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Αυτή είναι η “ανάπτυξή” τους…

Σε ανάρτησή του στο facebo-
ok ο Βασίλης Τζήμτσος θυμίζει
ανάμεσα σε άλλα: 

“Επειδή επί 20 και βάλε χρόνια
ήμουν ναυτιλιακός συντάκτης,
σας επισημαίνω τα ακόλουθα γε-
γονότα και όχι απλά σκέψεις
μου: Στις 19 Νοέμβρη 2002, το
ελληνικών συμφερόντων υπό ση-
μαία νήσων Μπαχάμες δεξαμε-
νόπλοιο «Πρεστίζ» έμεινε ακυ-
βέρνητο, κόπηκε στα δύο και βυ-
θίστηκε στις ακτές της ισπανικής
Γαλικίας. Διέρρευσαν περίπου
50.000 τόνοι πετρελαίου, προκα-
λώντας πετρελαιοκηλίδα έκτα-
σης 200 χιλιομέτρων, η οποία
ρύπανε πολλά χιλιόμετρα ακτών
και έφτασε έως το Εθνικό Θα-
λάσσιο Πάρκο των Ατλαντικών
νήσων, το σημαντικότερο Ισπανι-
κό οικοσύστημα για θαλάσσια
πουλιά και άγρια ζωή. Η αλιεία
απαγορεύτηκε για 100 χλμ, τα
ψάρια ξεβράστηκαν νεκρά από
ασφυξία και 40.000 θαλασσο-
πούλια πέθαναν. Το 26χρονο
τάνκερ είχε μονά τοιχώματα στο
πυθμένα του...

Μετά και το ναυάγιο του «Πρε-
στίζ», ο κανονισμός αυστηροποι-
ήθηκε, απαγορεύοντας τη μετα-
φορά αργού πετρελαίου από μο-
νοπύθμενα δεξαμενόπλοια μο-
νού κύτους από και προς τα κοι-
νοτικά λιμάνια. Το ελληνικό εφο-
πλιστικό λόμπι ...επιστράτευσε
τους Έλληνες πολιτικούς. Η Ελ-
λάδα ήταν η μόνη χώρα της Ε.Ε.
(και εν μέρει η Κύπρος και η
Μάλτα) που αντιτάχθηκε στους
τότε νέους αυστηρούς κανονι-
σμούς ασφαλείας. Το 2006, ο τό-
τε Υπουργός Εμπορικής Ναυτι-
λίας Μανώλης Κεφαλογιάννης,
καλεί τους Έλληνες ευρωβου-
λευτές να καταψηφίσουν την
Οδηγία. Σε σχετική επιστολή του
ανέφερε: «…για λόγους αρχής
και πολιτικής συνέπειας, θεω-
ρούμε ότι το σύνολο των Eλλή-
νων ευρωβουλευτών θα πρέπει
να καταψηφίσουν την εν λόγω
πρόταση, δεδομένων των δυσμε-
νών επιπτώσεων για την ελληνι-
κή ναυτιλία, που εκτιμάται ότι θα
επιφέρει». Οι Έλληνες Ευρωβου-
λευτές (πλην των αριστερών
κομμάτων) τάχθηκαν υπέρ των
μονοπύθμενων, αλλά ευτυχώς η
Οδηγία ψηφίστηκε από τη συν-
τριπτική πλειοψηφία των κρατών
της ΕΕ”.

Όλα για τους
εφοπλιστές

Η
βύθιση του δεξαμενόπλοι-
ου Αγία Ζώνη ΙΙ τα ξημερώ-
ματα της περασμένης Κυ-

ριακής ανοιχτά της Σαλαμίνας και
οι τόνοι μαζούτ και πίσσας που
διέρρευσαν και απλώθηκαν από τη
θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου σε
ολόκληρο το Σαρωνικό κόλπο, είναι
ένα τεράστιο οικολογικό έγκλημα
με ανυπολόγιστες συνέπειες. Οι
εφοπλιστικές και κυβερνητικές ευ-
θύνες για την καταστροφή δεν
κρύβονται με τίποτα.

Η καταγγελία της ΠΕΝΕΝ, λίγες
μόνο μέρες μετά τη βύθιση και ενώ
ξεδιπλωνόταν το μέγεθος της κα-
ταστροφής, συμπυκνώνει αυτή την
εικόνα. Χαρακτηρίζοντας “κινητή
οικολογική βόμβα” το Αγία Ζώνη ΙΙ,
αναφέρει για τις εφοπλιστικές ευ-
θύνες: “Τεράστια και αναπάντητα
ερωτηματικά δημιουργεί η βύθιση
του μικρού Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» της
Ναυτιλιακής εταιρίας του Θ. Κουν-
τούρη το οποίο ήταν αγκυροβολη-
μένο στο Βόρειο τμήμα του αγκυ-
ροβολίου Πειραιά. Το πλοίο απέ-
πλευσε έμφορτο τις πρωινές ώρες
της 10/9/2017 από τα διυλιστήρια
Ασπροπύργου (ΕΛΠΕ) μεταφέρον-
τας 2.200 μετρικούς τόνους fuel oil
και 370 μετρικούς τόνους marine
gas oil... Να σημειωθεί ότι στην πε-
ριοχή επικρατούσαν πολύ καλές
καιρικές συνθήκες.

Να υπογραμμίσουμε επίσης ότι
το πλοίο ήταν κατασκευής του
1972 χωρητικότητας 3205 τόνων.
Υπερήλικο το οποίο όπως αποδείχ-
θηκε ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο
για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
ενώ σύμφωνα με διάφορες αναφο-
ρές και καταγγελίες, στο μηχανο-
στάσιο, εκεί όπου σημειώθηκε η
εισροή υδάτων έφερε διάφορα
πρόχειρα μπαλώματα με σκοπό να
κλείσουν τις ανοιχτές τρύπες!!!...
Ταυτόχρονα γεννιούνται σοβαρά
ερωτηματικά όπως ότι ενώ το
πλοίο ήταν φορτωμένο και έπρεπε
σε αυτό να υπάρχει πλήρης επάν-
δρωση του πληρώματος, αντίθετα
έλλειπαν 9 από τα 11 μέλη του
πληρώματος!!”.

Σε αυτή την εικόνα προστίθεται η
ανυπαρξία ενός δημόσιου φορέα
ικανού στην αντιμετώπιση τέτοιων
περιστατικών με επαρκή και κατάλ-
ληλα μέσα και εξοπλισμό. Αντίθε-
τα, ελλείψει τέτοιας υπηρεσίας, τα
αρμόδια υπουργεία Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος έπρεπε, σε διαβού-
λευση με την ασφαλιστική του
πλοιοκτήτη, να αναζητήσουν ιδιωτι-
κές εταιρίες απορρύπανσης για να
αναλάβουν το έργο μαζί με τα λι-
γοστά μέσα που είχε στη διάθεσή
του το Λιμενικό. Το αποτέλεσμα

ήταν η ανάθεση σε ιδιώτη να γίνει
τέσσερις ώρες μετά το ναυάγιο με
τη διαρροή να είναι σε πλήρη εξέ-
λιξη. Αυτή είναι η αιτία της καθυ-
στέρησης στην έναρξη των εργα-
σιών αλλά και στην πορεία τους
στη συνέχεια, φτάνοντας ακόμα
και η στεγανοποίηση του βυθισμέ-
νου δεξαμενόπλοιου να επιτυγχά-
νεται δύο μέρες αργότερα.

Εξάπλωση

Αυτή είναι η αιτία και της αδυνα-
μίας ελέγχου της πετρελαιοκηλί-
δας και της εξάπλωσής της τις
επόμενες μέρες στην Πειραϊκή και
τη Φρεαττύδα και από εκεί στον
Άγιο Κοσμά, το Ελληνικό, τη Γλυ-
φάδα, τις ακτές της Βούλας και
πλέον μέχρι το Λαγονήσι -κι όχι βέ-
βαια τα “θαλάσσια ρεύματα” στα
οποία την απέδωσε ο Κουρουμ-
πλής. Τόσο την ώρα του ναυαγίου
όσο και τα επόμενα δύο 24ωρα επι-
κρατούσαν στην περιοχή πολύ κα-
λές καιρικές συνθήκες. Η αλλαγή

του καιρού από το απόγευμα της
Τρίτης δε θα έπαιζε κανένα ρόλο
αν `υπήρχαν τα αναγκαία δημόσια
μέσα για την αντιμετώπιση της ρύ-
πανσης και ενεργούσαν για τον πε-
ριορισμό της από την πρώτη στιγ-
μή και η όλη επιχείρηση δεν βασι-
ζόταν στην αναζήτηση ιδιωτικών -
εφοπλιστικών επίσης- εταιριών που
το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι
το κέρδος τους.

Ό,τι κι αν λέει ο υπουργός Ναυτι-
λίας Κουρουμπλής και ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
Φάμελλος για “άμεση και έγκαιρη
αντίδραση” ή “άψογο συντονισμό”,
η πραγματικότητα είναι ότι οι μνη-
μονιακές πολιτικές έχουν τσακίσει
οποιαδήποτε δυνατότητα για τις
υπηρεσίες και τα μέσα που σχετί-
ζονται με την αντιμετώπιση τέτοιων
καταστροφών. Όπως αναφέρει άρ-
θρο στο tvxs (15/9) “Το ότι προχώ-
ρησε η ρύπανση, οφείλεται και στο
γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής
αριθμός απορρυπαντικών πλοίων.

Στην Ελλάδα υπήρχε το
καλύτερο πλοίο της Με-
σογείου, το οποίο όμως
είχε ενοικιαστεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για
να ελεγχθεί το παράνο-
μο ψάρεμα του τόνου
στην Σαρδηνία και στην
Αδριατική. Αυτό όμως το
σκάφος θέλει 2 εκατομ-
μύρια το χρόνο για συν-
τήρηση”. Πού να αφήσει
χρήματα για δημόσια τέ-
τοια πλοία η αποπληρω-
μή του χρέους;

Μόνο έτσι ένα περι-
στατικό, που θα μπο-
ρούσε να είναι περιορι-
σμένης έκτασης και αν-
τιμετωπίσιμο, έφτασε να
μετατραπεί σε μια ανε-

ξέλεγκτη οικολογική καταστροφή.
Ακόμα και οι τυμπανοκρουσίες για
την επιστράτευση του εξειδικευμέ-
νου αντιρρυπαντικού πλοίου
“Ακταία OSRV” από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Ναυτικής Ασφάλειας
(EMSA), το μόνο που ανέδειξαν
ήταν την υποτίμηση της κυβέρνη-
σης για το μέγεθος της καταστρο-
φής αλλά και την απόλυτη εμπιστο-
σύνη της στην ιδιωτική πρωτοβου-
λία και το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Όπως προκύπτει από το επίσημο
δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός, το αίτημα
των ελληνικών αρχών προς τον
ΕΜSΑ δεν έγινε παρά μόνο στις 13
Σεπτεμβρίου, τέσσερις ολόκληρες
μέρες μετά τη βύθιση του δεξαμε-
νόπλοιου. Προφανώς μέχρι τότε η
κυβέρνηση ένιωθε σίγουρη ότι έχει
λύσει το πρόβλημα αναθέτοντας
την αντιμετώπισή του στους ίδιους
τους δημιουργούς του. Αυτή είναι
η “ανάπτυξη” που διαφημίζουν ως
έξοδο από την κρίση.

Σ
ε πείσμα όλων των ειδικών που εκτιμούν ότι η
επιχείρηση απορρύπανσης θα χρειαστεί ένα
διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών ενώ ταυτό-

χρονα δηλώνουν ότι οι επιπτώσεις για τη θαλάσσια
πανίδα και τον άνθρωπο δε θα είναι γνωστές για με-
γάλο χρονικό διάστημα μετά, ο Κουρουμπλής έτρεξε
να εξαγγείλει ότι μέσα “μέσα σε 20 με 25 μέρες θα
έχουν καθαρίσει τα πάντα”.

Ο Γιώργος Παξιμάδης, υπεύθυνος θαλάσσιων ερευ-
νών του WWF τόνισε σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ότι η
πλήρης αποκατάσταση του οικοσυστήματος από την
πετρελαιορύπανση απαιτεί πολλά χρόνια. “Οι τοξικές
επιπτώσεις τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το οικο-
σύστημα είναι άμεσες, αλλά και χρόνιες. Παρατηρεί-
ται θάνατος από ασφυξία θαλάσσιων οργανισμών της
χλωρίδας και της πανίδας, παρεμπόδιση της ανάπτυ-

ξης και της αναπαραγωγής τους, αλλαγή φυσιολογίας
και συμπεριφοράς. Ενώ, μέσω της βιοσυσσώρευσης
τοξικές ουσίες περνάνε μέσω της διατροφικής αλυσί-
δας και στον άνθρωπο. Επιπλέον, παρατηρείται εποί-
κιση του οικοσυστήματος από είδη ξενιστές, ενώ προ-
καλείται μία σοβαρή ανισορροπία”, είπε, υπογραμμί-
ζοντας επίσης πως η ρύπανση επηρεάζει οποιαδήπο-
τε παράκτια δραστηριότητα του ανθρώπου.

Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Ιμπραήμ, υπεύθυνος εκ-
στρατειών της Greenpeace, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
ανέφερε ότι θαλάσσιοι οργανισμοί και θαλασσοπού-
λια «καίγονται» και πεθαίνουν από ασφυξία από το μα-
ζούτ, ενώ η χημική σύσταση των νερών καθιστά απα-
γορευτική τη θάλασσα για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ενώ
προειδοποίησε ενόψει των επικείμενων εξορύξεων πε-
τρελαίου στο Ιόνιο ότι “το θέμα δεν είναι αν θα υπάρ-
ξει νέο δυστύχημα αλλά πότε”. 

Ανυπολόγιστη καταστροφή

Φωτό: Άγγελος Καλοδούκας
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ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

Με έμπνευση από τα 
αντιφασιστικά συλλαλητήρια
Χ

ιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρό-
μους σε όλη την Ελλάδα ενάντια στους
Χρυσαυγίτες δολοφόνους του Παύλου

Φύσσα. Οι αντιφασιστικές κινητοποιήσεις έγι-
ναν πολιτικό γεγονός πρώτης γραμμής, όχι μό-
νο με τον όγκο τους και τη μαχητικότητά τους
αλλά και με την απήχηση που βρήκαν. 

Το συλλαλητήριο του Σαββάτου στην Αθήνα
που βάδισε από το Σύνταγμα μέχρι τη Μεσο-
γείων απαιτώντας να κλείσουν τα γραφεία-ορ-
μητήρια των νεοναζί της Χρυσής Αυγής θύμισε
την οργισμένη διαδήλωση που έκανε την ίδια
διαδρομή λίγο μετά τη δολοφονία του Παύλου
πριν από τέσσερα χρόνια. Κι αυτό έχει σήμερα
ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Ακόμη και τα καθεστωτικά ΜΜΕ αναγκάστη-
καν να θυμηθούν την επέτειο. Η Καθημερινή
της Κυριακής είχε συνέντευξη με τη Μάγδα
Φύσσα. Το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ ανακάλυ-
ψε επιτέλους ότι γίνονται αντιφασιστικές δια-
δηλώσεις. Η πορεία της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής ως εγκληματικής οργάνωσης ήρθε ξανά
στο προσκήνιο. Η οργή για το γεγονός ότι οι
δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και η δίκη
μπορεί να μην τελειώσει πριν από τα τέλη του
2018 είναι πλατιά απλωμένη.

Κυνική εικόνα

Όλα αυτά δεν είναι απλά “επετειακά” ούτε
έπεσαν από τον ουρανό. Μόλις πριν από δέκα
μέρες η διευθύντρια του γραφείου τύπου του
Ποταμιού έγραφε στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών ότι “ξεχάσαμε τις δολοφονίες κάτω από
πολλές στρώσεις μικρής και μεγάλης επικαιρό-
τητας. Ξεθύμανε και η δική μας οργή και στεί-
λαμε στις πίσω σελίδες τον αδικοχαμένο μου-
σικό- ο θάνατός του έγινε ένα ακόμα περιστα-
τικό χρυσαυγίτικης θεματικής μαζί με τη σφα-
λιάρα στον Δένδια. Ο χρόνος δεν σκοτώνει μό-
νο τον πόνο αλλά και τον θυμό. Γι' αυτό η δίκη
της Χρυσής Αυγής μοιάζει με εικόνες από επί-
καιρα παρελθόντων ετών, γι' αυτό η Μάγδα

Φύσσα είναι μόνη”.
Πόσο λαθεμένα αποδεικνύονται όλα αυτά

ύστερα από τα συλλαλητήρια που οργανώσα-
με! Το αντιφασιστικό κίνημα ανέτρεψε αυτή
την κυνική εικόνα και αυτό έχει επιπτώσεις για
όλο το κίνημα και την Αριστερά.

Πρώτα απ' όλα αυτή η επιτυχία δείχνει τη
δύναμη της ενότητας. Ήμασταν εκεί ενωμένοι
από όλη την Αριστερά, από τα συνδικάτα, από
τη νεολαία, από τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες, από κάθε γειτονιά. Δεν επικράτη-
σαν οι λογικές των χωριστών συγκεντρώσεων
και του αποκλεισμού του ενός ή του άλλου
τμήματος. Αντίθετα, είχαμε σύγκλιση από πολ-
λά μέτωπα, από τη μάχη μέσα στα δικαστήρια
για την καταδίκη των δολοφόνων, από τον
αγώνα των εργαζόμενων της ΕΡΤ για να μην
προβάλλεται η Χρυσή Αυγή, από την αντίστα-
ση στις ρατσιστικές επιθέσεις στον Ασπρόπυρ-
γο ή στο Μενίδι.

Και βέβαια, αυτό δίνει αέρα στα πανιά μας
για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια του αντιρατσι-
στικού και αντιφασιστικού κινήματος με την
Πανελλαδική Συνέλευση και τη Διεθνή Συνάν-
τηση που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις 14-15
Οκτώβρη στην Αθήνα. Αλλά και για τη συνέ-
χεια της εργατικής αντίστασης στις μνημονια-
κές επιθέσεις. Η πολιτικοποίηση που είπε αυτό
το βροντερό ΟΧΙ στο φασισμό δεν ψάχνει τις
εναλλακτικές της στον Μητσοτάκη και την
ακροδεξιά ΝΔ, ψάχνει προς τα αριστερά. Δεν
χωράει καμιά υποτίμηση για τον κόσμο που
αγωνίζεται. Αντίθετα, η Αριστερά και ιδιαίτερα
η αντικαπιταλιστική αριστερά έχει την ευκαιρία
και την υποχρέωση να ανταποκριθεί σε αυτή
την πρό(σ)κληση.

Το φθινόπωρο ξεκινάει με μεγαλύτε-
ρες δυνατότητες για το εργατικό κίνη-
μα, στην πάλη του για να αντιμετωπίσει
την υλοποίηση των μνημονίων και τα
νέα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση με
την τρίτη αξιολόγηση.

Στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση, χέρι χέρι με
τον Μακρόν, προσπάθησε να παρουσιά-
σει μια εικόνα ότι όλα πηγαίνουν καλά,
έρχεται η ανάπτυξη και η έξοδος στις
αγορές, ξεφύγαμε από τα δύσκολα. Οι
διαδηλώσεις στις 8 και 9 Σεπτέμβρη
στη Θεσσαλονίκη έδειξαν ότι το εργατι-
κό κίνημα δεν πείθεται από αυτές τις
διακηρύξεις. 

Γι’ αυτό χρειάζεται συνέχεια και κλι-
μάκωση. Αυτό έχει αρχίσει ήδη να συμ-
βαίνει. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
έχουν κηρύξει νέα απεργία για τις 11
Οκτώβρη. Στη Θεσσαλονίκη οι συμβασι-
ούχοι της ΕΥΑΘ βγήκαν σε απεργία
διαρκείας ενάντια στις απολύσεις. Η
ΑΔΕΔΥ κάλεσε κινητοποίηση ενάντια
στην αξιολόγηση. Οι εργαζόμενοι της
Εθνικής Τράπεζας αποφάσισαν απεργία
ενάντια στη διάλυση του ασφαλιστικού
τους ταμείου, επειδή τώρα υλοποιείται
ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι εργαζόμενοι
στον ΟΣΕ απέργησαν ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση και οι εργαζόμενοι σε
όλα τα ΜΜΜ βγήκαν μαζί τους. Στα
ΜΜΕ είναι ανοιχτό το τι θα γίνει με τον
ΕΔΟΕΑΠ, αλλά και παντού με όλα τα
ταμεία.

Η απεργία στις 11 Οκτώβρη είναι ευ-
καιρία να γίνει πανδημοσιοϋπαλληλική
και πανεργατική. Στις αρχές του Οκτώ-
βρη η κυβέρνηση ανακοινώνει προσχέ-
διο προϋπολογισμού που θα είναι περι-
κοπών και λιτότητας, τα «αντίμετρα» με-
τατίθενται για το απώτερο μέλλον. Μια
πανεργατική απεργία θα βάλει φρένο
στα μέτρα της τρίτης αξιολόγησης και
το σχεδιασμό για χτύπημα στα συνδικά-
τα και το δικαίωμα στην απεργία.

Υπάρχουν εμπόδια. Οι γραφειοκρατι-
κές ηγεσίες των συνδικάτων δεν οργα-
νώνουν. Όμως, η δυνατότητα για οργά-
νωση μέσα στους χώρους δουλειάς, για
πρωτοβουλίες μαζί με τον κόσμο που
θέλει να παλέψει υπάρχει και θα είναι
μπροστά το επόμενο διάστημα.

Αυτή την προσπάθεια κάνει ο Συντο-
νισμός ενάντια στα Μνημόνια. Δου-
λεύοντας με έναν ενωτικό τρόπο σε κοι-
νές πρωτοβουλίες και δράσεις. Αυτή εί-
ναι η ουσιαστική δουλειά που βοηθάει
το εργατικό κίνημα αυτή την περίοδο,
για να ξεδιπλωθεί η δυναμική του κό-
σμου που θέλει να συνεχίσει τη σύγ-
κρουση με τα μνημόνια, με την πολιτική
της κυβέρνησης και των αφεντικών. Το
σύνθημα «αγώνας στα χέρια των εργα-
τών» είναι κυριολεκτικό και εκεί πρέπει
να δοθεί η έμφαση.

Τάσος Αναστασιάδης
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια

Να συντονίσουμε
την εργατική
αντίσταση

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Αθήνα, Σάββατο 16/9
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Σ
ε συγκέντρωση ενη-
μέρωσης για τις εξε-
λίξεις σε σχέση με

τον ΕΔΟΕΑΠ, καλούν έξι
συνδικαλιστές που διαχω-
ρίζουν τη θέση τους από
την ηγεσία της ΕΣΗΕΑ και
τους χειρισμούς της  στις
διαπραγματεύσεις με ερ-
γοδότες και κυβέρνηση. 

Η συγκέντρωση θα
πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 20 Σεπτέμβρη στις
12μεσ, στην αίθουσα του
πρώτου ορόφου της ΕΣΗ-
ΕΑ και το κάλεσμα υπο-
γράφουν τα μέλη του Δ.Σ
της ΕΣΗΕΑ Γ. Αγγέλης, Ν.
Νταουντάκη και Δ. Τσαλα-
πάτης, τα μέλη του Δ.Σ του
ΕΔΟΕΑΠ Π. Χριστοδουλί-
δου και Κ. Ντελέζος και το
μέλος του Δ.Σ της ΕΠΗΕΑ
Π. Σκουτέρης. 

Η ηγεσία της ΕΣΗΕΑ –
παρατάξεις που πρόσκειν-
ται στη δεξιά και το ΣΥΡΙΖΑ
– δέχεται βολές οτι προ-
σπαθεί με πραξικοπηματι-
κό τρόπο να παρουσιάσει
ως άποψη των εργαζομέ-
νων στη διαπραγμάτευση,
μια πρόταση που δεν έχει
ουσιαστικές διαφορές με
αυτές εργοδοτών και κυ-
βέρνησης. Σύμφωνα με
τους συνδικαλιστές που
υπογράφουν το παραπάνω
κάλεσμα, η πρόταση της
προέδρου και του γ.γ της
ΕΣΗΕΑ “μετατρέπει τον
ΕΔΟΕΑΠ σε ένα επαγγελ-
ματικό ταμείο, που θα αφή-
νει χωρίς περίθαλψη και
ασφάλιση ανέργους και
απλήρωτους εργαζόμε-
νους, κάνοντας ταυτόχρο-
να μεγάλες εκπτώσεις στις
εργοδοτικές εισφορές”.
Από τα αριστερά έρχεται
και η κριτική για το γεγο-
νός ότι ενώ ο κλάδος έχει
πάρει απόφαση από τις αρ-
χές Ιούλη για απεργία
διαρκείας, η ηγεσία της
ΕΣΗΕΑ αρνείται να την
εφαρμόσει κάνοντας τα δι-
κά της “παζάρια” σε τριμε-
ρείς διαπραγματεύσεις.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο
ΕΔΟΕΑΠ, το ταμείο επι-
κουρικής ασφάλισης των
δημοσιογράφων, βρίσκεται
στο χείλος του γκρεμού
λόγω της κατάργησης του
Αγγελιοσήμου, της εισφο-
ράς που έδιναν οι εργοδό-
τες από τα διαφημιστικά
τους έσοδα, υπέρ της
ασφάλισης των εργαζομέ-
νων. 

ΕΔΟΕΑΠ

Γ.Γ. Βιομηχανίας (ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.) – Συνέχεια κινητοποιήσεων

Σ
υνέχεια και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε ομόφωνα η γε-
νική συνέλευση που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι τη Δευτέρα
18/9, μετά την πετυχημένη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Σύν-

ταγμα την Τετάρτη 13/9 ενάντια στις περικοπές δομών στη ΓΓΒ που προβλέ-
πει ο νέος οργανισμός του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα την Τρίτη ξεκίνησαν τη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ μιάμιση
ώρα νωρίτερα, και συγκεντρώθηκαν στις 11.30πμ με τα πανό τους έξω από
το κτήριο της οδού Νίκης στο Σύνταγμα. 

Μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης η πολιτική ηγεσία ζήτησε συ-
νάντηση με το ΔΣ ζητώντας ταυτόχρονα αναστολή της κινητοποίησης. Όμως,

σε νέα έκτακτη μαζική συνέλευση την Τρίτη το πρωί οι εργαζόμενοι αποφάσι-
σαν με μεγάλη πλειοψηφία να κάνουν την κινητοποίηση. 

Στη 1μμ βάδισαν στην πλ. Κλαυθμώνος για να διαδηλώσουν για να ενω-
θούν με όλα τα συνδικάτα του δημοσίου ενάντια στην κατάπτυστη τροπολο-
γία της Γεροβασίλη για την αξιολόγηση.

Στη συνέλευση αποφάσισαν επίσης να κάνουν στάση εργασίας και συγκέν-
τρωση στην οδό Νίκης τις μέρες που στο κτήριο θα γίνονται «ημερίδες για τη
βιομηχανία», δηλαδή την Τετάρτη 20/9 και Παρασκευή 22/9.

Κώστας Πίττας, γραμματέας Ομοσπονδίας τ. ΥΠΑΝ

Αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις

24
ωρη απεργία πραγματοποίησαν οι ερ-
γαζόμενοι του ΟΣΕ, την Πέμπτη 14/9.
Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν έξω από

τα κεντρικά γραφεία στην Καρόλου, την ίδια στιγ-
μή που στην Κέρκυρα έμπαιναν οι υπογραφές για
την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική Ferrovie
Dello Stato παρουσία των πρωθυπουργών Ελλά-
δας και Ιταλίας. 

“Και οι τωρινοί κυβερνώντες και οι προηγούμε-
νοι δεν έχουν ιερό και όσιο” δήλωσε στην Ε.Α, ο
Δημήτρης, εργαζόμενος στον ΟΣΕ, που βρέθηκε
με τους συναδέλφους του στη συγκέντρωση. “Κα-
ταρχήν το ότι πουλάνε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι παρά-
νομο. Είναι δημόσια περιουσία για να εξυπηρετεί
το λαό και τη φτωχολογία. Δεν είναι δυνατόν να
κάνει κουμάντο ένας ιδιώτης στον πλούτο του λα-
ού. Οι συνέπειες θα είναι μεγάλες και για τον κό-
σμο που χρησιμοποιεί το τρένο και για τους εργα-
ζόμενους. Κατ'αρχήν για τον κόσμο. Θα ακριβύ-
νουν εισητήρια, θα καταργηθούν δρομολόγια, θα
κάνει ο ιδιώτης ό,τι θέλει με βάση το κέρδος του.

