχωρηθούν για εξορύξεις αποτελούν το 1/3
της θαλάσσιας και χερσαίας επικράτειας της
χώρας, αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστρο-
φής. Μία ολόκληρη ζώνη από την Ήπειρο μέχρι
την Κρήτη θα παραδοθεί στα χέρια των δολο-
φόνων της φύσης αλλά και των υπεύθυνων της
κλιματικής αλλαγής. Η χρήση και καύση των
ορυκτών καυσίμων είναι η βασική αιτία της
υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η συμμετοχή των ΕΛΠΕ στο
παιχνίδι με τις εξορύξεις, είτε
μέσα από την συνεργασία
τους με τις παραπάνω πολυε-
θνικές είτε μέσα από τη μερί-
δα του λέοντος που από μόνα
τους έχουν πάρει στη συνολι-
κή μοιρασιά των “οικοπέδων”,
δεν κάνει οικολογικότερες αυ-
τές τις επιλογές. Πόσω μάλ-
λον όταν τα ΕΛΠΕ είναι στο
δρόμο για να ξεπουληθούν,
όπως και το Ελληνικό, ολο-
κληρωτικά και οριστικά, έναντι
ευτελούς αντιτίμου, στο Λά-
τση. Διπλή καταστροφή, δη-
λαδή: και καταστροφή για το
Ιόνιο και το κλίμα αλλά και
υπερκέρδη στον Λάτση αν τα
ΕΛΠΕ χτυπήσουν πετρέλαιο
στις γεωτρήσεις τους.

Όπως και όλα τα μεγάλα
σχέδια της “ανάπτυξης”, έτσι
κι αυτό συνοδεύεται από την

προπαγάνδα για τις νέες θέσεις εργασίας που
θα δημιουργηθούν. Στο ίδιο άρθρο η Καθημερι-
νή δεν παραλείπει να ισχυριστεί πως: «για κάθε
άμεση θέση εργασίας στον κλάδο των υδρογο-
νανθράκων δημιουργούνται 3 νέες θέσεις πλή-
ρους απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η διεθνής εμ-
πειρία δείχνει, επίσης, ότι για κάθε ευρώ που
αμείβονται οι άμεσα εργαζόμενοι στον κλάδο,
δημιουργούνται άλλες δύο θέσεις εργασίας σε
άλλους κλάδους της οικονομίας».

Το κίνημα κατά των εξορύξεων έχει διαφορε-
τική άποψη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των
Πρωτοβουλιών ενάντια στις εξορύξεις που ετοι-
μάζονται αυτό το Σάββατο για την 2η πανελλα-
δική τους συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση
και τον συντονισμό των δράσεών τους, η διε-
θνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι «πολλές περιο-
χές εξόρυξης -αμέσως μετά την πρώτη περίοδο
κατασκευής των έργων- βρίσκονται αντιμέτω-
πες με τον οικονομικό μαρασμό, ασθένειες που
σχετίζονται με την υποβάθμιση του περιβάλλον-
τος, απώλεια θέσεων εργασίας και τεράστιο κύ-
μα μετανάστευσης». Ο αγώνας ενάντια σε αυτό
το μέλλον είναι δεμένος με τον αγώνα του κινή-
ματος που έκανε δυναμικά την εμφάνισή του
παγκόσμια την Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη.

Λένα Βερδέ

Τον αγώνα τους ενάντια στην εγκατάσταση
βιομηχανικού πάρκου ανεμογεννητριών στ'

Άγραφα συνεχίζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχής. Την περασμένη εβδομάδα, μπουλντό-
ζες υπό την προστασία αστυνομικών, ΟΠΚΕ και
ασφαλιτών επιχείρησαν εργασίες εγκατάστα-
σης στην κορυφογραμμή της Νιάλας.

Όπως αναφέρουν «οι συμμετέχοντες/ουσες
στην κινητοποίηση της 21/9/2019» σε ανακοί-
νωσή τους: «Από την Πέμπτη το πρωί 19 Σε-
πτεμβρίου, τρία λαστιχοφόρα μηχανήματα
ιδιωτικής τεχνικής εταιρείας έχουν σταθμεύσει
κοντά στον αυχένα της Νιάλας, ο οποίος κιν-
δυνεύει να αλωθεί από την κατασκευή αιολι-
κής εγκατάστασης. Τα μηχανήματα αυτά βρί-
σκονται υπό την προστασία ισχυρών αστυνομι-

κών δυνάμεων από την Ευρυτανία και την Καρ-
δίτσα. Εδώ και τρεις μέρες, η ευρύτερη περιο-
χή στα όρια των θεσσαλικών και ευρυτανικών
Αγράφων βρίσκεται αποκλεισμένη από έναν

αστυνομικό κλοιό. Σήμερα το πρωί Σάββατο 21
Σεπτεμβρίου, δεκάδες άνθρωποι που αντιστέ-
κονται στην καταστροφή των Αγράφων βρέθη-
καν αντιμέτωποι με αυτό το πρωτοφανές καθε-
στώς αστυνομοκρατίας. Ήδη από τον σιδηρο-
δρομικό σταθμό Καρδίτσας, όπου υπήρχε κα-
λεσμένη συγκέντρωση, αυτή βρισκόταν υπό
στενό αστυνομικό κλοιό, ο οποίος ακολούθησε
την αυτοκινητοπορεία στα βουνά των Αγρά-
φων.

Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βραγγια-
νών, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις –πιο πο-
λυάριθμες και από τις δεκάδες των συγκεν-
τρωμένων!– έκλεισαν τον δρόμο και απαγό-
ρευσαν την πρόσβασή μας προς τον αυχένα
της Νιάλας. Το καθεστώς αστυνομοκρατίας

που έχει επιβληθεί αυτές τις μέρες στα Άγρα-
φα για χατίρι των ιδιωτικών εταιρειών κατα-
σκευής αιολικών εγκαταστάσεων συμπληρώ-
νεται με τις αστυνομικές έρευνες σε ιδιόκτητα
κτίσματα ανθρώπων που δεν είναι θετικά δια-
κείμενοι στα σχέδια ισοπέδωσης των βουνο-
κορφών...

Εμείς, άνθρωποι από την περιοχή της Καρδί-
τσας και της Ευρυτανίας που βρεθήκαμε σή-
μερα στον αστυνομικό κλοιό, δηλώνουμε πως
αυτό το κίνημα για Ελεύθερα Άγραφα χωρίς
αιολικά θα διογκώνεται συνεχώς και θα βρί-
σκεται άμεσα απέναντι σε κάθε προσπάθεια
υποβάθμισης της περιοχής και παράδοσής
της στα σχέδια των καλοπληρωμένων από τις
ευρωπαϊκές επιδοτήσεις εταιριών».

Το πρωί της Δευτέρας 23/9, ήδη
πριν τις 9πμ, τη στιγμή που η Γεω-
πονική ήταν άδεια από φοιτητές,

μηχανές της αστυνομίας μπήκαν μέσα
στον προαύλιο χώρο του κτιρίου διοίκη-
σης. Αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη πρό-
κληση και ένα σαφές μήνυμα απέναντι
στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους
φοιτητές -συνέχεια του κλίματος τρομο-
κρατίας και πειθάρχησης των φοιτητών
που θέλει να στήσει η Νέα Δημοκρατία
προκειμένου να περάσει δίχως αντιδρά-
σεις τα επόμενά της μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί προσπά-
θεια από την πλευρά της κυβέρνησης
να δοκιμάσει το κατά πόσο μπορεί να
χτυπήσει και να καταργήσει στην πράξη
το άσυλο και να μετατρέψει τις σχολές
σε φρουρούμενους χώρους στους
οποίους η οποιαδήποτε αντίδραση από
την πλευρά των συλλόγων θα κατα-
στέλλεται εν τη γενέσει της.

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως τέτοιες
κινήσεις δεν θα γίνουν ανεκτές από το
φοιτητικό σώμα. Η εικόνα των μηχανών
της αστυνομίας να «κοσμούν» το προ-
αύλιο είναι η εικόνα που οραματίζεται η
Κεραμέως και η Νέα Δημοκρατία για τα
Πανεπιστήμια. Όσοι τάσσονται με αυ-
τές τις λογικές μέσα κι έξω από τα πα-
νεπιστήμια να είναι σίγουροι πως θα έρ-
θουν αντιμέτωποι με την εικόνα των
περσινών αμφιθεάτρων στη Γεωπονική
όπου εκατοντάδες φοιτητές αγωνίζον-
ταν ενάντια στους νόμους της κυβέρνη-
σης. Να είναι σίγουροι πως αυτή η εικό-
να δεν είναι μακριά αλλά ούτε και θα
περιοριστεί στη Γεωπονική!

Πρέπει όλα τα μέλη της Πανεπιστη-
μιακής κοινότητας και τα συλλογικά
τους όργανα να πάρουν δημόσια θέση
άμεσα απέναντι στο χτύπημα του ασύ-
λου και να καταγγείλουν τη συγκεκριμέ-
νη κίνηση. 

Όλοι στην κινητοποίηση στην Πρυτα-
νεία του ΓΠΑ την Πέμπτη 26/9, στις
12μ.

Κώστας Σκλήρης, 
ΕΑΑΚ Γεωπονικής

Έξω η
αστυνομία
από τα ΑΕΙ

Σώστε τ’ Άγραφα

Άγραφα, 21/9. Φωτό: anev@nontas.gr

STOP στις εξορύξεις
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Η παρουσία των μαθητών
και των φοιτητών στα
συλλαλητήρια της περα-

σμένης βδομάδας ήταν εντυπω-
σιακή. Τόσο στην αντιφασιστική
διαδήλωση στο Κερατσίνι στα
έξι χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα την Τετάρτη
18/9, όσο και στη διαδήλωση για
το περιβάλλον την Παρασκευή
20/9 ή στη διαδήλωση για το
Ζακ το Σάββατο 21/9, μαθητές-
φοιτητές βρέθηκαν μαζικά στην
πρώτη γραμμή.

«Είμαστε ενάντια στο φασι-
σμό», μας είπε στην αντιφασιστι-
κή διαδήλωση στο Κερατσίνι η
Δήμητρα, μαθήτρια στο Εσπερινό
Λύκειο Ελευσίνας, «Αυτοί που
σκότωσαν τον Παύλο Φύσσα πρέ-
πει να το πληρώσουν, να μπουν
φυλακή, ισόβια. Πρώτη φορά κα-
τέβηκα σε διαδήλωση στην πο-
ρεία για την Ελένη και μετά απο-
φάσισα να συμμετέχω πάντα σε
διαδηλώσεις, σε εκδηλώσεις, σε
δράσεις ενάντια στο σεξισμό, το
φασισμό, το ρατσισμό. 

Δύναμη
Είμαι από τον Ασπρόπυργο

και ξέρω πολύ καλά τι σημαί-
νουν όλα αυτά. Στην περιοχή
μου πάρα πολλοί άνθρωποι κα-
τάγονται από την Αλβανία, το
Πακιστάν και άλλες χώρες. Τα
ντόπια αφεντικά που έχουν χω-
ράφια τούς εκμεταλλεύονται να
δουλεύουν για ένα πολύ μικρό
μεροκάματο, σε άθλιες συνθή-
κες που δύσκολα μπορεί κάποι-
ος να επιβιώσει. Κι όμως οι άν-
θρωποι αυτοί είναι εκεί και προ-
σπαθούν. Το πιο σημαντικό είναι
μην σταματάμε να διεκδικούμε
τα δικαιώματά μας. Είναι δύνα-
μη να κατεβαίνουμε όλοι μαζί
στο δρόμο».

«Είμαστε σήμερα εδώ για να

σώσουμε τη ζωή μας», μας είπε
στη διαδήλωση για το περιβάλ-
λον στο Σύνταγμα η Μαριάννα,
μαθήτρια στο 1ο Λύκειο Ραφή-
νας. «Το κλίμα αλλάζει, ο πλανή-
της καίγεται, πλημμυρίζει, κατα-
στρέφεται. Είναι ζήτημα ζωής
και θανάτου, σε λίγο η κατάστα-
ση θα είναι μη αναστρέψιμη. Ελ-
πίζω ότι με τέτοιες δράσεις που
γίνονται σε όλο τον κόσμο, θα
“ξυπνήσουν” επιτέλους οι μεγά-
λοι. Δύσκολο έως απίθανο, το
ξέρω, αλλά θα το παλέψουμε. 

