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Προϋπολογισμός-κόλαση για τους εργαζόμενους

Τίποτα το “αναπτυξιακό” δεν
έχει ο νέος προϋπολογισμός
που κατέθεσε (προσχέδιο) το

πρωί της Δευτέρας στη Βουλή η κυ-
βέρνηση. Τα θηριώδη πρωτογενή
πλεονάσματα παραμένουν. Όλες οι
αιματηρές “θυσίες” που απαιτούν
αυτά τα πλεονάσματα συνεχίζονται
και εντείνονται. Οι περικοπές στην
Υγεία, την Παιδεία και το κοινωνικό
κράτος -σε όλους τους τομείς που
έχουν σημασία για τη μεγάλη πλει-
οψηφία του πληθυσμού- συνεχίζον-
ται με τους ρυθμούς που είδαμε στα
χειρότερα χρόνια της κρίσης και των
μνημονίων.

Ανάπτυξη
Η “ανάπτυξη” -την οποία πανηγυ-

ρίζουν ήδη οι δεξιοφυλλάδες- υπάρ-
χει μόνο στις προβλέψεις. Με άλλα
λόγια είναι μια “υπόθεση εργασίας”
πάνω στην οποία στηρίζεται η εκτέ-
λεση του προϋπολογισμού και όχι
κάποια πραγματική, χαρμόσυνη εί-
δηση όπως σπεύδουν να την παρου-
σιάσουν οι αυλοκόλακες της Νέας
Δημοκρατίας. Και είναι μια υπόθεση
εργασίας που βρίσκεται -για να το
πούμε ευγενικά- κυριολεκτικά στον
αέρα. Ακόμα και οι επίσημοι φορείς
όπως είναι το “Ελληνικό Δημοσιονο-
μικό Συμβούλιο” (μια από τις ανε-
ξάρτητες αρχές που συστάθηκαν τα
χρόνια των μνημονίων) θεωρεί τον
στόχο “υπεραισιόδοξο”.

Με βάση τις εκτιμήσεις του
Υπουργείου Οικονομικών η ελληνική
οικονομία αναμένεται να μεγεθυνθεί
με ρυθμό 2,8% μέσα στη χρονιά που
μας έρχεται. Το πρώτο εξάμηνο της
χρονιάς που διανύουμε ο ρυθμός
ανάπτυξης ήταν (σύμφωνα με τα
ίδια τα στοιχεία του προϋπολογι-
σμού) κολλημένος στο 1,5%. Όλοι
σχεδόν οι οικονομολόγοι περιμένουν
μια νέα διεθνή ύφεση μέσα στην
επόμενη χρονιά. Οι κεντρικές τράπε-
ζες έχουν αρχίσει ήδη να προετοιμά-
ζονται για να την αντιμετωπίσουν.
Στις ΗΠΑ, η κεντρική τράπεζα έχει
ήδη διακόψει το πρόγραμμα της
σταδιακής αύξησης των επιτοκίων
και έχει δηλώσει έτοιμη να τα μει-
ώσει και πάλι, αν αυτό απαιτηθεί.
Όσο για την Ευρώπη και την Ευρω-
ζώνη (η γερμανική οικονομία βρίσκε-
ται ήδη σε πτώση) η τελευταία σχε-
δόν πράξη του Μάριο Ντράγκι στο
τιμόνι της ΕΚΤ ήταν να ανακοινώσει
ένα νέο πρόγραμμα “Ποσοτικής Χα-
λάρωσης”, εκτύπωσης χρήματος δη-
λαδή, για την “θωράκιση” των ευρω-
παϊκών οικονομιών από την επερχό-
μενη ύφεση. 

Η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει
ήδη να βιώνει τα συμπτώματα της
νέας κρίσης που κρέμεται πάνω από
τον ορίζοντα. Η χρεοκοπία της Tho-
mas Cook, της δεύτερης μεγαλύτε-

ρης τουριστικής επιχείρησης στην
Ευρώπη, ήταν ένα μεγάλο σοκ για
τον ελληνικό τουρισμό, την “βαριά
βιομηχανία” της χώρας. Αλλά ο Σταϊ-
κούρας εκτιμάει ότι το 2020 θα είναι
μια θαυμάσια χρονιά για την ελληνι-
κή οικονομία. Η ανεργία θα πέσει
κάτω από το 16%, η κατανάλωση θα
αυξηθεί (συμβάλλοντας με αυτόν
τον τρόπο στην αναθέρμανση της
οικονομίας) και οι εξαγωγές θα πολ-
λαπλασιαστούν.

“Υπερφορολόγηση”
Που οφείλεται αυτή η αισιοδοξία;

Μα στο ίδιο το πρόγραμμα της κυ-
βέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
και στη στροφή (υποτίθεται) από την
“περιοριστική πολιτική” των κυβερ-
νήσεων του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολιτική
ενίσχυσης της ανάπτυξης. Ο νέος
προϋπολογισμός, γράφουν στην ει-
σαγωγή του προσχεδίου ο Σταϊκού-
ρας και ο Σκυλακάκης (υφυπουργός
Οικονομικών) “θέτει τις βάσεις για
τον τερματισμό της υπερφορολόγη-
σης και της αποεπένδυσης που χα-
ρακτήρισαν την περίοδο 2016-
2018...”. Οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ
με απλά λόγια έβαζαν σαν στόχο την
συγκέντρωση “υπερπλεονασμάτων”
που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις
απαιτήσεις των ίδιων των πιστωτών
με απώτερο σκοπό να μοιράζουν
επιδόματα και 13ες συντάξεις στους
χαμηλοσυνταξιούχους... Οι Σταϊκού-
ρας και Σκυλακάκης υπολογίζουν ότι
οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ στέρη-
σαν μέσα στα προηγούμενα χρόνια
με αυτήν την πολιτική 11,4 δις ευρώ
από την “ανάπτυξη”. Τώρα, με την

στροφή της Νέας Δημοκρατίας, η
οικονομία “θα απογειωθεί”. Η διαιώ-
νιση της κρίσης οφείλεται σύμφωνα
με τα νέα σαΐνια του Υπουργείου Οι-
κονομικών στα ψίχουλα που μοίραζε
ο Τσίπρας που και που στους φτω-
χούς. 

Η χυδαιότητα και η γελοιότητα εί-
ναι όμως μόνο η μια (και η λιγότερο
σημαντική) πτυχή των νέων προβλέ-
ψεων. Η πολιτική των “επιδομάτων”
συνεχίζεται και ενισχύεται στον νέο
προϋπολογισμό -μόνο που οι αποδέ-
κτες είναι πια άλλοι: όχι οι πάμφτω-
χοι και οι ανήμποροι, αλλά οι πλούσι-
οι, οι επιχειρηματίες και οι “μέτοχοι”. 

Ο νέος προϋπολογισμός προβλέ-
πει πράγματι μια μείωση στον “εισα-
γωγικό φορολογικό συντελεστή” για
τα φυσικά πρόσωπα και την αύξηση
του αφορολόγητου ορίου για κάθε
παιδί. Το “κόστος” αυτών των φορο-
λογικών μεταρρυθμίσεων υπολογίζε-
ται σε 281 εκατομμύρια. Αλλά αυτή
η μείωση αντισταθμίζεται -με το πα-
ραπάνω- από τη “διεύρυνση της φο-
ρολογικής βάσης του ΕΝΦΙΑ” (θα
ενταχθούν εκατοντάδες νέες περιο-
χές στον αντικειμενικό προσδιορι-
σμό της αξίας) και τον νέο υπολογι-
σμό του αφορολόγητου (θα απαιτεί-
ται το 30% του εισοδήματος σε ηλε-
κτρονικές αποδείξεις, πράγμα πρα-
κτικά σχεδόν αδύνατο για την πλει-
οψηφία), δυο μέτρα που χτυπάνε κύ-
ρια τους φτωχούς και από τα οποία
σκοπεύει η κυβέρνηση να εισπράξει
τουλάχιστον τα διπλάσια. 

Ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός
προβλέπει τη μείωση όχι μόνο του
φόρου εισοδήματος των “νομικών

προσώπων” (επιχειρήσεων) από το
28% στο 24%, αλλά και την περικο-
πή, από το 10% στο 5%, της φορο-
λογίας των κερδών που μοιράζουν
οι επιχειρήσεις στους “μετόχους”.
Κόστος για τον προϋπολογισμό: 635
εκατομμύρια. Οι πεντακόσιες περί-
που μεγάλες επιχειρήσεις και τα
αφεντικά τους θα τσεπώσουν, με άλ-
λα λόγια, δυόμιση περίπου φορές
περισσότερα από αυτά που θα μοι-
ραστούν “από τον τερματισμό της
υπερφορολόγησης” ένα ή δυο εκα-
τομμύρια φτωχοί εργαζόμενοι με τις
οικογένειές τους. Ύστερα, οι μέτο-
χοι και οι επιχειρηματίες θα σπεύ-
σουν να μετατρέψουν αυτά τα εκα-
τομμύρια σε επενδύσεις. Η ανάπτυ-
ξη θα απογειωθεί, η οικονομία θα
πάρει μπρος και ζήσαμε καλά και
αυτοί καλύτερα. 

Χρέος και τόκοι
Η κυβέρνηση κομπάζει για την κα-

τακόρυφη πτώση των επιτοκίων των
ελληνικών ομολόγων και των
“σπρεντ” (της διαφοράς ανάμεσα
στα επιτόκια των γερμανικών και
των ελληνικών τίτλων του δημοσίου)
που έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμη-
λά επίπεδα. “Από τις αρχές Ιουνίου”,
από τότε που ανέλαβε την εξουσία η
Νέα Δημοκρατία δηλαδή, γράφει το
προσχέδιο, “το περιθώριο απόδο-
σης (το σπρεντ) υποχωρεί σταθερά
έναντι του γερμανικού κάτω από τις
300 μονάδες και διαμορφώνεται στα
τρέχοντα επίπεδα των 191 μονάδων
βάσης (1,91%), με την τρέχουσα
απόδοση του δεκαετούς ομολόγου
να διαμορφώνεται γύρω στο 1,30%”.
Αλλά αυτή η πτώση ούτε άρχισε τον
Ιούνιο, ούτε οφείλεται στην “εμπι-
στοσύνη” που δείχνουν, υποτίθεται,
οι αγορές προς τη νέα ελληνική κυ-
βέρνηση. Τα επιτόκια πέφτουν συνε-
χώς και σταθερά από τις αρχές του
2016 και η εξέλιξη αυτή οφείλεται
πολύ περισσότερο στην στροφή των

κερδοσκόπων προς τα κρατικά ομό-
λογα (κάθε είδους και ποιότητας) εν
όψει της νέας ύφεσης, παρά στις
ίδιες της επιδόσεις της ελληνικής οι-
κονομίας. 

Ακόμα χειρότερα, από αυτή την
υποχώρηση οι απλοί, καθημερινοί
άνθρωποι, δεν κερδίζουν ούτε μια
δεκάρα. Το 2020 με βάση τον νέο
προϋπολογισμό τα δημόσια έσοδα
θα ξεπεράσουν τα 54 δισεκατομμύ-
ρια Ευρώ. Από αυτά 6 δισεκατομμύ-
ρια θα φύγουν αμέσως για να κατα-
λήξουν στις τσέπες και τα ταμεία
των τραπεζιτών, των διεθνών οργα-
νισμών και των κρατών των “πάσης
φύσεως” δανειστών μας. Με άλλα
λόγια ολόκληρο το πρωτογενές πλε-
όνασμα θα καταλήξει και πάλι με την
μορφή τόκων στους δανειστές. Το
δημόσιο χρέος θα παραμείνει για
πολλά χρόνια στα ουράνια και οι τό-
κοι θα συνεχίσουν να καταβροχθί-
ζουν για πολλές δεκαετίες τη μερίδα
του λέοντος από τα δημόσια έσοδα.

Το προσχέδιο δεν έχει κατάλογο
με τις δαπάνες ανά τομέα και
υπουργείο, όπως γινόταν παλαιότε-
ρα. Αλλά διακατέχεται από την λογι-
κή του λιγότερου κράτους (“αποτε-
λεσματικότερο και λιγότερο δαπανη-
ρό”). Το κείμενο προβλέπει “τη δρα-
στική αναπροσαρμογή των ορίων
δαπανών του τακτικού προϋπολογι-
σμού” (στην αργκό της Νέας Δημο-
κρατίας) με στόχο την περικοπή μι-
σού δισεκατομμυρίου από τις δημό-
σιες δαπάνες. Από τις περικοπές αυ-
τές και τις αυξήσεις στους φόρους
(ΕΝΦΙΑ, αποδείξεις κλπ) η κυβέρνη-
ση υπόσχεται να καλύψει το “δημο-
σιονομικό κενό” του 1,2 δις που θα
αφήσουν πίσω τους τα “αναπτυξια-
κά μέτρα” (δηλαδή τα δώρα προς
τις επιχειρήσεις και τους πλούσι-
ους).

Και σαν να μην έφταναν όλα αυ-
τά, το σχέδιο προϋπολογισμού έχει
και συμπλήρωμα: σε περίπτωση που
δεν βγαίνουν τα νούμερα, η κυβέρ-
νηση δεσμεύεται από τώρα ότι θα
κόψει άλλο 1,2 δις για να βουλώσει
τις τρύπες. Με έμμεσο τρόπο ομο-
λογούν ότι το σχέδιο στηρίζεται στο
“υπεραισιόδοξο σενάριο” και ότι
στην πράξη η “λυπητερή” για τον
απλό κόσμο θα είναι διπλάσια.

Ο νέος προϋπολογισμός είναι μια
συνέχεια των προϋπολογισμών των
μνημονίων και όχι “τομή”. Η “υπερ-
φορολόγηση” των φτωχών θα συνε-
χιστεί. Οι περικοπές στο κοινωνικό
κράτος θα επιταχυνθούν. Και οι επι-
δοτήσεις και οι απαλλαγές προς
τους πλούσιους θα γίνουν ακόμα πιο
προκλητικές. Αλλά η ανάπτυξη θα
συνεχίσει να είναι μια “Ιθάκη” για τα
κυβερνητικά επιτελεία και μια κόλα-
ση για όλους εμάς.

Σωτήρης Κοντογιάννης

θα πληρώσουμε διπλά 
τις φοροαπαλλαγές 
των καπιταλιστών

2/10, Πανεργατική απεργία Θεσσαλονίκη
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ΣΤΟΠ στον κυβερνητικό ρατσισμό
Κλιμακώνεται καθημερινά η ρατσιστική εκ-

στρατεία που έχει εξαπολύσει η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλα

τα επίπεδα. Προσπαθούν να επιβάλουν ότι οι
πρόσφυγες χαρακτηρίζονται “λαθρομετανά-
στες”, ετοιμάζουν κλειστά κέντρα κράτησης-
κολαστήρια σε όλη τη χώρα, θέλουν να καθιε-
ρώσουν μαζικές απελάσεις και στερούν ακόμη
και τα στοιχειώδη δικαιώματα σε πρόσφυγες
και μετανάστες που έχουν καταφέρει να ζουν
ανάμεσά μας.

Πρόκειται για τη χειρότερη ρατσιστική επίθεση
σε κυβερνητικό επίπεδο από τότε που ο Σαμα-
ράς και ο Δένδιας εξαπέλυαν τον “Ξένιο Δία” για
να “ανακαταλάβουν” τις πόλεις από τους “λα-
θρομετανάστες”. Και έρχεται σε μια στιγμή όπου
οι κυβερνητικές ευθύνες για το νέο κύμα προ-
σφύγων από τη Μέση Ανατολή είναι κραυγαλέες.

Η κυβέρνηση μόλις υποδέχτηκε στην Αθήνα

τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, την ώρα
που ο Τραμπ δίνει το πράσινο φως στον Ερντο-
γάν για να εισβάλει στις περιοχές των Κούρδων
της Συρίας. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός,
αφού χρησιμοποίησε τους Κούρδους σαν
στράτευμα για να ελέγξει τη βορειοανατολική
Συρία, τώρα τους ξεπουλάει ασύστολα. Μαζί
σε αυτό το έγκλημα και οι “ελληναράδες”
τουρκοφάγοι πολεμοκάπηλοι, που πάντα παρι-
στάνουν υποκριτικά τους φίλους των Κούρδων
αλλά πάντα προσκυνάνε τον κάθε Πομπέο.

Στο διπλανό Ιράκ, οι κατοχικές δυνάμεις πυ-
ροβολούν στο ψαχνό τους εξεγερμένους δια-
δηλωτές στη Βαγδάτη και στις άλλες πόλεις.
Χιλιάδες πρόσφυγες τρέχουν ξανά να σωθούν
από το χάος και την καταστροφή.

Ανοίξτε τα σύνορα
Τούτη τη στιγμή, δεν είναι ώρα για να κλεί-

νουν πιο ερμητικά τα σύνορα, αλλά για να ανοί-
γουν ώστε να υποδεχτούμε τους κατατρεγμέ-
νους. Δεν είναι ώρα για υποκριτικές διαπιστώ-
σεις ότι “το πρόβλημα είναι γεωστρατηγικό”,
είναι ώρα για να ξηλώσουμε κάθε ελληνική εμ-
πλοκή στο έγκλημα, κλείνοντας τις νατοϊκές
βάσεις και διώχνοντας την Φρόντεξ. Είναι ντρο-
πή ο ΣΥΡΙΖΑ να δίνει συναίνεση στην κυβέρνη-
ση, όπως έκανε με την επίσκεψη Πομπέο (πε-
ρισσότερα στη σελίδα 7).

Ταυτόχρονα, η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποι-

εί τη ρατσιστική εκστρατεία σαν εργαλείο μαζι-
κού αποπροσανατολισμού από τις οικονομικές
επιθέσεις που προωθεί. Το σχέδιο προϋπολογι-
σμού που στέλνει στην ΕΕ για έγκριση από
τους “θεσμούς” είναι ένα σφαγείο που κόβει τα
διπλά από τους πολλούς για να χαρίσει “κίνη-
τρα” στους λίγους. Ο Σταϊκούρας “υλοποιεί”
τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για φοροαπαλλαγές
1,2 δις  σε “μετόχους” και “επενδυτές” κόβον-
τας 1,2 δις από κοινωνικές δαπάνες και δηλώ-
νοντας ότι είναι έτοιμος να κόψει άλλο 1,2 δις
αν ο ρυθμός ανάπτυξης πέσει κάτω από τις κυ-
βερνητικές προβλέψεις.

Να γιατί χρειάζεται να κλιμακώσουμε την αν-
τίσταση των εργατών και της νεολαίας σε όλα
τα μέτωπα. Η πανεργατική απεργία της 2
Οκτώβρη, η δεύτερη μέσα σε μια βδομάδα,
πρέπει να έχει συνέχεια. Η απεργία που ετοιμά-
ζουν οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία για τις 23
Οκτώβρη μπορεί και πρέπει να απλωθεί και
στους άλλους κλάδους που αντιστέκονται στις
απολύσεις και στις περικοπές.

Και δίπλα στις απεργίες πρέπει να κλιμακώ-
σουμε την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Να
μπλοκάρουμε το νομοσχέδιο με τα ρατσιστικά
μέτρα που ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Να είμα-
στε όλοι και όλες στα δικαστήρια του Κορυδαλ-
λού στις 22 Οκτώβρη όταν απολογείται ο Μιχα-
λολιάκος κλείνοντας τον κύκλο των χρυσαυγι-
τών δολοφόνων. 

Αυτά είναι βήματα που μπορούμε και πρέπει
να τα κάνουμε συντονισμένα με το κίνημα σε
διεθνή κλίμακα. Η ΕΕ-φρούριο είναι διεθνές
πρόβλημα. Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις είναι
διεθνές πρόβλημα. Η διεθνής συνάντηση που
καλεί η ΚΕΕΡΦΑ αυτό το Σάββατο 12 Οκτώβρη
είναι ευκαιρία για να πάμε προς τα εκεί και να
εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη δύναμη στον αγώ-
να για να σταματήσουμε όλες τις επιθέσεις της
κυβέρνησης εδώ.

Μπροστά στην πύλη του
Μεταγωγών στην Πέ-
τρου Ράλλη πραγματο-

ποιήθηκε η κεντρική συνέντευξη
τύπου της ΚΕΕΡΦΑ για τη Διεθνή
Αντιφασιστική Συνάντηση στις
12 Οκτώβρη. Η Πέτρου Ράλλη
έχει μετατραπεί σε φυλακή προ-
σφύγων και μεταναστών με εκα-
τοντάδες κόσμο κλεισμένο σε
κελιά μόνο και μόνο γιατί δεν
έχει χαρτιά.

“Ελευθερία – Αζαντί”, φώναζαν
μέσα από τα κελιά οι έγκλειστοι
πρόσφυγες και μετανάστες που
συνόδευαν με σφυρίγματα και
φωνές την συνέντευξη, κουνών-
τας τα χέρια τους και κάνοντας
το σήμα της νίκης. 

Τη συνέντευξη άνοιξε ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας με την Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας και συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Αμέσως μετά ο καθηγητής
Παιδαγωγικής στο ΑΠΘ, Γιώρ-
γος Τσιάκαλος εστίασε στην
ομοιότητα της ρατσιστικής
ατζέντας της κυβέρνησης με
εκείνη που για χρόνια επικαλούν-
ται οι ακροδεξιές κυβερνήσεις
στην Πολωνία και την Ουγγαρία.
“Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την
αντιπροσφυγική ατζέντα που
προσπαθεί να επιβάλει βαδίζει
σε επικίνδυνα μονοπάτια που δυ-
ναμώνουν την ακροδεξιά”, υπο-
γράμμισε.

Το λόγο πήραν επίσης ο πρό-
εδρος της Αφγανικής Κοινότη-
τας Ελλάδας Μοχτάρ Ρεζάι, ο
Άκης Κατσούλας, εκπαιδευτικός
και μέλος της “Πρωτοβουλίας –
Να επιστρέψουν τα προσφυγό-
πουλα στα σχολεία τους” και ο
φωτορεπόρτερ Αλέξανδρος Στα-
ματίου που μόλις είχε γυρίσει
από ρεπορτάζ στη Λέσβο. “Στο
καράβι της επιστροφής από τη
Λέσβο εκατοντάδες πρόσφυγες
ήταν χαρούμενοι που έφευγαν
από το κολαστήριο της Μόρια,
χωρίς να γνωρίζουν ότι τους με-
ταφέρουν σε νέα στρατόπεδα-
φυλακές”, ανέφερε.

Όλοι τόνισαν την σημασία της
μεγάλης Διεθνούς Αντιφασιστι-
κής Συνάντησης το Σάββατο 12
Οκτώβρη  στη Νομική, που είναι
αφιερωμένη στην Φεριντέ Ταγίκ,
τη 49χρονη γυναίκα που κάηκε
ζωντανή στη Μόρια.

Κ.Μ.

8/10, Συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ στην Πέτρου Ράλλη. Από αριστερά: Α. Σταματίου, Α. Κατσούλας, Π. Κωνσταντίνου, Γ. Τσιάκαλος, Μ. Ρεζάι, Μ. Ζίγκριντ-Μούσικ.
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Να ανταπο -
κριθούμε 
στο κάλεσμα 
της ΚΕΕΡΦΑ



ΑΘΗΝΑ

Δυναμικό μήνυμα ενάντια στο
“αναπτυξιακό” νομοσχέδιο
έστειλε πλήθος απεργών

στους δρόμους της Αθήνας και
πολλών άλλων πόλεων της χώρας,
με την πανεργατική απεργία -τη
δεύτερη μέσα σε μια βδομάδα- που
έγινε στις 2 Οκτώβρη.

Η Αθήνα παρέλυσε από την
24ωρη απεργία σε ΗΣΑΠ και Με-
τρό. Στο κενό έπεσαν οι προσπάθει-
ες που έκαναν αφεντικά και κρατι-
κός μηχανισμός για να σπάσει η
απεργία, όπως στα καράβια, όπου
τα δικαστήρια την έβγαλαν παράνο-
μη και στην Κόσκο, όπου η εργοδο-
σία προσπάθησε να βάλει απεργο-
σπάστες μέσα στις προβλήτες. Και
στις δύο περιπτώσεις οι μαζικές πε-
ριφρουρήσεις των απεργών δια-
σφάλισαν την επιτυχία της.

Για αρκετές ώρες οι δρόμοι του
κέντρου της Αθήνας ανήκαν στους
διαδηλωτές. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια και το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων συγκεντρώθηκαν έξω από το
Υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου.
Στο ίδιο σημείο συγκεντρώθηκαν
και εργαζόμενοι στην Ιδιωτική
Υγεία, με τα πανό της ΟΣΝΙΕ και
του σωματείου του νοσοκομείου
Υγεία. 

Μαζί με το Συντονισμό Ενάντια
στα Μνημόνια και το Συντονιστικό
Νοσοκομείων, στην πορεία προς τη
Βουλή, βάδισαν μια σειρά σωματεία,
ομοσπονδίες και πρωτοβουλίες ερ-
γαζομένων, όπως τα σωματεία των
νοσοκομείων Αγ.Σάββας, Ερυθρός,
Γεννηματάς, ΓΟΝΚ, της Ιντρακόμ
Τέλεκομ, συνδικάτα των ΜΜΕ όπως
η ΠΟΣΠΕΡΤ και η ΕΤΙΤΑ, οι εργαζό-
μενοι του Υπουργείου Πολιτισμού
με το χαρακτηριστικό πανό “Πωλει-
τισμός”, το σωματείο των συμβασι-
ούχων στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ),
οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπε-
ζας που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτε-
ρα στην πλ.Εθνικής Αντίστασης,
συμβασιούχοι του δήμου Αθήνας, ο
φοιτητικός σύλλογος της ΣΕΥΠ μαζί
με φοιτητές/τριες από το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής κι άλλες
σχολές, μέλη της Πρωτοβουλίας
“Στη Φυλακή οι δολοφόνοι της Ζac-
kie Oh”,  η ΚΕΕΡΦΑ, το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα και δεκάδες ακόμα
αγωνιστές κι αγωνίστριες. 

ΕΚΑ και ΑΔΕΔΥ μαζί με μια σειρά
σωματεία ξεκίνησαν με πορεία από
την πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ συγ-
κεντρώσεις οργανώσεων και πρω-
τοβουλιών της αριστεράς απλώνον-
ταν σε όλη τη Σταδίου μέχρι την
Ομόνοια. Συνδικάτα που πρόσκειν-

ται στο ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν
απέναντι, στα Προπύλαια, απ' όπου
μέσω της Πανεπιστημίου διαδήλω-
σαν μέχρι τη Βουλή.

Ο Συντονισμός Eνάντια στα
Mνημόνια και το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων σε ανακοίνωσή τους
μετά το τέλος των απεργιακών δια-
δηλώσεων “χαιρετίζουν τις χιλιάδες
των απεργών που και στη σημερινή
απεργία έστειλαν βροντερό μήνυμα
ενάντια στο αντεργατικό τερατούρ-
γημα της κυβέρνησης της ΝΔ” και
καλούν σε απεργιακή κλιμάκωση
για να μην περάσει το νομοσχέδιο. 

“Ό,τι και να λέει ο Μητσοτάκης

'για μειοψηφίες', σήμερα για μια
ακόμη φορά, η πόλη 'νέκρωσε'. Το
νομοσχέδιο είναι δυνατόν να κλει-
δωθεί για τα καλά στο συρτάρι του
Άδωνι, αυτό όμως προϋποθέτει ότι
τα συνδικάτα θα συνεχίσουν στην
απεργιακή ρότα που έχουν χαράξει
και θα ορίσουν νέα πανεργατική
απεργία. Οι δυνάμεις της αριστε-
ράς μέσα στα συνδικάτα που πήραν
την πρωτοβουλία για να γίνει η
απεργία στις 24 Σεπτέμβρη και ορ-
γάνωσαν την σημερινή απεργία,
χρειάζεται να συντονίσουν τα βήμα-
τά τους σε επόμενη απεργιακή κινη-
τοποίηση και αυτήν την προσπάθεια

θα κάνουν ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια και το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων. Ταυτόχρονα δί-
νουμε όλες μας τις δυνάμεις για να
στηρίξουμε τις μάχες που έχουμε
μπροστά μας”, σημειώνει ο Συντονι-
σμός, καλώντας τους απεργούς της
2 Οκτώβρη να συμμετέχουν στη
διαδήλωση που έγινε το Σάββατο
ενάντια στην επίσκεψη Πομπέο, στη
Διεθνή Συνάντηση και Πανελλαδική
Συνέλευση κατά του ρατσισμού και
του φασισμού στις 12 Οκτώβρη και
στην απεργιακή κινητοποίηση των
υγειονομικών στις 23 Οκτώβρη.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχου-
με κατέβει σήμερα στην

απεργία και το θετικό είναι ότι μα-
ζί με μας απεργούν όλοι οι εργα-
ζόμενοι των ΜΜΕ, κάτι που επιμέ-
νουμε ότι πρέπει να γίνεται εδώ
και καιρό. Εμείς στην ΕΡΤ εκτός
από το να μην περάσει το νέο αν-
τεργατικό νομοσχέδιο, διεκδικού-
με προσλήψεις προσωπικού κι
εφαρμογή της ΚΥΑ για τα δύο
χρόνια του αγώνα ενάντια στο
“μαύρο”. Η νέα διοίκηση ετοιμάζε-
ται να αναλάβει και ήδη βλέπουμε
το αποτέλεσμα στο πρόγραμμα
της ΕΡΤ. Με τη συμμετοχή μας
στην απεργία στέλνουμε το μήνυ-
μα ότι δεν θα περάσουν οι επιθέ-
σεις που μας ετοιμάζουν. Το ξέ-
ρουν, το θυμούνται από το μεγά-
λο αγώνα της διετίας του “μαύ-
ρου”, φροντίζουμε να ισχυροποι-
ούμε αυτή την εικόνα με το να γι-
νόμαστε κομμάτι όλων των μεγά-
λων πανεργατικών απεργιών.

