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ΝΤΡΟΠΗ! Ν
τροπή, είναι η μόνη λέξη που ταιριά-
ζει στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα
στον Λευκό Οίκο του Τραμπ. Δεν

έχει κλείσει ούτε χρόνος από τότε που η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποδεχόταν στην
Αθήνα τον Ομπάμα με ύμνους για τις αξίες
του πολιτισμού που υποτίθεται ότι εκπρο-
σωπούσε. Και τώρα τρέχει να κλείσει συμ-
φωνίες με τον εκπρόσωπο της πιο απροκά-
λυπτης αντίδρασης, τον πιο ανοιχτά ρατσι-
στή, σεξιστή και πολεμοκάπηλο πρόεδρο
των ΗΠΑ.

Και δεν πρόκειται απλά για άλλη μια ιδεο-
λογική κωλοτούμπα του Αλέξη Τσίπρα. Η
συνάντηση γίνεται την ώρα που ο Τραμπ
κλιμακώνει τις πολεμικές απειλές του σε
όλα τα μήκη και τα πλάτη. Πρόσφατα απεί-
λησε ξανά τη Βόρεια Κορέα με αφανισμό,
μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ! Και λίγο πριν από τη συ-
νάντηση με τον Τσίπρα άνοιξε ξανά μέτωπο
κατά του Ιράν καταγγέλλοντας τη Συμφω-
νία για το πυρηνικό πρόγραμμά του.

Αυτό είναι διπλή πρόκληση. Ο Τραμπ
απειλεί με πόλεμο τη Βόρεια Κορέα αν δεν
εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικών
εξοπλισμών της και τονίζει όπου σταθεί και
όπου βρεθεί ότι οι κυρώσεις και οι διαπραγ-
ματεύσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Ακύ-
ρωση της συμφωνίας με το Ιράν στέλνει το
μήνυμα ότι η απειλή πολεμικής επέμβασης
των ΗΠΑ είναι ανοιχτή και στην Κορέα και
στο Ιράν.

συνέχεια στη σελίδα 3

Αντίσταση 
στις συμφωνίες
Τσίπρα-Τραμπ

Πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία τη μέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ

Ο Τσίπρας 
στο πλευρό του
πολεμοκάπηλου
Τραμπ μιλάει 
για “σταθερότητα”
και “ανάπτυξη”
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Όλα θυσία
για να φύγει
η “αβεβαιότητα”

Τ
ην ανάγκη να κλείσει άμεσα η Τρίτη Αξιολόγηση
(ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα) συμφώνησαν
στην συνάντησή τους στο περιθώριο της ετή-

σιας Συνόδου του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, η Κριστίν
Λαγκάρντ και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε σε πολύ "θετικό κλίμα" γράφουν οι
εφημερίδες. Η Λαγκάρντ άφησε να εννοηθεί (σύμφω-
να με Το Βήμα) ότι το Ταμείο θα διευκολύνει την δια-
δικασία και δεν προτίθεται να βάλει εμπόδια στο κλεί-
σιμο της αξιολόγησης. 

Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το "δεν θα βάλει εμπό-
δια" δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς: σημαί-
νει ότι το ΔΝΤ δεν πρόκειται να βγάλει νέες απαιτή-
σεις από το μανίκι -όπως κατά κανόνα έκανε στο παρά
πέντε στις προηγούμενες αξιολογήσεις. Ούτε το τι
σημαίνει το "καλό κλίμα" και η "συμφωνία για το άμεσο
κλείσιμο της αξιολόγησης" είναι δύσκολο να φαντα-
στεί κανείς. Σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί
κατ’ αρχήν τις μέχρι τώρα απαιτήσεις του ΔΝΤ και εί-
ναι έτοιμη να τις εφαρμόσει. Άμεσα.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πολλές φορές
μέχρι τώρα αμφισβητήσει τις προβλέψεις τόσο της ελ-
ληνικής κυβέρνησης όσο και της Κομισιόν για την πο-
ρεία των πρωτογενών πλεονασμάτων. Το 3.5% του
ΑΕΠ το οποίο προβλέπει το πρόγραμμα είναι ένας
στόχος αδύνατος. Για να γίνει το ελληνικό χρέος βιώ-
σιμο -ένας βασικός όρος για την επίσημη συμμετοχή
του ΔΝΤ με χρήματα στο ελληνικό πρόγραμμα- πρέπει
να γίνουν δυο πράγματα: πρώτον να συμφωνήσουν οι
δανειστές σε κάποια μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.
Και δεύτερον να πάρει η ελληνική κυβέρνηση ακόμα
πιο σκληρά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (τα άλλα δυο μέλη της Τρόι-
κας) αρνούνται ακόμα και να συζητήσουν για κάποια
πραγματική ελάφρυνση του χρέους. Το πιο πιθανό εί-
ναι ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να βρίσκεται με το ένα μό-
νο πόδι στο ελληνικό πρόγραμμα -με απαιτήσεις αλλά
χωρίς να δώσει ούτε ένα ευρώ. 

