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Το διήμερο 8 κι 9 Σεπτέμβρη θα
είμαστε στη Θεσσαλονίκη για να
διαδηλώσουμε ενάντια στα Μνη-
μόνια και τα μέτρα τους. Είναι
ένας χρόνος από την αντίστοιχη
διαδήλωση των νοσοκομείων, το
πρώτο Καραβάνι της Υγείας. Από
τότε έχουν ξεδιπλωθεί σπουδαίοι
αγώνες στα νοσοκομεία. 

Έχουμε διαδηλώσει σε όλη τη
χώρα διεκδικώντας εδώ και τώρα
μαζικές προσλήψεις και χρηματο-
δότηση. Η κατάσταση στα νοσοκο-
μεία είναι δραματική και αυτό φά-
νηκε ακόμα περισσότερο μέσα
στην καλοκαιρινή περίοδο με την
έλλειψη προσωπικού. Λιγότερο
προσωπικό λόγω αδειών και περισ-
σότεροι ασθενείς. Οργανώσαμε
μάλιστα μέρες δράσεις με το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων μέσα
στον Ιούλιο, προκειμένου να ανα-
δείξουμε το ζήτημα. Ταυτόχρονα η
κυβέρνηση προσπάθησε να περά-
σει μέσα στο καλοκαίρι ότι η αξιο-
λόγηση είναι κάτι θετικό. Δεν της
πέρασε. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι
η αξιολόγηση φέρνει απολύσεις
και δεν δέχονται να αξιολογηθούν
με αυτούς τους όρους. 

Τώρα συζητάνε πως θα βάλουν
χέρι στα συνδικάτα των εργαζο-
μένων και στις απεργίες. Γιατί αυ-
τή είναι η δύναμη που γκρέμισε
τις προηγούμενες κυβερνήσεις
και βάζει όλες τις δυσκολίες στην
εφαρμογή των μέτρων από την
τωρινή. Ούτε αυτό θα τους περά-
σει. Θα συνεχίσουμε για να κερδί-
σουμε μαζικές και μόνιμες προσ-
λήψεις τόσο στην Υγεία όσο και
σε όλο το δημόσιο. Για αυτό διεκ-
δικούμε να απεργήσουμε και να
διαδηλώσουμε από κοινού με
τους συναδέλφους στους δήμους
και τα σχολεία, οι οποίοι έχουν και
πρόσφατες εμπειρίες αγώνων. Εί-
δαμε τον προηγούμενο μήνα τους
εργαζόμενους των δήμων να κα-
ταλαμβάνουν τα αμαξοστάσια για
να μην περάσουν οι απολύσεις.
Και υποχρέωσαν την κυβέρνηση
σε υποχώρηση. Ούτε στους δή-
μους όμως, όπως ούτε στα νοσο-
κομεία ούτε πουθενά δεν έχει δο-
θεί οριστική λύση. Αντίστοιχα στα
σχολεία που σε λίγες μέρες θα
ανοίξουν με μεγάλες ελλείψεις.
Γι' αυτό έχει έρθει η ώρα να δώ-
σουμε όλοι μαζί τη μάχη. Ξεκινών-
τας από τη Θεσσαλονίκη στις 8 κι
9 Σεπτέμβρη.

Ζανέττα Λυσικάτου, γιατρός
Αγ.Σάββας, μέλος Γ.Σ ΟΕΝΓΕ

Α
ντιμέτωπη με τα εργατικά
συνδικάτα θα βρεθεί η κυ-
βέρνηση το διήμερο 8 και 9

Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Την
αρχή κάνουν στις 8 Σεπτέμβρη οι
εργαζόμενοι των νοσοκομείων κα-
ταγγέλοντας την πολιτική της υπο-
χρηματοδότησης και των ελλείψε-
ων σε προσωπικό και υλικά. Το Κα-
ραβάνι της Υγείας, όπως ονομάζον-
ται οι διαδηλώσεις που οργανώνει
η ομοσπονδία των υγειονομικών σε
όλη τη χώρα, επιστρέφει ένα χρόνο
μετά στην πόλη από όπου ξεκίνησε
για να πραγματοποιήσει μια ακόμη
μεγάλη πορεία. 

Η διαδήλωση των εργαζόμενων
στην Υγεία θα ξεκινήσει στις 8πμ
από το Ιπποκράτειο και θα διασχί-
σει όλη την πόλη περνώντας από
τα νοσοκομεία Θεαγένειο, ΑΧΕΠΑ,
Γεννηματάς, Άγιος Δημήτριος για
να καταλήξει στο γραφείο του
πρωθυπουργού. Από τη μεριά των
αγωνιστών και των αγωνιστριών
που συσπειρώνονται στο Συντονι-
σμό Ενάντια στα Μνημόνια και το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων
μπαίνει η πρόταση προς την ΑΔΕ-
ΔΥ και την ΕΔΟΘ για απεργία σε
όλο το δημόσιο στις 8/9. Για την
οργάνωση αυτής της προσπάθειας,
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
κι ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια καλούν κοινή σύσκεψη την
Πέμπτη 24/8 στο ΕΚΑ και στις αρ-
χές της επόμενης βδομάδας στη
Θεσσαλονίκη. Η υποχρηματοδότη-
ση και η υποστελέχωση έχει τσακί-
σει τη δημόσια Υγεία αλλά όχι μό-
νο. Το ίδιο έχει κάνει και στα σχο-
λεία, τους δήμους κι όλο το δημό-
σιο. Αν πέρυσι τέτοια μέρα έγινε η
αρχή για το Καραβάνι της Υγείας,
φέτος μπορεί να γίνει η αρχή για
ένα μεγάλο απεργιακό καραβάνι
που θα ενώσει όλους τους χώρους

που διεκδικούν χρηματοδότηση κι
όχι περικοπές, προσλήψεις κι όχι
απολύσεις. 

Την επόμενη μέρα, ημέρα εγκαι-
νίων της ΔΕΘ, οι δρόμοι της πόλης
αναμένεται να πλημμυρίσουν από
διαδηλωτές.

Μακρά ιστορία

Οι διαδηλώσεις των συνδικάτων
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
έχουν μακρά ιστορία που ξεκινάει
από τη μεγάλη απεργία της ΕΑΣ
πριν από 25 χρόνια. Από τότε κάθε
πρωθυπουργός που ανεβαίνει στη
ΔΕΘ για να εξαγγείλει το οικονομι-
κό πρόγραμμα λιτότητας για τη νέα
χρονιά, βρίσκεται πολιορκημένος
από τους εργάτες, τις εργάτριες
και τα συνδικάτα τους. 

Πέρυσι ο Τσίπρας βρήκε μπρο-
στά του χιλιάδες εργαζόμενους,
από τους απεργούς των Λιπασμά-

των Καβάλας, μέχρι τις καθαρί-
στριες από την Πάτρα κι από τις
Σκουριές μέχρι τους υγειονομικούς.

Φέτος ακολουθώντας την οδό
του προκατόχου του θα ανέβει να
μιλήσει για το δικό του “success
story” του κλεισίματος της δεύτε-
ρης αξιολόγησης και της εξόδου
στις αγορές. Που σημαίνει την
εφαρμογή των βάρβαρων μέτρων
του τέταρτου μνημονίου και την
προετοιμασία ενός καινούργιου με
το ξεκίνημα των διαπραγματεύσε-
ων για την τρίτη αξιολόγηση.

Οι εργαζόμενοι την ίδια στιγμή
χρειάζεται να στείλουν το μήνυμα
ότι αυτό δεν θα περάσει. Μια μεγά-
λη μαζική διαδήλωση στη ΔΕΘ θα
είναι η καλύτερη αφετηρία για τις
μάχες του φθινοπώρου που έρχε-
ται. Για τους αγώνες ενάντια στην
εφαρμογή καθενός από τα μνημο-
νιακά μέτρα. Είτε αυτό είναι οι ιδιω-

τικοποιήσεις, είτε το χτύπημα στα
συνδικάτα, είτε τα νέα τσεκούρια
σε μισθούς και συντάξεις.

Ωστόσο τα τρία διαφορετικά κα-
λέσματα δεν είναι βοηθητικά σε αυ-
τή την κατεύθυνση. Τα συνδικάτα
και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης καλούν στο Αγ.Βενιζέλου, πρω-
τοβουλία συνδικαλιστών καλεί στην
Καμάρα και το ΠΑΜΕ στην πλ.Αρι-
στοτέλους. Χρειάζεται το εργατικό
κίνημα να βγει ενιαία και να δώσει
τη μάχη οργανώνοντας όλοι μαζί
ένα μεγάλο κινηματικό κι απεργια-
κό διήμερο στις 8 και 9 Σεπτέμβρη.
Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια και το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων κινούνται σε αυτή την κα-
τεύθυνση, οργανώνοντας το διήμε-
ρο με την αφίσσα και την προκήρυ-
ξη σε όλους τους εργατικούς χώ-
ρους.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Δυναμικό διήμερο στη ΔΕΘ 8 & 9
Σεπτέμβρη
διαδηλώνουμε
στη
Θεσσαλονίκη

Στιγμιότυπο από τη διαδήλωση στη ΔΕΘ το 2016

9 Σεπτέμβρη 2016, τα νοσοκομεία διαδηλώνουν
μαζικά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης



Ό
λος ο πλανήτης έχει φρίξει με
την κάλυψη που δίνει ο Ντό-
ναλντ Τραμπ στους νεοναζί των

ΗΠΑ. Τα σημάδια είχαν φανεί από πολύ
νωρίς, με την ανοιχτή εμπλοκή της νέας
ακροδεξιάς (altright) στην προεκλογική
του εκστρατεία και με την επιβράβευση
που έδωσε σε βασικά στελέχη της μόλις
μπήκε στον Λευκό Οίκο. Οι πολιτικές του
αποκλεισμού των μουσουλμάνων και του
τείχους στα σύνορα με το Μεξικό ήταν
από την αρχή λάβαρα για τις εκστρατεί-
ες της Κου-Κλουξ-Κλαν και των νεοναζι-
στικών συμμοριών. Αλλά μετά το δολο-
φονικό όργιο στη Σάρλοτσβιλ και τις
προσπάθειες του Τραμπ να ρίξει τις ευ-
θύνες στους αντιφασίστες διαδηλωτές,
το ζήτημα έχει πάρει άλλες διαστάσεις.

Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν βγει στους
δρόμους των ΗΠΑ για να σταματήσουν
τις φασιστικές επιθέσεις αλλά και για να
εκφράσουν την οργή τους για τον Πρό-
εδρο που τις καλύπτει. Κάτω από αυτή
την πίεση, στελέχη των Δημοκρατικών
αλλά και των Ρεπουμπλικάνων, ακόμη και
έντυπα που ανήκουν στο χώρο του κατε-
στημένου όπως ο Εκόνομιστ, παίρνουν
αποστάσεις από τον Τραμπ και καταγ-
γέλλουν την ώθηση που δίνει στην ακρο-
δεξιά.

Και όμως στην Ελλάδα, με τον ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση εξακολουθούν να βρί-
σκονται στα υπουργεία τους δηλωμένοι
οπαδοί του Τραμπ. Ο Πάνος Καμμένος

ως υπουργός Άμυνας όχι μόνο έτρεξε
στον Λευκό Οίκο να καλλιεργήσει τις
σχέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
με τον νέο “Πλανητάρχη” αλλά και φρόν-
τισε να επιδείξει την αναβάθμισή τους
προσφέροντας διευκολύνσεις από τη βά-
ση της Σούδας στην Κρήτη για τον βομ-
βαρδισμό της Συρίας με πυραύλους από
πολεμικό πλοίο του αμερικάνικου στόλου
όταν ο Τραμπ αποφάσισε να αναβαθμί-
σει την πολεμική εμπλοκή των ΗΠΑ στη
Μέση Ανατολή.

Αρχιτέκτονας

Αρχιτέκτονας, όμως, της προσέγγισης
ανάμεσα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
και τον Τραμπ είναι ο υπουργός εξωτερι-
κών Νίκος Κοτζιάς που περηφανεύεται
ότι φρόντισε να ανοίξει γέφυρες πριν
ακόμη εκλεγεί Πρόεδρος ο Τραμπ. “Στο
καλό κλίμα που υπήρξε, συνέβαλε ση-
μαντικά και η προνοητικότητα του Νίκου
Κοτζιά να προσεγγίσει και το επιτελείο
του Ντόναλντ Τραμπ πολύ πριν από το
τελικό αποτέλεσμα των εκλογών και να
κρατήσει ισορροπίες μεταξύ Ρεπουμπλι-
κανών και Δημοκρατικών” έγραφε το ρε-
πορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών
στις 19 Μάρτη (http://www.efsyn.gr/arth-
ro/mas-akoysan-me-kalimera). 

Είναι στοιχειώδης δημοκρατική απαίτη-
ση να σταματήσει αυτό το αίσχος. Πρώ-
τα απ' όλα σταματώντας τις διευκολύν-
σεις για την ιμπεριαλιστική επέμβαση

των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Δεύτερο,
ανοίγοντας τα σύνορα για τους πρόσφυ-
γες, αναγνωρίζοντας όλα τα δικαιώματά
τους και εγκαταλείποντας την πολιτική
του εγκλεισμού σε στρατόπεδα και των
απελάσεων. Και βέβαια σταματώντας τα
προνόμια των ντόπιων νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής που είναι εκτός από όλα τα
άλλα εγκλήματά τους συνένοχοι και για
τη δολοφονία της Χέδερ Χάγιερ στη
Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια. Ως πότε θα
κυκλοφορούν ελεύθεροι οι Μιχαλολιάκοι
και θα διατηρούν σχέσεις με τους προ-
στατευόμενους από τον Τραμπ φασίστες
των ΗΠΑ;

Είναι υπόθεση όλων των δυνάμεων του
αντιρατσιστικού και του αντιφασιστικού
κινήματος να τσακίσουμε αυτούς τους
δεσμούς. 

23 Αυγούστου 2017, Νο 1287H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Η ντροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα 21 Γενάρη 2017, διαδήλωση τη μέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ 

Ο Π. Καμμένος στο Λευκό Οίκο του Τραμπ
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Την πολιτική των περικοπών που έχουν επιβάλλει οι κυβερ-
νήσεις οι περιφέρειες και οι δήμοι, δείχνει ως υπεύθυνη η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις μεγάλες καταστροφές που άφησαν οι φω-
τιές του Αυγούστου.