Ύστερα, είναι το ζήτημα για τους εργαζόμενους
και τα δικαιώματά μας. Δεν ξέρουμε τι μέλει γενέ-
σθαι με μας, από του χρόνου που θα τελειώσει η
συλλογική σύμβαση. Πόσους θα κρατήσουν, πό-
σες ώρες θα δουλεύεις, τι μισθό θα παίρνεις. Άμα
τους γουστάρει θα σε κρατήσουν, αν όχι θα σε
διώξουν. Έχω 37 χρόνια εργασίας και δεν ξέρω τι
θα μου ξημερώσει αύριο. Φαντάσου ξαφνικά να
βρεθώ στο δρόμο. Ποιός θα με πάρει σε αυτή την
ηλικία; 

Και δεν είναι μόνο η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πάνε να τα ξε-
πουλήσουν όλα. Νερά, ΔΕΗ, τις υπόλοιπες συγ-
κοινωνίες κλπ. Πρέπει να το καταλάβουμε και να
ξεσηκωθούμε. Σήμερα απεργούμε αλλά δεν ση-
μαίνει επειδή μπήκαν οι υπογραφές για το ξεπού-
λημα ότι θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε να
παλεύουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν σταματήσουμε
τελειώσαμε”.

Μαζί με τους εργαζόμενους του ΟΣΕ στη συγ-
κέντρωση βρέθηκαν κι αντιπροσωπείες από όλα
τα σωματεία των συγκοινωνιών. Το σωματείο του
Μετρό, για συμπαράσταση, πραγματοποίησε το
ίδιο βράδυ στάση εργασίας. “Η κυβέρνηση μετά
τα λιμάνια και τα αεροδρόμια πουλάει το σιδηρό-
δρομο και μάλιστα στην τιμή ενός συρμού. Πολύ
σύντομα θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα κοι-
νωνικά αγαθά” τόνισε ο πρόεδρος του σωματείου
στο Μετρό (ΣΕΛΜΑ), Σπύρος Ρεβύθης. “Χρειάζε-
ται να συντονιστούμε άμεσα, να κοιτάξουμε μπρο-
στά κι όχι τις παθογένειες του παρελθόντος, ώστε
να αντιστρέψουμε την πορεία του ξεπουλήματος

της δημόσιας περιουσίας. Και στις υπόλοιπες συγ-
κοινωνίες ακολουθούν την ίδια μέθοδο. Σταδιακή
απαξίωση με στόχο τη διάλυση και το ξεπούλημα.
Πρώτα οδηγούν τις συγκοινωνίες στην παρακμή
για να σου πουν ότι έρχεται ο ιδιώτης να τις σώ-
σει. Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε,
αρκεί να βρούμε έναν κοινό αγωνιστικό βηματι-
σμό. Αν το κάνουμε, αυτοί οι κύριοι γρήγορα θα
τα μαζέψουν και θα φύγουν. Άμεσα συντονισμός
όλων των σωματείων για κινητοποιήσεις διαρ-
κείας”.

Κλιμάκωση

Σε “κλιμάκωση των απεργιών και συντονισμό με
τις υπόλοιπες συγκοινωνίες για να σταματήσουμε
τις ιδιωτικοποιήσεις” καλεί κι ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια, που επίσης έδωσε το παρών
στην απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων
του ΟΣΕ. “Το που οδηγούν οι ιδιωτικοποιήσεις το
δείχνει καθαρά η δολοφονία του εργάτη της Co-
sco στον Πειραιά μέσα στο καλοκαίρι, και οι
άθλιες συνθήκες στο λιμάνι που έχουν καταγγείλει
οι εργαζόμενοι στην Cosco δεκάδες φορές. Ακό-
μη και ο Σπίρτζης αναγκάζεται να πει ότι η Fraport
που πήρε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια είναι
πολύ χειρότερη από ότι το προηγούμενο καθε-
στώς. Ειδικά για τις συγκοινωνίες το τι σημαίνει
ιδιωτικοποίηση, το δείχνει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ που βρί-
σκεται σε τροχιά ιδιωτικοποίησης εδώ και δύο
χρόνια και πριν ακόμη πέσουν οι υπογραφές, με-
τράει τουλάχιστον τρία ατυχήματα τους τελευταί-
ους μήνες, με τρεις νεκρούς στο Άδεντρο της
Θεσσαλονίκης.

Ας μην προσπαθεί λοιπόν η κυβέρνηση να μας
πείσει ότι αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις είναι «υποχρε-
ώσεις της χώρας» που «δεν μπορεί να τις αποφύ-
γει». Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις
είναι μια βάρβαρη πολιτική που σημαίνει άθλιες
συνθήκες και θάνατο για τους εργαζόμενους, ξε-
χαρβαλωμένες υπηρεσίες για τους εργαζόμενους
και τρελά κέρδη για τα αρπακτικά, τους δήθεν
«επενδυτές»”, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι
αγωνιστές και οι αγωνίστριες του Συντονισμού.

“Ήταν λάθος η τακτική που κράτησαν τα Συνδι-
κάτα του ΟΣΕ μέχρι τώρα. Αναμονή και καμία κι-
νητοποίηση και μια εικοσιτετράωρη απεργία την
τελευταία στιγμή. Ακόμη όμως και στην τελική ευ-
θεία είναι εφικτό να σταματήσουμε το ξεπούλημα.
Συνεχίζοντας απεργιακά στον Σιδηρόδρομο και
ανοίγοντας καμπάνια ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
σε όλη την κοινωνία. Βάζοντας μέσα στον αγώνα
στα σοβαρά, τα συνδικάτα των αστικών συγκοινω-
νιών της Αθήνας για να μην φτάσει και η δική τους
σειρά.

Είναι κρίσιμο να δώσουμε αυτές τις μάχες τώρα
γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι ο ίδιος ο Συνδι-
καλισμός στον Σιδηρόδρομο αν περάσει η Τραινο-
σε τελικά στους ιταλούς ιδιώτες. Πολλά, άλλοτε
δυνατά συνδικάτα διαλύθηκαν με την ιδιωτικοποί-
ηση όπως για παράδειγμα η ΟΣΠΑ στην Ολυμπια-
κή και σήμερα δεν υπάρχει ίχνος συνδικαλισμούς
στις αερομεταφορές. Να χτίσουμε από τα κάτω
την δύναμη που να μπορέσει να αντισταθεί στην
προσπάθεια για χτύπημα του συνδικαλισμού και
αυτή η μάχη ξεκινάει από τώρα”.

Σ.Μ.

ΟΣΕ

Έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ στην Καρόλου, 14/9
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Σ
ε στάση εργασίας σε όλο το δη-
μόσιο, συγκέντρωση στην πλατεία
Κλαυθμώνος και πορεία προς τη

Βουλή καλούσε η ΑΔΕΔΥ το μεσημέρι
της Τρίτης 19/9.

Την ίδια μέρα η υπουργός Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη
προωθούσε προς ψήφιση στην Ολομέ-
λεια της Βουλής, την τροπολογία για
την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Η ολοκλή-
ρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας
θεωρείται προαπαιτούμενο για το κλεί-
σιμο της τρίτης αξιολόγησης. Τα συνδι-
κάτα χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη
τροπολογία ως μια αντισυνταγματική κι
εκβιαστική προσπάθεια να στηθεί απερ-
γοσπαστικός μηχανισμός καθώς οποι-
αδήποτε προηγούμενη επιχείρηση αξιο-
λόγησης, σκόνταφτε στην καθολική
συμμετοχή των εργαζομένων στην
απεργία – αποχή που είχε κηρύξει η
ΑΔΕΔΥ. 

“Η Κυβέρνηση με την τροπολογία αυ-
τή παρεμβαίνει στη λειτουργία του συν-
δικαλιστικού κινήματος, καταστρατηγεί
τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και ιδιαί-
τερα το δικαίωμα της απεργίας των ερ-
γαζομένων και για πρώτη φορά θεσμο-
θετεί ποινές και διακρίσεις σε βάρος
απεργών” καταγγέλει η ομοσπονδία του
δημόσιου τομέα. “Το 'δόγμα' της Κυβέρ-
νησης, ότι όποιος προϊστάμενος απερ-
γεί δεν ξαναεπιλέγεται, ανοίγει θεσμικά
έναν επικίνδυνο δρόμο για τις συνδικα-
λιστικές ελευθερίες. Αλήθεια ποιο θα εί-
ναι το επόμενο αυταρχικό βήμα; Μήπως
όσοι ασκούν το απεργιακό τους δικαίω-
μα δε θα έχουν δικαίωμα σε προαγω-
γές, μισθολογική εξέλιξη, ακόμα και θα
απολύονται;” συνεχίζει.

“Για εμάς αξιολόγηση δεν σημαίνει
ούτε διαθεσιμότητες, ούτε απολύσεις.
Σημαίνει αξιοκρατία” απαντάει η Γερο-
βασίλη. Μπορεί η υπουργός να ορκίζε-
ται ότι η αξιολόγηση δεν θα οδηγήσει
σε απολύσεις, ωστόσο δεν λέει ολόκλη-
ρη την αλήθεια. 

Όπως καταγγέλουν τα συνδικάτα οι
φάκελοι των εργαζόμενων, που αναλό-
γως την αξιολόγηση θα κουβαλούν τους
χαρακτηρισμούς “επαρκής”, “μέτριος”,
“ανεπαρκής” και “ακατάλληλος”, θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα
στιγμή κι από οποιαδήποτε πολιτική
ηγεσία. Όσοι χαρακτηριστούν δύο συνε-
χόμενες φορές “ανεπαρκείς” και “ακα-
τάλληλοι”, θα δημιουργήσουν μια “δεξα-
μενή προβληματικών” και δυνητικά “δια-
θέσιμων” υπαλλήλων, βλέποντας κοντά
τους την πόρτα της εξόδου. 

Δεν σε απολύω τώρα δηλαδή, αλλά
προετοιμάζω το έδαφος για αργότερα,
όταν απαιτηθεί η “θυσία” κάποιων χιλιά-
δων εργαζομένων για το κλείσιμο μιας
επόμενης αξιολόγησης, ή μιας επόμε-
νης μνημονιακής σύμβασης.

Κι όσο για τα κριτήρια με τα οποία θα
γίνεται η αξιολόγηση; 

“Η συνολική στοχοθεσία της υπηρε-
σίας (και κατ’ επέκταση και η ατομική

στοχοθεσία) καθορίζεται από τα πάνω,
από τον Υπουργό ή το όργανο διοίκη-
σης κάθε φορέα” εξηγεί η ΑΔΕΔΥ. “Οι
στόχοι δηλαδή για τους οποίους θα
βαθμολογηθεί ο υπάλληλος είναι καθο-
ρισμένοι, υποχρεωτικοί και άρρηκτα
συνδεδεμένοι με την εφαρμογή της μνη-
μονιακής – νεοφιλελεύθερης κυβερνητι-
κής πολιτικής. Στο περιβάλλον του υπο-
στελεχωμένου και υποχρηματοδοτημέ-
νου Δημόσιου Τομέα, αρκετοί από τους
στόχους πιθανότατα είτε να μην είναι
εφικτοί είτε να βρίσκονται σε πλήρη αν-
τίθεση με τις ανάγκες της κοινωνίας. Για
παράδειγμα, στην υγεία, στόχος θα εί-
ναι η μικρότερη παραμονή του ασθενή
στο νοσοκομείο, με σκοπό την περικοπή
της δαπάνης, τη λειτουργία του νοσοκο-
μείου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, κι
όχι την καλύτερη παροχή υπηρεσίας
στον πολίτη. Αντίστοιχα, σε υποστελε-
χωμένες υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές
υπηρεσίες των δήμων, είναι προδιαγε-
γραμμένα τα αποτελέσματα της στοχο-
θεσίας. Έτσι, δημόσιες δομές θα αξιο-
λογούνται αρνητικά και θα οδηγούνται
σε περαιτέρω συρρίκνωση και κατάργη-
ση. Παράλληλα, ο εργαζόμενος θα χρε-
ώνεται ο ίδιος την αρνητική αξιολόγηση
της επίτευξης της συνολικής στοχοθε-
σίας και θα τον συνοδεύει σε όλο τον
εργασιακό του βίο”. 

Ελλείψεις

“Αξιολόγηση χωρίς προσωπικό οδηγεί
στον εργασιακό κανιβαλισμό” έγραφε
το πανό των εργαζόμενων στο ΑΧΕΠΑ
στην απεργιακή διαδήλωση της Θεσσα-
λονίκης την περασμένη βδομάδα και
στο υπόμνημά της η ΑΔΕΔΥ συνδέει τα
δυο ζητήματα, της αξιολόγησης και των
ελλείψεων:

“Τα κριτήρια της 'αξιολόγησης' των
εργαζομένων είναι σκόπιμα αόριστα και
υποκειμενικά όπως 'η αφοσίωση', η 'επί-
δειξη ενδιαφέροντος', η 'πρωτοβουλία',
οι 'καινοτομίες' κ.ά” λένε οι συνδικαλι-
στές. “Αλήθεια, πόσο 'καινοτόμος' μπο-
ρεί να είναι ή πόσο μπορεί να 'αναπτύξει
τις δεξιότητες' του ο εργαζόμενος, όταν
π.χ. ο μισός εξοπλισμός του εργαστηρί-
ου του είναι χαλασμένος κι ο άλλος μι-
σός υπολειτουργεί ή όταν μία νοσηλεύ-
τρια έχει στην ευθύνη της 40-50 ασθε-
νείς; Παράλληλα οι εργαζόμενοι κα-
λούνται να αξιολογηθούν για την 'ικανό-
τητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων'.
Με την εισαγωγή αυτού του κριτηρίου,
νόμιμα πλέον υποχρεώνονται να εκτε-
λούν καθήκοντα που δεν περιλαμβάνον-
ται στο εργασιακό τους αντικείμενο και
μάλιστα βαθμολογούνται γι’ αυτά”.

Οι επιθέσεις που φέρνει η τροπολογία
αναλύονται στο σύνολό τους στην ανα-
κοίνωση της ΑΔΕΔΥ που αξίζει να δια-
βαστεί. Βρείτε την διαδικτυακά, πλη-
κτρολογώντας adedy.gr/ypomnimapro-
svouleuteskaikommata.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Ε
υρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή ΑΔΕΔΥ και Ομοσπονδιών του δη-
μοσίου, στις 13/9 στο ξενοδοχείο Αμαλία. Η

σύσκεψη ήταν η πιο μαζική από την εποχή της
«αξιολόγησης» του Μητσοτάκη. Παρόντες ήταν τα
προεδρεία από τις περισσότερες δευτεροβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου, μέλη
του Γενικού Συμβουλίου αλλά και πολλοί συνδικαλι-
στές από πρωτοβάθμιους συλλόγους. 

Δεν ήταν μόνο η μεγάλη συμμετοχή, αλλά και η
σχεδόν ομόφωνη διακήρυξη απ’ όλους και όλες
που πήραν το λόγο (πάνω από 20) ότι η απεργο-
σπαστική τροπολογία Γεροβασίλη και η ίδια η
“αξιολόγηση” θα μείνουν στα χαρτιά. Ο ένας μετά
τον άλλο οι ομιλητές έφερναν τα στοιχεία από τους
χώρους τους που έδειχναν πως η συμμετοχή των
εργαζόμενων στην απεργία-αποχή φάνει το 85-
100% και οι περισσότεροι ζητούσαν από την Εκτε-
λεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ να κλιμακώσει με κι-
νητοποιήσεις και όποιον άλλο τρόπο (δικαστικά
κλπ) την αντίσταση. 

“Οι κινητοποιήσεις δεν περιμένουν, έχουν ήδη
αρχίσει. Έρχομαι εδώ κατ’ ευθείαν από τη στάση
εργασίας και συγκέντρωση που κάναμε οι εργα-

ζόμενοι στη Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας ενάντια στις
περικοπές του νέου οργανισμού του υπουργεί-
ου”, είπε ο Κώστας Πίττας, γραμματέας της Ομο-
σπονδίας του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ. “Για να περάσει τέτοιες
περικοπές θέλει την αξιολόγηση η κυβέρνηση. Να
κλιμακώσουμε εδώ και τώρα: με απεργία, ή έστω
με στάση εργασίας, τη μέρα της ψήφισης της
τροπολογίας, όχι απλά μ’ ένα απογευματινό συλ-
λαλητήριο. Να προσδιορίσουμε τώρα την 24ωρη
απεργία που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο
απεργώντας όλοι μαζί στο δημόσιο μαζί με τα νο-
σοκομεία που «κλείδωσαν» απεργία στις 11 Οκτώ-
βρη, με προοπτική κλιμάκωσης. Με συνελεύσεις
σε κάθε χώρο δουλειάς, όχι μόνο να δυναμώσου-
με την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, αλλά
να βάλουμε τα ζητήματα των προσλήψεων, των
μισθών, των περικοπών μέσα από τους νέους ορ-
γανισμούς”. 

Αντίστοιχες ομιλίες ήρθαν κι από άλλους συνδι-
καλιστές. Αυτή η πίεση ανάγκασε την Εκτελεστική
της ΑΔΕΔΥ που συνεδρίασε την επόμενη μέρα να
καλέσει στάση εργασίας και διαδήλωση την Τρίτη
19/9 (ενώ η πλειοψηφία της φλερτάριζε με ένα
απογευματινό συλλαλητήριο).

Σε απεργιακή κλιμάκωση κι όχι αναμονή καλεί ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, προκειμένου να
υψωθεί τείχος αντίστασης σε αξιολόγηση, ιδιωτικοποιήσεις και αντισυνδικαλιστικό νόμο: 

“Έχουν το θράσος σε ένα δημόσιο που το έχουν διαλύσει οι περικοπές, που κάθε κοινωνική του υπη-
ρεσία ματώνει για να λειτουργήσει, από την έλλειψη μόνιμου προσωπικού και την υποχρηματοδότηση,
να ζητάνε αξιολόγηση. Η Γεροβασίλη προσπαθεί να μας πείσει ότι η «δική της» αξιολόγηση δεν φέρνει
απολύσεις, αλλά ο πρωτεργάτης των απολύσεων-διαθεσιμοτήτων στο δημόσιο Κυριάκος Μητσοτάκης
την χειροκροτεί... Αυτό που χρειάζεται το δημόσιο για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες δεν είναι
αξιολόγηση των υπαλλήλων αλλά μαζικές προσλήψεις και χρηματοδότηση”. 

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση βάζει πλώρη για να επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις ενώ στις 2/10 κατατίθε-
ται το προσχέδιο του προυπολογισμού, με τις ματωμένες περικοπές που βάζουν στόχο το δυσθεώρατο
πλεόνασμα 3,5% για το 2018. Και για να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις αντιδραστικές επιλογές
ετοιμάζουν τον αντισυνδικαλιστικό νόμο για περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Γι'αυτό,
εξηγεί ο Συντονισμός είναι λάθος μια λογική “οικονομίας δυνάμεων από την μεριά της ηγεσίας της
ΑΔΕΔΥ την ώρα που η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση... Άμεσο επόμενο βήμα η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ να
προκηρύξει την πανελλαδική απεργία, που από το ΓΣ της ΑΔΕΔΥ έχει αποφασίσει και να κλιμακώσει.”

Θέλουμε προσλήψεις, όχι “αξιολόγηση”
Απεργιακή διαδήλωση του Δημοσίου ενάντια στην αξιολόγηση, 19/9

Ώρα για κλιμάκωση

Κάλεσμα του Συντονισμού



Σ
ε πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 21 Σεπτέμ-
βρη κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στην Εθνική
Τράπεζα καθώς διαμαρτύρονται για την από-

φαση της διοίκησης της τράπεζας να καταργήσει την
χρηματοδότηση  στο Λογαριασμό Επικούρησης  (ΛΕ-
ΠΕΤΕ) οδηγώντας το έτσι στην διάλυση και κατά συ-
νέπεια και στη διάλυση του ταμείου Υγείας (ΤΥΠΕΤ).
Οι εργαζόμενοι καλούν σε μεγάλο συλλαλητήριο στις
11μμ της ίδιας μέρας έξω από τα κεντρικά γραφεία
της Εθνικής Τράπεζας στην Αιόλου.

Πανελλαδικό είναι το κάλεσμα και για τους συντα-
ξιούχους της ΕΤΕ. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξι-
ούχων πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών βάζει πούλμαν απ'
όλη τη χώρα και καλεί σε προσυγκέντρωση στις
10.30 π.μ. μπροστά στο Δημαρχείο.

“Η κατάργηση της χρηματοδότησης του επικουρι-
κού ταμείου θα σημάνει την πλήρη διάλυσή του. Ήδη
τόσο το ΛΕΠΕΤΕ όσο και το ΤΥΠΕΤ είναι ελλειμματι-
κά. Η απόσυρση της τράπεζας από την χρηματοδό-
τησή τους θα σημάνει στην ουσία την κατάργηση
των επικουρικών συντάξεων. Μιλάμε για άμεση πτώ-
ση των συντάξεων που θα φτάνει στο 25% ενώ πολύ
άμεσα, μέσα στον επόμενο χρόνο θα δούμε πετσό-
κομμα των συντάξεων που θα φτάνει μέχρι και 50 %”,
ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ, ο Παρασκευάς Ψάνης
συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας.

“Η διοίκηση της τράπεζας, κατ' εντολή των μνημο-
νιακών μηχανισμών ελέγχου, θέλει να εξοικονομήσει
πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ διαλύοντας τις
ασφαλιστικές κατακτήσεις των εργαζόμενων”.

“Δεν είναι μονάχα στην Εθνική. Πριν λίγους μήνες
οι εργαζόμενοι της πρώην Ιονικής βρίσκονταν καθη-
μερινά για σχεδόν ένα μήνα έξω από τα κεντρικά της
Αλφα Μπανκ για τον ίδιο λόγο. Αντίστοιχες κινητο-
ποιήσεις έχουν γίνει και από τους εργαζόμενους
στην πρώην Εμπορική”, αναφέρει στην προκήρυξη

που εξέδωσε ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια. “Οι
τραπεζίτες έχουν βάλει στόχο
να ξεμπερδεύουν συνολικά με
τα εργατικά δικαιώματα. Και
με τα ταμεία, και με τις συλ-
λογικές συμβάσεις και με
όλα. Σε αυτή την προσπάθεια
τους βρίσκουν σύμμαχο την
κυβέρνηση που για να εξα-
σφαλίσει την βιωσιμότητα των
παράσιτων που λέγονται τρα-
πεζίτες θυσιάζει συνολικά τα
δικαιώματα των εργαζόμενων
και ειδικά τα δικαιώματα των
εργαζόμενων και συνταξιού-
χων της Εθνικής”, συνεχίζει.

“Με τους αγώνες μας να ανοίξουμε το δρόμο και
για τη διαγραφή του χρέους. Να πάψουμε να απο-
πληρώνουμε δις. ευρώ κάθε χρόνο για να γεμίζουν τα
σεντούκια των τραπεζιτών. Να συγκρουστούμε με  το
Ευρώ και την Ε.Ε. Να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες
και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις κάτω από τον έλεγ-
χο των εργαζόμενων”, αναφέρεται στο κλείσιμο της
προκήρυξης του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια.

Κ.Μ.
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Μια βδομάδα απερ-
γίας συμπλήρωσαν οι
συμβασιούχοι της
ΕΥΑΘ, τη Δευτέρα
18/9. Την Τετάρτη
20/9 εκδικάζονται τα
ασφαλιστικά μέτρα
που έχουν καταθέσει
και κατόπιν θα απο-
φασίσουν τα επόμενα
βήματά τους.

Οι 90 συμβασιού-
χοι της ΕΥΑΘ – το
1/3 των εργαζομένων
της επιχείρησης -
υπερασπίζονται τις
θέσεις εργασίας
τους, κόντρα στην
απόφαση της διοίκη-
σης να τους απολύ-
σει. Οι απεργοί όλη
την περασμένη βδο-
μάδα πραγματοποι-
ούσαν συγκεντρώ-
σεις έξω από τα γρα-
φεία της ΕΥΑΘ στην
Εγνατία. 

Συμπαράσταση

Στο πλευρό τους
βρίσκεται καθ'όλη τη
διάρκεια των κινητο-
ποιήσεων ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα
Μνημόνια, πραγματο-
ποιώντας καμπάνια
συμπαράστασης με
προκήρυξη κι αφίσ-
σα.

“Η επίθεση αυτή
δεν είναι άσχετη με
τα σχέδια ιδιωτικο-
ποίησης της ΕΥΑΘ”
επισημαίνει στην
προκήρυξη. “Είναι
γνωστό ότι η κυβέρ-
νηση ετοιμάζεται να
ξεπουλήσει το νερό
και ο ιδιώτης που θα
αναλάβει πρέπει να
είναι απαλλαγμένος
από τα προβλήματα
του τύπου τι θα γίνει
με τους συμβασιού-
χους εργαζόμενους.
Αυτή την βρωμοδου-
λειά των απολύσεων
αναλαμβάνει να φέ-
ρει εις πέρας η σημε-
ρινή διοίκηση Κρε-
στενίτη για να διευ-
κολύνει τους «μελ-
λοντικούς επενδυ-
τές». Η μάχη για να
μην περάσουν οι
απολύσεις αποτελεί
στοίχημα για όλο το
εργατικό κίνημα της
πόλης”.

ΕΥΑΘΑπεργία στα νοσοκομεία 11/10…

Σ
υνέχεια στις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις δίνουν οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία μετά την επιτυ-

χημένη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη,
την περασμένη Παρασκευή, με νέα πα-
νυγειονομική απεργία στις 11 Οκτώβρη.

Η ΠΟΕΔΗΝ για εκείνη την ημέρα έχει
προκηρύξει στάση εργασίας για τους
εργαζόμενους στα νοσοκομεία της Ατ-
τικής και 24ωρη απεργία για τα νοσο-
κομεία όλων των άλλων πόλεων. Θα
πραγματοποιηθεί πανελλαδικό συλλα-
λητήριο το οποίο θα ξεκινήσει στις 8πμ
από τα Νοσοκομεία Παίδων. Η πορεία
θα διανύσει το κέντρο της Αθήνας και
μια σειρά νοσοκομεία που βρίσκονται
στη διαδρομή, θα περάσει από το Μέ-
γαρο Μαξίμου όπου θα ζητηθεί συνάν-
τηση με τον πρωθυπουργό και θα κα-
ταλήξει στο Υπουργείο Υγείας.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων καλεί σε
συνέλευση την Δευτέρα 25/9, στις
6:30μμ, στο αμφιθέατρο του Αγ.Σάββα
για να συζητηθούν και να οργανωθούν τα
βήματα για την επιτυχία της απεργίας,
αλλά και την συνέχεια της αντίστασης.

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του
Συντονιστικού Νοσοκομείων διεκδι-
κούν η απεργία στις 11/10, να συμπε-
ριλάβει όλους τους εργαζόμενους του
δημοσίου:

“Διεκδικούμε απο τα συνδικάτα μας
να προχωρήσουν σε απεργιακή κλιμά-
κωση απέναντι στις προκλήσεις κυβέρ-
νησης και δανειστών. Ήδη το Γενικό
Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει την
ηγεσία της ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει σε

πανελλαδική απεργία, χρειάζεται να
μετατρέψει την 11/10 σε πανδημσιοϋ-
παλληλική απεργία”. 

Ανάλογη απεργιακή κινητοποίηση με
μαζικό πανελλαδικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα είχε πραγματοποιηθεί τέτοια
εποχή πριν ένα χρόνο. Ήταν ο δεύτε-
ρος σταθμός για το Καραβάνι της Υγεί-
ας μετά τη μεγάλη διαδήλωση της Θεσ-
σαλονίκης. Η επιτυχία και η μαζικότητα
του συλλαλητηρίου έπαιξε ρόλο για να
δοθεί συνέχεια στις κινητοποιήσεις που
διεκδικούν προσλήψεις και χρηματοδό-
τηση στην Υγεία και να υπάρχουν μεγά-
λοι απεργιακοί σταθμοί για τον κλάδο
όλη την υπόλοιπη χρονιά. Είναι ώρα το
κίνημα των υγειονομικών να διευρυνθεί.
Και γιατί το ζήτημα των ελλείψεων και

της υποχρηματοδότησης ταλανίζει όχι
μόνο τους εργαζόμενους στην Υγεία,
αλλά και την εκπαίδευση, τους δήμους
κλπ. Αλλά και γιατί οι επιθέσεις εν όψει
της τρίτης αξιολόγησης αγγίζουν όλη
την εργατική τάξη. Οι περικοπές, η
αξιολόγηση, ο αντισυνδικαλιστικός νό-
μος, οι ιδιωτικοποιήσεις. 