Στη Ραφήνα θέλουν να εγκι-
βωτίσουν το ρέμα μας, μια κατα-
στροφή δηλαδή. Αν προχωρήσει
αυτό, ο κίνδυνος πλημμύρας θα
είναι μεγαλύτερος. Είμαστε
στην περιβαλλοντική ομάδα και
προσπαθούμε να το αποτρέψου-
με». «Ήρθαμε σήμερα για να αλ-
λάξουμε τη σκέψη όσων δεν
σκέφτονται το περιβάλλον αλλά
τα χρήματα, το κέρδος. Θα συ-
μετέχουμε σε κάθε διαδήλωση

όπως η σημερινή και σε άλλες
δράσεις που σχετίζονται με τη
φύση», συμπλήρωσε η Νταρλίν,
συμμαθήτριά της στο 1ο Λύκειο
Ραφήνας.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με
αυτό που γίνεται σήμερα», μας
είπε στην ίδια διαδήλωση η
Ελευθερία, μαθήτρια στο 1ο Λύ-
κειο Παλαιού Φαλήρου, «Το
πρωί έγινε καταιγισμός έξω από
τη Βουλή από φιλόδοξους νέους
που νοιάζονται για το μέλλον

τους. Το να νοιάζεται κάποιος
και να θυσιάζει κάποιες ώρες
από το μάθημά του είναι αυτό
που χρειαζόμαστε για να λύσου-
με το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή
γύρω μου βρίσκονται και ενήλι-
κες, είναι μια διαφορετική δια-
δήλωση από την πρωινή. Το κλί-
μα είναι υπέροχο, να συνεχίσου-
με έτσι. Σαν Extinction Rebellion
Youth θα οργανώσουμε δράσεις
το επόμενο διάστημα».

Λ.Β.

Μαθητές, φοιτητές στους δρόμους

«Διαδηλώνουμε στα έξι χρόνια από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα και καθώς η δίκη της Χρυσής Αυγής
φτάνει στο τέλος της, για να απαιτήσουμε την κατα-

δίκη των ναζί δολοφόνων», μας είπε στο Κερατσίνι η Μαρία Κα-
στελιώτη, πρωτοετής στο Ιστορικό Αρχαιολογικό. «Παράλληλα
διαδηλώνουμε για να δείξουμε ότι εναντιωνόμαστε σε όλα τα
ρατσιστικά μέτρα της ΝΔ, από την κατάργηση του ΑΜΚΑ για
τους πρόσφυγες μέχρι τις εκκενώσεις των καταλήψεων στέγης.
Αυτή η πορεία είναι η συνέχεια όλων των αγώνων που έχουμε
δώσει και δείχνει στη νέα κυβέρνηση ότι το κίνημα είναι εδώ.

Θα είμαστε και την Παρασκευή στη διαδήλωση για το περι-
βάλλον γιατί πέρασε ένα καλοκαίρι που έκανε σε όλους και
όλες μας κατανοητό ότι ο καπιταλισμός για τα κέρδη του σκο-
τώνει τον πλανήτη. Η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι
ατομική ευθύνη του καθενός. Είναι αποτέλεσμα ενός συστήμα-
τος που με τις εξορύξεις, τις ιδιωτικοποιήσεις και όλες του τις
πολιτικές τσακίζει τις ζωές μας και τη γη. Η αντικαπιταλιστική
αριστερά πρέπει να ανοίξει δρόμο και η δράση μας στη σχολή

αυτές τις μέρες αυτό είχε σαν στόχο, με αφισοκολλήσεις και
εξορμήσεις στους φοιτητές, αλλά και στους καθηγητές και
τους διοικητικούς».

“Δίνουμε παντού το παρών”
«Σήμερα διαδηλώνουμε για τη μνήμη του Παύλου Φύσσα,

γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε ενωμένοι ενάντια σε τέτοιες
πράξεις βίας», μας είπε στην ίδια διαδήλωση ο Ανδρέας, πρω-
τοετής Ψυχολογίας. «Είτε κάποιος είναι οργανωμένος είτε όχι,
θεωρώ ότι είναι χρέος του να έρθει να διαδηλώσει και να δώσει
το παρών και να ακουστεί η φωνή του μέσα από μια τέτοια
δράση όπως είναι η πορεία. Ο φασισμός δεν είναι το μοναδικό
που έχουμε να παλέψουμε. Είναι ο ρατσισμός, είναι η ομοφο-
βία. Η δολοφονία του Ζακ μας συγκλόνισε και καθώς ανήκω
στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, θα είμαι το Σάββατο και στην πορεία
στη μνήμη της Zackie. Γενικά αυτή η βδομάδα είναι αρκετά γε-
μάτη και πρέπει να δώσουμε παντού το παρών».

«Είμαστε εδώ σαν φοιτητικός σύλλογος Μεταλλειολόγων γιατί
το ζήτημα του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που απασχολεί στο

σύνολό του την κοινωνία», μας είπε στη διαδήλωση για το κλίμα
ο Δήμος Κουφόπουλος, μέλος του σχήματος ΑΧΜΜΕΤ. «Η κυ-
βέρνηση, όπως θέλει να τσακίσει τα νεολαιίστικα και εργατικά
δικαιώματα, τσακίζει και το περιβάλλον. Από τη μεριά μας λέμε
ότι δεν είναι γενικά η τεχνολογία που καταστρέφει το περιβάλ-
λον, αλλά ο σκοπός και ποιος την κατευθύνει μακριά από τις
ανάγκες της κοινωνίας. Σαν φοιτητές διεκδικούμε την απαραίτη-
τη κατάρτιση για να χρησιμοποιήσουμε το αντικείμενό μας, που
έχει σχέση και με τον εξορυκτικό κλάδο και την ενέργεια, προς
όφελος των ανθρώπων, ώστε όλοι οι πόροι της γης να βοηθή-
σουν το λαό και όχι το κεφάλαιο. Με αυτήν έννοια συνδέεται και
η επίθεση στο άσυλο. Στοχεύει να καταστείλει αυτή την φωνή
των φοιτητών και να χτυπήσει όποιον αγωνίζονται».

«Διαδηλώνουμε σήμερα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, για
το ίδιο μας το μέλλον, ενάντια στο σύστημα που καταστρέφει
τον πλανήτη», μας είπε στην ίδια διαδήλωση ο Δημήτρης Μα-
στοράκης, φοιτητής σκηνοθεσίας στο ΠΑΔΑ, «Η ατομική ανα-
κύκλωση δεν φτάνει, χρειάζεται να σταματήσουμε το μεγάλο
κεφάλαιο. Έχει πολύ κόσμο σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε».

Κοντά στα 400 άτομα διαδήλωσαν στο
Βόλο στις 20/9. Το πανό της “Πρωτο-
βουλίας ενάντια στην περιβαλλοντική

καταστροφή και την κλιματική αλλαγή” ακο-
λουθούσε το μπλοκ της Επιτροπής Αγώνα Πο-
λιτών ενάντια στην καύση των σκουπιδιών
από την τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ καθώς
και άλλες συλλογικότητες, οργανώσεις της
αριστεράς και της αναρχίας.

Η επιτυχία της διαδήλωσης ήρθε σαν απο-
τέλεσμα της ενωτικής προσπάθειας αγωνι-
στών της Πρωτοβουλίας, της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς και της Επιτροπής Αγώνα με
εξορμήσεις σε σχολεία και πλατείες, ενημε-
ρώσεις σε τοπικές εφημερίδες και ηλεκτρονι-
κά σάιτ. Πολλοί ήρθαν στην πορεία από το
πανό στα πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα με τη
δράση, άνοιγε η συζήτηση για την ανάγκη
σύνδεσης του αγώνα ενάντια στην ΑΓΕΤ με τη
μάχη συνολικά ενάντια στην περιβαλλοντική
καταστροφή και την κλιματική αλλαγή. Τα
συνθήματα της Πρωτοβουλίας αγκαλιάστηκαν
απ’ όλους, συνδέοντας την εγκληματική καύ-
ση των σκουπιδιών με το σύστημα του κέρ-
δους. Έτσι εξηγείται και ο μεγάλος ενθουσια-
σμός και παλμός της πορείας. Συνεχίζουμε.
Την Πέμπτη 26/9 και κάθε Πέμπτη, υπάρχει
διαδήλωση στο κέντρο της πόλης ενάντια
στην καύση των σκουπιδιών.

Γιάννης Σουμπάσης

ΒΟΛΟΣ



Πάνω από 2.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς
του Μειονοτικού Γυμνασίου - Λυκείου Ξάνθης
πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης, το πρωί

της Δευτέρας 23/9, απαιτώντας άμεση λύση στο πρό-
βλημα της στέγασης. 

“Το ζήτημα που ξεσηκώνει μαθητές, γονείς και εκπαι-
δευτικούς είναι το κτιριακό” δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Ιλκέρ Τοπάλ, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέ-
ων και Κηδεμόνων του Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου
Ξάνθης. “Δεν υπάρχει χώρος για να στεγαστούν 740 παι-
διά. Το κτίριο είναι παλιό με πολλά προβλήματα και τα
παιδιά κάνουν μάθημα στα υπόγεια. Το παράρτημα που
άνοιξε πριν δύο χρόνια για να καλυφθούν οι ανάγκες δεν
επαρκεί. Το αίτημα των γονιών και των παιδιών είναι να
δοθεί άμεσα άδεια να μπουν τέσσερις αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ στον προ-
αύλιο χώρο του παραρτήματος για να μην αναγκαστούν τα παιδιά
να πάνε σε απογευματινή βάρδια. Μακροπρόθεσμα, το αίτημα είναι
να κατασκευαστεί νέο σύγχρονο σχολικό κτίριο χωρητικότητας χι-
λίων μαθητών”.

Η διαδήλωση ξεκίνησε από το σχολείο στην Οδό Χατζησταύρου,
όπου οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί από τις 10 το πρωί. "740 ψυ-
χές. Πόσα τετραγωνικά μέτρα; - Άμεση λύση στο κτιριακό", έγραφε το
κεντρικό πανό της πορείας. Η πορεία πέρασε από την Πλατεία Ελευ-
θερίας και διέσχισε την Καραολή προς την Κεντρική Πλατεία, όπου
έκανε σύντομη στάση μπροστά από το Δημαρχείο. Με τον ίδιο παλμό
και ενθουσιασμό, φωνάζοντας διαρκώς συνθήματα και ξεσπώντας σε
χειροκροτήματα κατέληξε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την
Αντιπεριφέρεια Ξάνθης. "Kάτω οι μπάρες απ' την Παιδεία", "θέλουμε
σχολεία - όχι φυλακές", "είμαστε ενωμένοι κι αποφασισμένοι", "Παι-
δεία, όχι κοροϊδία", "αγώνας διαρκείας είναι η απάντηση στην υπουρ-
γό Παιδείας" ήταν μερικά από τα συνθήματα των διαδηλωτών που
έδωσαν υπόσχεση να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποι-
ήσεις μέχρι τη νίκη συμμετέχοντας και στην πανεργατική απεργία. 

Πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα παιδιά Ρομά του Δροσερού. Πέρυ-
σι είχε εγκριθεί ένα πρόγραμμα εγγραφής νηπίων από το Δροσερό σε
διάφορα νηπιαγωγεία της Ξάνθης πέραν του Δροσερού, κυρίως λόγω
συνωστισμού αλλά και με ορίζοντα την απογκετοποίηση των παιδιών
Ρομά. Τελικά, παρότι τα παιδάκια γράφτηκαν στα νηπιαγωγεία της πό-
λης, η Περιφέρεια δεν διαθέτει το απαιτούμενο κονδύλι για τη μετακί-
νηση τους, ενώ ούτε στο νηπιαγωγείο του Δροσερού τα δέχονται πια,
με αποτέλεσμα πολλά παιδάκια να μένουν εκτός σχολείου.

Παντελής Αποστολίδης
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ΞΑΝΘΗ

Αγώνας για το
μειονοτικό σχολείο

ΧΑΝΙΑ

Πάρκο και όχι “οικόπεδο”

Την Τρίτη 17/9 πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Πευκάκια νέα συ-
ζήτηση της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Νέας Χώρας για
τις εξελίξεις στο θέμα του οικοπέδου της πρώην ΑΒΕΑ. 

Η καμπάνια υπογραφών που έχουμε ξεκινήσει προχωράει πολύ
καλά, καθώς ήδη είχαμε ξεπεράσει τις 1000. Αποφασίσαμε να συμ-
μετέχουμε με πανό στην παγκόσμια κινητοποίηση ενάντια στην κλι-
ματική αλλαγή στις 20/9 στην Αγορά και στο αντιρατσιστικό φεστι-
βάλ 20 και 21/9 με περίπτερο. 

Την Δευτέρα 23/9 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Κοινότητας Χα-
νίων, που ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Δημοτικό
Συμβούλιο την ακύρωση της απόφασης του απερχόμενου Δ.Σ. που
χάριζε ουσιαστικά το οικόπεδο στους εργολάβους και τους ξενοδό-
χους και να απαλλοτριωθεί από το Δήμο με χρήση "ελεύθεροι χώ-
ροι-αστικό πράσινο". Μετά και από αυτή την θετική εξέλιξη ετοιμα-
ζόμαστε να παρέμβουμε μαζικά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τε-
τάρτης στις 15.30 για να διεκδικήσουμε το οικόπεδο να γίνει πάρκο
και χώρος άθλησης και όχι ξενοδοχείο. 

Χρήστος Κιούπης

Αυξάνονται τα σημεία που αναλαμβά-
νουν δράση οι συμβασιούχοι εργα-
ζόμενοι διεκδικώντας μόνιμη και

σταθερή δουλειά, κόντρα στις απολύσεις
που προωθούν κυβέρνηση κι εργοδότες.