“Η ύπαρξη σχεδίων εμπρησμών, βασισμένων στην εμπο-
ρευματοποίηση της γης, με τις διάφορες καταπατήσεις τε-
ράστιων εκτάσεων, όχι μόνο δε μειώνει, αλλά αυξάνει τις ευ-
θύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που συνεχίζει την
ίδια πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Πολιτική παν-
τελούς έλλειψης πρόληψης και πυροπροστασίας, χωρίς έρ-
γα συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυ-
ρικών ζωνών, χωρίς εργασίες καθαρισμού, κλαδεύσεων,
αποψίλωσης των ξερών. Αφήνοντας την πυρανίχνευση κυ-
ρίως σε εθελοντές και κατοίκους. Με υποχρηματοδότηση
και τεράστιες ελλείψεις στον τομέα της δασοπροστασίας και
πυρόσβεσης” συνεχίζει σε ανακοίνωσή της.

“Σε αυτές τις περιστάσεις, φαίνεται με τον πιο καθαρό
τρόπο η καταστροφή που έχουν επιφέρει οι δανειστές, τα
μνημόνια και οι κυβερνήσεις που τα διαχειρίστηκαν. Στο όνο-
μα της εξυπηρέτησης του χρέους, 4.000 θέσεις «εξαφανί-
στηκαν» τα τελευταία χρόνια από το πυροσβεστικό σώμα, το
οποίο αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο με την κάλυψη
των αναγκών πυρασφάλειας των ιδιωτικοποιημένων υποδο-
μών μεταφοράς (περιφερειακά αεροδρόμια, οδικοί άξονες).
Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για πρόλη-
ψη, ο εξοπλισμός είναι γερασμένος, πολλές φορές ακατάλ-

ληλος και με το 20% περίπου των οχημάτων εκτός λειτουρ-
γίας. Σήμερα συνεχίζεται η πολιτική διάθεσης κονδυλίων για
στρατιωτικές δαπάνες και όχι για την προστασία του περι-
βάλλοντος και την αντιπυρική προστασία, ενώ και το ίδιο
ισχύει για όλους τους τομείς κοινωνικής πολιτικής, όπως η
Υγεία, οι δημόσιες μεταφορές ή η Παιδεία.

Μόνο υποκριτική είναι λοιπόν, η αντιπαράθεση δηλώσεων
που γίνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση
πάνω στα καμένα, με τους σημερινούς υπευθύνους να ξα-
ναϋπόσχονται για άλλη μια φορά αυτά που έπρεπε να έχουν
πράξει οι ίδιοι και οι προκάτοχοί τους εδώ και δεκαετίες. Εί-
ναι αντιπαραθέσεις που δεν μπορούν να κρύψουν ότι υπεύ-
θυνη είναι η ίδια εμπρηστική τους πολιτική” τονίζει μεταξύ
άλλων η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και καταλήγει: “Να παρθούν άμεσα μέ-
τρα προστασίας των δασών. Πλήρης νομοθετική προστασία
των δασικών εκτάσεων από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Αύξηση
χρηματοδότησης για πρόληψη, πυροπροστασία, πυρόσβε-
ση. Ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας και του Πυροσβεστι-
κού Σώματος για να καλυφτούν όλες οι ανάγκες. Προσλή-
ψεις προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας και μονιμο-
ποίηση κάθε μορφής συμβασιούχων πυροσβεστών. Αναδά-
σωση όλων των καμένων και υποβαθμισμένων εκτάσεων. Κα-
θαρισμός, δασοπροστασία. Αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά
έργα στις καμένες περιοχές. Συντήρηση και διάνοιξη των αν-
τιπυρικών ζωνών και δρόμων. Αναδάσωση όλων των καμέ-
νων εκτάσεων”.

Μ
εγάλες πυρκαγιές κατέστρε-
ψαν για μια ακόμη χρονιά χιλιά-
δες στρέμματα δάσους αλλά

και κατοικημένες περιοχές σε μια σει-
ρά περιοχές της χώρας. Όλοι μίλησαν
για τις ηρωικές προσπάθειες των πυ-
ροσβεστών. Εκτός από τα πύρινα μέ-
τωπα, όμως, οι πυροσβέστες είχαν να
αντιμετωπίσουν και τις συνέπειες των
μνημονιακών περικοπών. Μιλήσαμε με
τον Χ, πιλότο Καναντέρ, για την εγκλη-
ματική πολιτική που κοστίζει δάση,
καλλιέργειες, σπίτια, ακόμα κι ανθρώ-
πινες ζωές:

“Στην αρχή διατέθηκαν από το ΓΕΑ
εννιά Καναντέρ CL 215 και τέσσερα CL
415. Σύνολο έχουμε έντεκα CL 215 και
εφτά CL 415. Βέβαια δεν σημαίνει ότι
κάθε φορά είναι διαθέσιμα όλα. Ειδικά
φέτος δεν πήγανε καλά τα αεροπλάνα.
Έβγαλαν πολλές βλάβες με αποτέλε-
σμα να αργούν πολύ να δράσουν. Κα-
θηλώνονταν και δύο και τρεις μέρες.
Αποτέλεσμα ήταν όταν ξέσπασε η φω-
τιά στον Κάλαμο να έχουμε διαθέσιμο
ένα αεροπλάνο στη Σάμο και δύο στη
Θεσσαλονίκη. Στην αρχή της φωτιάς
στον Κάλαμο δεν είχαμε διαθέσιμο ένα
καναντέρ στην Ελευσίνα να τη σβήσει
στο ξεκίνημά της. Μέχρι να ’ρθει το
ένα από τη Σάμο και τα άλλα από τη
Θεσσαλονίκη, η φωτιά είχε επεκταθεί.

Είναι πολύ σημαντικό τη φωτιά να τη
χτυπήσεις στην αρχή. 

Στη Ζαχάρω έτυχε και δεν υπήρχαν
βλάβες και πήγαν 5 αεροπλάνα. Αλλά
είναι στην τύχη αν όταν ξεσπάσει μια
φωτιά θα υπάρχουν αεροπλάνα να τη
σβήσουν ή όχι. 

Εκτός κανονισμών

Τα αεροπλάνα είναι παλιά και βγά-
ζουν σημαντικές βλάβες. Κι επειδή το
καλοκαίρι με τις πυρκαγιές χρειάζεται
συνεχώς να πετάνε, ουσιαστικά μπαλώ-
νονται οι βλάβες για να σηκωθούν ξα-
νά. Μια διαδικασία εκτός των κανονι-
σμών ασφάλειας πτήσεων. 

Πέρυσι είχαμε περισσότερες φωτιές
απ' ό,τι φέτος. Φέτος όμως χτυπήθηκε
η Αττική και φάνηκε το πρόβλημα πε-
ρισσότερο. Τα αεροπλάνα καθηλωνόν-
τουσαν από βλάβες και σηκώνονταν
πολύ δύσκολα. 

Υπάρχει πρόβλημα τόσο με την πα-
λαιότητα των αεροπλάνων, όσο και με
τη συντήρησή τους. Όχι μόνο τώρα
στα χρόνια της κρίσης αλλά από πριν.

Τα ανταλλακτικά πολλές φορές δεν εί-
ναι τα γνήσια, άλλες φορές οι επι-
σκευές γίνονται με διάφορες 'πατέν-
τες' κλπ. Και φυσικά δεν είναι μόνο το
ότι δεν αντιμετωπίζονται οι φωτιές
όπως πρέπει αλλά μπαίνουν και τα
πληρώματα των αεροσκαφών σε μεγά-
λο κίνδυνο. 

Χρειάζεται χρηματοδότηση για να
αγοραστούν καινούργια πυροσβεστικά
αεροπλάνα και η συντήρηση να γίνεται
όπως πρέπει. Χρειαζόμαστε αεροπλά-
να που να είναι διαθέσιμα, αποτελε-
σματικά και φυσικά ασφαλή για τα πλη-
ρώματα. 

Κάτι άλλο που αξίζει να πούμε σε αυ-
τό το σημείο είναι ότι – κακώς – υπαγό-
μαστε όχι στην πολιτική προστασία,
παρότι πιλότοι πυροσβεστικών αερο-
πλάνων, αλλά στην πολεμική αεροπο-
ρία. Οι υπεύθυνοι είναι στρατιωτικοί
και στελέχη του υπουργείου Αμύνης
και βρίσκονται πάντα στο απυρόβλητο.
Την πολεμική αεροπορία την νοιάζει η
άμυνα και τα πολεμικά της καθήκοντα.
Για τα πυροσβεστικά της αεροπλάνα
δεν δίνουν την ίδια σημασία. Για τον
κόσμο μπορεί να είσαι ήρωας αλλά η
πολεμική αεροπορία να μην σε έχει σε
υπόληψη, να σου φέρεται σαν τον τε-
λευταίο τροχό της αμάξης. Τους νοι-
άζουν τα F-16 κι όχι τα Καναντέρ”.

Σ
ε τεντωμένο σκοινί συνεχίζει να ισορροπεί το μέλλον
του ΕΔΟΕΑΠ, του ταμείου επικουρικής ασφάλισης των
δημοσιογράφων.

Με ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, το
μετωπικό σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στον κλά-
δο, δηλώνει πως “Είμαστε εδώ και τον Αύγουστο, στον αγώνα
δίχως αύριο για την ασφάλισή μας και τον ΕΔΟΕΑΠ”, καταγ-
γέλλοντας ταυτόχρονα την τακτική που ακολουθεί το προ-
εδρείο της ΕΣΗΕΑ τόσο όσον αφορά τη διαπραγμάτευση με
κυβέρνηση και εργοδότες, όσο και για την συνεχιζόμενη ανα-
βολή της απόφασης των μελών του ΕΔΟΕΑΠ για απεργία
διαρκείας σε όλα τα ΜΜΕ. 

Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές του Ιούλη, όταν ο ΕΔΟ-
ΕΑΠ χωρίς τα έσοδα του καταργημένου Αγγελιόσημου κήρυ-
ξε στάση πληρωμών στις συντάξεις, σε μια από τις πιο μαζι-
κές συνελεύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι εργαζόμενοι
και συνταξιούχοι μέλη του, αποφασίστηκε απεργία διαρκείας.
Η δύναμη εκείνης της συνέλευσης και η απόφαση για απερ-
γία, ανάγκασε την κυβέρνηση να εγκρίνει δάνειο μέσω του
ΕΦΚΑ, προκειμένου να δοθεί μια μικρή - δίμηνη - παράταση
ζωής στο ταμείο. Ωστόσο η εφαρμογή της απόφασης για
απεργία εκκρεμεί για πάνω από ενάμιση μήνα, με το προ-
εδρείο της ΕΣΗΕΑ – συμμαχία των παρατάξεων που πρό-
σκεινται σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ - να την αναβάλει ξανά και ξανά
υποτίθεται λόγω των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε
εξέλιξη με κυβέρνηση κι εργοδότες. 

Διαπραγματεύσεις

Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις η συνδικαλιστική ηγεσία εμ-
φανίζει σαν πρόταση του κλάδου την πρόταση του εκπροσώ-
που της κυβερνητικής παράταξης και γ.γ της ΕΣΗΕΑ, Σ.Καπά-
κου. Μια πρόταση που απέχει μίλια από τις συζητήσεις στις
διαδικασίες των συλλογικών οργάνων και τις διεκδικήσεις ερ-
γαζομένων και συνταξιούχων και η οποία μεταξύ άλλων προ-
βλέπει χαμηλότερες εισφορές από τους εργοδότες, ψηλότε-
ρες από τους εργαζόμενους, ενώ ανοιχτό είναι το αίτημα των
εργοδοτών για συμμετοχή στο Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ (!). 

Όπως καταγγέλλει η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή “το
λειψό προεδρείο της ΕΣΗΕΑ εμφανίζεται να διαπραγματεύε-
ται σαν πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου την περιβόητη
πρόταση Καπάκου, που με το έτσι θέλω και χωρίς καμία ψη-
φοφορία στο Συμβούλιο, την εμφανίζει σαν θέση της ΕΣΗΕΑ...
Πρόκειται για ένα απίθανο μείγμα απαιτήσεων από τους εργο-
δότες, αύξησης των εργατικών εισφορών και ενός αγνώστου
μεγέθους και προέλευσης «πόρου», μαζί με μία εκ των προτέ-
ρων «άκυρη» κρατική χρηματοδότηση... Έχουν δε στείλει στα
αζήτητα και στα σκουπίδια τις αποφάσεις ενός ολόκληρου
κλάδου για τον πόρο χρηματοδότησης του ταμείου, για τις κι-
νητοποιήσεις απέναντι σ’ αυτή την καταστροφική πολιτική, τις
αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, τις αποφάσεις που με τό-
σους αγώνες υποχρεώθηκαν να πάρουν οι Ενώσεις μας”. 

Σε πρόσφατο άρθρο του στην ΕφΣυν, ο γ.γ της ΕΣΗΕΑ, με-
ταξύ άλλων θέτει τελεσίγραφο στους εργοδότες να δεχτούν
την πρόταση μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη, ειδάλλως θα ξεκινήσει η
απεργία διαρκείας “διεκδικώντας ένα νέο «Σύνταγμα» για τον
Τύπο, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τους λειτουργούς της
ενημέρωσης”.

Η απεργία πρέπει να ξεκινήσει όχι για την ικανοποίηση της
πρότασης της ηγεσίας της ΕΣΗΕΑ, αλλά για την ικανοποίηση
των διεκδικήσεων ενός ολόκληρου κλάδου. Να σωθεί ο ΕΔΟ-
ΕΑΠ κι αυτό σημαίνει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη οι
μιντιάρχες και όχι οι εργαζόμενοι, να διευρυνθεί το ταμείο σε
όλους τους εργαζόμενους των ΜΜΕ, να τελειώνουμε με την
απληρωσιά και τις απολύσεις που είναι πλέον καθεστώς στις
γαλέρες, έντυπες, διαδικτυακές και τηλεοπτικές και επιδεινώ-
νονται με την επιδρομή Μαρινάκη και Σαββίδη.

Απεργία, 
όχι μπλα-μπλα για
να σωθεί ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λεφτά για την πυρόσβεση
και προσλήψεις προσωπικού

“Τους νοιάζουν τα F-16
και όχι τα Καναντέρ”

Ένας πιλότος 
πυροσβεστικού
μιλάει στην Εργατική 
Αλληλεγγύη
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Μ
ια βδομάδα μετά τη φριχτή
επίθεση σε βάρος αντιφασι-
στών στη Βιρτζίνια που σή-

μανε τη δολοφονία της Χέδερ Χά-
γιερ και τον τραυματισμό πολλών
άλλων διαδηλωτών όταν ένας νεονα-
ζί έριξε το αυτοκίνητό του πάνω
στην αντιφασιστική διαδήλωση, ένα
ποτάμι από αντιφασίστες διαδηλω-
τές πλημμύρισε τους δρόμους της
Βοστώνης στις 19 Αυγούστου.