“Κάθε κομμάτι του δημοσίου, κάθε
ομοσπονδία και πρωτοβάθμιο σωμα-
τείο πρέπει και μπορεί να μπει σε αυτο
το απεργιακό μέτωπο για μόνιμη και
σταθερή εργασία, για προσλήψεις μό-
νιμου προσωπικού και επαρκή χρημα-
τοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών”
τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι υγει-
ονομικοί που συσπειρώνονται στο Συν-
τονιστικό και συνεχίζουν:

“Ο Τσίπρας συνεχίζει να μιλά για το
δικό του “success story”, την ίδια στιγ-
μή που προωθεί άμεσα την εφαρμογή
σκληρών μέτρων, προαπαιτούμενων
για την τρίτη αξιολόγηση. Τον συνδικα-
λιστικό νόμο που θα βάζει εμπόδια στις
απεργίες, τον επανυπολογισμό και άρα
τις μειώσεις συντάξεων, την επιτάχυν-
ση των ιδιωτικοποιήσεων, την υλοποί-
ηση της αξιολόγησης στο δημόσιο.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να
συνεχιστεί άλλο. Μπορούμε να κερδί-
σουμε μαζικές προσλήψεις και χρημα-
τοδότηση. Ήδη με τους αγώνες μας
έχουμε κερδίσει την παράταση στην
δουλειά για εκατοντάδες επικουρι-
κούς. Έχουμε πετάξει την αξιολόγηση
στο καλάθι των αχρήστων...

Η πανυγειονομική απεργία στις
11/10 πρέπει να γίνει σεισμός που θα
δείξει στην κυβέρνηση ότι δεν θα γί-
νουμε θυσία στα προαπαιτούμενα και
τα πλεονάσματά τους. Η επιτυχία της
θα σπρώξει την συνέχεια και την κλιμά-
κωση της αντίστασης” συνεχίζουν.

Εν τω μεταξύ, στο Γενικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας των υγειονομικών
έχει αποφασιστεί η επόμενη κινητοποί-
ηση μετά την απεργία στις 11 Οκτώ-
βρη. Συνεχίζοντας τη διαδρομή του, το
Καραβάνι της Υγείας, όπως έχουν ονο-
μαστεί οι απεργιακές διαδηλώσεις των
υγειονομικών από πόλη σε πόλη, θα
κάνει στάση στη Νάουσα στο τέλος
του ίδιου μήνα.

Σ.Μ.

…και στην Εθνική Τράπεζα 21/9

Μεγάλη η συμμετοχή των υγειονομικών στην αντιφασιστική πορεία, 16/9

Απεργιακή φρουρά στην Εθνική Τράπεζα στις 7/4
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Επόμενος σταθμός: 14-15 Οκτώβρη
Π

ανελλαδική Συνέλευση και Διεθνή Συνάντηση κατά του ρατσισμού
και του φασισμού οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις 14-15 Οκτώβρη στο
Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ (Πειραιώς και Εγχελιδών).

Το διήμερο στο Ρουφ τον Οκτώβρη, που οργανώνεται φέτος για πέμπτη
συνεχή χρονιά, έχει αναδειχτεί σε ένα βασικό σημείο αναφοράς για το
ντόπιο και διεθνές αντιφασιστικό κίνημα, έχοντας βάλει τις βάσεις για διε-
θνείς συντονισμούς, όπως τα πανευρωπαϊκά φετινά συλλαλητήρια στις 18
Μάρτη, το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες το 2015, η πρωτοβου-
λία για να γίνει το αντιφασιστικό κίνημα πολιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α
κ.α.

Φέτος ανάμεσα στις διεθνείς συμμετοχές θα είναι αυτές από την Βρετα-
νία, την Αυστρία, τη Δανία, τη Γαλλία, την Καταλονία, την Τουρκία, τις
ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Κύπρο, ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει το κάλεσμα
και η αφίσα για το διήμερο (μπορείτε να τα βρείτε στο σάιτ της ΚΕΕΡΦΑ).
Και βέβαια η πανελλαδική συνέλευση του αντιρατσιστικού και αντιφασιστι-
κού κινήματος θα είναι μια ακόμη ευκαιρία για συζήτηση, ανταλλαγή εμ-
πειριών από τις μάχες της χρονιάς που έφυγε αλλά και συντονισμού για
αυτές που θα ακολουθήσουν μέσα στο 2017-18. 

«Σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ εκατομμύρια υψώνουν την φωνή τους
για να μπει φρένο στις πολιτικές της Ευρώπης φρούριο, στον Τράμπ και
τις συνεργασίες του με τους δολοφόνους νεοναζί. Αυτές είναι οι πολιτικές
που στρώνουν το έδαφος στην ακροδεξιά και τους φασίστες. Η αντίσταση
στις ΗΠΑ, την Γαλλία, την Βρετανία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ολλαν-
δία βάζει φρένο στις φιλοδοξίες των ρατσιστών δημαγωγών που στοχο-
ποιούν τους μουσουλμάνους για να διασπάσουν την αντίσταση στις πολιτι-
κές της διαρκούς λιτότητας, της φτώχειας και των αιματοβαμμένων ιμπε-
ριαλιστικών επεμβάσεων. Όμως, η φασιστική απειλή παραμένει και χρει-
άζεται συστηματική αντιμετώπιση για να ηττηθεί» αναφέρει το φετινό κά-
λεσμα για τις 14-15 Οκτώβρη στο Ρουφ.

Έκρηξη

«Η έκρηξη του κινήματος στις ΗΠΑ μετά την δολοφονία της Χέδερ Χά-
γιερ γεννά την ελπίδα ότι μπορούμε να τσακίσουμε τον νεοναζισμό, το ρα-
τσισμό, την ισλαμοφοβία.

Στη τελική ευθεία της δίκης της Χρυσής Αυγής κλιμακώνεται ένα κίνημα
που απαιτεί να κλείσουν τα Γραφεία-ορμητήρια των δολοφόνων του Παύ-
λου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν. Έτσι απαντήθηκε η δολοφονική από-
πειρα κατά του φοιτητή  Αλέξη Λάζαρη στους Αμπελοκήπους.

Οι αγώνες του κινήματος δίνουν φωνή στους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες.

Βρεθήκαμε στο πλευρό των εργατών γης στη Γκορυτσά Ασπροπύργου
κατά των ρατσιστικών επιθέσεων στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν περνάει η
απόπειρα της Χρυσής Αυγής να κρυφτεί πίσω από το προσωπείο των αγα-
νακτισμένων κατοίκων. Μαζί με τους απεργούς της ΠΟΣΠΕΡΤ δεν αφήσα-
με την ΕΡΤ να προβάλει τις ομιλίες στις εκδηλώσεις μίσους του φύρερ Μι-
χαλολιάκου. Στηρίξαμε τους μετανάστες εργάτες στην εταιρία Κ.Γεωργίου
στον Αυλώνα, οι οποίοι με την πολυήμερη απεργία τσάκισαν το ρατσισμό
και την εργοδοτική τρομοκρατία. Βρεθήκαμε στα στρατόπεδα προσφύγων
δυναμώνοντας την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες ενάντια στα ψέματα του
Μουζάλα και τις κατασταλτικές εξορμήσεις κατά των καταλήψεων στέγης.

Η χρεοκοπία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την ψήφιση του τέταρ-
του μνημονίου πήγε χέρι-χέρι με τους πιό ανοιχτούς συμβιβασμούς, με
την συνέχιση της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, τα κλειστά σύνο-
ρα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα γκέτο έξω από τις πόλεις, τις αστυ-
νομικές επιχειρήσεις κατά των Ρομά. 

Φέτος η 18 Μάρτη έδειξε τις δυνατότητες του αντιρατσιστικού και αντι-
φασιστικού κινήματος στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Με την ίδια ορ-
μή, έχουμε να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τις δράσεις μας ώστε να
πάρουμε πρωτοβουλίες διεθνείς αλλά και να συνεχίσουμε τη μάχη για να
ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής, να κλείσουν τα Γραφεία-ορμητήρια
και να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι. Έχουμε να συνεχίσουμε τη μάχη για
μπούνε οι πρόσφυγες στις πόλεις και τα παιδιά τους στα σχολεία.

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις δημοτικές κινή-
σεις, τις κοινότητες μεταναστών και τις συλλογικότητες των προσφύγων,
την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ, τους Ρομά, τους ανθρώπους των Γραμμάτων
και των Τεχνών να στηρίξουν και να δώσουν παρών στην Διεθνή Συνάντη-
ση και Πανελλαδική Συνέλευση κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Να
χτίσουμε μαζί τις επόμενες μάχες του αντιφασιστικού και του αντιρατσι-
στικού κινήματος».

Μετά τη δολοφονία του Φύσσα η Χρυ-
σή Αυγή μαζεύτηκε λίγο, αλλά δυστυ-
χώς είναι ακόμη ζωντανή, το φίδι είναι
επικίνδυνο ακόμα. Γι’ αυτό ο αγώνας
συνεχίζεται, πρέπει να περιφρουρήσου-
με την κοινωνία μας από τα φασιστικά
χτυπήματα.

Στις 14-15 Oκτώβρη θα γίνει η Διε-
θνής Αντιφασιστική συνάντηση και το
διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ στο Ρουφ. Από
την Ευρώπη μέχρι τις ΗΠΑ, είναι σαφές
πια ότι ο φασισμός δεν είναι ελληνική
υπόθεση, αλλά παγκόσμια. Η συνάντη-
ση στο Ρουφ πρέπει να δώσει και φέτος
το έναυσμα για να συντονιστούμε σε
όλα τα πλάτη και τα μήκη της υδρογεί-
ου. 

Λεωνίδας Κοντουδάκης,μάρτυρας
στη δίκη του Λαμπράκη, ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας

Ως Πρωτοβουλία για την Πολιτική
Αγωγή του Αντιφασιστικού Κινήματος
θα συμμετάσχουμε στο διήμερο της
ΚΕΕΡΦΑ στο Ρουφ τον Οκτώβρη. Άλλω-
στε, η Πρωτοβουλία μας ξεκίνησε από
μια τέτοια Διεθνή Συνάντηση λίγες μέ-
ρες μετά την άσκηση της ποινικής δίω-
ξης σε βάρος των ηγετικών στελεχών
της Χρυσής Αυγής μετά τη δολοφονία
Φύσσα το 2013. Ήταν μια πρωτοβουλία
για να είναι το αντιφασιστικό κίνημα πα-
ρών στη δίκη της Χ.Α. Τέσσερα χρόνια
μετά, συνεχίζουμε αυτήν την προσπά-
θεια μέσα κι έξω από τις δικαστικές αί-
θουσες.

Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χ.Α

Το διήμερο και η διεθνής συνάντηση
της ΚΕΕΦΑ στις αρχές του Οκτώβρη
έχει μια σημασία μεγαλύτερη από τις
προηγούμενες.

Αυτό το σαββατοκύριακο από το
Μπέρκλεϊ στη δυτική ακτή των ΗΠΑ μέ-
χρι το Σύνταγμα, είδαμε έναν κοινό
αγώνα να δίνεται ενάντια στον φασισμό.
Και στις δύο πλευρές οι δυνάμεις της
αντίδρασης γίνονται όλο και περισσότε-
ρο καταστροφικές. Γι’ αυτό στη σημερι-
νή διαδήλωση έχουμε την εικόνα του
Παύλου Φύσσα αλλά και την εικόνα της
Χέδερ Χάγιερ που ενώνει και τις δύο
πλευρές του Ατλαντικού για να δώσει
αυτό το μήνυμα: 

Ότι η μαζική κινητοποίηση, που στηρί-
ζεται στην ενότητα μεταναστών, προ-
σφύγων και ντόπιων, με τους εργαζόμε-
νους στο κέντρο, μπορεί να φέρει τη νί-
κη. Να νικήσει την ακροδεξιά αλλά και
τις δυνάμεις που τροφοδοτούν με την
πολιτική τους την άκρα δεξιά. Αυτό το
συλλαλητήριο είναι ένα χτύπημα ενάν-
τια στην Χρυσή Αυγή αλλά και ενάντια
στην ΕΕ της αντίδρασης και τον Ντό-
ναλντ Τραμπ.

Κέβιν Όβεντεν, 
δημοσιογράφος, συγγραφέας 

Με την επερχόμενη διεθνή αντιφασιστική συνάντηση αναδεικνύε-
ται η ανάγκη, όλη μαζί η κοινωνία, τα συνδικάτα, η Αριστερά, όλοι
οι αντιφασίστες να παλέψουμε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Ο αγώνας μας όλο και περισσότερο δικαιώνεται, αλλά το κράτος
και η δικαστική εξουσία είναι κατώτερες των περιστάσεων, δεν λέ-
νε να βάλουν τέλος στα τάγματα εφόδου και την Χ.Α. Η ΠΟΣΠΕΡΤ
έκανε στάση εργασίας την ώρα που μεταδιδόταν η Χ.Α. Είναι χρέος
μας ενάντια σε αυτούς που ρίχνουν το μαύρο στις ζωές μας με τις
δολοφονίες, που ρίχνουν μαύρο στους εργάτες.

Παναγιώτης Καλφαγιάννης, πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ

Διαδηλώσαμε φέτος στην επέτειο του Φύσσα για να κλείσουμε τα
γραφεία της Χ.Α. Ο φασισμός και ο ναζισμός δεν έχουν πεθάνει και
πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε με την διε-
θνή συνάντηση και την πανελλαδική συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ στις 14-
15 Οκτώβρη.

Χριστίνα, φοιτήτρια στα ΕΜΜΕ

Τα νοσοκομεία ήταν στις 16 Σεπτέμβρη στην πρώτη γραμμή - και
στον αντιφασιστικό αγώνα. Εδώ και χρόνια δίνουμε τη μάχη για νο-
σοκομεία ανοιχτά για όλους, ντόπιους και μετανάστες και την έχου-
με κερδίσει. Αλλά οι αγώνες συνδέονται, θέλουμε νοσοκομεία που
να μπορούν να επιτελούν αυτό το έργο. Θέλουμε προσωπικό και γι’
αυτό απεργούμε ξανά στις 11 Οκτώβρη. Και βέβαια, έχουμε σκοπό
με απόφαση του σωματείου μας να έχουμε συμμετοχή στο διήμερο
που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ στις αρχές του Οκτώβρη.

Μαρία Αλιφιέρη, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Αγλαϊα Κυριακού 
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Πανελλαδικός αντιφασιστικός ξεσηκωμός!

Α
πό την Ξάνθη μέχρι τα Χα-
νιά και το Ηράκλειο έγιναν
το Σάββατο 16 Σεπτέμβρη

αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και
συλλαλητήρια που έστειλαν καθα-
ρά το μήνυμα ότι το αντιφασιστικό
κίνημα συντονίζεται με το αντιφα-
σιστικό κίνημα των ΗΠΑ και απαι-
τεί στα τέσσερα χρόνια της δολο-
φονίας του Παύλου Φύσσα να
κλείσουν τα γραφεία ορμητήρια
της Χρυσής Αυγής και να μπει επι-
τέλους φυλακή σύσσωμη η εγκλη-
ματική οργάνωση των ναζί. 

Οι συγκεντρώσεις σε πολλές πό-
λεις ξεκίνησαν από το μεσημέρι
του Σαββάτου για να δώσουν αρ-
γότερα τη σκυτάλη στη μεγαλει-
ώδη συγκέντρωση της Αθήνας το
απόγευμα. Στην Ξάνθη έγινε αντι-
φασιστική συγκέντρωση στην κεν-
τρική πλατεία. “Η μικροφωνική είχε
στηθεί από νωρίς το πρωί όπου
ανακοινώνονταν καλέσματα στην
πορεία και κατά το μεσημέρι άρχι-
σε να συγκεντρώνεται κόσμος, αν-
ταποκρινόμενος στο κάλεσμα του
Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕ-
ΔΥ, του σωματείου του Νοσοκομεί-
ου, της ΕΛΜΕ, του Διδασκαλικού
Συλλόγου, της ΛΑΕ, της ΚΕΕΡΦΑ
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ”, μας περιγρά-
φει ο Παντελής Αποστολίδης. “Η
συγκέντρωση ξεκίνησε με χαιρετι-
σμό της Βάσως Αλεξοπούλου από
την ΚΕΕΡΦΑ, του Τζεμαλί Μιλιαζήμ
από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του Άγγε-
λου Κολώνια από τη ΛΑΕ. Σε όλη
τη διάρκεια της συγκέντρωσης μέ-
λη της ΚΕΕΡΦΑ μοιράσαμε το κά-
λεσμα της συγκέντρωσης και το
κάλεσμα στη Διεθνή Συνάντηση,
καλώντας τον κόσμο σε κλιμάκωση
της δράσης μας για να κλείσουμε
τα γραφεία των φασιστών και να
τους βάλουμε φυλακή. Αυτό είναι
κάτι το οποίο το κερδίσαμε στην
Ξάνθη αφού μετά τη μεγάλη ενωτι-
κή συγκέντρωση που έγινε τον πε-
ρασμένο Νοέμβρη, καταφέραμε να
κλείσουμε τα γραφεία-ορμητήριά
τους. Αυτό το μήνυμα θα φέρει η
αντιφασιστική αντιπροσωπεία που
θα συμμετέχει στη Διεθνή Συνάντη-
ση και Πανελλαδική Συνέλευση της
ΚΕΕΡΦΑ στις 14-15 Οκτώβρη στην
Αθήνα. Ήδη συζητάμε με την ΕΛ-

ΜΕ και εργαζόμενους του Νοσοκο-
μείου για να συμμετέχουν και να
ενισχύσουν το πούλμαν που θα κα-
τέβει στην Αθήνα. Τις επόμενες
ημέρες οργανώνουμε ανοιχτό συν-
τονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ με όλον αυ-
τό τον κόσμο για να οργανώσουμε
την αποστολή μας από την Ξάνθη
στην Αθήνα”. 

Αντιφασιστική συγκέντρωση την
ίδια ώρα πραγματοποιήθηκε και
στην Πάτρα. “Έγινε συγκέντρωση
στην πλατεία Όλγας”, μας είπε ο
Νεκτάριος Χαιντάρ. “Από νωρίς το
πρωί στολίσαμε την πλατεία με πικέ-
τες, σημαίες και πανό της ΚΕΕΡΦΑ
και καλούσαμε από την ντουντούκα
στην συγκέντρωση. Στη συνέχεια
έγιναν χαιρετισμοί εκπροσώπων της
ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Συμμετοχές

Υπήρχαν επίσης συμμετοχές ερ-
γαζομένων από το νοσοκομείο του
Ρίο, από την ΕΛΜΕ και από την Κί-
νηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων
Μεταναστών και Προσφύγων. Μοι-
ράσαμε το κάλεσμα για τη Διεθνή
Αντιφασιστική Συνάντηση της Αθή-
νας και κλείσαμε ήδη τις πρώτες
συμμετοχές από εργαζόμενους
του νοσοκομείου. Τη Δευτέρα 18/9
συμμετείχαμε σε κοινό κάλεσμα
για αντιφασιστική συγκέντρωση
στη μνήμη του Παύλου Φύσσα
στην πλατεία Γεωργίου”.

Το απόγευμα αντιφασιστική συγ-
κέντρωση έγινε και στα Γιάννενα.
“Η συγκέντρωση άνοιξε με χαιρετι-
σμούς -καλέσματα της ΚΕΕΡΦΑ και
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από τη μικροφωνι-
κή που είχε στηθεί από νωρίς», πε-
ριγράφει η Λουίζα Γκίκα. «Υπήρχαν
πανό της τοπικής ΕΛΜΕ καθώς επί-
σης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, ενώ συμμετείχαν μέλη της
ΛΑΕ, της αντιφασιστικής Κίνησης
NO PASARAN. Έντονη ήταν η πα-
ρουσία των μαθητών. Ήταν μία κα-
λή συγκέντρωση που έβαλε τις αιχ-
μές της κλιμάκωσης του αντιφασι-
στικού κινήματος σε Ελλάδα και
ΗΠΑ. Σε όλη τη διάρκεια της συγ-
κέντρωσης συζητήσαμε με αρκετό
κόσμο εξηγώντας ότι πλέον έχουμε
τη δύναμη σε όλο τον πλανήτη να
τσακίσουμε τους φασίστες, να

κλείσουμε τα γραφεία τους, να
τους βάλουμε φυλακή και να τους
εξαφανίσουμε από παντού. Η αντα-
πόκριση του κόσμου ήταν πολύ θε-
τική και για αυτό πάνω από 20 συ-
ναγωνιστές άφησαν το τηλέφωνό
τους για να συμμετέχουν στην καμ-
πάνια της ΚΕΕΡΦΑ. Τη Δευτέρα
18/9 συμμετείχαμε στη διαδήλωση
που έγινε στη μνήμη του Παύλου
Φύσσα, ενώ στις 6 Οκτώβρη η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Ιωαννίνων οργανώνει εκ-
δήλωση με ομιλητή τον Κώστα Πα-
παδάκη από την Πολιτική Αγωγή
στη Δίκη της Χρυσής Αυγής”.

«To Σάββατο 16/9 έγινε αντιφα-
σιστική εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ
Βόλου με μικροφωνική στην πλα-
τεία Αγ. Νικολάου, όπου μιλήσαμε
με κόσμο μεταφέροντας την πολι-
τική εικόνα του αντιφασιστικού κι-
νήματος που παλεύει το αίτημα να
κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής και συνδέεται άμεσα με το
γεγονός ότι δεν μιλάμε για ένα
κόμμα, αλλά για μια νεοναζιστική
οργάνωση. Τα τηλέφωνα που
άφησε ο κόσμος έδειξαν ότι πλέον
ανοίγει φαρδιά πλατιά αυτή η κου-
βέντα και έχουμε μπροστά μας
μάχες να οργανώσουμε» μας με-
ταφέρει από το Βόλο ο Γιάννης
Σούμπασης. «Την Δευτέρα 18/9
έγινε αντιφασιστική συγκέντρωση
στην πλατεία Ελευθερίας και πο-
ρεία στο κέντρο του Βόλου παίρ-
νοντας την σκυτάλη από την δια-
δήλωση στην Αθήνα. Μαθητές,
μαθήτριες και νεολαία που κατέ-
βηκαν μαζικά καθόρισαν τα συν-
θήματα και την πορεία». 

Κατερίνα Θωίδου

Ο φασισμός δεν θα περάσει! Να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής! Ισόβια στους φο-
νιάδες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ
Λουκμάν! Όχι στο ρατσισμό - αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες! 
Αυτά ήταν τα μηνύματα που έστειλαν δεκάδες
χιλιάδες διαδηλωτών από όλη την Ελλάδα στις
16-18 Σεπτεμβρίου σε ένα τριήμερο που ξεκίνη-
σε με το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
του Σαββάτου στο Σύνταγμα και την πορεία

στα κεντρικά γραφεία της Χ.Α στη Μεσογείων.
Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε και να
διαβάσετε τις εικόνες από τα συλλαλητήρια που
έγιναν σε όλη τη χώρα. Για τους φραγμούς που
προσπάθησε να βάλει η ΕΛ.ΑΣ της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο αντιφασιστικό κίνημα,
ακολουθώντας το παράδειγμα των προκατόχων
της. Και τη συνέχεια του αγώνα με το αντιφασι-
στικό-αντιρατσιστικό διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ
στις 14-15 Οκτώβρη στο γήπεδο Ρουφ. 

Αθήνα

Αθήνα

Ηράκλειο

Μυτιλήνη Δραπετσώνα



Στα Χανιά έχουμε καταφέρει να κλείσουμε
δύο φορές τα ορμητήρια της συμμορίας της
ΧΑ. Μία από το κέντρο και την άλλη από την
Λεωφόρο Σούδας, που είναι έξω από την πό-
λη. Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε πως έχουν
γραφεία σε μια περιοχή έξω από την πόλη,
αλλά δεν έχουν βάλει κάποια ταμπέλα, ούτε
έχουν ανακοινώσει κάποια διεύθυνση, επειδή
ξέρουν πως θα μας βρουν μπροστά τους και
πάλι. Με αυτόν τον αέρα έγινε το κάλεσμα
για τα 4 χρόνια από την δολοφονία Φύσσα.

Στην συγκέντρωση, στην πλατεία Αγοράς,
καλούσαν η ΕΛΜΕ, ο σύλλογος δασκάλων, η
ένωση γιατρών ΕΣΥ και η ΚΕΕΡΦΑ. Έγινε και
χαιρετισμός από μέλος του συλλόγου φοιτη-
τών. 

Συνεχίζοντας τις δράσεις μας συμμετέχου-
με και στο 12ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Η
ανταπόκριση του κόσμου, ιδιαίτερα της μα-
θητικής νεολαίας, στην καμπάνια μας για το
κλείσιμο των γραφείων, είναι πολύ θετική.
Ταυτόχρονα οργανώνουμε και την άνοδο μας
στην Αθήνα για την διεθνή συνάντηση στις
14-15/10.

Μανώλης Φιωτάκης
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Πανελλαδικός αντιφασιστικός ξεσηκωμός!

Με μια πολύ δυναμική πορεία στους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, αντιφασί-
στες και αντιφασίστριες φώναξαν το Σάββατο 16 Σεπτέμβρη: “Ο Παύλος ζει τσακίστε
τους Ναζί” αλλά και “Κλείστε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής”.

Στη διαδήλωση με πανό συμμετείχαν, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Πρωτοβουλία για
τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Βιολογίας, Ιατρικής, και
το ΕΕΚ. Το ενωτικό αντιφασιστικό κάλεσμα είχε υπογραφεί στο Ηράκλειο από την
ΚΕΕΡΦΑ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τη ΛΑΕ και το ΕΕΚ. 

Μαζική εξόρμηση από μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ, πραγματοποιήθηκε πριν την
διαδήλωση στα Λιοντάρια. Άνθρωποι απ όλες της ηλικίας στάθηκαν για να συζητήσουν
πως μπορούμε να τσακίσουμε την φασιστική απειλή και να βάλουμε τέλος στο ρατσι-
σμό και την ισλαμοφοβία. Τοπικό κανάλι βρέθηκε για να καλύψει την διαδήλωση και μί-
λησε με μέλος της ΚΕΕΡΦΑ για την πανελλαδική έκταση αυτών των κινητοποιήσεων αλ-
λά και για την ρατσιστική αντιμετώπιση των φορέων της Κρήτης αλλά και της Κυβέρνη-
σης, απέναντι στους πρόσφυγες που είχαν βρεθεί την προηγούμενη βδομάδα στο Ηρά-
κλειο. Επόμενος σταθμός, το διεθνές διήμερο που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις 14-15
Oκτώβρη στην Αθήνα. 

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

HΡAKΛEIO

Η Λέσβος δεν θα μπορούσε να λείψει από την πα-
νελλαδική κινητοποίηση για τα τέσσερα χρόνια από
τη δολοφονία του Π. Φύσσα και της δίκης της ναζι-
στικής συμμορίας που μπαίνει σε κρίσιμη φάση. Την
κινητοποίηση κάλεσε ο Αντιφασιστικός Συντονισμός
Λέσβου. Η συγκέντρωση έγινε τη Δευτέρα 18 Σε-
πτέμβρη στις 6 το απόγευμα στην πλ. Σαπφούς.
Επίσης συμμετείχαν και διαδήλωσαν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και η ΛΑΕ. Η πορεία, 250 άτομα περίπου, αποφασι-
στική και δυναμική, πέρασε από τις κεντρικούς δρό-
μους της πόλης για να καταλήξει και πάλι στην πλα-
τεία.