Δήμοι
Συγκέντρωση στο Υπουργειο Εργασίας πραγματοποίησαν

την Πέμπτη 19/9, δεκάδες συμβασιούχοι με προγράμματα
ΟΑΕΔ από μια σειρά ΟΤΑ της Αττικής. Η κινητοποίηση ήταν
καρπός της συνέλευσης που πραγματοποίησαν συμβασιούχοι
και μόνιμοι εργαζόμενοι προ δύο εβδομάδων στο δήμο της
Αθήνας, αλλά εκτός από την Αθήνα συσπείρωσε εργαζόμε-
νους στους δήμους Ζωγράφου, Ηρακλείου Αττικής, Αμαρου-
σίου, Χαλανδρίου, Καισαριανής, Αγ.Δημητρίου, την Περιφέ-
ρεια Αττικής κ.α. Νέα συνέλευση για την οργάνωση των επό-
μενων βημάτων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29/9, στις
11πμ στο αμαξοστάσιο της Ιεράς Οδού.

Στο πλευρό των συμβασιούχων έξω από το Υπουργείο Ερ-
γασίας, βρέθηκαν αγωνιστές κι αγωνίστριες του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια και της Ανταρσίας στις γειτονιές της
Αθήνας. Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας κάνει την προ-
σπάθεια για να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις συμβασιού-
χων με τη στήριξή της, στις συνεδριάσεις των Κοινοτικών Συμ-
βουλίων του δήμου Αθήνας που ξεκινούν αυτή τη βδομάδα. 

Στις συνεδριάσεις αυτές κατατίθεται το εξής σχέδιο ψη-
φίσματος: “Οι απολύσεις των εργαζόμενων που απασχο-
λούνται στο Δήμο της Αθήνας ως συμβασιούχοι θα οδηγή-
σουν σε άμεση κατάρρευση και υπολειτουργία των υπηρε-
σιών, τις οποίες έχουν ανάγκη όλοι όσοι κατοικούν και ερ-
γάζονται στις γειτονιές της Αθήνας. Αυτό αποδεικνύει με το
πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι αποτελούν προσωπικό το οποίο
εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Οι γειτονιές μας έχουν ανάγκη από περισσότερο προσωπι-
κό για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, για την καθαριότητα,
την ανάπτυξη του πράσινου, τη λειτουργία των παιδικών χα-
ρών, των δημοτικών ιατρείων, του ΚΥΑΔΑ, των παιδικών σταθ-
μών, των πολιτιστικών και αθλητικών δομών, των Λεσχών Φι-
λίας και της φροντίδας των ζώων. Απαιτούμε να μην απολυ-
θούν οι συμβασιούχοι, των λεγόμενων 'ωφελούμενων' του
ΟΑΕΔ, να μονιμοποιηθούν αμέσως αφού εξυπηρετούν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες”. 

Νοσοκομεία
Την Παρασκευή 20/9 πήραν τη σκυτάλη οι εργαζόμενες και

οι εργαζόμενοι στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας να συγκεντρωθούν
έξω από το Υπουργείο Υγείας ενάντια στις προωθούμενες
απολύσεις 21 καθαριστριών. Στάση εργασίας 12μεσ - 3μμ είχε
κηρύξει το σωματείο των εργαζόμενων στο νοσοκομείο διεκδι-
κώντας να μην απολυθεί κανείς, μαζικές προσλήψεις και μόνι-
μη και σταθερή δουλεία για όλους. Οι εργαζόμενοι του νοσο-
κομείου πραγματοποίησαν νέα συνέλευση τη Δευτέρα 23/9.

Σε στάση εργασίας και κατάληψη των γραφείων της διοί-

κησης κάλεσε εκτάκτως το μεσημέρι της Δευτέρας 23/9, ο
Σύλλογος Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας. Αφορ-
μή είναι η συνεχιζόμενη προσπάθεια απόλυσης συμβασιού-
χου εργαζόμενου στη φύλαξη, ο οποίος έχει στοχοποιηθεί
από τη διοίκηση εξ αιτίας της αγωνιστικής του στάσης στο
πλευρό του σωματείου. Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων Κώστας Καταραχιάς: “Το πρωί
ήρθε ο συνάδελφος από τη φύλαξη με την καταγγελία της
σύμβασης του στο χέρι που του ήρθε με δικαστικό επιμελη-
τή. Άμεσα μπουκάραμε στο γραφείο του διοικητή δεκάδες
εργαζόμενοι μετά από ανακοινώσεις στα μεγάφωνα του νο-
σοκομείου. Ο διοικητής κλείδωσε το γραφείο με το μεγάφω-
νο, αλλά ο κόσμος μαζικοποίησε την κινητοποίηση. Κάναμε
κατάληψη στην οποία ήρθε κι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και
ζήτησε από το διοικητή να πάρει πίσω την απόλυση. Η διοί-
κηση υποχώρησε εν μέρει και πάει το θέμα σε νέο ΔΣ του
νοσοκομείου τις επόμενες ημέρες. Κλιμακώνουμε με την
απεργία στις 24/9”. 

Τράπεζες
Στάση εργασίας πραγματοποίησαν την Πέμπτη 19/9 οι ερ-

γαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Στη στάση συμμετείχαν τό-
σο οι εργολαβικοί εργαζόμενοι – το σωματείο του οποίου εί-
χε κηρύξει αρχικά την κινητοποίηση – όσο και σωματεία θυ-
γατρικών της ΕΤΕ όπως της πρώην Εθνοκάρτας και πρώην
Εθνοdata. Σχεδόν 120 είναι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι των
οποίων προωθείται η απόλυσή τους το επόμενο διάστημα
ενώ ήδη έχουν απολυθεί δεκαέξι εργαζόμενοι τις τελευταίες
τρεις βδομάδες. 

Οι εργολαβικοί - ή δανειζόμενοι, ενοικιαζόμενοι κι όπως
αλλιώς τους ονομάζουν - εργαζόμενοι είναι ο πρώτος στό-
χος των περικοπών καθώς δεν καλύτονται από την κλαδική
σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλων, παρότι εξυπηρετούν πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες των τραπεζών που εργάζονται. 

Το Σωματείο Δανειζόμενου Προσωπικού Τραπεζικού Το-
μέα με απόφαση της συνέλευσής που πραγματοποίησε την
Παρασκευή 13 Σεπτέμβρη, απειλεί να κλιμακώσει με νέα
απεργία αν δεν συμμορφωθεί η εργοδοσία. “Κάποιοι στην
Εθνική Τράπεζα θεωρούν πως είμαστε ο εύκολος στόχος.
Θεωρούν, σε πλήρη δυσαρμονία λόγων και έργων, ότι μπο-
ρούν να παίζουν με τις ζωές μας. Τους απαντάμε λοιπόν
πως εμείς, που τόσα χρόνια στα εύκολα και στα δύσκολα
χύσαμε τον ιδρώτα μας στην Τράπεζα, με ενότητα και αγώ-
να θα τους διαψεύσουμε! Κανένας μόνος του! Όχι στις
απολύσεις ενοικιαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα” σημειώνει
το σωματείο σε ανακοίνωσή του. 

Σ.Μ.

Ξάνθη, Δευτέρα 23/9. Φωτό: Gundem

Απλώνονται οι 
μάχες συμβασιούχων
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ΗΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να παίξει
ένα ρόλο που δεν μπορεί ή
δεν θέλει να τον παίξει κα-

νένα άλλο τμήμα της Αριστεράς.
Να μπει με αισιοδοξία στη μάχη να
τσακίσουμε τις επιθέσεις και την
ίδια την κυβέρνηση της ΝΔ. Αυτή
θα πρέπει να είναι η κόκκινη γραμ-
μή που θα διαπερνάει την παρέμβα-
σή μας το επόμενο διάστημα.
Μπροστά στη μάχη ενάντια στη δε-
ξιά με τις σκληρές ταξικές απαντή-
σεις που έχει ανάγκη το κίνημα για
να νικήσει. 

Με αυτόν τον τρόπο η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μπορεί γίνει το κέντρο των ενωτικών
πρωτοβουλιών που θα μετατρέπουν
σε μάχες όλο το ταξικό μίσος για
την κυβέρνηση της ΝΔ σε όλα τα μέ-
τωπα θα τις συνδέει και κλιμακώνει
κερδίζοντας ολόκληρα κομμάτια
στην προοπτική του αντικαπιταλι-
σμού, του επαναστατικού δρόμου.
Τα συγκεκριμένα μέτωπα που μπο-
ρεί να εκτυλιχτεί αυτή ενωτική, μα-
χητική, ταξική παρέμβαση είναι ήδη
στην ημερησία διάταξη:

• Η οργάνωση των μαχών ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις, τη διευκόλυν-
ση των απολύσεων και τις επιθέσεις
στα συνδικάτα και το δικαίωμα στην
απεργία που βάζει μπροστά η κυ-
βέρνηση της ΝΔ. Η εργατική τάξη
έχει διαμορφώσει ένα ολόκληρο
«πρόγραμμα» αιτημάτων όλα τα
προηγούμενα χρόνια, που η αιχμή
του είναι το «διεκδικούμε να τα πά-
ρουμε όλα πίσω» κι ακόμα περισσό-
τερα: μισθούς, συντάξεις, κοινωνι-
κές υπηρεσίες, προσλήψεις, όχι
«ελαστική» εργασία, δικαιώματα. 

Σε αυτή τη μάχη πρέπει να πρωτο-
στατήσουν ενωτικά και μαχητικά οι
δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κόντρα σε
μια συνδικαλιστική γραφειοκρατία
που οργανώνει γέφυρες με την κυ-
βέρνηση της ΝΔ. Η στήριξη κάθε ερ-
γατικού αγώνα θα είναι πολύτιμη
ώστε να γενικευτούν οι επιμέρους
αντιστάσεις, να βγουν ξανά στο
προσκήνιο κλάδοι χτυπημένοι και
κόσμος απογοητευμένος. 

• Κλιμακώνουμε την πάλη για να κα-
ταδικαστούν και να σαπίσουν στη
φυλακή οι ναζί της Χρυσής Αυγής,
για να διαλυθεί πλήρως η δολοφονι-
κή τους συμμορία. Η διοργάνωση
ενός μεγάλου συλλαλητηρίου τη μέ-
ρα της απολογίας του «φύρερ» Μι-
χαλολιάκου είναι ένας άμεσος στό-
χος. Ταυτόχρονα, δυναμώνουμε την
πάλη ενάντια στην ρατσιστική κλιμά-
κωση της κυβέρνησης της ΝΔ που
βαδίζει στα χνάρια του «Ξένιου Δία»
των Σαμαρά-Δένδια στήνει νέες Μό-
ριες και Αμυγδαλέζες. Αυτή η πολιτι-
κή δίνει αέρα στα πανιά των Βελό-
πουλων να ετοιμάσουν τα δικά τους
«τάγματα εφόδου» των «αγανακτι-

σμένων πολιτών». Να μην τους αφή-
σουμε κανένα περιθώριο. Ενάντια
στην ΕΕ-φρούριο παλεύουμε για νο-
μιμοποίηση όλων των μεταναστών,
σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά.

• Δίνουμε τη μάχη ενάντια και στις
σεξιστικές επιθέσεις της ΝΔ που εί-
ναι επιθέσεις σε ολόκληρη την εργα-
τική τάξη. Τα κινήματα απλώνονται
(σε όλο τον κόσμο), γυναίκες μπαί-
νουν μπροστά να παλέψουν ενάντια
στο σεξισμό τις διακρίσεις τις σε-
ξουαλικές παρενοχλήσεις. Για το δι-
καίωμα στην δωρεάν αντισύλληψη
και έκτρωση για να μην γυρίσουμε
πίσω στη δεκαετία του ’50. 

• Πρωτοστατούμε στους αγώνες
ενάντια στην καταστροφή του περι-
βάλλοντος που φέρνουν οι ιδιωτικο-
ποιήσεις και το κυνήγι του κέρδους,
είμαστε κομμάτι του κινήματος που
παλεύει ενάντια στην κλιματική αλ-
λαγή. Μπαίνουμε μπροστά για να
ενώσουμε τα τοπικά περιβαλλοντικά
κινήματα από τις Σκουριές και την
Λευκίμμη μέχρι την Ήπειρο, τη Φυλή
και την Κρήτη. Απαιτούμε το τέλος
των εξορύξεων από το Ιόνιο ως την
Κύπρο. Συνδέουμε αυτούς τους
αγώνες με τη δύναμη της εργατικής

τάξης και την προοπτική της ανα-
τροπής του καπιταλισμού που κατα-
στρέφει τον πλανήτη. 

• Η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό,
στον πόλεμο, τις αντιδραστικές
εξορμήσεις της «δικής μας» άρχου-
σας τάξεις αποκτά επείγουσα επι-
καιρότητα το επόμενο διάστημα. Η
κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας
εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κλι-
μακώνει την σύμπλευση με τον αμε-
ρικάνικο ιμπεριαλισμό, τις εθνικιστι-
κές εκστρατείες και την κούρσα των
εξοπλισμών. Αυτός που δικαιώνεται
από την κωλοτούμπα της κυβέρνη-
σης για τη Συμφωνία των Πρεσπών
δεν είναι ο Τσίπρας αλλά η διεθνιστι-
κή αριστερά που αντιστάθηκε και
αντιστέκεται στις εξορμήσεις του
ελληνικού κεφαλαίου. Άμεσα πρέπει
να οργανώσουμε τις κινητοποιήσεις
ενάντια στην επίσκεψη Πομπέο.