Κόκκινα δάνεια
Αλλά δεν είναι μόνο τα πλεονάσματα αυτά που αμ-

φισβητεί το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ θεωρεί ότι το ελληνικό τρα-
πεζικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο. 

Η αιτία, όπως και στην Ιταλία και πολλές άλλες χώ-
ρες της Ευρωζώνης, τα κόκκινα δάνεια. Στις 5 Οκτώ-
βρη η Eurobank πούλησε ένα πακέτο αξίας 1.5 δις "μη
εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς εγγυήσεις" (από πι-
στωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια κλπ). Το τίμη-
μα: 3% της αξίας τους. Αυτή η διαδικασία θα απογει-
ωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα -αυτό σημαίνει η
"συμφωνία για το άμεσο κλείσιμο της αξιολόγησης".
Ταυτόχρονα οι τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν τις
δαπάνες τους -η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, για
παράδειγμα, δεν θα πρέπει να υποχωρήσει με κανέ-
ναν τρόπο στις "παράλογες" απαιτήσεις του σωματεί-
ου για την χρηματοδότηση του επικουρικού ταμείου. 

Παρά τη συμφωνία, το πιο πιθανό είναι ότι το ΔΝΤ
δεν θα μπει τελικά στο ελληνικό πρόγραμμα. "Η Ελλά-
δα θα βγει στις αγορές με ή χωρίς το ΔΝΤ" δήλωσε ο
Τσακαλώτος από την Ουάσιγκτον. Αυτό που έχει ση-
μασία είναι να λήξει η αβεβαιότητα. "Ο πρωθυπουρ-
γός θέλει να ξέρει αν το ταμείο θα μείνει στο πρό-
γραμμα... Θέλουμε έναν καθαρό διάδρομο για την
έξοδο στις αγορές".

Θέλουμε έναν καθαρό διάδρομο προς τον νεοφιλε-
λευθερισμό.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

“Ανάπτυξη” με λακούβες

Σ
τις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβο-
λος, λέει η λαϊκή παροιμία. Και κα-
μιά φορά ούτε καν στις λεπτομέρει-

ες, θα προσθέταμε εμείς. Απλά λίγες πα-
ραγράφους παρά κάτω.

Οι νέες, αναθεωρημένες προς τα πάνω,
προβλέψεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας μέσα στην ερ-
χόμενη διετία ήταν το μοναδικό σχεδόν
στοιχείο από την τελευταία έκθεση του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (World
Economic Outlook) που θεώρησαν τα εγ-
χώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης άξιο για
να σχολιάσουν: "Πιο αισιόδοξο και από το
υπουργείο Οικονομικών για το ρυθμό
ανάπτυξης της οικονομίας εμφανίστηκε
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο", έγραφε
στις 10 Οκτώβρη η Εφημερίδα των Συν-
τακτών. "Το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί το
2018 κατά 2,6% έναντι 2,4% που προβλέ-
πει το προσχέδιο του προϋπολογισμού
της κυβέρνησης". Θαύμα, θαύμα!