Ειρήνη Φωτέλλη
μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ

Είμαστε στην απεργία ως μέλη
της Πρωτοβουλίας “Στη Φυλα-

κή οι δολοφόνοι της Ζackie Oh”
γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τα
εγκλήματα της αστυνομίας εις βά-
ρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Προ-
τεραιότητά μας είναι να καταδικα-
στούν οι δολοφόνοι της Ζackie
Oh, διαδηλώνοντας στην απεργία,
μια βδομάδα μετά τη συμπλήρωση
ενός χρόνου από τη δολοφονία.
Με τη συμμετοχή μας στην απερ-
γία υπενθυμίζουμε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ
άτομα είναι κομμάτι της εργατικής
τάξης και θέλουμε να δίνουμε κοι-
νούς αγώνες. Διεκδικούμε ότι τα
συνδικάτα θα είναι μπροστά στους
αγώνες του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος και
σε κάθε αγώνα για κοινωνική δι-
καιοσύνη κι απελευθέρωση.

Γιώργος Κουνάνης
Πρωτοβουλία “Στη Φυλακή 

οι δολοφόνοι της Ζackie Oh”

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Με τη συμμετοχή περίπου 400 εργαζόμενων πραγμα-

τοποιήθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις στις 2 του
Οκτώβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διαδήλωσαν απερ-
γοί από διάφορα σωματεία, όπως την ΕΛΜΕ, τους δα-
σκάλους, τους εργαζόμενους στην Yγεία, στην έρευνα,
το ΣΜΤ, με τη στήριξη φοιτητικών συλλόγων όπως του
Φυσικού, του Βιολογικού και της Ιατρικής . 

Το γεγονός ότι αυτή η απεργία είχε ακόμη περισσό-
τερο κόσμο από την προηγούμενη δείχνει πως ο κό-
σμος όχι απλά δεν έχει απογοητευτεί ή κουραστεί, αν-
τιθέτως οργανώνεται και κλιμακώνει την μάχη ενάντια
στην πολιτική της ΝΔ και τις επιθέσεις της.  

Μοιράζοντας την προκήρυξη για τη Διεθνή Συνάντη-
ση και Πανελλαδική Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ στις
12/10, είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση. Είναι μεγάλη η
διάθεση του κόσμου να παλέψει απέναντι στα ρατσιστι-
κά μέτρα της κυβέρνησης και τους φασίστες. 

Λεωνίδας Μαρουλάσοβ 

ΠΑΤΡΑ
Η επιτυχία της απεργίας στις 2 Οκτώβρη

και στην Πάτρα, μια βδομάδα μετά την
απεργία της 24ης Σεπτέμβρη, δείχνει τη
δυναμική και την αγωνιστική διάθεση απέ-
ναντι στις αντεργατικές επιθέσεις της κυ-
βέρνησης. 

Η απεργιακή διαδήλωση ξεκίνησε από το
Εργατικό Κέντρο Πάτρας και συμμετείχαν
μεταξύ άλλων, το σωματείο των σχολικών
φυλάκων, των συμβασιούχων του δήμου
και φοιτητικοί σύλλογοι. Οι σύντροφοι και
οι συντρόφισσες του Σοσιαλιστικού Εργα-
τικού Κόμματος ήμασταν εκεί και βροντο-
φωνάξαμε την ανάγκη κλιμάκωσης των
αγώνων “για να τα πάρουμε όλα πίσω”,
ενάντια στα σχέδια της ΝΔ και των αφεντι-
κών.

Δημήτρης Καρύδας

ΧΑΝΙΑ
Απεργιακή συγκέντρωση και πορεία πραγματο-

ποιήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου και στα Χανιά,
ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης. 

Στη συγκέντρωση στην πλατεία της Δημοτικής
Αγοράς και στην πορεία σε κεντρικούς δρόμους
της πόλης συμμετείχαν με πανό κι οργανωμένα
απεργιακά μπλοκ ο ΣΕΠΕ Χανίων, το Συνδικάτο Οι-
κοδόμων, το Σωματείο Επισιτισμού, το Σωματείο
Τροφίμων-Ποτών, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων και η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ.

Στην πορεία ακούστηκαν συνθήματα όπως: "Τό-
σα χρόνια η ίδια ιστορία - βαλίτσα, αναπλήρωση,
αδιοριστία",  "Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών -
τέρμα στην ομηρία των αναπληρωτών", "Μόνιμη
δουλειά για την εργατιά- όχι άλλα κέρδη για τα
αφεντικά".

Ειρηναίος Μαράκης

Πολλές εκατοντάδες απερ-
γοί διαδήλωσαν στη Θεσσαλο-
νίκη, συμμετέχοντας στην πα-
νεργατική απεργία. Προσυγκέντρωση στην Αγίας Σο-
φίας πραγματοποίησε ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια, η ΕΝΙΘ, οι συμβασιούχοι/ες του ΨΝΘ, η Αντεπί-
θεση των Εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι με μαζική
παρουσία, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΛΑΕ. 

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς τη συγκέντρωση του
ΕΚΘ, όπου φώναξαν συνθήματα όπως «κάτω τα χέρια
από τα συνδικάτα - κάτω τα χέρια από την απεργία»

και «στους συμβασιούχους
μόνιμη εργασία, να βγει ο Μη-
τσοτάκης στην ανεργία» και

συνέχισαν στους δρόμους της πόλης μαζί με συνδικα-
λιστές και απεργούς που προστέθηκαν στο μπλοκ του
Συντονισμού, για να καταλήξουν στο Υπουργείο Μακε-
δονίας-Θράκης.

Διαδήλωσαν επίσης μαζικά τα συνδικάτα που πρό-
σκεινται στο ΠΑΜΕ ξεκινώντας από το Άγ. Βενιζέλου,
καθώς και συνδικαλιστές και μέλη των Παρεμβάσεων
μαζί με συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου,
ξεκινώντας αργότερα από την Καμάρα. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανεργατικό μήνυμα
2/10, Πανεργατική απεργία, Αθήνα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Συνέλευση για
την οργάνωση
της πανελλαδι-

κής απεργίας των ερ-
γαζόμενων στα δημό-
σια νοσοκομεία, που
έχει προκηρύξει η
ΠΟΕΔΗΝ για τις
23/10, πραγματοποι-
ούσε το Συντονιστικό
Νοσοκομείων το από-
γευμα της Τρίτης
8/10.

Βασικές αιχμές της
κινητοποίησης είναι
τα αιτήματα για μονι-
μοποίηση των συμβα-
σιούχων, μαζικές
προσλήψεις και χρη-
ματοδότηση. Όπως
ανακοίνωσε η ομο-
σπονδία στην απεργία “καλύπτον-
ται να συμμετάσχουν και οι εργαζό-
μενοι με ελαστικές μορφές απα-
σχόλησης”, ενώ και η ΟΕΝΓΕ, η
ομοσπονδία των νοσοκομειακών
γιατρών, αποφάσισε τη συμμετοχή
της στην απεργιακή κινητοποίηση.

“Πρόκειται για μία νέα 24ωρη
Πανελλαδική Απεργία, συνέχεια
των κινητοποιήσεων στην ΔΕΘ αλ-
λά και των δύο τελευταίων απερ-
γιών στις 24/9 και στις 2/10” λένε οι
αγωνιστές και οι αγωνίστριες του
Συντονιστικού. “Η απεργία στις 23
του Οκτώβρη θα είναι ένα χαστούκι
στην κυβέρνηση. Ήδη ετοιμάζονται
μαζικά να συμμετέχουν στο πανελ-
λαδικό και πανυγειονομικό συλλα-
λητήριο εκείνη την ημέρα στην
Αθήνα συνάδελφοι -μόνιμοι και
συμβασιούχοι- από όλη την Ελλά-
δα”, σχολιάζουν κι εξηγούν ότι οι
διεκδικήσεις των υγειονομικών για

μονιμοποιήσεις, μαζικές προσλή-
ψεις και χρηματοδότηση είναι κομ-
μάτι συνολικά της αντίστασης στα
μέτρα της κυβέρνησης: “Η κυβέρ-
νηση της Ν.Δ. βαθαίνει τις επιθέ-
σεις και τις προκλήσεις. Κατάργη-
ση του άσυλου στα πανεπιστήμια,
αντισυνδικαλιστικός νόμος, ηλε-
κτρονικό φακέλωμα των εργαζομέ-
νων που συνδικαλίζονται, κατάργη-
ση των συλλογικών και κλαδικών
συμβάσεων, ιδιωτικοποίηση των
επικουρικών ταμείων, ΣΔΙΤ και πά-
γωμα των προσλήψεων, επαναφο-
ρά των εργολάβων στα νοσοκο-
μεία, απόλυση συμβασιούχων αντί
για την μονιμοποίηση τους. Αυτή εί-
ναι η ατζέντα τους που στο όνομα
της 'ανάπτυξης' δεν κάνει τίποτα
άλλο από το να δίνει δώρα στους
καπιταλιστές και ξεζούμισμα των
εργαζομένων. 

Σε αυτά προστίθεται η ένταση της

ρατσιστικής πολιτικής που έχει κο-
στίσει ζωές προσφύγων στη Μόρια,
η εκκένωση των καταλήψεων των
προσφύγων, το οριστικό κλείσιμο
του Φλέμινγκ και η μετατροπή του
σε παράρτημα του Χρυσοχοΐδη για
να μαντρώνει ανήλικους πρόσφυγες.
Κι όλα αυτά την ίδια ώρα που ο Μη-
τσοτάκης με τον Δένδια σφιχταγκα-
λιάζονται με τον υπουργό του
Τράμπ, τον Πομπέο, βαθαίνοντας
την εμπλοκή της Ελλάδας στα βρώ-
μικα ιμπεριαλιστικά σχέδια σε Μεσό-

γειο και Μ. Ανατολή. Οι τελευ-
ταίες δύο απεργίες μας έστει-
λαν το μήνυμα στον Κ.Μητσο-
τάκη ότι τίποτα από τα σχέδια
του δεν θα περάσει εύκολα,
ότι η εργατική αντίσταση είναι
εδώ! Για αυτό και έσπευσε με
το καλημέρα να μιλήσει για
'μειοψηφίες', για 'ιδεοληψίες'
και άλλα τέτοια τραγελαφικά”.
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Γιατροί, νοσηλευτές - Όλοι στην ΑΠΕΡΓΙΑΑπεργούμε σήμερα για να υπερα-
σπιστούμε το δικαίωμά μας στο

συνδικαλισμό και τη δυνατότητα να
διεκδικούμε τα δικαιώματά μας με
απεργίες. Είμαι λίγο καιρό στο νο-
σοκομείο αλλά έχω διαπιστώσει τις
μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν
και την εντατικοποίηση της δουλει-
άς. Άμα θέλουμε να αλλάξει η κατά-
σταση, για το καλό όλου του κό-
σμου, είναι σημαντικό να συνεχίσουν
να υπάρχουν αυτοί οι εργαζόμενοι
που παλεύουν, οργανώνουν το σω-
ματείο, απεργούν και να γίνονται συ-
νεχώς περισσότεροι.

Γιώτα
εργαζόμενη νοσοκομείο Αγ.Σάββας

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εί-
μαστε μαζί με το εργατικό κίνη-

μα στο δρόμο γιατί μόνο μαζί μπο-
ρούμε να ανατρέψουμε τις επιθέ-
σεις, τόσο αυτές που έχουμε να αν-
τιμετωπίσουμε εμείς σαν φοιτητικό
κίνημα, όσο κι αυτές που έχουν
μπροστά τους οι εργάτες.

Ελίνα Φειδοπιάστη, 
φοιτήτρια ΠαΔΑ

Είμαστε δεκαεξήμιση χιλιάδες
συνταξιούχοι της Εθνικής Τρά-

πεζας. Μετά τις περικοπές των συν-
τάξεων ήρθε και η εξαφάνιση της
επικούρησης. Δεν πιστεύουμε ότι
“πρέπει να σκοτώνουν τα άλογα μό-
λις γεράσουν”. Απαιτούμε σεβασμό
και αναγνώριση της προσφοράς
μας. Οι κυβερνήσεις – και αυτή και η
προηγούμενη – αφήνουν ανεξέλεγ-
κτους τα γκόλντεν μπόυς να κάνουν
τα παιχνίδια τους. Εμείς όμως δεν
το βάζουμε κάτω. Kαλούμε όλους
τους συναξιούχους και τους εν
ενεργεία εργαζόμενους, να μην απο-
δεχτούμε την ισοπέδωση των δι-
καιωμάτων μας. 

Γιάννης, συνταξιούχος ΕΤΕ

Νέα συγκέντρωση έξω
από το Υπουργείο Εργα-
σίας πραγματοποίησαν

τη Δευτέρα 7/10, δεκάδες συμβασιούχοι εργαζόμενοι
ΟΤΑ που διεκδικούν την παραμονή τους στη δουλειά.
Μεταξύ άλλων συμμετείχαν εργαζόμενοι από τους δή-
μους Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ζωγράφου, Αγ. Δημητρί-
ου, Φιλαδέλφειας, από την Περιφέρεια Αττικής κ.α.
Στο πλευρό των εργαζόμενων βρέθηκαν μέλη του Συν-
τονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και της Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας. 

Με την κινητοποίηση της Δευτέρας 7/10 έγινε ένα
ακόμα βήμα οργάνωσης για τους ελαστικά εργαζόμε-
νους που διεκδικούν το δικαίωμα στη μόνιμη και στα-
θερή εργασία. 

Οι συμβασιούχοι των ΟΤΑ έχουν ήδη πραγματοποι-
ήσει μαζικές συνελεύσεις με πρωτοβουλία εργαζόμε-
νων του δήμου Αθήνας, έχουν συμμετάσχει και στις
δύο πρόσφατες πανεργατικές απεργίες, ενώ δεν είναι
η πρώτη συγκέντρωση που κάνουν στο Υπουργείο Ερ-
γασίας. Αντίστοιχες κινήσεις οργάνωσης έχουν κάνει
οι συμβασιούχοι στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλ-
λοντος κι Ενέργειας κ.α. Την περασμένη Παρασκευή
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, έχοντας στο πλευρό τους εκατοντάδες

φοιτητές και φοιτήτριες, απήρ-
γησαν και διαδήλωσαν έξω από
το Υπουργείο Παιδείας για μαζι-

κές μόνιμες προσλήψεις, κόντρα στο καθεστώς ανα-
σφάλειας που έχει επιβληθεί εδώ και χρόνια στους
αναπληρωτές. 

Ξεπερνώντας τα όρια του δημόσιου τομέα, πρόσφα-
τα ο Σύλλογος Δανειζόμενου Προσωπικού στις Τράπε-
ζες, σε συνεργασία με σωματεία της Εθνικής Τράπε-
ζας πραγματοποίησε μια πετυχημένη απεργιακή κινη-
τοποίηση στην ΕΤΕ, ενάντια στις απολύσεις εργολαβι-
κών εργαζομένων.

Ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειά που ξεκί-
νησε με τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στα νο-
σοκομεία, συμβασιούχους και μόνιμους, έχει απλωθεί
και μπορεί να πάρει διαστάσεις ενός κινήματος συμβα-
σιούχων από τους εκατοντάδες χώρους που επικρα-
τούν ελαστικές σχέσεις εργασίας. Οι υγειονομικοί
έχουν ξανά τη σκυτάλη με την πανελλαδική απεργία
στις 23 Οκτώβρη. Η διεκδίκηση για μονιμοποιήσεις και
μαζικές προσλήψεις, κόντρα στις απολύσεις, δεν αφο-
ρά μόνο αυτούς. Η 23η Οκτώβρη μπορεί να μετατρα-
πεί σε μια μέρα όπου συνολικά οι ελαστικά εργαζόμε-
νοι και οι μόνιμοι συνάδελφοί τους θα κατέβουν στο
δρόμο.

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Την αγανάκτηση φορέων και σωματείων από το χώρο της Υγείας και
όχι μόνο, έχει προκαλέσει η κίνηση της κυβέρνησης να πάρει μια
ολόκληρη πτέρυγα από το νοσοκομείο Αμ.Φλέμιγκ, προκειμένου να

“μαντρώσει” ανήλικους πρόσφυγες. Η πτέρυγα Μπόμπολα είναι κλειστή
από το 2013 όταν ο Άδωνις, ως τότε υπουργός Υγείας, είχε βάλει στόχο να
κλείσει 50 νοσοκομεία. Με απανωτές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι απέ-
τρεψαν το κλείσιμο του Αμαλία Φλέμινγκ. 

“Τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Χρυσοχοΐδης με πρόσχημα την στέγα-
ση ανηλίκων προσφύγων θέλουν να αποτελειώσουν το Αμαλία Φλέμινγκ
παραχωρώντας την πτέρυγα αυτή στο Υπ. Δημόσιας Τάξης και στην Αστυ-
νομία” καταγγέλλει το Συντονιστικό Νοσοκομείων. “Είναι υποκριτές και
ψεύτες γιατί είναι η ίδια κυβέρνηση που κλείνει άλλα δημόσια κτίρια που
φιλοξενούν πρόσφυγες π.χ το σχολείο στην Πρασσά κλπ. Είναι η ίδια κυ-
βέρνηση που κόβει το ΑΜΚΑ και άρα την πρόσβαση στη Δημόσια Υγεία για
όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και τώρα τάχα κόπτονται για
τους πρόσφυγες. Απαιτούμε την πλήρη επαναλειτουργία της πτέρυγας
«Μπόμπολα» όπως ακριβώς το ζητάνε οι εργαζόμενοι και το σωματείο
τους, και ταυτόχρονα απαιτούμε το άνοιγμα ανθρώπινων δημόσιων δομών
μέσα στις πόλεις μας, ανοιχτών για όλους τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες με τα νοσοκομεία, σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες ορθάνοιχτα γι’
αυτούς”. 

Ως προσχηματική και υποκριτική χαρακτηρίζει την επιλογή της πτέρυ-
γας Μπόμπολα το Σωματείο Εργαζομένων του Αμ. Φλέμιγκ, “καθώς ο κύ-
ριος στόχος είναι να κλείσει οριστικά η Πτέρυγα αυτή του Νοσοκομείου,
να καλυφθεί επικοινωνιακά με την 'ανθρωπιστική' πρόφαση της ανακούφι-
σης προσφυγόπουλων και να 'θαφτούν' οι αντιδράσεις των εργαζομένων
και των κατοίκων”. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι δηλώνουν στο πλευρό των
προσφύγων. 

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΕΕΡΦΑ χαρακτηρίζοντας “απύθμενο το
θράσος αυτής της κυβέρνησης”. 

Κάτω τα χέρια 
από το Αμαλία Φλέμινγκ

Εκδηλώσεις
Ανοιχτά
νοσοκομεία για
τους πρόσφυγες

Γεννηματάς
Πέμπτη 10/10, 
γραφεία Σωματείου, 2μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

Aγ. Σάββας
Παραασκευή 11/10, 
αμφιθέατρο, 2μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

Πρόσφυγες
καλοδεχούμενοι
ΕΡΤ
Πέμπτη 10/10, 
γραφεία ΠΟΣΠΕΡΤ, 1μμ
Ομιλητής: 
Αλέξανδρος Σταματίου
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ΝΟΚΙΑ

ΑΔΕΔΥ ΠΕΛΛΑΣ

Απεργία 9/10

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν την Τετάρτη 9/10 οι
εργαζόμενοι της ΝΟΚΙΑ στην Ελλάδα, αντιδρώντας
στο μεγαλύτερο, μέχρι τώρα, κύμα απολύσεων που

έχει εξαπολύσει η διοίκηση της εταιρίας.

Στις 3 Σεπτέμβρη η διοίκηση είχε ανακοινώσει σε εκπρο-
σώπους των εργαζομένων ότι έως και 60 συνάδελφοί τους
θα απολυθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς “λόγω αναδιάρ-
θρωσης της εταιρίας και κατάργησης ενός ολόκληρου
τμήματος”. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν ότι οι συνάδελφοί
τους θα απορροφηθούν σε άλλα τμήματα της εταιρίας και
δεν θα χάσουν τη δουλειά τους. “Ο αγώνας ενάντια σε αυ-
τές τις απολύσεις είναι ο ίδιος αγώνας αξιοπρέπειας και
ανάγκης με τον αγώνα μας για υπογραφή Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας, όπως και με τον αγώνα που δίνουμε μαζί
με όλα τα Σωματεία Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα ενάντια
στον επαίσχυντο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο της κυβέρ-
νησης” υπογραμμίζει το σωματείο. 

“Η πρώτη απάντηση απ την μεριά μας δόθηκε με την με-
γαλύτερη Γενική Συνέλευση των τελευταίων χρόνων και την
συντριπτική απόφαση υπέρ της προκήρυξης 2 απεργιακών
κινητοποιήσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας καθώς
και τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ενάντια στο πολυνο-
μοσχέδιο. Δεν θα μείνουμε απαθείς, δεν θα αφήσουμε κα-
νένα συνάδελφο μόνο του, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις ερ-
γασίας και τα δικαιώματά μας, στις 9 Οκτώβρη απεργούμε”
επισημαίνουν και καλούν σωματεία και συλλόγους να στηρί-
ξουν τον αγώνα τους με ψηφίσματα αλληλεγγύης και με
παρουσία στην απεργιακή συγκέντρωση, την Τετάρτη 9/10,
στις 7:30πμ, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.

Δύο έδρες με ποσοστό 23,93% έλαβε ο Αγωνιστικός
Συντονισμός στη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του
νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ στην Πέλλα.

Πρώτος σε ψήφους για την αριστερή παράταξη αναδείχ-
θηκε ο σύντροφος Μάκης Γεροντίδης, μέλος του ΣΕΚ, ο
οποίος εκλέγεται μαζί με τη Γεωργία Μπουρδομπούρα στη
νέα Εκτελεστική Γραμματεία.

Πρώτη αναδείχθηκε η ΔΑΚΕ με 72 ψήφους (61,54% - 6
έδρες), δεύτερος ο Αγωνιστικός Συντονισμός με 28 ψή-
φους, τρίτη η ΔΗΣΥΠ με 12 ψήφους (10,26% - 1 έδρα) και
τέταρτη η ΔΑΣ – ΠΑΜΕ με 5 ψήφους (4,27% - καμία έδρα).

ΑΑΔΕ

Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και αντιπροσώπων
στο συνέδριο της ομοσπονδίας ΟΣΥΟ πραγματοποι-
ούνται την Τρίτη 15/10 στο Σύλλογο Υπαλλήλων ΑΑ-

ΔΕ (πρώην ΚΕΠΥΟ). Οι εκλογές γίνονται σε μια κρίσιμη
στιγμή που οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις
νέες επιθέσεις της κυβέρνησης. Για πρώτη φορά, εκτός
από το «ενιαίο» ψηφοδέλτιο που υπήρχε ως τώρα, συμμε-
τέχει η Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία (ΑΕΠ) που στην
προκήρυξή της αναφέρει: 

«Επιλέξαμε την αυτοτελή κάθοδο στις εκλογές για να
μπορέσει να εκφραστεί η φωνή της Αριστεράς στο Σύλλο-
γο και την Ομοσπονδία. Επειδή θέλουμε την ενότητα που
μας ενώνει με το υπόλοιπο δημόσιο και όχι αυτή που μας
“περιχαρακώνει” ως κλάδο. Επειδή θέλουμε την αγωνιστι-
κή ενότητα που μας βοηθάει να ξεπερνάμε τις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες που συνθηκολόγησαν με τα Μνημόνια -και
όχι αυτή που μας υποτάσσει στην λογική του συμβιβα-
σμού. Για μια ενότητα που θα μας εμπνέει να παλέψουμε
για την ανατροπή όλων αυτών των μέτρων, για να πάρουμε
πίσω όλα όσα μας έκλεψαν».

Νίκος Τουρνάς,
εργαζόμενος ΑΑΔΕ, Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία

Στη στοχοποίηση του δημοσιογράφου Νίκου Αγγελίδη
προχώρησε η διοίκηση της ΕΡΤ, με αφορμή σχόλιά του
στο φέισμπουκ που επιδοκίμαζαν τις διαδηλώσεις ενάν-

τια στην επίσκεψη Πομπέο. Για τη διοίκηση της ΕΡΤ “είναι
απαράδεκτες και απολύτως καταδικαστέες ακραίες εκφράσεις
που χρησιμοποίησε στέλεχος της ΕΡΤ, απαξιώνοντας το κρά-
τος δικαίου, και υπονομεύοντας έτσι την ουδετερότητα, την
αμεροληψία και το κύρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης”. 

Ο ίδιος, μετά την ανακοίνωση της διοίκησης, σχολίασε με-
ταξύ άλλων.“Σε ότι αφορά λοιπόν τους απειλούντες και τους
παρακινητές τους, ενδεχομένως και εντός του εργασιακού
μας χώρου, έχω να πω, πως φόβο αισθάνονται μόνο οι δειλοί.
Και εγώ όπως είδατε δεν είμαι με τους δειλούς και τους προ-
σκυνητές, αλλά με τους άλλους που δεν το βάζουν κάτω και
μάχονται στα πεζοδρόμια των αγώνων για μια κοινωνία αν-
θρώπινη”. 

Πράγματι ο Νίκος Αγγελίδης είναι ένας αγωνιστής δημοσιο-
γράφος, περήφανος για τις ιδέες του. Βρέθηκε στην πρώτη
γραμμή του αγώνα ενάντια στο “μαύρο”, παρουσιάζοντας την
εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση για λογαριασμό της αυτοδιαχει-
ριζόμενης ΕΡΤ, ενώ μαζί με τη συνάδελφό του Βίκυ Χαϊνά, πα-
ρουσίασαν την πρώτη εκπομπή την ημέρα της επίσημης επα-

ναλειτουργίας της ΕΡΤ στις 11 Ιούνη του 2015. 
Τη διοίκηση της ΕΡΤ για την ανακοίνωσή της εις βάρος του

Ν.Αγγελίδη, καταγγέλει και ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια. “Για όσους βρέθηκαν το Σάββατο 5 Οκτώβρη στους
δρόμους της Αθήνας ενάντια στην επίσκεψη Πομπέο, απαξίω-
ση του κράτους δικαίου ήταν η απαγόρευση της πορείας που
οργάνωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ από τα Προπύλαια και που η αστυνο-
μία και τα ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη την σταμάτησαν στην πλατεία
Κολοκοτρώνη, απαγορεύοντας της να διαδηλώσει. 

Απαξίωση του κράτους δικαίου είναι η αναίτια επίθεση των
ΜΑΤ σε βάρος των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ. Πάει πολύ η διοί-
κηση της ΕΡΤ να μιλάει για δημοσιογραφική δεοντολογία την
ώρα που οι εκφράσεις τύπου «λαθρομετανάστες» δίνουν και
παίρνουν στις τηλεοπτικές της συχνότητες, και τα δελτία ει-
δήσεών της αποτελούν κυβερνητική προπαγάνδα του χειρί-
στου είδους.

Ενημερώνουμε την κυβέρνηση της ΝΔ, ότι όπως δεν την
αφήσαμε το 2013 να ρίξει «μαύρο» στην ΕΡΤ έτσι δεν θα την
αφήσουμε και τώρα, να ρίξει «μαύρο» σε αγωνιστές που στήρι-
ξαν τον αγώνα για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ και παλεύουν
για μια ΕΡΤ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας
για πραγματική ενημέρωση”, σημειώνει ο Συντονισμός.