• Πρωτοστατούμε σε ένα μαζικό,
μαχητικό κίνημα ενάντια στην κατα-
στολή. Ένα κίνημα που με τη νεο-
λαία μπροστά θα τσακίσει την από-
πειρα της κυβέρνησης να καταργή-
σει το πανεπιστημιακό άσυλο. Για να
ένα μαζικό κίνημα στις σχολές που
θα παλέψει μαζί με τους εργαζόμε-
νους, με καταλήψεις απεργίες δια-
δηλώσεις. 

Για να προχωρήσει σε αυτή την
κατεύθυνση η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται
να ξεπεράσει την κατάσταση παρά-
λυσης που έχει γίνει εμφανής ιδιαί-
τερα από το καλοκαίρι και μετά. 

Η στάση δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
πριν την κινητοποίηση της 23/7 για
το άσυλο, ήταν ότι δεν χρειάζεται να
βιαστούμε στην οργάνωση μαζικής,
μαχητικής απάντησης μέσα στον Ιού-
λη αλλά να περιμένουμε την κατάθε-
ση ψήφιση του σχετικού άρθρου-νο-

μοσχεδίου. Ευτυχώς αυτές οι από-
ψεις δεν έπεισαν, δυνάμεις μας πρω-
ταγωνίστησαν στην προσπάθεια που
στέφθηκε με επιτυχία με τη μαζική
διαδήλωση της 23 Ιούλη (και σε μι-
κρότερη κλίμακα τη μέρα της ψήφι-
σης στις 8/8). Οι σ. που πρότειναν
την «οικονομία δυνάμεων» βρέθηκαν
ουσιαστικά εκτός αυτής της μάχης
και δυστυχώς και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σαν
μέτωπο με διακριτή παρουσία. 

Τα ίδια ανησυχητικά συμπτώματα
εκδηλώνονται και στο πεδίο των πε-
ριφερειακών σχημάτων που στήριξε
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η ΑΑΑ (Αντικαπιταλι-
στική Ανατροπή στην Αττική) απείχε
από την κινητοποίηση τη μέρα της
ορκωμοσίας του Πατούλη στις 29/8
στο Ζάππειο, με την αιτιολόγηση ότι
«αντικειμενικοί και πολιτικοί λόγοι
δεν μας επιτρέπουν τέτοιο κάλε-
σμα». Η κινητοποίηση έγινε, συμμε-
τείχαν τοπικές κινήσεις, δημοτικά
και περιφερειακά σχήματα, με την
εκκωφαντική απουσία της ΑΑΑ.

Δυνατότητες
Η κινητοποίηση της ΔΕΘ έδειξε

τις δυνατότητες που έχει η αντικαπι-
ταλιστική και επαναστατική αριστε-
ρά να γίνει ο κορμός της αντίστασης
στις αστικές επιθέσεις της κυβέρνη-
σης της ΝΔ. Η φοιτητική διαδήλωση
για την υπεράσπιση του ασύλου
ενώθηκε με άλλα κομμάτια, όπως το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων, την
Πακιστανική Κοινότητα, το Συντονι-
σμό ενάντια στα Μνημόνια το σωμα-
τείο της Σιδενόρ που δίνει τη σκλη-
ρή μάχη ενάντια στον εργοδοτικό
εκβιασμό, το σωματείο των εργολα-
βικών εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ και
συγκρότησαν ένα μαχητικό μπλοκ
που βάδισε προς το Βελίδειο, σε αν-

τιπαράθεση με τη διαλυτική στάση
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας
αλλά διεκδικώντας να τραβήξει το
κόσμο των συνδικάτων μαζί του. 

Δυστυχώς, δυνάμεις της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ επέμεναν απορρίπτοντας με
επιμονή -και οξύτητα- κάθε πρόταση
για ενωτική διαδήλωση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στη ΔΕΘ. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχασε
την ευκαιρία να μπει μπροστά σε αυ-
τή τη μάχη.

Η αιτία τέτοιων επιλογών που
έχουν οδηγήσει το μέτωπό μας σε
παράλυση, είναι πολιτική και έχει
δυο σκέλη. Το πρώτο είναι μια λογι-
κή γραφειοκρατικού ελέγχου που
το προηγούμενο διάστημα έφτασε
σε ανοιχτά διασπαστικές επιλογές
με τεράστιο κόστος για την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Η επιλογή διάσπασης στα δη-
μοτικά κατεβάσματα σε μεγάλους
και κρίσιμους δήμους όπως η Αθή-
να, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η μη
ουσιαστική στήριξη έως ανοιχτή ή
καλυμμένη υπονόμευση των αντί-
στοιχων κατεβασμάτων στον Πει-
ραιά και την Νίκαια, εξέθεσαν την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα μάτια χιλιάδων
αγωνιστών/τριών που αναζητούσαν
γνήσια αριστερή, ριζοσπαστική
εναλλακτική απέναντι στην κρίση
του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μια λογι-
κή που υπονομεύει και απειλεί με
διάλυση την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Το δεύτερο σκέλος είναι οι λάθος
εκτιμήσεις για την συγκυρία και για
τις δυνατότητες της εργατικής τά-
ξης γενικά και της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς. Καταρχήν, εκφρά-
ζονται με υποχώρηση -επί της ου-
σίας- σε μια σειρά ηττοπαθείς αντι-
λήψεις που κυκλοφορούν στο ευρύ-
τερο χώρο της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς και θεωρούν ότι μετά την
εκλογική νίκη της ΝΔ ο «κόσμος της
Αριστεράς έχει γίνει σκόνη», και η
αντικαπιταλιστική αριστερά πιο συγ-
κεκριμένα έχει γυρίσει στην προ-
2009 περίοδο.

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να
συνεχιστεί. Χρειάζεται άμεσα πολιτι-
κός αναπροσανατολισμός του μετώ-
που μας, για να μπορεί να διαδρα-
ματίσει το ρόλο που του αναλογεί
και του αξίζει

Γι’ αυτό το λόγο, παράλληλα με
το ξεδίπλωμα των πρωτοβουλιών
μας στις μάχες του κινήματος το
ΠΣΟ καλεί σε ένα γύρο συνελεύσε-
ων των τοπικών επιτροπών της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ πανελλαδικά με στόχο την
συσπείρωση όλου του δυναμικού
τους, τη δημοκρατική συζήτηση και
το κέρδισμα νέων αγωνιστών και
αγωνιστριών στις γραμμές τους. Μέ-
σα από αυτή τη διαδικασία μπορού-
με να φτάσουμε στο ανώτερο όργα-
νο του μετώπου μας, την 5η Συνδιά-
σκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με ορίζοντα
το τέλος του 2019.

Την Κυριακή 29 Σεπτέμ-
βρη συνεδριάζει το 
Πανελλαδικό Συντονιστικό
Όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Παρουσιάζουμε εδώ το
καταληκτικό τμήμα της
πρότασης που κατέθεσε
στην ΚΣΕ η αντιπροσω-
πεία του ΣΕΚ

οι αγώνες μας
Για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ που χρειάζονται

Θεσσαλονίκη 7 Σεπτέμβρη, διαδήλωση στη ΔΕΘ.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 26/9
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  
Βενιζέλου και Έβρου  6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 7μμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Σκλαβενίτης (Τζον Κένεντυ) 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  28/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Μετρό Πανόρμου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 11πμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΟΝΤΟΣ 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 12μ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 1μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μεσ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 11πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Πλατεία Πατριάρχου 11πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ  
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ  
Άγιος Θεράποντας 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9  
Στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 σ
τέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
Επανάσταση
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9  
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 Goody’s 8μμ
Η αριστερά και η εργατική τάξη – Τι κόμμα
χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9  καφέ Βενέτης 8μμ
Η αριστερά και η εργατική τάξη – Τι κόμμα
χρειαζόμαστε
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
Η αριστερά και η εργατική τάξη – Τι κόμμα
χρειαζόμαστε
Ομιλητής: Θεόδωρος Λυκογιαννάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 6μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΞΑΝΘΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Η παιδεία στο στόχαστρο – Οι ελλείψεις
στα σχολεία
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 καφέ Πέτρος 7μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 
καφέ Γιώτης 8.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ. Τερψιθέας) 7μμ
Τι είδους κόμμα χρειαζόμαστε
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 καφέ Sweet Home 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Εύα Κουμαντέα

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 καφέ Κρίκος 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 καφέ 6, 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 
καφέ Ντεζά, Φωκίωνος 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλήτρια: Βασιλική Κανέλου

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9  
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικολάου) 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 
Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου), υπόγειο, 8μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 
καφέ Rewind (Αγ. Λαύρας) 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Η ΝΔ θέλει αλλά έχει δυσκολίες. Δεν την
αφήνουμε
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 
καφέ Πλάτωνας 7μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ Γωγώ 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ Δωδώνη 7μμ
Τι είδους κόμμα χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Χριστίνα Χατζημαρινάκη

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 δημαρχείο 7μμ
Οργανώνουμε τις 12 Οκτώβρη για να στα-
ματήσουμε τα ρατσιστικά πογκρόμ του Μη-
τσοτάκη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 
καφέ Γέφυρες 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ Άνεμος 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ Κομπόης 7μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 Θόλος 6μμ
Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΟΦΟΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ Coffee Land 7μμ
Τι κόμμα θέλουμε
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η αριστερά και η εργατική τάξη – Τι κόμμα
χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 Goody’s 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Η αριστερά και η εργατική τάξη – Τι κόμμα
χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Η αριστερά και η εργατική τάξη – Τι κόμμα
χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής 
τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια
νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την
εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί
να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά -
τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού
πλού του και προ γραμ μα τί σουν την
παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να
με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι -
σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την ερ-
γα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου -
λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλ-

λα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το
αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ -
στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου -
σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα
χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη -
ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία, στα
συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους
χώρους δου λε ι άς και στην εργα τι κή
πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε
μια χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά 
χρώ μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει
ότι ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή
σοσια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο
Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί να
επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση
του στα λι νι σμού, της Kί νας και των

άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν κρα τι -
κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ -
θε ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται
στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύ-
να μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον
ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της
εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα
από τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και
από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι -
σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί -
σε ων που απει λεί να δια σπά σει τους
εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο -
κα πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας
τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ -

λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε -
δο νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης
των μετα να στών. 

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για



Την 1 Οκτώβρη 1949 ο Μάο Τσε
Τουνγκ μίλησε μπροστά σε
ένα μεγάλο πλήθος στην πλα-

τεία Τιενανμέν του Πεκίνο, ανακοι-
νώνοντας -και τυπικά- την ίδρυση
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Ήταν η επισφράγιση της νίκης του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας
στον εμφύλιο που είχε ξεκινήσει το
1945. Αλλά ήταν κάτι πολύ παραπά-
νω από μια στρατιωτική επικράτηση.
Σηματοδότησε τη νίκη μιας επανά-
στασης που άλλαξε εκ βάθρων την
κινέζικη κοινωνία και τάραξε όλες τις
μεγάλες δυνάμεις της εποχής. 

Τυπικά η Κίνα ανήκε στο στρατό-
πεδο των νικητών του Δεύτερου
Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η χώρα
που βρισκόταν σε πόλεμο με την Ια-
πωνία από τ0 1937 όταν τα ιαπωνικά
στρατεύματα εισέβαλαν για να την
κάνουν κομμάτι της αυτοκρατορίας
της. Όταν η Ιαπωνία παραδόθηκε
τον Αύγουστο του 1945 στο έδαφος
της Κίνας υπήρχαν ακόμα σχεδόν
ένα εκατομμύριο γιαπωνέζοι στρα-
τιώτες, που κατείχαν τις περισσότε-
ρες μεγάλες πόλεις. 

Το καθεστώς του Κουομιτάνγκ
(ΚΜΤ εθνικιστικό κόμμα) με επικεφα-
λής τον «αρχιστράτηγο» Τσιανγκ Καϊ
Σεκ έσπευσε να καλύψει το κενό.
Όμως, υπήρχε και μια άλλη δύναμη
που διεκδικούσε τον ίδιο ρόλο και εί-
χε παίξει σημαντικότερο ρόλο στον
πόλεμο και την Αντίσταση: ο Λαϊκός
Απελευθερωτικός Στρατός (ΛΑΣ,
όπως είχε μετονομαστεί το 1937 ο
Κόκκινος Στρατός) του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος της Κίνας. Το 1945,
διέθετε 1 εκατομμύριο μαχητές/τριες
στις τακτικές μονάδες του, έλεγχε το
25% του εδάφους της αχανούς χώ-
ρας στο οποίο κατοικούσε το 1/3 του
πληθυσμού της.

Αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός

Ο Τσιανγκ Καϊ Σεκ προσπάθησε να
εξασφαλίσει τον έλεγχο ολόκληρης
της Κίνας με τη βοήθεια του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού. Η συμφωνία
παράδοσης της Ιαπωνίας πρόβλεπε
ρητά ότι οι ιαπωνικές μονάδες θα
παραδοθούν μόνο στο στρατό του
ΚΜΤ. Και εκεί που δεν υπήρχε τέτοια
παρουσία, ανέλαβαν να την εξασφα-
λίσει ο αμερικάνικος στρατός. Αμε-
ρικάνικα μεταγωγικά μετέφεραν μο-
νάδες του ΚΜΤ στη βόρεια Κίνα και
τον Οκτώβρη του ’45, περίπου 50 χι-
λιάδες Αμερικάνοι πεζοναύτες βρέ-
θηκαν στη βόρεια Κίνα, στο Πεκίνο
και στο Τσιεντσέν. 

Οι μάχες άρχισαν να κλιμακώνον-
ται από τα μέσα του 1946. Το κύριο
θέατρό τους ήταν η Μαντζουρία.
Στα τέλη του 1947 ήταν πλέον φανε-
ρό ότι τα στρατεύματα του ΚΜΤ βρί-
σκονταν σε απελπιστική κατάσταση.
Έλεγχαν κάποιες μεγάλες πόλεις
και ανεφοδιάζονταν από αερογέφυ-
ρες που εξασφάλιζε η αμερικάνικη
αεροπορία και δολάρια. Τον Νοέμ-

βρη του 1948 η τελική επίθεση του
ΛΑΣ με επικεφαλής τον Λιν Μπιάο
έφερε την αρχή του τέλους για το
καθεστώς του ΚΜΤ.

Μια άλλη αποφασιστική εκστρα-
τεία ξεκίνησε τον ίδιο μήνα, με επί-
κεντρο την πόλη Σουτσού στα ανα-
τολικά της χώρας και βόρεια του
θρυλικού «Κίτρινου Ποταμού». Η εκ-
στρατεία που τα μέτωπά της εκτεί-
νονταν σε 1.300 χιλιόμετρα και ενέ-
πλεξε δυο εκατομμύρια στρατιώτες,
τέλειωσε με την πανικόβλητη εκκέ-
νωση του Σουτσού τον Γενάρη του
1949. Κρίσιμο ρόλο σε αυτή την επι-
χείρηση έπαιξε ο Ντενγκ Χσιάο
Πινγκ, που τριάντα χρόνια μετά, ως
ηγέτης του ΚΚ Κίνας θα την έβαζε
στο δρόμο των «μεταρρυθμίσεων»
της αγοράς που την έφεραν να παί-
ζει το σημερινό ρόλο στο παγκόσμιο
σύστημα. 

Ο δρόμος για την Νανκίνγκ, την
πρωτεύουσα του ΚΜΤ και την Σαγ-
κάη ήταν ουσιαστικά ανοιχτός. Τον
Γενάρη η φρουρά του Πεκίνου πα-
ραδόθηκε ουσιαστικά χωρίς μάχη -
στην πραγματικότητα προσχώρησε-
στον ΛΑΣ. 

Αιτίες
Στα τέλη του 1945, ο Ναθάνιελ Πέ-

φερ, πανεπιστημιακός και σύμβου-
λος του Αμερικάνου πρέσβη στην Κί-
να, έστειλε ένα υπόμνημα στο οποίο
επεσήμαινε ότι η στήριξη στο ΚΜΤ
και τον Τσιανγκ Κάι Σεκ είναι «σαν να
διοχετεύουμε αίμα σε ένα πτώμα». Η
περιγραφή ήταν ακριβής. Το καθε-
στώς του ΚΜΤ ήταν περιβόητο τόσο
για τη διαφθορά και την ανικανότητα
των στελεχών του όσο και για το μί-

σος που έτρεφαν εναντίον του οι
αγρότες, οι εργάτες, οι φτωχοί. 

Αυτό είχε την αντανάκλασή του
και στη σύνθεση και το ηθικό των
δυο στρατών που συγκρούστηκαν
από το 1945 μέχρι το 1949. Από τη
μια ήταν ένας στρατός εκατομμυ-
ρίων, στρατολογημένων εθελοντικά
από τις μάζες των εξαθλιωμένων
αγροτών που διψούσαν για γη. Από
την άλλη ένας στρατός ενός μιση-
τού καθεστώτος, μιας χούφτας γαι-
οκτημόνων και τοκογλύφων που
πολλές φορές είχε στρατολογηθεί
βίαια και στην πρώτη ευκαιρία περ-
νούσε με τα όπλα του στην αντίπαλη
πλευρά. Ούτε ο παρατεταμένος αν-
τάρτικος αγώνας στο βορρά ούτε οι
κεραυνοβόλες εκστρατείες στο νότο
δεν θα μπορούσαν να πετύχουν χω-
ρίς την υποστήριξη της αγροτιάς. 

Και όχι μόνο. Ο Τσιανγκ Κάι Σεκ
ήταν ο χασάπης των εργατών. Είχε
πνίξει στο αίμα τους εργάτες στην
Σαγκάη τον Απρίλη του 1927 και στη
συνέχεια στην Καντόνα το 1928. Τα
συνδικάτα, οι απεργίες ήταν «ανα-
τρεπτικές δραστηριότητες» που
τσακίζονταν αμείλικτα όπου κυριαρ-
χούσε. 

Ετσι το 1949 όταν ο στρατός του
ΚΚ Κίνας έμπαινε στις μεγάλες πό-
λεις του νότου, οι εργάτες και οι
φτωχοί τον χειροκροτούσαν και τον
καλωσόριζαν. Αλλά ο ρόλος τους
περιορίστηκε εκεί, στη παθητική
υποστήριξη. Πουθενά δεν επαναλή-
φθηκαν οι σκηνές της άνοιξης του
1927: τότε μια γενική απεργία και
εξέγερση είχε κυριαρχήσει στη Σαγ-
κάη. 

Όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα
της Κίνας είχε το 1949 πλέον ελάχι-
στους δεσμούς με την εργατική τά-
ξη και το εργατικό κίνημα. Το ΚΚΚ,
που είχε ιδρυθεί το 1921, είχε κατα-
φέρει να μετατραπεί μέσα στα επό-
μενα χρόνια σε μια σημαντική πολιτι-
κή δύναμη. Το 1926 είχε 30.000 μέ-
λη, κύρια εργάτες. Η δύναμή του
ήταν συγκεντρωμένη στις πιο ανα-
πτυγμένες πόλεις της ανατολικής
ακτής. Το ΚΚΚ έπαιξε την εποχή
εκείνη σημαντικό ρόλο στις μεγάλες
απεργίες στην Σαγκάη και το Χονγκ
Κονγκ.

Διωγμός
Το κόμμα που διοικούσε ο Μάο,

όμως, το 1949 δεν είχε πια σχέση με
το ΚΚΚ του 1921, ή του 1924. Το
1926 η Τρίτη Διεθνής, κάτω από την
ηγεσία του Στάλιν και των συμμάχων
του και παρά τις αντιρρήσεις του
Τρότσκι, έσπρωξε το ΚΚ σε συμμα-
χία με το Κουομιτάνγκ στην ουσία
σε υποταγή σε αυτό. Το αποτέλεσμα
αυτής της συμμαχίας ήταν η ήττα
της επανάστασης -με την σφαγή της
Σαγκάης το 1927 και ο άγριος διωγ-
μός σε βάρος του ΚΚ. 

Το ΚΚ ανασυγκροτήθηκε στη δε-
καετία του ‘30 -αλλά αυτή τη φορά η
εστία του δεν ήταν οι πόλεις, αλλά
οι δυσπρόσιτες «κόκκινες βάσεις»
στις πιο απομακρυσμένες επαρχίες
της Κίνας. Και το κέντρο του δεν
ήταν η εργατική τάξη, αλλά οι αγρό-
τες. Όσο για το πρόγραμμα, ο Μάο
καλούσε τώρα όλους τους Κινέζους
να ενωθούν ενάντια στους "ξένους
εισβολείς" -τους Γιαπωνέζους που
στο μεταξύ είχαν εισβάλει στην Κίνα.

Η ανακήρυξη της "Λαϊκής Δημο-
κρατίας της Κίνας" ήταν ένα σημάδι
έμπνευσης και ελπίδας για εκατομ-
μύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Ιδιαίτερα για τα κινήματα
που πάλευαν ενάντια στην αποικιο-
κρατία και τον ιμπεριαλισμό στην
Ασία και όλο το κόσμο. Μια τεράστια
χώρα με μακραίωνη ιστορία και πο-
λιτισμό που βρισκόταν για δεκαετίες
σε καθεστώς ημιαποικίας των ιμπε-
ριαλιστών, σήκωνε το ανάστημά της. 

Για την μεγάλη πλειοψηφία του
πληθυσμού της Κίνας, η νίκη της
επανάστασης συνοδεύτηκε από μια
άμεση βελτίωση των συνθηκών της
ζωής της: ο πληθωρισμός, που κατέ-
τρωγε τα προηγούμενα χρόνια τα
μεροκάματα και τις οικονομίες των
φτωχών χαλιναγωγήθηκε, η ανεργία
μειώθηκε δραματικά, στην ύπαιθρο
τα κτήματα των τσιφλικάδων μοιρά-
στηκαν στους ακτήμονες και τους
φτωχούς, το παραδοσιακό απόλυτο
δικαίωμα των ανδρών πάνω στις
ζωές των συζύγων τους καταργήθη-
κε με νόμο.

Όμως η νίκη του 1949 δεν ήταν
μια σοσιαλιστική επανάσταση. "Η
απελευθέρωση της εργατικής τάξης
είναι έργο της ίδιας", έγραφε σε ένα
διάσημο ρητό του ο Μαρξ. H εργατι-
κή τάξη στην Κίνα το 1949 δεν έλεγ-
χε το κράτος και την οικονομία. Τον
έλεγχο τον είχε η νέα άρχουσα τάξη
που σύμφωνα με την ηγεσία του ΚΚ
Κίνας εκπροσωπούσε μια συμμαχία
“τεσσάρων τάξεων”. Και ο βασικός
της στόχος ήταν να κάνει, επιτέ-
λους, την Κίνα μια μεγάλη δύναμη
όπως οι άλλες. 

Σε αυτόν τον στόχο τα κατάφερε
αφού πρώτα τσάκισε ξανά και ξανά
τις εξεγέρσεις της εργατικής τάξης
που σήκωνε τα βάρη της μεγάλης
αναπτυξιακής πορείας της Κίνας. Η
εργατική τάξη, σήμερα ένας γίγαν-
τας εκατομμυρίων, την επόμενη φο-
ρά θα φτάσει μέχρι τη δική της νίκη. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Διαβάστε επίσης

Σοσιαλισμός από τα Κάτω Νο126
socialismfrombelow.gr/
article.php?id=1033

1 Oκτώβρη 1949. Ο Μάο ανακοινώνει την
ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας στο Πεκίνο



Όταν καταφέρνεις τοπικά μουσικά σου και μη
ερεθίσματα, να αφορούν τόσο πολύ κόσμο,

μάλλον, κάτι έχεις πετύχει να εκφράσεις σωστά. 

Έτσι, όταν την περασμένη Κυριακή 22/9 το βρά-
δυ, στο Θέατρο Βράχων του δήμου Βύρωνα δεν
«έπεφτε καρφίτσα» από τον κόσμο στην συναυλία
των Villagers of Ioannina City (VIC) με αφορμή την
παρουσίαση ζωντανά, υλικού από τον ολοκαίνου-
ριο δίσκο τους «Age of Aquarius» (δωρεάν, ανεβα-
σμένος όλος στο διαδίκτυο), μόνο όσοι δεν είναι
γειωμένοι με την σημερινή ελληνική πραγματικότη-
τα δεν το περίμεναν. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν εκεί.

Κι όσοι από αυτούς δεν ήταν εκεί, γιατί όπως
και να το κάνουμε ένα μικρό νταμάρι είναι ο χώ-
ρος, ήταν στη διαδήλωση την Τετάρτη για τα έξι
χρόνια από τη δολοφονία του Π. Φύσσα στο Κερα-
τσίνι. Οπότε ήταν πάλι «εκεί». Ή την Παρασκευή,
στις διαδηλώσεις για το κλίμα και μετά την Τρίτη
στην Πανεργατική. Αλλά και όσοι είναι στις γειτο-
νιές, στις δουλειές, στις σχολές, στα σχολεία, παν-
τού και αντιτίθενται στην «αριστεία» των λίγων πα-
ράλληλα με την εκμετάλλευση των πολλών, ήταν
«εκεί». Και οι VIC ήταν γι’ όλους αυτούς εκεί. Κι η
συναυλία τους γι’ αυτό το λόγο ήταν μαγική. Τι
ήταν αυτό όμως που την προκάλεσε;

Encore
Το ότι οι VIC έχουν να πουν πολλά, σε πολλούς.

Το ότι έχουν δουλευτεί μουσικά χρόνια και εδώ και
στο εξωτερικό για να το καταφέρουν, μετουσιώ-
νοντας το μ’ έναν δικό τους τρόπο. Κι όσα δεν εί-
παν τις δύο ώρες που έπαιξαν το stoner rock τους
με στοιχεία ψυχεδέλειας, ηπειρώτικο κλαρίνο και
τσαμπούνα, μέσω των νέων τους κομματιών και
κάποιων προηγούμενων, τα είπαν στο encore.