Οι φασίστες είχαν καλέσει συγκέν-
τρωση στη Βοστώνη με πρόσχημα
την υπεράσπιση της “ελευθερίας
του λόγου” σε μια προσπάθεια να
κλιμακώσουν την οργανωμένη εκ-
στρατεία τους. Αλλά τα πράγματα
δεν εξελίχθηκαν όπως υπολόγιζαν.
Περίπου 45.000 αντιφασίστες κινη-
τοποιήθηκαν για να φωνάξουν “ΟΧΙ
στον Τραμπ, ΟΧΙ στην Κου-Κλου-
Κλαν, ΟΧΙ σε φασιστικές ΗΠΑ”. Οι
λιγοστοί φασίστες που εμφανίστη-
καν βρέθηκαν περικυκλωμένοι και
χρειάστηκαν τη βοήθεια της αστυνο-
μίας για να φύγουν.

Γράφει ο 
Ιάννης Δελατόλας

Η διαδήλωση της Βοστώνης ήταν
ξεχωριστή όχι μόνο για τον τεράστιο
όγκο της αλλά και για τα πολιτικά
προχωρήματά της: δίπλα στα αντι-
φασιστικά συνθήματα ανέδειξε τις
ευθύνες της Προεδρίας του Τραμπ
που ενθαρρύνει και συγκαλύπτει τις
ρατσιστικές επιθέσεις της φασιστι-
κής ακροδεξιάς. Η Αριστερά βάδισε
ενωμένη στη Βοστώνη. Τώρα πρέπει
να συνεχίσει τις προσπάθειες για
την οικοδόμηση ενός μαζικού κινή-
ματος ενάντια στον ρατσιστή Πρό-
εδρο παράλληλα με το αντιρατσιστι-
κό και αντιφασιστικό κίνημα. Ο
Τραμπ είχε φέρει στον Λευκό Οίκο
ως σύμβουλό του τον Στηβ Μπάνον,
γνωστό ακροδεξιό υποστηρικτή της
“Λευκής ανωτερότητας”. Τώρα
αναγκάστηκε να τον απολύσει, αλλά
αυτό δεν είναι το τέλος της συνερ-
γασίας τους και της κοινής τους
υποστήριξης για τους φασίστες.

Η απάντηση του κινήματος δεν πε-
ριορίστηκε στη Βοστώνη. Το όργιο
ρατσιστικής βίας των νεοναζί στη
Βιρτζίνια γύρισε μπούμερανγκ σε
βάρος τους ενάντια στις απόπειρες
να εκμεταλλευτούν την τεράστια δη-
μοσιότητα που πήρε. Η φριχτή δο-
λοφονία της Χέδερ Χάγιερ ξεσήκω-
σε την αντιφασιστική οργή με τον
ίδιο τρόπο που η δολοφονία του
Παύλου Φύσσα είχε βγάλει τους αν-
τιφασίστες στους δρόμους στην Ελ-
λάδα το 2013. Ένα κύμα απλώθηκε
σε μαζική κλίμακα όχι μόνο μέσα
στις ΗΠΑ αλλά και σε μέρη όπως το

Βανκούβερ, το Βερολίνο και η Βαρ-
κελώνη.

Στο Βερολίνο περίπου 500 Νεονα-
ζί προσπάθησαν να διαδηλώσουν
στην επέτειο του θανάτου του Ρούν-
τολφ Χες, του υπαρχηγού του Χίτ-
λερ. Το σύνθημά τους ήταν “Δεν με-
τανιώνω για τίποτε”, αντιγράφοντας
τα τελευταία λόγια του Χες. Αλλά
μια μαζική αντιφασιστική διαδήλωση
τους έφραξε το δρόμο και χάλασε
τα σχέδιά τους. Όπως δήλωσε ένας
από τους διαδηλωτές στις εφημερί-
δες “τα ποντίκια βγαίνουν από τους
υπόνομους, ο Τραμπ τους έκανε κοι-
νωνικά αποδεκτούς”.

Βαρκελώνη

Στη Βαρκελώνη, μια ομάδα φασι-
στών που μαζεύτηκαν από όλη την
Ισπανία προσπάθησε να βαδίσει στη
λεωφόρο Ράμπλας, εκεί που σκοτώ-
θηκαν 14 άνθρωποι μετά από τρομο-
κρατική επίθεση. Ήθελαν να καπη-
λευτούν τη λαϊκή θλίψη για τους νε-
κρούς και να σπείρουν ρατσιστικό
μίσος και ισλαμοφοβία. 

Αλλά δεν τα κατάφεραν. Όπως
γράφει ο Ντέιβιντ Καρβάλα από τη
Βαρκελώνη στην εφημερίδα Socia-
list Worker του Λονδίνου “περίπου
50 φασίστες από τέσσερις διαφορε-
τικές νεοναζιστικές ομάδες της Κα-
ταλονίας και της Ισπανίας προσπά-
θησαν να διαδηλώσουν την Παρα-

σκευή στην Ράμπλας. Αλλά τους
σκόρπισε μια λίγο ως πολύ αυθόρ-
μητη αντιφασιστική διαδήλωση επι-
τόπου. Την επόμενη μέρα, Σάββατο,
συλλογικότητες Μουσουλμάνων ορ-
γάνωσαν συγκέντρωση στην Ράμ-
πλας ενάντια στην ισλαμοφοβία και
τις τρομοκρατικές επιθέσεις”.

Στον Καναδά, 4.000 αντιφασίστες
διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους
του Βανκούβερ, ενώ στο Κεμπέκ μια
αντιφασιστική κινητοποίηση μπλοκά-
ρισε τους ρατσιστές μέσα σε ένα
γκαράζ επί πολλές ώρες μέσα σε
συνθήκες καύσωνα.

Διαδήλωση έγινε και στο Λος Άν-
τζελες, ενώ την Κυριακή 27 Αυγού-
στου ετοιμάζονται μεγάλες κινητο-
ποιήσεις στο Μπέρκλεϊ στην Καλι-
φόρνια ενάντια σε απόπειρα των φα-
σιστών να συγκεντρωθούν εκεί κα-
θώς επίσης και στο κέντρο της Νέας
Υόρκης σε συμπαράσταση με τους
αντιφασίστες του Μπέρκλεϊ.

Θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη
αντιφασιστικές δράσεις σε όλες τις
ΗΠΑ. Είναι χρέος μας να οργανώ-
σουμε αυτό το κίνημα και να τιμή-
σουμε τη Χέδερ Χάγιερ, τον Παύλο
Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και όλα
τα άλλα θύματα της ναζιστικής βίας.
Για να στείλουμε τα φασιστικά πον-
τίκια πίσω στους υπόνομους όπου
είναι η θέση τους. 

Το κύμα της αντιφασιστικής οργής που αγκαλιάζει τις ΗΠΑ φέρνει
στην επιφάνεια τις καλύτερες παραδόσεις του εργατικού κινήματος μέ-
σα στην καρδιά του μεγαλύτερου καπιταλισμού του πλανήτη. 

Προετοιμάζοντας τις διαδηλώσεις στην Καλιφόρνια που αναφέρει ο
Ιάννης Δελατόλας στην ανταπόκρισή του, το σωματείο των λιμενεργατών
“International Longshore and Warehouse Union Local 10” αποφάσισε στις
19 Αυγούστου να κατέβει σε απεργία στις 26 Αυγούστου για να συμμετέ-
χει σε αντιφασιστική διαδήλωση. Το σχετικό ψήφισμα καταλήγει: “Σύμ-
φωνα με τις καλύτερες παραδόσεις του συνδικάτου μας που πάλεψε
ενάντια σ' αυτούς τους δεξιούς με τη Μεγάλη Απεργία του 1934, θα
απεργήσουμε στις 26 Αυγούστου και θα βαδίσουμε προς το Κρίσι Φίλντ
για να σταματήσουμε τη ρατσιστική, φασιστική απόπειρα τρομοκρατίας
μέσα στην ίδια την πόλη μας και καλούμε όλα τα συνδικάτα και τις αντι-
ρατσιστικές και αντιφασιστικές οργανώσεις να ενωθούν μαζί μας για να
υπερασπίσουμε τα συνδικάτα, τις μειονότητες, τους μετανάστες, τα άτο-
μα LGBTQ, τις γυναίκες και όλους τους καταπιεσμένους”.

Ποτάμι αντιφασιστικής οργής

Αντιφασιστική απεργία

Βοστώνη

Βαρκελώνη



Η
32χρονη αντιφασίστρια Χέ-
δερ Χάγιερ, που δολοφονή-
θηκε από φασίστα στην πό-

λη Σάρλοτσβιλ των ΗΠΑ, είναι η τε-
λευταία απώλεια για το αντιφασι-
στικό κίνημα διεθνώς και στην Ελ-
λάδα. Το όνομά της προστίθεται δί-
πλα στου Σαχζάτ Λουκμάν, του
Παύλου Φύσσα, όλων των θυμάτων
των ναζιστικών συμμοριών που
προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι.
Ο καλύτερος τρόπος να την τιμή-
σουμε είναι το Σάββατο 16 Σεπτέμ-
βρη, στο μεγάλο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο για τα τέσσερα χρό-
νια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα.

Στην πορεία, που θα ξεκινήσει
από το Σύνταγμα στις 6μμ και θα
βαδίσει στα κεντρικά γραφεία της
Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων, κα-
λούν ήδη η Πρωτοβουλία για το
Κλείσιμο των Γραφείων της Χρυσής
Αυγής, η ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδας, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η
Ένωση Μεταναστών Εργατών. Είναι
μια καμπάνια που έχει ξεκινήσει από
τις αρχές καλοκαιριού με αφίσα,
προκήρυξη, κείμενο υπογραφών,
ψηφίσματα και δράσεις σε εργατι-
κούς χώρους, σχολές και γειτονιές.

Η επιλογή η διαδήλωση για τα
τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα να γίνει προς
τα κεντρικά γραφεία της Χρυσής
Αυγής στη Μεσογείων δεν είναι τυ-
χαία. Τα γραφεία της Χρυσής Αυ-
γής είναι παντού τα ορμητήρια των
ταγμάτων εφόδου. Εκεί σχεδιάζον-
ται και οργανώνονται οι φασιστικές
επιθέσεις, εκεί συγκροτούνται και
εφορμούν τα τάγματα εφόδου. Από
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
που ξεκίνησε από τα γραφεία στη

Νίκαια μέχρι την πρόσφατη επίθεση
στον φοιτητή Αλέξη Λάζαρη που ξε-
κίνησε από τα γραφεία στη Μεσο-
γείων, ο ρόλος τους στη δράση της
ναζιστικής συμμορίας είναι αναμφι-
σβήτητος.

Αυτό έχει αναδειχτεί ξεκάθαρα
και στη δίκη της Χρυσής Αυγής, μέ-
σα από την πλειοψηφία των θυμά-
των των φασιστικών επιθέσεων και
των υπόλοιπων μαρτύρων που
έχουν καταθέσει μέχρι τώρα. Είναι
ένα από τα βασικά πράγματα που
τονίζει ο Γιάννης Μπασκάκης, δη-
μοσιογράφος στην Εφημερίδα των
Συντακτών και μάρτυρας στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, στη συνέντευξη
που έδωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη και την οποία μπορείτε να δια-

βάσετε στη σελίδα 8 αυτού του
φύλλου. Το κεντρικό αίτημα της
διαδήλωσης στις 16 Σεπτέμβρη
“Κλείστε τα γραφεία των νεοναζί”
έχει τεράστια σημασία.

Διαστάσεις
Μετά τη δολοφονία της Χέδερ

Χάγιερ, αποκτά ακόμα μεγαλύτερες
διαστάσεις. Οι αποκαλύψεις για τις
σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τον
βασικό οργανωτή της δολοφονικής
επίθεσης στις ΗΠΑ είναι ο ένας λό-
γος. Όπως έγραψε στην Εφημερί-
δα των Συντακτών ο Δημήτρης
Ψαρράς: “Με μεγάλο αφιέρωμα
στην ιστοσελίδα της παρουσίασε
χτες η Χρυσή Αυγή την αιματηρή
επίδειξη των ομοϊδεατών της στις

ΗΠΑ. Φρόντισε βέβαια να αποδώ-
σει τη βία στους αντιφασίστες, αλ-
λά δεν έκρυψε την περηφάνια της
που «οι ομάδες περιφρούρησης
της εθνικιστικής πορείας έτρεψαν
σε φυγή τους antifa, ενώ στους
δρόμους της Βιρτζίνια έκαναν την
εμφάνισή τους μέλη των τοπικών
ομάδων πολιτοφυλακής (militia)
εξοπλισμένα με πολεμικά τυφέκια».
Το μόνο που φρόντισε κατά το συ-
νήθειό της να κρύψει επιμελώς η
Χρυσή Αυγή ήταν το γεγονός ότι
κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της
διαδήλωσης των ακροδεξιών και
στα βίαια επεισόδια που προκάλε-
σαν έπαιξε ένας παλιός της γνώρι-
μος, τον οποίο μάλιστα ο Μιχαλο-
λιάκος έχει υποδεχτεί με κάθε επι-

σημότητα στο γραφείο του στην
ελληνική Βουλή.

Πρόκειται για τον 26χρονο νεονα-
ζί Μάθιου Χάιμπαχ, ο οποίος, σύμ-
φωνα με το ρεπορτάζ της «Ιντιανά-
πολις Σταρ», ήταν εκείνος που ορ-
γάνωσε τη συγκέντρωση και προ-
σήλθε με πολεμικό κράνος και σω-
ματοφύλακες, έδωσε μάλιστα την
εντολή της επίθεσης. Ηταν επικε-
φαλής μιας ομάδας νεοναζί της ορ-
γάνωσής του (Traditionalist Worker
party) και ήταν εκείνος που διέταξε
να επιτεθεί η οργάνωσή του στους
φραγμούς που είχε στήσει η αστυ-
νομία για να διαχωριστούν οι ακρο-
δεξιοί από τους αντιφασίστες... Γε-
γονός είναι ότι ο Χάιμπαχ διατηρεί
στενές σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή

(«Εφ.Συν.», 12.8.2016). Οταν βέβαια
αποκαλύφθηκε από ρεπορτάζ του
Αλέξανδου Κόντη στη «Real News»
η συνάντησή του με τον Μιχαλολιά-
κο, η ναζιστική οργάνωση έσπευσε
να δηλώσει ότι πρόκειται για «έναν
υπερδραστήριο εθνικιστή στην Αμε-
ρική που μάχεται για την Πατρίδα
και τη φυλή του. Εχει υπηρετήσει
στον αμερικανικό στρατό και είναι
συνεπής οικογενειάρχης». Η αλή-
θεια είναι ότι ο Χάιμπαχ είναι γνω-
στός νεοναζί και φιλοδοξεί να μετα-
τραπεί σε έναν νέο Ντέιβιντ Ντιουκ.
Ειρωνεύεται δημόσια τους αριστε-
ρούς που δεν χρησιμοποιούν βία,
ενώ πολύ πρόσφατα δικάστηκε για
άσκηση βίας εναντίον μιας γυναί-
κας που διαδήλωνε ειρηνικά κατά
του ρατσισμού. Και βέβαια ο ίδιος
στην ιστοσελίδα του (http://www.
tradyouth.org) περηφανεύεται που
το «κόμμα» του έχει στενούς δε-
σμούς με την ελληνική οργάνωση”.