Μοιράστηκαν προκηρύξεις και φωνάχτηκαν πολ-
λά συνθήματα. Κύριο στόχο είχαν τη ναζιστική συμ-
μορία και την αταλάντευτη απόφασή μας να μην
τους παραχωρήσουμε πουθενά χώρο για να κηρύ-
ξουν το μίσος και την απανθρωπιά.Και υπήρχε ένας
επιπλέον λόγος: μόλις την προηγούμενη εβδομάδα
μια ομάδα ναζιστών επιτέθηκε μέρα μεσημέρι σε
δυο συντρόφους που έσβηναν ναζιστικά συνθήματα
στην περιοχή της Παγανής. Μόνο η ψυχραιμία των
συντρόφων και οι διαμαρτυρίες των περαστικών
αποσόβησαν τα χειρότερα. Ένας σύντροφος γλύ-
τωσε με ελαφρά τραύματα. 

Παρασκευάς Ψάνης

ΜΥΤΙΛΗΝΗΧΑΝΙΑ

Ε
κατοντάδες διαδηλω-
τές και διαδηλώτριες
έδωσαν το παρόν στο

αντιφασιστικό συλλαλητήριο
που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 16 Σεπτέμβρη στη
Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση
έγινε στο Άγαλμα Βενιζέλου,
όπου από νωρίς μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ ενημέρωναν τον κό-
σμο για τη σημασία του συν-
τονισμένου αντιφασιστικού ξε-
σηκωμού σ’ όλη την Ελλάδα.
Η μεγάλη πλειοψηφία του κό-
σμου θυμόταν με οργή τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα
από τους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής πριν από τέσσερα χρό-
νια, ενώ πολλοί τουρίστες
ενημερώθηκαν επί τόπου και
ενίσχυσαν οικονομικά την
καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ. 

Μετά τις 12 το μεσημέρι ξε-
κίνησαν ομιλίες και πρώτος
πήρε το λόγο ο Κώστας Τορ-
πουζίδης, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ στην πόλη, ο οποίος
τόνισε τη σημασία της κινητο-

ποίησης για να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής
που λειτουργούν ως ορμητή-
ρια των δολοφονικών της επι-
θέσεων. Ο Γιάννης Κούτρας
από την ΕΝΙΘ στάθηκε στην
ανάγκη κλιμάκωσης της πίε-
σης ώστε η δίκη της Χρυσής
Αυγής να καταλήξει με κατα-
δίκη της ως εγκληματικής ορ-
γάνωσης, όπως ήδη τη θεω-
ρούν οι εργαζόμενοι. Ο Γιώρ-
γος Κρεασίδης από την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ επισήμανε ότι οι φα-
σίστες αποτελούν συμμορία
στην υπηρεσία του κεφαλαίου
και σύνδεσε τον αντιφασιστι-
κό αγώνα με τη μάχη ενάντια
στο ρατσισμό και τις μνημο-
νιακές πολιτικές. Επίσης, χαι-
ρετισμό απεύθυναν εκπρόσω-
ποι των φοιτητικών συλλό-
γων, της Δικτύωσης για τη ρι-
ζοσπαστική αριστερά, της
ΚΑΡ και της ΛΑΕ. 

Ακολούθησε μαζική διαδή-
λωση στους δρόμους της πό-
λης, στην κεφαλή της οποίας

ήταν το κοινό πανώ σωματεί-
ων, φοιτητικών συλλόγων και
οργανώσεων και ακολουθού-
σαν πανώ της ΚΕΕΡΦΑ, της
ΚΕΕΡΦΑ φοιτητών, των φοι-
τητικών συλλόγων, της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, της ΛΑΕ, της Λαϊκής
Αριστερής Αντιμπεριαλιστικής
Συνεργασίας και της ΟΚΔΕ. Η
διαδήλωση έκανε μια πρώτη
στάση στο αμερικανικό προ-
ξενείο όπου φωνάχτηκαν συν-
θήματα στη μνήμη της αντι-
φασίστριας Χέδερ Χάγιερ που
δολοφονήθηκε πριν από ένα
μήνα από νεοναζί στην Αμερι-
κή του Τραμπ και ο κόσμος
βροντοφώναξε την οργή του
ενάντια στον πόλεμο και το
ρατσισμό και για αλληλεγγύη
στην Παλαιστίνη. Έπειτα, και
αφού οι κλούβες των ΜΑΤ εί-
χαν φροντίσει να κλείσουν ερ-
μητικά το δρόμο προς τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής
για να προστατέψουν τους φί-
λους τους, η διαδήλωση κα-
τέληξε στο υπουργείο Μακε-
δονίας-Θράκης.

Μπάμπης Κουρουνδής 

Χ
ιλιάδες αντιφασίστες και αντιφασί-
στριες συγκεντρώθηκαν για τέταρτη
χρονιά στην Οδό Παύλου Φύσσα

στην Αμφιάλη Κερατσινίου, τη Δευτέρα 18
Σεπτέμβρη, ανήμερα της δολοφονίας του,
από τάγμα εφόδου της ναζιστικής συμμο-
ρίας της Χρυσής Αυγής.

Από νωρίς το απόγευμα είχε στηθεί μι-
κροφωνική που έπαιζε τα τραγούδια του
Παύλου. Πολλοί κυρίως νεολαίοι άφηναν
λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί
στο σημείο της δολοφονίας του, ενώ το
παρόν έδωσαν για άλλη μία χρονιά η Μά-
γδα και ο Τάκης Φύσσας, που βάδισαν στη
συνέχεια στην πρώτη γραμμή της πορείας
που ακολούθησε. 

Η πορεία διέσχισε το Κερατσίνι, στη συ-
νέχεια κατευθύνθηκε στο Λιμάνι του Πει-
ραιά και κατέληξε στην τοποθεσία Κα-
στράκι Δραπετσώνας, όπου διοργανώθηκε
συναυλία από την Οικογένεια και τους φί-
λους του Παύλου Φύσσα. Σε όλη τη δια-
δρομή ακούγονταν συνθήματα: «Ο Παύ-
λος ΖΕΙ, τσακίστε του Ναζί» και «Κλείστε
τα γραφεία της Χρυσής Αυγής αυτής της
συμμορίας της ναζιστικής». Κόσμος έβγαι-
νε στα μπαλκόνια και μπροστά στα μαγα-
ζιά για να χειροκροτήσει, να σηκώσει τη
γροθιά του και να φωνάξει τα συνθήματα. 

Η συγκέντρωση και η πορεία στηρίχθηκε
από όλο το αντιφασιστικό κίνημα. Μία σει-

ρά σωματεία καλούσαν και στήριζαν το
συλλαλητήριο της Δευτέρας 18/9 παράλ-
ληλα με τη συμμετοχή και στήριξή τους
στην κεντρική συγκέντρωση και πορεία
στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής
που έγινε το Σάββατο 16/9. Δεκάδες ήταν
τα πανό των σωματείων, των αριστερών
οργανώσεων και των συλλογικοτήτων, ανά-
μεσά τους του Συλλόγου Δασκάλων Κερα-
τσινίου –Περάματος, της ΠΕΝΕΝ, του Ανοι-
χτού Σχολείου Μεταναστών Πειραιά, της
Δημοτικής Κίνησης Κερατσινίου «Άλλος
Δρόμος», της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
της ΛΑΕ, του Αντιφασιστικού Κοινωνικού
Μετώπου. Σε άλλο σημείο της οδού Φύσσα
συγκέντρωση πραγματοποίησαν την ίδια
ώρα σωματεία του ΠΑΜΕ Πειραιά. 

Για άλλη μία φορά η αστυνομία του Τό-
σκα ήταν προκλητική. Σε όλη τη διάρκεια
της διαδρομής δυνάμεις των ΜΑΤ βρί-
σκονταν στα στενά, ενώ προχώρησαν σε
ρήψεις δακρυγόνων ακόμα και στην είσο-
δο της συναυλίας στο Καστράκι, προσπα-
θώντας να διαλύσουν τη συναυλία χωρίς
όμως να τα καταφέρουν. 

Στη συναυλία με τίτλο «4 χρόνια χωρίς
τον Παύλο – Πώς ανέχεσαι ΝΑΖεIς μαζί
τους;» στην οποία κάλεσε η οικογένεια
Φύσσα τραγούδησαν οι Γιάννης Αγγελά-
κας, Παύλος Παυλίδης, οι Magic de Spell,
ο Σ. Γραμμένος, κ.ά. Σε όλη τη διάρκεια
της συναυλίας προβάλλονταν οπτικοακου-
στικό υλικό για την δράση της εγκληματι-
κής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πειραιάς, 18/9

Θεσσαλονίκη, 16/9



Ή
ταν ίσως το πιο μαζικό και
δυναμικό αντιφασιστικό
συλλαλητήριο των τελευ-

ταίων χρόνων. Συγκρίνεται μόνο με
τη μεγαλειώδη πορεία που κατέλη-
ξε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής
στη Μεσογείων μια βδομάδα μετά
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
τον Σεπτέμβρη του 2013. 

Το ενωτικό κάλεσμα που απεύθυ-
ναν συνδικάτα, αντιφασιστικές και
αντιρατσιστικές συλλογικότητες,
μεταναστευτικές κοινότητες, κόμ-
ματα και οργανώσεις της Αριστε-
ράς σήμανε μαζική συμμετοχή το
Σάββατο 16/9.  Ήταν μια πραγματι-
κά πλατιά κινητοποίηση με παρου-
σία σωματείων, νεολαίας, μετανα-
στών και κόσμου από τις γειτονιές:

«Σήμερα, κατεβαίνω πρώτη φορά
σε μια μεγάλη συγκέντρωση για να
εκφράσω την αγανάκτηση μου γι’
αυτά τα θέματα. Είμαι εδώ γιατί θέ-
λω να ζω ελεύθερα, να εκφράζομαι
ελεύθερα, να συνυπάρχω ελεύθε-
ρα με ανθρώπους από όλα τα μέρη
της γης, είμαι εδώ για να μην φο-
βάμαι» δήλωσε χαρακτηριστικά
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Βασι-
λική Κανέλου, που διαδήλωνε με το
σωματείο του νοσοκομείου Γεννη-
ματάς.

Πολλοί περαστικοί σταμάταγαν
στα τραπεζάκια για να δηλώσουν
την υποστήριξή τους: Ο Δημήτρης
από την Ανθούσα, γύρω στα 40-50,
σταματάει, αγοράζει μια κονκάρδα
και ενισχύει οικονομικά. «Κάθε μέ-
ρα να είμαστε ένα βήμα πιο μπρο-
στά σε αυτό που θέλουμε και σε
αυτό που αρμόζει». Ο Κωνσταντί-
νος, περνάει και ρίχνει 2 ευρώ στο
κουτί ενίσχυσης. «Μπράβο γι’ αυτό
που γίνεται. Μακάρι να είναι ο τε-
λευταίος που χάνει έτσι τη ζωή
του».

Πιο δίπλα μια παρέα από φοιτη-
τές των ΤΕΙ μοιράζει το κάλεσμα
στο συλλαλητήριο. «Σήμερα δίνου-
με το μήνυμα ότι είμαστε όλοι
ενάντια στον φασισμό» μας λέει η
Ελίνα από τον Περισσό. «Εγώ ενη-
μερώθηκα για το συλλαλητήριο
στην Έκθεση Βιβλίου όπου γινόταν
εξόρμηση». «Διαδηλώνουμε σήμε-
ρα ενάντια στον φασισμό και αυτό
που έχουμε να κάνουμε είναι να
δείξουμε ότι ο κόσμος μπορεί να
αλλάξει και ότι τα πράγματα δεν εί-
ναι όπως μας τα λένε» μας είπε ο
Σπύρος από τη Νέα Ιωνία. 

Λίγο πριν αρχίσουν οι ομιλίες ένα
μαζικό-δυναμικό μπλοκ μετανα-
στών μπαίνει μέσα στο Σύνταγμα,
έχοντας ανηφορίσει από την Ομό-
νοια. Εκεί νωρίτερα είχε πραγματο-
ποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας ενάντια στη σφαγή των μου-
σουλμάνων στην Μιανμάρ που κά-
λεσαν η Πακιστανική Κοινότητα, η
Κοινότητα Μπαγκλαντές, η Κοινό-
τητα Αφγανών. Καταγγέλλουν τον
Τραμπ για την υποστήριξή του στο
καθεστώς της Μιανμάρ, ζητάνε
από την ελληνική κυβέρνηση να

σταματήσει διπλωματικές σχέσεις
με το καθεστώς της Μιανμάρ. Το
πρώτο πανό τους γράφει στα ελλη-
νικά «όχι στην ισλαμοφοβία». 

Μετανάστες

«Είμαι μετανάστης από το Πακι-
στάν. Διαδηλώνουμε σήμερα για να
κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α. Τα
πράγματα είναι έτσι κι αλλιώς πολύ
δύσκολα για τους μετανάστες, θέ-
λουμε χαρτιά και καθυστερούν να
μας βγάλουν και από πάνω έχουμε
τον κίνδυνο των φασιστών» μας λέ-
ει ο Ιγκράμ από τα Πετράλωνα, τη
γειτονιά που τον Γενάρη του 2013
δολοφονήθηκε ο Σαχζάτ Λουκμάν.
Ανάμεσα στους μετανάστες μπορεί
κανείς να διακρίνει αγωνιστές που
έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή
των μαχών  από την Μανωλάδα μέ-
χρι τον Ασπρόπυργο, την Αυλώνα
και το Μενίδι. 

«Ο φασισμός πρέπει να πολεμη-
θεί. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει
βγει ακόμη η απόφαση για την Χ.Α.
Μέσα στο δικαστήριο όλα δείχνουν
ότι πρόκειται για εγκληματική ορ-
γάνωση» μας δηλώνει η Στέλλα
Πρωτονοταρίου, δημοτική σύμβου-
λος Αθήνας.  Αλλά στο συλλαλητή-
ριο συμμετέχει και κόσμος εκτός
Αθήνας. «Σήμερα έχουμε κατέβει
από τη Θήβα» μας λέει ο Γιώργος
Αποστολόπουλος. «Είναι ένας αγώ-
νας που πρέπει να προχωρήσει μέ-
χρι τέλους, να κλείσει κάθε γρα-
φείο σε όλη την επικράτεια. Στη
Θήβα, τη Δευτέρα ο χώρος “Σφή-
να” θα έχει εκδηλώσεις αφιερωμέ-
νες στη μνήμη του Παύλου Φύσ-

σα». «Πρέπει να τιμωρηθούν, και
δεν το λέω μόνο επειδή είμαι κερα-
τσινιώτης και η δολοφονία έγινε
στη γειτονιά μου, αυτό που γίνεται
εδώ στην Ελλάδα να είναι έξω οι
εγκληματίες που δεν παραδέχονται
ότι υπήρχε Δίστομο και Καλάβρυ-
τα, είναι ανεπίτρεπτο» μας λέει ο
Αντώνης Σταματόπουλος, συνταξι-
ούχος από το ΜΕΤΡΟ.

Η πορεία ξεκινάει από το Σύν-
ταγμα λίγο πριν την δύση του ηλί-
ου. Το μεγάλο πρώτο πανό -που
πιάνει όλο το δρόμο και γράφει:
«Να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α.
Στην φυλακή οι δολοφόνοι νεονα-
ζί»-  κρατάνε μετανάστες, συνδικα-
λιστές, αγωνιστές-τριες του αντι-
φασιστικού κινήματος ενώ αμέσως
μετά ακολουθούν το κίτρινο πανό
της ΚΕΕΡΦΑ «Ο Παύλος Φύσσας
ζει τσακίστε τους ναζί» και τα πανό
της ΑΔΕΔΥ και των σωματείων Γ’

ΕΛΜΕ Αθήνας, Αγλαΐας Κυριακού,
Γεννηματά, Ερυθρού, Αγίου Σάβ-
βα, εργαζομένων στην Ιντρακόμ. Η
οργή των μεταναστών είναι ασυγ-
κράτητη, θέλουν όλοι να τρέξουν
μπροστά, να ακουστεί η κραυγή
τους. Αλλά η πορεία είναι πειθαρ-
χημένη, βαδίζουμε συγκροτημένα
προς την αμερικάνικη πρεσβεία.

«Απόψε χαλυβδώνεται η ενότητα
όλων των αγωνιστών κατά του φα-
σισμού» μας λέει ο Βασίλης Λευτε-
ριώτης, ειδικευόμενος στον Ερυ-
θρό Σταυρό. «Σήμερα διαδηλώνου-
με για το αυτονόητο να καταδικα-
στούν οι νεοναζί για τα εγκλήματα
που κάνανε και να κλείσουν τα
γραφεία τους. Είναι σημαντική η

παρουσία των σωματείων σήμερα,
γιατί κάποιος πρέπει να παίρνει τις
πρωτοβουλίες» λέει ο Σπύρος Βα-
σιλείου, εργαζόμενος στο νοσοκο-
μείο του Αγίου Σάββα.

Συνδικάτα

«Έχει σημασία σήμερα, η συμμε-
τοχή και των συνδικάτων και των
εκπαιδευτικών γιατί έτσι παγιώνε-
ται μια αντιφασιστική στάση μέσα
στην κοινωνία. Εκτός από τις δια-
δηλώσεις και τις πορείες πρέπει σε
μόνιμη βάση να αποδομούμε το
αφήγημα του φασισμού. Αυτό γίνε-
ται μέσα στα σχολεία μας» δήλωσε
ο Νίκος Ζήρος, εκπαιδευτικός από
την Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας.

Με πανό διαδηλώνουν και οι
πρόσφυγες από το Σχιστό. «Το
camp είναι σαν φυλακή για εμάς.
Μου ραγίζει η καρδιά. Είμαστε
κλεισμένοι μέσα στο στρατόπεδο,
δεν μπορούμε να μάθουμε τη
γλώσσα, να ψάξουμε να βρούμε
μια δουλειά, να ζήσουμε μια φυσιο-
λογική ζωή» μας λέει ο Καφούρ. Λί-
γο πιο μετά βρίσκουμε το μπλοκ
των εργαζομένων σε ΜΚΟ και
camp.  «Και οι εργαζόμενοι στις
ΜΚΟ δίνουν τη μάχη ενάντια στον
ρατσισμό γιατί η πολιτική της κυ-
βέρνησης για τους πρόσφυγες εί-
ναι ρατσιστική. Έχουμε ξανά μαζι-
κές απελάσεις και την ίδια στιγμή
έχουμε την Χ.Α, που μπορεί να έχει
υποχωρήσει σε σχέση με το προ-
ηγούμενο διάστημα και λόγω της
δίκης, αλλά ενισχύεται από αυτήν
την πολιτική»  μας λέει ο Βαγγέλης
Παπακωνσταντίνου.    

Ακολουθούν τα πολυπληθή
μπλοκ των Κοινοτήτων ενώ μαζικά
είναι και εκείνα των μαθητών Αnti-
capitalista, των φοιτητών της
ΚΕΕΡΦΑ, του ΣΕΚ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και της ΛΑΕ.  

Ανάμεσα στα πολλά άλλα πανό
διακρίνουμε εκείνα των φοιτητικών
συλλόγων, του Συντονισμού για το
προσφυγικό-μεταναστευτικό, της
Αριστερής Κίνησης Περιστερίου,
της  ΚΑΡ,  της ΟΚΔΕ Σπάρτακος,
του ΕΕΚ, της LGBTQI+ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, της Colour Youth Aθήνας και
άλλων ΛΟΑΤ συλλογικοτήτων, της
ΟΡΜΑ, των αναρχικών.

Η πορεία σταματάει δύο φορές
πριν φτάσει στην Μεσογείων: Έξω
από τα γραφεία της ΕΕ και στην
αμερικάνικη πρεσβεία, όπου καταγ-
γέλονται οι ρατσιστικές και ισλαμο-
φοβικές πολιτικές -που δίνουν χώ-
ρο στους φασίστες να δολοφονούν
από το Κερατσίνι μέχρι το Σαρλο-
τσβιλ των ΗΠΑ- ενώ ταυτόχρονα
αναδεικνύεται το ζήτημα της ανο-
χής της διεθνούς κοινότητας στη
συνεχιζόμενη σφαγή των μουσουλ-
μάνων στην Μιανμάρ.

Η διαδρομή μέχρι τη Μεσογείων
είναι τεράστια, η ζέστη αφόρητη,
σίγουρα υπάρχει κούραση αλλά ο
ενθουσιασμός για την επιτυχία της
διαδήλωσης και η αποφασιστικότη-
τα είναι αμείωτα. Η αστυνομία έχει
παρατάξει κλούβες στο ύψος του
Ερρίκος Ντινάν για να προστατεύ-
σει τα “Γραφεία” της Χρυσής Αυ-
γής. Φωνές, συνθήματα, καταγγε-
λία αυτής της αισχρής αντιμετώπι-
σης του αντιφασιστικού συλλαλη-
τήριου από την κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Η αστυνομία αρχίζει να ρίχνει
δακρυγόνα και η πορεία κατηφορί-
ζει προς την λεωφόρο Αλεξάνδρας
όπου και τερματίζει.

«Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες των
διαδηλωτών, που πλημμύρισαν
τους δρόμους» αναφέρει στην ανα-
κοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ. «Ήταν η
πραγματική εικόνα ενός κόσμου
που παλεύει για μπει τέλος στη φα-
σιστική απειλή και το
ρατσισμό. Ήταν ένα βήμα μπροστά
για το αντιφασιστικό κίνημα, την
ώρα που η δίκη της Χρυσής Αυγής
εξελίσσεται και φτάνει η ώρα της
καταδίκης. Όμως, μόνο η δικιά μας
δύναμη στους δρόμους μπορεί να
επιβάλει τη διάλυση των φασιστών
συμμοριών της Χρυσής Αυγής. Να
επιβάλουμε ότι θα τσακιστεί στην
πράξη το αυγό του φιδιού, με το
κλείσιμο όλων των γραφείων ορμη-
τηρίων των νεοναζί».

Γιώργος Πίττας
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Kλείστε τα “Γραφεία” της Χρυσής Αυγής

Τέσσερα χρόνια μετά
τον θάνατο του Παύ-

λου Φύσσα, οι δολοφόνοι
του δεν βρίσκονται στην
φυλακή όπου κανονικά
ανήκουν. Η δίκη συνεχί-
ζεται και οι ίδιοι δείχνουν
απόλυτη περιφρόνηση
τόσο στη δικαιοσύνη όσο
και στον ελληνικό λαό. 

Δεν ξεχνούμε τον θά-
νατό του. Δεν ξεχνούμε
ότι η ναζιστική ακροδεξιά
είναι ακόμη στο δρόμο,
έχει γραφεία, είναι μέσα
στη Βουλή. Αυτό αποτε-
λεί ακόμη μια πρόκληση.
Η σημερινή εκδήλωση θα
συνεχιστεί μέχρι η Χ.Α να
κλείσει τα γραφεία της
όχι μόνο στην Αθήνα αλ-
λά μέχρι να εξαφανιστεί
από την πολιτική ζωή και
να γίνει ένας εφιάλτης
που πέρασε.  

Ντρέπεται, όποιος έχει
και λίγη ανθρωπιά βλέ-
ποντας από τη μια ελεύ-
θερους τους εγκληματίες
της ΧΑ και από την άλλη
αλυσοδεμένους ανθρώ-
πους που αναζητούν
απλά και μόνο να επιβιώ-
σουν τα παιδιά τους και
οι ίδιοι. Αυτό που δεν
συμβαίνει με τους εγκλη-
ματίες της Χ.Α συμβαίνει
με μωρά παιδιά που
έφτασαν στα παράλια
της Κρήτης και χθες το
βράδυ με χειροπέδες
στάλθηκαν στα λεγόμενα
hotspots.

Γιώργος Τσιάκαλος
πανεπιστημιακός

Καλώ όλους τους πολί-
τες της Ελλάδας που

ενδιαφέρονται για το
μέλλον των παιδιών μας
να συμμετέχουν σε αυτές
τις διαδηλώσεις που είναι
ενάντια στον φασισμό και
τις οργανώσεις που υπο-
στηρίζουν ακροδεξιές και
φασιστικές ιδέες. Η ζωή
είναι ειρήνη και αγάπη
και πρέπει να υποστηρί-
ξουμε την εργατική τάξη.
Αυτή έχει ανάγκη από
υποστήριξη. 

Κωνσταντίνα Κούνεβα
ευρωβουλευτής 

Σ
τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, το λόγο
πήραν για να χαιρετήσουν εκπρόσωποι
σωματείων και συλλογικοτήτων. 

Η Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα του φοιτητή Αλέ-
ξη Λάζαρη που δέχτηκε δολοφονική επίθεση μέ-
σα από τα γραφεία της Χ.Α στη Μεσογείων, μί-
λησε εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για να κλεί-
σουν τα γραφεία των νεοναζί. «Είναι τα ορμητή-
ρια, όπως έχει αποδειχθεί, των δολοφονικών
ταγμάτων εφόδου και πρέπει να κλείσουν» τόνι-
σε.

«Παρακολουθούμε με αγανάκτηση τις αποκα-
λυπτόμενες εγκληματικές πράξεις στελεχών και
μελών της Χ.Α. Οφείλουμε όχι απλά να θυμόμα-
στε αλλά να μετατρέπουμε τη μνήμη σε ενεργή
συνείδηση δράσης και αντίστασης, όπως και τό-
τε στους αγώνες μας κατά του φασισμού της
επταετίας» τόνισε ο Κώστας Μανταίος, πρό-
εδρος του Συλλόγου Φυλακισθέντων Εξορισθέν-
των Αντίστασης 1967-74. 

«Στην Ελλάδα της κρίσης η άνοδος του φασι-
σμού πάει χέρι-χέρι με τις πολιτικές λιτότητας
και φτώχειας, χέρι-χέρι με τα μνημόνια, τον κρα-
τικό αυταρχισμό και τον ρατσισμό που προ-
ωθούν συστηματικά όλες οι κυβερνήσεις με τις
αντιμεταναστευτικές τους πολιτικές. Δεν πρόκει-
ται να ξεμπερδέψουμε με τον φασισμό αν δεν
δώσουμε τέλος στις πολιτικές της λιτότητας και
του ρατσισμού» τόνισε ο Γρηγόρης Καλομοίρης
εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ.

Εκ μέρους της Πολιτικής Αγωγής στη Δίκη
της Χρυσής Αυγής μίλησε ο Κώστας Παπαδά-
κης, που τόνισε ότι «ο εγκληματικός χαρακτή-
ρας της Χ.Α δεν φαίνεται μόνο στις εγκληματι-
κές ενέργειες των ταγμάτων εφόδου που κάθε
μέρα η δίκη τους αναδεικνύει ασταμάτητα. Φαί-
νεται κι από κάθε φορά που, παίρνοντας λίγο
αέρα από την αστυνομική συγκάλυψη και την
κυβερνητική ανοχή συνεχίζουν να τραμπουκί-
ζουν και να προκαλούν. Όμως η κοινωνία τους
απομονώνει, δεν πείθουν ούτε στο Ωραιόκα-
στρο, ούτε στη Χίο, τη Μυτιλήνη, το Πέραμα ού-
τε πουθενά».

«Το εργατικό κίνημα είναι σήμερα εδώ και έχει
δώσει και στα νοσοκομεία και στα σχολεία και
άλλους χώρους μεγάλες μάχες ενάντια στο ρα-
τσισμό και τον φασισμό τόνισε ο Κώστας Κατα-

ραχιάς πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων
του νοσοκομείου Άγιου Σάββα.

Εκ μέρους των κοινοτήτων τους μίλησαν ο
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής
Κοινότητας και ο Ασάν Ουλά, αντιπρόεδρος της
Μπαγκλαντεσιανής Κοινότητας. «Σήμερα 4 χρό-
νια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα δεν
μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο τον φασισμό. Εί-
μαστε όλοι εργάτες, σεβόμαστε ο ένας τον άλ-
λο. Όποιος πιστεύει ότι λόγω χρώματος, θρη-
σκείας και καταγωγής κάποιος άλλος είναι κα-
τώτερος, κάνει μεγάλο λάθος. Αυτό σημαίνει ρα-
τσισμός, αυτό σημαίνει φασισμός και το βλέπου-
με να συμβαίνει και στην Ροχινγκία τα τελευταία
πέντε χρόνια» τόνισε ο Τζαβέντ Ασλάμ έχοντας
δίπλα του ένα μετανάστη Ροχίνγκια που είδε σε
ηλικία δώδεκα χρονών να εκτελούν τους γονείς
του. «Πρέπει να σταματήσουν οι ρατσιστικές
επιθέσεις» τόνισε ο Ασάν Ουλά, που κατήγγειλε
τις σφαγές του καθεστώτος στην Μιανμάρ και
ζήτησε από την κυβέρνηση να τις καταγγείλει.

«Χιλιάδες διαδηλώνουν σήμερα και εδώ και σε
άλλες πόλεις και είμαστε όλοι ενωμένοι για να
πούμε ότι δεν περνάει ο φασισμός. Είναι απαρά-
δεκτο η κυβέρνηση να βάζει φραγμούς στην πο-
ρεία. Να βάλουν φραγμούς στους θύλακες της
Χ.Α στην αστυνομία, να βάλουν φραγμούς στην
χρηματοδότησή τους» τόνισε εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ ο Πέτρος Κωνσταντίνου. «Να κλείσουν
τα γραφεία της Χ.Α σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο
τα κεντρικά, αλλά όλες οι γιάφκες» ζήτησε ο
Θανάσης Κούρκουλας από την Κίνηση Απελάστε
το Ρατσισμό. «Τέσσερα χρόνια τώρα η ναζιστική
συμμορία συνεχίζει να προβάλλεται σαν ένα νό-
μιμο κόμμα από ένα σύστημα που την εξέθρεψε
και συνεχίζει να της δίνει χώρο έκφρασης» είπε
η Αγγελική Βαλσαμάκη από τον Αντιφασιστικό
Συντονισμό Αθήνας Πειραιά. «Βρισκόμαστε σή-
μερα εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας, Έλλη-
νες, πρόσφυγες και μετανάστες, εργαζόμενοι,
άνεργοι και νεολαία, για να ενώσουμε τους αγώ-
νες μας ενάντια στην φασιστική και ρατσιστική
τρομοκρατία, ενάντια στην Χ.Α, ενάντια στη σύγ-
χρονη δουλεία του πολέμου και της φτώχειας»
είπε ανάμεσα σε άλλα η Ντίνα Ρέππα από το
Συντονισμό Συλλογικοτήτων και Σωματείων για
το προσφυγικό, μεταναστευτικό.

Ατέλειωτο

ποτάμι

από το Σύνταγμα

ως τη Μεσογείων
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ΣΥΡΙΖΑ ντροπή σου για την εντολή σου

Μ
ε φραγμούς, ΜΑΤ και δακρυγόνα αντι-
μετώπισε η αστυνομία του Τόσκα και
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα αντι-

φασιστικά συλλαλητήρια 16-18 Σεπτέμβρη.

Το Σάββατο 16 Σεπτέμβρη την ώρα που η πο-
ρεία πλησίαζε τα γραφεία της Χ.Α και περίπου
200-300 μέτρα από αυτά, η αστυνομία έκλεισε
το δρόμο κάθετα με κλούβες έχοντας διμοιρίες
ΜΑΤ μπροστά και πίσω από τις κλούβες, αλλά
και στα στενά εκατέρωθεν της Μεσογείου. 

Απέναντι σε αυτήν την πρόκληση οι διαδηλω-
τές συνέχιζαν να βαδίζουν με το πρώτο πανό
να φτάνει σε απόσταση κυριολεκτικά μισού μέ-
τρου από τις κλούβες και τα ΜΑΤ και να απαι-
τούν να ανοίξει ο δρόμος από τους αξιωματι-
κούς της  αστυνομίας. Και ενώ οι διαδηλωτές
φώναζαν «ΣΥΡΙΖΑ ντροπή σου για την εντολή
σου», τα ΜΑΤ ξεκίνησαν μαζική ρίψη δακρυγό-
νων και επίθεση στο κύριο σώμα της πορείας
που έσπασε στα δύο, με αφορμή «επεισόδια»
στα στενά, στα οποία είχε φροντίσει να παρα-
τάξει τα ΜΑΤ σε απόσταση αναπνοής από τους
διαδηλωτές. Στη συνέχεια, ακριβώς όταν το
αποκομμένο μπροστινό κομμάτι της πορείας
έφτασε στο ύψος του ΜΕΤΡΟ στην Αλεξάν-
δρας όπου διαλυόταν ήδη η υπόλοιπη πορεία
τα ΜΑΤ έκαναν νέα επίθεση στο σωρό, προχώ-
ρησαν σε πέντε συλλήψεις και  τραυμάτισαν
διαδηλωτές.

«Καταγγέλλουμε την εντολή της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να μπουν στη Μεσογείων κλού-
βες της Αστυνομίας και δυνάμεις των ΜΑΤ για
να φυλάξουν τα γραφεία των νεοναζί» αναφέ-
ρει στην ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ. «Ήταν μια
ανοιχτή πρόκληση κατά των χιλιάδων διαδηλω-
τών που πλημμύρισαν το Σύνταγμα και βάδισαν

μαχητικά στους δρόμους… Η Αστυνομία έκανε
ό, τι δηλαδή μας συνήθιζε χρόνια μια Αστυνο-
μία γεμάτη με θύλακες νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής. Επέλεξε να μας εμποδίσει αρχικά και στη
συνέχεια να προχωρήσει σε ρίψη δακρυγόνων
και ανθρωποκυνηγητό μέχρι τη Λ. Αλεξάν-
δρας».

Απαράδεκτη στάση

Την απαράδεκτη αυτή στάση της κυβέρνη-
σης είχε ήδη προδιαγράψει ο υπουργός Δημο-
σίας Τάξης Τόσκας σε συνάντηση που είχε την
περασμένη Τετάρτη με αντιπροσωπεία που τον
επισκέφθηκε (συμμετείχαν ο Κώστας Μανταίος,
προέδρος του ΣΦΕΑ, ο Δημήτρης Ψαράς, συγ-
γραφέας, ο Γαβριήλ Κασιμάτης, γγ της ΠΟ-

ΣΠΕΡΤ και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ) αποφεύγοντας να δώσει
άμεση απάντηση.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το συλλα-
λητήριο της 16/9 δεν συνάντησε φραγμούς ού-
τε μπροστά από τη Βουλή απ’ όπου ξεκίνησε,
ούτε μπροστά στα γραφεία της ΕΕ στα οποία
διαμαρτυρήθηκε, ούτε καν έξω από την αμερι-
κάνικη πρεσβεία παρά ότι φρουρούνταν με
εκατοντάδες αστυνομικούς – σε ένα σύνολο
1500 που κινητοποίησε η αστυνομία. Όμως τα
γραφεία της Χ.Α ήταν αποκλεισμένα από την
ΕΛ.ΑΣ σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων.

Τι να πει κανείς… Η προστασία των γραφείων
των νεοναζί πιο πάνω στην ατζέντα ακόμα και
από την αμερικάνικη πρεσβεία.

Καταγγέλλουμε τη ρατσιστική
επίθεση σε βάρος του Βαρές Τ.,
μέλους της ΚΕΕΡΦΑ και της Πα-
κιστανικής Κοινότητας, το από-
γευμα της Δευτέρας 18 Σεπτέμ-
βρη στη Νέα Ιωνία.

Ο Βαρές γρονθοκοπήθηκε από
φασιστοειδές στην Αγ. Κωνσταν-
τίνου, αφού είχε προηγηθεί τραμ-
πουκισμός του κι απειλές. Επικοι-
νώνησε αμέσως με τους συντρό-
φους από την ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνίας
και την Πακιστανική Κοινότητα, οι οποίοι έφτασαν στο ση-
μείο. Ακολούθησαν οι αστυνομικοί που οδήγησαν και τους
δύο στο Α.Τ Νέας Ιωνίας. Εκεί ο ρατσιστής τραμπούκος που
έκανε την επίθεση συνέχισε να έχει προκλητική συμπεριφο-
ρά απέναντι στο Βαρές και τους συντρόφους του. 

Περισσότερα από 30 άτομα, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, της Πακι-
στανικής Κοινότητας και τοπικών φορέων συγκεντρώθηκαν
έξω από το Α.Τ, σε συμπαράσταση στον Βαρές. Μέτα από
λίγη ώρα, ο Βαρές συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της
Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο Αγ.Όλγα, για τις πρώτες βοήθειες.

Η ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας σε συνεργασία με την Πακιστανική
Κοινότητα, μέσα στη βδομάδα, καλεί σε σύσκεψη φορείς,
σωματεία και συλλογικότητες της περιοχής, προκειμένου
να οργανωθεί μαζική κινηματική απάντηση στη ρατσιστική
επίθεση.

18 μήνες φυλάκιση 
στον τραμπούκο εργοδότη
• Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο Χρήστος Δαβέτας για την τραμπούκικη

επίθεση εναντίον δύο μελών του ΣΕΚ, του Μπόμπι Γκ. και του Στέλιου Μιχαηλίδη,
στο σταθμό ΗΣΑΠ της Νέας Ιωνίας, το Δεκέμβρη του 2010. 

Ο Δαβέτας, ιδιοκτήτης επιχείρησης στον Αγ.Παντελεήμονα, στην οποία εργαζό-
ταν ανασφάλιστος ο Μπόμπι, ηγείτο 10μελούς συμμορίας τραμπούκων που επιτέ-
θηκε στους δύο συντρόφους μετά από ραντεβού – ενέδρα, που είχε κανονιστεί,
υποτίθεται για να καταβληθούν χρωστούμενα δεδουλευμένα στον εργαζόμενό του.

• “Σε ανοιχτή συνεργασία με τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής προχώρησε την Τε-

τάρτη 13/9 ο πρόεδρος του 5ου κοινοτικού συμβουλίου Διονύσιος Αδαμόπουλος
προκειμένου να εμποδίσει να συζητηθεί ψήφισμα το οποίο είχε κατατεθεί στην κοι-
νότητα υπέρ του κλεισίματος των Γραφείων της Χρυσής Αυγής. Αντί να θέσει το
ψήφισμα εντός ημερήσιας διάταξης όπως έπραξαν άλλα κοινοτικά συμβούλια στα
οποία μάλιστα υπερψηφίστηκε (7ο, 6ο και 1ο) υπερέβαλλε σε χυδαιότητα κατά των
αντιφασιστών ενώ κάλεσε την Αστυνομία!”. Την απαράδεκτη αυτή στάση κατήγγει-
λε στην παραπάνω δήλωσή του ο δημοτικός σύμβουλος Αθήνας Πέτρος Κωνσταντί-
νου καθώς επίσης, σε ανακοίνωσή της, και η Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γρα-
φείων της X.A.

• Συγκέντρωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα δικαστήρια Χανίων στις 27/9

στις 9πμ σε συμπαράσταση στους Βαγγέλη Κιτσώνη και Γιάννη Φουφουδάκη
που δικάζονται στο Πρωτοδικείο Χανίων «γιατί στις 27 Απρίλη 2014 κατά την προ-
εκλογική καμπάνια της Ο.Κ.Δ.Ε. δύο αστυνομικοί της ασφάλειας επιτέθηκαν αναίτια
σε μέλος  της οργάνωσης και αντέστρεψαν την πραγματικότητα με κατασκευασμέ-
να ψεύδη» αναφέρει το κάλεσμα και όλα αυτά, λίγα μέτρα κάτω από τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής. «Ο σύντροφος κατηγορήθηκε για απρόκλητη επίθεση, για ξυλοδαρ-
μό, για διατάραξη κοινής ειρήνης, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ζητώντας να ομο-
λογήσει τις κατηγορίες και να καταδώσει κάποιο “συνεργό” που δήθεν είχε κλέψει
το πορτοφόλι του ενός αστυνομικού!!!»

Ρατσιστική επίθεση 
στη Ν. Ιωνία

Μαζικό συλλαλητήριο με κεντρικό σύν-
θημα “Εldorado go home” βρισκόταν σε
εξέλιξη το απόγευμα της Τρίτης 19/9 στη
Θεσσαλονίκη, την ώρα που η Εργατική
Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο. 

Το κίνημα κατά της εξόρυξης συνεχί-
ζει τον αγώνα του κόντρα στους νέους
εκβιασμούς της καναδικής εταιρίας και
τους συμβιβασμούς της κυβέρνησης
Τσίπρα. Την Τετάρτη 20/9 και την Πέμ-
πτη 21/9, επιτροπές αγώνα και συλλογι-
κότητες κατά της εξόρυξης καλούν συγ-
κεντρώσεις στις 9πμ στα δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης σε αλληλεγγύη με
τους δεκάδες αγωνιστές του κινήματος
που δικάζονται με στημένες κατηγορίες.
Την περασμένη Παρασκευή 15/9, τέσσε-
ρις κάτοικοι της Ιερισσού και της Μεγά-
λης Παναγιάς καταδικάστηκαν σε ένα
χρόνο φυλακή με ανάλογες κατηγορίες.

Σε στάση εργασίας προχώρησε η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ μπλοκάροντας τη ζωντανή μετά-
δοση της ομιλίας του Μιχαλολιάκου στη
ΔΕΘ, αποτέλεσμα της απαράδεκτης
απόφασης της διοίκησης της ΕΡΤ. �

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της:
«Σήμερα η ΠΟΣΠΕΡΤ κάνει στάση εργα-
σίας την ώρα που έχει ζητήσει τη ζωντα-
νή μετάδοση της ομιλίας της η Χρυσή
Αυγή από τη ΔΕΘ. Οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ που έχουν αγωνιστεί και αγωνίζον-
ται για την ΕΡΤ της κοινωνίας, δεν μπο-
ρούμε να δεχθούμε να προβάλλεται και
να αναμεταδίδεται ο ρατσιστικός, διχα-
στικός λόγος αυτής της εγκληματικής
οργάνωσης και η ρητορική μίσους και
μισαλλοδοξίας. Καλούμε τον κάθε Έλλη-
να και αντιφασίστα, τη νεολαία, να αντι-
σταθεί στη ναζιστική αυτή οργάνωση και
σε όλα όσα πρεσβεύει και να δώσει το
«παρών» στις συγκεντρώσεις και τις αν-
τιφασιστικές πορείες που θα γίνουν…» 

Νέο όχι 
της ΠΟΣΠΕΡΤ 
στους νεοναζί

Εldorado
go home 

16/9, Οι αντιφασίστες διαδηλωτές μπροστά στο φράγμα της αστυνομίας στη Μεσογείων

Ο Βαρές με τα σημάδια
της επίθεσης



Ε
κατοντάδες φοιτήτριες και
φοιτητές, μαθήτριες και
μαθητές έδωσαν δυναμικό

αντιφασιστικό παρών στη μεγάλη
διαδήλωση της 16/9 για να κλεί-
σουν τα «γραφεία» της Χρυσής
Αυγής. Ενώ το τριήμερο αντιφα-
σιστικών κινητοποιήσεων πέφτει
στο μέσο εξεταστικής για τα πα-
νεπιστήμια και την πρώτη βδομά-
δα των σχολείων, η συμμετοχή
της νεολαίας ήταν μαζική, οργα-
νωμένη και με παλμό. 

Με πανό συμμετείχαν δεκάδες
μαθητές Anticapitalista από διά-
φορα σχολεία του λεκανοπεδίου
που διαδήλωσαν μαζί με το μπλοκ
της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, φοιτητές
και φοιτήτριες της ΚΕΕΡΦΑ από
τη ΝΟΠΕ, την Αρχιτεκτονική, το
ΤΕΙ Αθήνας, το Πάντειο, το ΠαΠει
και τη Φιλοσοφική, καθώς και οι
φοιτητικοί σύλλογοι Νομικής, ΗΜ-
ΜΥ και Οικονομικού.

«Η σημερινή κινητοποίηση συν-
δύαζε αρκετά ζητήματα: τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα, τη δο-
λοφονία της Χέδερ Χάγιερ, γενι-
κότερα το φασισμό», μας είπε μα-
θητής από το Μουσικό σχολείο
Ιλίου. «Αρκετά περιστατικά συμ-
βαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Η
διαδήλωση έδειξε ότι υπάρχει κό-
σμος που έχει φτάσει σε σημείο
να μην ανέχεται πια τους φασί-
στες. Κι ο κόσμος αυτός είναι πο-
λύς. Άλλωστε και στο μπλοκ μας
των μαθητών υπήρχε κλίμα ορ-
γής. Στα σχολεία υπήρχε ενημέ-
ρωση για τη σημερινή πορεία, ήρ-
θαν αρκετοί μαθητές και μαθή-
τριες και συγκροτήσαμε εδώ ένα
μπλοκ Anticapitalista. Η αστυνο-
μία ήταν προκλητική, ανάμεσα
στις συλλήψεις που λένε οι ειδή-
σεις ότι έγιναν, είναι και μαθή-
τριες που δεν έκαναν τίποτα. Συλ-
λαμβάνουν ανήλικα παιδιά, φυλά-
νε με κλούβες τα γραφεία της

Χρυσής Αυγής, σε κάθε δρόμο εί-
χαν βάλει διμοιρίες.

Υπάρχει αντιφασιστική αντίλη-
ψη και θέληση από τα παιδιά. Θέ-
λουμε να δείξουμε προς τα έξω
ότι  υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρ-
χουν άνθρωποι που μπορούν να
ζήσουν αρμονικά».

«Είναι πολύ ωραίο που σε όλο
αυτό είναι και μαθητές μαζί. Προ-
σπαθούμε να προχωρήσει και κά-
θε χρόνο να είμαστε και περισσό-
τεροι», τόνισε η Αλεξάνδρα μαθή-
τρια από το Χαϊδάρι.

Φοιτητές και φοιτήτριες που μό-
λις μπήκαν στο Πανεπιστήμιο απο-
δεικνύουν τα αντιφασιστικά και αν-
τιρατσιστικά αντανακλαστικά του
μαθητικού κινήματος από το οποίο
πιάνουν το νήμα και θα δώσουν τη
συνέχεια στις σχολές τους.

«Έχει πάρα πολύ κόσμο, μαθη-
τές, φοιτητές, εργαζόμενους. Αλ-
λά είναι σημαντικό που έχουν έρ-
θει και οι μετανάστες. Παλεύουν

για τα δικαιώματά τους, όπως πα-
λεύουμε εμείς και για τα δικά τους
και τα δικά μας», είπε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη η Θεοδώρα, πρω-
τοετής φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ.

“Να τσακίσουμε 
το φασισμό”

«Βλέπω ότι υπάρχει αρκετή νε-
ολαία. Θεωρώ πολύ σημαντικό να
τσακίσουμε το φασισμό που ου-
σιαστικά αναπαράγει τη μισαλλο-
δοξία. Δεν πρέπει να διαχωριζό-
μαστε για λόγους που δεν είναι
σοβαροί, όπως το χρώμα και η
θρησκεία. Πιστεύω ότι πρέπει και
τα παιδιά να γνωρίζουν τι είναι
φασισμός», είπε η Γεωργία, πρω-
τοετής στο Πάντειο.

Μέσα στις σχολές τα τελευταία
χρόνια φουντώνει η συζήτηση για
τις διεθνείς διαστάσεις της αντι-
φασιστικής μάχης, το πόσο απα-
ραίτητη είναι η οργάνωση κάθε
γειτονιάς και κάθε σχολής και το

πώς η δράση των αντιφασιστών
και αντιφασιστριών μπορεί να
στρέψει το κλίμα ενάντια στους
φασίστες και να απαντήσει στο
ρατσισμό των από πάνω. 

Όπως μας λέει η Άρτεμις, «έχει
γίνει πολύ μαζικό το συλλαλητή-
ριο, είναι ένα χαστούκι για τους
φασίστες. Θέλουμε να κλείσουν
τα γραφεία και δεν είμαστε ένας
και δύο αλλά πάρα πολλοί. Ακόμη
και κόσμος που δεν είναι σήμερα
εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να ορ-
γανωνόμαστε, χωρίς οργάνωση
δεν θα δείξουμε ότι θέλουμε να
πάρουν πόδι οι χρυσαυγίτες. Όχι
μόνο από την πόλη μας και από
τη χώρα, αλλά παγκοσμίως. Το κί-
νημα στις άλλες χώρες δίνει μά-
χες, για παράδειγμα στο Αμβούρ-
γο είδαμε τον κόσμο να αντιστέ-
κεται σε όλα αυτά που συμβαί-
νουν. Το κίνημα δε θα μείνει εδώ,
πιστεύω ότι θα πάρει μεγάλες
διαστάσεις».

«Είναι πολύ σημαντικό που βρι-
σκόμαστε όλοι σε αυτό το γεγο-
νός. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγο-
νός για να εξαλειφθεί κάθε ρατσι-
στικό-φασιστικό σκουλήκι. Αν συ-
σπειρωθούμε και φέρουμε φί-
λους, οικογένειες, τους πάντες,
θα δουν ότι είμαστε μια πολύ με-
γάλη δύναμη. Τότε μόνο θα γυρί-
σουμε τους χρυσαυγίτες πίσω
στα λαγούμια τους, μαζί και τις
σεξιστικές και ρατσιστικές ιδέες
τους. Ο κόσμος θα σταματήσει να
βλέπει τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες ως απειλή, θα δει ξε-
κάθαρα ότι το Ισλάμ δε φταίει για
τη φτώχεια, είναι μια θρησκεία
σαν τις άλλες, που έχει ή που δια-
λέγει κάθε πολίτης να έχει», συμ-
πληρώνει η Ρίτα, φοιτήτρια.

Αφροδίτη Φράγκου
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Δυναμικό αντιφασιστικό παρών

Με ανεπανάληπτη (κυριολεκτικά) επι-
τυχία ολοκληρώθηκε η παρέμβαση του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου στην Έκθε-
ση Βιβλίου στο Ζάππειο. Πάνω από 250
επισκέπτες αγόρασαν 310 βιβλία των
εκδόσεών μας! Οι αριθμοί είναι υπερδι-
πλάσιοι από την καλύτερη  προηγούμε-
νη συμμετοχή του ΜΒ σε Έκθεση. Η με-
γάλη συζήτηση και οι αναζητήσεις που
διαπιστώσαμε από την πρώτη μέρα της
Έκθεσης συνεχίστηκε μέχρι το τέλος.
Κυρίαρχη η συζήτηση για τη Ρώσικη
Επανάσταση: πρώτα σε πωλήσεις το
«Έτος Ένα» του Βίκτορ Σερζ, «Η Μόσχα
του Λένιν» του Αλφρέντ Ροσμέρ, ο
«Κρατικός Καπιταλισμός» του Τόνι Κλιφ.
Αλλά δεν περιορίστηκε εκεί. 

Η συντριπτικά αυξημένη παρουσία της
νεολαίας έφερε στις πρώτες θέσεις των
πουλημένων βιβλίων το «Αναρχισμός,
μια μαρξιστική κριτική» και το «Μαρξι-
σμός, θεωρία και πράξη». Ακολουθούν η
«Χιλή», οι «Επαναστατικές ιδέες του
Μαρξ», η «Ισπανία ‘36» και ο «Εμφύλιος
1946-49». Την περασμένη Παρασκευή
που έγινε η εκδήλωση του Συνδέσμου
Εκδοτών και του Ρ/Σ Κόκκινο για την επί-
δραση του Οκτώβρη στη λογοτεχνία και
τον κινηματογράφο (πολύ μαζική), πο-
λύς κόσμος πέρασε από το περίπτερό
μας και αγόρασε δεκάδες βιβλία.

Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική
(όπως μας είπε κάποιος στην Έκθεση:
«Με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν για
τη Ρώσικη θα εξαντλήσετε και τη 2η έκ-
δοση του Σερζ»). 

Επικοινωνήστε με τους συντρόφους
του ΜΒ για παραγγελίες και χρεώσεις
στο 2105247584.

Mεγάλη συναυλία για την «Ηριάννα»
θα γίνει στο Πάρκο Γουδή στις 22/9 με
σκοπό την οικονομική και ηθική ενίσχυ-
ση και υποστήριξή της. 

Συναυλία για την Ηριάννα

Ρεκόρ για το
Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
στην Έκθεση
Βιβλίου

Το μπλοκ των φοιτητών/τριών της ΚΕΕΡΦΑ στις 16/9

Το μπλοκ των μαθητών/τριών Anticapitalista στις 16/9
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Τ
ο ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνεδριάζει σε
μια κρίσιμη συγκυρία γεμάτη δυνατότη-
τες για την αντικαπιταλιστική Αριστερά

και το κίνημα συνολικά στην Ελλάδα αλλά και
διεθνώς.

1. O Τσίπρας κα το επιτελείο του προσπα-
θούν να στηρίξουν το αφήγημα της «επιστρο-
φής στην κανονικότητα». Πέρα από προκλητι-
κό, γιατί «κανονικότητα» ανακηρύσσεται η δια-
τήρηση και το βάθεμα της μνημονιακής βαρ-
βαρότητας, αυτό το αφήγημα είναι και ψεύτικο
σε όλες τις πτυχές του. Η κατάσταση του κα-
πιταλισμού δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της
οικονομικής κρίσης στις ΗΠΑ δεν δείχνει ση-
μάδια υγείας και αντίθετα είναι αντιμέτωπος
με το φάσμα μιας νέας ύφεσης. Πολύ περισ-
σότερο η πολιτική κρίση πλέον αγκαλιάζει τις
«ναυαρχίδες» του παγκόσμιου συστήματος, με
πρώτα και κύρια τις ΗΠΑ.

Όταν ο Τραμπ εκλεγόταν πρόεδρος των
ΗΠΑ, πάσης φύσεως «σχολιαστές» μιλούσαν
για το «κύμα του τραμπισμού» που θα σαρώ-
σει την Ευρώπη μετά τις ΗΠΑ, συμπαρασύρον-
τας προς τα δεξιά τις «μάζες». Η ευρωπαϊκή
δεξιά από τη Μέι στη Βρετανία μέχρι τη ΝΔ
έσπευσαν να συντονιστούν με αυτή την εκτίμη-
ση. Κι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδει-
κνύοντας για άλλη μια φορά ότι το βαρέλι της
δεξιάς μετατόπισης δεν έχει πάτο, έφτασε να
περηφανεύεται για τις σχέσεις της με τον
Τραμπ και το επιτελείο του και να ευθυγραμμί-
ζεται με τις πολεμοκάπηλες πολιτικές του διεκ-
δικώντας «εθνικά ανταλλάγματα». 

Τελικά, η θητεία του Τραμπ αντί για εμπρο-
σθοφυλακή ενός νέου «υποδείγματος» αποδει-
κνύεται ως παράγοντας αποσταθεροποίησης
του παγκόσμιου συστήματος και περαιτέρω
κρίσης της αμερικάνικης ηγεμονίας. Η κρίση
δεν περιορίζεται στο επιτελείο του Τραμπ αλ-
λά αφορά την κυρίαρχη τάξη των ΗΠΑ. Οι κόν-
τρες για τις σχέσεις με την ακροδεξιά, οι αμφι-
βολίες για την οικονομική πολιτική αλλά και
για την εξωτερική πολιτική, το τι σημαίνει
«Αmerica first» και αν μπορεί να εφαρμόσει ο
Τραμπ πολιτική «προστατευτισμού», συγκλονί-
ζουν το αμερικάνικο καπιταλισμό και την ηγετι-
κή του θέση στο παγκόσμιο σύστημα.

Η φασιστική πρόκληση στο Σαρλότσβιλ τον
Αύγουστο, η δολοφονία της Χέδερ Χάγιερ
έβγαλε στους δρόμους ένα μαχητικό, ενωτικό
αντιφασιστικό κίνημα, όπου για πρώτη φορά
μετά από δεκαετίες συνδικάτα παίζουν πρωτο-
ποριακό ρόλο (πχ το συνδικάτο των λιμενερ-
γατών του Σαν Φρανσίσκο). Μια νέα αριστερά
γεννιέται και στην Αμερική του Τραμπ. 

O Μακρόν προβαλλόταν ως ο άλλος «σωτή-
ρας»-πρότυπο, για τον καπιταλισμό και την ΕΕ.
Μπορεί ο Τσίπρας να έχει μετατοπιστεί τόσο
δεξιά ώστε από τις καταγγελίες για «Ολαντρέ-
ου» να σφιχταγκαλιάζεται με τον Μακρόν, αλ-
λά στην ίδια την Γαλλία η δημοτικότητα του
τελευταίου καταρρέει, και η εργατική αντίστα-
ση φουντώνει όπως έδειξε η γενική απεργία
και οι μαζικές διαδηλώσεις της 12 Σεπτέμβρη.

Η εργατική αντίσταση δυναμώνει σε όλες τις
χώρες της ΕΕ και αλληλοτροφοδοτείται με τη
ριζοσπαστικοποίηση που γεννάει η πάλη ενάν-
τια στο ρατσισμό και τους φασίστες. Αυτή την
πραγματικότητα την ανέδειξαν με τον πιο έν-
τονο τρόπο οι μαζικές διαδηλώσεις στο Αμ-
βούργο ενάντια στη Σύνοδο των G20 το καλο-
καίρι. 

Υπήρχαν απόψεις, ευρύτερα στην Αριστερά
και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που έβλεπαν στις εξελί-
ξεις στην Ευρώπη μόνο μια «διαρκή κατάστα-

ση εξαίρεσης», υποτιμούσαν το κίνημα που εί-
χε ξεσηκώσει η εκλογή του Τραμπ στην Αμερι-
κή περίπου σαν υποχείρια της «Χίλαρι». Από-
ψεις που διαπίστωναν «ήττα», «καθίζηση», του
κινήματος κι αντιλαμβάνονταν την κρίση του
ΣΥΡΙΖΑ μέσα από το πρίσμα των «σχεδιασμών
των αστικών επιτελείων για τη μετά-ΣΥΡΙΖΑ
εποχή». 

Διαψεύδονται οι εκτιμήσεις που λίγο πολύ
θεωρούσαν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει κα-
ταφέρει να σταθεροποιήσει τον ελληνικό καπι-
ταλισμό και να περιθωριοποιήσει την εργατική
αντίσταση. 

Στο πρώτο σκέλος, η πολυδιαφημισμένη
«έξοδος στις αγορές» του καλοκαιριού στην
πραγματικότητα ανέδειξε ανάγλυφα τα προ-
βλήματα του ελληνικού καπιταλισμού και της
διαχείρισης του ΣΥΡΙΖΑ. Με επιτόκιο 0,3% χα-
μηλότερο απ’ ότι απέσπασε ο Σαμαράς λίγο
πριν την κατάρρευσή του, θα χρειαστούν
τριάντα χρόνια μνημονιακής βαρβαρότητας
για να φτάσουν σε επιτόκια που θα κάνουν το
ελληνικό χρέος βιώσιμο. Οι ρυθμοί ανάπτυξης
σέρνονται κοντά στο μηδέν, με τα σύννεφα
μιας νέας παγκόσμιας ύφεσης να πυκνώνουν. 

Λίγες μέρες μετά το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στις ,18 Ιούνη ξεκίνησε η μεγάλη απεργία
στους ΟΤΑ που στρίμωξε την κυβέρνηση, κέρ-
δισε την συμπάθεια όλης της εργατικής τάξης
και τη στήριξη όλης της Αριστεράς κι έχει
αφήσει ένα μεγάλο μέτωπο ενεργό, στη πάλη
για προσλήψεις και ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Οι διαδηλώσεις στη ΔΕΘ, 8-9 Σεπτέμ-
βρη, τσαλάκωσαν την εικόνα της «κανονικότη-
τας» που λανσάρει ο Τσίπρας και άνοιξαν την
αυλαία για ένα φθινόπωρο οργής και αντίστα-
σης: ενάντια στο σφαγείο της «τρίτης αξιολό-
γησης», στην επίθεση στα συνδικάτα, για
προσλήψεις και αυξήσεις κόντρα στις ιδιωτικο-
ποιήσεις και τα κλεισίματα. 

Η εργατική αντίσταση και ο προσανατολι-
σμός της δεν «μετριώνται» μονάχα με τις οικο-
νομικές μάχες. Ιστορικά, οι πολιτικές και οι
ιδεολογικές μάχες έχουν λειτουργήσει επανει-

λημμένα ως πυροδότες μεγάλων κύκλων ταξι-
κής αναμέτρησης και στη δεκαετία του ’30 και
στη δεκαετία του ’60. Η διαπίστωση ότι η ερ-
γατική τάξη κι η νεολαία που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ
κοιτάνε σήμερα αηδιασμένοι την εικόνα της
κυβέρνησης και δεν στρέφονται προς τα δε-
ξιά, ενισχύεται για παράδειγμα από την αποτυ-
χία της απόπειρας της ΝΔ να παίξει το χαρτί
του υστερικού αντικομμουνισμού (εξίσωση
«κομμουνισμού-φασισμού» με αφορμή το συ-
νέδριο στη Λετονία). Την επαληθεύει η μεγάλη
ανταπόκριση στις αντιφασιστικές-αντιρατσιστι-
κές πρωτοβουλίες, όπως για την καμπάνια για
το κλείσιμο των γραφείων της ΧΑ, και για τη
διαδήλωση στα γραφεία της στις 16 Σεπτέμ-
βρη.

Αυτή την «εικόνα» τη χρειάζεται η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ για να πρωτοστατήσει το επόμενο διάστη-
μα με τις πρωτοβουλίες της στην κλιμάκωση
των αγώνων, σε όλα τα μέτωπα. 

Στις απεργιακές μάχες που θα ξεδιπλωθούν
γύρω από τη λεγόμενη «τρίτη αξιολόγηση» να
δώσουμε τις δυνάμεις μας για να «γίνει της
Γαλλίας». Στήριξη των απεργιακών αγώνων,
συντονισμός και κλιμάκωσή τους όπως κάνουν
και θα κάνουν ακόμα δυνατότερα οι
εργάτες/τριες ενάντια στο νέο πρότυπο του
Τσίπρα, τον Μακρόν. Να διεκδικήσουμε προσ-
λήψεις, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, κόν-
τρα στην ανεργία, τις απολύσεις και τις «ελα-
στικές» εργασιακές σχέσεις, τις ιδιωτικοποι-
ήσεις και τις επιθέσεις στα συνδικάτα που έχει
στα σκαριά η κυβέρνηση. 

Στις αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές μά-
χες που είναι ήδη ξεκινημένες και παίρνουν
έμπνευση και δύναμη από την αναγέννηση του
κινήματος στις ΗΠΑ και παρόμοιες μάχες από
την Ισπανία μέχρι τη Γερμανία. Με κέντρο την
καμπάνια για το κλείσιμο των γραφείων της
Χ.Α και την ουσιαστική στήριξη της Πρωτοβου-
λίας που έχει συγκροτηθεί. Το αίτημα για το
κλείσιμο των γραφείων της ΧΑ είναι ένα επιθε-
τικό αίτημα που βάζει στο στόχαστρο τη δυνα-
τότητα των ναζί να οργανώνουν τα δολοφονι-

κά τάγματα εφόδου υπό τον μανδύα του «νόμι-
μου πολιτικού κόμματος».

2. Μπορεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πρωτοστατήσει
σε αυτές τις κατευθύνσεις, ενωτικά και μαχητι-
κά; Είναι αλήθεια ότι οι άλλες δυνάμεις της πέ-
ραν του ΣΥΡΙΖΑ Αριστεράς όπως το ΚΚΕ και η
ΛΑΕ υποτιμούν αυτό το καθήκον. Επικεντρώ-
νονται σε συμβολικές κινήσεις μέσα κι έξω
από τη Βουλή με κριτήριο την αύξηση της κοι-
νοβουλευτικής τους εκπροσώπησης όταν έρ-
θει η ώρα των εκλογών. Είναι μια πολιτική κον-
τόθωρη, που ωστόσο δεν περνάει χωρίς αμφι-
σβήτηση από χιλιάδες αγωνιστές και αγωνί-
στριες. 

Γι’ αυτό τον κόσμο είναι προφανής η δυνα-
τότητα αλλά κι η ανάγκη να παρθούν πρωτο-
βουλίες για την οργάνωση της αντίστασης και
των μαχών. Κατανοούν την ανάγκη για μαζική,
δηλαδή ενωτική απάντηση στις μνημονιακές
επιθέσεις. Βλέπουν τις δυνατότητες που υπάρ-
χουν με την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ να ξεδιπλώνεται
και να βαθαίνει κάθε μέρα. Η αυθόρμητη διά-
θεση του κόσμου να κινηθεί μαχητικά κι ενωτι-
κά λειτουργεί σαν πίεση πάνω σε όλες τις ηγε-
σίες της Αριστεράς. Είδαμε τέτοια παραδείγ-
ματα το προηγούμενο διάστημα, όπως για πα-
ράδειγμα με την υποδοχή των προσφυγόπου-
λων στα σχολεία που ένα ολόκληρο κίνημα ξε-
σηκώθηκε ενάντια σε «αγανακτισμένους» ρα-
τσιστές και φασίστες συσπειρώνοντας τα συν-
δικάτα των εκπαιδευτικών, τους συλλόγους
γονέων, τους μαθητές και όλη την Αριστερά
σε μια σειρά περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Αν-
τίστοιχη εικόνα είδαμε το καλοκαίρι στην
απεργία των Δήμων, μια δυνατή απεργία που
ανάγκασε ακόμα και τις πιο σεχταριστικές ηγε-
σίες να την στηρίξουν, με το ΠΑΜΕ να βαδίζει
μαζί με όλους τους απεργούς εγκαταλείπον-
τας την ταχτική των χωριστών συγκεντρώσε-
ων. Αλλά και στη δίκη της Χρυσής Αυγής και
στις αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινη-
τοποιήσεις στις 18 Μάρτη και στις 16 Σεπτέμ-
βρη φάνηκαν ανάγλυφα αυτές οι δυνατότητες. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να αναδειχθεί σε δύνα-
μη που πρωτοστατεί συστηματικά και επίμονα
σ’ αυτή την προσπάθεια. Σε παρόμοιες συνθή-
κες στο παρελθόν η Αριστερά (το ΚΚΕ παλιό-
τερα, ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά πιο πρόσφατα) μπόρε-
σε να γίνει πόλος έλξης και σημείο αναφοράς
για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ που έκανε τις αν-
ταρσίες του ενάντια στη νεοφιλελεύθερη
στροφή της ηγεσίας. Το ερώτημα γιατί αυτές
οι ηγεσίες δεν παίζουν τώρα πια αυτό το ρόλο
και η διάθεση να στηριχτούν πρωτοβουλίες
που τον προωθούν είναι πλατιά διαδεδομένη. 

3. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χαίρει, ακόμα, της εκτίμη-
σης χιλιάδων αγωνιστών έξω από τις γραμμές
της για τη συνεπή στάση της και το ρόλο της
σε κρίσιμες στιγμές της ταξικής πάλης. Χρει-
άζεται να αξιοποιήσει αυτό το «κεφάλαιο» κι
όχι να το κατασπαταλήσει σε μια πορεία σε-
χταριστικής διολίσθησης. Αυτό σημαίνει ότι
πρέπει διαρκώς να αναζητάει συγκεκριμένα
και έμπρακτα τις ευκαιρίες να αναπτύξει την
κοινή δράση, και μέσα σ’ αυτήν, τον πολιτικό
διάλογο με όλον αυτόν τον κόσμο που αναζη-
τάει αριστερή εναλλακτική. Αυτό το νόημα είχε

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά στο 
φθινόπωρο οργής και αντίστασης

Μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ περιφρουρεί την αντιφασιστική διαδήλωση στις 16/9 από τις επιθέσεις της αστυνομίας
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η πρότασή μας στην προηγούμενη συνεδρίαση
του ΠΣΟ για μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση
τον Σεπτέμβρη (το «νέο Σπόρτινγκ»). 

Επίσης, πολύτιμη παρακαταθήκη αποτελεί η
πείρα της ΚΕΕΡΦΑ και του Συντονισμού ενάν-
τια στα Μνημόνια. Η οργάνωση από τα κάτω
και η κόντρα με την παραλυτική στάση της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας είναι μια ολό-
κληρη μάχη που δεν μπορεί να περιορίζεται σε
καταγγελίες για το ρόλο της. Δεν μπορεί να
πάρει σάρκα και οστά χωρίς ενωτικές πρωτο-
βουλίες δράσης για την στήριξη και κλιμάκωση
των αγώνων, ανεξάρτητα από το σε ποια χέρια
βρίσκεται η ηγεσία ενός συνδικάτου. Η επιμο-
νή στις «ανεξάρτητες ταξικές συγκεντρώσεις»
έξω από τα οργανωμένα συνδικάτα, οδηγεί ου-
σιαστικά στην εγκατάλειψη της εργατικής τά-
ξης στο όνομα «νέων υποκειμένων» και σαν αν-
τίληψη και σαν πρακτική. 

Το πολιτικό κι οργανωτικό δυνάμωμα της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η επέκταση της επιρροής της και
η δυνατότητα να κινητοποιεί, εξαρτώνται από
τέτοιες πολιτικές πρωτοβουλίες. Αυτές είναι το
οξυγόνο που θα δώσουν ζωή και χώρο στις το-
πικές και κλαδικές επιτροπές να αναπτύξουν
τη δράση τους και τις πρωτοβουλίες τους. Δια-
φορετικά, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συνεχίσει να χάνει
ευκαιρίες όπως έχασε το προηγούμενο διά-
στημα και το οργανωμένο δίκτυό της θα συνε-
χίσει να αδρανοποιείται. 

Άλλωστε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ γεννήθηκε το 2009
από μια τέτοια πολιτική πρωτοβουλία οργανώ-
σεων και αγωνιστών της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς. Είναι μέτωπο, και εμείς από την
πλευρά μας δεν προσπαθούμε να καταργή-
σουμε τις ιδεολογικές αναφορές των διαφορε-
τικών ρευμάτων που έχουν συγκλίνει και άλ-
λων που θα συγκλίνουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Αυτό που τραυματίζει την ενότητα του μετώ-
που μας είναι κι η επιμονή, με όλο και μεγαλύ-
τερη συχνότητα το τελευταίο διάστημα, ση-
μαντικές αποφάσεις που αφορούν κρίσιμα ση-
μεία της δράσης μας και του συνολικότερου
προσανατολισμού μας, να παίρνονται με διοι-
κητικό τρόπο χωρίς σύγκλιση, ούτε καν με την
πλειοψηφία των 2/3. Η επίκληση της πειθαρ-
χίας σε αποφάσεις μιας σχετικής πλειοψηφίας
στα όργανα, έχει φέρει αδράνεια και παράλυ-
ση. 

Γι’ αυτό το λόγο η σύγκληση της 4ης Συν-
διάσκεψης επείγει: α. Για να μπορέσει το δυνα-
μικό της να συζητήσει συγκροτημένα, ανοιχτά,
δημοκρατικά και συντροφικά όλα τα ζητήματα
και να πάρει αποφάσεις 

β. Για να μπει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο κέντρο της
πολιτικής συζήτησης του κόσμου της Αριστε-
ράς, που αποδεσμεύεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, μέ-
νει ακάλυπτος από τις ανεπάρκειες των άλλων
αριστερών δυνάμεων και αναζητάει στήριξη
και προοπτική για τους αγώνες του.

Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αναβληθεί
για ένα ακόμα εξάμηνο κατά το οποίο η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ θα «σέρνεται», ενώ οι εξελίξεις τρέ-
χουν κι οι ευκαιρίες θα περνούν μπροστά στα
μάτια μας. Γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε την
σύγκληση της 4ης Συνδιάσκεψης όχι αργότε-
ρα από το πρώτο 15μερο του Γενάρη και την
επιφόρτιση της ΚΣΕ με τα συγκεκριμένα καθή-
κοντα για αυτό τον στόχο (επεξεργασία Θέσε-
ων, οργανωτική προετοιμασία κλπ). 

Τα μέλη του ΣΕΚ στην ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

• Το κείμενο αυτό κατατέθηκε στην ΚΣΕ στη
συνεδρίασή της στις 15 Σεπτέμβρη.

ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

“Μας εμπνέει ο αγώνας στην Ελλάδα”

Ο
Μαρκ Γκούντκαμπ, που πήρε μέρος
στην μεγάλη αντιφασιστική διαδήλω-
ση του Σαββάτου 16/9, μέλος της

αδερφής οργάνωσης του ΣΕΚ στην Αυστρα-
λία Solidarity, είναι δάσκαλος από το Σίδνεϊ,
μέλος της “Συμμαχίας δράσης υπέρ των
προσφύγων” και του δικτύου “Δάσκαλοι στο
πλευρό των προσφύγων”. Ο Μαρκ που μετά
την Αθήνα ταξίδεψε στην Λέσβο για να επι-
σκεφθεί το νησί-σύμβολο της αλληλεγγύης
στο πλευρό των προσφύγων, μίλησε στον
Κυριάκο Μπάνο.

Η Αυστραλία είναι παραδοσιακά μια από τις

χώρες προορισμού για τους πρόσφυγες. Πώς

αντιμετωπίζονται από την Αυστραλιανή κυ-

βέρνηση; 

Το ζήτημα των προσφύγων και των μετανα-
στών είναι κεντρικό θέμα στην πολιτική σκη-
νή της Αυστραλίας. Από την αρχή της δεκαε-
τίας του '90 διαφορετικά κύματα προσφύγων
έφτασαν στην Αυστραλία. Το 1993 έχουμε
ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων από το Ιράκ,
αργότερα χιλιάδες από το Αφγανιστάν. Οι
πρόσφυγες φτάνουν στην Αυστραλία μέσω
της Μαλαισίας και της Ινδονησίας. Τα δυο
μεγάλα πολιτικά κόμματα, οι Φιλελεύθεροι
και οι σοσιαλδημοκράτες του Εργατικού κόμ-
ματος αντιμετώπισαν τους πρόσφυγες με
πρωτοφανή καταστολή.

Η τότε κυβέρνηση των Εργατικών αποφά-
σισε πρώτη την υποχρεωτική κράτηση των
προσφύγων. Όποιος έφτανε με βάρκα στα
παράλια της Αυστραλίας έμπαινε κατευθείαν
σε κέντρο κράτησης χωρίς δεύτερη επιλογή.
Κέντρα κράτησης χρησιμοποιήθηκαν μέχρι
το 2001 σε διάφορα σημεία της αυστραλια-
νής επικράτειας.

Το κίνημα οργάνωσε τεράστιες διαδηλώ-
σεις. Βάζαμε λεωφορεία από όλη τη χώρα
και διαδηλώναμε κατά χιλιάδες σε πολύ με-
γάλες διαδηλώσεις έξω από τα κέντρα κρά-
τησης που στην πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων ήταν φτιαγμένα σε απομονωμένα μέρη χι-
λιάδες χιλιόμετρα μακρυά από τις πόλεις. 

Το 2001 μετά από χρόνια παρουσίας του
κινήματος, η συντηρητική κυβέρνηση που μό-
λις είχε εκλεγεί αποφάσισε να κλείσει τα κέν-
τρα κράτησης στην Αυστραλία και να ανοίξει
καινούρια σε νησιά. Το παράδειγμα του νησι-
ού Ναούρου στη μέση του νότιου Ειρηνικού
που μετατράπηκε σε στρατόπεδο συγκέν-
τρωσης προσφύγων είναι ίσως ένα από τα
πιο απάνθρωπα παραδείγματα. 

Ένα άλλο ακραίο παράδειγμα είναι το κέν-
τρο κράτησης στο νησί Μάνους στην Πα-
πούα - Νέα Γουινέα.

Από το 2009 και μετά έχουμε ένα νέο κύμα
προσφύγων με δεκάδες χιλιάδες αφίξεις.
Πρόσφυγες από την Σρι Λάνκα με χιλιάδες
Ταμίλ να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις
σφαγές που έκανε ο κυβερνητικός στρατός
μετά τη λήξη του εμφύλιου πολέμου.  Επίσης
χιλιάδες είναι και οι Σύριοι πρόσφυγες που
έφτασαν με βάρκες από την Μαλαισία. Τα τε-
λευταία χρόνια έχουμε μεγάλο ποσοστό
Μουσουλμάνων Ροχίνγκια που καταφθάνουν
στην Αυστραλία με τους περισσότερους να
κλείνονται στα κέντρα κράτησης στα νησιά

Μάνους και Ναούρου.
Από τις 19 Ιούλη του 2013 κανένας πρό-

σφυγας δεν επιτρέπεται να φτάνει στην Αυ-
στραλία αλλά φυλακίζονται όλοι στο νησί
Μάνους χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά.

Ποιες είναι οι αντιδράσεις του αντιρατσιστικού

κινήματος αυτά τα χρόνια;  

Σαν κίνημα έχουμε πάρει μια σειρά πρωτο-
βουλίες. Κατ'αρχήν δουλέψαμε ενωτικά μαζί
με τα συνδικάτα, κάποια από τα οποία έχουν
κάνει σημαντικά βήματα στήριξης των προ-
σφύγων και των μεταναστών που φαίνονται
ακόμα και στα καταστατικά τους.

Επίσης προσπαθήσαμε να οργανώσουμε
διάφορα δίκτυα αντιρατσιστών παίρνοντας
πρωτοβουλίες για να φτιάξουμε ομάδες
όπως “Μητέρες στο πλευρό των προσφύ-
γων”, “Γιαγιάδες για τους πρόσφυγες”, “Δά-
σκαλοι για τους πρόσφυγες” κινητοποιώντας
εκατοντάδες και χιλιάδες κόσμο σε τοπικές
δράσεις.

Ταυτόχρονα βλέπουμε τους εαυτούς μας
σαν μέρος ενός παγκόσμιου κινήματος αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες. Το 2015 με την
μεγάλη μετακίνηση προσφύγων στην Ευρώ-
πη παρακολουθήσαμε από κοντά τις κινητο-
ποιήσεις και κάναμε μεγάλα συλλαλητήρια
αλληλεγγύης στους αγωνιζόμενους αντιρα-
τσιστές στην Ευρώπη. Αυτός είναι και ο λό-
γος που τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε
δυναμικά και οργανώνουμε κινητοποιήσεις
μαζί με το διεθνές κίνημα γύρω από τις 21
Μάρτη κάθε χρόνο συμμετέχοντας στα διε-
θνή καλέσματα. 

Διαδήλωσες μαζί μας στην Αθήνα στο μεγά-

λο αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Ποιες είναι

οι εντυπώσεις σου;

Η μάχη που δίνεται στην Ελλάδα και σε
όλη την Ευρώπη έχει τεράστια επιρροή σε
εμάς. Βλέπαμε τις φωτογραφίες από τον κό-
σμο που έφθανε στους σιδηροδρομικούς

σταθμούς στην Αυστρία και τη Γερμανία για
να σταθεί στο πλευρό των προσφύγων. Οι
ιστορίες από τον απλό κόσμο στην Ελλάδα
που παρά την οικονομική κρίση έδειξε τόσο
μεγάλη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες είναι
ένας από τους βασικούς λόγους που θέλω να
ταξιδέψω στη Λέσβο. Όλα αυτά μας εμπνέ-
ουν και μας δίνουν δύναμη. 

Και όλα αυτά τα παραδείγματα προσπα-
θούμε να τα υλοποιήσουμε και στην Αυστρα-
λία. Εξηγούμε πως δεν είναι δυνατόν την
ώρα που πνίγονται πρόσφυγες που προσπα-
θούν να σώσουν τη ζωή τους από τη φτώχεια
και τον πόλεμο, η Αυστραλία να μην χρησιμο-
ποιεί τον τεράστιο στρατιωτικό της στόλο για
να σώσει ανθρώπινες ζωές που πνίγονται
στον Ειρηνικό. 

Ταυτόχρονα βλέπουμε τους ακροδεξιούς
σε όλο τον κόσμο να πανηγυρίζουν με τις πο-
λιτικές της Αυστραλίας. Όταν ακούμε ακρο-
δεξιούς να χρησιμοποιούν την Αυστραλία ως
παράδειγμα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πολ-
λή δουλειά να κάνουμε αφού δυστυχώς η Αυ-
στραλία δεκαετίες τώρα εξάγει αρνητικά πα-
ραδείγματα κρατικής ρατσιστικής καταστο-
λής απέναντι στους πρόσφυγες.

Αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας σαν
κομμάτι ενός μεγαλύτερου διεθνούς κινήμα-
τος. Ξέρουμε και καταλαβαίνουμε πως αν κα-
ταφέρουμε να τσακίσουμε τις απάνθρωπες
ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων της
Αυστραλίας τότε στέλνουμε ένα τεράστιο πα-
ράδειγμα και δίνουμε δύναμη και στο διεθνές
κίνημα συνολικά. Είναι μια παγκόσμια μάχη
απέναντι στους φασίστες, αλλά και απέναντι
στο ρατσισμό και στο πλευρό των προσφύ-
γων και η συμμετοχή μου στη διαδήλωση για
να κλείσουν τα γραφεία των ναζί στην Αθήνα,
εκτός από προσωπική έμπνευση, κουβαλάει
και τους χαιρετισμούς όλων των συντρόφων
μου πίσω στην Αυστραλία.

Σύνταγμα, 16/9



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. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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ΠΕΜΠΤΗ 21/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ συντριβάνι 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Π. Φύσσα 7.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Άγιος Θεράποντας 6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 6.30μμ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου, 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 12μες
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μες

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος 
Δεκελείας 12μες

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε, 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου
11πμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Κομνηνών 11πμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και Ρήγα
Φεραίου 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά 11πμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 Cello Cafe 8μμ
95 χρόνια από τη Μικρασιατική 
καταστροφή – Να γιατί δεν 
ξεχνάμε τι σημαίνει προσφυγιά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 Cello Cafe 8μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλητής: Πάνος Πόλκας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ BigMouth 8μμ
Τα εγκλήματα του καπιταλισμού
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 καφέ BigMouth 8μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί για τις
γερμανικές εκλογές
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 της Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 στέκι 8μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί για τις
γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Σταμοδήμου 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ

Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ιστορία αγώνων για 
τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλητής: Χρήστος Κορναράκης

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Η κρίση του Τραμπ δεν είναι μόνο δικη του
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
H 16 Σεπτέμβρη έγραψε ιστορία–
συνεχίζουμε!
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Νότος (Μικράς Ασίας
– δημαρχείο) 7.30μμ
H 16 Σεπτέμβρη έγραψε ιστορία
–συνεχίζουμε!
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 Θόλος 6.30μμ
Η κρίση του Τραμπ δεν είναι μόνο δική του
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 Θόλος 6.30μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί για τις
γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Άνεμος 8μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί 
για τις γερμανικές εκλογές
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 κυλικείο πολιτιστικού 
κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 Φιλοσοφική 7μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί 
για τις γερμανικές εκλογές
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί 
για τις γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Να κλείσουμε τα «γραφεία» των ναζι δο-
λοφόνων – Πώς συνεχίζουμε μετά τα με-
γάλα αντιφασιστικά συλλαλητήρια
Ομιλητής: Κώστας Δανακτσής

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλήτρια: Αλίκη Ντάκαρη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Πολύκεντρο 7μμ
Η κρίση του Τραμπ δεν είναι μόνο δική του
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 καφέ Πολύκεντρο 7μμ
Ιστορία αγώνων 
για τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Η κρίση του Τραμπ δεν είναι μόνο δική του
Ομιλητής: Ραφαήλ Μπελενιώτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Φιλοιστρο 8μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί 
για τις γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – 
Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Ιστορία αγώνων για 
τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί 
για τις γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Τρανς – η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ «6», 7μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί 
για τις γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 καφέ «6», 7μμ
Ιστορία αγώνων για 
τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Τζέγκα 7μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί 

για τις γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 καφέ Τζέγκα 7μμ
Ιστορία αγώνων για τη γυναικεία 
απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 καφέ Υγιεινό με νου, 7.30μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί για τις
γερμανικές εκλογές
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/9 καφέ Βεσπάκι 8μμ
H 16 Σεπτέμβρη έγραψε ιστορία
–συνεχίζουμε!
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 28/9 καφέ Βεσπάκι 8μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9 πλατεία Αυδή 7μμ
H 16 Σεπτέμβρη έγραψε ιστορία
–συνεχίζουμε!
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μετά τα μεγάλα αντιφασιστικά 
συλλαλητήρια συνεχίζουμε – 
να κλείσουν τα γραφεία των νεοναζί
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί για τις
γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

• ΠΕΜΠΤΗ 21/9 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Η κρίση του Τραμπ δεν είναι μόνο δική του
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
• ΠΕΜΠΤΗ 28/9 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9 δημαρχείο 7.30μμ
H 16 Σεπτέμβρη έγραψε  ιστορία–συ-
νεχίζουμε!
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Η κρίση του Τραμπ δεν είναι μόνο δική του
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/9 καφέ Industriel 8μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί για τις

γερμανικές εκλογές
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
• ΠΕΜΠΤΗ 21/9 καφέ Industriel 8μμ
Η κρίση του Τραμπ δεν είναι μόνο δική του
Ομιλήτρια: Μαίρη Γουορντ

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/9 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Ιστορία αγώνων 
για τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 28/9 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί 
για τις γερμανικές εκλογές
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Τα εγκλήματα του καπιταλισμού
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 28/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Ιστορία αγώνων 
για τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Ιλεάννα Ζαχαροπούλου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/9 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6.30μμ
Τρανς - Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΠΕΜΠΤΗ 28/9 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώ-
βρης 1917
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9 
καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9 αιθ. 1 ΣΔΟ (1ος ορ.) 1μμ
Από την Ελλάδα ως την Αμερική – 
η δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9 αιθ. 2, 2μμ
Από την Ελλάδα ως την Αμερική – 
η δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9 αίθριο 1μμ
Η κρίση του Τραμπ δεν είναι μόνο
δική του
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΝΟΠΕ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/9 αίθριο ΝΟΜΙΚΗΣ 1μμ
Η κρίση του Τραμπ δεν είναι μόνο δική του
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

Μαρξιστικά Φόρουμ
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Σ
τις 14 Σεπτέμβρη του 1867 το
έντυπο των γερμανικών εκδο-
τικών οίκων ανακοίνωνε την

κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου πολι-
τικής οικονομίας. O πλήρης τίτλος
του ήταν Το Κεφάλαιο – Κριτική της
Πολιτικής Οικονομίας και συγγραφέ-
ας του ο Καρλ Μαρξ. Ήταν ο Πρώ-
τος Τόμος (Το προτσές παραγωγής
του κεφαλαίου). 

Χρειάστηκαν περισσότερα από δέ-
κα χρόνια συστηματικής μελέτης
στη περίφημη βιβλιοθήκη του Βρε-
τανικού Μουσείου στο Λονδίνο όπου
ζούσε για να ολοκληρωθεί αυτός ο
πρώτος τόμος. Ο Μαρξ πέθανε το
1883 και το έργο της έκδοσης των
δυο επόμενων τόμων το 1885 και το
1894, μια τιτάνια προσπάθεια, την
ανέλαβε ο φίλος και σύντροφός του,
ο Φρίντριχ Ένγκελς. 

Ο Πρώτος Τόμος κυκλοφόρησε σε
1.000 αντίτυπα και χρειάστηκαν τέσ-
σερα χρόνια για να εξαντληθούν.
Παρά τις προσπάθειες του Ένγκελς
και άλλων συντρόφων του το Κεφά-
λαιο αντιμετώπισε ένα «τοίχο σιω-
πής» στην Γερμανία. Το αντίθετο συ-
νέβη στην Ρωσία. Μεταφράστηκε
και κυκλοφόρησε μόλις ένα χρόνο
μετά τη γερμανική έκδοση. Η τσαρι-
κή λογοκρισία ενέκρινε την έκδοσή
του θεωρώντας ότι η ρωσική κοινω-
νία δεν έμοιαζε καθόλου με τις κοι-
νωνίες της δυτικής Ευρώπης. Πού-
λησε αμέσως 3.000 αντίτυπα. Οι λο-
γοκριτές ποτέ δεν φημίζονταν για
την οξυδέρκειά τους. 

Εκατό πενήντα χρόνια μετά, το
Κεφάλαιο του Μαρξ εξακολουθεί να
εκδίδεται, να διαβάζεται και να προ-
καλεί συζητήσεις και αντιπαραθέ-
σεις. Με μονότονη συχνότητα οι
απολογητές του καπιταλισμού συμ-
περαίνουν ότι ο Μαρξ είναι ξεπερα-
σμένος, και το έργο του -μαζί με το
Κεφάλαιο- ανήκει -στην καλύτερη
περίπτωση- στο μουσείο της ανθρώ-
πινης σκέψης. Αυτό έγινε και μετά
τον υποτιθέμενο θρίαμβο του καπι-
ταλισμού στις αρχές της δεκαετίας
του ’90. Αλλά όταν το παγκόσμιο σύ-
στημα χτυπήθηκε από μια κρίση που
εξακολουθεί να είναι παρούσα δέκα
χρόνια μετά, το ενδιαφέρον για τον
Μαρξ αναζωπυρώθηκε. 

Επαναστάτης 

Το Κεφάλαιο είναι καρπός μιας
εργασίας που κράτησε δεκαετίες και
που για τον Μαρξ ήταν αναπόσπα-
στο κομμάτι της επαναστατικής του
δράσης. Όπως όλοι οι επαναστάτες
έτσι κι ο Μαρξ -κι ο Ένγκελς- δεν
«γεννήθηκε» επαναστάτης ή πολύ
περισσότερο «μαρξιστής». 

Ο Μαρξ ξεκίνησε την πολιτική του
διαδρομή εμπνεόμενος από τις ιδέ-
ες της Μεγάλης Γαλλικής Επανά-
στασης και στηλίτευε την πρωσική
απολυταρχία που στις επόμενες δε-
καετίες θα δημιουργούσε το σύγ-
χρονο γερμανικό κράτος. Δυο παρά-
γοντες τον ώθησαν στην κριτική του

καπιταλισμού. Ο πρώτος ήταν η με-
γάλη αντίφαση ανάμεσα στις υπο-
σχέσεις της Γαλλικής Επανάστασης
για «ελευθερία-ισότητα-αδελφότη-
τα» και την πεζή και κυνική πραγμα-
τικότητα της νέας αστικής κοινωνίας
που αναπτυσσόταν ασυγκράτητα. Ο
δεύτερος ήταν τα σοσιαλιστικά και
κομμουνιστικά ρεύματα και οργανώ-
σεις που αναπτύσσονταν. 

Η εργατική τάξη σαν το υποκείμε-
νο της επαναστατικής ανατροπής
του καπιταλισμού, αυτή ήταν η με-
γάλη «ανακάλυψη» του νεαρού
Μαρξ, μετά την επαφή του με γαλλι-
κές και γερμανικές κομμουνιστικές
κινήσεις στο Παρίσι των μέσων της
δεκαετίας του 1840. Συγκέντρωναν
ήδη στις γραμμές τους χιλιάδες ερ-
γάτες και ήταν η πρώτη του εμπει-
ρία από το οργανωμένο εργατικό κί-
νημα. Τον ίδιο ρόλο έπαιξε και μια
απεργία των κλωστοϋφαντουργών
στην Σιλεσία. Την ίδια περίοδο ο
Ενγκελς ζούσε τη μεγάλη ανάπτυξη
του εργατικού κινήματος των Χαρτι-
στών στη Βρετανία, το λίκνο του
παγκόσμιου καπιταλισμού. 

Τα επόμενα χρόνια της ζωής του,
μαζί με τον Ένγκελς, θα ανέπτυσσε
τις θεωρίες του για τον ιστορικό υλι-
σμό, την οικονομία και τις κρίσεις,
την ανάγκη της σοσιαλιστικής επα-
νάστασης, γράφοντας τα διάσημα
βιβλία του. Όμως, η ενασχόληση με
τη θεωρία πήγαινε μαζί με την επα-
ναστατική δράση. Από τη δημιουρ-
γία της Κομμουνιστικής Ένωσης το
1847 με σύνθημα “εργάτες όλων
των χωρών ενωθείτε” και διακήρυξη
το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού
Κόμματος, μέχρι τη Α’ Διεθνή το
1864, και από τις επαναστάσεις του
1848 μέχρι την Παρισινή Κομμούνα
το 1871, η πολιτική δραστηριότητα

βάδισε χέρι-χέρι με τη διαμόρφωση
της θεωρίας.

Καπιταλισμός 

Το Κεφάλαιο δεν είναι μια ανάλυ-
ση περιορισμένη στο βρετανικό κα-
πιταλισμό των μέσων του 19ου αι-
ώνα. Αυτό που το διατηρεί επίκαιρο
είναι το γεγονός ότι ο Μαρξ δίνει μια
συνολική ανάλυση των κοινωνικών
σχέσεων στον καπιταλισμό και του
τρόπου με τον οποίο αυτές οι σχέ-
σεις γεννάνε το «νόμο κίνησης» του
συστήματος. 

Το κάνει από μια συγκεκριμένη τα-
ξική σκοπιά, αυτή της εργατικής τά-
ξης. Ένα από τα πράγματα που θα
ξαφνιάσουν την αναγνώστρια και
τον αναγνώστη του Κεφάλαιου είναι
η διαρκής «παρουσία» της εργατι-
κής τάξης, με δυο τρόπους. Οι σελί-
δες του Κεφαλαίου είναι γεμάτες
από τη φρίκη των συνθηκών εργα-
σίας και διαβίωσης που είχε επιβάλει
ο καπιταλισμός της Βιομηχανικής
Επανάστασης. Αλλά και γεμάτες
από την πάλη των εργατών, την αντί-
στασή τους που ασκεί διαρκώς μια
αντίρροπη δύναμη στην πίεση των
καπιταλιστών να εντείνουν την εκμε-
τάλλευση (για παράδειγμα στο τμή-
μα για την εργάσιμη μέρα). 

Αυτό δεν κάνει το Κεφάλαιο ένα
«εύκολο» βιβλίο. Τα πρώτα τμήματα
του Πρώτου Τόμου, όπου ο Μαρξ
καταπιάνεται με το εμπόρευμα για
να οικοδομήσει τη δικιά του εκδοχή
για την «εργασιακή θεωρία της
αξίας» μπορεί να μοιάζουν με σπα-
ζοκεφαλιά. Όμως, είναι απαραίτητο
βήμα. Η αξία ενός εμπορεύματος
δεν καθορίζεται από την προσφορά
και την ζήτηση αλλά από τον ανα-
γκαίο χρόνο εργασίας που απαιτεί-

ται για την παραγωγή του με τις με-
θόδους παραγωγής και τα εργαλεία
που υπάρχουν. Τη «νεκρή εργασία»
(πρώτες ύλες, μηχανήματα) και τη
«ζωντανή εργασία», δηλαδή τη δου-
λειά των εργατών. 

Ο Μαρξ βάζει ένα ερώτημα. Αν οι
καπιταλιστές πουλάνε τα εμπορεύμα-
τά τους πάνω κάτω στην αξία τους
τότε πως προκύπτει το κέρδος για
την τάξη των καπιταλιστών συνολικά; 

Η ικανότητα για εργασία, η «εργα-
τική δύναμη» γίνεται κι αυτή εμπό-
ρευμα στον καπιταλισμό. Ο Μαρξ
υποστηρίζει ότι μόνο η δουλειά των
εργατών παράγει νέα αξία. Όμως
πόσο «κοστίζει» στον καπιταλιστή
αυτό το ιδιόρρυθμο εμπόρευμα; Η
απάντηση είναι όσο χρειάζεται στον
εργάτη για να αναπαράγει την εργα-
τική του δύναμη, την ικανότητά του
για δουλειά. Ένα τμήμα της αξίας
που παράγεται πηγαίνει στον εργά-
τη με τη μορφή του μισθού για να
μπορέσει να τραφεί, να στεγαστεί,
να διασκεδάσει, και να πάει την επό-
μενη μέρα στη δουλειά. Το υπόλοι-
πο, αυτό που ο Μαρξ ονομάζει «υπε-
ραξία» είναι η βάση του κέρδους
του καπιταλιστή. 

Άρα η εκμετάλλευση δεν είναι πα-
ραφωνία στη λειτουργία ενός συ-
στήματος που υποτίθεται ότι βασίζε-
ται στην ισότιμη ανταλλαγή. Αν
ίσχυε κάτι τέτοιο το σύστημα θα
μπορούσε να μεταρρυθμιστεί για να
λειτουργεί δίκαια προς όφελος
όλων. Όμως, η εκμετάλλευση είναι η
καρδιά του συστήματος. 

Το κυνήγι του κέρδους επιβάλλε-
ται πάνω σε όλα τα επιμέρους κεφά-
λαια μέσα από τον ανταγωνισμό. Ο
καπιταλισμός είναι ένα δυναμικό σύ-
στημα που επαναστατικοποιεί διαρ-
κώς τα μέσα παραγωγής και ανταλ-

λαγής, τις μεθόδους εργασίας. Ο
κάθε καπιταλιστής πρέπει να απο-
σπάει ένα όλο και μεγαλύτερο τμή-
μα αξίας από τους εργάτες «του» αν
θέλει να μείνει στο παιχνίδι του αν-
ταγωνισμού με τους άλλους καπιτα-
λιστές. Αν μείνει πίσω χάνεται και
καταστρέφεται. Οι καπιταλιστές
πρέπει να χρησιμοποιούν ένα μέρος
της υπεραξίας για να «συσσωρεύ-
σουν», να αγοράσουν για παράδειγ-
μα καινούργια μηχανήματα που θα
παράγουν πιο γρήγορα και πιο φτη-
νά τα προϊόντα τους. 

Το αποτέλεσμα είναι διπλό και
ισχύει σήμερα όσο ίσχυε την εποχή
του Μαρξ. 

Συλλογική εργασία

Το σύστημα δημιουργεί μια εργα-
τική τάξη συγκεντρωμένη σε μεγά-
λους χώρους δουλειάς, που την
ενώνει η εκμετάλλευση και η συλλο-
γική εργασία. Μια εργατική τάξη
που έχει τη δυνατότητα να παραλύει
το σύστημα σταματώντας τη μηχανή
που παράγει κέρδος. Το κυνήγι της
ανταγωνιστικής συσσώρευσης έχει
δημιουργήσει μια κατάσταση όπου
σήμερα μια «χούφτα» εργάτες βά-
ζουν σε κίνηση (άρα και μπορούν να
τα σταματήσουν) εργοστάσια και
μηχανήματα που η αξία τους είναι
χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από την
εποχή του Μαρξ.

Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι
ο ανταγωνισμός για το κέρδος και η
συσσώρευση κεφαλαίου γίνονται η
πηγή των κρίσεων που μαστίζουν
τον καπιταλισμό. Ο Μαρξ καταπιάνε-
ται πιο λεπτομερειακά με τον αντα-
γωνισμό και τις κρίσεις του συστή-
ματος στο Δεύτερο και το Τρίτο τό-
μο του Κεφαλαίου όπου γράφει για
την πτωτική τάση του ποσοστού
κέρδους. 

Το Κεφάλαιο είναι λοιπόν το «κλει-
δί» για την επιστημονική ανάλυση
του καπιταλισμού. Την κατανόηση
αυτού του καταστροφικού εκμεταλ-
λευτικού συστήματος για να μπορέ-
σουμε να παλέψουμε αποτελεσματι-
κά για την ανατροπή του. Αυτή ήταν
άλλωστε η φιλοδοξία του Μαρξ όταν
το έγραφε. Έγραφε ότι έλπιζε ότι
«θα είναι το πιο τρομερό βλήμα στα
κεφάλια των αστών». 

Ο Ενγκελς στο επικήδειο λόγο του
στο μνήμα του Μαρξ το 1883 έλεγε:
«Ο Μαρξ ήταν πάνω από όλα επανα-
στάτης. Η πραγματική του αποστο-
λή στη ζωή ήταν να συμβάλλει με
διάφορους τρόπους στην ανατροπή
της καπιταλιστικής κοινωνίας και
των κρατικών θεσμών που αυτή έχει
δημιουργήσει, να συμβάλλει στην
απελευθέρωση του σύγχρονου προ-
λεταριάτου, που ήταν ο πρώτος που
το έκανε να αποκτήσει συνείδηση
της θέσης και των αναγκών του, να
αποκτήσει συνείδηση των συνθηκών
της απελευθέρωσής του». 

Λέανδρος Μπόλαρης

150 χρόνια “Κεφάλαιο”



Σ
ε πανικό βρίσκεται το ισπανικό
κράτος και η κυβέρνησή του
μπροστά στο δημοψήφισμα

που οργανώνεται στην Καταλωνία
την 1η του Οκτώβρη. Η κυβέρνηση
του Ραχόι δεν αναγνωρίζει το δημο-
ψήφισμα, το καταγγέλλει ως παρά-
νομο και ολόκληρος ο κρατικός μη-
χανισμός έχει ριχτεί στη μάχη για να
το σταματήσει. Η κυβέρνηση της
Καταλωνίας που οργανώνει το δημο-
ψήφισμα, από τη μεριά της έχει ήδη
περάσει την ανάλογη νομοθεσία για
τη διεξαγωγή του και δηλώνει ότι
την 1η του Οκτώβρη θα έχουν στη-
θεί έξι χιλιάδες κάλπες.

Όταν λέμε ότι ολόκληρο το κρά-
τος έχει μπει στη μάχη, είναι κυριο-
λεξία. Η εισαγγελία βγάζει παράνο-
μες τις αποφάσεις της καταλανικής
κυβέρνησης, απειλεί και εκβιάζει
τους δημόσιους υπάλληλους ότι αν
βοηθήσουν στη διεξαγωγή του δη-
μοψηφίσματος, παρανομούν και κιν-
δυνεύουν. Το Υπουργείο Οικονομι-
κών προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο
των λογαριασμών της καταλανικής
κυβέρνησης, μέχρι και των πιστωτι-
κών καρτών που έχουν στη διάθεσή
τους οι υπουργοί και άλλοι αξιωμα-
τούχοι, για να μην μπορεί να διατε-
θεί δημόσιο χρήμα για το δημοψήφι-
σμα. Η αστυνομία εισβάλλει στα τυ-
πογραφεία όπου τυπώνεται προ-
εκλογικό υλικό, έχουν ήδη κάνει κα-
τασχέσεις πάνω από δύο εκατομμυ-
ρίων αφισών και φυλλαδίων. Η
Γκουάρδια Θιβίλ (Χωροφυλακή) έχει
κατεβάσει το επίσημο σάιτ της κατα-
λανικής κυβέρνησης με την ενημέ-
ρωση για το πού και πώς ψηφίζεις.
Προσπάθειες που έχουν γίνει σε πε-
ριοχές εκτός Καταλωνίας να οργα-
νωθούν εκδηλώσεις ενημέρωσης και
στήριξης διαλύθηκαν από την αστυ-
νομία. Τα ισπανικά ΜΜΕ έχουν μετα-
τραπεί σε μηχανές ανοιχτής προπα-
γάνδας, θυμίζοντας το MEGA και το

ΣΚΑΙ πριν το ελληνικό δημοψήφισμα
το 2015. Οι απειλές που χρησιμοποι-
ούν είναι οι αναμενόμενες: θα κα-
ταρρεύσει η οικονομία της Καταλω-
νίας, θα μείνει εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θα αποσυρθούν όλες οι
τράπεζες και οι επιχειρήσεις κλπ.

Σε πολιτικό επίπεδο όλη αυτή η
επιθετικότητα δεν έχει κανένα απο-
τέλεσμα. Πρώτον, στην ίδια την Κα-
ταλωνία έχει εξαγριώσει τον κόσμο,
μιας και το ισπανικό κράτος πλέον
δεν αρνείται απλώς το δικαίωμα
στην αυτοδιάθεση, αλλά το ίδιο το
δημοκρατικό δικαίωμα να ψηφίσεις.
Το “Ναι” στην ανεξαρτησία πλέον γί-
νεται ένα με το σύνθημα “Θα ψηφί-
σουμε”. Δεύτερον, τόσο η ισπανική
Δεξιά όσο και η Σοσιαλδημοκρατία

(PSOE) έχουν καταρρεύσει εκλογικά
στην Καταλωνία τα τελευταία χρό-
νια. Όσο και να φωνάζουν δεν είναι
πολλοί αυτοί που τους ακούνε. Το
PSOE είχε 45% το 2008 και 16% στις
περσινές εκλογές, ενώ το Λαϊκό
Κόμμα δεν έφτασε το 14%.

Δικαιώματα

Το καταλανικό ζήτημα ήταν ανοι-
χτό από τις αρχές του 20ου αιώνα,
και έκλεισε για 40 χρόνια κάτω από
την μπότα της φρανκικής δικτατο-
ρίας. Η ήττα της ισπανικής επανά-
στασης του ‘36 σήμανε χιλιάδες νε-
κρούς, φυλακισμένους, εξόριστους
και όλα τα δικαιώματα των γλωσσι-
κών και εθνικών μειονοτήτων στο γύ-
ψο. Ο Λιούς Κομπάνις που είχε κη-

ρύξει την “Καταλανική Δημοκρατία”
το 1934, παραδόθηκε από τους ναζί
στον Φράνκο για να εκτελεστεί το
1940. Η ισπανική “Μεταπολίτευση”
μετά το θάνατο του δικτάτορα το ‘75
έγινε με τρόπο ώστε ο βασικός μη-
χανισμός του φρανκικού κράτους να
παραμείνει αλώβητος. Το Σύνταγμα
του ‘78 νομιμοποίησε την ομαλή με-
τάβαση από το δικτάτορα στο βασι-
λιά, με όλους τους χουντικούς να
παραμένουν στις θέσεις τους, και
έκοψε ξανά τη συζήτηση για το δι-
καίωμα στην αυτοδιάθεση.

Όμως η πολιτική κρίση, τα τελευ-
ταία έξι χρόνια, στην Καταλωνία πή-
ρε χαρακτηριστικά αναγέννησης του
κινήματος για την ανεξαρτησία. Η
εθνική επέτειος των Καταλανών στις

11 Σεπτέμβρη μετατράπηκε χρόνο
με το χρόνο σε μαζική ανυπακοή
προς το ισπανικό κράτος. Το 2012
πήραν μέρος σχεδόν 1,5 εκατομμύ-
ριο άνθρωποι. Αυτό προκάλεσε αλυ-
σιδωτές αντιδράσεις στο πολιτικό
σκηνικό, την ώρα που το κίνημα της
ανεξαρτησίας απλωνόταν στις γειτο-
νιές και δενόταν με τη συνολικότερη
οργή ενάντια στη λιτότητα, τη δια-
φθορά, την καταστολή και το “καθε-
στώς του ‘78” που έχει στο κέντρο
του το Παλάτι. Αποκορύφωμα αυτής
της αλλαγής στους συσχετισμούς
ήταν ο σχηματισμός της τωρινής κυ-
βέρνησης του Κάρλες Πουτζντεμόν
με το ξεκίνημα του 2016, που δε-
σμεύτηκε ότι θα βάλει μπρος τη δια-
δικασία για δημοψήφισμα και ανε-
ξαρτησία. Παράλληλα, εξελίχθηκε
μια συνολικότερη αριστερή στροφή
στην Καταλωνία, τόσο εντός του φι-
λο-ανεξαρτησιακού ρεύματος όσο
και εκτός. Σύμμαχοι του Ποδέμος
κέρδισαν τη δημαρχία στην Βαρκε-
λώνη και στις ισπανικές εκλογές ήρ-
θαν πρώτοι στην Καταλωνία. Εντός
του ανεξαρτησιακού ρεύματος η ίδια
στροφή εκφράστηκε με άνοδο του
αντικαπιταλιστικού CUP και της Ρε-
πουμπλικανικής Αριστεράς.

Το δημοψήφισμα της 1ης Οκτώβρη
θα είναι ένα δυνατό χτύπημα στον
Ραχόι, το παλάτι και όλον τον μηχανι-
σμό που έχει τα χέρια του το ισπανι-
κό κράτος τα τελευταία 40 χρόνια
παίρνοντας σκυτάλη από τον Φράν-
κο. Δεν μπορεί να έχει κανένας εμπι-
στοσύνη στον Πουτζντεμόν για το τι
θα κάνει στις 2 του Οκτώβρη, αλλά
ήδη εκατομμύρια άνθρωποι έχουν
μπει σε κίνηση και βγάζουν συμπερά-
σματα για το κράτος, τη δημοκρατία
που δεν θέλει κάλπες και τα Συντάγ-
ματα που αντί για χάρτες δικαιωμά-
των γίνονται εργαλεία στα χέρια των
μπάτσων και των εισαγγελέων.

Νίκος Λούντος
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“Ο
ιρακινός στρατός” θα επέμβει, οι
σιιτικές πολιτοφυλακές λένε πως
ήδη κινητοποιούνται να κινηθούν

προς το βορρά, το Ιράν θα κλείσει τα σύνο-
ρα, η Τουρκία συντονίζει τις απειλές όλων
των υπόλοιπων, οι ΗΠΑ λένε στους Κούρ-
δους με τον πιο επίσημο τρόπο να μην περι-
μένουν βοήθεια σε περίπτωση που ξεσπά-
σουν συγκρούσεις. Την επιλογή του Μα-
σούντ Μπαρζανί, του ηγέτη του ιρακινού
Κουρδιστάν, να προχωρήσει σε δημοψήφι-
σμα για την ανεξαρτησία της περιοχής στις
25 του Σεπτέμβρη, αρχικά δεν την έπαιρνε
κανείς στα σοβαρά. Θα μπορούσε να είναι
μία ακόμη από τις μπλόφες του Μπαρζανί,
μέσα από τις οποίες έχει εξασφαλίσει ότι εί-
ναι ο ισχυρός άνδρας της περιοχής εδώ και
20 χρόνια. Όμως στην κατάσταση στην
οποία βρίσκονται το Ιράκ και η Συρία, ακόμη
και οι μπλόφες ανάβουν φωτιές.

Και μόνο η αναφορά στην πιθανότητα
ίδρυσης κουρδικού κράτους φέρνει τα πάνω
κάτω. Αν έχει μείνει κάτι σταθερό στη Μέση
Ανατολή τα τελευταία 100 χρόνια είναι ότι οι

Κούρδοι δεν έχουν και δεν δικαιούνται κρά-
τος. Είναι η μεγαλύτερη εθνική μειονότητα
της περιοχής, με τις πόλεις και τα χωριά της
να απλώνονται σε τέσσερις χώρες: Τουρκία,
Ιράν, Ιράκ και Συρία. Οι ιμπεριαλιστές τούς
είχαν ξεγραμμένους για έναν αιώνα, η κατα-
πίεσή τους ήταν “εσωτερικό ζήτημα” των χω-
ρών τους. Οι αντιστασιακές οργανώσεις των
Κούρδων ήταν “τρομοκράτες”.

Σήμερα όμως τα σύνορα της Συρίας με την
Τουρκία ελέγχονται από κουρδικές οργανώ-
σεις που επιχειρούν να αποκτήσουν κρατική
οντότητα, ενώ πιο ανατολικά το ιρακινό Κουρ-
διστάν έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά κρά-
τους.

Οι ΗΠΑ θυμήθηκαν τους Κούρδους στο
Ιράκ το 1990-91 όταν ήθελαν να βάλουν φρέ-
νο στον Σαντάμ Χουσεΐν, ενώ μόλις λίγα χρό-
νια νωρίτερα έκαναν τα στραβά μάτια όταν ο
Σαντάμ βομβάρδιζε τα κουρδοχώρια με χημι-
κά. Το 2003 τούς αξιοποίησαν ακόμη περισ-
σότερο, με την κουρδική ηγεσία να παρέχει

πρόθυμα τους αντάρτες της σαν στρατεύμα-
τα για την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν. Το
ιρακινό Κουρδιστάν απέκτησε επισήμως την
αυτονομία του εντός του κατεχόμενου από
τις ΗΠΑ Ιράκ. Οι ηγεσίες των δυο μεγάλων
κουρδικών κομμάτων, του Μπαρζανί και του
Ταλαμπανί, έβαλαν στην άκρη τον εμφύλιο
που είχαν μεταξύ τους, βλέποντας την προ-
οπτική να έχουν ταυτόχρονα ρόλο στην κυ-
βέρνηση του Ιράκ και να στήνουν τα δικά
τους προσωπικά φέουδα στο Κουρδιστάν.
Όμως η μοιρασιά της εξουσίας που έκαναν
οι Αμερικάνοι για να γλιτώσουν από την αντί-
σταση αντί για σταθερότητα έφερε ένα κύμα
βίας που τελικά έριξε όλη τη χώρα σε κρίση,
του Κουρδιστάν συμπεριλαμβανομένου.

Η μάχη ενάντια στο “Ισλαμικό Κράτος” με-
τέτρεψε τους Κούρδους σε βασικό στρατιωτι-
κό παίχτη, τόσο στη Συρία, στις περιοχές που
ο στρατός του Άσαντ τις είχε εγκαταλείψει
όσο και στο Ιράκ, εκεί που ο στρατός της Βα-
γδάτης δεν είχε καμιά διάθεση να φτάσει. Η

“απελευθέρωση” από το “Ισλαμικό Κράτος”
έχει ήδη μετατραπεί σε έναν σκυλοκαβγά για
το σε ποιανού τα χέρια θα μείνουν οι περιο-
χές που εγκαταλείπει το ISIS. Η κουρδική
ηγεσία έτρεξε να αρπάξει το Κιρκούκ και τα
πετρέλαιά του το 2014, αλλά το γεγονός ότι
άρχισε τις εξαγωγές χωρίς να δίνει λογαρια-
σμό στη Βαγδάτη δεν της έλυσε το πρόβλη-
μα. Ο κόσμος συνέχιζε να διαδηλώνει ενάντια
στην απληρωσιά και στη διαφθορά. Ένα μέ-
ρος της κουρδικής ηγεσίας, γύρω από τον
Μπαρζανί, έκανε ένα ακόμη ριψοκίνδυνο βή-
μα, να κηρύξει δημοψήφισμα και να ποντάρει
στην ανεξαρτητοποίηση. Οι υποτιθέμενοι φί-
λοι των Κούρδων τώρα συντάσσονται με τους
παραδοσιακούς εχθρούς τους για να κλεί-
σουν την όποια χαραμάδα.

Η δύναμη που μπορεί να ανοίξει πραγματι-
κό δρόμο για τα εθνικά δικαιώματα των
Κούρδων δεν είναι τα παζάρια με τα αφεντι-
κά της περιοχής και τους ιμπεριαλιστές, αλ-
λά οι κοινοί αγώνες των εργατών, των αγρο-
τών και των φτωχών, πάνω από κάθε διαχω-
ρισμό θρησκείας και γλώσσας.

Δημοψήφισμα στο ιρακινό Κουρδιστάν

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ

Το ισπανικό κράτος σε πανικό
Διαδήλωση υπέρ του δημοψηφίσματος της Καταλωνίας στη χώρα των Βάσκων



Σ
τις 12 Σεπτέμβρη διαδηλώσανε πάνω από 400.000
άτομα σε όλη τη Γαλλία ενάντια στο νέο νομοσχέ-
διο για τα εργασιακά, ένα πρώτο καμπανάκι για

τον Μακρόν. 

Τώρα μια σειρά ημερομηνίες νέων κινητοποιήσεων
μπαίνουν, 21 Σεπτέμβρη για μια καινούργια 24ωρη πανερ-
γατική ενάντια στο νομοσχέδιο, μια συγκέντρωση στις 23
με πρωτοβουλία του Μελανσόν, μια επαναλαμβανόμενη
24ωρη των φορτηγατζήδων και των εργαζομένων στις
αποθήκες πετρελαίων από τις 25 Σεπτέμβρη, και μια
24ωρη απεργία για όλο το δημόσιο στις 10 Οκτώβρη. Αυ-
τές οι ημερομηνίες θα βοηθήσουν στο να κρατηθεί η πίε-
ση στην κυβέρνηση, ο πολλαπλασιασμός των πρωτοβου-
λιών αποδειχνύει ότι υπάρχει πραγματική οργή ανάμεσα
στα λαϊκά στρώματα, αλλά το στοίχημα για τους επανα-
στάτες είναι να ενώσουμε τις αντιστάσεις, για να κτίσουμε
ένα κίνημα που μπορεί να νικήσει.

Προσπάθειες γίνονται σ’ αυτή την κατεύθυνση, π.χ. η

διακλαδική γενική συνέλευση του Σεντενί (προάστιο του
Παρισιού) προσπαθεί να συντονίσει τους εργαζόμενους
ανεξάρτητα από συνδικαλιστική παράταξη και τομέα ερ-
γασίας. 

Επιπλέον, μπορεί η κινητοποίηση της νεολαίας να είναι
προς το παρόν αδύναμη λόγω ότι τώρα μόλις ανοίξανε
σχολεία και πανεπιστήμια, αλλά ήδη σε μια σειρά πανε-
πιστήμια γίνονται συνελεύσεις για να οργανωθούν πιο
πλατιά οι κινητοποιήσεις, και οι πληροφορίες για φραγ-
μούς στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια, όπως και η ανα-
κοίνωση της μείωσης του επιδόματος στέγης έχουν τρο-
φοδοτήσει τη διάθεση για κινητοποίηση στις επόμενες
εβδομάδες. Πχ. στο πανεπιστήμιο Παρίσι 1, παρόλο που
δεν είχαν αρχίσει τα μαθήματα, πολλές δεκάδες φοιτη-
τές μαζεύτηκαν και διαδηλώσανε οργανωμένα στις 12
Σεπτέμβρη, ένα κομμάτι του φοιτητικού κόσμου ετοιμά-
ζεται λοιπόν να κινητοποιηθεί και οργανώνεται.

Πιερ Στάινερ, ΝPA

Η
εφημερίδα Γκάρντιαν ρώτησε την πε-
ρασμένη βδομάδα τον Γιενς Στόλτεμ-
περγκ, τον γενικό γραμματέα του ΝΑ-

ΤΟ αν «στην τριαντάχρονη σταδιοδρομία του
έχει ζήσει μια πιο επικίνδυνη περίοδο από την
σημερινή». Ο Στόλτεμπεργκ απάντησε: «Είναι
πιο απρόβλεπτη και πιο επικίνδυνη γιατί αντι-
μετωπίζουμε τόσες πολλές προκλήσεις ταυτό-
χρονα. Έχουμε τον πολλαπλασιασμό των
όπλων μαζικής καταστροφής στη Βόρειο Κο-
ρέα, τρομοκράτες, αστάθεια, και επίσης είμα-
στε αντιμέτωποι με μια πιο αποφασιστική Ρω-
σία. Ο κόσμος είναι πιο επικίνδυνος». 

Το διάστημα των τριάντα χρόνων δεν περι-
λαμβάνει τις κορυφώσεις του Ψυχρού Πολέ-
μου. Τον Οκτώβρη του 1962, για παράδειγμα,
έφτασαν στο κατώφλι του πυρηνικού πολέμου
για την Κούβα. Σε ένα λιγότερο γνωστό περι-
στατικό, τον Οκτώβρη του 1983 οι ηγέτες της
ΕΣΣΔ φοβήθηκαν ότι οι ΗΠΑ με πρόσχημα κά-
ποιες στρατιωτικές ασκήσεις θα εξαπέλυαν
ένα προληπτικό πλήγμα εναντίον τους και ζύ-
γισαν την επιλογή να προλάβουν με ένα δικό
τους. Αυτές ήταν πιθανότατα οι πιο επικίνδυ-
νες στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

Η εκτίμηση του Στόλτεμπεργκ για τη τωρινή
περίοδο είναι ένα μείγμα μισών αληθειών και
ιδιοτελών ψεμάτων. Η αντιπαράθεση στην Κο-
ρέα είναι πραγματικά τρομακτική. Μέχρι λίγα
χρόνια πριν η Ουάσιγκτον διέθετε το μονοπώ-
λιο της πυρηνικής ισχύος στην κορεατική χερ-
σόνησο. 

Η βορειοκορεάτικη ηγεσία είναι εντελώς
σαφής για τους λόγους που την ώθησαν να
αμφισβητήσει αυτό το μονοπώλιο φτάνοντας
στο σημείο να μπορεί να αποκτήσει θερμοπυ-
ρηνικούς διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυ-
ραύλους. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο ηγέτης του στα-
λινικού κράτους της Β. Κορέας, θέλει να απο-
φύγει τη μοίρα του Σαντάμ Χουσεϊν και του
Μουαμάρ Καντάφι που ανατράπηκαν και δο-
λοφονήθηκαν με την αμερικάνικη επέμβαση. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει πολλές πολε-
μοχαρείς δηλώσεις, απειλώντας για παράδειγ-
μα τη Β. Κορέα με «με φωτιά και οργή». Η αλή-
θεια είναι, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν
καμιά καλή στρατιωτική επιλογή. Ένας πόλε-
μος με τη Β. Κορέα το μίνιμουμ που θα είχε ως
αποτέλεσμα θα ήταν η τρομακτική καταστροφή
της Σεούλ, της πρωτεύουσας της Ν. Κορέας. 

Ακόμα χειρότερα, μια τέτοια αναμέτρηση

θα μπορούσε να μετατραπεί στον πρώτο πυ-
ρηνικό πόλεμο στην ιστορία. Δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι σε μια τέτοια περίπτωση η Β. Κο-
ρέα θα καταστρεφόταν. Αυτά τα εφιαλτικά σε-
νάρια έχουν συγκρατήσει μέχρι στιγμής και
τις δυο πλευρές. Οι Βορειοκορεάτες ιδιαίτερα
έχουν γίνει πολύ επιδέξιοι στο παιχνίδι του
σκληρού πόκερ. 

Στρατιωτικές ασκήσεις

Όμως, η συνέντευξη του Στόλτεμπεργκ κυ-
ριαρχείται από τις κοινές στρατιωτικές ασκή-
σεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στα δυ-
τικά τους σύνορα, κοντά σε κράτη-μέλη του
ΝΑΤΟ όπως οι δημοκρατίες της Βαλτικής. Ο
Στόλτεμπεργκ επισκεπτόταν μια βρετανική μο-
νάδα στην Εσθονία, τμήμα της ΝΑΤΟϊκής δύ-
ναμης τεσσάρων ομάδων μάχης που έχει ανα-
πτυχθεί στην ανατολική Ευρώπη. 

Τα παράπονα του Στόλτεμπεργκ για τις ρω-
σικές ασκήσεις είναι πολύ δηλωτικά της δυτι-
κής μυωπίας απέναντι στη Ρωσία. Αγνοεί το
γεγονός ότι εν μέρει τουλάχιστον αυτές οι
ασκήσεις είναι απάντηση στις κινήσεις του ίδι-
ου του ΝΑΤΟ. Αυτές με τη σειρά τους ήταν
απάντηση στη ρωσική προσάρτηση της Κρι-
μαίας το 2014 και της συνεχιζόμενης επέμβα-
σής της στη νοτιοανατολική Ουκρανία. 

Γενικότερα, η σύγκρουση είναι συνέπεια

της απόφασης των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση
της ΕΣΣΔ να επεκτείνει το ΝΑΤΟ στα σύνορα
της Ρωσίας. Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν η από-
φαση της Ουκρανίας να προχωρήσει στην
Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ θα ήταν ένα
σοβαρό βήμα στη περικύκλωση της Ρωσίας
από τη Δύση. Γι’ αυτό αποφάσισε να κάνει
επίδειξη δύναμης του ρωσικού ιμπεριαλισμού
στο «εγγύς εξωτερικό». Η συμπεριφορά του
μπορεί να είναι σκαιά και αυταρχική, αλλά δεν
είναι χειρότερη από τη συμπεριφορά των ΗΠΑ
στη Μέση Ανατολή και μάλιστα με πολύ λιγό-
τερες ανθρώπινες ζωές χαμένες. 

Μήπως τελικά η «πιο αποφασιστική Ρωσία» -
σύμφωνα με τα λόγια του Στόλτεμπεργκ- φέρ-
νει πιο κοντά το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού
πολέμου με τη Δύση; Είναι δύσκολο να στοι-
χειοθετήσει κάποιος αυτόν τον ισχυρισμό. Στη
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου αυτό που συγ-
κράτησε και τους δυο ανταγωνιστές ήταν η
επίγνωση ότι ένας πόλεμος ανάμεσα στην
Ουάσιγκτον και τη Μόσχα θα έφερνε μια κα-
ταστροφή σε αδιανόητη κλίμακα και στις δυο
πλευρές. Είναι κάτι που συνεχίζει να ισχύει και
σήμερα. 

Επιπρόσθετα, όπως προανάφερα, οι πρωτα-
γωνιστές της κορεατικής σύγκρουσης περιο-
ρίζονται από τις τρομακτικές συνέπειες μιας
πολεμικής αναμέτρησης. Όμως, υπάρχει κι ο
Τραμπ. Ο Τζεημς Κλάπερ, πρώην διευθυντής
εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, δήλωσε στο
CNN ότι αν ο Τραμπ: «Σε μια στιγμή θυμού
αποφασίσει να κάνει κάτι για τον Κιμ Γιονγκ
Ουν, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πολ-
λά που μπορούν να γίνουν για να τον σταμα-
τήσουν… οι μηχανισμοί ελέγχου της πυρηνι-
κής επιλογής είναι ελάχιστοι κι αυτό πράγματι
είναι κάτι πολύ τρομακτικό». 

Ο Στόλτεμπεργκ, ως πιστός υπηρέτης των
ΗΠΑ, δεν αναφέρει αυτά τα πράγματα. Οι
υπόλοιποι έχουμε να επιλέξουμε. Είτε να ενα-
ποθέσουμε τις ελπίδες μας στους στρατη-
γούς του Τραμπ για να τον ελέγξουν (!?) είτε
να ξεφορτωθούμε το σύστημα που απειλεί να
καταστρέψει την ανθρωπότητα. 
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Π
άνω από 100 άτομα μαζεύτηκαν το
απόγευμα της περασμένης Κυρια-
κής 17 Σεπτέμβρη στην Πλατεία Φα-

νερωμένης στη Λευκωσία σε μια εκδήλωση
μνήμης και τιμής για τη συμπλήρωση 4
χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύ-
σα από τα ναζιστικά καθάρματα της Χρυ-
σής Αυγής. 

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς
δρόμους Ονασαγόρου και Λήδρας. Το σύν-
θημα «ο Παύλος Φύσσας ζει – Τσακίστε
τους Ναζί» δονούσε την ατμόσφαιρα σε
όλη τη διάρκεια της πορείας η οποία χαρα-
κτηρίστηκε από την δυναμική παρουσία της
Θύρας 9. Συμμετείχαν επίσης, Τουρκοκύ-
πριοι, Παλαιστίνιοι και μετανάστες.

Τα συνθήματα και άλλο υλικό που κυκλο-
φορούσε έκανε την σύνδεση της Χρυσής
Αυγής, που δικάζεται σαν εγκληματική ορ-
γάνωση στην Ελλάδα, με το ΕΛΑΜ που εί-
ναι η Χρυσή Αυγή Κύπρου.

Ηταν μια σημαντική εκδήλωση, ιδιαίτερα
αυτές τις μέρες που βγήκε στη δημοσιότη-
τα το γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος της
Κυπριακής Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης
στους Ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής.
Ο Συλλούρης είναι γνωστός για τις ακροδε-
ξιές καταβολές του και τη συμμετοχή του
στο πραξικόπημα το ’74. 

Σε μια τέτοια περίοδο η συγκρότηση
ενός μαζικού αντιφασιστικού κινήματος
που να μπορεί να δώσει απαντήσεις και να
αντιμετωπίσει τους φασίστες στο δρόμο εί-
ναι απαραίτητη. Για να γίνει αυτό θα πρέπει
να βρούμε τον τρόπο και τις διαδικασίες να
κινητοποιήσουμε ευρύτερες κοινωνικές δυ-
νάμεις, συνδικάτα, οργανώσεις νεολαίας,
διανοούμενους και κάθε ένα που δεν θέλει
να δει τους νοσταλγούς του Ολοκαυτώμα-
τος, τους υμνητές του Χίτλερ να δυναμώ-
νουν. Σε αυτή τη προοπτική η Εργατική Δη-
μοκρατία δίνει όλες της τις δυνάμεις.

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΚΥΠΡΟΣ

Αντιφασιστική
πορεία

Το ΝΑΤΟ μεγαλώνει
τους πολεμικούς κινδύνους

Γράφει 

ο Άλεξ Καλλίνικος

ΓΑΛΛΙΑ   Νέες απεργίες κατά Μακρόν



Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Μαφιόζικοι εκβιασμοί 
και επιθέσεις με άνωθεν εντολές
Ο

ργανωμένες επιθέ-
σεις, άνωθεν εντολές
και απειλές, ίντριγκες,

εκβιασμοί και ομερτά, όλες
οι μαφιόζικες πρακτικές συν-
δυασμένες με σκληροπυρηνι-
κό ναζισμό συνυπάρχουν
στις τάξεις της Χρυσής Αυ-
γής όπως αποκάλυψε σε μια
από τις πιο σημαντικές μαρ-
τυρίες ο δικηγόρος, πρώην
χρυσαυγίτης Ηλίας Σταύρου
από τη Βέροια που ξεκίνησε
την κατάθεσή του στην 180η
(15/9) συνεδρίαση της δίκης
της ΧΑ και συνέχισε στην
181η (18/9).

Η κατάθεσή του συνέπεσε
με το τριήμερο κινητοποιήσε-
ων για τα 4 χρόνια από τη
δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα, όπου χιλιάδες βάδισαν
στους δρόμους της Αθήνας
και του Κερατσινίου για να
βροντοφωνάξουν «ποτέ ξανά
φασισμός». Το αντιφασιστικό κίνημα παλεύει
για να μπουν στη φυλακή οι νεοναζί εγκλημα-
τίες και να κλείσουν όλα τα «γραφεία» τους. Η
μαρτυρία του Η. Σταύρου δείχνει ότι τα αιτή-
ματα του κινήματος είναι πιο επίκαιρα από πο-
τέ, επιβεβαιώνοντας «από τα μέσα» όλα αυτά
για τα οποία μιλούν 2,5 χρόνια τώρα οι μάρτυ-
ρες.

Ο Η. Σταύρου στις εκλογές του Μάη του
2012 ήταν πρώτος σε σταυρούς στη λίστα των
υποψήφιων βουλευτών της ΧΑ στο νομό Ημα-
θίας (η ΧΑ δεν εξέλεξε βουλευτή στο νομό),
και από τον Ιούνη του 2012 μέχρι τον Δεκέμ-
βρη του 2013 υπήρξε (με προσωπική επιλογή
του Κασιδιάρη) διορισμένος επιστημονικός
συνεργάτης του ναζί βουλευτή Πολύβιου Ζη-
σιμόπουλου στη Βουλή.

«Την 21 Δεκέμβρη του 2011, κατά το χειμε-
ρινό ηλιοστάσιο, έγινα πλήρες μέλος, στο
όρος Φαλακρό. Τα ξημερώματα, όταν έβγαινε
ο ήλιος, τραγουδήσαμε τον ύμνο ‘ορθό το λά-
βαρο’ και με υψωμένη τη σημαία του Γ' Ράιχ,
ορκιστήκαμε», ενώ διευκρινίζοντας συμπλή-
ρωσε: «Είναι μετάφραση του ύμνου του ναζι-
στικού κόμματος ‘Horst Wessel Lied’. Κάθε να-
ζιστικό κόμμα της Ευρώπης παίρνει τη μουσι-
κή του ύμνου και μεταφράζει τους στίχους».

«Πριν ανέβω στην Αθήνα δεν είχα λάβει μέ-
ρος σε έκνομες ενέργειες γιατί στη Βέροια
δεν υπήρχε πυρήνας και γραφεία, άρα δεν
υπήρχε και η δυνατότητα να οργανωθούν σχε-
διασμένες επιθέσεις», θα πει. «Ωστόσο άκου-
γα σε παρέες ‘χθες χτυπήσαμε 2 Αλβανούς’
κλπ αλλά θεωρούσα ότι είναι ένα περιθωριακό
κομμάτι του κόμματος και προτιμούσα να μην
τους συναναστρέφομαι».

Από τον Ιούνη του 2012 ο Σταύρου βρίσκε-
ται στη βουλή και γράφει ομιλίες βουλευτών,
ερωτήσεις, επερωτήσεις, ομιλίες σε επιτρο-
πές. «Όταν βρέθηκα στην Αθήνα η ΧΑ άρχισε
να κάνει παράνομες ενέργειες μαζικά, όπως

το σπάσιμο των πάγκων στο Μεσολόγγι, τους
αλιεργάτες, και να συμμετέχουν βουλευτές
π.χ. ο Μίχος στη Πάρο, που πήγε η ΧΑ να κό-
ψει πίτα, επιτέθηκαν και χτύπησαν κόσμο. Με-
τά άκουσα το Μίχο στα γραφεία της οργάνω-
σης στη Βουλή να λέει: ‘Τους γαμήσαμε, τα
μουνιά’. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι δεν εί-
ναι τυχαία και μεμονωμένα περιστατικά, αλλά
η ηγεσία τα ξέρει και συμμετέχει», ανέφερε
τονίζοντας πως εκείνη την περίοδο αποφάσι-
σε σταδιακά να απεμπλακεί από την ΧΑ.

Τον Ιούνη του 2013 δίνει επιστολή παραίτη-
σης στο Γερμενή για να την δώσει στον Μιχα-
λολιάκο. Λίγες μέρες μετά δέχεται μήνυμα
από την Ουρανία Μιχαλολιάκου πως η παραί-
τησή του δεν γίνεται δεκτή από τον αρχηγό.
Είναι η περίοδος που ξεκινάει ένα μπαράζ
απειλών τόσο προς αυτόν όσο και προς τη μη-
τέρα του και την σύζυγό του. «Ήρθε ο Κου-
κούτσης, και μου λέει ‘Δεν είναι η πιο σοφή
επιλογή να φύγεις από το κόμμα’. Έρχεται ο
Ματθαιόπουλος και μου λέει ‘Όποιος φεύγει
από το κόμμα τον τρώει η μαρμάγκα’. Ο Κού-
ζηλος είπε ‘Πρόσεχε τις κινήσεις σου, άνθρω-
ποι είμαστε, ατυχήματα παθαίνουμε’. Μαζεύω
τα πράγματά μου και πάω στη Βέροια. Με
βλέπει ο Τολιόπουλος και μου λέει ‘Πούστη,
είσαι τελειωμένος’». 

Ο Σταύρου μίλησε και για την παρακρατικού
τύπου συγκέντρωση οπτικοακουστικού υλικού
και το φακέλωμα τόσο απέναντι σε αντιφασί-
στες όσο και μεταξύ των χρυσαυγιτών. Κάμε-
ρες-μενταγιόν, ρολόγια-κάμερες ή στυλό ήταν
μέσα στους εξοπλισμούς των στελεχών της ΧΑ
για την συγκέντρωση υλικού που θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις εκβιασμών. 

Και στην δική του την περίπτωση προσπά-
θησαν να τον απειλήσουν και να τον εκβιά-
σουν με πολλούς τρόπους. Το 2014 όταν πλέ-
ον έγινε ξεκάθαρο πως ο ίδιος έκοψε κάθε
επαφή με τη ναζιστική οργάνωση και ετοιμα-
ζόταν να καταθέσει στις ανακρίτριες, τότε άρ-

χισε η οργανωμένη προσπάθεια συκοφάντη-
σης. «Με δημοσιεύματα στο σάιτ τους με
έβγαλαν ψυχασθενή όπως έκαναν στο παρελ-
θόν και για άλλα μέλη της ΧΑ». Πράγματι,
ακόμα και οι ερωτήσεις της υπεράσπισης
στους δύο προηγούμενους μάρτυρες που
σχετίζονταν με τον Σταύρου (Α. Ράδης και Μ.
Σιακαβάρα) κινούνταν σε αυτή τη γραμμή.

Ναζιστική ιδεολογία

«Εμείς όταν χαιρετούσαμε ναζιστικά, τον
Αδόλφο Χίτλερ είχαμε στο νου μας, τον Ρούν-
τολφ Ες, όχι τον Αριστοτέλη, ούτε τον Μετα-
ξά», ανέφερε ο Σταύρου τονίζοντας ξεκάθαρα
πως η ιδεολογία της ΧΑ είναι ο ναζισμός. 

«Στα πλαίσια των πυρήνων, και όχι στις
ανοιχτές ομιλίες, μιλούσαμε για την αναγκαία
διείσδυση στο στρατό και την αστυνομία. Να
έχουμε μέρος του μηχανισμού, κάποιον να
μας πει ‘εκεί είναι μαζεμένοι αυτοί’ κλπ. Επί-
σης μέσα στους πυρήνες μιλάγαμε για επιθέ-
σεις. Έλεγε ο Χρυσομάλλης (μέλος του 7με-
λούς πολιτικού συμβουλίου) να χτυπηθεί κά-
ποιος μετανάστης, αρκεί να φέρουμε διακριτι-
κά του κόμματος για να βγουν μετά να λένε
ότι ΧΑγίτες χτύπησαν Πακιστανούς», ανέφερε
ο Σταύρου θυμίζοντας το περιστατικό της επί-
θεσης στους σλαβόφωνους της Φλώρινας.
«Αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούω το: ‘θα
δώσω εντολή’». 

«Στην πράξη στέλνουμε ένα μήνυμα, μα-
ζευόμαστε και ακολουθούμε τις εντολές του
επικεφαλής. Αν κάνεις μια έκνομη δραστηριό-
τητα χωρίς εντολή του κόμματος, θα έχεις συ-
νέπειες. Μέσα σε ένα κόμμα με στρατιωτικού
τύπου δομή, τίποτα δε μπορεί να γίνει χωρίς
εντολή». Απαντώντας σε ερωτήσεις του Α.
Τζέλλη, από την πολιτική αγωγή της οικογένει-
ας Φύσσα, διευκρίνισε: «Ανώτερος του Πατέλη
είναι ο Λαγός. Για να κάνει κάτι ο Πατέλης θα
μιλήσει με το Λαγό». Επίσης ο μάρτυρας επι-

βεβαίωσε ότι ο Ρουπακιάς
ήταν στέλεχος της ΧΑ αφού
όρκιζε νέα μέλη, ενώ είπε ότι
τον είχε γνωρίσει στα γρα-
φεία της Νίκαιας.

«Αν πει ο Μιχαλολιάκος να
γίνει ένα χτύπημα κάπου, δεν
έχει σημασία ακριβώς το άτο-
μο. Για τη ΧΑ δεν είναι προ-
σωπικό. (...) Το μέλος αναφέ-
ρεται στον γραμματέα της
τοπικής του κι αυτός απευθύ-
νεται στον Περιφερειάρχη. Οι
Περιφερειάρχες στο Πολιτικό
Συμβούλιο (ρωτηθείς, διευ-
κρίνησε: Ματθαιόπουλος,
Χρυσομάλλης, Τσακίρης, Πα-
ναγιώταρος, Κασιδιάρης,
Γερμενής και Λαγός) και αυ-
τό στον Γενικό Γραμματέα.
(...) Όπως είχε πει ο Ρουν-
τολφ Ες, ‘το κόμμα είναι ο
Χίτλερ’. Αυτή η σχέση είναι
κομμάτι του εθνικοσοσιαλι-
στικού χαρακτήρα του κόμ-

ματος». 
Όπως εξήγησε για την ΧΑ η εσωτερική ονο-

μασία των «Ταγμάτων εφόδου» ήταν η φράση
«Ομάδες ασφαλείας». «Για να ενταχθείς σε
μια ομάδα ασφαλείας, θα πρέπει να είσαι αν-
δρείος με τη βία. Βάζεις το κομματικό συμφέ-
ρον πάνω από το ποινικό σου μητρώο». Οι
Ομάδες Ασφαλείας εκπαιδεύονταν σε στρα-
τιωτικού τύπου γυμνάσια, όπως στη Νέδα,
ενώ η οπλοφορία ήταν γενικευμένη στις τά-
ξεις της ΧΑ. «Ήξερα ότι μπορούσα να βρω
όπλο μέσα στο κόμμα», τόνισε εξηγώντας πως
έφτασε και αυτός κάποια στιγμή να ζητήσει
την προμήθεια όπλου από τον βουλευτή της
ΧΑ Σαχινίδη ο οποίος και του έδωσε κατευ-
θύνσεις πώς να το προμηθευτεί.

Ο Σαχινίδης ως ανώτερος ήταν αυτός που
ήρθε σε επαφή με την ηγεσία και για την επί-
θεση στο καφενείο του αντιφασίστα Γιώργου
Βραχνή στη Βέροια. «Ήμασταν στα γραφεία
της Κρύας Βρύσης όταν λάβαμε την απόφαση
για επίθεση. Ο Σαχινίδης με τον Ηλιόπουλο,
μπήκαν στο δωμάτιο και επικοινώνησαν με την
Αθήνα. Πήραμε ξύλα που είχαν στο τέλος ση-
μαίες. Εγώ ήμουν έξω και μοίραζα φυλλάδια.
Ο Σαχινίδης, ο Τολιόπουλος και κάποιοι άλλοι
μπήκαν μέσα και του σπάσανε το μαγαζί».

Η κατάθεση του Η.Σταύρου θα συνεχιστεί
την Τετάρτη 20/9.

Κυριάκος Μπάνος, Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι:
Για τον Σεπτέμβρη: 20/9 και 28/9 στον

Κορυδαλλό. 25/9 στο Εφετείο. 
Για τον Οκτώβρη: 5/10, 12/10, 13/10,

17/10, 20/10 και 30/10 στον Κορυδαλλό
και 2/10, 10/10, 16/10 και 24/10 στο
Εφετείο.

Η καταδίκη των δολοφόνων 
νεοναζί της Χρυσής Αυγής ήταν

βασικό αίτημα της αντιφασιστικής
διαδήλωσης στις 16/9
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