Το κομμάτι «Καρακόλια» («Τούτοι οι μπάτσοι
που 'ρθαν τώρα»), ένα από τα πλέον δημοφιλή
τραγούδια του συγκροτήματος -διασκευή του
ομώνυμου τραγουδιού του Γιάννη Ιωαννίδη- ξεκί-
νησε να παίζει, καπνογόνα άναψαν, η σκηνή «πήρε
φωτιά», όλο το θέατρο ταρακουνήθηκε από τους
χορούς κι από τον κόσμο όρθιο με τα χέρια ψηλά
που τραγούδαγε μαζί με το συγκρότημα.

Οι VIC βρίσκονται προς το τέλος του τραγουδι-
ού, τραγουδώντας «Μπάτσοι και χωροφυλάκοι,
Άιντε κι ένα φασιστάκι», όταν στη σκηνή, πάνω
από τα κεφάλια του συγκροτήματος, άρχισαν να
προβάλλονται οπτικά εφέ με συγκεκριμένα πολιτι-
κά μηνύματα. «Ζούμε μέρες απίστευτες!», δείχνει
το πρώτο μήνυμα, εισάγοντας κατά κάποιον τρό-
πο, το κοινό στο τί επρόκειτο να ακολουθήσει.

Μηνύματα για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο «Ναι, αλ-
λά τί γύρευε στα Εξάρχεια ο δεκαπεντάχρονος;», για
τον Παύλο Φύσσα «Τον σκότωσαν για το ποδόσφαι-
ρο», τον Ζακ Κωστόπουλο «Τοξικομανής κρατώντας
μαχαίρι επιχείρησε να ληστέψει κοσμηματοπωλείο
και τραυματίστηκε θανάσιμα από σπασμένα γυαλιά»,
μηνύματα που αναφέρονταν στις πρόσφατες αστυ-
νομικές επιχειρήσεις εκκένωσης καταλήψεων στα
Εξάρχεια «Αστυνομική επιχείρηση για εκκένωση υπό
κατάληψη κτιρίων με 260 αλλοδαπούς» ακολουθού-
μενο από το «Εικόνα εισβολής οι βάρκες με τους λα-
θρομετανάστες» και κλείνοντας βέβαια, με τι άλλο
από το διαχρονικό «…Για την ασφάλειά σας».

Ζβάρα…

Πάνος Κατσαχνιάς
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VILLAGERS OF
IOANNINA CITY
Ζούμε μέρες
απίστευτες! Οι πιο θαρραλέες διαδηλώσεις

ξέσπασαν την περασμένη Πα-
ρασκευή και Σάββατο στην Αί-

γυπτο, ενάντια στη δικτατορία του
Σίσι. Στο Κάιρο, την Αλεξάνδρεια,
στη Δαμιέτη, το Σουέζ, τη Μαχάλα,
την Τάντα, έσκισαν πορτρέτα του
Σίσι φωνάζοντας “Φύγε!”. 

Και μέσα σε λίγες ώρες είχε γίνει
φανερό σε όλους πόσο λίγη πίστη
στον εαυτό του έχει το καθεστώς.
Μιλάμε για μερικές εκατοντάδες
διαδηλωτές που τόλμησαν να
βγουν στους δρόμους παρόλες τις
βάρβαρες απαγορεύσεις. Στο σύ-
νολό τους στα διάφορα σημεία της
χώρας έφτασαν τις λίγες χιλιάδες.
Κι όμως, το καθεστώς προχώρησε
άμεσα σε μια καινούργια εκστρα-
τεία μαζικών συλλήψεων, πάνω από
500 άνθρωποι αρπάχθηκαν από τις
δυνάμεις καταστολής, έπεσε και-
νούργιο μαύρο πάνω στα ελάχιστα
περιθώρια ελευθεροτυπίας που
έχουν τα ΜΜΕ, έφτασε να κυκλο-
φορεί η φήμη ότι ο Σίσι θα ακυρώ-
σει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κι
όταν τελικά ο Σίσι έφτασε στις
ΗΠΑ, χρειάστηκε τη βοήθεια του
Τραμπ που έκανε δηλώσεις ότι…
δεν ανησυχεί για τις διαδηλώσεις.

Πώς γίνεται ένα καθεστώς που
ξαναπλασάρεται ως βράχος σταθε-
ρότητας στη Μέση Ανατολή, που έχει στεί-
λει στη φυλακή όλη την ηγεσία κάθε τύπου
αντιπολίτευσης, να χρειάζεται την βοήθεια
του πλανητάρχη για να δηλώσει ότι δεν θα
πέσει επειδή 500 άνθρωποι βγήκαν στο
Κάιρο και είπαν “Κάτω ο Σίσι”; Η απάντηση
είναι ότι ακριβώς επειδή το καθεστώς του
Σίσι στηρίχθηκε μόνο πάνω στην καταστο-
λή και στην μαζική βία για να δείξει ότι η
επανάσταση του 2011 υπήρξε απλώς μια
μικρή παρένθεση, νιώθει εντελώς ευάλωτο
όταν βλέπει πως υπάρχει κόσμος που δεν
φοβάται.

Όπως γράφουν οι Επαναστάτες Σοσιαλι-
στές από το Κάιρο: «Τα έξι χρόνια που
έχουν περάσει από τότε που ανέβηκε στην
εξουσία ο Σίσι με την αντεπανάστασή του
μετά το πραξικόπημα κατά του εκλιπόντος
προέδρου Μούρσι, ο στρατηγός έχει δια-
πράξει όσα εγκλήματα ήταν δυνατόν να
διαπράξει: δολοφονίες, βασανιστήρια,
“εξαφανίσεις”. Στην αρχή, βασίστηκε στη
δημοφιλία που δημιούργησε καλλιεργών-
τας τους φόβους για τον “κίνδυνο των
Αδελφών Μουσουλμάνων” κάποιες φορές
και για τις “συνωμοσίες των ξένων” σε άλ-
λες στιγμές. Όμως λίγο λίγο, κάτω από την
πίεση μιας βάρβαρης διαδικασίας φτωχο-
ποίησης, με ρυθμούς που η χώρα δεν έχει
δει τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια, η
δημοφιλία του άρχισε να τσαλακώνεται.
Στο μεταξύ, η σιδερένια γροθιά της κατα-
στολής έχει τσακίσει κάθε προσπάθεια να
εκφραστεί η αντίθεση στη λιτότητα και τη
φτώχεια. Κι έτσι, όλοι πλέον ξέρουν ότι ο
Σίσι κυβερνάει τη χώρα με τον ίδιο τρόπο

που ένας οπλισμένος εγκληματίας ελέγχει
μια ομάδα άοπλων ανθρώπων που έχει
απαγάγει.»

“Κάτω ο Σίσι”
Γι` αυτό και οι διαδηλώσεις δεν είχαν το

παραμικρό περιεχόμενο “αιτημάτων”, πέρα
από το “Κάτω ο Σίσι”, “Κάτω η δικτατορία”.
Καθώς ο Σίσι είχε μπλοκάρει κάθε έκφρα-
ση της κοινωνικής δυσαρέσκειας, το πολι-
τικό αίτημα έσκασε κατευθείαν στην πρώ-
τη γραμμή.

Υπάρχει μια ακόμη πλευρά της κατάστα-
σης που ήρθε στο φως χάρη στις αναπάν-
τεχες διαδηλώσεις. Ο φόβος του καθεστώ-
τος για την εσωτερική του συνοχή. Αφορ-
μή για τις διαδηλώσεις ήταν ένα κάλεσμα
αντίστασης από τον Μοχάμεντ Aλί, έναν
επιχειρηματία που έχει καταφύγει στην
Ισπανία, καταγγέλλοντας ότι διωκόταν από
τον Σίσι. Ο Αλί δεν έχει παρελθόν “μαχητή
της ελευθερίας”. Από οικογένεια μεγαλο-
εργολάβων προέρχεται, που συνεργάζον-
ταν με το στρατό και το καθεστώς του Σίσι
για καιρό. Όμως, ακριβώς επειδή ήταν
“από τα μέσα” έχει πολλά ράμματα για τη
γούνα του Σίσι, και αυτά που προκάλεσαν
μεγαλύτερη αίσθηση ήταν τα σκάνδαλα
για σπίτια και παλάτια που έχτιζε ο Σίσι για
την οικογένειά του και το ανελέητο τσέπω-
μα από τα δημόσια ταμεία. Ο Αλί υπήρξε
ένα μεγαλόσχημο θύμα της κατάστασης
που ζουν οι απλοί Αιγύπτιοι και Αιγύπτιες
στην καθημερινότητά τους, είδε πώς ένας
ανελέητος κρατικός μηχανισμός όταν έχει
τη δύναμη να σε πυροβολεί στη μέση του
δρόμου, παίρνει θάρρος να σου κλέβει και

ξεδιάντροπα, μπροστά στα μάτια
σου. Μετά τον Αλί και άλλοι “επι-
χειρηματίες” του ίδιου τύπου πή-
ραν θάρρος και άνοιξαν το στόμα
τους.

Ένα κρίσιμο σημείο είναι ότι όλη
αυτή η εξουσία που συγκέντρωσε
ο Σίσι στα χέρια του, του δόθηκε
από την άρχουσα τάξη και από
όλα τα υπόλοιπα τμήματα του κρα-
τικού μηχανισμού, για έναν και μό-
νο λόγο: φαινόταν ο μοναδικός
ικανός να τσακίσει την επανάστα-
ση. Έβαλαν στην άκρη για λίγο τις
διαφορές τους και χάρισαν στον
Σίσι εξουσία που ακόμη και ο
Μουμπάρακ, ο δικτάτορας που κυ-
βερνούσε για 20 χρόνια δεν είχε.
Όμως, αυτή η φάση φαίνεται να
τελειώνει. Οι Επαναστάτες Σοσια-
λιστές εξηγούν πιο συγκεκριμένα:

«Ο Σίσι ήρθε στην εξουσία επικε-
φαλής μιας αντεπανάστασης, με
καθαρό στόχο να εξολοθρεύσει το
μαζικό πολιτικό κίνημα που είχε
γεννηθεί από την επανάσταση του
Γενάρη του 2011. Κατάφερε να δη-
μιουργήσει μια κοινωνική βάση,
από τους καπιταλιστές και τη με-
σαία τάξη για να υποστηρίξει το
πρόγραμμα της δικτατορίας. Η λο-

γική της υποστήριξης ήταν ο πανικός που
προκάλεσε η επανάσταση σε αυτές τις τά-
ξεις: πανικός για το κύμα απεργιών, τις ερ-
γατικές και κοινωνικές διαδηλώσεις, και τα
πολιτικά κινήματα της νεολαίας που απαι-
τούν δικαιοσύνη, δημοκρατία και ελευθε-
ρία. Ο πανικός τούς έζωσε σε μια στιγμή
ανόδου των ισλαμιστικών κινημάτων και κυ-
ρίαρχου ρόλου τους στην πολιτική σκηνή.

Η συμφωνία ήταν ξεκάθαρη. Η αιγυπτια-
κή μπουρζουαζία θα παραιτιόταν και από
τις φιλοδοξίες της να έχει μερίδιο στην

Ανάμεσα στου συλληφθέντες είναι ξανά η
δικηγόρος και αγωνίστρια υπέρ των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, Μαχιενούρ Ελ Μάσρι

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Το τείχος του φόβου 
αρχίζει να καταρρέει



Στη δεύτερη βδομάδα μπήκε η απεργία στον
γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας, General
Motors (GM) στις ΗΠΑ. 49 χιλιάδες εργάτες

και εργάτριες μπήκαν στη μάχη της απεργίας, της
πρώτης μετά από μια διήμερη μόλις μάχη το 2007.
Η απεργία, που κηρύχθηκε από το συνδικάτο UAW,
ξεκίνησε στις 16 Σεπτέμβρη και έχει ήδη παραλύ-
σει την παραγωγή σε 30 εργοστάσια σε εννέα δια-
φορετικές πολιτείες. Οι επιπτώσεις ξεφεύγουν από
τα αμερικάνικα σύνορα. Οι Τάιμς του Λος Άντζελες
γράφουν: “Η απεργία έχει ήδη αναγκάσει την GM
να διακόψει την παραγωγή σε δύο εργοστάσια
στον Καναδά που φτιάχνουν μηχανές, παλιότερου
τύπου φορτηγάκια και δύο μοντέλα αυτοκινήτων.
Αν η απεργία συνεχιστεί για πολύ, το πιθανότερο
είναι ότι η εταιρεία θα κλείσει κι άλλα εργοστάσια
στο Μεξικό και τον Καναδά γιατί τα μοτέρ, τα αμ-
πραγιάζ και άλλα τμήματα κατασκευάζονται στις
ΗΠΑ. Εταιρείες που παρέχουν εξαρτήματα στην
GM θα αναγκαστουν κι αυτές να μειώσουν την πα-
ραγωγή. Και όσοι θέλουν να αγοράσουν θα αρχί-
σουν να βλέπουν λιγότερα φορτηγά, SUV και απλά
αυτοκίνητα στις αντιπροσωπείες”.