Ο δεύτερος λόγος είναι η έκρηξη
του αντιφασιστικού κινήματος διε-
θνώς. Στις ΗΠΑ, εκατοντάδες χιλιά-
δες διαδηλώνουν ενάντια στους
δολοφόνους νεοναζί και τον Τραμπ
που τους ανοίγει το δρόμο, σε μια
νέα εντυπωσιακή εμφάνιση του κι-
νήματος που είχε συνοδεύσει την
εκλογή και την ορκωμοσία του νέ-
ου πλανητάρχη. Αλλά και σε μια
σειρά πόλεις στην Ευρώπη και όλο
τον κόσμο, οργανώνονται μαζικές
αντιφασιστικές διαδηλώσεις και
διαμαρτυρίες οργής για τη δολο-
φονία της Χέδερ Χάγιερ. Η πορεία
στις 16 Σεπτέμβρη θα είναι κομμάτι
αυτού του διεθνούς αντιφασιστικού
ξεσηκωμού για να τσακίσουμε τους
νεοναζί παντού.

Λ.Β.

Νο 1287, 23 Αυγούστου 2017

Ενωμένοι ενάντια 
στους δολοφόνους νεοναζί

Ανοιχτή Σύσκεψη καλούν την Τρίτη 29 Αυγούστου η Πρωτοβουλία για το
κλείσιμο των Γραφείων της Χρυσής Αυγής, η Πακιστανική Κοινότητα Ελ-

λάδος, η Ένωση Μεταναστών Εργατών, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΚΕΕΡΦΑ. Η σύσκεψη
θα γίνει στις 7μμ στο αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης (Ακαδημίας 50).

Το κάλεσμα απευθύνεται σε συνδικάτα, δημοτικές κινήσεις, φοιτητικούς
συλλόγους, αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινήσεις, κινήσεις αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες, κοινότητες μεταναστών και κάθε δύναμη που πα-
λεύει το ρατσισμό και το φασισμό.

Όπως μας είπε ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότη-
τας: “Πάμε για μια πολύ μεγάλη πορεία στις 16 Σεπτέμβρη, για να βάλουμε
τέλος σε ρατσισμό και φασισμό. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να συζητήσου-
με όλοι όσοι παλεύουμε και να την οργανώσουμε με όλες τις δυνάμεις μας,
να χωρίσουμε ευθύνες και δουλειές για να έχουμε επιτυχία. Γι' αυτό καλού-
με τη σύσκεψη στις 29 Αυγούστου.

H Πακιστανική Κοινότητα συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία, στην τέ-
ταρτη επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, για να πει ένα μεγάλο όχι
στην ισλαμοφοβία, το ρατσισμό και το φασισμό. Οι Πακιστανοί αλλά και όλοι
οι μετανάστες θέλουμε να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής που είναι
ρατσιστικά και φασιστικά κέντρα. Το ξέρουμε καλά από τις εκατοντάδες επι-
θέσεις που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια και πρόσφατα με τις επιθέσεις
στον Ασπρόπυργο, το Μενίδι, το Περιστέρι.

Η δολοφονία της γυναίκας στην Αμερική δείχνει ότι παντού έχουμε τον
ίδιο εχθρό. Ο Τραμπ από την πρώτη μέρα μιλά ενάντια στους μουσουλμά-
νους και όλους τους μετανάστες. Αυτό δίνει αέρα στα πανιά των νεοναζί. Δε
θα τους αφήσουμε. Είμαστε ζωντανοί, παλεύουμε για ειρήνη, αγάπη, αλλη-
λεγγύη. Καλούμε όλο τον κόσμο να είμαστε μαζί στη μεγάλη διαδήλωση
στις 16 Σεπτέμβρη”.

Την Τρίτη 25/7/2017, πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ, ανοιχτή συνέλευση
με τη συμμετοχή φορέων και ακτιβιστών/τριών με στόχο την ανάληψη ενωτι-
κής πρωτοβουλίας για τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις και δράσεις αγώνα
και μνήμης του ερχόμενου Σεπτέμβρη, στα 4 χρόνια από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. 

Από την πλειοψηφία των παρευρισκομένων συμφωνήθηκαν τα βασικά ση-
μεία του πολιτικού πλαισίου του κοινού μας καλέσματος, καθώς και τα μεγάλα
κινηματικά ραντεβού του ερχόμενου Σεπτέμβρη (...)

Το αντιφασιστικό κίνημα με ενωτικό και μαχητικό βηματσμό, θα βρεθεί γι'
άλλη μια φορά στους δρόμους της Αθήνας και του Κερατσινιού, για να δηλώ-
σουμε την αποφασιστικότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας για:
• Την ισόβια καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής ΧΑ στη δίκη που διεξάγεται.
• Το κλείσιμο των κεντρικών γραφείων της ΧΑ στη Λεωφόρο Μεσογείων, κα-
θώς και κάθε ναζιστικής γιάφκας σε κάθε πόλη και γειτονιά.
• Την ακύρωση της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας που εφαρμόζει η
Ελλάδα. Ανοιχτά σύνορα, ανοιχτά σχολεία, ανοιχτές πόλεις με ανθρώπινη φι-
λοξενία και ίσα δικαιώματα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τις οι-
κογένειες και τα παιδιά τους.
• Το σταμάτημα των πολέμων και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
• Την ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής φτωχοποίησης και εξαθλίωσης
όλων μας, ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών

Καλούμε:
Το Σάββατο 16 Σεπτέμβρη 2017, στις 6 μ.μ. σε αντιφασιστική συγκέντρωση

και διαδήλωση στο Σύνταγμα και σε πορεία από τη Βουλή, στα κεντρικά γρα-
φεία της ΧΑ στη λεωφόρο Μεσογείων

Τη Δευτέρα 18 Σεπτέμβρη 2017, στις 6 μ.μ. σε συγκέντρωση και πορεία από
το μνημείο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Στηρίζουμε τις δράσεις μνήμης και αγώνα που θα οργανωθούν από την οικογέ-
νεια του Παύλου Φύσσα, καθώς και από τοπικούς φορείς στο Κερατσίνι και την
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά για τα 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου.

Καλούμε τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και κάθε μαζικό φορέα
να συμμετάσχει ενεργά στη διοργάνωση, να καλέσει και να πλαισιώσει τις κι-
νητοποιήσεις για τα 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Συνυπογράφουν (Το κάλεσμα της διοργάνωσης παραμένει ανοιχτό):
Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας – Πειραιά, Συντονισμός Σωματείων/Φο-
ρέων για το προσφυγικό, ΚΕΕΡΦΑ, Κίνηση “Απελάστε το Ρατσισμό”, Δίκτυο
για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Εργατική Λέσχη Κερατσινίου Δρα-
πετσώνας, Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ιλίου

Την κινητοποίηση στηρίζουν:
Επιτροπή Δικαιωμάτων Λαϊκής Ενότητας, ΟΝΡΑ-Ανασύνθεση, ΟΚΔΕ, ΕΕΚ 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης μέλη των παρακάτω συλλογικοτήτων:
ΟΡΜΑ, Ξεκίνημα, Αντιεξουσιαστική Κίνηση, ΑΠ Ροσινάντε

σελ.6-7 εργατικη αλληλεγγυη Διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός

Σύσκεψη στις 29 Αυγούστου

Tιμή στη Χέδερ Χάγιερ
Μαχητική συγκέντρωση τιμής στη

δολοφονημένη από τους νεοναζί
αντιφασίστρια Χέδερ Χάγιερ στο
Σάρλοτσβιλ των ΗΠΑ, πραγματοποί-
ησε η ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 17 Αυγού-
στου, έξω από την Αμερικάνικη Πρε-
σβεία στην Αθήνα. Δεκάδες διαδηλω-
τές συμμετείχαν στην κινητοποίηση,
εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους
στο αντιφασιστικό κίνημα και το κίνη-
μα κατά των ρατσιστικών διακρίσεων
και του σεξισμού στις ΗΠΑ.

Η αντιφασίστρια Χέδερ Χάγιερ,
32ετών, έπεσε νεκρή στις 12 Αυγού-
στου, όταν φασίστας έριξε το αυτο-
κίνητό του πάνω σε αντιφασιστική
διαδήλωση στην πόλη Σάρλοτσβιλ
της Βιρτζίνιας των ΗΠΑ. Είκοσι ακό-
μη αντιφασίστες διαδηλωτές τραυ-
ματίστηκαν. Η αντιφασιστική διαδή-
λωση είχε οργανωθεί ενάντια στους
φασίστες της Κου Κλουξ Κλαν και
της “εναλλακτικής δεξιάς” που είχαν
καλέσει σε σύναξη μίσους κατά των
μαύρων και υπέρ της “λευκής ανωτε-
ρότητας”. Αφορμή για τη ρατσιστική
σύναξη ήταν η αποκαθήλωση από
τον κυβερνήτη της πολιτείας προτο-
μής του στρατηγού Ρόμπερ Λη, επι-
κεφαλής του ρατσιστικού στρατού
του Νότου στη διάρκεια του αμερι-
κάνικου εμφυλίου.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές στην
Αθήνα βρίσκονταν Αμερικανίδες που
επισκέπτονταν την Ελλάδα ή ζουν
εδώ. Κάποιες είχαν διαδηλώσει ξανά
μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ τον περασμένο
Γενάρη έξω από την Αμερικάνικη
Πρεσβεία, στην πορεία που είχε ορ-
γανώσει η τελευταία ενάντια στην
ορκωμοσία Τραμπ. Στο κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ ανταποκρίθηκαν επίσης
πρόσφυγες από τα καμπ, μέλη της
Colour Youth από την LGBTQ Κοινό-
τητα και της Ένωσης Φιλιππινέδων
Ελλάδος “KASAPI-HELLAS”.

Στο στόχαστρο των διαδηλωτών
βρέθηκε ο νέος πλανητάρχης Τραμπ
που στρώνει το δρόμο στη δολοφο-
νική δράση των νεοναζί με την ανοι-
χτά ρατσιστική ρητορεία και πολιτική

του κατά των μουσουλμάνων, των
εβραίων, των έγχρωμων, των γυναι-
κών, της LGBTQ κοινότητας, των με-
ταναστών. Αλλά και οι δολοφόνοι νε-
οναζί της Χρυσής Αυγής εδώ που όχι
μόνο είχαν πανηγυρίσει την εκλογή
Τραμπ, αλλά και τώρα χαιρέτισαν τη
δράση των αδελφών τους “αμερικα-
νών πατριωτών και εθνικιστών” στο
Σάρλοτσβιλ.

H φωνή της μητέρας

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με
ζωγραφισμένο το πρόσωπο της Χέ-
δερ Χάγιερ, ενώ στο μεγάφωνο
ακουγόταν η συγκλονιστική φωνή
της μητέρας της, Σούζαν Μπο, από
την ομιλία της στην τελετή τιμής που
έγινε στο Σάρλοτσβιλ. Οι διαδηλω-
τές έκαναν πορεία, περνώντας μπρο-
στά από την αστυνομοκρατούμενη
πρεσβεία των ΗΠΑ από δεκάδες
κλούβες και δυνάμεις των ΜΑΤ, φω-
νάζοντας συνθήματα στα ελληνικά
και τα αγγλικά όπως “Από την Ελλά-
δα ως την Αμερική, τσακίζουμε το
ρατσισμό και τους νεοναζί”, “Τραμπ
αλήτη, έξω από τον Πλανήτη”, “No
Trump, No KKK, Νo fascists USA”,
“Όλοι μαζί να σβήσουν οι ναζί”, “Πο-
τέ ξανά φασισμός”.

Μιλώντας στη διάρκεια της κινητο-
ποίησης, ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, χαιρέτησε
τις εκατοντάδες χιλιάδες των διαδη-
λωτών που αυτές τις μέρες βγαίνουν
στους δρόμους σε όλη την Αμερική
αλλά και την Ευρώπη, έκφρασε τη
στήριξη στους αντιφασίστες και τις
αντιφασίστριες της Βοστώνης που
ετοιμάζονταν να διαδηλώσουν δυο
μέρες μετά στην πόλη και κάλεσε σε
διεθνή συντονισμό κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού. Τέλος, κάλε-
σε σε κλιμάκωση της αντιφασιστικής
δράσης με κορύφωση τη μεγάλη αν-
τιφασιστική πορεία, στα κεντρικά
γραφεία των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής, στις 16 Σεπτέμβρη, τέσσερα
χρόνια από την δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα.

ΗΧέδερ Χάγιερ, νομική βοηθός στο επάγγελμα,
ήταν ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα.

Δούλευε σε δικηγορικό γραφείο στη Βιρζίνια και,
όπως έγραψε ο Γκάρντιαν, ασχολιόταν συχνά με
υποθέσεις αστυνομικών παρατυπιών και ρατσι-
σμού. 

“Αν δεν είστε εξοργισμένοι, τότε δεν δίνετε προ-
σοχή” έγραφε μία από τις φωτογραφίες στο προ-
φίλ της στο facebook. Ενώ σε μία από τις τελευταί-
ες της αναρτήσεις, τον Οκτώβρη του 2016, παρέ-
πεμπε σε ένα σάιτ που καλούσε όσους φοβούνται
τους μουσουλμάνους να γνωρίσουν έναν και να γί-
νουν φίλοι μαζί του. Στις τελευταίες προεδρικές
εκλογές είχε δηλώσει την υποστήριξή της στον

Μπέρνι Σάντερς.
Όπως δήλωσε σε διεθνές Μέσο ο Άλφρεντ

Γουίλσον, το αφεντικό της στο δικηγορικό γραφείο,
η Χέδερ συμμετείχε στην αντιδιαδήλωση στο Σάρ-
λοτσβιλ για να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους
νεοναζί και τους οπαδούς της Κου Κλουξ Κλαν ότι
οι κάτοικοι της πόλης της απεχθάνονται τις ιδέες
τους. Τη χαρακτήρισε σαν μια πολύ δυναμική, με
ισχυρές απόψεις, νέα κοπέλα που έκανε σε όλους
γνωστό ότι ήταν υπέρμαχος της ισότητας.

Σε μήνυμά της, μέσω μίας παιδικής φίλης της Χέ-
δερ, η μητέρα της δήλωσε: “Πέθανε κάνοντας το
σωστό. Η καρδιά μου έχει σπάσει, αλλά θα είμαι
για πάντα περήφανη γι’�αυτήν”.

ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ
4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

Πορεία τιμής στη Χ. Χάγιερ έξω από την
αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα, 17/8

Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν ενάντια στα γραφεία της
Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων το Σεπτέμβρη του 2013, αμέσως
μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Στις 16 Σεπτέμβρη
φέτος θα βγούμε ξανά στους δρόμους για να τα κλείσουμε.

Π. Φύσσας Χ. Χάγιερ Σ. Λουκμάν
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Ποια εικόνα έφερες στο δικαστήριο

για τη Χρυσή Αυγή, μέσα από ποια

στοιχεία και υποθέσεις;

Η δική μου κατάθεση ήταν μια ψη-
φίδα, συμπληρωματική στις καταθέ-
σεις που τόσο γλαφυρά έδωσαν άλ-
λοι μάρτυρες και τα ίδια τα θύματα
που αψήφισαν το φόβο και είχαν το
σθένος να καταθέσουν όλα όσα έζη-
σαν στο δικαστήριο. Εγώ αυτό που
προσπάθησα ήταν να δώσω την ει-
κόνα που έχω για τη ΧΑ μέσα από τη
δημοσιογραφική μου έρευνα τα τε-
λευταία χρόνια. Ότι έχουμε δηλαδή
μια οργάνωση με κάθετη ιεραρχία,
που δρα με απόλυτη πειθαρχία,
προκειμένου να τελέσει εγκλήματα.
Και ότι αυτά απορρέουν από τη ναζι-
στική της ιδεολογία, η οποία είναι το
κίνητρο των εγκλημάτων της.

Μίλησα καταρχάς για την επίθεση
σε μετανάστη από το Αφγανιστάν,
μέσα σε πολυκατοικία στην Ομόνοια,
το 2013, λίγο πριν τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Σύμφωνα με τη μαρ-
τυρία του θύματος, επικεφαλής ήταν
υποψήφια βουλευτής της ΧΑ, η Γε-
ωργία Δημοπούλου, με τη συνοδεία
δύο ατόμων, που το θύμα περιέγρα-
ψε ως «φουσκωτούς». Σε αυτή την
πολυκατοικία, μία από τις πρακτικές
τους ήταν να χαράζουν στις πόρτες
το ναζιστικό σύμβολο που χρησιμο-
ποιούν κατά κόρον, τον κέλτικο
σταυρό, προκειμένου να εκφοβίσουν
τα θύματα και να τα στοχοποιήσουν.
Πρακτική που δεν είναι ξένη με την
ιδεολογία τους, το έχουμε δει στη
ναζιστική Γερμανία όπου χάραζαν το
αστέρι το Δαβίδ στις πόρτες των
Εβραίων. Αυτή ήταν η υπόθεση για
την οποία και είχα κληθεί στην ανά-
κριση να καταθέσω.

Από εκεί και πέρα μίλησα για το
μαχαίρωμα Αφγανού από το τάγμα
εφόδου του Αγίου Παντελεήμονα με
επικεφαλής την Θέμιδα Σκορδέλη, η
οποία καταδικάστηκε πρόσφατα για
ηθική αυτουργία. Και έχει σημασία η
ηθική αυτουργία, διότι επιβεβαιώνει
ότι ήταν οργανωμένη επίθεση με βά-
ση την ιεραρχία και κατόπιν εντολών,
ότι οι δράστες ακολούθησαν την εν-
τολή της ιεραρχικά ανώτερής τους.

Μίλησα για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Περιέγραψα ότι
ήταν οργανωμένη επίθεση από τη
ΧΑ, που εκτελέστηκε από το τάγμα
εφόδου της Νίκαιας, το οποίο ξεκί-
νησε από τα γραφεία της οργάνω-
σης στην περιοχή, μετά το μήνυμα
που έστειλε ο πυρηνάρχης της Νί-
καιας Πατέλης, δηλαδή ο ανώτερος
τοπικά, στα μέλη του τάγματος εφό-
δου, καλώντας τα να σπεύσουν στην
Τοπική. Και το μήνυμα αυτό το
έστειλε βέβαια αμέσως μετά τη συ-
νομιλία του με τον δικό του ιεραρχι-
κά ανώτερο, τον περιφερειάρχη Πει-
ραιά, δηλαδή τον Λαγό.

Μίλησα για την επίθεση στους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέρα-
μα. Για τα μηνύματα και τις κλήσεις
του Λαγού πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την επίθεση. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή
μας, ο Λαγός συνομιλούσε με τον
Αναστάσιο Πανταζή, επικεφαλής του
τάγματος εφόδου του Περάματος
που πραγματοποιούσε την επίθεση,
ενημέρωνε για την εξέλιξη της επίθε-
σης τον πυρηνάρχη Νίκαιας Πατέλη,
ο οποίος προφανώς βρισκόταν σε
επιφυλακή, και πανηγύριζε με τον
Σωτήρη Δεβελέκο, γνωστό στέλεχος
της οργάνωσης, σωματοφύλακα του
Μιχαλολιάκου και σημερινό πυρη-
νάρχη Πειραιά στον οποίο λέει και το
χαρακτηριστικό «τους μακελέψαμε».

Μίλησα επίσης για τη δομή της
οργάνωσης, για την «Αρχή του Αρ-
χηγού» που είναι απαραβίαστο πρό-
σωπο, ο Φύρερ, ο απόλυτος ηγέτης,
αυτός που παίρνει τις αποφάσεις και
χαράζει τις κεντρικές γραμμές μαζί
με το στενό του πυρήνα, δίνοντας
τις κεντρικές εντολές. Και από εκεί
και πέρα αναλαμβάνουν οι ιεραρχικά
κατώτεροι περιφερειάρχες και πυ-
ρηνάρχες να εξειδικεύσουν τις εντο-
λές αυτές και να επιτεθούν στους
στόχους.

Πόσο επιβεβαιώνουν όλα 

αυτά το κατηγορητήριο;

Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Επι-
βεβαιώνουν απόλυτα το κατηγορη-

τήριο, ότι όντως μιλάμε για οργάνω-
ση με συγκεκριμένη ιεραρχία και δο-
μή που έχει σκοπό να τελέσει εγκλή-
ματα, τα οποία και τελεί. Και αυτό το
ξέρουμε και από τα στοιχεία αλλά
και από τις πάνω από είκοσι μέχρι
σήμερα καταδικαστικές αποφάσεις
στελεχών της ΧΑ για επιθέσεις σε
βάρος πολιτικών της αντιπάλων, με-
ταναστών ή όσων με βάση τη ναζι-
στική της ιδεολογία θεωρεί υπαν-
θρώπους. Και είναι μια δράση που
κρατά δεκαετίες, δεν εμφανίστηκε
ξαφνικά σήμερα. Απλώς από το
2012 και μετά, που η ΧΑ μπαίνει πια
στο Κοινοβούλιο και έχουμε και την
περίφημη δήλωση Κασιδιάρη ότι
«εκμεταλλευόμαστε ορισμένα προ-
νόμια που μας δίνει το Κοινοβού-
λιο», δηλαδή τη βουλευτική ασυλία
και την οπλοφορία, από εκεί και πέ-
ρα έχουμε μια μεγάλη κλιμάκωση
των επιθέσεων που πλέον αρχίζουν
να γίνονται καθημερινές.

Τι ρόλο έχουν παίξει τα γραφεία 

της ΧΑ, κεντρικά και τοπικά;

Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο ότι
οι επιθέσεις ξεκινούν από τα γρα-
φεία τους. Εκεί συγκροτείται και ορ-
γανώνεται το τάγμα εφόδου, από
εκεί εφορμά για να επιτεθεί στους
στόχους του. Από τα επίσημα γρα-
φεία. Αποδεικνύοντας έτσι ότι η δο-
μή του υποτιθέμενου «πολιτικού
κόμματος» και της εγκληματικής ορ-
γάνωσης ταυτίζονται.

Δεν το λέμε αυθαίρετα, το βλέ-
πουμε στις επιθέσεις που γνωρίζου-
με. Αυτό έγινε στην περίπτωση της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα –
παρένθεση εδώ: υπάρχει σε βίντεο
δήλωση του Αρβανίτη, στην εκδήλω-
ση για την επέτειο των δύο χρόνων
από τη δημιουργία της Τοπικής της

Νίκαιας, που εξυμνώντας τη δράση
του τοπικού τάγματος εφόδου λέει
ότι αυτά δεν είναι γραφεία, είναι
«εθνικιστικό στρατηγείο, ένα από τα
ορμητήρια της Ελλάδος» και έχει
σημασία για τη λέξη που χρησιμο-
ποιεί. Πράγματι τα γραφεία είναι ορ-
μητήρια για τις επιθέσεις.

Επίσης στην επίθεση στο «Συνερ-
γείο» μετέχουν τρεις Τοπικές: της
Νίκαιας, του Πειραιά και του Αλίμου
που όλων τα μέλη ξεκινούν από τα
γραφεία τους και συγκεντρώνονται
στα γραφεία του Αλίμου για να συγ-
κροτήσουν όλοι μαζί το κοινό μηχα-
νοκίνητο τάγμα εφόδου. Στα ίδια
γραφεία γίνεται η προαναγγελία της
συγκεκριμένης επίθεσης από τον
Παναγιώταρο λίγους μήνες πριν,
που είχε πει «οσονούπω θα κάνουμε
τη βόλτα μας όπως ξέρουμε εμείς
στην Ηλιούπολη».

Και βέβαια έχουμε τις δηλώσεις
του Μιχαλολιάκου στο ξενοδοχείο
Κρίσταλ το 2012, ότι οι πολιτικοί
τους αντίπαλοι όταν περνάνε από τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής «είτε
τρέχουν είτε δεν προλαβαίνουν να
τρέξουν». Μάλιστα, όπως είπα και
στο δικαστήριο, μετά από αυτή τη
δήλωση δε χρειάζονται πχ οι χρυ-
σαυγίτες της Πάτρας εξειδικευμένη
εντολή για να επιτεθούν στον Αντίο-
χο ή ο Ζέρβας πιο πρόσφατα για να
επιτεθεί από τα γραφεία στη Μεσο-
γείων στον φοιτητή Αλέξη Λάζαρη.

Και απ’ όλα τα στοιχεία, είναι το
μόνο που βρήκαν οι Χρυσαυγίτες να
αμφισβητήσουν στη συνέχεια, λέ-
γοντας ότι ποτέ ο Μιχαλολιάκος δεν
έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις. Φυσικά
διαψεύστηκαν αμέσως μετά, όταν
δημοσιεύσαμε το σχετικό βίντεο που
ο Μιχαλολιάκος κάνει τη δήλωση.
Πάντα όταν η εγκληματική της δρά-

ση αποκαλύπτεται, η ΧΑ σπεύδει να
τη διαψεύσει για να γλιτώσει τις ποι-
νικές ευθύνες. Αυτό έχει κάνει σε
όλες τις μεγάλες υποθέσεις που
εξετάζει σήμερα το δικαστήριο. Αλ-
λά μετά βέβαια οι διαψεύσεις αυτές
καταλήγουν να μετατρέπονται σε
ομολογίες ενοχής.

Πώς ήταν η εμπειρία 

της κατάθεσης στο δικαστήριο;

Από την πρώτη στιγμή που μπαί-
νεις στην αίθουσα του δικαστηρίου
επιβεβαιώνεται απολύτως, σαν αί-
σθηση πια, αυτό που γνώριζες από
πριν, ότι αυτή η δίκη είναι τεράστιας
σημασίας. Και ότι βρίσκεσαι σε ένα
χώρο που επιτελείται κάτι πάρα πο-
λύ σημαντικό. Γιατί αυτό; Γιατί το
διακύβευμα αυτής της δίκης είναι αν
είναι ανεκτά τα ναζιστικά εγκλήματα
στους δρόμους, αν είναι ανεκτή η
οργανωμένη εγκληματική δράση
των ταγμάτων εφόδου. 

Υπάρχει σίγουρα προσπάθεια εκ-
φοβισμού των μαρτύρων από την
πλευρά της υπεράσπισης. Όσο πιο
συνειδητοποιημένος όμως είσαι για
το ότι έχεις πάει να πεις την αλήθεια
και θα την πεις ό,τι και να γίνει, τόσο
λιγότερο σε αγγίζει. Από εκεί και πέ-
ρα για μένα αυτή η τακτική το μόνο
που τελικά αποδεικνύει είναι την
απόλυτη γύμνια υπερασπιστικών επι-
χειρημάτων και μια προσπάθεια απο-
προσανατολισμού του δικαστηρίου
από την ουσία της υπόθεσης που εί-
ναι η εγκληματική δράση της ΧΑ.

Πόση σημασία έχει η 

δημοσιογραφική κάλυψη της δίκης;

Δυστυχώς τα περισσότερα Μέσα
Ενημέρωσης δεν ασχολούνται όσο
θα έπρεπε με τη δίκη, με βάση το
διακύβευμα που είπαμε πριν, και ενώ
αυτή η ναζιστική οργάνωση βρίσκε-
ται μέσα στο κοινοβούλιο προσπα-
θώντας να αντιγράψει το πρότυπό
της, τον Γερμανό φύρερ, τον Χίτλερ.
Θεωρώ πολύ σημαντικό να καλύπτε-
ται η δίκη και οι δημοσιογράφοι να
ασχολούνται με την εγκληματική
δράση της ΧΑ –και φυσικά υπάρχουν
συνάδελφοι και Μέσα που το κάνουν
υποδειγματικά. Είναι σημαντικό
όμως τα μίντια πραγματικά να αυξή-
σουν το ενδιαφέρον τους για αυτήν
την υπόθεση. Είναι σημαντικό π.χ. η
δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ, να αφιε-
ρώσει ιδιαίτερη ξεχωριστή εκπομπή
για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Κι έπειτα είναι και το ζήτημα της
αίθουσας και των συνθηκών διεξα-
γωγής της δίκης, η οποία εξακολου-
θεί να πραγματοποιείται πότε στο
Εφετείο και πότε στον Κορυδαλλό.
Στον Κορυδαλλό όμως δεν λειτουρ-
γούν καν τα μικρόφωνα. Άρα λοιπόν
η οριστική μεταφορά της δίκης στο
Εφετείο, θα συμβάλει καθοριστικά
και στη δημοσιότητά της.

“Χρειάζεται μεγαλύτερη δημοσιότητα 
για τη δίκη της ΧΑ”

Ο δημοσιογράφος
Γιάννης Μπασκάκης,
μάρτυρας κατηγορίας
στη δίκη των νεοναζί,
μίλησε στη Λένα Βερδέ.