ΕΡΤ Όχι ξανά “μαύρο” στους εργαζόμενους

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια
στο Master Plan της COSCO πραγ-
ματοποίησαν την Κυριακή 6 Οκτώ-

βρη δεκάδες κάτοικοι της Πειραϊκής και
ευρύτερα του Πειραιά στην πύλη Ε12 του
λιμανιού. Οι συγκεντρωμένοι μπλόκαραν
συμβολικά τον σταθμό κρουαζιερόπλοιων
της κινεζικής πολυεθνικής, φώναξαν συν-
θήματα ενάντια στην, καταστροφική για
το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων,
επέκταση του λιμανιού στην Πειραϊκή και
μοίρασαν ανακοίνωση σε τουρίστες και
περαστικούς. Στη συνέχεια, διαδήλωσαν
στους δρόμους της περιοχής.

Τη συγκέντρωση κάλεσε η Κίνηση Πολι-
τών “Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή” και στήρι-
ξαν η δημοτική παράταξη “Ανταρσία στο
Λιμάνι” και η “Πρωτοβουλία ενάντια στην
περιβαλλοντική καταστροφή και την κλι-
ματική αλλαγή”.

Με το “δράκο” της COSCO στα χέρια η
Δήμητρα Βήνη από την Κίνηση Πολιτών
“Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή” απευθύνθηκε
στη συγκέντρωση: “Καθημερινά μας βομ-
βαρδίζουν έξι κρουαζιερόπλοια, έξι πλω-
τές πολιτείες των 5.000 ατόμων, εκπέμ-
ποντας τοξικά αέρια και μειώνοντας το
προσδόκιμο ζωής. Είναι κακούργημα

ενάντια στους κατοίκους και τα παιδιά
τους. Το λύκειο της Καλλίπολης απέχει
μόλις 300 μέτρα, το 23ο Δημοτικό 150 μέ-
τρα, η παιδική χαρά μόλις 100. Θέλουμε
να ζήσουμε, θέλουμε την πόλη μας πίσω.
Θέλουμε τα 140 στρέμματα στο Παλατά-
κι, που παραχωρήθηκαν παράνομα στην
COSCO και ο δήμος συνεχίζει να πληρώ-
νει ΕΝΦΙΑ γι' αυτά, να γυρίσουν στους
δημότες, να γίνουν χώρος ελεύθερος, πε-
ριπάτου και αναψυχής”.

“Η ζωή μας πάνω από τα κέρδη”
“Πάνω από τα κέρδη τους είναι η ζωή

μας, όχι λιμάνι στην Πειραϊκή μας”, και
“Μητοτάκη-COSCO ακούστε το καλά, το
Master Plan σας θα μείνει στα χαρτιά”
ήταν κάποια από τα συνθήματα που ακού-
στηκαν.

“Τα σχέδια της COSCO για νέο λιμάνι
στην Πειραική είναι ενάντια στις ανάγκες
και τη ζωή των κατοίκων της περιοχής”, εί-
πε στη συνέχεια ο Θανάσης Διαβολάκης,
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με την Αν-
ταρσία στο Λιμάνι, “Αμφισβητούμε όλο το

Master Plan της κινεζικής πολυεθνικής
που θέλει να μετατρέψει τον Πειραιά σε
έναν απέραντο χώρο φορτοεκφόρτωσης
κοντέινερ με άθλιες εργασιακές συνθή-
κες. Για μας τους κατοίκους θα μείνει η
φτώχεια, η ανεργία, η υποβάθμιση της γει-
τονιάς μας. Ζητάμε λιμάνι αποκλειστικά
δημόσιο, ανοιχτό σε όλο το λαό”.

“Σήμερα δίνουμε μια πρώτη απάντηση”,
είπε ο Γιάννης Σηφακάκης, από την “Πρω-
τοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική κα-
ταστροφή και την κλιματική αλλαγή”, “Δεν
θα αφήσουμε τα σχέδια κυβέρνησης-CO-
SCO να προχωρήσουν. Είναι κοινή μάχη με
τον αγώνα ενάντια στις εξορύξεις, ενάντια
στην λεηλασία κάθε ελεύθερου χώρου”.

Την Τρίτη 8 Οκτώβρη, την ώρα που η
Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπο-
γραφείο, οι ίδιες κινήσεις καλούσαν ανοι-
χτή σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά για την συνέχιση του αγώνα με πρώ-
το βήμα μια μεγάλη παμπειραϊκή κινητο-
ποίηση.

Λένα Βερδέ

Πειραιάς εναντίον COSCO
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Ξεκάθαρο ΟΧΙ!
(και όχι στήριξη όπως ΣΥΡΙΖΑ)

Η επίσκεψη Πομπέο στην Αθήνα άφησε πίσω της πολλαπλά μη-
νύματα για τα αδιέξοδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη μέσα κι
έξω από τη χώρα.

Στο εσωτερικό, ο τίτλος που ταιριάζει στο χειρισμό της επίσκεψης
είναι το κλασικό “ο έρωτας που ντρέπεται να πει το όνομά του”. Παρά
την ανοιχτή συναίνεση από την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ,
η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Τραμπ δεν προβλήθηκε πα-
ρά μόνο εκ των υστέρων. Μέχρι το Σάββατο που ήταν προγραμματι-
σμένες οι διαδηλώσεις ενάντια στην “αμυντική συμφωνία Ελλάδας-
ΗΠΑ”, η επίσκεψη απουσίαζε από τα ΜΜΕ ακόμη και όταν ο Πομπέο
είχε προσγειωθεί στο Ελ. Βενιζέλος. Και βέβαια το Σάββατο σιδερό-
φρακτος αποκλεισμός με κλούβες και ΜΑΤ. Τόσο σίγουρη αισθάνεται
η κυβέρνηση για τις επιλογές της τρεις μήνες μετά τις εκλογές.

Ταυτόχρονα, υπάρχει άλλος ένας τίτλος που ταιριάζει στην κυβερ-
νητική εξωτερική πολιτική: “όποιος φτιάχνει πολλούς άξονες στο τέ-
λος κάθεται στον άξονα”. Οι προσδοκίες ότι ο ελληνικός καπιταλισμός
θα έχει ενεργητική στήριξη από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό για τις
φιλοδοξίες του στην Ανατολική Μεσόγειο διαψεύδονται. Την ώρα που
ο Ερντογάν προχωράει ξανά σε γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, η δή-
λωση Πομπέο ότι η κατάσταση αντιμετωπίζεται δια της διπλωματικής
οδού είναι μια ψυχρολουσία για τα γεράκια σε Αθήνα και Λευκωσία. Η
προδοσία των Κούρδων του Κομπάνι από τις αμερικανικές δυνάμεις
την ώρα που ο τουρκικός στρατός μπαίνει στις περιοχές τους επιβε-
βαιώνει την εικόνα.

Σύγκρουση
Αποδεικνύονται προφητικά τα λόγια της Μαρίας Στύλλου στο περιο-

δικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω που κυκλοφορεί:
“Ο Μητσοτάκης έχει βάλει πλώρη να ολοκληρώσει την πολιτική Τσί-

πρα στην περιοχή και στις διεθνείς συμμαχίες. Αφού κατάπιε τη δια-
φωνία με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τώρα θέλει να καλύψει το κενό
που έχει αφήσει στην περιοχή η κρίση στη σχέση των ΗΠΑ με την
Τουρκία. Δεν είναι μόνο οι διαφωνίες για το ρόλο της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο και τις ΑΟΖ, αλλά και η σύγκρουση γύρω από το
ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ποιος θα
μπορέσει να λειτουργήσει σαν αντίβαρο στην αντιφατική συμμαχία
που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε Ιράν, Τουρκία, Συρία και Ρωσία.

Ο Πομπέο τρέχει να οργανώσει και να διευρύνει τα στηρίγματα των
ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι πρόθυμη να παίξει αυτόν το ρόλο. Και νέες
φρεγάτες, και κινητοποίηση για να μη μπει ιρανικό πλοίο στα «ελληνι-
κά ύδατα» και επίσκεψη Πομπέο τον Οκτώβρη στην Ελλάδα. Όμως κι
αυτά τα σχέδια είναι εστίες αβεβαιότητας, γιατί οι διεθνείς ανταγωνι-
σμοί και τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα δεν είναι τόσο σταθερά. Ο
Τραμπ στη σύνοδο των G7 ζήτησε να γίνει η Ρωσία ξανά το 8ο μέλος
(ήταν και παλιά αλλά την απέκλεισαν μετά την επέμβαση στην Κρι-
μαία). Επίσης, στο τέλος της συνόδου των G7 έκανε δηλώσεις ότι δέ-
χεται τη μεσολάβηση του Μακρόν για συνάντηση με τον πρόεδρο του
Ιράν Ρουχανί. 

Ο Μητσοτάκης μπορεί να τα δώσει όλα στον Πομπέο και στο τέλος
να δει τον Τραμπ αγκαλιά με τον Πούτιν και τον Ερντογάν”.

Όντως Μητσοτάκης-Δένδιας τα έδωσαν όλα: και την Αλεξανδρούπο-
λη και το Στεφανοβίκειο και τη διάρκεια της Συμφωνίας. Και όντως
έχουν τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλωμένη ανοιχτά με συνεντεύξεις του
Κατρούγκαλου στην ΕφΣυν του Σαββάτου και του Αποστολάκη στην
Καθημερινή της Κυριακής. Ο πρώτος δηλώνει ότι “και στην εξωτερική
πολιτική η κυβέρνηση τρώει από τα έτοιμα” δηλαδή συνεχίζει στο δρό-
μο που έστρωσε η κυβέρνηση Τσίπρα. Και ο δεύτερος τονίζει ότι “εί-
μαστε το κράτος που μπορεί να παίξει τον κύριο ρόλο προάσπισης
των ενεργειακών συμφερόντων στην Ανατ. Μεσόγειο” και ότι “όταν οι
αμερικανικές δυνάμεις είναι στην Ελλάδα και σε όσο μεγαλύτερη έκτα-
ση γίνεται (!), μεταδίδουν ασφάλεια”.

Η μόνη ασφάλεια που μπορούμε να έχουμε απέναντι σε αυτά τα σχέ-
δια είναι αυτή που “μεταδίδουν” οι διαδηλωτές του Σαββάτου και μαζί
τους όλο το κίνημα που απαιτεί: Κλείστε τις βάσεις, αγκαλιάστε τους
πρόσφυγες, σταματήστε τις εξορύξεις. Δεν θα πολεμήσουμε ούτε για
τον Τραμπ, ούτε για την Exxon, ούτε για τον Λάτση, ούτε για τα γεράκια
που ονειρεύονται ελληνικές φρεγάτες μέχρι την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Πάνος Γκαργκάνας

Χιλιάδες διαδηλωτές και διαδη-
λώτριες βγήκαν σήμερα
στους δρόμους της Αθήνας

ενάντια στην επίσκεψη του Μάικ
Πομπέο, υπουργού Εξωτερικών του
Τραμπ, ύστερα από κάλεσμα που
έκαναν οι δυνάμεις της Αριστεράς -
το ΚΚΕ στο Σύνταγμα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και άλλες οργανώσεις στα Προπύ-
λαια.

Η προσπάθεια της αστυνομίας να
εμποδίσει τις πορείες να φτάσουν
στην αμερικάνικη πρεσβεία απο-
κλείοντας όλο το κέντρο με κλού-
βες των ΜΑΤ, ήταν άλλη μια πρό-
κληση της κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας που υποδέχτηκε τον
εκλεχτό του πιο χυδαίου ρατσιστή,
πολεμοκάπηλου και σεξιστή προ-
έδρου των ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, τα συνθήματα
ενάντια στην συμφωνία, που θα με-
τατρέψει όλη την Ελλάδα σε μια
απέραντη αμερικανική στρατιωτική
βάση οξύνοντας τον αντιδραστικό
ανταγωνισμό με την Τουρκία, κυ-
ριάρχησαν, μαζί με αυτά της αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες: «Όχι
συμφωνίες ιμπεριαλιστικές, κλείστε
τη Σούδα και τις Μόριες», «Τραμπ –
Πομπέο οι πρώτοι τρομοκράτες,
Μητσοτάκης – Δένδιας τους κάνου-
νε τις πλάτες», «τις βάσεις κλείστε –
τα σύνορα ανοίξτε», «Άγκυρα –
Αθήνα – Λευκωσία, εχθρός μας το
κεφάλαιο και η στρατοκρατία».

Η αξιωματική αντιπολίτευση του
ΣΥΡΙΖΑ έλαμψε δια της απουσίας
της χωρίς να βρει ούτε μια λέξη να

πει ενάντια στην επίσκεψη, επιμέ-
νοντας στη γραμμή των συνεργα-
σιών με τα γεράκια του πολέμου
που ακολούθησε ως κυβέρνηση.

Συνεχίζουμε την πάλη ενάντια
στην κυβέρνηση της λιτότητας, του
ρατσισμού και της πολεμοκαπηλεί-
ας, συνδέοντας τις αντιμπεριαλιστι-
κές κινητοποιήσεις με τις εργατικές
αντιστάσεις και την αντιρατσιστική

αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Με
επόμενο μεγάλο σταθμό την Πανελ-
λαδική Συνέλευση και τη Διεθνή Συ-
νάντηση κατά του ρατσισμού και
του φασισμού που οργανώνει η
ΚΕΕΡΦΑ το ερχόμενο Σάββατο
12/10 στη Νομική της Αθήνας.

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
5/10/19

Μαζικές
διαδηλώσεις

5/10, Διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη Πομπέο. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Σύνταγμα 5/10. Φωτό 902.gr

5/10, Φραγμός της ΕΛΑΣ στη Σταδίου. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Μια νέα επίθεση εναντίον των προσφύγων
και των μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη
τις τελευταίες βδομάδες με πρωταγωνι-

στή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 

Η ανθρωπιστική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη
στη Μόρια, με 13.000 ανθρώπους, στην πλειοψη-
φία τους γυναίκες και παιδιά, να μην μπορούν να
ικανοποιήσουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες
όπως η πρόσβαση σε φαγητό, καθαρό νερό, στέ-
γαση, υγειονομική περίθαλψη είναι η κορυφή του
παγόβουνου καθώς παρόμοια ασφυκτική είναι η
κατάσταση που επικρατεί σε στρατόπεδα των άλ-
λων νησιών αλλά και της ενδοχώρας. 

Τι κάνει μπροστά σε όλα αυτά η κυβέρνηση
Μητσοτάκη, που έχει και το θράσος να πουλάει
ευαισθησία δηλώνοντας “μακριά από εμάς οποι-
αδήποτε ξενοφοβία ή ρατσισμός”; Με μια σειρά
από δηλώσεις -και επίσημες ανακοινώσεις-
υπουργών αλλά και με ένα νομοσχέδιο που ήδη

μαγειρεύεται στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη,
επιχειρεί να ανοίξει μια πολυμέτωπη ρατσιστική
επίθεση που περιλαμβάνει:

Το άνοιγμα νέων στρατοπέδων συγκέντρωσης
και την επέκταση των ήδη υπαρχόντων σε απο-
μονωμένα σημεία -no man's land- στην ηπειρωτι-
κή χώρα προκειμένου τάχα να “αποσυμφορήσει”
τα νησιά. Αντί να δώσει άσυλο και στέγη και να
ανοίξει τις πόλεις στους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες, τους μεταφέρει σε νέες “Μόριες”
όπως αποδεικνύεται και από τη μεταφορά, τη
Δευτέρα 7/10, εκατοντάδων προσφύγων από τη
Μόρια στο Βαγιοχώρι του Δήμου Βόλβης.

Την σκλήρυνση της “αποτρεπτικής” πολιτικής,
δηλαδή της έντασης κοινών περιπολιών του λιμε-
νικού και του στρατού σε συνεργασία με την
Frontex και τo NATO στα σύνορα προκειμένου να
σταματάνε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
πριν καν τα περάσουν -κλιμακώνοντας ανεπίσημα

Μια πινακίδα στέκεται στην είσο-
δο του ΚΥΤ Μόριας. Γράφει: 

“ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Έργο: Άμεση ανταπόκριση στην
προσφυγική-μεταναστευτική κρίση
παρέχοντας καταφύγιο και κατάλυ-
μα, σίτιση, υγειονομική περίθαλψη,
μεταφορά στα hotspots, διασφαλί-
ζοντας έτσι υγεία και ασφαλείς συν-
θήκες διαβίωσης στην ομάδα-στό-
χου.  
Αριθμός Συμφωνίας: ΗΟΜΕ 2016...
Προϋπολογισμός: 6.167.750.000 ευ-
ρώ
Συγχρηματοδοτούμενο από το Τα-
μείο Εσωτερικής Ασφάλειας και Συ-
νόρων της ΕΕ”.

Αν αναζητά κανείς πραγματικά
ποιον βαραίνουν οι ευθύνες για την
ανθρωπιστική κρίση που βρίσκεται
σε εξέλιξη στη Μόρια, σε αυτήν την
πινακίδα μπορεί να βρει όλες τις
απαντήσεις: Είναι η “περίφημη” συμ-
φωνία του 2016 με την οποία αποφα-
σίστηκε το κλείσιμο των συνόρων και
η δημιουργία των “χοτσποτ” με ευ-
θύνη του ελληνικού κράτους και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν αναζη-
τά κανείς έστω και ένα ψήγμα αλή-
θειας στις υπηρεσίες που τάχα πα-
ρέχει το συγκεκριμένο “Έργο” στην
“ομάδα στόχου”, είναι μονάχα οι δύο
τελευταίες αυτές λέξεις. Είναι ένα
στρατόπεδο συγκέντρωσης στο δο-
λοφονικό στόχαστρο του οποίου βρί-
σκονται οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου -έντεκα
μέρες από τη στιγμή που ένα φορτη-
γό πάτησε κατά λάθος ένα πεντά-
χρονο παιδί από το Αφγανιστάν που
έπαιζε σε μια κούτα και πέντε μέρες
μετά τη φωτιά που ξέσπασε καίγον-
τας μέχρι θανάτου μια γυναίκα και
τραυματίζοντας άλλους μετανάστες-
βρεθήκαμε στη Μόρια μαζί με τον
συνάδελφο φωτορεπόρτερ Αλέξαν-
δρο Σταματίου. Στην πύλη μας υπο-
δέχτηκαν οι υπεύθυνοι μαζί με την
αστυνομία που έκανε ξεκάθαρο ότι ο
Τύπος δεν είναι δεκτός στο εσωτερι-
κό του στρατοπέδου. Παρά το γεγο-

νός ότι η ΕφΣυν είχε υποβάλει σχετι-
κό αίτημα, ούτε στον Αλέξανδρο επι-
τράπηκε να μπει μέσα.

Αλλά δεν χρειάζεται να μπει κανείς
για να διαπιστώσει το τι πραγματικά
συμβαίνει. Με τον αριθμό των προ-
σφύγων και των μεταναστών να φτά-
νει τις 13.000 για ένα χώρο στον
οποίο προβλεπόταν, μετά και την τε-
λευταία επέκταση να “φιλοξενεί”
3.300 άτομα, χιλιάδες άνθρωποι εί-
ναι αναγκασμένοι να ζουν στους γύ-
ρω ελαιώνες κάτω από τις χειρότε-
ρες συνθήκες μέσα σε μικρές σκη-
νές και ανάμεσα κυριολεκτικά σε σω-
ρούς από σκουπίδια όλων των ειδών. 

Τους βρήκαμε μουσκεμένους, με-
τά από μια νυχτερινή μπόρα να προ-
σπαθούν να ανοίξουν χαντάκια γύρω
από τις σκηνές τους ζώντας σε μια
συνεχή αγωνία για τα πάντα. Από τα
άμεσα: Αν θα καταφέρουν να εξα-
σφαλίσουν ένα πιάτο φαγητό και κα-
θαρό νερό, αν θα καταφέρουν να
χρησιμοποιήσουν ποτέ την τουαλέ-
τα, αν θα πλυθούν οι ίδιοι και αν θα

πλύνουν τα ρούχα τους –γιατί για
όλα αυτά απαιτείται να στηθούν σε
ουρές περιμένοντας ώρες με αβέ-
βαιο αποτέλεσμα. Μέχρι τα πιο μα-
κρινά: Πότε θα περάσουν επιτροπή,
θα πάρουν άσυλο, θα τους πάνε
στην Αθήνα, θα τους πάνε σε άλλο
στρατόπεδο, θα τους απελάσουν; 

Ασφάλεια 
“Έφτασα στη Μυτιλήνη στις 19 Σε-

πτεμβρίου” μας λέει ο Σάφι που είναι
από τη Σομαλία. “Όλοι ξέρουν την
κατάσταση η οποία επικρατεί στη
χώρα μου. Υπάρχει ένας συνεχιζόμε-
νος πόλεμος που κρατάει εδώ και
δέκα χρόνια και δεν υπάρχει καμιά
ασφάλεια για το λαό εκεί. 

Έμεινα πραγματικά έκπληκτος με
την κατάσταση που επικρατεί εδώ.
Μου έδωσαν ένα χαρτί και μου είπαν
σε ένα μήνα θα περάσεις συνέντευ-
ξη  -και από τότε είμαι εδώ και κοιμά-
μαι κάτω από τα δέντρα έξω από το
καμπ σε μια καλοκαιρινή σκηνή χω-
ρίς καν πλαστικό κάλυμμα. Χθες τη

νύχτα έβρεξε και γίναμε μούσκεμα,
πήγαμε σε ένα παλιό κτίριο και μεί-
ναμε εκεί.  

Νόμιζα ότι εδώ θα βρούμε βοήθεια
αλλά δεν βλέπουμε απολύτως καμία
βοήθεια. Αντίθετα είδαμε τα πλαστι-
κά κουτιά που έχουν τον κόσμο να
παίρνουν φωτιά, ανθρώπους να καί-
γονται και να πεθαίνουν. Προσπα-
θούμε να κάνουμε υπομονή αλλά εί-
ναι δύσκολο. Με ρωτάς για το φαγη-
τό, αλλά για να είμαι ειλικρινής από
τη μέρα που ήρθα εδώ μόνο μια φο-
ρά κατάφερα να πάρω φαγητό. Η
ουρά είναι τόσο μεγάλη και όταν
πλησιάζει η σειρά σου, σου λένε ότι
έχει τελειώσει το φαγητό. Νερό πί-
νουμε, αυτό που υπάρχει στις τουα-
λέτες. Για να χρησιμοποιήσεις τις
τουαλέτες, ξανά τεράστιες ουρές -
καταλαβαίνετε βέβαια πόσο μεγάλο
πρόβλημα είναι αυτό. Για να πάρεις
το λεωφορείο να κατέβεις στην πόλη
ξανά ουρές με εκατοντάδες ανθρώ-
πους. Υπάρχει ένα μόνο λεωφορείο
που μπορεί να μεταφέρει μόνο 50

άτομα γι' αυτό πάμε παντού με τα
πόδια.

Εάν οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν
πραγματικά να μας βοηθήσουν πρέ-
πει να έλθουν εδώ και να δουν πως
ζούμε εδώ στη Μόρια. Αυτό είναι το
τελευταίο που έχω να πω. Είστε οι
πρώτοι που συναντώ εδώ και με αν-
τιμετωπίζουν σαν άνθρωπο”.     

Λίγο πιο πάνω, κοιτάζοντας από
ψηλά μέσα στο χοτσπότ δεν είναι
δύσκολο να καταλάβεις πώς κάηκαν
άνθρωποι. Ένα χάος από κοντέινερ,
ηλεκτρικά και κάθε είδους σύρματα,
χημικές τουαλέτες, αντίσκηνα,
απλωμένα ρούχα και ένα πλήθος αν-
θρώπων να προσπαθεί να επιβιώσει
ανάμεσά τους, μέσα σε ένα περι-
φραγμένο με τείχη και συρματο-
πλέγματα χώρο.   

“Με λένε Νάσερ, είμαι 21 ετών
από το Ιράκ και πολύ θα ήθελα να εί-
μαι στη χώρα μου αλλά δείτε τι συμ-
βαίνει αυτή τη στιγμή εκεί. Ο κόσμος
διαδηλώνει, υπάρχουν δεκάδες νε-
κροί, αυτή είναι η κατάσταση που
έχει δημιουργήσει ο πόλεμος. Υπάρ-
χουν τεράστιες διαδηλώσεις γιατί
δεν υπάρχει ελευθερία. Ήρθα εδώ
να ξαναχτίσω τη ζωή μου αλλά εδώ
ζούμε μια ασφυκτική κατάσταση. Εί-
μαι εδώ 14 μήνες και περιμένω εδώ
και έξι μήνες την έγκριση για να κα-
τέβω στην Αθήνα”. 

“Bρίσκομαι στο νησί από το 2015
και από όσα τουλάχιστον έχω δει
εγώ η κατάσταση είναι χειρότερη
από ποτέ. Ποτέ δεν είχε τόσο κόσμο
η Μόρια, ούτε τόσα πολλά παιδιά,
ούτε τόσο μα τόσο πολύ σκουπίδι”
μας λέει χαρακτηριστικά η Νατάσα
Παπανικολάου, δημοσιογράφος
στην εφημερίδα Πολιτικά Λέσβου.

“Είμαι από το Αφγανιστάν και βρί-
σκομαι στο νησί εδώ και δύο βδομά-
δες” μας λέει μια νεαρή κοπέλα. “Ζη-
τάμε από την κυβέρνηση, παρακα-
λούμε να μας βοηθήσει, μην μας

“Αφήστε μας να πάμε όπου θέλουμε”

Το κολαστήριο της Μόριας. Ζωή δίπλα στα καμένα.  Φωτό: Γ. Πίττας

Ο φωτορεπόρτερ Αλέξανδρος
Σταματίου μαζί με πρόσφυγες έξω

από τη Μόρια. Φωτό: Γ. Πίττας
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Δύο συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις αλληλεγγύης σε πρόσφυγες
και μετανάστες πραγματοποιήθηκαν στη Μυτιλήνη από συλλογικό-
τητες την Τρίτη 1η Οκτώβρη και το Σάββατο 5 Οκτώβρη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ (stonisi.gr) την Τρίτη το απόγευμα, η διαδή-
λωση που ξεκίνησε από την πλατεία Σαπφούς βάδισε στους δρόμους της
Μυτιλήνης “με κεντρικό σύνθημα Να μην συνηθίσουμε τον θάνατο. Άμε-
σος απεγκλωβισμός” ενώ “μικρή στάση πραγματοποιήθηκε έξω από το
πλοίο της Frontex του Ηνωμένου Βασιλείου VALIANT”. Το Σάββατο το με-
σημέρι μετά από κάλεσμα της συνέλευσης βάσης εργαζομένων σε ΜΚΟ
Λέσβου, ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται σιγά-σιγά στην πλατεία
Σαπφούς, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ με τα πανό τους αλλά και φοιτητές, εκ-
παιδευτικοί και εργαζόμενοι από άλλους χώρους, κάτοικοι της Μυτιλήνης
και πρόσφυγες.   

“Είναι πολύ λυπηρό στην εποχή μας να υπάρχουν τέτοια κέντρα κράτη-
σης” μας λέει η Βασιλική Τσιφτσή, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός.“Πριν λί-
γο μιλούσα με μια συναδέλφισσα στην Αθήνα και μου θύμισε ότι τέτοια
κέντρα κράτησης έχουν να υπάρξουν από την εποχή της Μακρονήσου.
Το κολαστήριο της Μόριας θυμίζει μαύρες εποχές της ιστορίας μας. Στη
Μυτιλήνη δεν είμαι πολύ καιρό, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι τα αντανα-
κλαστικά του κόσμου χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα, όπως πάντα συμ-
βαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Από τη μια ο κόσμος της αλληλεγγύης
και από την άλλη άνθρωποι που στιγματίζουν οτιδήποτε το διαφορετικό
με στόχο να δημιουργήσουν ρατσιστικό μένος μέσα στην κοινωνία”.
“Πέρσι το 70% των προσφυγόπουλων των δομών στη Λέσβο έμεινε έξω
από την εκπαίδευση. Φέτος, ακόμη το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει και
αυτό συνδέεται με το πάγωμα των προσλήψεων εκπαιδευτικών” μας λέει
ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου, επίσης αναπληρωτής εκπαιδευτικός. “Θα
πρέπει να παλέψουμε μαζί αυτές τις διεκδικήσεις, προχθές υπήρχε απερ-
γία ενάντια στα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης, σήμερα πορεία για
τους πρόσφυγες. Πρόκειται για μέτωπα που συνδέονται μεταξύ τους”.