Η GM έχει τεράστια κέρδη -πάνω από 11 δισεκα-
τομμύρια δολάρια προ φόρων- τις δύο τελευταίες
χρονιές. Δεν μπορεί να επικαλεστεί “δυσκολίες”.
Όμως επικαλείται τα προβλήματα που θα “έρθουν
στο μέλλον” λόγω των αλλαγών στην παγκόσμια
αγορά αυτοκινήτων, αλλά και τον ανταγωνισμό με
άλλους μεγάλους παίχτες. Φέρνει σαν επιχείρημα
πως το εργατικό κόστος στην GM ανά εργατοώρα
είναι 63 δολάρια, ενώ σε άλλες μη αμερικάνικες
εταιρείες που έχουν εργοστάσια στις ΗΠΑ είναι 50
δολάρια. Γι’ αυτό αποφάσισε να εξαπολύσει μια
επίθεση που τελικά ανάγκασε την ηγεσία του UAW
να προχωρήσει σε απεργία.

Ο Κάιλ Τσουν, από την Καλιφόρνια, μέλος της
αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ στις ΗΠΑ, Marx21,
μας μεταφέρει: “Από τότε που οι εκπαιδευτικοί και
άλλοι εργαζόμενοι στα σχολεία της Δυτικής Βιρτζί-
νιας πέτυχαν τη φοβερή τους νίκη το Μάρτη του
2018, οι ΗΠΑ βιώνουν μια σειρά απεργίες που τις
χαρακτηρίζει αποφασιστικότητα και μαχητικότητα
που δεν έχουμε δει εδώ και μια γενιά. Η μάχη στη Δ.
Βιρτζίνια ήταν νίκη ενάντια στην πολιτειακή κυβέρ-
νηση που επιχείρησε να επιτεθεί στην περίθαλψη
των εργαζόμενων. Ακολούθησαν απεργίες εκπαιδευ-
τικών στην Οκλαχόμα, την Αριζόνα και το Λος Άντζε-
λες που κέρδισαν μεγάλες αυξήσεις, μια δίμηνη
απεργία στα ξενοδοχεία Marriott σε οχτώ διαφορετι-
κές πόλεις στα τέλη του 2018 που κέρδισε διψήφιες
αυξήσεις, οι εργαζόμενοι της Google που έκαναν
στάσεις εργασίας ενάντια στις σεξουαλικές παρενο-
χλήσεις στον εργατικό χώρο στα τέλη του 2018, μια
νικηφόρα απεργία στην αλυσίδα λιανικού εμπορίου
Stop and Shop που κατάφερε να κλείσει εκατοντά-
δες καταστήματα στη Νέα Αγγλία για 11 μέρες φέ-
τος τον Απρίλη. Και τώρα έρχεται η General Motors.

Η  πανεθνική απεργία στη GM, που υπήρξε το λί-
κνο του πιο μαχητικού εργατικού κινήματος στις
ΗΠΑ τη δεκαετία του ‘30, είναι δίχως αμφιβολία
σημάδι των μετασεισμών της Δυτικής Βιρτζίνιας
που συνεχίζουν. Αν οι εργαζόμενοι της GM κερδί-
σουν αυτή τη μάχη, η ακτινοβολία θα είναι ακόμη
μεγαλύτερη. Θα επέστρεφε το όπλο της απεργίας
σαν πρακτικό μέσο για να βελτιωθούν οι συνθήκες
ζωής για εκατομμύρια εργάτες στον ιδιωτικό το-
μέα, και θα σηματοδοτούσε μια πολυαναμενόμενη
επιστροφή του αμερικανικού εργατικού κινήματος
που δέχθηκε συντριπτικά χτυπήματα στα χρόνια
του Ρίγκαν. Ήδη, η απεργία από μια κατηγορία ερ-
γατών που ο Τραμπ ήθελε να φαίνεται ότι εκπρο-
σωπεί, αποκαλύπτει ανοιχτά την αντεργατική ταξι-
κή φύση του προέδρου.

Είναι πιθανό, ένας από τους λόγους που κάλε-

σαν την απεργία να ήταν η πίεση της γραφειοκρα-
τίας της UAW να διώξει από πάνω της την κατηγο-
ρία ότι την έχουν εξαγοράσει τα αφεντικά. Δεν εί-
ναι πολύς καιρός που ήρθαν στο φως σκάνδαλα
διαφθοράς στο συνδικάτο. Η προφανής έλλειψη
προετοιμασίας της απεργίας δείχνει σε αυτή την
κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστικά δείγματα ανορ-
γανωσιάς ότι δεν έγινε καμιά καμπάνια για ενεργο-
ποίηση των μελών του συνδικάτου, ενώ οι εργάτες
της GM κλήθηκαν να σπάσουν την απεργία των
υπαλλήλων της Aramark μέσα σε εργοστάσια της
GM, που είχαν βγει σε απεργία μία μέρα νωρίτερα.
Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε εμπιστοσύνη ότι
αυτή η ηγεσία θα φτάσει τη μάχη ως το τέλος. Δεν
δημοσιοποιούν ούτε τα αιτήματα με τα οποία πάνε
στις διαπραγματεύσεις, δεν κάνουν εκστρατεία
ενημέρωσης του κοινού ενώ υπάρχουν πληροφο-
ρίες ότι σε ορισμένες απεργιακές φρουρές έχουν
απαγορεύσει τις αυτοσχέδιες πικέτες.

Εκπληκτική συμμετοχή
Αυτό όμως που εντυπωσιάζει είναι η εκπληκτική

συμμετοχή των απλών εργαζόμενων παρόλες αυ-
τές τις ανεπάρκειες της ηγεσίας. Η συμμετοχή εί-
ναι αποτέλεσμα της διάχυτης οργής απέναντι στην
πρωτοφανή επιθετικότητα της εταιρείας. Στις δια-
πραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση, η ερ-
γοδοσία απαίτησε αυξήσεις κάτω του πληθωρι-
σμού (2%), αύξηση της συμμετοχής των εργαζόμε-
νων στην περίθαλψη (από 3% σε 15%) και καμιά
αλλαγή στο μισητό μισθολογικό σύστημα των δύο
ταχυτήτων. Είναι ένα σύστημα που συμφωνήθηκε
το 2007 και κάνει διακρίσεις κατά των νεοπροσ-
λαμβανόμενων και των συμβασιούχων. Όλα αυτά
ενώ η GM τσέπωσε 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε
κέρδη μόνο την περασμένη χρονιά.

Υπάρχει παντού μια αίσθηση ότι, από την αρχή
της τελευταίας οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα,
η μία υποχώρηση μετά την άλλη δεν έχει φέρει τί-
ποτα άλλο παρά ακόμη μεγαλύτερες εργοδοτικές
απαιτήσεις για θυσίες από την πλευρά των εργα-
ζομένων. Κι αυτό παρά την υποτιθέμενη ανάκαμψη
της οικονομίας, ένα από τα αγαπημένα θέματα
που ανοίγουν στις πρόσφατες απεργίες. Στις 17
Σεπτέμβρη, η General Motors προχώρησε στην πιο
άγρια κίνηση, να σταματήσει την υγειονομική κά-

λυψη των απεργών. Είναι προφανές ότι η εργοδο-
σία διψάει για αίμα. Οποιοδήποτε σημάδι αδυνα-
μίας από τη μεριά του συνδικάτου, το μόνο που θα
κάνει είναι να αυξήσει τη μανία τους.

Η απεργία είναι κυριολεκτικά αγώνας ζωής και
θανάτου. Για να νικήσει, έχουν κρίσιμη σημασία οι
πρωτοβουλίες από τα κάτω. Οι απεργοί πρέπει να
στήσουν ένα πανεθνικό δίκτυο αγωνιστών της βά-
σης για να κρατήσουν ενεργή τη δράση, καθώς
δεν υπάρχουν κατευθύνσεις από τα πάνω, και αν
χρειαστεί να δράσουν αγνοώντας την ηγεσία αν
αυτή λήξει την απεργία πριν την ώρα της. Μια αρ-
χή μπορεί να είναι να οργανωθούν συνελεύσεις
στους εργατικούς χώρους για τη συνέχεια. Μπορεί
να οργανωθεί ένα γκρουπ στο facebook που να
καλύπτει όλη την εταιρεία και να ενημερώνει για
το πώς πηγαίνουν τα πράγματα και στα 52 σημεία
όπου εξελίσσεται η απεργία, να μοιράζεται η εμ-
πειρία από τις διαφορετικές τακτικές. Μια απαίτη-
ση πρέπει να είναι να γίνει δημόσια και ανοιχτά η
διαπραγμάτευση με τα αφεντικά. Επίσης να οργα-
νωθεί η σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν η
δράση της βάσης, με κινήσεις σαν κι αυτές, που
έδωσε δύναμη στους εκπαιδευτικούς της Δ. Βιρ-
τζίνιας να αγνοήσουν τα καλέσματα της ηγεσίας
για πρόωρη λήξη της απεργίας, και έτσι εξασφαλί-
στηκε η τελική νίκη. Ακτιβιστές της βάσης στην
Chrysler με παρόμοιο τρόπο έπεισαν τα μέλη του
συνδικάτου να απορρίψουν μια απαίσια συμφωνία
που είχε επιβάλει η ηγεσία της UAW το 2015 και
πέτυχαν σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα των
δύο ταχυτήτων.

Η αλληλεγγύη είναι επίσης πολύ σημαντική. Ένα
θετικό σημάδι είναι η δέσμευση του συνδικάτου
των Τίμστερς να σεβαστούν τις απεργιακές φρου-
ρές της GM, ενώ οι εργαζόμενοι στα φαστ φουντ
και άλλοι υποστηρικτές της απεργίας πηγαίνουν
σάντουϊτς, πίτσες και νερό στις απεργιακές φρου-
ρές. Οι σοσιαλιστές πρέπει να δώσουν όλες τους
τις δυνάμεις για να υποστηρίξουν τους απεργούς.
Είναι θετικές οι πρωτοβουλίες από το DSA (Δημο-
κρατικοί Σοσιαλιστές) για επισκέψεις στις απεργια-
κές φρουρές, και από οικοσοσιαλιστές να καλέ-
σουν απεργούς να μιλήσουν στις συζητήσεις που
οργανώνονται για το Πράσινο Νιου Ντιλ”.

Νίκος Λούντος
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εξουσία, και από ένα σημαντι-
κό τμήμα των κερδών της,
περνώντας τα στο στρατιωτικό
κατεστημένο, σε αντάλλαγμα
για την εξολόθρευση της επα-
νάστασης που της απειλούσε
τα συμφέροντα… Όμως η κα-
τάσταση αυτή είχε χαρακτήρα
εξαίρεσης και προσωρινό.
Όταν η επανάσταση ηττήθηκε
πλέον… και οι επαναστάτες
βρίσκονται στη φυλακή, την
εξορία ή τον τάφο, η συμφω-
νία μετατράπηκε σε απαράδε-
κτο βάρος για την αστική τάξη.
Ο ισχυρός άνδρας του στρα-
τού μετατρέπεται από ήρωα
και σωτήρα σε διεφθαρμένο
τύραννο. Μάλιστα η παραμονή
του στην εξουσία είναι αυτή
που απειλεί τη σταθερότητα
και άρχισαν να εμφανίζονται
ρωγμές στη συμμαχία… Από
την άλλη η κρίση που προκά-
λεσε η επανάσταση οδήγησε
σε ανασύνθεση στο ισοζύγιο
δυνάμεων μέσα στο ίδιο το
κράτος. Στην εποχή του Μουμ-
πάρακ, το καθεστώς στηριζό-
ταν σε μια λεπτή ισορροπία
ανάμεσα στην προεδρία, το
στρατό και το Υπουργείο Εσω-
τερικών. Η επανάσταση διατά-
ραξε αυτή την ισορροπία και
τελικά ο στρατός “τσαλαπάτη-
σε” το Υπουργείο Εσωτερικών
(όπως το λέει σήμερα ο Μοχά-
μεντ Αλί) ενώ η προεδρία
“τσαλαπάτησε” το στρατό.»

Μπροστά
Όλα αυτά δε σημαίνουν πως

η κρίση του καθεστώτος έχει
να κάνει μόνο με τις αντιπαρα-
θέσεις στα πάνω πατώματα
της κοινωνίας. Όπως εξηγούν
οι Επαναστάτες Σοσιαλιστές,
αυτό που καταγράφηκε την
Παρασκευή και το Σάββατο εί-
ναι ότι “οι μάζες αποδείχθηκαν
πολύ πιο μπροστά από την πο-
λιτική ελίτ την οποία εξέπλη-
ξαν. Χιλιάδες ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του Μοχάμεντ
Αλί να βγουν στους δρόμους
και να διαδηλώσουν κατά του
Σίσι. Οι μάζες χρησιμοποίησαν
τα συνθήματα της επανάστα-
σης του 2011 στους δρόμους
και τις πλατείες, παρά την πι-
θανότητα άγριας καταστολής
και σύλληψης. Οι διαδηλώσεις
της Παρασκευής 20 Σεπτέμ-
βρη αντιπροσωπεύουν μια ποι-
οτική στροφή στο δρόμο της
αντίστασης στο καθεστώς του
Σίσι. Το τείχος του φόβου που
χτίστηκε με χρόνια δολοφο-
νιών, συλλήψεων και βασανι-
στηρίων έχει αρχίσει να καταρ-
ρέει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τη δυνατότητα ενός μαζι-
κού κινήματος και αντίστασης
την ερχόμενη περίοδο”.