Από την κατάθεση του Γιάννη

Μπασκάκη στην δίκη της ΧΑ
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Σ
τις 23 Αυγούστου του 1927 πλήθη δια-
δηλωτών γέμισαν τις κεντρικές λεωφό-
ρους των μεγάλων πόλεων στις ΗΠΑ και

σε όλο τον κόσμο. Από το Λονδίνο μέχρι τη
Σαγκάη και από το Βερολίνο μέχρι το Ταμπίκο
του Μεξικού και το Γιοχάνεσμπεργκ της Ν.
Αφρικής, κατευθύνθηκαν στις αμερικάνικες
πρεσβείες και προξενεία, έκαψαν αμερικάνικες
σημαίες, συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Λί-
γες ώρες πριν, μόλις 19 λεπτά μετά τα μεσά-
νυχτα, ο Νικολό Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαν-
τσέτι είχαν οδηγηθεί στην ηλεκτρική καρέκλα
στις κεντρικές φυλακές της Βοστόνης. 

Η υπόθεσή τους είναι μια από τις μεγαλύτε-
ρες σκευωρίες στην ιστορία της «δικαιοσύνης»
στις ΗΠΑ. Είχαν καταδικαστεί -για ένοπλη λη-
στεία και ανθρωποκτονία- με ανύπαρκτα απο-
δεικτικά στοιχεία και το κατηγορητήριο είχε γί-
νει σκόνη στη διάρκεια της δίκης τους και με-
τά. Ο Σάκο κι ο Βαντσέτι δολοφονήθηκαν γιατί
ήταν «ριζοσπάστες», αναρχικοί και μετανά-
στες.Το κίνημα αλληλεγγύης στους δυο αγωνι-
στές που απλώθηκε σε όλες τις ΗΠΑ και στον
κόσμο ολόκληρο ήταν μια από τις πιο συγκινη-
τικές σελίδες της ιστορίας του κινήματος της
εργατικής τάξης. 

Το πλαίσιο
Ο Σάκο και ο Βαντσέτι δεν διέφεραν από τα

εκατομμύρια μετανάστες που έφταναν στις
ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1908 έκα-
ναν κι οι δυο το ταξίδι από την Ιταλία για να
φτάσουν στη χώρα που υποσχόταν πολλά:
ελευθερία, ανταμοιβή της σκληρής δουλειάς,
τα θαύματα της επιστήμης και της τεχνικής.
Βρέθηκαν να δουλεύουν σε κτηνώδεις συνθή-
κες για πενταροδεκάρες, στη μια δουλειά του
ποδαριού μετά την άλλη. Κατέληξαν στη Βο-
στόνη και στις πόλεις που την περιτριγύριζαν
με τα εργοστάσια και τους μετανάστες εργά-
τες και εργάτριες. 

Κι όπως χιλιάδες ακόμα μετανάστες και ντό-
πιοι εργάτες ριζοσπαστικοποιήθηκαν πολιτικά.
Ήταν η εποχή των μεγάλων απεργιών που ορ-
γάνωναν οι Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου
(IWW) και της ακμής του Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος που το 1912 πήρε 1 εκατομμύριο ψή-
φους στις προεδρικές εκλογές. 

Οι δυο αγωνιστές ακολούθησαν παράλληλες
πορείες που συναντήθηκαν. Έγιναν αναρχικοί,
και έπαιξαν δυναμικό ρόλο σε εργατικούς αγώ-
νες. Ο Βαντσέτι πρωταγωνίστησε στην απεργία
στο μεγαλύτερο εργοστάσιο του Πλίμουθ της
Μασαχουσέτης το 1916 και μετά τα αφεντικά
τον έβαλαν στη «μαύρη λίστα» ώστε να μην
μπορεί να δουλέψει πουθενά πια. Έγινε πλανό-
διος πωλητής ψαριών για να ζήσει. Ο Σάκο
ήταν ειδικευμένος τσαγκάρης. Είχε πρωταγω-
νιστήσει στην οργάνωση της συμπαράστασης
σε μεγάλες απεργίες από το 1912 μέχρι το
1916 και είχε συλληφθεί για αυτή τη δράση. 

Το 1917 οι ΗΠΑ μπήκαν στον Πρώτο Παγκό-
σμιο Πόλεμο ενάντια στην Γερμανία. Ο Σάκο κι
ο Βαντσέτι ήταν διεθνιστές, ενάντια στον πό-
λεμο και αρνήθηκαν να καταταγούν στο στρα-
τό. Πήγαν στο Μεξικό για να αποφύγουν την
επιστράτευση -σε αυτό το ταξίδι πρωτογνωρί-
στηκαν και έγιναν στενοί φίλοι. 

Το αμερικάνικο κράτος εξαπέλυσε ένα κύμα
καταστολής ενάντια στην αντιπολεμική αριστε-
ρά και την αναρχία. Δεκάδες αγωνιστές των
IWW σύρθηκαν σε μια δίκη παρωδία με βαριές
καταδίκες. Ο Γιουτζήν Ντεμπς, ένας παλιός
συνδικαλιστής και ο υποψήφιος του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος φυλακίστηκε κι αυτός επει-

δή, ανάμεσα στα άλλα, είχε δηλώσει ότι: «οι
άρχουσες τάξεις κηρύττουν τους πολέμους
τους και οι κατώτερες τάξεις πολεμάνε στις
μάχες τους». 

Το 1919 και 1920 η υστερία ενάντια στους
«κόκκινους» και η καταστολή έφτασαν σε νέα
ύψη. Η Ρώσικη Επανάσταση είχε τρομοκρατή-
σει την άρχουσα τάξη. Μεγάλες απεργίες στο
κλάδο του χάλυβα και τους σιδηροδρόμους εί-
χαν ξεσπάσει και ηττηθεί. Στα τέλη του 1919
και τις αρχές του 1920 οι «επιδρομές Πάλμερ»
-από το όνομα του Γενικού Εισαγγελέα- κατέ-
ληξαν σε εκατοντάδες συλλήψεις αγωνιστών,
καταστροφές γραφείων επαναστατικών οργα-
νώσεων και συνδικάτων. Στη Βοστόνη 500
«κόκκινοι» οδηγήθηκαν σιδηροδέσμιοι στη φυ-
λακή μέσα από τις κεντρικές λεωφόρους της
πόλης. 

Ένας από τους συλληφθέντες σε αυτές τις
επιδρομές ήταν ο Αντρέα Σαλσέντο, ένας ακό-
μα αναρχικός εργάτης στη Νέα Υόρκη. Οι σύν-
τροφοί του από τη Μασαχουσέτη έστειλαν τον
Βαντσέτι για να μάθει νέα του. Γύρισε με πολύ
ανησυχητικές πληροφορίες. Στις 3 Μάη οι φό-
βοι επιβεβαιώθηκαν. Το πτώμα του Σαλσέντο
βρέθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του
FBI. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «εί-
χε αποπειραθεί να δραπετεύσει» πηδώντας
από τον 14ο όροφο. 

Σκευωρία

Ο Βαντσέτι θα ήταν ομιλητής σε μια συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Σαλ-
σέντο στις 9 Μάη του 1920. Εκείνη τη μέρα η
αστυνομία συνέλαβε τον ίδιο και τον Σάκο. Η κα-
τηγορία ήταν ότι είχαν πάρει μέρος σε δυο ένο-
πλες ληστείες. Η δεύτερη είχε καταλήξει στη δο-
λοφονία δυο φρουρών της χρηματαποστολής. 

Αρχικά ο Βαντσέτι καταδικάστηκε για συμ-

μετοχή στην πρώτη ληστεία. Το υπουργείο Δι-
καιοσύνης και ο δικαστής Γουέμπστερ Τάιλερ
που ανέλαβε την υπόθεση αντιμετώπιζαν το
πρόβλημα ότι οι δυο αγωνιστές είχαν πεντακά-
θαρο ποινικό μητρώο. Για να τους δικάσουν
για φόνο, έπρεπε να τους παρουσιάσουν σαν
σκληραγωγημένους ληστές. Ήταν μια δίκη πα-
ρωδία. Για παράδειγμα το κατηγορητήριο στη-
ριζόταν στη μαρτυρία ενός μικρού εφημεριδο-
πώλη που είδε έναν από τους δράστες της λη-
στείας «και από τον τρόπο που έτρεχε κατάλα-
βα ότι ήταν ξένος». Ο Βαντσέτι ήταν «ξένος»
άρα ο δράστης… Δεκαοχτώ μάρτυρες κατέθε-
σαν ότι ο Βαντσέτι πουλούσε ψάρια την ώρα
της ληστείας. Αυτές οι «λεπτομέρειες» δεν εί-
χαν σημασία για τους ενόρκους (όλοι ευκατά-
στατοι συντηρητικοί λευκοί) ούτε για τον δικα-
στή Γουέμπστερ που δήλωσε «ότι οι ιδέες του
κατηγορούμενου συνάδουν με το έγκλημα». Ο
Βαντσέτι καταδικάστηκε. 

Τον Σεπτέμβρη ξεκίνησε η δεύτερη δίκη, με
τους Σάκο και Βαντσέτι στο εδώλιο. Κράτησε
εφτά μήνες και ήταν μια παρωδία σε ακόμα
μεγαλύτερη κλίμακα από την προηγούμενη.
Αναξιόπιστοι μάρτυρες που οι μαρτυρίες τους
ανατρέπονταν εύκολα, ένα σωρό παρατυπίες
στη παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων, δε-
κάδες μαρτυρίες που έδιναν άλλοθι στους δυο
κατηγορούμενους. Παρόλα αυτά οι ένορκοι,
μετά τις παραινέσεις του δικαστή και του ει-
σαγγελέα καταδίκασαν τους δυο αγωνιστές.
Χαρακτηριστική λεπτομέρεια, ο πρόεδρος των
ενόρκων ήταν συνταξιούχος αξιωματικός της
αστυνομίας που κάθε μέρα έμπαινε στην αί-
θουσα και χαιρετούσε τη σημαία.

Αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμα μεγαλύ-
τερο αίσχος. Η υπεράσπιση έφερνε το ένα
στοιχείο μετά το άλλο ζητώντας να ακυρωθεί
η πρώτη δίκη. Έφερε ένορκες καταθέσεις από

μάρτυρες κατηγορίας που ανακαλούσαν τις
καταθέσεις τους. Υποτίθεται ότι στη δίκη είχε
«αποδειχτεί» ότι η σφαίρα που σκότωσε το ένα
θύμα της ληστείας προερχόταν από το πιστόλι
του Σάκο. Ο ειδικός της αστυνομίας που είχε
καταθέσει υπέγραψε δήλωση ότι ποτέ δεν είχε
πει κάτι τέτοιο. 

Παρόλα αυτά, ο δικαστής Τάιλερ αρνιόταν
συστηματικά να δεχτεί τα αιτήματα για νέα δί-
κη. Το ίδιο και το Ανώτατο Δικαστήριο της Πο-
λιτείας της Μασαχουσέτης. Τον Νοέμβρη του
1925 ήρθε η πιο τρανταχτή απόδειξη της
αθωότητας των δυο αγωνιστών. Ένας φυλακι-
σμένος γκάνγκστερ, ο Μαντέιρο, κατέθεσε ότι
συμμετείχε στην ληστεία κι ότι οι Σάκο και
Βαντσέτι ήταν αθώοι. Παρόλο που ήταν θανα-
τοποινίτης και αυτή η κίνηση θα ζημίωνε την
αίτηση χάριτος που είχε υποβάλλει, δήλωσε
ότι συγκινήθηκε βλέποντας τη σύντροφο του
Σάκο με το μικρό παιδί τους στο επισκεπτήριο.
Ο γκάνγκστερ είχε φιλότιμο, το κράτος, οι δι-
καστές, οι εφημερίδες όχι. Ήθελαν αίμα αναρ-
χικών «βρωμοϊταλιάνων». 

Κίνημα 

Όμως πλέον η υπόθεση των Σάκο και Βαν-
τσέτι γινόταν υπόθεση όλου του εργατικού κι-
νήματος. Συνδικάτα, ακόμα και της συντηρητι-
κής Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργασίας
(AFL), κόμματα, οργανώσεις, κινήσεις για την
προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων, «υιοθε-
τούσαν» τους δυο καταδικασμένους αγωνιστές
και απαιτούσαν να αθωωθούν και να αφεθούν
ελεύθεροι. Αυτό το κίνημα αλληλεγγύης απλώ-
θηκε σε όλη την Αμερική και σε όλο τον κόσμο. 

Δεκάδες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, συ-
χνά με συγκρούσεις με την αστυνομία που τις
απαγόρευσαν, οργανώθηκαν από τη μια ακτή
των ΗΠΑ στην άλλη. Μια βδομάδα πριν τη δο-
λοφονία τους οι ανθρακωρύχοι του Κολοράντο
κατέβηκαν σε απεργία με αίτημα να αθωωθούν
οι Σάκο και Βαντσέτι. Τις ίδιες μέρες κατέβη-
καν σε απεργία οι σωφέρ στο Παρίσι με το ίδιο
αίτημα. Στις ΗΠΑ 600 χιλιάδες άνθρωποι είχαν
υπογράψει το κείμενο συμπαράστασης. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις ΗΠΑ έπαιξε η
Διεθνής Εργατική Άμυνα, μια ενιαιομετωπική
οργάνωση στην οποία πρωταγωνιστούσαν
αγωνιστές του Κομμουνιστικού Κόμματος, με
επικεφαλής τον Τζέημς Κάνον που αργότερα
θα γινόταν ο «ιδρυτής» του αμερικάνικου τρο-
τσκισμού. Εγραφε το 1927:

«Η πολιτική μας είναι αυτή της ταξικής πά-
λης. Κέντρο της έχει το κίνημα διαμαρτυρίας
των εργατών στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.
Παρόλο που αξιοποιεί όλες τις δυνατές νομι-
κές ενέργειες, ταυτόχρονα καλεί σε κινητοποί-
ηση, δημοσιότητα, διαδηλώσεις, οργανωμένες
διαμαρτυρίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Καλεί σε ενότητα και αλληλεγγύη όλων των
εργατών πάνω σε αυτό το καυτό ζήτημα,
άσχετα από τις διαφορετικές απόψεις τους σε
άλλα ζητήματα». 