Συνδικαλιστικό κίνημα
“Προερχόμαστε από το συνδικαλισμό, εγώ είμαι συγκεκριμένα από τον

ΟΤΕ και το ζητούμενο είναι τι κάνουμε μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία”
μας λέει ο Δημήτρης Καράμαλης, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου
Λέσβου. “Η ανάγνωση του Εργατικού Κέντρου, που ελέγχεται από το ΠΑ-
ΜΕ, είναι να κλείσει το κέντρο στη Μόρια, πολύ σωστά μέχρι εδώ, να φύ-
γουν οι πρόσφυγες και να αποσυμφορηθεί η κατάσταση προς την ηπει-
ρωτική Ελλάδα. Ερώτημα: οι δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι σε κα-
λή κατάσταση; Υπάρχουν δομές; Υπάρχουν δωμάτια; Που θα μείνει όλος
αυτός ο κόσμος; 

Αυτό δεν μας ενδιαφέρει; Από την μια συλλαλητήρια με ακροδεξιό κύ-
κλο, το δήμαρχο, τους παπάδες για να κλείσει το κέντρο, και από την άλ-
λη καμιά αναφορά στην κατάργηση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, και λί-
γες αναφορές στο δικαίωμα του ασύλου, για τα μάτια του κόσμου προ-
σωπική μου άποψη. 

Ναι, να κλείσει το στρατόπεδο, γιατί στρατόπεδο είναι -ΚΥΤ μπορεί να
είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ- ο κόσμος να απεγκλωβιστεί. Να δοθούν χαρτιά,
όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, αλλά και όσοι θέλουν να μείνουν, να μπο-

ρούν με ανθρώπινους όρους όπως εμείς. Πρέπει το συνδικαλιστικό κίνη-
μα, και από την ΑΔΕΔΥ που υπάρχει εδώ και από τα συνδικάτα, να αναλά-
βει τις ευθύνες του και να κινητοποιήσει τον κόσμο σε αυτό που είναι και
το ζητούμενο, την ένωση του κόσμου της εργασίας με τους πρόσφυγες”. 

“Τα γεγονότα στη Μόρια είναι τραγικά, το θέμα είναι τι απάντηση δίνει
η τοπική κοινωνία. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ζεστή και αλλη-
λέγγυα στην είσοδο των προσφύγων και των μεταναστών. Στη συνέχεια,
λίγο η κόπωση, λίγο οι συμφωνίες εναντίον των μεταναστών, λίγο η γκε-
τοποίηση, το ότι πήραν τους μετανάστες από το κέντρο της πόλης και
τους πήγαν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, είχαν αντίστροφες συνέ-
πειες. Είναι μια ανοιχτή μάχη, μια κλασσική διελκυστίνδα και μέσα στην
εκπαίδευση και στην κοινωνία. Σήμερα διαδηλώνουμε ξανά αλλά το ζήτη-
μα δεν είναι να έχεις τον κόσμο μετά από ένα τραγικό γεγονός, είναι ο
αγώνας να έχει συνέχεια και να έχει αποτελέσματα” μας λέει ο Κώστας
Ντουράκης, μέλος ΔΣ της ΕΛΜΕ Λέσβου.

Με συνθήματα «Λέσβος γη αντιφασιστική», «Λευτεριά-Αζαντί», «Ούτε
στη Λέσβο ούτε στα νησιά, στρατόπεδα συγκέντρωσης ποτέ και πουθε-
νά», «Frontex σημαίνει πρόσφυγες πνιγμένοι», «Say it loud say it clear re-
fugees are welcome here», η διαδήλωση, αφού έκανε μια στάση στο Κα-
ρά Τεπέ, βάδισε προς τη Μόρια όπου και σταμάτησε πριν φτάσει μπρο-
στά στο φραγμό της αστυνομίας. 

“Εδώ και πολλά χρόνια στην Μυτιλήνη παλεύουμε ενάντια στο ρατσισμό
και τους ακροδεξιούς στους οποίους περιλαμβάνονται και υψηλά στελέχη
και βουλευτές της ΝΔ” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Παρασκευάς
Ψάνης από την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου. “Είναι αυτοί που υποκινούν τις κινητο-
ποιήσεις των δήθεν 'αγανακτισμένων' και δεν συμμαζεύεται, αλλά και η
εκκλησία από την άλλη πλευρά που σιγοντάρει. Τώρα με τον ερχομό της
κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουμε γνώση ότι αναμένεται κλιμάκωση στις
σοβαρές παραβιάσεις (που συνέβαιναν και πριν βέβαια) των δικαιωμάτων
των προσφύγων και των μεταναστών –και τους οποίους εμείς δεν τους ξε-
χωρίζουμε, τους θεωρούμε εξίσου καλοδεχούμενους και τους δυο. 

Μέσα σε μια βδομάδα έγιναν δύο διαδηλώσεις που προσέλκυσαν ένα
σοβαρό αριθμό ανθρώπων. Είναι ανάγκη να απλώσουμε αυτή τη διάθεση,
μέσα στα σωματεία, να σπάσει η αδράνεια και η αντίθεση αρκετές φορές
των ηγεσιών, να κινητοποιηθεί η βάση ώστε να υπάρξουν αποφάσεις και
πρωτοβουλίες που θα λένε: καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, να ανοίξουν
τα σύνορα, να κλείσουν τα στρατόπεδα, άσυλο και στέγη για όλους”.

κρατάει εδώ, να μας αφήσουν να πάμε
στην Αθήνα ή να μας ανοίξουν τα σύνο-
ρα να πάμε σε όποια χώρα θέλει ο κα-
θένας. Γιατί μας κρατάνε εδώ; Εγώ δεν
θέλω να πάω σε άλλη χώρα, θέλω να
φύγω από εδώ, να πάω στην Αθήνα να
μείνω σε ένα σπίτι σαν άνθρωπος. Ευ-
χαριστούμε που ήρθατε εδώ πάνω και
βοηθάτε να ακουστεί η φωνή μας”.    

Την Κυριακή το βράδυ δόθηκε άδεια
σε 450 πρόσφυγες να φύγουν από τη
Μόρια με το βραδινό πλοίο προς τον
Πειραιά, ενώ στη Χίο το πλοίο φόρτωσε
μερικές εκατοντάδες ακόμη ανθρώ-
πους. Είναι προφανές ότι η εξέγερση
που προκλήθηκε μετά την φωτιά, αλλά
και οι κινητοποιήσεις, πιέζουν την κυ-
βέρνηση να κάνει κάτι για να αποσυμ-
φορηθεί η κατάσταση στη Μόρια.

Προσφυγόπουλα
Την ώρα που έφευγε το πλοίο από το

λιμάνι χαρούμενες κοπέλες και αγόρια
έβγαζαν φωτογραφίες με φόντο την
όμορφη Μυτιλήνη την ώρα που σουρού-
πωνε. Άλλοι χαιρετούσαν με τα χέρια
τους φίλους ή συγγενείς που στέκονταν
πίσω από το φράχτη του λιμανιού λίγα
μέτρα πιο κάτω από το Άγαλμα της
Ελευθερίας που στέκεται δίπλα στο λι-
μάνι. Εκατοντάδες προσφυγόπουλα εί-
χαν μετατρέψει το δεύτερο κατάστρω-
μα του πλοίου σε μια πολύβουη σχολική
αυλή παίζοντας και γελώντας. Τα χαμό-
γελα ήταν και στα πρόσωπα των γονιών:
“μάλλον θα μας πάνε στην Θεσσαλονί-
κη”.

Μετά από μια βροχερή νύχτα, και με-
τά από μια πολυκάμερη τηλεοπτική υπο-
δοχή τους στον Πειραιά (στη Μόρια που
να φτάσουν...) για να φανεί ότι η “κυ-
βέρνηση λύνει το πρόβλημα” την Δευτέ-
ρα το πρωί, οι προσφυγικές οικογένειες
επιβιβάστηκαν στα πούλμαν – “προς την
κεντρική Μακεδονία” όπως μετέδιδε
ζωντανά ένας τηλερεπόρτερ. Το από-
γευμα οι πρώτοι από αυτούς έφτασαν
σε ένα άλλο περιφραγμένο με συρματό-
πλεγμα στρατόπεδο με κοντέινερ, στη
μέση του πουθενά κοντά στο Βαγιοχώ-
ρι, στη λίμνη Βόλβη.

τα παράνομα push back.
Την κλιμάκωση των επιχειρήσεων “σκούπα” της

αστυνομίας σε δρόμους και σπίτια σε όλη τη χώρα
που βάζει στο στόχαστρο τους πρόσφυγες αλλά
και παλιούς και νεότερους μετανάστες.

Τη μη χορήγηση ΑΜΚΑ στα παιδιά προσφύγων
και μεταναστών αλλά και τους ίδιους τους πρόσφυ-
γες και μετανάστες που μπορεί να βρίσκονται στο
στάδιο έκδοσης νομιμοποιητικών εγγράφων, τα
ασυνόδευτα ανήλικα και βέβαια σε όλους όσοι θεω-
ρούνται “παράνομοι μετανάστες”.

Την κλιμάκωση των απορρίψεων ασύλου και των
απελάσεων προσφύγων –με ένα ήδη προαποφασισμέ-
νο “πλαφόν” τις 10.000 απελάσεις μέχρι το τέλος του
2020, μέσα από αλλαγές στον τρόπο χορήγησης ασύ-
λου– κάνοντας λόγο ξανά για “λαθρο”μετανάστες” και
“μεταναστευτικό” αντί για προσφυγικό ζήτημα. 

Τη στοχοποίηση ιδιαίτερα των μουσουλμάνων –
καθώς όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κυβερνητι-

κός εκπρόσωπος Πέτσας “δεν μιλήσαμε ποτέ στο
παρελθόν για αλλοίωση πληθυσμού... αλλά εδώ μι-
λάμε για άλλου τύπου ροές, μεταναστευτικές, ιδίως
από χώρες με άλλη θρησκεία, με άλλο πολιτισμό...”                                                          

Απέναντι σε αυτή την πολυμέτωπη επίθεση –που
ανοίγει ξανά το δρόμο σε ακροδεξιούς και φασί-
στες να βγαίνουν από τις τρύπες τους– χρειάζεται
να υψώσει το ανάστημά του το κίνημα αλληλεγγύης
και το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα, πιάνον-
τας ξανά το νήμα που ξεκίνησε το 2015 και απαι-
τώντας: Ανοιχτά σύνορα, ανοιχτές πόλεις, στέγη,
άσυλο και χαρτιά για όλους-ες, πρόσφυγες και με-
τανάστες. Σχολείο για τα προσφυγόπουλα. Να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και η Φρόντεξ. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση το πρώτο άμεσο βήμα
συζήτησης, συντονισμού και οργάνωσης της δρά-
σης γίνεται στην Πανελλαδική Συνέλευση και Διε-
θνή Συνάντηση στην οποία μας καλεί όλες και
όλους στη Νομική στις 12 Οκτώβρη, η ΚΕΕΡΦΑ.

Στο πλευρό των προσφύγων

5/10, Πορεία προς τη Μόρια. Φωτό: Γ. Πίττας

1/10, Μυτιλήνη, Διαδήλωση μπροστά από
πλοίο της Frontex. Φωτό: stonisi.gr

Κείμενα-ρεπορτάζ: Γιώργος Πίττας



Ήταν 22 Μάρτη του 2014, όταν για
πρώτη φορά σε δεκάδες πόλεις
κατά κύριο λόγο της Ευρώπης αλ-

λά όχι μόνο, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν
συντονισμένα στους δρόμους ενάντια στο
ρατσισμό και τους φασίστες. Οι δολοφονίες
του Σαχζάτ Λουκμάν τον Γενάρη του 2013
και του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμβρη του
2013 είχαν χτυπήσει καμπανάκι για το κίνη-
μα στην Ελλάδα αλλά και παντού όπου
ακροδεξιά και ναζιστικά κόμματα επιχειρού-
σαν ή ευελπιστούσαν να ακολουθήσουν το
“παράδειγμα” της Χρυσής Αυγής.

Το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ για διεθνή ξεση-
κωμό εκείνη τη μέρα βρήκε μαζική ανταπό-
κριση από την Αθήνα, τα Χανιά και τη Θεσ-
σαλονίκη μέχρι τη Λευκωσία, τη Βαρσοβία,
το Παρίσι, τη Ναντ, την Τουλούζ, τη Λυών,
το Άμστερνταμ, τη Ρώμη, τις Βρυξέλλες, το
Λονδίνο, το Κάρντιφ, τη Γλασκώβη, τη Βαρ-
κελώνη, το Μπιλμπάο αλλά και τη Σεούλ, το
Σάο Πάολο, τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο.
Ήταν μόνο η αρχή του διεθνούς αντιρατσι-
στικού και αντιφασιστικού συντονισμού.
Ακολούθησαν η 21 Μάρτη του 2015, η 19
Μάρτη του 2016, η 18 Μάρτη του 2017, η
17 Μάρτη του 2018, η 16 Μάρτη του 2019.
Η σημασία τους ήταν και παραμένει τερά-
στια.

Δύναμη αντίστασης
Πρώτα από όλα, γιατί κάθε χρόνο στον

κατάλογο των κινητοποιήσεων προστίθον-
ταν ολοένα και περισσότερες χώρες. Το
2015 το κάλεσμα αγκάλιασαν η Αυστραλία,
η Ιρλανδία, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία.
Τα επόμενα χρόνια η Τουρκία, η Νορβηγία,
η Ελβετία, η Σλοβενία, ακόμα και ο Λίβανος.
Το 2016 έφτασαν τις πενήντα οι πόλεις σε
όλο τον κόσμο όπου έγιναν διαδηλώσεις, το
2017 άγγιξαν τις εβδομήντα, το 2018 ξεπέ-
ρασαν τις ογδόντα. Το 2019 οι αντιρατσιστι-
κές και αντιφασιστικές διαδηλώσεις του
Μάρτη έφτασαν στην Ουγγαρία του Όρμ-
παν αλλά και στην Βραζιλία του Μπολσονά-
ρο. Η κυρίαρχη άποψη ότι η άνοδος της
ακροδεξιάς δεν έχει αντίπαλο έπεφτε στο
κενό, καθώς οι διεθνείς ημέρες δράσης έδι-
ναν την ευκαιρία να εκφραστεί συντονισμέ-
να και ολοένα πιο μαζικά η δύναμη της αντί-
στασης.

Δεύτερον, γιατί σε μια σειρά από αυτές

τις χώρες, αυτές οι μέρες ήταν οι καθορι-
στικοί σταθμοί για την ίδια την οργάνωση
και ανάπτυξη του αντιρατσιστικού και αντι-
φασιστικού κινήματος. Τέτοιο ρόλο είχαν
για παράδειγμα στη Βρετανία με τη δημι-
ουργία της κίνησης Stand up to Racism.
Μαζί με το United Against Fascism, θα γί-
νονταν ο βασικός κορμός του αγώνα ενάν-
τια στην απειλή του ρατσιστικού Ukip και
των φασιστών του Τόμι Ρόμπινσον σε όλη
τη χώρα. Αντίστοιχο ρόλο είχαν στη Γερμα-
νία, όταν αμέσως μετά το Μάρτη του 2016
δημιουργήθηκε το αντιρατσιστικό μέτωπο
“Aufstehen gegen Rassismus” (Ξεσηκωθείτε
ενάντια στο ρατσισμό). Θα ήταν αυτό που
τα επόμενα χρόνια θα έμπαινε μπροστά στη
μάχη ενάντια στην άνοδο του AfD σε όλη τη
χώρα, με κορυφαία στιγμή τους 200.000
διαδηλωτές στο Βερολίνο τον Οκτώβρη του
2018.

Παντού αυτές οι μέρες βοήθησαν το κίνη-
μα να είναι πιο έτοιμο να απαντήσει στην
εκλογική άνοδο της ακροδεξιάς και τις ρα-
τσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων που
έχτιζαν όλο και πιο σκληρά το δόγμα της
Ευρώπης Φρούριο. Από την Αυστρία όπου
το κίνημα έφτασε σε κινητοποιήσεις ως και
100.000 ανθρώπων και διέλυσε την κυβέρ-
νηση στην οποία συμμετείχε η ακροδεξιά
του Στράχε, μέχρι τη Γαλλία όπου το κίνημα
ανέκοψε την προσπάθεια του Εθνικού Με-
τώπου της Μαρίν Λεπέν να πάρει την εξου-
σία.

Τρίτον, γιατί κάθε χρόνο στις κινητοποι-
ήσεις προστίθονταν νέες δυνάμεις. Η εμπει-

ρία στη χώρα μας είναι χαρακτηριστική. Κά-
θε φορά, τα καλέσματα και οι παρουσίες
συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων, μαθητι-
κών πρωτοβουλιών, κοινοτήτων μετανα-
στών, προσφύγων από τα στρατόπεδα με
τα παιδιά τους, δημοτικών σχημάτων, αρι-
στερών οργανώσεων, ανθρώπων των γραμ-
μάτων και των τεχνών, καλλιτεχών, γυναι-
κείων και ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικοτήτων πολλα-
πλασιάζονταν σε όλες τις πόλεις. Η μαζικό-
τητα και η ενότητα όλων των κομματιών του
κινήματος έστελνε δυνατό μήνυμα μιας αν-
τιρατσιστικής και αντιφασιστικής πλειοψη-
φίας που δεν θα κάνει πίσω μέχρι να τσακί-
σει ρατσισμό και φασίστες.

Εργατικές παρουσίες
Ανάλογη είναι η εμπειρία παντού. Στην τε-

λευταία κινητοποίηση το Μάρτη του 2019
στο Λονδίνο, συνδικάτα, μεταναστευτικές
κοινότητες, ρομά, νεολαία, βάδισαν με κεν-
τρικό σύνθημα “Φασιστικά καθάρματα θα
σας σταματήσουμε - Κράιστσερτς είμαστε
δίπλα σου” (η ρατσιστική δολοφονία μου-
σουλμάνων στο Κράιστσερτς της Ν.Ζηλαν-
δίας είχε ξεσηκώσει την οργή διεθνώς). Το
συνδικάτο των πυροσβεστών είχε από τις
πιο μαζικές εργατικές παρουσίες στη διαδή-
λωση, έχοντας κατεβάσει πυροσβεστικά
οχήματα που έγραφαν πάνω “Εργάτες όλων
των χωρών ενωθείτε” και “Ξεσηκωθείτε
ενάντια στο ρατσισμό”.

Την ίδια μέρα στους δρόμους του Παρισι-
ού, οι χιλιάδες αντιρατσιστές διαδηλωτές της
“Πορείας Αλληλεγγύης” με μαζική συμμετοχή

των αφρικανών μεταναστών χωρίς χαρτιά συ-
ναντήθηκαν με τα Κίτρινα Γιλέκα που διαδή-
λωναν για 18ο Σάββατο αλλά και αγωνιστές
ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Ενώ και στη
Νέα Υόρκη του Τραμπ, οι κινητοποιήσεις των
πρώτων χρόνων έγιναν, μετά και την ίδρυση
της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό
και το Φασισμό NYC, μια μεγάλη διαδήλωση
εκείνη τη μέρα που ένωσε εκατοντάδες κό-
σμο, ανάμεσά τους εκπροσώπους αραβικών
και μουσουλμανικών κοινοτήτων, μέλη του
Black Lives Matter, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινό-
τητας, Εβραίους αντιφασίστες.

Τέταρτον, γιατί ήταν οι ημέρες που κάθε
φορά συγκέντρωναν τις μάχες που είχαν
προηγηθεί σε κάθε χώρα, πρόβαλλαν τις
αιχμές και τα αιτήματα του αντιρατσιστικού
και αντιφασιστικού κινήματος παντού και
άνοιγαν το δρόμο για την κλιμάκωση του
αγώνα. Η εμπειρία στην Ελλάδα είναι ξανά
παράδειγμα. Το 2015, οι διαδηλώσεις είχαν
στο κέντρο τους τη μάχη για νομιμοποίηση
των μεταναστών, για δικαίωμα ψήφου, για
ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά, συνολικά το αί-
τημα “να ξηλωθεί όλη η ρατσιστική κληρο-
νομιά της δεξιάς” κόντρα στην κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ που μόλις είχε κερδίσει τις
εκλογές και έκανε πίσω από όλες της τις
υποσχέσεις. Δίπλα σε αυτά ήταν το αίτημα
για να μπουν ισόβια στη φυλακή οι χρυσαυ-
γίτες δολοφόνοι καθώς ένα μήνα μετά ξεκι-
νούσε η δίκη της Χρυσής Αυγής. Η κινητο-
ποίηση εκείνου του Μάρτη άνοιξε το δρόμο
για την αντιφασιστική απεργία στον Κορυ-
δαλλό τη μέρα έναρξης της δίκης και όλες

τις μεγάλες κινητοποιήσεις που ακολούθη-
σαν στα δικαστήρια.

Αντίστοιχα το 2016, ήταν η πρώτη απάν-
τηση στη ρατσιστική συμφωνία της ΕΕ με
την Τουρκία που υπογραφόταν εκείνες τις
μέρες και την οποία θα υλοποιούσε η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα επόμενα χρόνια δη-
μιουργώντας Μόριες σε όλη τη χώρα. Οι
διαδηλώσεις εκείνης της μέρας αποτέλεσαν
μια επίδειξη δύναμης για το κίνημα αλληλ-
λεγγύης που από το προηγούμενο καλοκαί-
ρι είχε απλωθεί σε όλη τη χώρα και είχε κα-
λοσωρίσει με κάθε τρόπο τους πρόσφυγες
και τα παιδιά τους. Τα συνθήματα “να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης”, “ανοι-
χτές πόλεις, σχολεία, νοσοκομεία” για όλες
και όλους, να πέσει ο φράχτης στον Έβρο
ακούστηκαν μαζικά σε όλες τις πόλεις, από
τη Μυτιλήνη μέχρι την Κρήτη και από την
Ξάνθη μέχρι τα Γιάννενα και την Πάτρα.

Κλιμάκωση αγώνων
Έτσι η ρατσιστική συμφωνία δεν νομιμο-

ποιήθηκε ποτέ στα μάτια του κόσμου. Αντί-
θετα, οι μάχες για την υπεράσπιση των προ-
σφύγων και των μεταναστών, για να μπουν
στις πόλεις και όχι να είναι απομονωμένοι
στα νησιά και στα γκέτο των στρατοπέδων
συγκέντρωσης, η κόντρα με τις ρατσιστικές
επιθέσεις αποκλεισμού των προσφυγόπου-
λων και των παιδιών των μεταναστών από τα
σχολεία, οι αγώνες για να επιταχυνθεί η δίκη
της Χρυσής Αυγής και να αποκτά την δημο-
σιότητα που της αρμόζει, κλιμακώθηκαν σε
κάθε γωνιά της χώρας. Και οι διεθνείς ημέ-

ρες δράσης των επόμενων χρόνων ενίσχυαν
ακόμα περισσότερο αυτές τις μάχες.

Τον ίδιο συνέβαινε σε όλες τις χώρες.
Απονομιμοποιούσαν την ακροδεξιά και τους
φασίστες παντού όπου προσπαθούσαν να
σηκώσουν κεφάλι. Κατήγγειλαν συντονισμέ-
να το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία των κυ-
βερνήσεων και των κυρίαρχων τάξεων.
Απαιτούσαν ταυτόχρονα να σταματήσουν οι
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και οι πόλεμοι
από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Αφρική και
την Ασία. Διεύρυναν και δυνάμωναν το κίνη-
μα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες σε ολο-
ένα και περισσότερα σημεία: από αυτές τις
μέρες πήρε έμπνευση και δύναμη το αντι-
ρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα της
Ιταλίας για να υποδεχτεί τους πρόσφυγες
και να πετύχει τελικά την έξοδο του Σαλβίνι
από την κυβέρνηση.

Κι εδώ, η τελευταία κινητοποίηση, το
Μάρτη του 2019, δυο μήνες πριν τις Ευρωε-
κλογές και τις τοπικές εκλογές, έπαιξε κρί-
σιμο ρόλο στην αποκαθήλωση της Χρυσής
Αυγής: τη συντριπτική πτώση των ποσο-
στών της, την έξοδό της από τη Βουλή λίγο
μετά, την είσοδό της σε μια περίοδο τερά-
στιας κρίσης με κλείσιμο γραφείων, αποχω-
ρήσεις στελεχών, αλληλοκαρφώματα και
μια καταδικαστική απόφαση από το δικα-
στήριο μπροστά.

Η Διεθνής Συνάντηση και η Πανελλαδική
Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ ήταν κάθε χρόνο η
βάση για αυτές τις κινητοποιήσεις, τις δια-
στάσεις που έπαιρναν, την επιτυχία τους.
Το ίδιο ισχύει για φέτος. Το οριστικό τσάκι-
σμα των ναζί, τόσο με την ισόβια καταδίκη
των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής όσο και
με το κλείσιμο της πόρτας στους επίδοξους
μιμητές της, είναι μια μεγάλη μάχη που θα
δοθεί όλο το επόμενο διάστημα. Η ανατρο-
πή όλων των ρατσιστικών επιθέσεων της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη που απειλεί με νέες
Μόριες, απελάσεις και πνιγμένους στο Αι-
γαίο, είναι επίσης μια μεγάλη μάχη που ακο-
λουθεί. Αντίστοιχα μέτωπα είναι ανοιχτά σε
όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή όλων στις δια-
δικασίες του Σαββάτου στη Νομική και η
στήριξη των πρωτοβουλιών όπως η νέα διε-
θνή ημέρα δράσης στις 21 Μάρτη του 2020,
μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για να είναι
αυτές οι μάχες νικηφόρες.

Λένα Βερδέ
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη KEΕΡΦΑ 12 Οκτώβρη - Πανελλαδική Συνέλευση και Διεθνής Συνάντηση

Το Σάββατο 12 Οκτώβρη η Νομι-
κή της Αθήνας υποδέχεται ένα
μεγάλο ραντεβού του αντιρα-

τσιστικού και αντιφασιστικού κινήμα-
τος, την ετήσια Διεθνή Συνάντηση και
Πανελλαδική Συνέλευση της Κίνησης
Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και
τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ). Στα
επτά χρόνια της διοργάνωσής της, εί-
ναι η διαδικασία που έχει γίνει η αφε-
τηρία για τις πιο κρίσιμες πρωτοβου-
λίες στη μάχη ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες τόσο σε πανελλα-
δικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Σε αυτές τις πρωτοβουλίες συγκα-
ταλέγονται οι παγκόσμιες μέρες αν-
τιρατσιστικής και αντιφασιστικής
δράσης που κάθε Μάρτη τα τελευ-
ταία χρόνια ξεσηκώνουν εκατοντά-
δες χιλιάδες διαδηλωτές σε όλο τον
κόσμο. Το ξεκίνημά τους, από το
Μάρτη του 2014, είχε αποφασιστεί
στην πρώτη πανελλαδική συνέλευση
και διεθνή συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ
τον Οκτώβρη του προηγούμενου
χρόνου, με τη συμμετοχή αγωνιστών
και αγωνιστριών από μια σειρά χώ-
ρες. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν
μετατραπεί στους σημαντικότερους
σταθμούς του κινήματος διεθνώς,
παίζοντας παντού αναντικατάστατο
ρόλο στον αγώνα ενάντια στην άνο-
δο της ακροδεξιάς και των φασιστών
αλλά και ενάντια στις ρατσιστικές
πολιτικές των κυβερνήσεων που τους
ανοίγουν το δρόμο.

Σε αυτή την πολύχρονη διαδρομή
πατάει και η πρόταση για μια νέα διε-
θνή ημέρα δράσης στις 21 Μάρτη
του 2020, που θα συζητηθεί στη φε-
τινή συνάντηση. Η παρουσία ξανά
εκπροσώπων κινημάτων και πρωτο-
βουλιών από πολλές χώρες, τις ΗΠΑ,
τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία,
την Ισπανία, την Αυστραλία, την Κύ-
προ δείχνει ότι οι προηγούμενοι επι-
τυχημένοι Μάρτηδες του αντιρατσι-
σμού και του αντιφασισμού θα βρουν
δυναμική συνέχεια.