Νίκος Λούντος

ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΜΟΤΟΡΣ 
Δεύτερη βδομάδα απεργίας



ΖΑΚ / ΖΑCKIE OH εργατικη αλληλεγγυη 

Την Κυριακή 22 Σεπτέμβρη στα Πε-
τράλωνα, στο χώρο της παιδικής

χαράς στην Κονίστρα έγινε συνέλευση
των κατοίκων και συλλογικοτήτων της
γειτονιάς. Συμμετείχαν δημοτικοί σύμ-
βουλοι. 

Πάρθηκε η πρωτοβουλία να γίνει μια
ανοιχτή συντονιστική συνέλευση που
θα βοηθήσει στην οργάνωση των επό-
μενων σταθμών, να βγει μια κοινή προ-
κήρυξη και αφίσα για να ξεσηκώσουμε
τη γειτονιά για τη μάχη να κρατήσουμε
την παιδική χαρά ανοιχτή και δημόσια.
Από τα μέλη της Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας τονίστηκε ότι αυτή εί-
ναι μια μάχη που θα πρέπει να συνδε-
θεί με τη γενικότερη μάχη για τους
ελεύθερους χώρους, τη μάχη για το
περιβάλλον συνολικότερα, δυο μέρες
μετά την παγκόσμια κινητοποίηση για
τον πλανήτη. Επόμενος σταθμός είναι
η κινητοποίηση στη συνεδρίαση του
3ου κοινοτικού διαμερίσματος την Τε-
τάρτη 25 Σεπτέμβρη, στις 6μμ.

Δημήτρης Τσώλης

Μένω ακριβώς απέναντι από το χώ-
ρο της Κονίστρας, ο οποίος παρα-

μένει μη προσβάσιμος για τους κατοί-
κους εδώ και χρόνια. 

Λίγο καιρό πριν τις δημοτικές εκλο-
γές της 26ης Μαίου, παρατηρήσαμε με
ενδιαφέρον εργασίες καθαρισμού του
χώρου, με την ελπίδα ότι ο Δήμος Αθη-
ναίων -έστω και προεκλογικά- θα ανα-
λάμβανε τη διαχείριση του χώρου.
Όταν στις αρχές Ιούλη οι εργασίες εν-
τάθηκαν, μας περίμενε μια δυσάρεστη
έκπληξη. Ενημερωθήκαμε ότι αντί για
συνεργεία του Δήμου, τον χώρο προ-
ετοίμαζαν συνεργεία από τον τηλεοπτι-
κό σταθμό ALPHA ώστε να πραγματο-
ποιούνται γυρίσματα για μια τηλεοπτι-
κή σειρά τα επόμενα δύο χρόνια. Αργό-
τερα ενημερωθήκαμε με μια ταμπέλα
στην είσοδο του χώρου ότι κάποιος
“κος Παναγιώτης” θα άνοιγε την παιδι-
κή χαρά για τα παιδιά της γειτονιάς κά-
ποιες ώρες τις ημέρας -όταν φυσικά
δεν θα πραγματοποιούνται γυρίσματα.

Έκτοτε, ο χώρος λειτουργεί περιοδι-
κά ως τηλεοπτικό σκηνικό και τον υπό-
λοιπο χρόνο παραμένει κλειδωμένος -
άφαντος ο κος Παναγιώτης. Σε μια πό-
λη με σοβαρή έλλειψη χώρων πρασίνου
και ελάχιστες παιδικές χαρές, αποτελεί
πραγματικά προσβολή για τους κατοί-
κους και τα παιδιά μας να μπορούμε να
απολαμβάνουμε την Κονίστρα μόνο
ως... τηλεθεατές. Όπως αποτρέψαμε το
ενδεχόμενο εμπορευματοποίησης του
χώρου το 2015, έτσι και σήμερα η γει-
τονιά θα δώσει και θα κερδίσει τη μάχη
για να αποδοθεί μια ασφαλής και ελεύ-
θερα προσβάσιμη Κονίστρα στους κα-
τοίκους και να κατοχυρωθεί η δημόσια
ιδιοκτησία επί του χώρου. 

Ηλίας Ζιώγας

Χιλιάδες αγωνίστριες και αγωνιστές δια-
δήλωσαν το Σάββατο 21/9 για τον ένα
χρόνο από την άγρια δολοφονία του

Ζακ Κωστόπουλου. Οι δολοφόνοι του, ο κο-
σμηματοπώλης Δημόπουλος και ο μεσίτης
Χορταρίας κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ οι
μπάτσοι που συνέδραμαν στον ξυλοδαρμό
δεν έχουν υποστεί ακόμα καμία συνέπεια. Το
κίνημα ζητάει δικαίωση και η μαζικότητα της
διαδήλωσης το έδειξε ηχηρά.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 2μμ, ώρα της
δολοφονίας, και μέχρι τις 4μμ χιλιάδες πέρασαν
από το σημείο που χτυπήθηκε μέχρι θανάτου ο
Ζακ. Με στένσιλ, λουλούδια, γκλίτερ γέμισε το
πρώην κοσμηματοπωλείο από όσους/όσες πέ-
ρασαν να τιμήσουν τον Ζακ, ενώ παράλληλα γί-
νονταν χαιρετισμοί από οργανώσεις που συμμε-
τείχαν στην κινητοποίηση. Ανάμεσα σε αυτές η
ομάδα LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΚΕΕΡΦΑ που
κάλεσαν από κοινού σε σύσκεψη για την οργά-
νωση καμπάνιας για τη δίκη των δολοφόνων
(βλ. δίπλα).

Ακολούθησε μαζική πορεία με τη συμμετοχή
ΛΟΑΤΚΙ+ και φεμινιστικών οργανώσεων, ορ-
γανώσεων της Αριστεράς και του αναρχικού
χώρου, του αντιρατσιστικού και αντιφασιστι-
κού κινήματος. Οι χιλιάδες διαδηλώτριες και
διαδηλωτές βάδισαν προς το Σύνταγμα και
από εκεί στα Προπύλαια φωνάζοντας αντισεξι-
στικά κι αντιρατσιστικά συνθήματα. 

«Για το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα της χώρας, η δολοφο-
νία του Ζακ, στο κέντρο της πόλης με εκατοντά-
δες μάρτυρες, είναι μία από τις συνταρακτικό-
τερες στιγμές της ιστορίας του. Γνήσια αγωνί-
στρια, φίλη, πρότυπο για πολλά από εμάς, σύν-
δεσμος του κινήματος με άλλες καταπιεσμένες
ομάδες, η Ζάκι άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι
στο κίνημά μας. Ένα χρόνο μετά, η μαζική πο-
ρεία που διοργανώθηκε στην επέτειο της
άγριας δολοφονίας της από αφεντικά και αστυ-
νομία, είναι η καλύτερη απάντηση στην εξοργι-
στική ολιγωρία της αστυνομίας και των θεσμών.
Δεν θα αφήσουμε τη μνήμη να ξεθωριάσει, θα
είμαστε εδώ μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη του»,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Σάββας
Κλεάνθους, μέλος της Color Youth. 

Ο Μιχάλης Σακελλαρίου, μέλος των Proud
Seniors, συμπληρώνει: «Πέρασε ένας χρόνος
από την αναίτια εν ψυχρώ δολοφονία ενός
αθώου ανθρώπου μέσα στο κέντρο της Αθή-

νας μπροστά στα μάτια όλων. Η θλίψη, η αμη-
χανία και η περίσκεψη είναι τα συναισθήματα
που μας κατακλύζουν. Σήμερα είναι μέρα μνή-
μης. Αλλά και υπόσχεσης όλων των δημοκρα-
τικών πολιτών να μην επιτρέψουμε να ξανα-
συμβεί κάτι παρόμοιο». 

«Το Πολύχρωμο Σχολείο θα βγαίνει πάντα
στους δρόμους για τέτοια περιστατικά. Ο Ζακ
ήταν ένα από τα άτομα που είχαμε συνεργαστεί
και είχε συμμετάσχει σε τράπεζα βιωμάτων,
στην επιμόρφωση δηλαδή των εκπαιδευτικών.
Είχε πολύ καθαρό βίωμα ο ίδιος στην κοινωνία
και στεκόταν με πολύ μεγάλο θάρρος, ακόμη
και μπροστά στους ανθρώπους που τον είχαν
κακοποιήσει. Ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για
εμάς. Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία ανοιχτή,
δημοκρατική, που να συμπεριλαμβάνει όλους
τους ανθρώπους και να μην κατανοεί τις ταυτό-
τητες, είτε εθνικές, είτε θρησκευτικές, είτε φύ-
λου έκφρασης κλπ με κλειστούς όρους που
αποκλείει μια σειρά άτομα και που βλέπουμε ότι
τελικά στην καθημερινότητα των ατόμων αυτών
μπορεί να οδηγήσει μέχρι και να χάσουν τη ζωή
τους», δήλωσε στην ΕΑ ο Πέτρος Σαπουνζάκης.

Η Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια, τόνισε:
«Αυτό που είναι θετικό σήμερα είναι ότι ο κό-
σμος έχει μνήμη. Πρόκειται για ένα έγκλημα
που έπρεπε να έχει τιμωρηθεί ήδη. Πρέπει να
θυμόμαστε αυτό το περιστατικό για να μην ξα-
ναγίνουν παρόμοια στο μέλλον». Η Κορίνα,
φοιτήτρια, επισήμανε: «Θεωρώ πως είναι απα-
ραίτητο να είμαστε όλοι σε μια πορεία για
έναν άνθρωπο ο οποίος σκοτώθηκε τόσο άδι-
κα. Αν δεν είμαστε όλοι εδώ, νέοι και μεγάλοι,
δεν θα προχωρήσει η κοινωνία».

Η ActiVista, drag queen, είπε στην Εργατική
Αλληλεγγύη: «Το σημερινό μας σύνθημα είναι
‘ένας χρόνος χωρίς δικαιοσύνη, ένας χρόνος
αγώνα’. Έχουμε βγει όλα τα queer υποκείμε-
να, οι drag queens, κόσμος που δεν γίνεται
αντιληπτός ως ‘κανονικός’, ‘συνηθισμένος’ και
διαδηλώνουμε στη μνήμη της φίλης και αδελ-
φής μας, της συντρόφισσάς μας, της αγωνί-
στριας, του συναγωνιστή μας Ζακ Κωστόπου-
λου/Zackie Oh.  Δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη,
οι αγώνες μας δεν θα έχουν τελειωμό μέχρι
όλα τα σώματα, όλες οι ταυτότητες, όλοι οι
άνθρωποι που γίνονται αντιληπτοί από την πα-
τριαρχία ως ‘διαφορετικοί’ να είναι ελεύθεροι
και ασφαλείς».

Οργή, θλίψη, αλλά και αποφασιστικότητα
από ένα μεγάλο φάσμα του ΛΟΑΤΚΙ+, εργατι-
κού, αντιρατσιστικού/αντιφασιστικού κινήματος
σε μια μαζική διαδήλωση, έστειλε το μήνυμα
καθαρά. Οι αγώνες θα συνεχιστούν μέχρι τη δι-
καίωση της Zackie Oh –αλλά δεν θα σταματή-
σουν εκεί. Γιατί είναι δεμένοι με την πάλη για
μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και καταπίεση.

Αφροδίτη Φράγκου

Μετά την μεγάλη διαδήλωση ακολούθησε μικροφωνική στα Προπύλαια, όπου η συνήγο-
ρος πολιτικής αγωγής της οικογένειας Κωστόπουλου, Χρύσα Πετσιμέρη, έκανε ενημέ-

ρωση για την πορεία της δίκης. Από τη μεριά του ο Πέτρος Κωνσταντίνου εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ έδωσε το παράδειγμα της δίκης των δολοφόνων του Λουκμάν, για το πώς μπορεί
μια ελλιπής δίωξη, που σκοπό έχει στην πραγματικότητα το κουκούλωμα των ρατσιστικών κι-
νήτρων και των σχέσεων των δραστών με το φασισμό, να ανατραπεί. Όπως τόνισε χρειάζεται
η μαζική και διαρκής δράση των πολλών, μέσα σε εργατικούς χώρους, σχολές και γειτονιές.
Με σκοπό το ξεκίνημα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας κάλεσε στην ανοιχτή σύσκεψη που οργα-
νώνουν από κοινού ΚΕΕΡΦΑ και LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ - Πέμπτη 26/9, 7μμ. Αιόλου 47 (5ος όροφος)
«Ένας χρόνος καθυστέρηση, η Zackie ζητάει δικαίωση»

Η ομάδα LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΚΕΕΡΦΑ καλούν σε ανοιχτή σύσκεψη για την οργάνω-
ση καμπάνιας για τη δίκη των δολοφόνων του Ζακ. 

Η οργή βγήκε στο δρόμο

Κονίστρα...
τηλεοπτική

21/9, Ένας χρόνος από τη δολοφονία του Ζακ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

21/9, Το μπλοκ της LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ