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθε-
ώρησε πράγματι τις εκτιμήσεις του για
τους ρυθμούς ανάπτυξης όχι μόνο για
την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωζώνη
και για τον πλανήτη ολόκληρο: "Οι προ-
βλέψεις για τον ρυθμό της παγκόσμιας
ανάπτυξης το 2017 και το 2018 -3,6% και
3,7% αντίστοιχα- είναι και για τα δυο έτη
κατά 0,1 εκατοστιαία μονάδα υψηλότερες
από τις προβλέψεις του Απριλίου και του
Ιουλίου". Το ανοδικό ρεύμα που παρατη-
ρήθηκε στην αρχή του 2017, γράφει, συ-
νεχίστηκε και στο δεύτερο εξάμηνο του
έτους. Και θα συνεχιστεί, και τη χρονιά
που μας έρχεται. Και δεν είναι μόνο αυτό:
οι βραχυπρόθεσμες απειλές, λέει το Τα-
μείο, εξισορροπούνται από τις θετικές
εξελίξεις. Με άλλα λόγια, ο ουρανός δεν
μοιάζει να έχει αναταράξεις μπροστά
μας. Πολύ κοντά μας, όμως, μόνο.

Γιατί η εικόνα δεν είναι καθόλου η ίδια
όταν μιλάμε για τις μεσοπρόθεσμες προ-
οπτικές. Εδώ η έκθεση του Ταμείου είναι,
για μια ακόμα φορά, κατηγορηματική: "Η
ανάκαμψη δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρόλο
που η βασική εκτίμηση είναι καλύτερη η
ανάπτυξη παραμένει ισχνή σε πολλές χώ-
ρες. Η εικόνα για τις αναπτυγμένες χώ-

ρες έχει βελτιωθεί, ιδιαίτερα στην Ευρω-
ζώνη, όμως ο πληθωρισμός παραμένει σε
πολλές χώρες εξαιρετικά χαμηλός". Όσο
για τους κινδύνους, αυτοί δεν είναι καθό-
λου εξισορροπημένοι, αν μιλάμε για το
"μεσοπρόθεσμο" διάστημα.

Ο πρώτος κίνδυνος στη λίστα του ΔΝΤ
προέρχεται από την Κίνα. Η Κίνα χτυπή-
θηκε από την κρίση όπως και όλος ο υπό-
λοιπος πλανήτης το 2008-9, κύρια λόγω
της κατακόρυφης πτώσης των εξαγωγών.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης, όμως, επέστρεψαν
γρήγορα χάρη στη στροφή της κινεζικής
ηγεσίας προς τα μεγάλα έργα υποδομής
και την ενίσχυση της οικοδομικής δρα-
στηριότητας -με άξονα τον τραπεζικό δα-
νεισμό και με την ελπίδα ότι η διεθνής
ύφεση θα έφτανε στο τέλος της πριν γί-
νουν τα χρέη βουνό. 

Στον πάτο
Η ελπίδα όμως διαψεύστηκε: "Για να μει-

ώσουν τους κινδύνους μιας άγριας ύφε-
σης", γράφει το Ταμείο, "οι αρχές της Κί-
νας θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθει-
ές τους να ελέγξουν την πιστωτική επέκτα-
ση". Αλλά αυτό εύκολα λέγεται και δύσκο-
λα γίνεται: μείωση της "πιστωτικής εξά-
πλωσης" σημαίνει περιορισμό των πιστώ-
σεων, κάτι που με τη σειρά του απειλεί να
οδηγήσει (με μαθηματική ακρίβεια λένε
κάποιοι) την οικονομία στον πάτο. Μπρος
γκρεμός και πίσω ρέμα με απλά λόγια. 

Ο δεύτερος -και καθόλου ευκαταφρόνη-
τος- κίνδυνος προέρχεται από το τραπεζι-
κό σύστημα της Ευρωζώνης που εξακο-
λουθεί ύστερα από τόσες και τόσες "εξυ-
γιάνσεις" να είναι χωμένο μέχρι το λαιμό
στα "μη εξυπηρετούμενα χρέη". Οι μεγά-
λες ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν "τοποθε-
τήσει" τα χρόνια των παχιών αγελάδων δι-
σεκατομμύρια από τα χρήματα των κατα-
θετών σε διάφορες φανταχτερές επενδύ-
σεις -σε φούσκες δηλαδή. Οι περισσότε-
ρες από αυτές έχουν μετατραπεί τώρα σε
ένα σωρό από ερείπια και παλιοσίδερα και
τα χρήματα έχουν κάνει φτερά. Η αξία των
"κόκκινων δανείων" της Ευρωζώνης ξεπερ-
νάει σήμερα το ένα τρισεκατομμύριο Ευ-
ρώ. Το ένα τρίτο από αυτά βρίσκεται σε