Το κίνημα δεν κατάφερε να σώσει τους Σάκο
και Βαντσέτι. Η άρχουσα τάξη τους δολοφόνη-
σε, αλλά δεν κατάφερε να θάψει τη μνήμη
τους όσο κι αν προσπάθησε: ακόμα και το
φιλμ από την κηδεία καταστράφηκε ύστερα
από εντολή του προέδρου της ένωσης των
εταιρειών του Χόλιγουντ. Στη κηδεία τους
συμμετείχαν 200 χιλιάδες άνθρωποι. «Η στιγμή
της αγωνίας μας, είναι η στιγμή του θριάμβου
μας» είχε πει ο Βαντσέτι μπροστά στο δικαστή
όταν ανακοίνωνε τη θανατική ποινή. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Σάκο και Βαντσέτι
90 χρόνια από τη δολοφονία τους
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ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σιντριβάνι 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25/8

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 7μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο 
Παύλου Φύσσα  6.30μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος  7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/8

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου, 12μες
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκου Ολυμπίου 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 11πμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος 
Δεκελείας 12μες

ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Χρ.Σμύρνης 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 7μμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και 
Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 11πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα 
τσακίζουμε τους φασίστες – 
Οργανώνουμε τις 16 Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 Cello Cafe 
(Στ. Καραγεώργη 2) 8μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα 
τσακίζουμε τους φασίστες – 
Οργανώνουμε τις 16 Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Βαβέλ 8μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα 
τσακίζουμε τους φασίστες – 
Οργανώνουμε τις 16 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα 
τσακίζουμε τους φασίστες – 
Οργανώνουμε τις 16 Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Big Mouth 8μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα 
τσακίζουμε τους φασίστες – 
Οργανώνουμε τις 16 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Το πραξικόπημα Κορνίλοφ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Υγεινό με νου 7.30μμ
Το πραξικόπημα Κορνίλοφ
Ομιλητής: Χρήστος Αργύρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ
Το πραξικόπημα Κορνίλοφ
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 εστίες 7.30μμ
Το πραξικόπημα Κορνίλοφ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφενείο Ελλάς 7μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Αλντεμπαράν 
(Σουλίου 5 και Σόλωνος) 8μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8  πλατεία Μερκούρη 7μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – 
Μακρόν ο σωτήρας;
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Από την Αμερική στην 
Ελλάδα τσακίζουμε τους φασίστες
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση στην Ελλάδα
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη τσακί-
ζουμε το ρατσισμό και τους φασίστες
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Νότος (Μικράς
Ασίας 35 – δημαρχείο) 7.30μμ
Από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη τσακί-
ζουμε το ρατσισμό και τους φασίστες
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Νότος (Μικράς
Ασίας 35 – δημαρχείο) 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση στην Ελλάδα

Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η οργάνωση του διήμερου της ΔΕΘ και του
αντιφασιστικού συλλαλητηρίου στις 16/9
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ρώσικη επανάσταση και 
ιμπεριαλιστική επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΧΑΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – 
Μακρόν ο σωτήρας;
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Η Βρετανία μετά τις εκλογές – 
αριστερό σοκ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στέκι Αριστερής  Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 6.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5.30μμ

Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8 δημαρχείο 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η οργάνωση του διήμερου της ΔΕΘ και του
αντιφασιστικού συλλαλητηρίου στις 16/9
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα 
τσακίζουμε τους φασίστες – 
Οργανώνουμε τις 16 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/8 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα 
τσακίζουμε τους φασίστες – 
Οργανώνουμε τις 16 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 
καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα 
τσακίζουμε τους φασίστες

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα 
τσακίζουμε τους φασίστες
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 πλατεία Αυδή 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα 
τσακίζουμε τους φασίστες
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την 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. 

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

Το κλασικό βιβλίο του Βίκτορ Σερζ για την πρώτη χρονιά της
ρώσικης επανάστασης που κυκλοφόρησε φέτος στα ελλη-
νικά για πρώτη φορά ετοιμάζεται για δεύτερη έκδοση μέσα
σε λίγους μήνες. Συγκεκριμένα, το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
ελπίζει να έχει τη νέα έκδοση στο 46ο Φεστιβάλ Βιβλίου που
θα γίνει στο Ζάππειο από 1 ως 17 Σεπτέμβρη. Το Μ.Β. θα
βρίσκεται στο περίπτερο 120.

Δεύτερη έκδοση 
για το “Έτος Ένα”

του Βίκτορ Σερζ!

μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr
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Ποια είναι η δράση της ΚΕΕΡΦΑ στη Βόρεια

Αθήνα το τελευταίο διάστημα, κατ' αρχήν σε

σχέση με το ζήτημα των προσφύγων.

Στις αρχές της περασμένης χρονιάς πήραμε
την απόφαση σαν τοπικές επιτροπές της
ΚΕΕΡΦΑ ότι χρειάζεται να παρέμβουμε στο
στρατόπεδο που έχει ανοίξει για τους πρό-
σφυγες στη Μαλακάσα. Ήταν μια περίοδος
που είχε ανοίξει πολύ το ζήτημα του εγκλει-
σμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και σε
άθλιες συνθήκες. Η ΚΕΕΡΦΑ και όχι μόνο, ξε-
κίνησε μια ολόκληρη καμπάνια για “να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και να
ανοίξουν οι πόλεις”, που σήμαινε κανονικά σπί-
τια για τους πρόσφυγες κι όχι κοντέινερ κι αν-
τίσκηνα. 

Η παρέμβαση στη Μαλακάσα ξεκίνησε με
μια μεγάλη διαδήλωση έξω από το στρατόπε-
δο, μαζί με τους πρόσφυγες. Αυτό σήμαινε
άνοιγμα και συνεργασία με μια σειρά αγωνι-
στές και συλλογικότητες. Ήρθαμε σε επαφή
με την Ομάδα Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
της Μαλακάσας, μια ομάδα που είχε παρέμβα-
ση στο στρατόπεδο από την πρώτη μέρα, με
τα σωματεία εκπαιδευτικών της περιοχής κι
άλλες συλλογικότητες. Από την πρώτη συγ-
κέντρωση οι πρόσφυγες μας κατήγγειλαν τις
κακές συνθήκες, με την έλλειψη γιατρών, το
κακό φαγητό κλπ. 

Από τότε είχαμε συνεχή παρουσία στο στρα-
τόπεδο με εξορμήσεις, συζητήσεις, βιντεοπρο-
βολές, συγκεντρώσεις και κόσμο να οργανώ-
νεται στην ΚΕΕΡΦΑ. Έτσι οργανώθηκε η μαζι-
κή συμμετοχή των προσφύγων της Μαλακά-
σας στη διαδήλωση στις 18 Μάρτη. Αυτό σή-
μαινε μεγάλη έμπνευση στους ίδιους τους
πρόσφυγες γιατί συνδέθηκαν με το κίνημα και
με κόσμο από τα άλλα στρατόπεδα. Έσπασαν
την απομόνωση που τους έχουν καταδικάσει
στέλνοντάς τους σε κάποιο παράδρομο της
Εθνικής Οδού στη Μαλακάσα. Μαζί με τους
εκπαιδευτικούς και τους αλληλέγγυους δώσα-
με και τη μάχη για να γραφτούν τα προσφυγό-
πουλα του στρατοπέδου στα σχολεία της πε-
ριοχής. Την κερδίσαμε και την πρώτη μέρα
που μπήκαν στο σχολείο, τους καλοδέχτηκε ο
κόσμος της περιοχής. Οργανώσαμε το μαζικό
κατέβασμα των προσφύγων της Μαλακάσας
στην απεργία της Πρωτομαγιάς δίνοντας το
μήνυμα ότι η μάχη ενάντια στο ρατσισμό με τη
μάχη ενάντια στα μνημόνια πάει χέρι χέρι. Ότι
είναι κοινός ο αγώνας της εργατικής τάξης. 

Οι παρεμβάσεις στο στρατόπεδο συνεχίζον-
ται παρότι η αστυνομία με άνωθεν εντολές βά-
ζει συνεχώς εμπόδια και απαγορεύσεις στην
είσοδό μας στο στρατόπεδο.

Ποιά είναι η εικόνα των 

συνθηκών μέσα στο στρατόπεδο;

Η εικόνα είναι διπλή. Από τη μια είναι το τι
έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Εγκλεισμός. Μεγά-
λες ελλείψεις σε γιατρούς. Κακό φαγητό, έως
και χαλασμένο πολλές φορές. Ακόμα και το να
ζεις σε κοντέινερ είτε μέσα στο κρύο και τη
βροχή της Μαλακάσας το χειμώνα, είτε μέσα
στον καύσωνα το καλοκαίρι. Απομόνωση έξω
από τον αστικό ιστό, φτάνοντας στο σημείο να
τους κόβουν ακόμα και τη δυνατότητα να πη-
γαίνουν στην Αθήνα με λεωφορείο. Αλλά το
πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα
των απελάσεων. ΕΕ, κυβέρνηση και ΜΚΟ κό-
βουν παροχές και κλείνουν δομές κι ανοίγει η
προοπτική μαζικών απελάσεων.

Από την άλλη είναι η εικόνα της αντίστασης.
Είναι εντυπωσιακό το πώς ένας κόσμος ήταν

διαθέσιμος όχι απλά να οργανώσει μαζί μας τη
δράση του αλλά ήταν πρωτοπόρος σε αυτή
δουλειά. Πρόσφυγες που έχουν πλούσια εμ-
πειρία αγώνων και πολιτικοποίησης από τις
ίδιες τις χώρες που έρχονται. 

Ποιά είναι τα επόμενα βήματα για την παρέμ-

βαση της ΚΕΕΡΦΑ στο στρατόπεδο της Μαλα-

κάσας;

Ήδη είχαμε νέα εξόρμηση στο στρατόπεδο
ανοίγοντας το ζήτημα των απολύσεων στις
ΜΚΟ, του κλεισίματος δομών και του κοψίμα-
τος των παροχών. Εν όψει της 16ης Σεπτέμ-
βρη και της αντιφασιστικής διαδήλωσης για το
κλείσιμο των γραφείων της Χ.Α, βάζουμε στό-
χο να οργανώσουμε τη μαζική συμμετοχή των
προσφύγων στη διαδήλωση. Στις 2 Σεπτέμβρη
μαζί με τους πρόσφυγες, τους αλληλέγγυους
και τους εργαζόμενους της περιοχής πάμε για
μια νέα μεγάλη συγκέντρωση στο στρατόπεδο
προκειμένου να τους ξεσηκώσουμε όλους.

Εκτός από την παρέμβαση στη Μαλακάσα,

ήταν πλούσια η δράση των τοπικών ΚΕΕΡΦΑ

σχετικά με τις απεργίες μεταναστών στη περιο-

χή, με πιο σημαντική αυτή της Γεωργίου Α.Ε.

Πες μας για αυτή την εμπειρία.

Ήταν πράγματι ένας τεράστιος αγώνας. Οι
εργάτες στο εργοστάσιο Γεωργίου Α.Ε, στον
Αυλώνα, μετανάστες από το Πακιστάν, ξεση-
κώθηκαν όταν συνάδελφός τους έπεσε θύμα
ξυλοδαρμού από την εργοδοσία, επειδή ζήτη-
σε ένα πιστοποιητικό. Αυτό σήμαινε μια απερ-
γία διαρκείας 20 ημερών που αποκάλυψε τις
τραγικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναγκά-
ζεται να δουλεύει αυτός ο κόσμος, σε μια από
τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες της Αττι-
κής. Συνθήκες που θυμίζουν φάμπρικες των
αρχών του περασμένου αιώνα. Μαζί με την
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, συνδεθήκα-
με από την πρώτη στιγμή με τους απεργούς.
Βρισκόμασταν καθημερινά μαζί με τους απερ-
γούς στις περιφρουρήσεις τους έξω από το
εργοστάσιο. Από τη μεριά μας τους βοηθήσα-
με να απλώσουν την υπόθεσή τους στην πε-
ριοχή και να κερδίσουν συμπαράσταση, με
εξορμήσεις στα Οινόφυτα, τον Αυλώνα και τις
γύρω περιοχές και με μεγάλη ανταπόκριση τό-
σο από ντόπιους όσο κι από μετανάστες εργά-
τες. Η καμπάνια συμπαράστασης κορυφώθηκε
με μια εκδήλωση που συγκέντρωσε πάνω από
150 άτομα, οργανωμένη από την ΚΕΕΡΦΑ, το
Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια και τη 5με-
λή επιτροπή των απεργών. Η απεργία τελικά
κατέληξε νικηφόρα. Οι εργάτες επέστρεψαν
στη δουλειά με ψηλά το κεφάλι, έχοντας ικα-
νοποιήθει σχεδόν το σύνολο των αιτημάτων
τους, σχετικά με τις πληρωμές, τις συνθήκες
εργασίας κλπ κι έχοντας βάλει μπροστά τις
διαδικασίες για το στήσιμο εργοστασιακού
σωματείου. Η απεργία αυτή και η νίκη της έχει
αφήσει ισχυρή παρακαταθήκη καθώς μαθεύ-
τηκε σε πολύ κόσμο, εργάτες σε άλλα εργο-
στάσια της περιοχής που μπορούν να ακολου-
θήσουν το παράδειγμα των απεργών της Γε-
ωργίου Α.Ε. Χαρακτηριστικό είναι το παρά-
δειγμα στα Φυτώρια Γαλαρά στο Μαραθώνα,

όπου 23 μετανάστες εργάτες κατέβηκαν σε
απεργία διεκδικώντας να μην περάσουν οι
απολύσεις και να τους καταβληθούν τα δεδου-
λευμένα τους. 

Μετά την απεργία στη Γεωργίου ΑΕ, πήραμε
την πρωτοβουλία κι οργανώσαμε σύσκεψη
στον Αυλώνα στην οποία συμμετείχαν οι ίδιοι
οι εργάτες από το εργοστάσιο, η Πακιστανική
Κοινότητα της περιοχής και συλλογικότητες κι
αλληλέγγυοι από τη Θήβα μέχρι τον Αγ.Στέφα-
νο. Ανάμεσα σε αυτά που αποφασίσαμε είναι
αφενός η μαζική συμμετοχή από όλα αυτά τα
σημεία στην αντιφασιστική διαδήλωση στις 16
Σεπτέμβρη και το άπλωμα της εμπειρίας από
την απεργία της Γεωργίου Α.Ε με εξορμήσεις
στα εργοστάσια της περιοχής.

Μιλήσαμε για τη μάχη στο πλευρό των προ-

σφύγων και των μεταναστών εργατών. Πες

μας για τον αγώνα ενάντια στους φασίστες στις

γειτονιές της Βόρειας Αθήνας.

Η μάχη ενάντια στους φασίστες είναι κεντρι-
κή για τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της
ΚΕΕΡΦΑ στις γειτονιές μας. Πατάμε πάνω
στην πλούσια δράση για να κλείσουν τα γρα-
φεία της Χρυσής Αυγής στο Ν.Ηράκλειο αρχι-
κά – που το καταφέραμε - και στο Μαρούσι κα-
τόπιν. Στις μαζικές κινητοποιήσεις που οργα-
νώσαμε κάθε φορά που οι φασίστες προσπα-
θούσαν να πατήσουν πόδι πραγματοποιώντας
επιθέσεις όπως π.χ στη Ν.Ιωνία. Αλλά θέλω να
σταθώ στην πολύ μεγάλη μάχη που δώσαμε
για να σταματήσει η προβολή των νεοναζί από
την ΕΡΤ. Όλο το προηγούμενο διάστημα η
Χρυσή Αυγή προβαλόταν στο πρόγραμμα της
δημόσιας τηλεόρασης κι αυτό σήμαινε ολό-
κληρες ομιλίες μίσους από το Μιχαλολιάκο και
τη συμμορία του. Ξεκινήσαμε μια μεγάλη καμ-
πάνια που περιελάμβανε συγκεντρώσεις έξω
από το Ραδιομέγαρο, εκδηλώσεις κι εξορμή-
σεις μέσα σε αυτό, με παραστάσεις διαμαρτυ-
ρίας στη διοίκηση. Με συζητήσεις και κοινή
δράση με εργαζόμενους της ΕΡΤ και την ίδια
την ΠΟΣΠΕΡΤ. Όλη αυτή η προσπάθεια έφτα-
σε στο σημείο να βγει η ομοσπονδία των εργα-
ζομένων και να πει ότι κάθε φορά που προ-
γραμματίζεται προβολή χρυσαυγίτικης ομι-
λίας, εμείς θα το μπλοκάρουμε με απεργία.
Και να αναγκάζει τη διοίκηση να σταματάει την
προβολή των νεοναζί. Ήταν μια μεγάλη νίκη
που δείχνει τη δύναμη της οργανωμένης εργα-
τικής τάξης στη μάχη ενάντια στους φασίστες,
αλλά και το τί σημαίνει να παίρνει η ΚΕΕΡΦΑ
πρωτοβουλίες, να συνεργάζεται με όλο τον
κόσμο που θέλει να παλέψει και να φτάνουμε
σε νικηφόρα αποτελέσματα.

Όπως νικηφόρα διεκδικούμε να είναι και η
προσπάθεια για να μπουν στη φυλακή οι νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής. Αυτό σημαίνει η προ-
σπάθεια να υπάρχει συνεχής προβολή κι ενη-
μέρωση των εξελίξεων για τη δίκη της Χρυσής
Αυγής, με μαζικές εκδηλώσεις σε μια σειρά
γειτονιές. Οι συνεχείς εξορμήσεις σε πλατείες
κι εργατικούς χώρους και η συνεργασία με άλ-
λους φορείς και συλλογικότητες, όπως ο Αντι-
φασιστικός Συντονισμός Βορείων, Λαϊκές Συ-
νελεύσεις, Κοινωνικά Ιατρεία, σωματεία κλπ
ώστε να υπάρχει οργανωμένη παρουσία στο
ακροατήριο της δίκης.

Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, βάζουμε
πλέον το στόχο να κλείσουμε και τα κεντρικά
γραφεία των νεοναζί στη Μεσογείων με επόμε-
νο σταθμό αυτής της καμπάνιας τη διαδήλωση
στις 16 Σεπτέμβρη.

“Οι πρόσφυγες 
έχουν ανάγκη την
αλληλεγγύη μας”

Η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, υπευθυνη
ΚΕΕΡΦΑ Βορείων Προαστίων 
μίλησε στον Στέλιο Μιχαηλίδη 
για το κίνημα στην περιοχή.
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“Ό
χι στις απελάσεις – Εί-
μαστε πρόσφυγες - Το
Αφγανιστάν δεν είναι

ασφαλής χώρα” διαδήλωσαν Αφγα-
νοί πρόσφυγες την Τρίτη 22/8, στην
κινητοποίηση που οργάνωσαν έξω
από το υπουργείο Μετανάστευσης. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν
πρόσφυγες από τα στρατόπεδα της
Αττικής, το City Plaza, μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ κι εκπρόσωποι άλλων αντι-
ρατσιστικών οργανώσεων. Μετά τη
συγκέντρωση στο υπουργείο Μετα-
νάστευσης ακολούθησε πορεία μέ-
χρι τα γραφεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

“Είμαστε εδώ γιατί ζητάμε καλύ-
τερες συνθήκες για τους πρόσφυ-
γες. Δεν είναι ζωή αυτή που ζούμε
στα καμπ. Πολλοί είναι άστεγοι. Ζη-
τάμε ισότητα για όλους. Διεκδικού-
με να αναγνωριστούμε ως πρόσφυ-
γες. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν συ-
νεχίζεται. Είμαστε εναντίον των απε-
λάσεων. Όχι απελάσεις από την Ελ-
λάδα στην Τουρκία, ούτε απελάσεις
από την Ευρώπη στην Ελλάδα και
στο Αφγανιστάν” είπε εκπρόσωπος
των Αφγανών έξω από το υπουργείο
Μετανάστευσης.

“Στηρίζουμε την κινητοποίηση των
Αφγανών προσφύγων και τα αιτήμα-
τά τους” δήλωσε ο συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ Π.Κωνσταντίνου στη συγ-
κέντρωση. “Είμαστε σε μια κατάστα-
ση όπου στο Αφγανιστάν ο πόλεμος
συνεχίζεται, ο Τραμπ και οι ιμπερια-
λιστές συνεχίζουν τα εγκλήματά
τους και γι'αυτό δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί ότι το Αφγανιστάν είναι ένα

μέρος όπου μπορούν να στέλνουν
πίσω τους πρόσφυγες. Είναι απαρά-
δεκτο ότι η ΕΕ έχει υπογράψει μια
διπλή συμφωνία. Μια συμφωνία με
την Τουρκία και μια συμφωνία ότι η
ίδια η ΕΕ προχωρά σε μαζικές απε-
λάσεις πάνω από 80.000 Αφγανών
προσφύγων. Όλες αυτές οι συμφω-

νίες πρέπει να καταργηθούν. Διεκδι-
κούμε την κατάργηση της συμφω-
νίας ΕΕ – Τουρκίας και ΕΕ – Αφγανι-
στάν. Διεκδικούμε άσυλο για όλους
με πλήρη δικαιώματα” συνέχισε. 

Αντιπροσωπεία των προσφύγων
μπήκε στο υπουργείο Μετανάστευ-
σης προκειμένου να παραδώσει τα

αιτήματα και να ζητήσει συνάντηση
με τον υπουργό.

Όπως κατήγγειλαν οι οργανωτές
της κινητοποίησης, στα στρατόπεδα
του Ελαιώνα και της Μαλακάσας
έγιναν μεγάλες προσπάθειες προ-
κειμένου να εμποδιστεί η συμμετοχή
των προσφύγων στην κινητοποίηση,

ακόμα και με απειλές ότι θα σταμα-
τήσει η παροχή τροφής και ρούχων.

“Πριν ξεκινήσουμε τη διαδήλωση
για τα γραφεία της ΕΕ να επισημά-
νουμε μερικά πράγματα” είπε η Σο-
ράγια, από τις οργανώτριες της
συγκέντρωσης. “Σήμερα το πρωί
στείλαμε δυο λεωφορεία στον Ελαι-
ώνα και τη Μαλακάσα για να μπορέ-
σουν να έρθουν όσοι μένουν εκεί. Ο
IOM, ο Διεθνής Οργανισμός Μετα-
νάστευσης, απείλησε ότι δεν θα
σταματήσει την παροχή βασικών
υπηρεσιών στους πρόσφυγες αν αυ-
τοί έρχονταν στην κινητοποίηση. Αυ-
τό είναι καταπίεση των πολιτικών δι-
καιωμάτων. Με αυτό έχουμε να ανα-
μετρηθούμε.

Δεύτερον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή
4.000 αμερικανών στρατιωτών στο
Αφγανιστάν. Οι ευρωπαϊκές υπηρε-
σίες ασύλου πρέπει επιτέλους να
αναγνωρίσουν το Αφγανιστάν ως
εμπόλεμη χώρα. Οι Αφγανοί που
βρίσκονται εδώ πρέπει να αναγνωρι-
στούν σαν πρόσφυγες. Οτιδήποτε
άλλο είναι παραβίαση των διεθνών
κανόνων. Γι'αυτό θα διαδηλώσουμε
μέχρι τα γραφεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προκειμένου να μεταφέ-
ρουμε το μήνυμα κι εκεί”.

Σ.Μ.

Ήρθαμε στην Ελλάδα μια αντιπροσωπεία
από τις ΗΠΑ για να δουλέψουμε σε αλληλε-
γύη με τους πρόσφυγες. Η δική μου καταγω-
γή είναι από το Ιράν, άλλοι στην αντιπροσω-
πεία είναι Άραβες, Αφγανοί. Είμαστε συνδεδε-
μένοι με την αντιπολεμική-αντιμιλιταριστική
οργάνωση War Resister's League που έχει βά-
ση τις ΗΠΑ. Ήρθαμε γιατί μιλάμε τις διαφορε-
τικές γλώσσες των προσφύγων. Κατά τη διάρ-
κεια της δουλειάς μας στα καμπ, γνώρισα την
ΚΕΕΡΦΑ και μου είπαν ότι οργανώνουν τη
συγκέντρωση αλληλεγγύης στα θύματα του
Σάρλτοβιλ και για να αντισταθούμε στο κίνημα
της “λευκής ανωτερότητας” που πραγματικά
έχει ενθαρρυνθεί στις ΗΠΑ.

Δουλέψαμε στον Ελαιώνα και το Σχιστό, επι-
σκεφτήκαμε τα Οινόφυτα και τη Μαλακάσα. Η
κατάσταση είναι παντού πολύ κακή. Οι πρό-
σφυγες δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να μεί-
νουν εδώ ή αν θα απελαθούν. Ακούσαμε ότι τα
καμπ θα κλείσουν μέχρι το τέλος του χρόνου
και οι άνθρωποι δεν ξέρουν που θα πάνε. Επει-
δή μιλάω φαρσί, συνομίλησα με Αφγανούς
πρόσφυγες, είναι απελπισμένοι, δεν μπορούν
να γυρίσουν στο Αφγανιστάν. Έχουν πολλά αι-
τήματα. Επειδή η ΕΕ λέει ότι το Αφγανιστάν εί-
ναι ασφαλής χώρα κι ότι μπορούν να γυρί-
σουν, δεν τους δίνει άσυλο. Αυτό είναι μεγάλο
πρόβλημα. Γιατί δεν είναι ασφαλής χώρα, είναι
ακόμα εμπόλεμη ζώνη. Μόλις χτες βράδυ ο
Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει 4.000 ακόμα
στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Αν ο Τραμπ λέει
ότι θα στείλει περισσότερα στρατεύματα, είναι

προφανές ότι ο πόλε-
μος δεν έχει τελει-
ώσει. Η ΕΕ πρέπει να
το αναγνωρίσει αυτό,
να αναγνωρίσει τους
Αφγανούς ως πρό-
σφυγες και να τους
δώσει άσυλο. Πολλοί
πάλι δε θέλουν να μεί-
νουν στην Ελλάδα,
έχουν οικογένειες στη
Γερμανία και άλλες
χώρες, θέλουν την
επανένωση με τις οι-
κογένειές τους. Είναι
πολύ δύσκολο, δεν
τους το εγκρίνουν. Γι'
αυτό κάνουν τη σημε-
ρινή διαδήλωση και εμείς τους βοηθάμε.

Η εκλογή Τραμπ ενίσχυσε το κίνημα της
“λευκής ανωτερότητας” και το φασισμό στις
ΗΠΑ. Η προεκλογική του εκστρατεία ήταν πο-
λύ ρατσιστική, πολύ ισλαμοφοβική, δήλωσε
ότι θα απαγορεύσει την είσοδο όλων των μου-
σουλμάνων στη χώρα και προσπαθεί να το
υλοποιήσει ξανά και ξανά. Επίσης ότι θα στα-
ματήσει την είσοδο των μεταναστών από χώ-
ρες όπως το Μεξικό, ότι θα χτίσει τείχος ή θα
στρατιωτικοποιήσει ακόμα περισσότερο τα

σύνορα με το Μεξικό. Κατηγορεί τους μετανά-
στες για την εγκληματικότητα, για την οικονο-
μική κρίση, τους χρησιμοποιεί σαν αποδιοπομ-
παίους τράγους. Επειδή η πλατφόρμα του εί-
ναι τόσο ρατσιστική, οι οπαδοί της “λευκής
ανωτερότητας” παίρνουν θάρρος, ότι μπο-
ρούν να μιλήσουν ανοιχτά. Ήταν πάντα εκεί, η
χώρα ιδρύθηκε με βάση το ρατσισμό, τη δου-
λεία και την εξόντωση των ιθαγενών. Τώρα
νιώθουν ότι μπορούν να διαδηλώσουν στους
δρόμους, να πουν ό,τι θέλουν γιατί είναι ο

ίδιος ο Πρόεδρος που τους εκπροσωπεί.
Αλλά υπάρχει δυνατή αντίσταση. Από την

πρώτη μέρα της ορκωμοσίας Τραμπ, είχαμε
μαζικές διαδηλώσεις, η Women's March ήταν
πολύ μεγάλη με τη συμμετοχή γυναικών από
όλη τη χώρα. Επίσης τα τελευταία χρόνια
έχουμε το ισχυρό κίνημα Black Lives Matter
ενάντια στην αστυνομική βία κατά των μαύ-
ρων. Τώρα τα κινήματά μας αναπτύσσονται.
Πάντα παλεύαμε για αυτά τα θέματα, τώρα
πολλοί περισσότεροι έχουν τα μάτια τους
ανοιχτά και βλέπουν ότι είναι πρόβλημα. Συ-
νειδητοποιούν ότι ο Τραμπ πράγματι έγινε
πρόεδρος, ότι τα ζητήματα δεν μπορούν πλέ-
ον να αγνοηθούν και προσπαθούν να είναι πιο
ενεργοί. Πρέπει να συνεχίσουμε. Αν οι οπαδοί
της “λευκής ανωτερότητας” οργανώνουν συγ-
κεντρώσεις, κάτι που θα συνεχίσουν να κά-
νουν με επιθέσεις και δολοφονίες, πρέπει να
συνεχίσουμε να χτίζουμε την αντίσταση.

Η κινητοποίηση της ΚΕΕΡΦΑ εδώ ήταν πολύ
σημαντική. Ξέρω ότι οι Έλληνες έχουν μακρά
ιστορία ακτιβισμού ενάντια στο φασισμό. Ξέ-
ρω ότι υπάρχουν φασιστικά κινήματα όπως η
Χρυσή Αυγή που επίσης έχει δολοφονήσει κό-
σμο. Είναι σημαντικο να βλέπουμε διεθνή αλ-
ληλεγγύη, είναι εμπνευστικό να βλέπουμε ότι
σε όλο τον κόσμο είμαστε μαζί και παλεύουμε
το φασισμό και το ρατσισμό. Μας δίνει δύνα-
μη να συνεχίζουμε να παλεύουμε ενάντια σε
αυτή τη βαρβαρότητα και να κινητοποιούμα-
στε μαζί.

Samira Shiften, Σιάτλ

“Όχι στις απελάσεις”

Διεθνής Αλληλεγγύη
22/8, πορεία στα γραφεία της ΕΕ

22/8, συγκέντρωση στο
Υπουργείο Μετανάστευσης
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