Διεθνής αντιφασιστικός συντονισμός ΚΕΕΡΦΑ
Πανελλαδική Συνέλευση 
και Διεθνής Συνάντηση 

κατά του φασισμού και του ρατσισμού

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

Εισηγητές:
Φόλκαρτ Μόζλερ, Ξεσηκωθείτε
Ενάντια στο Ρατσισμό, Γερμανία
Ντενί Γκοντάρ, Κίνηση μετανα-
στών χωρίς χαρτιά, Γαλλία
Mάικλ Σαλλάλ, Ενωμένοι ενάντια
στο Μίσος, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ
Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής
Παιδαγωγικής ΑΠΘ
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακι-
στανικής Κοινότητας Ελλάδος “η
Ενότητα”
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβου-
λος Αθήνας

• 6.30-8.30μμ:
Αμφιθέατρο Παπαρρηγόπουλου

Δέκα χρόνια ΚΕΕΡΦΑ
Δημήτρης Ζώτος, πολιτική αγωγή
δίκη ΧΑ
Προκόπης Παπαστράτης, ομότι-
μος καθηγητής Πάντειο
Γουέιμαν Μπένετ, Ξεσηκωθείτε
Ενάντια στο Ρατσισμό Βρετανία
Γιώργος Πίττας, Εργατική Αλλη-
λεγγύη
Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός
σύμβουλος Πειραιά
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμ-
βουλος Νίκαια
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος
Συλλόγου εργαζομένων Νοσοκο-
μείο Αγ. Σάββας

Παράλληλες συζητήσεις
• 4.30-6μμ:
Δίκη-καταδίκη 
της Χρυσής Αυγής
Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτι-
κή αγωγή δίκη ΧΑ

Κώστας Παπαδάκης, πολιτική
αγωγή δίκη ΧΑ
Γιώργος Τσιμουρής, αναπλ. κα-
θηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Πάντειο
Γκόρντον Μπίφερμαν, Ενωμένοι
Ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασι-
σμό, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Άσυλο και στέγη 
στους πρόσφυγες
Nίκος Κουραχάνης, συγγραφέας-
διδάκτορας Πάντειο
Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη σε δομές
προσφύγων
Μαρίνα Μορένο, Ενωμένοι Ενάν-
τια στο Φασισμό, Βαρκελώνη
Μάρκ Γκουτκάμπ, Συνασπισμός
δράσης για τους πρόσφυγες, Αυ-
στραλία

Πάλη ενάντια 
στον σεξισμό 
και τον ρατσισμό
Άννα Στάμου, Μουσουλμανική
Ένωση Ελλάδος
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, σκη-
νοθέτης, μέλος Proud Seniors
Φαίη Φραγκισκάτου, εργαζόμενη
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέλος
απερχόμενου ΣΕΜ Αθήνας 
Κώστας Τορπουζίδης, ΚΕΕΡΦΑ
Θεσσαλονίκης

Ενάντια στον εθνικισμό 
και τις μειονοτικές 
διακρίσεις
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου,
αναπλ.καθηγήτρια ΠΑΜΑΚ
Δημήτρης Χριστόπουλος, καθη-
γητής Πάντειο, πρόεδρος στην Διε-
θνή επιτροπή για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου
Τζεμαλί Μηλιαζίμ, δάσκαλος, 
Ξάνθη
Ευκλείδης Μακρόγλου, δικηγό-
ρος, Θεσσαλονίκη

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

Αθήνα, 19 Μάρτη 2016 Λονδίνο, 21 Μάρτη 2015

Άμστερνταμ, 22 Μάρτη 2014 Σεούλ, 18 Μάρτη 2017

Παρίσι, 17 Μάρτη 2018

Νέα Υόρκη, 16 Μάρτη 2019 Βερολίνο, 16 Μάρτη 2019
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Ο κατηγορούμενος Χ. Αλεξόπουλος, πρώην

βουλευτής της Χρυσής Αυγής που ανεξαρτη-
τοποιήθηκε μόλις έμαθε ότι είναι κατηγορού-
μενος, απολογήθηκε στις 7/10 (388η συνε-
δρίαση). Τον Μάρτη του 2014 ο Αλεξόπουλος
δήλωσε ότι αποχωρεί από την οργάνωση λέ-
γοντας: «Στην απόφαση μου αυτή κατέληξα
μετά από σωρεία αποκαλύψεων για τη δράση
μελών της, που χαρακτηρίστηκε ως εγκλημα-
τική, την οποία ασφαλώς δεν γνώριζα και μά-
λιστα λυπάμαι γιατί δεν ενήργησα νωρίτερα». 

Όταν ρωτήθηκε για το ποιες είναι αυτές οι
δράσεις πιο συγκεκριμένα, απάντησε: «έβλεπα
σε περιοχές που γινόντουσαν κάποιες συμ-
πλοκές. Στη Νίκαια, κάποιες φασαρίες». Ανα-
φέρθηκε στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ
και τον ξυλοδαρμό του Αστέριου Χάμου στον
Μελιγαλά. Δήλωσε ότι η αποστασιοποίησή του
κορυφώθηκε με αυτά τα γεγονότα, αλλά είχε
αρχίσει από το Μάρτη του 2013, διότι «δεν
συμφωνούσε» με ενέργειες όπως το «μιλιταρι-
στικό στυλ […] παραλλαγής παντελόνια,
μπλουζάκια και άρβυλα», πράγμα που επίσης
απέδωσε στον πυρήνα της Νίκαιας. «Κάποια
άτομα θεωρήσανε τον εθνικισμό χουλιγκανι-
στικό», είπε. Παρά τις έντονες αντιδράσεις
του συνηγόρου του Κασιδιάρη, συνέχισε λέ-
γοντας: «αυτά τα άτομα ήταν από μια συγκε-
κριμένη περιοχή. Τη Νίκαια». Επέμεινε ότι ο
Ρουπακιάς δεν μπορεί να ήταν απλός περαστι-
κός. Αιτιολόγησε: «δεν θα μπορούσε να είναι
περαστικός από τα γραφεία και να εμφανίζε-
ται σε τόσες φωτογραφίες». Είναι σαφές ότι ο
Αλεξόπουλος ήθελε να ενοχοποιήσει τον Λαγό
και την περιοχή ευθύνης του.

Μπράβοι και σβάστικες
Στην ανάκριση βέβαια είχε κάνει λόγο και για

«κρυφή ατζέντα της ΧΑ», ως προς την ιδεολο-
γία της οργάνωσης. Όταν του ζητήθηκε από το
δικαστήριο να το διευκρινίσει, είπε ότι  «είχα
δει κάποιες σβάστικες». Έκανε επίσης λόγο για
λογικές «μπράβων της νύχτας» που είχε παρα-
τηρήσει, ενώ επισήμανε και ότι δέχτηκε απειλές
αποχωρώντας από τη ΧΑ. Η αφήγησή του δη-
λαδή στοχοποιεί τελικά όλη την συμμορία. 

Eίναι γνωστές στο δικαστήριο οι χυδαίες δη-
λώσεις του, για τις οποίες και ρωτήθηκε: «νοι-
άζομαι μόνο για τα παιδιά των Ελλήνων. Δεν
νοιάζομαι για κανέναν κοπρίτη απ’ όπου και να
έχει έρθει. Θάνατος και ψόφος!» και «στους
προδότες αξίζει… να βλέπουν τα παιδιά τους
να ψοφάνε». Αυτά τα είχε πει μετά τη δολοφο-
νία, παρότι δηλαδή είχε «αρχίσει να αποστασιο-
ποιείται», όπως είπε στο δικαστήριο. Μάλιστα
τα είπε για να υποστηρίξει ότι η δίωξη είναι
αποτέλεσμα σκευωρίας σε βάρος της ΧΑ. Μό-
λις όμως έμαθε ότι είναι κατηγορούμενος έπα-
ψε να την υπερασπίζεται, έσπευσε να αλλαξο-
πιστήσει και έστησε τη γραμμή του γύρω από
το ότι είναι πράος και όχι ρατσιστής. Στο δικα-
στήριο ψέλλισε «ε, ο καθένας νοιάζεται για τα
δικά του παιδιά, αυτό ήθελα να πω», για να λά-
βει την απάντηση από την έδρα: «μα είπατε θά-
νατος και ψόφος!».

ΓΕΡΜΕΝΗΣ

ΟΓ. Γερμενής, πρώην βου-
λευτής της ΧΑ και από
τους αποχωρήσαντες το

καλοκαίρι του 2019, απολογήθη-
κε στις 7/10 (388η συνεδρίαση)
με μια επιθετική γραμμή «πολιτι-
κής δίωξης». Πριν καλά καλά
προλάβει να ρωτηθεί οτιδήποτε,
ξεδίπλωσε ένα λογύδριο στο
οποίο η δίωξη των τότε βουλευ-
τών ήταν αποτέλεσμα «τσουβα-
λιάσματος» και «σχέδιο της ΝΔ».
Η γνωστή ξοφλημένη εδώ και
χρόνια γραμμή της υπεράσπισης
δηλαδή. Προσπάθησε να αποφύ-
γει κάθε συζήτηση για την ύπαρ-
ξη μελών, καθώς και καταστατι-
κού πριν το 2012, πράγμα δύσκο-
λο για ένα στέλεχος που μπήκε
στην οργάνωση στις αρχές της
δεκαετίας του ’90, όπως ο ίδιος
είπε. Προκειμένου να μην απαν-
τήσει για την ομιλία του Μιχαλο-
λιάκου στην οποία ο αρχηγός εκ-
θειάζει τα τάγματα εφόδου, άρχι-
σε ακόμα ένα λογύδριο με φωνές
και θεατρινισμούς για το πόσο
αδικήθηκε, που εξόργισε το κοι-
νό αλλά και την έδρα.

Όσον αφορά την ιδεολογία της
ΧΑ βρήκε πολλές δυσκολίες να
αρνηθεί ότι είναι ναζιστική. Ρωτή-
θηκε για την ορκωμοσία μελών
στην οποία το δικαστήριο τον
έχει δει σε βίντεο να αναλύει τη
ναζιστική θεωρία του «αιώνιου
Εβραίου». Η απάντησή του ήταν
ότι πρόκειται για έναν «λογοτε-
χνικό όρο» που έχει χρησιμοποι-
ήσει και… ο Σέξπηρ. Αντίστοιχα η
ναζιστική συναυλία του 2005 (με
τις σημαίες της Βέρμαχτ, τους
ναζιστικούς χαιρετισμούς και τα
ναζιστικής έμπνευσης κομμάτια
και συνθήματα) ήταν «νεανικές
ανησυχίες».  

Για την επίθεση στο Παλιό
Εφετείο ισχυρίστηκε ότι δεν είχε
ιδέα και στο πογκρόμ του 2011
ότι έλειπε (προστατευόμενοι
μάρτυρες έχουν καταθέσει ότι
συμμετείχε και στις δυο αυτές

εμβληματικές ρατσιστικές επιθέ-
σεις της ΧΑ). Στις επιδρομές σε
λαϊκές αγορές, κατέθεσε ότι δεν
ήταν εκεί! Αλλά το δικαστήριο
έχει δει βίντεο στο οποίο ήταν
παρών στο πανηγύρι και υπερα-
σπίστηκε τις επιδρομές λέγοντας
«η ΧΑ έκανε αυτό που έπρεπε να
κάνει». Για τις συμπλοκές στον
Μελιγαλά ισχυρίστηκε ότι δεν ξέ-
ρει τίποτα –και ρωτήθηκε γιατί
τότε ο Δεβελέκος συζητούσε με
τον Τσακανίκα για το πόσο ξύλο
έριξε ο «Καιάδας» εκείνη τη μέρα
(«Καιάδας» είναι το μουσικό του
ψευδώνυμο). Η απάντησή του

ήταν ότι πράγματι το «Καιάδας»
αναφέρεται σε αυτόν, αλλά …δεν
ξέρει γιατί έγινε μια τέτοια συζή-
τηση που τον αφορά! Για την επί-
θεση στο ΠΑΜΕ δήλωσε άγνοια
λόγω διακοπών.

Για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα έμαθε «την επόμενη μέ-
ρα, όπως όλος ο ελληνικός λαός
[…] μέχρι σήμερα δεν έχω κατα-
λήξει τι έγινε. Τσακωνόντουσαν
δυο παρέες και ένας ηλίθιος έκα-
νε κάτι που ποτέ δεν έπρεπε να
κάνει. Ένας πολιτικός σχηματι-
σμός που πήγαινε πολύ καλά…
καταλήξαμε στα κάτεργα. Δυο

παρέες που δεν τις έχω
δει ποτέ μου, δεν τις γνω-
ρίζω, και ένας ηλίθιος».
Βέβαια το δικαστήριο
έχει ακούσει τον Λαγό να
λέει στον Πατέλη στο τη-
λέφωνο, μόλις 24 ώρες
μετά τη δολοφονία: «Εδώ
λέει του Γερμενή, επειδή
είχε κάποιους γνωστούς
[ΔΙΑδες] του είπαν το
σκηνικό ακριβώς. Ότι
ήταν καμιά δεκαπεντα-
ριά-εικοσαριά δικοί μας
και κυνηγάγανε δυο-τρεις
από δαύτους».

Προκλητικός, επιθετι-
κός, είρωνας. Ένας τραμ-
πούκος με πάνω από 20
χρόνια ενεργητικής συμ-
μετοχής στη ναζιστική
συμμορία της ΧΑ, με ήδη
μια καταδίκη για επίθεση
στον Καμίνη, με ένα
οπλοστάσιο στο σπίτι του
για το οποίο ψέλλισε δι-
καιολογίες της πλάκας,
είχε το θράσος να φωνά-
ζει στο δικαστήριο για
την αδικία που υφίσταται.
Όταν του έγινε για 3η
φορά παρατήρηση για τη
συμπεριφορά του, προ-
σπάθησε να δικαιολογη-
θεί: «μα, κ. πρόεδρε,
μπείτε λίγο στη θέση
μου…» και η πρόεδρος
τον διέκοψε: «Όχι! Ο κα-
θένας έχει τη θέση του!».

Και η θέση του είναι, πράγματι,
από το εδώλιο του κατηγορούμε-
νου για διεύθυνση εγκληματικής
οργάνωσης, στο κελί της φυλα-
κής.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμες
Στο Εφετείο 
στις 9/10, 10/10, 11/10, 6/10,
18/10, 21/10, 23/10 και 30/10.
Στον Κορυδαλλό 
στις 17/10 και 22/10.

Η διαδικασία των απολογιών μπήκε στην
τελική ευθεία με τις απολογίες των 18 κατη-
γορούμενων για ένταξη και διεύθυνση της εγ-
κληματικής οργάνωσης, που ξεκίνησαν στις
2/10 (387η συνεδρίαση) με τον πρώην βου-
λευτή Μ. Αρβανίτη. 

Ο Αρβανίτης ήταν ο βουλευτής που είχε
κάνει λόγο μέσα στη βουλή για «ποδοσφαιρι-
κή διαφορά» αμέσως μετά τη δολοφονία του

Παύλου Φύσσα, ενώ αργότερα ανέπτυξε και
τη θεωρία ότι ο Ρουπακιάς έκανε προβοκά-
τσια στη ΧΑ, διεισδύοντας με μόνο σκοπό να
συλληφθεί!  Όταν έφτασε η ώρα της απολο-
γίας του επέλεξε να αδειάσει τους φυσικούς
αυτουργούς (το τάγμα της Νίκαιας) και να
προστατέψει τον Μιχαλολιάκο. «Αν κάποιοι
εξετράπησαν αποδεδειγμένα σε βιαιοπρα-
γίες, αυτό είναι καταδικαστέο. Αποκλείω ο
Μιχαλολιάκος να έδωσε εντολή για βιαιοπρα-
γίες», είπε.

Αρνήθηκε την ναζιστική ιδεολογία, τη στρα-
τιωτική δομή και εμφάνιση των ταγμάτων και
την οποιαδήποτε σχέση χρυσαυγιτών με
όπλα. Παλιότερες δηλώσεις του όμως δεί-
χνουν την περηφάνια του τόσο για την κα-
ραμπίνα του, όσο και για την ομοιότητα της
ΧΑ με τον ελληνικό στρατό. Όσο για τη ναζι-
στική ιδεολογία: «τα πήγε πολύ καλά, κοινωνι-
κά, στη Γερμανία».

Απολογούνται οι “φυρερίσκοι”

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Οι θάνατοι δεν 
είναι ατυχήματα
Ποια είναι η κατάσταση στη Μόρια;

Υπάρχει κρίση υπερπληθυσμού. Μέχρι 2 Ιουλί-
ου υπήρχαν 5.000 άτομα γιατί γινόταν μια στα-
διακή αποσυμφόρηση. Μετά τις εκλογές αυτό
σταμάτησε με αποτέλεσμα, μαζί με την αύξηση
των ροών από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά,
να υπάρχει σήμερα αυτή η συσσώρευση ανθρώ-
πων. 

Ο περιφραγμένος χώρος (διαμορφωμένος για
3.330 άτομα) δεν επαρκεί οπότε η συντριπτική
πλειοψηφία των 13.000 ατόμων έχει στήσει σκη-
νές στα διπλανά χωράφια. Όλοι αυτοί, είτε διαμέ-
νουν εντός είτε εκτός ΚΥΤ, πρέπει να μπουν μέσα
τρεις φορές τη μέρα για φαγητό σχηματίζοντας
ακόμα μεγαλύτερες ουρές από αυτές που υπήρ-
χαν. Όσον αφορά στην υγειονομική κάλυψη λει-
τουργεί το ΚΕΕΛΠΝΟ με ελάχιστους γιατρούς. Στο δε νοσοκομείο του νησιού εκ-
κρεμεί η κάλυψη οργανικών θέσεων με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ούτε για τους
μετανάστες ούτε για τον ντόπιο πληθυσμό. Τα παιδιά στη Μόρια παίζουν δίπλα σε
σωρούς σκουπιδιών καθώς η νέα δημοτική αρχή δεν αναλαμβάνει να καθαρίσει την
περιοχή λέγοντας ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά της ή δεν έχει χρηματοδότηση
κλπ. Και την ίδια στιγμή, μια μόνο δομή που υπήρχε με έργο την απασχόληση των
παιδιών στη Μόρια, έκλεισε ως ακατάλληλη με προφάσεις υγειονομικού τύπου μετά
από έλεγχο της περιφέρειας, με αποτέλεσμα χιλιάδες παιδιά να μείνουν χωρίς μέρι-
μνα. 

Ο θάνατος του παιδιού που το πάτησε το φορτηγό δεν ήταν ένα απλό ατύχημα.
Έκλεισαν τη δομή που θα απασχολούσε αυτό το παιδί και εκείνο έπαιζε αναγκαστι-
κά στο διπλανό χώρο στη Μόρια. Λόγω των ασφυκτικών συνθηκών είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι κάτι κακό θα συμβεί κάποια στιγμή. Και δυστυχώς μπορεί να συμβούν και
άλλα περιστατικά γιατί είμαστε μπροστά στο χειμώνα. Θυμόμαστε όλοι τον Γενάρη
του '17 το τραγικό γεγονός των νεκρών από τις αναθυμιάσεις.

Προφανώς όλα αυτά έχουν να κάνουν με μια πολιτική βούληση που στόχο έχει να
δημιουργείται μια δυσάρεστη κατάσταση που να αποτρέπει στους πρόσφυγες να
έρχονται εδώ. Υπάρχουν χρήματα που διατίθενται για την καταστολή και όχι για
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες με αποτέλεσμα η Μυτιλήνη να
μοιάζει πλέον με πολεμικό λιμάνι από τα πλοία του λιμενικού και της Frontex. 

Πώς προκλήθηκε η πρόσφατη φωτιά;
Η ενημέρωση, χωρίς ακόμη επίσημο πόρισμα, από την πυροσβεστική για τη φω-

τιά είναι ότι πρόκειται για βραχυκύκλωμα. Αν πάτε και δείτε πώς ενώνονται τα καλώ-
δια σε πρόχειρους στύλους, καθαρά από τύχη μόνο δεν συνέβη κάτι τέτοιο τόσο
καιρό. Ο πρώτος λόγος για την όποια αναστάτωση συνέβη μετά, ήταν ότι υπήρξε η
πληροφορία ότι υπάρχουν νεκροί και ο δεύτερος ότι δεν άφηναν τον κόσμο να βγει
προς τα έξω. Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες που εικονίζουν πρόσφυγες να βοηθά-
νε την πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά. Κυκλοφόρησαν βέβαια διάφορα fake
news για αυτήν την ιστορία. 

Πώς επέδρασε η συμφωνία του 2016 πάνω στο νησί;
Αυτό που όριζε η συμφωνία, ότι θα υπάρχει πλέον κόσμος που θα είναι μόνιμα

εδώ άλλαξε την εικόνα και χρησιμοποιήθηκε έντεχνα από ακροδεξιούς κύκλους του
νησιού και τη ΝΔ. Δημιουργήθηκαν “κινήσεις” που όσοι τις δημιούργησαν είχαν σχέ-
σεις με το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ. Χ. Αθανασίου. Υπήρχαν fake news  μέσω
συγκεκριμένων διαύλων επικοινωνίας που είχαν σχέση με το βουλευτικό του γρα-
φείο. Όσοι δημοσιογράφοι πήγαν να τα ξεσκεπάσουν με ρεπορτάζ που αποδείκνυαν
ότι ήταν φούσκες, στοχοποιήθηκαν. Έχω πέσει θύμα επίθεσης το Μάιο του 2018 μια
βδομάδα μετά τα γεγονότα του πογκρόμ στην πλ Σαπφούς. Όλα αυτά είχαν ένα κοι-
νό παρονομαστή τις βουλευτικές και κατά κύριο λόγο τις δημοτικές εκλογές. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι στην τοπική κοινότητα Μυτιλήνης κατέβηκε ένα πολιτικό υβρίδιο απο-
τελούμενο από επίσημα καταγεγραμμένα στελέχη της Χ.Α και της ΝΔ. 

Το γεγονός της συμφωνίας ήταν αρνητικό και για ένα άλλο λόγο. Αποξένωσε
τους ντόπιους που έτρεχαν να βοηθήσουν στις παραλίες και με τις βάρκες το 2015,
μέσα από την γκετοποίηση των προσφύγων στη Μόρια μετά το 2016. Επιπλέον η
στρατηγική ήττα που υπέστη το 2015 η Αριστερά είχε σαν αποτέλεσμα να μετρούν-
ται όλο και πιο λίγοι στις απεργίες και τις κινήσεις αλληλεγγύης. Ευτυχώς, όμως, το
κομμάτι αυτό κράτησε, συνέχισε να κινητοποιείται. Στην προχθεσινή διαδήλωση αυ-
τός ο κόσμος εξέφρασε ένα νέο ριζοσπαστισμό, κατέβηκε μαζικά ξανά στο δρόμο,
και ο ντόπιος κόσμος, και αυτό είναι ελπιδοφόρο. 

Θράσος Αβραάμ,
δημοσιογράφος 
stonisi.gr, στη Λέσβο

Πώς σχολιάζεις τις νέες
εξαγγελίες της κυβέρνησης

για το προσφυγικό, 
το άσυλο, τις απελάσεις; 

Από τις εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης που έχω δει ακροθι-
γώς, αυτό που αντιλαμβάνομαι
είναι ότι η ίδια η καταγραφή
της ιδιότητας του αιτούντος
άσυλο θα είναι υπό αμφισβήτη-
ση καθώς μπαίνει μια ρήτρα συ-
νεργασιμότητας από την πρώτη
στιγμή. Από ποιον θα κρίνεται
αυτή η συνεργασιμότητα και με
ποια αρμοδιότητα; Ο μοναδικός
που μπορεί να πει από την ακτή
μέχρι τη Μόρια αν ο αφικνούμε-
νος ήταν “συνεργάσιμος” ή όχι
φαντάζομαι είναι το στέλεχος
της Φρόντεξ, ο λιμενικός, ο
αστυνομικός, άντε και ο άνθρω-
πος της Ύπατης Αρμοστείας.
Κανείς από αυτούς δεν έχει την
αρμοδιότητα να κρίνει από το
νόμο τη συνεργασιμότητα που ούτως ή άλλως εί-
ναι μια αόριστη γενική έννοια που δεν μπορεί να
κρίνεται προκαταρκτικά. 

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης λέει ότι το ζή-
τημα δεν είναι προσφυγικό αλλά μεταναστευτικό.
Αυτό εκ των πραγμάτων αποτελεί απόπειρα επη-
ρεασμού των αρχών κρίσης ασύλου. Δηλαδή κά-
θε χειριστής παίρνει έναν αιτούντα άσυλου μπρο-
στά του, τον εξετάζει και έχει μια ελευθερία κρί-
σης. Όταν η κυβέρνηση, δηλαδή ο ιεραρχικά
προϊστάμενός του, του λέει ότι το πρόβλημα εί-
ναι μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό είναι σαν
να του λέει ότι τεκμαίρεται ότι είναι μετανάστης
και κατ' εξαίρεση είναι πρόσφυγας. Αυτό είναι
παράνομο βέβαια. 

Επιπλέον προεξοφλούνται επανεισδοχές (απε-
λάσεις). Λένε στην ανακοίνωση ότι θέλουμε να
τραβήξουμε διαχωριστική γραμμή με την πρακτι-
κή της προηγούμενης κυβέρνησης που έκανε
στα 4,5 χρόνια 1.800 ενώ εμείς μέχρι το τέλος
του 2020 θα κάνουμε 10.000. Δηλαδή έρχονται
και κρίνουν το αποτέλεσμα της εξέτασης χιλιά-
δων ανθρώπων πριν αυτή γίνει καν. Δεν είναι κάτι
καινούργιο βέβαια αυτό. Και με το προηγούμενο
καθεστώς γινόντουσαν πάρα πολλές απορρίψεις.
Απλά δεν υπήρχε αυτό καθοδηγημένο επίσημα
και ανοιχτά από την ηγεσία του υπουργείου. Δη-
λαδή, τώρα κάποιος που έχει σκοπό να δώσει
άσυλο, αμέσως θα σκέφτεται ότι αντιβαίνει στην
αντίληψη της ηγεσίας του υπουργείου του, αφού
υπάρχει επίσημη υπουργική πολιτική που επιτάσ-
σει το αντίθετο. Έτσι είτε κριθεί κάποιος με τη
μέθοδο περί μη συνεργασιμότητας είτε εξακο-
λουθήσει το ήδη παράνομο που συμβαίνει, ότι αν
δεν έχεις “προσφυγική ιθαγένεια” (δηλαδή δεν
είσαι Σύριος αλλά είσαι π.χ Σομαλός) δεν μπο-
ρείς να είσαι ελεύθερος παρά την υποβολή αιτή-
ματος, εφαρμόζεται η κράτηση. 

Αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν να κάνουν ντε φά-
κτο τη Μόρια κέντρο κράτησης. Όταν έχουν από-
φαση κράτησης τα δύο τρίτα των ανθρώπων στη
Μόρια το να κλείσεις και την πόρτα είναι η αυτο-
δίκαιη παρεπόμενη συνέπεια. Δεν έρχεται ο Μη-
τσοτάκης να πει με ένα νομοσχέδιο κλειστά κέν-
τρα κράτησης όπως υποσχέθηκε προεκλογικά
γιατί αυτό θα χτυπήσει ανοιχτά πάνω στην Ευρω-
παϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-

που. Έτσι εκτιμώ ότι διαλέγει
τον παραπάνω τρόπο, να κρίνει
τους μισούς ως μη συνεργάσι-
μους και να συνεχίσει να θεω-
ρεί τους άλλους μισούς ως φέ-
ροντες προφίλ «μη προσφυγι-
κής ιθαγένειας» και μετά να
δρομολογεί την επανεισδοχή
τους στην Τουρκία. 

Υπήρχε βέβαια ήδη ένα κλίμα
μαζικών απορρίψεων. Ως πρό-
σφυγας, πήγαινες κι εξακολου-
θείς να πηγαίνεις χωρίς υπο-
χρεωτική νομική συνδρομή
στην καταγραφή, με τρεις ερω-
τήσεις (γιατί έφυγες, τι θα συμ-
βεί αν γυρίσεις, αν έχεις διωχ-
θεί ποινικά), έπειτα και πάλι χω-
ρίς υποχρεωτική νομική συν-
δρομή στον πρώτο βαθμό εξέ-
τασης (συνέντευξη), και οι
απαντήσεις που έδωσες (όντας
σε πολλές περιπτώσεις αδαής,
αναλφάβητος και σε κάθε περί-

πτωση χωρίς δικηγόρο) σε ακολουθούν σε όλη
την πορεία του αιτήματος. Και στο δεύτερο διοι-
κητικό βαθμό, εν ολίγοις μια επιτροπή χωρίς φυ-
σική παρουσία του αιτούντος συνεδριάζει στην
Αθήνα για να κρίνει το άσυλό σου από το φάκε-
λο, όπου εκεί μόνο σου δίνει υποχρεωτική νομική
συνδρομή για τα μάτια του κόσμου. Όσα ειπώθη-
καν απροετοίμαστα στην καταγραφή και τη συ-
νέντευξη, είναι βέβαια αδύνατο ή τουλάχιστον
απίθανο, να ανατραπούν στο β’ διοικητικό βαθμό
χωρίς καν φυσική παρουσία. 

Στις επιτροπές η πρώτη κατάσταση ήταν ότι
συμμετείχαν ένα μέλος υποδεικνυόμενο από την
Ύπατη Αρμοστεία, ένα από την Εθνική Επιτροπή
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ένας ανώτερος
δημόσιος υπάλληλος. Τελειώνει αυτό επί Μουζά-
λα, που βάζει δύο δικαστές και έναν από την ΕΕ-
ΔΑ ή την Αρμοστεία εναλλάξ. Και τώρα έρχονται
να πουν ότι στις επιτροπές θα είναι μόνο δικα-
στές ενώ κάποιες επιτροπές θα είναι και μονομε-
λείς! Και με το ισχύον καθεστώς ήταν κλειδωμένο
το σύστημα, ως κομμάτι της τήρησης της Κοινής
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά και ως αποτέλεσμα της δικής του πολι-
τικής – και έρχεται τώρα η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη να το κλειδώσει ακόμη δυνατότερα. 

Ποια είναι η κατάσταση των εργαζομένων στις
ΜΚΟ που ασχολούνται με το προσφυγικό; 

Υπάρχουν επισφαλείς σχέσεις εργασίας. Υπάρ-
χουν εργαζόμενοι σε ΜΚΟ της Αθήνας που δεν
παίρνουν τίποτε, ή κάτι λίγα στο δίμηνο, τρίμηνο,
μιλάμε για επίσημη απλήρωτη εργασία. Έχουμε
συμβάσεις από ένα μήνα μέχρι ένα χρόνο. Υπάρ-
χει απόλυτη εξάρτηση της σύμβασης εργασίας
από την κατάσταση χρηματοδότησης της ΜΚΟ.
Και αυτό περιλαμβάνεται σε όλες τις ΜΚΟ μέσα
στη σύμβαση, δηλαδή ως εργαζόμενος υπογρά-
φεις ότι όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς
εμένα εξαρτώνται από την τήρηση των υποχρεώ-
σεων του χρηματοδότη κι εγώ καλούμαι να το
αποδεχθώ γραπτά και ενυπόγραφα! Υπάρχει τε-
ράστια επίκληση στο συναίσθημα ως εργοδοτική
μεθόδευση, με το επιχείρημα ότι δουλεύουμε με
πρόσφυγες ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια επιχει-
ρηματικοποίηση των πάντων σαν να είσαι σε πο-
λυεθνική εταιρία. 

Σχέδιο απελάσεων

Ο Στρατής Σκουντιανέλλης και ο Θράσος Αβραάμ μίλησαν στον Γιώργο Πίττα

Στρατής 
Σκουντιανέλλης, 
δικηγόρος στη Λέσβο
που εργάζεται στο 
δίκαιο προσφύγων



Νο 1393, 9 Οκτώβρη 2019 Νέα από τους χώρουςσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Ομάδα νέων πραγματοποίησε πα-
ρέμβαση στον Δημοτικό Ραδιοσταθμό
Αθήνα 9.84 με στόχο να διαβάσει ένα
κείμενο για τις βάρβαρες εκκενώσεις
καταλήψεων στέγης προσφύγων στην
Αθήνα, με πιο πρόσφατη στο 5ο σχο-
λείο της Πρασσά.

Οι εργαζόμενοι του ραδιοσταθμού
έδωσαν βήμα στους νέους χωρίς να
υπάρξει κάποιο ζήτημα. 

Όταν όμως αποχώρησαν από τον
χώρο του Ραδιοσταθμού βρέθηκαν
μπροστά σε ομάδα της ΟΠΚΕ που
τους καταδίωξε με στόχο την προσα-
γωγή τους. Η εντολή στην ΕΛΑΣ, σύμ-
φωνα με εργαζόμενους του ραδιο-
σταθμού, δόθηκε από το Δήμαρχο
Μπακογιάννη.

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν, δύο
μαθητές, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθε-
ροι, ενω άλλα έξι άτομα παραπέμπον-
ται με την κατηγορία της διατάραξης
οικιακής ειρήνης, η ίδια κατηγορία με
την οποία συνελήφθη και ο φωτορε-
πόρτερ Αλέξανδρος Σταματίου στην
κατάληψη της Πρασσά. 

Είναι απαράδεκτο ο ίδιος ο Δήμαρ-
χος Αθήνας Μπακογιάννης να καλεί
την Αστυνομία στην πρώτη εκδήλωση
παρέμβασης νέων ανθρώπων στο ρα-
διοσταθμό με στόχο την ενημέρωση
πολιτών.

Ζητάμε να παύσει κάθε δίωξη σε
βάρος τους.

Πέτρος Κωνσταντίνου
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Την περασμένη Τρίτη έγινε διαμαρτυρία από
τους πρόσφυγες στο στρατόπεδο του Κατσικά λό-
γω της άφιξης άλλων 82 προσφύγων από τη Μό-
ρια, την ώρα που στο στρατόπεδο βρίσκονται πάνω
από 1000 άνθρωποι από τους οποίους περίπου 200
ήρθαν από την Μόρια στις αρχές του Σεπτέμβρη. 

Στην είσοδο του στρατοπέδου υπήρχε διμοιρία
των ΜΑΤ και η διαμαρτυρία έληξε με 4 προσαγω-
γές. Το στοίβαγμα των προσφύγων στα στρατόπε-
δα είδαμε που οδηγεί στη Μόρια, ωστόσο η κυβέρ-
νηση κλιμακώνει την ρατσιστική της πολιτική ενι-
σχύοντας τις περιπολίες στο Αιγαίο και ετοιμάζον-
τας απελάσεις. Στις 12 Οκτώβρη συμμετέχουμε και
από τα Γιάννενα στη Διεθνή Συνάντηση για να συν-
τονιστούμε και να παλέψουμε ενάντια στο ρατσι-
σμό και το φασισμό. 

Αρετή Κανέλου, Γιάννενα 

Γέμισε αντιφασίστριες/ες η Βραζιλιάνα στα Πε-
τράλωνα την Πέμπτη 2/10 στην διπλή παρουσίαση
που οργάνωσε το Βιβλιοπωλείο Αμόνι για τα βιβλία
“Ολτρετορέντε – Μια καθόλου συνηθισμένη αντιφα-
σιστική ιστορία” του Πίνο Κακούτσι από τις εκδό-
σεις Απρόβλεπτες και “Arditi del Popolo – Η ιστορία
της πρώτης αντιφασιστικής οργάνωσης, και η απο-
τρέψιμη άνοδος του Μπενίτο Μουσολίνι”, του Τομ
Μπίαν από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

Η εκδήλωση, με ομιλητές τον Βαγγέλη Ζήκο, μετα-
φραστή του “Ολτρετορέντε” και τον Στέλιο Μιχαηλί-
δη, δημοσιογράφο στην Εργατική Αλληλεγγύη και
παρουσιαστή τον Γιάννη Μαραβελάκη από το Βιβλιο-
πωλείο Αμόνι, άνοιξε με ένα 25λεπτο ντοκυμαντέρ
που παίχτηκε σε πρώτη προβολή στην Ελλάδα και το
οποίο είναι παραγωγή του συνδικάτου συνταξιούχων
της CGL για τα 90 χρόνια από τα αντιφασιστικά οδο-
φράγματα της Πάρμα.

Ο Βαγγέλης Ζήκος στάθηκε ιδιαίτερα στο ιστοριο-
γραφικό κενό που υπήρξε για 70 χρόνια και στην Ιτα-
λιά και ευρύτερα σχετικά με την ιστορία των Αρντίτι
ντελ Πόπολο. Ακόμα και μετά την πτώση του Μουσο-
λίνι στην μεταπολεμική περίοδο καμιά πολιτική παρά-
δοση δεν ένιωθε βολικά με την ιστορία των Αρντίτι. Εί-
ναι μια ιστορία πολιτικά ορφανή αφού καμιά οργανω-
μένη πολιτική δύναμη δεν ήθελε να την αντιμετωπίσει. 

Κάνοντας μια μεγάλη αναδρομή στην ιστορία της
Ιταλίας τα πρώτα 20 χρόνια του 20ου αιώνα, ο Στέ-
λιος Μιχαηλίδης έδωσε έμφαση στο γιατί πράγματι
ήταν αποτρέψιμη η άνοδος του Μουσολίνι αν οι πολι-
τικές δυνάμεις που εκπροσωπούσαν την εργατική τά-
ξη λειτουργούσε με την τακτική του ενιαίου μετώπου.
Άλλωστε, όπως θύμισε, το βιβλίο του Μπίαν μεταφρά-
στηκε στην Ελλάδα από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
ακριβώς την περίοδο της ανόδου της ΧΑ θέλοντας να
δώσει το στίγμα της σημασίας της ενιαιομετωπικής
δράσης μέσα στο αντιφασιστικό κίνημα.

Τελειώνοντας ο Στέλιος Μιχαηλίδης κάλεσε όλους
τους παρεβρισκόμενους στην Διεθνή Αντιφασιστική
Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 12 Οκτώβρη στη Νομική.

Κ.Μ.

“Κάτω τα χέρια από το ΚΕΘΕΑ” ετοιμάζονται να
φωνάξουν έξω από το Υπουργείο Υγείας μέλη, γο-
νείς, εργαζόμενοι και φίλοι του κέντρου απεξάρτη-
σης, στη συγκέντρωση που οργανώνουν την Τετάρ-
τη 9/10, στις 12 το μεσημέρι. Συγκεντρώσεις θα γί-
νουν και στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλο-
νίκη, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Ηράκλειο
της Κρήτης, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας,
στο Δημαρχείο της Πάτρας και στην Περιφέρεια
Ηπείρου στα Γιάννενα.

Αφορμή για τις διαμαρτυρίες είναι η Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης με την οποία
καταργείται το αυτοδιοίκητο του οργανισμού. Όπως
επισημαίνουν οι οργανωτές εδώ και 4 δεκαετίες το
ΚΕΘΕΑ διοικείται από ένα εθελοντικό συμβούλιο το
οποίο εκλέγεται από τα μέλη των προγραμμάτων,
τους γονείς και τους εργαζόμενους και είναι υπόλογο
σε αυτούς. “Ο διορισμός έμμισθου ΔΣ στο ΚΕΘΕΑ
αποτελεί ευθεία πολιτική παρέμβαση στο εσωτερικό
του οργανισμού από την κυβέρνηση”, υπογραμμίζουν
και διεκδικούν μεταξύ άλλων την απόσυρση της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τον τερματισμό της
επιχειρούμενης απαξίωσης του οργανισμού και την
ενίσχυση των δημόσιων προγραμμάτων απεξάρτη-
σης και κοινωνικής ένταξης.

Πρωτοβουλία “Φέρτε τα
προσφυγόπουλα πίσω στα
σχολεία τους” συγκροτή-

θηκε την Πέμπτη 2/10 μετά από
συνάντηση εκπαιδευτικών, γονέ-
ων, προσφύγων και αλληλέγγυων
στα γραφεία της Κοινότητας Αφ-
γανών Προσφύγων και Μετανα-
στών. Όπως αναφέρεται ανάμεσα
σε άλλα στο δελτίο Τύπου που
εξέδωσε: 

“Στα σχολεία, η κυβέρνηση έχει
παγώσει φέτος τις εγγραφές των
προσφυγόπουλων και έχει εγκρίνει
την ίδρυση ελάχιστων τμημάτων
υποδοχής με αποτέλεσμα να μην
καλύπτονται οι ανάγκες των σχο-
λείων. Στον Ελαιώνα σταμάτησε τα
λεωφορεία για τη μετακίνηση των
παιδιών στα σχολεία. Εμποδίζει
ακόμα και την πρόσβαση προσφύ-
γων και αιτούντων άσυλο στην ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη, με
την εγκύκλιο για την απόκτηση ΑΜ-
ΚΑ. Εκκένωσε χώρους στο κέντρο
της Αθήνας, όπου διέμεναν εκατον-
τάδες προσφυγόπουλα με τις οικο-
γένειες τους και τα μετέφερε σε
στρατόπεδο στην Κόρινθο, όπου
διαβιούν σε άθλιες συνθήκες μέσα
σε σκηνές και μακριά από τα σχο-
λεία τους. 

Καλούμε τους συλλόγους εκπαιδευτικών,
τα εκπαιδευτικά συνδικάτα, τους Συλλό-
γους και τις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμό-
νων, τους φοιτητές και τους μαθητές, το
αντιρατσιστικό και εργατικό κίνημα να πα-
λέψουμε μαζί για να υπερασπίσουμε το δι-
καίωμα όλων των παιδιών να έχουν πρό-
σβαση στα σχολειά χωρίς ρατσιστικές δια-
κρίσεις.

Προτείνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας, 18/10, ώρα
1.30μμ και στην Περιφέρεια Αττικής”.

“Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σκλή-
ρυνση της ρατσιστικής πολιτικής της κυ-
βέρνησης, με την καταστρατήγηση του δι-
καιώματος στο άσυλο, μέσω του διαχωρι-
σμού προσφύγων και μεταναστών, με κριτή-
ριο τη χώρα προέλευσής τους και την κα-
τάρτιση λίστας «ασφαλών χωρών», τη δημι-
ουργία περισσότερων στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης στην ενδοχώρα και την ενίσχυ-
ση της φύλαξης των συνόρων. Διακηρυγμέ-
νος στόχος της πολιτικής αυτής είναι οι πε-
ρισσότερες και ταχύτερες απελάσεις

(10.000 μέχρι το τέλος του 2020)
και επαναπροωθήσεις” δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Έβελυν Βαρελά που συμμετείχε
στη σύσκεψη.

“Συγκλονιστικές περιγραφές
μίας ζοφερής καθημερινότητας
έδωσαν τόσο η Αντιπρόεδρος
της Αφγανικής Κοινότητας Μίνα
Χοσεϊνί, όσο και γυναίκες από το
καμπ του Ελαιώνα, καταγγέλλον-
τας, μεταξύ άλλων και την αδυ-
ναμία πρόσβασης των παιδιών
στα σχολεία, λόγω της διακοπής
της μετακίνησή τους με λεωφο-
ρεία. Εκπαιδευτικοί επισήμαναν
το πάγωμα των εγγραφών των
προσφυγόπουλων στα σχολεία
τη φετινή χρονιά, ενώ αλληλέγ-
γυοι και πρόσφυγες έδωσαν την
εικόνα από τη βίαιη εκκένωση
των καταλήψεων.

Αποφασίστηκε η συγκρότηση
της Πρωτοβουλίας «Φέρτε τα
προσφυγόπουλα πίσω τα σχολεία
τους», για την υπεράσπιση του δι-
καιώματος πρόσβασης όλων των
παιδιών στα σχολεία χωρίς ρατσι-
στικές διακρίσεις. Για την επι-
στροφή όλων των προσφυγόπου-
λων που απομακρύνθηκαν βίαια
από το κέντρο της Αθήνας, στα
σχολεία τους, την εγγραφή όλων

των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης στα
πρωινά τμήματα, την ίδρυση ολιγομελών
τάξεων υποδοχής με υποστηρικτικές δομές
και διορισμούς εκπαιδευτικών, τη δωρεάν
μεταφορά τους προς τα σχολεία φοίτησής
τους, τη στέγαση στις πόλεις και την πρό-
σβαση στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη, Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση
στα δημόσια νοσοκομεία-χορήγηση ΑΜΚΑ”.

Γ.Π.

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΚΕΘΕΑ
“Κάτω τα χέρια”

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 9,84

Φέρτε πίσω στα σχολεία τους 
τα προσφυγόπουλα 
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Επίθεση στο σπίτι του δέχτηκε φοιτητής μέλος του ΦΣ
ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ και της ΚΝΕ από φασίστες. Η πολιτική

της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει το δρόμο στα φασιστοειδή
που είναι τσακισμένα από χίλιες δυο μεριές και τους επι-
τρέπει να βγουν στην επιφάνεια με θρασύδειλες επιθέσεις
σε βάρος αγωνιστών. Θα βρουν μπροστά τους ένα μαζικό
αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα. 12 Οκτώβρη όλοι
και όλες στο μονοήμερο που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ.

Με επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 4-5

Οκτώβρη το Φεστιβάλ
ασύλου στα γρασίδια της Φιλοσοφικής και στο κτίριο ΝΟΠΕ
(ΑΠΘ). Το φεστιβάλ περιελάμβανε εκδηλώσεις και συναυλία με
τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και μουσικά συγκροτήματα. Στην πρώτη
συζήτηση, την οποία παρακολούθησαν 60-70 άτομα, μίλησαν ο
Μπάμπης Κουρουνδής, μέλος ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης και διδάκτορας Νομικής και ο Ανδρέας Τάκης, επίκου-
ρος καθηγητής Νομικής στο ΑΠΘ. 

Ο Μπάμπης Κουρουνδής μίλησε για το ρόλο του ασύλου στα
πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης όταν, με το κύρος της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973, το άσυλο μετέτρεψε
τα Πανεπιστήμια σε εστίες πολιτικοποίησης και σημεία αναφοράς,
όχι μόνο για τους φοιτητικούς, αλλά και για τους εργατικούς αγώ-
νες. Αυτήν την κατάκτηση έχει βάλει στο στόχαστρο η κυβέρνηση
της ΝΔ, με σκοπό να διευκολύνει τα σχέδιά της για την πλήρη εμ-
πορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Ο Ανδρέας Τάκης εστίασε το ενδιαφέρον του στη συνταγματική
κατοχύρωση του ασύλου ως έκφανσης της ακαδημαϊκής ελευθε-
ρίας και του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα των ΑΕΙ, την οποία δεν
μπορεί να καταργήσει πλήρως καμία νομοθετική παρέμβαση διότι
είναι συνυφασμένη με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Πανεπιστημί-
ου. Ακολούθησε διάλογος με πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις
και τοποθετήσεις. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την Πέμπτη 3/10 διοργανώθηκε
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ημερί-

δα με θέμα "Καλές πρακτικές έντα-
ξης προσφύγων". Πολιτικά διαφω-
νούμε με το ρόλο των ΜΚΟ που ανα-
λαμβάνουν την "φιλανθρωπία" σε
σχέση με το μεταναστευτικό, τη στιγ-
μή που η κρατική πολιτική ρατσισμού
έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Διεκδικούμε τα ανοιχτά σύνορα, τη
στέγη και την φροντίδα των μετανα-
στών και των προσφύγων από το ίδιο
το κράτος. Δουλειές και εκπαίδευση
για όλες και όλους. 

Οι ΜΚΟ πολλαπλασιάζουν τα κέρ-
δη τους τη στιγμή που οι πρόσφυγες
ζουν σε κέντρα κράτησης κάτω από
συνθήκες εξαθλίωσης. Είναι ένα θέ-
μα που είναι καλό όμως να ανοίγει

μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και
στο πανεπιστήμιο, χωρίς όμως να
σπεύδουμε να το αποπολιτικοποι-
ήσουμε. Η διοίκηση της Άρσις κάλε-
σε, για "γραφειοκρατικούς λόγους",
εκπρόσωπο της ΝΔ, τον γγ Μετανα-
στευτικής Πολιτικής να χαιρετίσει
την εκδήλωση. Αμέσως η ΚΕΕΡΦΑ
στο Πάντειο κάλεσε τους πάντες να
διαμαρτυρηθούμε που μπαίνει μέσα
στις σχολές ο υπεύθυνος της κυβέρ-
νησης για το έγκλημα στη Μόρια και
την πολιτική των κλειστών συνόρων
και της Ευρώπης φρούριο. 

Ανταποκρίθηκαν φοιτητές, εργαζό-
μενοι και καθηγητές και έτσι καταφέ-

ραμε να είμαστε εκεί από το πρωί για
να δηλώσουμε ότι ο γενικός γραμματέ-
ας είναι ανεπιθύμητος και οι πρόσφυ-
γες καλοδεχούμενοι. Με αυτή μας την
πρωτοβουλία συμφώνησαν και εργαζό-
μενοι στην ίδια την Άρσις. Μιλήσαμε
λοιπόν στους συμφοιτητές μας, στο
σχήμα ΕΑΑΚ της σχολής μας και κινη-
τοποιηθήκαμε ώστε να δείξουμε την
οργή απέναντι στο ρατσισμό της κυ-
βέρνησης. Βάλαμε πανό έξω από το
αμφιθέατρο ενώ μοιράζαμε στον κό-
σμο κάλεσμα για την πανελλαδική συ-
νέλευση της ΚΕΕΡΦΑ στις 12 Οκτώβρη
στη Νομική όπου θα οργανώσουμε τις
αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές μά-
χες. 

Παναγιώτα Ζυντιλή, 
φοιτήτρια, Πάντειο

Με επιτυχία πραγματοποι-
ήθε η εκδήλωση  σχημά-

των της ΕΑΑΚ στο Βόλο. Η συ-
ζήτηση προσανατολίστηκε στην οργάνωση και το συντο-
νισμό των αντιστάσεων απέναντι στις επιθέσεις. Ομιλη-
τής απ’ την Αθήνα μετέφερε την εικόνα από την κινητο-
ποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την ημέρα της εκδήλω-
σης. Φοιτητές που έδωσαν τις μάχες την προηγούμενη
χρονιά με τις καταλήψεις στους Ηλεκτρολόγους και
τους Πολιτικούς Μηχανικούς υπενθύμισαν αυτές τις εμ-
πειρίες. 

Τονίσαμε τις δυνατότητες που προσφέρει η περίοδος
και τον τρόπο με τον οποίο το φοιτητικό κίνημα θα μπο-
ρέσει να τις εκμεταλλευτεί. Συνδεδεμένο δηλαδή με
τους αγώνες τον εργαζομένων και ανοίγοντας τις μά-
χες σε όλα τα μέτωπα. Έτσι, προτείναμε κινητοποίηση
την ημέρα της επίσκεψης του Πομπέο, πρόταση που
καλωσορίστηκε από αρκετούς συντρόφους στα ΕΑΑΚ. 

Τέλος, αναφερθήκαμε εκτενώς στις ρατσιστικές επιθέ-
σεις της κυβέρνησης και την αναγκαιότητα για πλαισίωση
των αγώνων των φοιτητών με την πάλη για ανοιχτά πανε-
πιστήμια για τους πρόσφυγες, προσκαλώντας άπαντες
στην πανελλαδική συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ στις 12/10.

Τάσος Τσιούνης, 
φοιτητής, μέλος ΡΕΥΜΑ ΕΑΑΚ

ΒΟΛΟΣ

Παρά την καταρρακτώδη βροχή και το χαλάζι
που έπεσε κάποια στιγμή, εκατοντάδες εκπαι-

δευτικοί και φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από
το Υπουργείο Παιδείας, την Παρασκευή 4/10.

Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ είχαν κηρύξει στάση εργα-
σίας αναδεικνύοντας το αίτημα για μαζικούς μό-
νιμους διορισμούς ως επιτακτική ανάγκη για την
κάλυψη των αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για να στα-
ματήσει το καθεστώς ανασφάλειας και διαρκούς
μετακινήσεων που έχει επιβληθεί στους αναπλη-
ρωτές. Το παρών έδωσαν με τα πανό τους δά-
σκαλοι και καθηγητές από το Συντονιστικό Ανα-
πληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, τον Α'
Σύλλογο δασκάλων Αθήνας, τους συλλόγους δα-
σκάλων “Πλουμπίδης”, “Ρόζα Ιμβριώτη”, “Κ.Σω-
τηρίου”, το Σύλλογο Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου –
Φυλής, το Σύλλογο εκπαιδευτικών Ειδικής Αγω-
γής Αττικής κ.α. 

Οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών ενώθηκαν
με αυτές του φοιτητικού κινήματος, όταν ένα μα-
ζικό μπλοκ φοιτητών και φοιτητριών με το πανό
των φοιτητικών συλλόγων, έφτασε έξω από το
Υπουργείο.

Σ.Μ.

ΠΑΝΤΕΙΟ

Αγώνας πανεκπαιδευτικός
Οι σχολές άνοιξαν και από την πρώτη στιγμή οι φοιτητές ξε-

κίνησαν τις συζητήσεις για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης
για τα πανεπιστήμια. 

Η Κεραμέως, η υπουργός Παιδείας, προκλητικά ανακοίνωσε
πως με έκτακτη τροπολογία θα αναγνωριστούν τα πτυχία των
ιδιωτικών κολεγίων ως ισότιμα με τα πτυχία των πανεπιστημίων
παρακάμπτοντας το άρθρο 16 του Συντάγματος. Από τη μία πε-
ρισσότεροι ταξικοί φραγμοί για τα δημόσια ΑΕΙ και από την άλ-
λη δώρα στα αφεντικά και στους κολλεγιάρχες. Ταυτόχρονα
έχει ανοίξει η συζήτηση για το νέο νόμο πλαίσιο που περιλαμ-
βάνει ιδιωτικοποιήσεις και το άνοιγμα των σχολών στις επιχει-
ρήσεις και μέτρα πειθαρχίας όπως η διαγραφή των φοιτητών
μετά τα ν + 2 χρόνια σπουδών. Ήδη οι εξαγγελίες έχουν σημά-
νει ξεσηκωμό μέσα στις σχολές.

Την πρώτη εβδομάδα έγιναν συνελεύσεις σε σχολές του ΕΜΠ
και οι περισσότερες πήραν αγωνιστικές αποφάσεις ενάντια στα
σχέδια της κυβέρνησης. Συνελεύσεις έγιναν στην Αρχιτεκτονι-
κή, στους Ναυπηγούς, στο ΣΕΜΦΕ, στους Ηλεκτρολόγους και
στους Μεταλλειολόγους. Μέσα από τις αποφάσεις των συνε-
λεύσεων αποφασίστηκε η συμμετοχή στην κινητοποίηση της
Παρασκευής 4 Οκτώβρη στο Υπουργείο Παιδείας, όπου συμμε-
τείχαν εκατοντάδες φοιτητές από πολλές σχολές. Οι ίδιες συνε-
λεύσεις αποφάσισαν συλλαλητήριο την Παρασκευή στις 11
Οκτώβρη στα Προπύλαια. 

Οι συνελεύσεις συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα και στις υπό-
λοιπες σχολές. Από την Τρίτη 8 Οκτώβρη έως την Πέμπτη 10
Οκτώβρη υπάρχουν γενικές συνελεύσεις στην Ιατρική, την Φιλο-
σοφική, στο Πάντειο, στο Παιδαγωγικό αλλά και στο ΠΑΔΑ,
όπως στη ΣΓΤΚΣ και στη ΣΕΥΠ. Σε όλες τις συνελεύσεις προτεί-
νουμε κατάληψη την Παρασκευή και συμμετοχή στο συλλαλητή-
ριο. Ανοίγουμε παντού το θέμα της ρατσιστικής εκστρατείας της
κυβέρνησης και καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην Πανελλαδι-
κή Συνέλευση και Διεθνή Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ που θα γίνει
στη Νομική στις 12 Οκτώβρη. Ταυτόχρονα καταθέτουμε ψηφί-
σματα από τώρα για αντιφασιστική διαδήλωση στον Κορυδαλλό,
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στις 22 Οκτώβρη, τη μέρα που απο-
λογείται ο φύρερ της ναζιστικής συμμορίας, ο Μιχαλολιάκος.  

ΣΕΚ στις σχολές

4/10, Υπουργείο Παιδείας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/10
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Βαλτετσίου και Ζ.Πηγής 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  
Βενιζέλου και Έβρου  6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 7 μμ
ΝΙΚΑΙΑ Πεζόδρομος Τσαλδάρη 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκίσσης 2.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
πεζόδρομος Μ. Ασίας 7.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  Πλατεία Πατριάρχου
5.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 7μμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Σκλαβενίτης (Τζον Κένεντυ) 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πάρκο Τρίτση 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΔΥΤΙΚΑ Πλατεία Επταλόφου 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΠΑΤΡΑ 
Κολοκοτρώνη  και Ρήγα Φεραίου 6μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  12/10
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 10.30 πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 10.30πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 
Πάρκο Τρίτση 10.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 11πμ

Εξορμήσεις

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Η επανάσταση στην Ισπανία το 1936 και
πώς χάθηκε
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Οργανώνουμε τη διεθνή συνάντηση στις
12 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  καφέ Σταθμός  8μμ
70 χρόνια από την απελευθέρωση της
Κίνας
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Στοπ στο κυνήγι των προσφύγων – Στη φυ-
λακή οι νεοναζί – Οργανώνουμε τις 12
Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Ανοίξτε τα σύνορα και τις πόλεις – Οργα-
νώνουμε τις 12 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 6μμ
Στοπ στο κυνήγι των προσφύγων – Στη φυ-
λακή οι νεοναζί – Οργανώνουμε τις 12
Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  καφέ Γέφυρες 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλητής: Δημήτρης Καρύδας

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 καφέ Βυζάντιο 7.30μμ
Στοπ στο κυνήγι των προσφύγων – Στη φυ-
λακή οι νεοναζί – Οργανώνουμε τις 12
Οκτώβρη
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κτενιουδάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 καφέ Πέτρος 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  καφέ Ποέτα 8μμ
70 χρόνια από την ίδρυση της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας της Κίνας
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ. Τερψιθέας) 7μμ
Στοπ στο κυνήγι των προσφύγων –Οργα-
νώνουμε τις 12 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 δημαρχείο 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  καφέ Sweet Home 7μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 καφέ Sweet Home 8μμ
Οργανώνουμε τις 12 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Οργανώνουμε την πανελλαδική συνέλευση
της ΚΕΕΡΦΑ στις 12/10
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  καφέ Κρίκος 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  καφέ 6, 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10  καφέ Πλάτωνας 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7μμ
Στο δρόμο για την πανελλαδική συνέλευση
της ΚΕΕΡΦΑ
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10  καφέ Γωγώ 8μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις

Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10 
γρ. Γ’ ΕΛΜΕ (Ταϋγετού 60, Γκράβα) 7μμ
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης – Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – 12
Οκτώβρη πανελλαδική συνάντηση της
ΚΕΕΡΦΑ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10  
Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου), υπόγειο, 8μμ
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης – Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – 12
Οκτώβρη πανελλαδική συνάντηση της
ΚΕΕΡΦΑ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Σταματίου 

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10   
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη)  7.30μμ
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης – Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – 12
Οκτώβρη πανελλαδική συνάντηση της
ΚΕΕΡΦΑ
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 10/10  καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης – Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – 12
Οκτώβρη πανελλαδική συνάντηση της
ΚΕΕΡΦΑ
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 10/10  δημαρχείο 7μμ
Η αριστερά και η εργατική τάξη – Τι είδους
κόμμα χρειαζόμαστε
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
• ΠΕΜΠΤΗ 17/10  δημαρχείο 7μμ
Η Ν.Δ. θέλει αλλά έχει δυσκολίες – κι
εμείς δεν τους αφήνουμε
Ομιλητής: Τάκης Καραβίτης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10  δημαρχείο 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10 καφέ Κομπόης 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 10/10 γραφεία ΣΕΠΕ  7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 10/10 Πολύκεντρο Νεολαίας 8μμ
Στοπ στο κυνήγι των προσφύγων – Στη φυ-
λακή οι νεοναζί – Οργανώνουμε τις 12
Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10  Θόλος 6μμ

Μαρξισμός και αλλοτρίωση
Ομιλητής: Στάθης Αντωνάκης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10  Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Οργανώνουμε τις 12 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10  
Στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Στοπ στο κυνήγι των προσφύγων – Στη φυ-
λακή οι νεοναζί – Οργανώνουμε τις 12
Οκτώβρη
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10  
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/10  
καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Η Ν.Δ. θέλει αλλά έχει δυσκολίες – κι
εμείς δεν τους αφήνουμε
Ομιλήτρια: Μαρία Φώσκολου
• ΠΕΜΠΤΗ 17/10  καφέ Σεβάχ (Πριάμου
3) 7μμ
Το κραχ του 1929
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/10 Goody’s 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα
• ΠΕΜΠΤΗ 17/10 Goody’s 8μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/10  Goody’s 8μμ
Οργανώνουμε την πανελλαδική συνάντηση
της ΚΕΕΡΦΑ στις 12 Οκτώβρη
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 17/10  Goody’s 8μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οργανώνουμε την πανελλαδική συνάντηση
της ΚΕΕΡΦΑ στις 12 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10 κυλικείο 1μμ
Πώς οργανώνουμε την πάλη ενάντια στη
ρατσιστική πολιτική της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ζίντιλη

Μαρξιστικά Φόρουμ

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 εργα τι κή δρά ση. Δεν
υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση 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 κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι 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 πα-
ρεμ 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. 
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Μουντζούρες, βανδαλισμός,
βρωμιά. Αυτοί είναι οι χα-
ρακτηρισμοί που ακολου-

θούν κάθε προσπάθεια των δημοτι-
κών αρχών, των υπουργείων και
των αφεντικών της τουριστικής
βιομηχανίας να στοχοποιήσουν το
γκραφίτι και τους γκραφιτάδες που
έχουν δώσει ζωή και νοήματα
στους γκρίζους τοίχους, στα βαγό-
νια του ηλεκτρικού και τα λεωφο-
ρεία της Αθήνας τις τελευταίες δε-
καετίες. Ο δήμαρχος Αθήνας Μπα-
κογιάννης βάζει στο στόχαστρο το
γκραφίτι και τους γκραφιτάδες με
τη δημιουργία ξεχωριστού παραρ-
τήματος graffiti police μέσα στις
τάξεις της δημοτικής αστυνομίας.

Η Αθήνα έχει μεταμορφωθεί σε
μια παγκόσμια μέκα του γκραφίτι.
Δεν υπάρχει γωνία, κολώνα ή
άδεια επιφάνεια, ειδικά στο κέντρο
της πόλης -αλλά και σαν φαινόμε-
νο που εξαπλώνεται και σε άλλες
γειτονιές και πόλεις της χώρας-
που να μην έχει ένα μονόχρωμο ή
πολύχρωμο tag, ένα σχέδιο, κά-
ποιο στένσιλ ή ακόμα καλύτερα με-
γάλου μεγέθους έργα τέχνης, πολ-
λά από αυτά μοναδικής εικαστικής
αξίας. Η περιήγηση στους δρό-
μους είναι ένα πραγματικό ταξίδι
στις διάφορες τάσεις και τεχνικές
του γκραφίτι. Όμως ακόμα περισ-
σότερο αυτό που γίνεται αντιληπτό
είναι η διαμόρφωση, κυρίως κατά
τα χρόνια της κρίσης, μιας παρεμ-
βατικής και συμμετοχικής, πολιτι-
κής συνείδησης από τη μεριά των
γκραφιτάδων.

Αυτή η τάση του πολιτικού γκρα-
φίτι είναι πιο ορατή από ποτέ στα
ολοκαίνουρια λευκώματα «Political
Stenci l -  5 χρόνια δράσης» και
«Γκραφίτι και πολιτική διεκδίκηση»
που εξέδωσαν οι Εκδόσεις Περιθώ-
ριο. Φυλλομετρώντας το λεύκωμα
δεν μπορεί κανείς να μην εντυπω-
σιαστεί τόσο από τους διαφορετι-

κούς τρόπους που επιλέγουν να
χρησιμοποιήσουν την τεχνική του
στένσιλ, όσο και από το σύνολο
των παρεμβάσεων και των ζητημά-
των που ανέδειξαν τα τελευταία
πέντε χρόνια με τη δουλειά τους.

Από τα πρώτα τους βήματα, είτε
ατομικά σαν καλλιτέχνες, είτε όλοι
μαζί, έδωσαν εικαστικό περιεχόμε-
νο σχεδόν σε κάθε πολιτική μάχη
που άνοιγε από το 2014 και μετά.
Το αντιφασιστικό και το αντιρατσι-
στικό κίνημα, το εργατικό κίνημα, ο
αντισεξισμός, οι μάχες ενάντια
στον εθνικισμό ή την καταστολή,
μπλέκονται με μια αστική αισθητι-
κή, άλλες φορές πιο αυστηρά πολι-
τική, με συνθήματα και ταμπλό, άλ-
λες φορές πιο εννοιολογική με
πρόσωπα και εικόνες. Οι δολοφο-
νίες του Παύλου Φύσσα (Μαχητής)
στο Κερατσίνι, του Βαγγέλη Για-
κουμάκη (Δολοφονήθηκε από Λε-
βέντες) στα Γιάννενα, του Κώστα
Κατσούλη στην Κρήτη, του Ζακ
Κωστόπουλου (Justice for Jakie/
οργή και θλίψη) στην Ομόνοια δί-
νουν αφορμές στους Political Sten-
cil να παρέμβουν με μεγάλες προ-
σωπογραφίες στον ιστό της πόλης. 

Συνθήματα
Άλλες φορές πάλι, με συνθήμα-

τα παρεμβαίνουν σε απεργίες
όπως των εκπαιδευτικών για μόνι-
μους μαζικούς διορισμούς (Θα πά-
ει μακρυά η Βαλίτσα) ή την απερ-
γία των εργαζόμενων δικυκλιστών
το Μάρτη του 2019. “Μονομερής
διαγραφή του χρέους”, γράφουν
σε ένα πανό που σηκώνουν το
2014 στην Κέρκυρα, “Ντάιζεμ-
πλουμ άρχοντα πάρε μας τα υπάρ-
χοντα”, σε ένα άλλο έξω από κατά-
στημα της Εθνικής Τράπεζας,
“Free Assange” ζωγραφίζουν σε
ένα τεράστιο πανό στα Μέγαρα.
Ανεβαίνουν στον Έβρο στη μεγάλη
διαδήλωση ενάντια στο τείχος του

αίσχους στις 23-24 Γενάρη του
2016, συμμετέχουν σε αντινατοϊκές
πορείες, κατεβαίνουν στις διαδη-
λώσεις της 17ης Νοέμβρη, στή-
νουν σεμινάρια στένσιλ και γκραφί-
τι σε αντιρατσιστικά και αντιφασι-
στικά φεστιβάλ και δεν σταματούν
με κάθε ευκαιρία να κάνουν μέσα
από τις δουλειές τους πολιτική κρι-
τική σε κυβερνητικά και μη στελέχη
(Κατρούγκαλος – Υπουργός ανερ-
γίας και κοινωνικής ανασφάλειας,
Παναγόπουλος [ΓΣΕΕ] – I have no
dream). 

Το λεύκωμα είναι ένα παιχνίδι ει-
κόνων, χρωμάτων και μηνυμάτων
αφού οι Political Stencil το έχουν
στήσει με φωτογραφίες και λεζάν-
τες από τις δεκάδες δουλειές τους
και με την εξέλιξη πολλών από των
γκραφίτι που έχουν κάνει σε δημό-
σιους χώρους, από την παιδική χα-
ρά μέσα στην Πτέρυγα Μητέρων
και Ανηλίκων Κρατουμένων στη
Θήβα ή το πάρκο Ναυαρίνου.

“Το Stencil σε αντίθεση με το
γκραφίτι έχει πιο πολιτικό παρελ-
θόν. ‘Πατέρας’ του Stencil θεωρεί-
ται ο Γάλλος Μπλεκ Λερά που εμ-
πνευσμένος από τις διαδηλώσεις
που πήρε μέρος σαν φοιτητής και
τις αφίσες του Μάη του '68, έβαφε
αρουραίους και ποντίκια στους
δρόμους του Παρισιού”, ανέφερε ο
Παυσανίας Καραθανάσης, που
προλογίζει τα “5 Χρόνια Δράσης”
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
του λευκώματος “Γκραφίτι και Πο-
λιτική Διεκδίκηση” (εκδόσεις στο
Περιθώριο), που πραγματοποιήθη-
κε την Πέμπτη 23 Σεπτέμβρη. “Ο
Δεκέμβρης του 2008 και το κίνημα
που ξέσπασε ενάντια στη δολοφο-
νία του Αλέξανδρου Γρηγορόπου-
λου πολιτικοποίησε πολύ κόσμο και
ανάμεσά τους και τον κόσμο που
ήταν μπλεγμένος στο γκραφίτι”.

Κυριάκος Μπάνος

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Joker

Οι τοίχοι της πόλης δεν
ανήκουν στον κάθε Δήμαρχο

Το Joker αποτελεί μία ταινία – αποτύπωμα της εποχή μας. Η κοινή κινη-
ματογραφική λογική λέει ότι κάνενας δεν θα περίμενε ότι ο Todd Phil-
lips (του «Hangover»), στα «αμαρτωλά» στούντιο της WB στο Hollywo-

od, θα γύριζε μία τέτοια ταινία. Ευτυχώς όμως δεν υπάρχει τέτοια λογική. Το
αν είναι καλή ή κακή η ταινία είναι δευτερεύον και υποκειμενικό. Αντικειμενι-
κά, όμως, είναι μία ταινία που δικαιολογεί και τα εισπρακτικά ρεκόρ και τις συ-
ζητήσεις που έχει πυροδοτήσει γιατί είναι πολλά παραπάνω από το origin sto-
ry του πιο αγαπητού και δημοφιλούς "κακού" villain και εχθρού του Batman. 

Όχι ότι αυτό από μόνο του θα ήταν "λίγο" από τη στιγμή που αποτελεί την
πρώτη κινηματογραφική προσπάθεια να μας παρουσιάσει τη "γέννηση" αυτού
του αξιαγάπητου "κακού". Έτσι και αλλιώς ούτε στα graphic novel υπάρχουν
στοιχεία, με εξαίρεση κάποια στο «Batman: Killing Joke», για το τι ήταν ο Joker
πριν να γίνει Joker και αυτή η έλλειψη στοιχείων ήταν που έδωσε τη δυνατότη-
τα στον Phillips να κινηθεί "εκτός πλαισίου" και να κάνει μία ταινία, που δεν θυ-
μίζει σε τίποτα τις γνωστές ταινίες πάνω στα graphic novel της Marvel και της
DC. Με αισθητική και αφήγηση που παραπέμπει στις κλασικές ταινίες του Mar-
tin Scorsese (ο ίδιος είναι executive producer της ταινίας) και έχοντας σαφή
αναφορά στα «King Of Comedy» και «Taxi Driver» (ο Robert De Niro, πρωταγω-
νιστής και στα δυο, δίνει ρεσιτάλ ως παρουσιαστής late night εκπομπής).

Για τον Phillips, ο Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), πριν μεταμορφωθεί σε
Joker, ήταν ένας "αποτυχημένος" σε μία κοινωνία που δεν έχει θέση για "απο-
τυχημένους". Φτωχός, καταθλιπτικός, κοινωνικά απροσάρμοστος, με άσχημο
παιδικό παρελθόν γεμάτο βία και απόρριψη, πάσχει από ψυχική ασθένεια,
δέχεται καθημερινά λεκτικές και σωματικές επιθέσεις από τον περίγυρό του,
ακολουθεί θεραπεία σε δημόσιο οργανισμό (που θα κλείσει εξαιτίας περικο-
πών), παίρνει χάπια για να μην νιώθει «τόσο άσχημα όλη την ώρα», ζει σε ένα
μισοάθλιο διαμέρισμα με την κατάκοιτη μητέρα του, δεν έχει φίλους, δεν
έχει σχέση, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα δουλεύοντας περιστασιακά ως
κλόουν σε κάποιο πρακτορείο. Αλλά δεν το βάζει κάτω. Έχει ένα ημερολόγιο
και ένα όνειρο. 

“Αποτυχημένοι”
Στο ημερολόγιο καταγράφει τις σκέψεις του, τους φόβους του και την

αποστροφή του για την κοινωνία γύρω του που είναι γεμάτη κοινωνικές ανι-
σότητες, βία, αδικία και περιφρόνηση για τους "αποτυχημένους" (τέλεια απο-
τυπωμένη στο πρόσωπο του πλούσιου και «πετυχημένου» υποψήφιου δημάρ-
χου και πατέρα του Batman που αποκαλεί «κλόουν» όσους δεν έχουν κατα-
φέρει να πετύχουν όπως αυτός και το συνάφι του). Ταυτόχρονα, όμως, γρά-
φει και αστεία γιατί το όνειρό του είναι να γίνει κωμικός επειδή θέλει να κάνει
τον κόσμο καλύτερο, να τον κάνει να γελά. Όμως, δεν μπορεί να τα καταφέ-
ρει γιατί, εξαιτίας όσων βιώνει, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους ανθρώ-
πους (εκτός από τα μικρά παιδιά) και άρα δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνει
τους ανθρώπους να γελάνε. 

Όλο αυτό τον οδηγεί μοιραία στην άλλη πλευρά. Η οργή και ο θυμός για
τον κόσμο που ζει και η συσσωρευμένη βία που βιώνει επιστρέφονται με τό-
κο απέναντι σε όλους όσους τον κατάντησαν "αποτυχημένο" και αυτό τον με-
τατρέπει από κάποιον Arthur Fleck στον Joker. Δηλαδή, στο σύμβολο (με τη
μάσκα του κλόουν που φοράει να έχει τα χρώματα της αμερικανικής σημαί-
ας) των "από κάτω" στο πόλεμο εναντίων των πλουσίων. 

Τέλος, ό,τι και να γράψεις για την ερμηνεία του Joaquin Phoenix είναι λίγο.
Ξεπέρασε και τον εαυτό του σε σχέση με την ερμηνεία του στο Master και
απάντησε στο, από το 2008, ερώτημα αν θα μπορέσει κάποιος να φτάσει την
ερμηνεία του Joker στα επίπεδα του Heath Ledger στο "Dark Knight". Επιπλέ-
ον, προσέξτε τον συμβολισμό στη σκηνή όπου σ’ ένα κινηματογράφο γεμάτο
από την «καλή κοινωνία» του Gotham City γίνεται η προβολή του «Modern Ti-
mes» του Chaplin.

Γιώργος Ράγκος



Εβδομηνταπέντε χρόνια πριν,
στις 12 Οκτώβρη του 1944 η
Αθήνα ελευθερωνόταν από τη

ναζιστική κατοχή. Τα τελευταία γερ-
μανικά τμήματα αποχωρούσαν, μέσα
σε μια λαοθάλασσα που πανηγύριζε. 

Για μια στιγμή έμοιαζε ότι η Αθήνα
των προσφυγικών και εργατικών συ-
νοικισμών, των εργοστασίων, των
πεινασμένων και η Αθήνα του Κολω-
νακίου και των άλλων «καλών συνοι-
κιών», η Αθήνα της δεξιάς και της
αριστεράς, του ΕΑΜ και των εθνικι-
στικών οργανώσεων ενώνονταν στο
μεθυστικό κλίμα της «εθνικής ανάτα-
σης». Όμως, πολύ σύντομα, τις ίδιες
εκείνες μέρες αποδεικνυόταν ότι το
ταξικό χάσμα ήταν πιο ισχυρό και
βαθύ. 

Ο συγγραφέας Γ. Θεοτοκάς σχο-
λίαζε στο ημερολόγιό του μετά τις
δυο μεγάλες διαδηλώσεις του ΕΑΜ
και των «εθνικών οργανώσεων», ότι:
«Είναι η πρώτη φορά αυτές τις μέ-
ρες που ένιωσα στην Ελλάδα τόσο
έντονα, τόσο ξεκάθαρα κι απόλυτα
τον κοινωνικό διχασμό, την ατμό-
σφαιρα του ταξικού πολέμου. Αυτή
είναι πια στο εξής η “ελληνική πραγ-
ματικότητα”».

Τις πρωινές ώρες της 12 Οκτώβρη
τοιχοκολλήθηκε στους δρόμους μια
διαταγή που είχε την υπογραφή του
Π. Σπηλιωτόπουλου, που είχε ορίσει
στρατιωτικό διοικητή η κυβέρνηση
Παπανδρέου στα μέσα Αυγούστου.
Ανέφερε αυστηρά και τσεκουράτα:

«Απαγορεύω κάθε κίνησιν πεζών
και τροχοφόρων άνευ αδείας. Οι μη
συμμορφούμενοι θα φυλακίζονται
αμέσως. Επιτρέπεται η κίνησις μόνο
είς τους εφοδιασμένους δ’ ειδικής
αδείας της αστυνομίας, θεωρημένη
υπό της στρατιωτικής διοικήσεως
ως και στους υπηρετούντας εις την
παθητικήν αεράμυναν. Απαγορεύω
πάσαν συγκέντρωσιν και απόπειρα
διαδηλώσεων. Η διάλυσις θα γίνει
διά των όπλων».

Αυτή την «απελευθέρωση» θέλανε
οι αστοί για την Αθήνα. Μόνο που ο
Σπηλιωτόπουλος δεν διέθετε το πα-
ραμικρό κύρος αλλά και την ένοπλη
ισχύ για να επιβάλλει μια τέτοια δια-
ταγή. Εκτός από την υλική αδυνα-
μία, υπήρχαν και πολιτικά όρια για
το πόσο μπορούσαν να «τραβήξουν
το σκοινί» οι Εγγλέζοι ιμπεριαλιστές
και η άρχουσα τάξη.

Όχι μόνο για τη χρησιμοποίηση
των Ταγμάτων Ασφαλείας της δοσι-
λογικής κυβέρνησης του Ράλλη που
είχαν αιματοκυλήσει τις συνοικίες
της Αθήνας στα μπλόκα του 1944,
και είχαν κηρυχτεί επίσημα «προδο-
τικοί σχηματισμοί». Η μόνη έμπιστη
και εμπειροπόλεμη μονάδα που διέ-
θετε ο Γ. Παπανδρέου και οι Βρετα-
νοί ιμπεριαλιστές, ήταν η περίφημη
«Ταξιαρχία του Ρίμινι» (3η Ορεινή
Ταξιαρχία). Αλλά δεν στάλθηκε στην
Αθήνα. Η Ταξιαρχία ήταν ανοιχτά φι-
λομοναρχική. 

Οι συνέπειες της αποστολής της
στην Αθήνα τον Οκτώβρη θα ήταν

«απρόβλεπτες» όπως ανέφερε μια
έκθεση Βρετανών διπλωματών. Το
πόσο «απρόβλεπτες» μπορούμε να
το φανταστούμε από την περιγραφή
του ιστορικού Ιάσονα Χανδρινού για
εκείνες τις μέρες του Οκτώβρη: 

«Έχοντας βιώσει την απόλυτη φρί-
κη ενός λιμού, τον παλλαϊκό ενθου-
σιασμό των διαδηλώσεων, την τρο-
μοκρατία των εκτελέσεων και των
μπλόκων και τους νέους πολιτικούς
διαχωρισμούς σε όλη τους την έντα-
ση, η πόλη εμφάνιζε πρωτοφανή κοι-
νωνικά φαινόμενα: Παπάδες διαδή-
λωναν με κόκκινες σημαίες, γυναί-
κες εμφανίζονταν πάνω σε άλογα,
8χρονα παιδιά κρατούσαν αληθινά
περίστροφα και υπερήλικες γριές
απειλούσαν αστυνομικούς με τσε-
κούρια που ξεπερνούσαν το ύψος
τους. Ο κοινωνικός και πολιτικός ρι-
ζοσπαστισμός που διαπερνούσε όλα
τα στρώματα του πληθυσμού, αν και
ιδεολογικά ανώριμος, ήταν απόλυτα
γνήσιος».

Έτσι ο Άγγελος Έβερτ, ο διοικη-
τής της Αστυνομίας Πόλεων που
στις 3 Δεκέμβρη θα διέταζε τους άν-
δρες του να ανοίξουν πυρ στους
διαδηλωτές στο Σύνταγμα, αναγκά-
στηκε να πιει το πικρό ποτήρι και να
δεχτεί να μοιράζεται την «τήρηση
της τάξεως» στην πρωτεύουσα με
τον Α. Τσαπόγα, διοικητή της Εθνι-
κής Πολιτοφυλακής που δεν ήταν
άλλη από την ΟΠΛΑ.

Η Απελευθέρωση δεν ήταν ένα
«μονόπρακτο» που κράτησε τρεις
τέσσερις μέρες στην Αθήνα. Εκτυ-
λίχθηκε σε όλη την έκταση της χώ-
ρας από τις αρχές Σεπτέμβρη μέχρι
τα τέλη του Οκτώβρη. Και ο «απολο-
γισμός» έδειχνε την αναμφισβήτητη
υπεροχή του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. 

Ο νομός Έβρου ήταν ο πρώτος
που απελευθέρωσε ο ΕΛΑΣ. Τα τμή-
ματά του παρελαύναν στο Διδυμό-
τειχο ήδη στις 28 Αυγούστου. Μέχρι
τις 3 Σεπτέμβρη το ίδιο έγινε στις
Φέρες, την Αλεξανδρούπολη και το
Σουφλί. 

Χιλιάδες
Τόσο στο Διδυμότειχο όσο και στις

Φέρες, ιδιαίτερα στη δεύτερη περί-
πτωση, ο ΕΛΑΣ δεν ήταν μόνος του.
Χιλιάδες αγρότες συνέρρευσαν από
τα γύρω χωριά κινητοποιημένοι από
τις πολιτικές οργανώσεις του ΕΑΜ,
του ΚΚΕ και κυρίως της ΕΠΟΝ. 

Το άλλο χαρακτηριστικό στιγμιό-
τυπο είναι η συμμετοχή Βουλγάρων
ανταρτών στη μάχη για την απελευ-
θέρωση στο Σουφλί. Ήταν στρατιώ-
τες που είχαν προσχωρήσει στον
ΕΛΑΣ και είχαν συγκροτήσει το δικό
τους λόχο. Ζήτησαν να τους ανατε-
θεί ο πιο δύσκολος τομέας της μά-
χης. Μπορεί οι φασίστες και οι άρ-
χουσες τάξεις να παίζανε το χαρτί
του εθνικισμού σε όλα τα Βαλκάνια,

αλλά ο κόσμος πάλευε ενωμένος.
Ο ΕΛΑΣ δεν αντιμετώπισε τις γερ-

μανικές μονάδες που αποχωρούσαν
μονάχα στον Έβρο. Οι συνολικές
γερμανικές απώλειες, από την 1η
Γενάρη έως τις 29 Σεπτέμβρη 1944,
ανήλθαν σε 2.239 νεκρούς, 3.654
τραυματίες και 1.285 αγνοούμενους,
ένα σύνολο 7.178 ανδρών εκτός μά-
χης, κατά κύριο λόγο αποτελέσματα
της δράσης του ΕΛΑΣ. 

Η άλλη πλευρά δεν έμενε άπραγη
βέβαια. Το καλοκαίρι ήταν η περίο-
δος των τελευταίων εκκαθαριστικών
επιχειρήσεων από επίλεκτες γερμα-
νικές μονάδες, με σκοπό να αδυνατί-
σουν τον ΕΛΑΣ και τις υποδομές του
ώστε να εξασφαλιστεί η όσο δυνα-
τόν πιο απρόσκοπτη απαγκίστρωση
από την Ελλάδα. Όπως συνήθιζαν οι
ναζί στις εκθέσεις τους ανέφεραν
την εξόντωση χιλιάδων «ανταρτών»,
στην πράξη αμάχων που δολοφόνη-
σαν. Και οι σφαγές συνεχίστηκαν και
τον Σεπτέμβρη. 

Οι συνεργάτες των ναζί έβαφαν κι
αυτοί τα χέρια τους στο αίμα. Στις 14

Σεπτέμβρη το «εθελοντικό σώμα» του
ταγματάρχη Πούλου, με τους αγκυ-
λωτούς σταυρούς στα περιβραχιόνια,
μπήκε στα Γιαννιτσά, τα λεηλάτησε
και δολοφόνησε 104 ανθρώπους. Το
τμήμα του Πούλου ακολούθησε το
γερμανικό στρατό μέχρι τη Βιέννη. 

Άλλοι σχηματισμοί δεν είχαν την
ίδια τύχη. Το 1943 η δωσιλογική κυ-
βέρνηση Ράλλη είχε συγκροτήσει τα
Τάγματα Ασφαλείας που ορκίζονταν
πίστη «στο Φύρερ του γερμανικού
λαού Αδόλφο Χίτλερ». Στην Πελο-
πόννησο αυτοί οι σχηματισμοί έμει-
ναν ξεκρέμαστοι μετά την γερμανική
αποχώρηση. Ο ΕΛΑΣ της Πελοπον-
νήσου ξεκαθάρισε τις φωλιές που εί-
χαν κουρνιάξει, στον Πύργο, την Κα-
λαμάτα και τον Μελιγαλά στο πρώτο
δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη.

Τον Σεπτέμβρη του 1944 η Ελεύ-
θερη Ελλάδα του ΕΑΜ κατέβαινε
από τα βουνά –κυρίως της Πίνδου
που ήταν περιορισμένη τα δυο προ-
ηγούμενα χρόνια- στους κάμπους
και τις πόλεις. Η Αριστερά κυριολε-
κτικά κυβερνούσε το μεγαλύτερο
τμήμα της χώρας, με τις δομές της
ΠΕΕΑ της «κυβέρνησης του βουνού»
να δίνουν τη ραχοκοκαλιά της.