μια μόνο χώρα: την Ιταλία. Το πότε ακρι-
βώς θα "σκάσει" το ιταλικό τραπεζικό σύ-
στημα, αυτό κανένας δεν το ξέρει. Το ΔΝΤ
προτείνει να χρησιμοποιηθεί η ευκαιρία
της "κυκλικής ανάκαμψης" την οποία ζούμε
από τις αρχές του χρόνου για να μπαλω-
θούν όπως-όπως οι μαύρες αυτές τρύπες.
Αλλά και αυτό εύκολα λέγεται και δύσκολα
γίνεται: σύμφωνα με την ίδια την επίσημη
οικονομική θεωρία κάθε ευρώ που καταλή-
γει στα παλιά χρέη ισοδυναμεί με ένα ευ-
ρώ χαμένο από τις ερχόμενες επενδύσεις
(στην πράξη με ένα Ευρώ χαμένο από τις
ερχόμενες φούσκες, αλλά αυτό είναι μια
άλλη συζήτηση).

Το ΔΝΤ δεν βλέπει μόνο οικονομικούς
κινδύνους. Η πολιτική της διαρκούς λιτό-
τητας, γράφει η έκθεση, την οποία έχουν
υιοθετήσει όλες οι αναπτυγμένες οικονο-
μίες, είναι πολιτικά μια ωρολογιακή βόμ-
βα: "Η αργή ανάπτυξη του μέσου εισοδή-
ματος από την αρχή της παγκόσμιας οι-
κονομικής κρίσης και μια γενικότερη μα-
κροπρόθεσμη τάση επιδείνωσης της δια-
νομής των εισοδημάτων (δηλαδή η ολοέ-
να και μεγαλύτερη ανισότητα) έχουν οδη-
γήσει σε μια απογοήτευση σε σχέση με
την παγκοσμιοποίηση στις αναπτυγμένες
οικονομίες -και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και σε
τμήματα της Ευρώπης. Μακροπρόθε-
σμα... αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια
υποχώρηση από την διασυνοριακή ολο-
κλήρωση και να εμποδίσει την συναντίλη-
ψη (consensus) για τις μεταρρυθμίσεις
της αγοράς..." Ο κόσμος, με απλά λόγια,
έχει σιχαθεί τον νεοφιλελευθερισμό. Τα
αποτελέσματα τα βλέπουμε ήδη: τα κόμ-
ματα του "κέντρου" (της αγοράς δηλαδή)
συρρικνώνονται και καταρρέουν. Και τα
άκρα (το ΔΝΤ δεν τα αναφέρει) του τύ-
που Τραμπ και Λεπέν δυναμώνουν. Και
φυσικά όχι μόνο αυτά. Η Καταλωνία, το
Brexit, το δημοψήφισμα στη Σκωτία λίγο
νωρίτερα είναι μερικά μόνο παραδείγμα-
τα που η άρχουσα τάξη δεν μπορεί να
αγνοεί -όσο και αν προσπαθεί να παρα-
στήσει ότι δεν σημαίνουν τίποτα. 

Το ΔΝΤ φυσικά είναι το τελευταίο που θα
πρότεινε κάποιες πολιτικές αναδιανομής
του εισοδήματος προς όφελος των φτω-
χών. Το ΔΝΤ είναι από την ίδια του τη φύση
ο θεματοφύλακας του συστήματος της ανι-
σότητας και των προνομίων των λίγων. 

Η κρίση δεν βρίσκεται πίσω μας. Οι άρ-
χουσες τάξεις και τα επιτελεία τους
έχουν δοκιμάσει όλα τους τα "γιατρικά" -
χωρίς αποτέλεσμα. Οι "σοφοί" τους (το
ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα κλπ) κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου. Αλλά όσο δυ-
νατά και αν σφυρίζει η σειρήνα τίποτα
δεν μπορεί να γίνει αν το πλοίο δεν έχει
πια σωσίβια. Και έτσι ακριβώς μοιάζει η
παγκόσμια οικονομία σήμερα. 

Ναι η φουρτούνα έχει κοπάσει γύρω
μας. Προς το παρόν, λέει το Ταμείο. Για
μερικές ώρες μόνο.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Αντίσταση στις συμφωνίες Τσίπρα-Τραμπ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Τ
αυτόχρονα, η κατάσταση στη Μέση
Ανατολή αποσταθεροποιείται ραγδαία
μετά το δημοψήφισμα στο ιρακινό

Κουρδιστάν. Οι απειλές του Τραμπ κατά του
Ιράν παίζουν και εδώ ρόλο, δηλαδή προσπα-
θούν να κρατήσουν την κυβέρνηση της Βα-
γδάτης μακριά από την επιρροή της Τεχερά-
νης και κάτω από αμερικάνικο έλεγχο την
ώρα που οι Κούρδοι αψήφισαν τις αμερικάνι-
κες πιέσεις και προχώρησαν στο δημοψήφι-
σμα. Οι συγκρούσεις για τον έλεγχο του Κιρ-
κούκ και η νέα τουρκική εισβολή στη Συρία
είναι μόνο η αρχή σε έναν νέο γύρο ανταγω-
νισμών στην περιοχή και ο Τραμπ βιάζεται να
κάνει αμερικάνικη επίδειξη πυγμής.

Η πολιτική του Τσίπρα ότι όλα αυτά ανα-
βαθμίζουν τη θέση της Ελλάδας σαν νησίδα
σταθερότητας σημαίνει πρόσδεση στις αμε-
ρικάνικες απειλές ότι ο Τραμπ θα επιβάλει τη
σταθεροποίηση με πολεμική κλιμάκωση. Δεν
ήταν τυχαία η πτήση του Τσίπρα με F-16 πριν
φύγει για τις ΗΠΑ. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας
χειροτερεύουν και η ατζέντα του Τσίπρα στο
Λευκό Οίκο έχει νέες “διευκολύνσεις” για τις
αμερικάνικες βάσεις αλλά και εξοπλιστικές
παραγγελίες και επιδείνωση των ελληνο-
τουρκικών ανταγωνισμών. Όπως μας ενημε-
ρώνει το σχετικό ρεπορτάζ:

“Με δεδομένο ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ

και Τουρκίας επιδεινώνονται, η ελληνική κυ-
βέρνηση προσδοκά και ουσιαστική και σε
βάθος πρόοδο στην ελληνοαμερικανική συ-
νεργασία, ειδικά σε μια περίοδο κατά την
οποία η αμερικανική πλευρά –σύμφωνα και
με χθεσινό δημοσίευμα των New York Times-
εξετάζει την αποχώρηση των βάσεων της
από το Ιντσιρλίκ της γειτονικής χώρας.

Αναβάθμιση

Στο επίκεντρο της συζήτησης, τόσο σήμε-
ρα με τον Ντ. Τραμπ όσο και αύριο με τον
αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μαικ Πενς, αναμένε-
ται να τεθεί και το θέμα της ελληνοαμερικα-
νικής αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο
τη βάση της Σούδας (αν και δεν σχεδιάζεται
η αντικατάσταση της βάσης του Ιντσιρλίκ),
ενώ υπάρχει σενάριο για βάση στο Καστέλι.
Η πλευρά των ΗΠΑ, πέρα από την αναβάθμι-
ση των F-16 βάζει στο τραπέζι και την αγορά
των μαχητικών F-35, ενώ πάντα έχει στο σχε-
διασμό της την προοπτική να σταθμεύουν σε
ελληνικό έδαφος, τα αμερικανικά μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη (drones).”

Εκτός από τα βάρη (οικονομικά και πολιτι-
κά) που απειλούν να ρίξουν πάνω στην εργα-
τική τάξη όλα αυτά, το ταξίδι Τσίπρα έχει και
τα μνημονιακά βάρη που φέρνουν τα παζά-
ρια με το ΔΝΤ, τη Λαγκάρντ και τον Τραμπ.
Ο Τσακαλώτος ήδη συμφώνησε με τη Λαγ-
κάρντ για το γρήγορο κλείσιμο της τρίτης

αξιολόγησης και αυτό το διαφημίζουν ως θε-
τικό επειδή λένε διώχνει την αβεβαιότητα και
φέρνει επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι σκλη-
ραίνουν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης να
μην κάνει καμιά υποχώρηση: πράσινο φως
στους τραπεζίτες να διαλύσουν τα ασφαλι-
στικά ταμεία με αδιαλλαξία απέναντι στους
απεργούς. Ξεχάστε τις προσλήψεις, το πρω-
τογενές πλεόνασμα υπεράνω όλων.