Ο ιστορικός Γ. Σκαλιδάκης στο βι-
βλίο του για την «Ελεύθερη Ελλάδα»
επισημαίνει ότι:

«Με την αποχώρηση των γερμανι-
κών στρατευμάτων, ο ΕΛΑΣ μπήκε
στις επαρχιακές πόλεις που ήταν νη-
σίδες της κατοχικής και δωσίλογης
εξουσίας μέσα και στα περίχωρα της
Ελεύθερης Ελλάδας. Άμεσα εγκατα-
στάθηκε ο διοικητικός μηχανισμός
της ΠΕΕΑ, ώριμος πλέον και εξοπλι-
σμένος με τις Πράξεις και τις Απο-
φάσεις της Επιτροπής. Γύρω από τις
διοικητικές επιτροπές της ΠΕΕΑ εγ-
καταστάθηκαν όλοι οι κρατικοί θε-
σμοί της ένοπλης Αντίστασης –ο
«εθνικός στρατός» ΕΛΑΣ αντί του
προπολεμικού στρατού, η Εθνική
Πολιτοφυλακή αντί της Χωροφυλα-
κής, η ΕΤΑ ως οικονομικός μηχανι-
σμός, δικαστήρια όπου χρειαζόταν».
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Το κίνημα που έδιωξε τους Ναζί     

Χαρακτικό του Τάσσου
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Και εκλογές, για τη τοπική αυτοδι-
οίκηση μιας και η δικτατορία της
4ης Αυγούστου είχε βάλει τους δι-
κούς της διορισμένους:

«Στη Λάρισα, αποφασίστηκε από
όλες τις οργανώσεις να διεξαχθούν
εκλογές για την ανάδειξη λαϊκών
επιτροπών στις συνοικίες της πό-
λης, πριν την απελευθέρωσή της. Οι
εκλογές έγιναν με έναν πρώτο γύρο,
χωρίς υπόδειξη υποψηφίων αλλά
κάθε ψηφοφόρος ψήφιζε πρόσωπα
της προτίμησής του. Μετά τον “προ-
κριματικό” αυτό γύρο, οι δέκα πρώ-
τοι σε ψήφους σε κάθε συνοικία, κα-
τέβηκαν σε δεύτερη εκλογή, όπου
και αναδείχτηκαν στις 15 Οκτωβρίου
τα συνοικιακά συμβούλια».

Τυπικά, οι αρχές που εγκαθίσταν-
ται στις απελευθερωμένες πόλεις
και κωμοπόλεις εκπροσωπούν την
κυβέρνηση «Εθνικής Ενώσεως» του
Γ. Παπανδρέου στην οποία από τις 2
Σεπτέμβρη συμμετέχουν και οι
υπουργοί της Αριστεράς, του ΕΑΜ
και του ΚΚΕ. Αλλά όλοι καταλάβαι-
ναν ότι πρόκειται για την «εαμοκρα-
τία» που σήμερα κατέχει ξεχωριστή
θέση στην εμετική αντικομουνιστική
προπαγάνδα της Δεξιάς. Αυτή η
εξουσία είναι υποχρεωμένη να πά-
ρει αποφάσεις για την «καθημερινό-
τητα» μιας κοινωνίας διαλυμένης
από τον πόλεμο και τις καταστρο-
φές του και να ανταποκριθεί, σε ένα
σημείο, στις ελπίδες και τα αιτήματα
των από κάτω. 

Κατακέφαλα
Χαρακτηριστικά είναι αυτά που

περιγράφει ο Βαγγέλης Κασάπης,
«Κρίτωνας», του 81ου Συντάγματος
του ΕΛΑΣ για την Ανατολική Μακε-
δονία-Θράκη: «Χτυπιέται η αχόρτα-
γη και σιχαμερή βδέλλα της μαύρης
αγοράς κατακέφαλα. Στη διάρκεια
της Εαμοκρατίας παραλύει και παύει
να βυζαίνει το αίμα του λαού. Σ’ όλα
τα καπνοχώρια της Ξάνθης, Καβά-
λας, Δράμας μοιράζεται δωρεάν 12
κιλά καλαμποκίσιο αλεύρι κατ’ άτο-
μο, κατασχεμένο από τους μαυρα-
γορίτες και τους τσιφλικάδες. Σε συ-
νέχεια με φροντίδα της Αυτοδιοίκη-
σης και των παραγωγικών συνεταιρι-
σμών εξασφαλίζεται σταθερά η τρο-
φοδοσία του ορεινού καπνοπαραγω-
γικού πληθυσμού.

Οι συνεταιρισμοί καπνοπαραγω-
γών συνεργάζονται αρμονικά με τις
οργανώσεις καπνεργατών. Ιδρύεται
μικρός συνεταιρισμός καπνεργατών-
καπνοπαραγωγών και μπαίνει σε λει-
τουργία το εργοστάσιο σιγαροποι-
ίας Ξάνθης καθώς και όλοι οι αλευ-
ρόμυλοι και το εργοστάσιο παραγω-
γής μεταξωτών στο Σουφλί».

Η Αριστερά κυβερνούσε ουσιαστι-
κά το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Αλλά ποια ήταν η προοπτική που χά-
ραζε για τη συνέχεια; Οι επιλογές
της ηγεσίας της γίνονταν όλο και πιο
σαφείς όσο πλησίαζε η Απελευθέ-
ρωση. Η είσοδος στην κυβέρνηση
των αστικών κομμάτων που είχαν
στήσει οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές στη
Μέση Ανατολή ήταν ένα βήμα σε μια
μακρά σειρά συμβιβασμών. Η αρχι-
κή απόφαση για την συγκρότηση
μιας κυβέρνησης «Εθνικής Ενότη-
τας» περιλαμβανόταν στη Συμφωνία
του Λιβάνου τον Μάη του 1944. Η
ηγεσία του κινήματος είχε στείλει
εκεί την αντιπροσωπεία της επιμέ-
νοντας «τουλάχιστον 50% των
υπουργείων» για να καταλήξει σε
έξι, και στο αίσχος της αποκήρυξης
του κινήματος των φαντάρων και
των ναυτών της Μέσης Ανατολής.
Στα τέλη Αυγούστου πήρε πίσω και
τον τελευταίο όρο της, να μην είναι
πρωθυπουργός ο Γ. Παπανδρέου.

Η συνέχεια ήρθε στις 26 Σεπτέμ-
βρη με την Συμφωνία της Καζέρτας
(απ’ την ιταλική πόλη όπου υπογρά-
φτηκε). Με βάση την συμφωνία,
όλες οι ένοπλες δυνάμεις και οργα-
νώσεις στην Ελλάδα περνούσαν
στην δικαιοδοσία της κυβέρνησης,
που με την σειρά της έβαζε ένα Άγ-
γλο στρατηγό, τον Ρέτζιναλντ Σκόμ-
πι, επικεφαλής τους, με τον τίτλο
του «Στρατηγού διοικούντος τας εν
τη Ελλάδι δυνάμεις». 

Στις επιχειρησιακές διαταγές που

εκδόθηκαν ως συμπλήρωμά της, κα-
θορίστηκαν τα όρια δράσης της κά-
θε αντάρτικης οργάνωσης, δηλαδή
του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ του Ζέρβα.
Ο Ζέρβας κρατούσε τις περιοχές
της Ηπείρου που έλεγχε. Αλλά ο
ΕΛΑΣ έχανε τον έλεγχο κάθε δρα-
στηριότητας στην Αττική: εκεί διορι-
ζόταν στρατιωτικός διοικητής ο
στρατηγός Σπηλιωτόπουλος. Η Συμ-
φωνία της Καζέρτας πρόβλεπε επί-
σης ότι ο ΕΛΑΣ δεν θα έμπαινε στην
περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς
Στρυμόνα και Αξιό, δηλαδή στην
Θεσσαλονίκη.

Τότε (και σήμερα) οι δικαιολογίες
για αυτούς τους συμβιβασμούς
έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς
τους αρνητικούς συσχετισμούς για
το κίνημα και την Αριστερά σε διά-
φορα επίπεδα. Η «λαϊκή εξουσία»
της Ελεύθερης Ελλάδας ήδη υφί-
στατο μεγάλες οικονομικές και πολι-
τικές πιέσεις στα βουνά, θα ήταν
αδύνατο να κυβερνήσει μόνη της με-
γάλα αστικά κέντρα, με την παραγω-
γή και τις μεταφορές παραλυμένες
και στο έλεος της «ανθρωπιστικής
βοήθειας» που έλεγχαν οι Αγγλοι ιμ-
περιαλιστές. Το ίδιο ίσχυε αντίστοι-
χα και για τον ΕΛΑΣ.

Κι όμως, στις 30 Οκτώβρη του
1944 ο ΕΛΑΣ έκανε την πανηγυρική
παρέλαση της απελευθέρωσης στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε τηλε-
γράφημά της η διοίκηση της Ομά-

δας Μεραρχιών Μακεδονίας του
ΕΛΑΣ ανέφερε: «Τμήματα εισήλθον
Θεσσαλονίκην σήμερον 3 μετά με-
σημβρίαν. Λαός Θεσσαλονίκης
έξαλλος από ενθουσιασμό διατρέχει
οδούς πόλεως εναγκαλιζόμενος με
τους αντάρτας».

Ο λογοτέχνης Γιώργος Ιωάννου
έχει αφήσει μια ολοζώντανη περι-
γραφή αυτών των σκηνών που τις
έζησε από πρώτο χέρι:

«Από την οδό Αγίας Σοφίας κατέ-
βαιναν σαρώνοντας τις γειτονιές τα
παιδιά του Κουλέ Καφέ, του Αγίου
Παύλου, της Ακρόπολης, της Κασ-
σάνδρου. Το Τσινάρι, Εσκί-Ντελίκ,
Προφήτης Ηλίας, Διοικητήριο κατέ-
βαιναν τη Βενιζέλου… Από το Βαρ-
δάρι πάλι ερχόταν ξυπόλυτη, ρακέν-
δυτη, πειναλέα, σπαρταρώντας από
ενθουσιασμό, η Ραμόνα, η Επτάλο-
φος, ο Παλιός Σταθμός, η Νεάπολη,
η Σταυρούπολη, ενώ αντίθετα από
τα ανατολικά κατέφθαναν μέσα στη
σκόνη και τον αλαλαγμό με τρομπέ-
τες, παντιέρες, λάβαρα και χωνιά η
Τούμπα, η Αγία Φωτεινή, η Ευαγγε-
λίστρια, η Τριανδρία, ακόμη και η
μακρινή Καλαμαριά… 

Μια καθυστερημένη διαδήλωση
πλησίαζε από τα βάθη της Εγνατίας,
το ανταριασμένο Βαρδάρι. Θά ‘ταν
καμιά διακοσαριά σκελετωμένοι και
κουρελήδες. Έμοιαζαν κρατούμενοι
από το στρατόπεδο του Παύλου Με-
λά. Κραύγαζαν ξέφρενα, φανατικά,
κουνούσαν τη γροθιά με τόση ορμή
που νόμιζες πως θα τους φύγει
προς τον ουρανό το χέρι. Τεράστιες
παντιέρες, ολοκόκκινες καμωμένες
από αλεξίπτωτα γερμανικά χάιδευαν
τα κουρεμένα κεφάλια».

Στην πραγματικότητα, η απελευ-
θέρωση είχε ξεκινήσει μέρες πριν,
με τις οργανώσεις του ΕΑΜ και του
«εφεδρικού» ΕΛΑΣ να παίρνουν τον
έλεγχο στις φτωχογειτονιές της πό-
λης και να πραγματοποιούν τερά-
στια συλλαλητήρια. 

Συμμορίες
Η είσοδος του ΕΛΑΣ στην Θεσσα-

λονίκη δεν είχε να κάνει μόνο με την
κομβική θέση της πόλης στο συγκοι-
νωνιακό δίκτυο όλων των Βαλκανίων
(άρα και για την γερμανική αποχώρη-
ση). Είχε πολιτική σημασία. Στην ευ-
ρύτερη περιοχή συγκεντρώνονταν
όλα τα υπολείμματα των δωσιλογι-
κών σχηματισμών που είχαν βάψει με
αίμα τη Θεσσαλονίκη και τώρα δήλω-
ναν «τμήματα του ΕΔΕΣ». Οι συμμο-
ρίες του Δάγκουλα (Εθνική Ελληνική
Ασφάλεια Πόλεως Θεσσαλονίκης) και
του Κισά-Μπατζάκ (Εθνικός Ελληνι-
κός Στρατός) είναι πιο γνωστές. 

Αυτές οι συμμορίες αναγκάστηκαν
να αποχωρήσουν από την πόλη στις
20 Οκτώβρη, αλλά με την καθοδήγη-

ση Χρυσοχόου, του «Γενικού Διοικη-
τού Μακεδονίας» και έμπιστου του
Εγγλέζων, ετοιμάζονταν να επιστρέ-
ψουν για να γλυτώσουν την πόλη
από την «κομμουνιστικήν τυραννίαν».
Ο ΕΛΑΣ τους χάλασε τα σχέδια και
ούτε οι Εγγλέζοι ούτε η κυβέρνηση
του Παπανδρέου είχε τη δύναμη να
ανατρέψει την κατάσταση. 

Και η Θεσσαλονίκη θα παρέμενε
ουσιαστικά στα χέρια του ΕΑΜ τους
επόμενους μήνες. Η τάξη που κρά-
τησε ήταν υποδειγματική, το ίδιο κι
οι λύσεις που έδωσε στα καθημερι-
νά προβλήματα μιας πόλης που είχε
βασανιστεί από την κατοχή και τον
πόλεμο. Οργάνωσε την τροφοδοσία
της πόλης από την ύπαιθρο, επέβα-
λε έκτακτη φορολόγηση στους
πλούσιους για να πληρωθούν μισθοί
δημόσιων υπαλλήλων, επέβαλε το
άνοιγμα των καταστημάτων με επι-
τροπές του εργατικού ΕΑΜ κόντρα
στο λοκ αουτ των μεγαλεμπόρων. 

Από την Αθήνα μέχρι την Θεσσαλο-
νίκη, εκείνος ο Οκτώβρης του ’44 εί-
ναι μια μεγάλη απόδειξη των απεριό-
ριστων δυνατοτήτων του κινήματος
και της Αριστεράς. Η στρατηγική που
είχε σαν πυξίδα της όμως η ηγεσία
του κινήματος οδηγούσε στο στόμω-
μα και το πισωγύρισμα αυτών των
δυνατοτήτων. Στο κέντρο της ήταν η
επιλογή ότι η εργατική τάξη δεν μπο-
ρούσε και δεν έπρεπε να πάρει την
εξουσία, μια επιλογή που είχε γίνει
ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του
’30 όταν εγκατέλειψε την στρατηγική
της σοσιαλιστικής επανάστασης. 

Αντί γι’ αυτό η σταθερή επιδίωξη
της ηγεσίας του ΚΚΕ στα χρόνια της
Αντίστασης ήταν να γίνει εταίρος σε
μια κυβέρνηση «εθνικής ενότητας»,
δηλαδή συνεργασίας με τα αστικά
κόμματα και τους «Μεγάλους Συμμά-
χους». Αυτό το δρόμο τον βάδιζαν
ήδη τα μεγάλα Κομμουνιστικά Κόμ-
ματα στην Γαλλία και την Ιταλία. Πί-
στευε ότι έτσι θα εξασφάλιζε ίσως
και την πλειοψηφία στις εκλογές που
θα γίνονταν μεταπολεμικά. Αυτός ο
κοινοβουλευτικός δρόμος έφερνε
τον ένα συμβιβασμό μετά τον άλλο. 

Δεν ήταν η «ανωριμότητα του κό-
σμου» η αιτία για αυτούς τους συμβι-
βασμούς. Ο κόσμος που υποδεχόταν
τον Παπανδρέου στις 18 Οκτώβρη
και τον χειροκροτούσε όταν έλεγε
«θα ομιλήσωμεν και διά την λαοκρα-
τίαν» φώναζε στις 3 Δεκέμβρη στο
Σύνταγμα «Παπανδρέου παπατζή χί-
της ήσουνα και συ». Οι οργανώσεις
του Εργατικού ΕΑΜ που κρέμαγαν
πανό στα αγγλικά Welcome Our Al-
lies τον Οκτώβρη, τον Δεκέμβρη πο-
λεμούσαν στα οδοφράγματα ενάντια
στα αγγλικά τανκς. 

Η ηγεσία πάταγε φρένο όταν το
κίνημα πάταγε γκάζι. Το αποτέλεσμα
ήταν η παράλυση. Σήμερα χρειαζό-
μαστε μια Αριστερά με την στρατη-
γική και τις ταξικές απαντήσεις που
θα πατάνε γκάζι για να φτάσουμε
μέχρι την νίκη. 

Λέανδρος Μπόλαρης

     μπορούσε να πάρει την εξουσία
Παρέλαση γυναικών στο
απελευθερωμένο Σουφλί



Πράσινο φως για τουρκική εισβολή στην
ανατολική Συρία έδωσε ο Τραμπ το σαβ-
βατοκύριακο. Οι αμερικάνικες δυνάμεις

που έχουν παραμείνει στη Συρία πήραν ξαφνική
εντολή να ετοιμαστούν για άμεση αποχώρηση.
Με ένα αντίστοιχο ξαφνικό τηλεφώνημα, οι κουρ-
δικές δυνάμεις των SDF (Συριακές Δημοκρατικές
Δυνάμεις) έμαθαν ότι μένουν μόνες τους να αντι-
μετωπίσουν την τουρκική εισβολή. 

Πέρσι τα Χριστούγεννα, ο Τραμπ είχε ανακοι-
νώσει ξανά την αμερικάνικη αποχώρηση από την
Συρία. Η απόφαση είχε προκαλέσει μεγάλη έντα-
ση στο εσωτερικό του αμερικάνικου κατεστημέ-
νου, και μέσα σε μία μέρα είχε παραιτηθεί ο Τζιμ
Μάτις από Υπουργός Άμυνας. Ωστόσο, οι ανυπο-
λόγιστες συνέπειες μιας τουρκικής εισβολής, και
οι πιέσεις που του μετέφεραν οι στρατηγοί, έβα-
λαν την απόφαση του Τραμπ σε αναμονή για εν-
νιά μήνες. Ο αριθμός των αμερικάνικων στρατευ-
μάτων μειώθηκε αλλά δεν αποχώρησαν. Ο χρό-
νος πλέον τελείωσε. Ο Ερντογάν και ο Τραμπ μί-
λησαν τηλεφωνικά το σαββατοκύριακο. Ο τουρκι-
κός στρατός έχει αρχίσει τις επιχειρήσεις και αυ-
τό που απειλεί να κάνει είναι ένα μαζικό έγκλημα.

Υπάρχουν δύο βασικές πλευρές στο σχέδιο ει-
σβολής της Τουρκίας. Η μία είναι να διαλυθεί ο
κουρδικός έλεγχος κατά μήκος του μεγάλου συ-
νόρου Τουρκίας-Συρίας. Για πρώτη φορά ο τουρ-
κικός στρατός παίρνει την άδεια να περάσει ανα-
τολικά του Ευφράτη, μέχρι το Ιράκ όπου επίσης
τα τουρκικά σύνορα έχουν μια κουρδική ημι-κρα-
τική οντότητα από την άλλη πλευρά.

Η δεύτερη πλευρά είναι αυτό που ο Ερντογάν
αποκαλεί “ασφαλή ζώνη”. Στην πραγματικότητα
πρόκειται για τον εφιάλτη ενός από τα πιο μαζικά
στρατόπεδα προσφύγων που θέλουν να δημιουρ-
γήσουν στο εσωτερικό της Συρίας κατά μήκος
των συνόρων και σε βάθος 32 χιλιομέτρων. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ ήδη μέσα την βορειοανα-
τολική Συρία 700 χιλιάδες άνθρωποι επιβιώνουν
από την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο τουρκικός σχε-
διασμός είναι να σπρωχτούν ένα εκατομμύριο
πρόσφυγες (ή και περισσότεροι) που έχουν κατα-
φύγει στην τουρκική πλευρά των συνόρων πίσω
στη Συρία. 

Τους τελευταίους μήνες η ρατσιστική εκστρα-
τεία κατά των προσφύγων έχει κορυφωθεί στην
Τουρκία. Με αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη
την επικράτεια σε συντονισμό με μια ιδεολογική
καμπάνια με ψέματα και βία, ξεριζώνουν για μια
ακόμη φορά οικογένειες που έχουν φτάσει σε κά-
ποια πόλη και τις στέλνουν στα στρατόπεδα στη

μεθόριο με τη Συρία. Συγκεντρώνουν εκεί κόσμο
και τώρα καλλιεργούν την εικόνα ότι μόλις τα
τουρκικά τανκς και βομβαρδιστικά “καθαρίσουν”,
θα τους πετάξουν όλους μαζί στη Συρία.

Η αλήθεια είναι ότι οι δύο πλευρές του σχεδια-
σμού σχετίζονται μεταξύ τους. Οι Σύριοι πρόσφυ-
γες μετατρέπονται σε κομμάτι της πολεμικής
στρατηγικής για να αποδυναμωθεί ο έλεγχος των
κουρδικών πολιτοφυλακών στη Συρία. Στην πλει-
οψηφία τους οι πρόσφυγες είναι αραβόφωνοι και
προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της Συ-
ρίας. Τα στρατόπεδα όμως τα στήνουν πάνω στη
μεθόριο σαν εργαλείο αλλαγής της πληθυσμια-
κής σύνθεσης. Αυτό που εκείνοι ονομάζουν “στα-
θερότητα” και “ασφάλεια” είναι η σπορά του μί-
σους ανάμεσα στις γλωσσικές, εθνοτικές και
θρησκευτικές κοινότητες της Συρίας. Οι κουρδι-
κοί πληθυσμοί θα διωχθούν με τη βία και οι πρό-
σφυγες θα μεταφερθούν στα στρατόπεδα “εθε-
λοντικά”.

Σύμμαχοι
Η Τουρκία έχει δείξει από την αρχή το φόβο

της για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στη
Συρία. Οι κουρδικές πολιτοφυλακές που πήραν
τον έλεγχο στα σύνορα είναι προέκταση του
PKK, του κουρδικού κόμματος με το οποίο το
τουρκικό κράτος βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο.
Σταθεροποίηση του κουρδικού ελέγχου στη Συ-
ρία σήμαινε απειλή για τη σταθερότητα στην ίδια
τη νοτιοανατολική Τουρκία. Όμως, ο αμερικάνι-
κος στρατός αξιοποίησε τις κουρδικές δυνάμεις
ως τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο, όταν είχε να αντι-
μετωπίσει την απειλή του ISIS και στη Συρία και
το Ιράκ. Για να εξασφαλίσει αυτή τη συνεργασία,
δεσμεύτηκε να τους προστατεύει από την τουρκι-
κή επιθετικότητα. 

Ο Τραμπ πλέον λέει πως αυτά είναι περασμένα
ξεχασμένα και πετάει τους Κούρδους στα αζήτη-
τα. Η κουρδική ηγεσία καθησύχαζε τον κόσμο και
τον ίδιο της τον εαυτό ότι αυτή τη στιγμή δεν θα
έφτανε ποτέ, γιατί ο κίνδυνος της επανεμφάνισης
του ISIS θα κρατούσε τις ΗΠΑ πιστές στις δε-
σμεύσεις τους. Ο Τραμπ απαντάει ότι το ISIS έχει
πλέον τελειώσει και δεν υπάρχει λόγος παραπέ-
ρα συνεργασίας με τους Κούρδους.

Η κρίση είναι μεγάλη και φτάνει μέχρι την καρ-
διά του αμερικάνικου κράτους και του κόμματος
των Ρεπουμπλικάνων. Το Πεντάγωνο έκανε επε-

ξηγηματικές δηλώσεις που προσπαθούν να αναι-
ρέσουν ότι η Τουρκία έχει πράσινο φως. Στελέχη
των Ρεπουμπλικάνων έκαναν δηλώσεις ότι η από-
φαση του Τραμπ δεν έχει καμία λογική. Οι σχέ-
σεις εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει οι στρα-
τηγοί με την κουρδική ηγεσία δεν έχουν φυσικά
να κάνουν με την… αλληλεγγύη τους στους
Κούρδους. Αλλά με το φόβο ότι η τελική αποχώ-
ρηση από τη Συρία με αυτό τον προδοτικό τρόπο
αφήνει τις ΗΠΑ χωρίς καμία αξιοπιστία και χωρίς
συμμάχους. 

Η ιστορία μπορεί να γράψει πως αυτή η από-
φαση ήταν ένας κρίσιμος κρίκος στην μεγάλη
υποχώρηση της αμερικάνικης ηγεμονίας στη Μέ-
ση Ανατολή. Δεν είναι μόνο οι συνέπειες της
τουρκικής εισβολής που μπορεί να δημιουργή-
σουν νέα δεδομένα, αλλά το νέο κύμα αναταρα-
χής συνολικότερα: το Ιράκ φλέγεται από διαδη-
λώσεις, ο πόλεμος στην Υεμένη έχει αποσταθε-
ροποιήσει τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, η
Αίγυπτος ξανα στους δρόμους, το Σουδάν σε με-
τάβαση μετά την επανάσταση. Και λίγο πιο δίπλα,
οι κόντρες της ελληνικής άρχουσας τάξης με την
τούρκικη γύρω από την Κύπρο και το φυσικό αέ-
ριο.

Η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕ έχουν βασική
ευθύνη στο έγκλημα που ετοιμάζεται κατά των
Κούρδων και κατά των προσφύγων στη Συρία. Η
ΕΕ έδωσε όλα τα ιδεολογικά αλλά και πρακτικά
εργαλεία στην Τουρκία για να ξεκινήσει τον πόλε-
μο κατά των προσφύγων. Οι συμφωνίες για “επα-
ναπατρισμούς” και “ασφαλείς ζώνες” έχουν ευ-
ρωπαϊκή και ελληνική σφραγίδα. Η επαναπροσέγ-
γιση του Ερντογάν με τον Τραμπ έρχονται σε συ-
νέχεια των συμφωνιών της ελληνικής πλευράς
για τις αμερικάνικες βάσεις από τη Σούδα ως την
Αλεξανδρούπολη και για ελληνική συμμετοχή
στην περικύκλωση του Ιράν.

Χρειάζεται να σταματήσουμε το νέο έγκλημα,
ανοίγοντας τα σύνορα για όλους τους πρόσφυ-
γες, παλεύοντας για να σταματήσουμε όλες τις
εξορύξεις στη Μεσόγειο, ενάντια στην εμπλοκή
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στη Μέση Ανα-
τολή. Οργανώνοντας την αλληλεγγύη μας στον
κουρδικό λαό και στους ανθρώπους που βγαί-
νουν στον αγώνα σε ολόκληρο τον αραβικό κό-
σμο, από το Κάιρο ως τη Βασόρα.

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Mαζικός
ξεσηκωμός 
στο Ιράκ

Πάνω από 100 άνθρω-
ποι έχουν χάσει τη ζωή
τους και χιλιάδες

έχουν τραυματιστεί καθώς η
ιρακινή κυβέρνηση προσπαθεί
να σταματήσει με τη βία έναν
μαζικό ξεσηκωμό. Εδώ και
δυο βδομάδες, δεκάδες χιλιά-
δες νεολαίοι έχουν βγει στο
δρόμο ενάντια στη διαφθορά,
τη φτώχεια, την ανεργία και
το πολιτικό σύστημα του Ιράκ.
Χρησιμοποιούν το σύνθημα
των επαναστάσεων της αρα-
βικής άνοιξης “Ο λαός ζητάει
την πτώση του καθεστώτος”.
Οι διαδηλώσεις απλώνονται
στις πόλεις του Νότου αλλά
και στη Βαγδάτη.

Μια νέα γενιά Ιρακινών με-
γάλωσε μετά την αμερικάνικη
εισβολή του 2003 και ζει τον
παραλογισμό να έχει κάτω
από τα πόδια της τα τέταρτα
μεγαλύτερα κοιτάσματα πε-
τρελαίου στον κόσμο, αλλά
25% ανεργία, διαλυμένη Υγεία
και Παιδεία, υπηρεσίες ρημαγ-
μένες και συνεχείς διακοπές
στο ρεύμα και το νερό. Είναι η
γενιά που είδε το πολιτικό σύ-
στημα της χώρας να μοιράζε-
ται με βάση τις εθνοτικές και
θρησκευτικές ισορροπίες που
θα εξασφάλιζαν τη “σταθερό-
τητα” που δεν μπόρεσε να
εξασφαλίσει ο αμερικάνικος
στρατός. 

Εξεγέρσεις
Τα πολιτικά κόμματα έγιναν

μηχανισμοί για να μοιράζεται
η πρόσβαση στο δημόσιο
χρήμα μεταξύ των ντόπιων και
περιφερειακών ελίτ που ανέ-
λαβαν την κηδεμονία της χώ-
ρας (από το Ριάντ ως την Τε-
χεράνη). Εδώ και 15 χρόνια
προσπαθούν, και κάποιες φο-
ρές τα κατάφεραν, να στρέ-
ψουν τη μία κοινότητα κατά
της άλλης. Στις τελευταίες
εκλογές του 2018 καταγρά-
φηκε ότι μαζικά ένα μεγάλο
μέρος της νεολαίας θέλει να
σπάσει αυτό το σύστημα.
Όμως επί της ουσίας τίποτα
δεν άλλαξε. Πριν από μια δε-
καπενταετία ήταν οι διάφοροι
περιφερειακοί προστάτες που
έταζαν στον κόσμο ένα φωτει-
νό μέλλον, αν στρατευόταν
στους ιερούς και ανίερους
πολέμους τους. Τώρα, είναι οι
αραβικές εξεγέρσεις που δεί-
χνουν το δρόμο.

Kάτω 
τα χέρια 
από τους
Κούρδους 
της
Συρίας
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