Γι' αυτό, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για
τη διπλή αντίσταση που έχουμε να χτίσουμε
το επόμενο διάστημα. Μάχες ενάντια στον
ρατσισμό, την ισλαμοφοβία και την ενθάρ-
ρυνση της ακροδεξιάς που φέρνουν οι συ-
νεργασίες με τις εκστρατείες του Τραμπ, μά-
χες ενάντια στις περικοπές συντάξεων, μι-
σθών και θέσεων εργασίας που φέρνει η
“επιτάχυνση της αξιολόγησης”. Όσο πιο σφι-
χτά δένεται ο Τσίπρας στο άρμα του Τραμπ,
τόσο πιο δυνατά θα βρει απέναντί του τη δι-
πλή εργατική αντίσταση.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες

της Διεθνούς Συνάντησης και

της Πανελλαδικής Συνέλευσης

της ΚΕΕΡΦΑ που πραγματοποι-

ήθηκε στις 14-15 Οκτώβρη στο

κατάμεστο κλειστό γήπεδο μπά-

σκετ του Ρούφ στην Αθήνα με

κάλεσμα για διεθνή κινητοποί-

ηση κατά του ρατσισμού και του

φασισμού στις 17 Μάρτη 2018. 

Ήταν ένα σημαντικός σταθ-

μός του αντιρατσιστικού και αν-

τιφασιστικού κινήματος καθώς

με την συμβολή κινήσεων από

πολλές χώρες της Ευρώπης αλ-

λά και αγωνιστών του κινήματος

στην Ελλάδα υιοθετήθηκαν απο-

φάσεις για κλιμάκωση της δρά-

σης μπροστά στην άνοδο της

φασιστικής απειλής που εκφρά-

στηκε με τα εκλογικά αποτελέ-

σματα σε Γαλλία και Γερμανία,

με την εμφάνιση των νεοναζί

στις ΗΠΑ, των νοσταλγών του

Φράνκο στην Ισπανία. 
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Κατάμεστο το γήπεδο μπάσκετ
στο Ρουφ στην Αθήνα, στη

Διεθνή Συνάντηση και
Πανελλαδική Συνέλευση της

ΚΕΕΡΦΑ, 14-15 Οκτώβρη



Τ
η διεκδίκηση νέας απεργια-
κής συνέχειας από την ΠΟ-
ΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ απο-

φάσισε η σύσκεψη του Συντονι-
στικού των Νοσοκομείων που
πραγματοποιήθηκε μετά τη δια-
δήλωση. Στη σύσκεψη συμμετεί-
χαν εργαζόμενοι από μια σειρά
νοσοκομεία που συγκεντρώθη-
καν στο ΕΚΑ για να αποτιμήσουν
την εικόνα της απεργίας και να
συζητήσουν τα επόμενα βήματα
οργάνωσης της αντίστασης.

Στη συζήτηση αναφέρθηκαν
πολύτιμες εμπειρίες από την σύγ-
κρουση με την αξιολόγηση της
Γεροβασίλη και τις εξελίξεις στον
αγώνα για μόνιμη και σταθερή
εργασία (επικουρικοί, ΟΑΕΔ). 

Από πολλούς εργαζόμενους
αναδείχτηκε ο σημαντικός ρό-
λος των δυνάμεων του Συντονι-
στικού Νοσοκομείων στην οργά-
νωση της απεργίας, γεγονός
που φάνηκε και στην εικόνα της
διαδήλωσης. Πράγματι οι εργα-
ζόμενοι που συσπειρώνονται
στο Συντονιστικό ρίχτηκαν στην
μάχη για την επιτυχία της απερ-
γίας, με την αφίσα και την προ-
κήρυξη που κυκλοφόρησαν πα-
νελλαδικά, με συνελεύσεις, πε-
ριοδείες, συσκέψεις απεργιακών
επιτροπών, σε κάθε νοσοκομείο
και σε κάθε τμήμα. Κι αυτό κόν-

τρα σε όλες τις αντιλήψεις και
τις παρατάξεις που συνεχίζουν
να υποτιμούν το ρόλο αυτών
των απεργιακών κινητοποιήσεων
και την ανάγκη οργάνωσής
τους. Τονίστηκε η ανάγκη για
δυνάμωμα και άπλωμα του ορι-
ζόντιου δικτύου του Συντονιστι-
κού, καλώντας κάθε υγειονομικό
και κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο
να προσθέσει δυνάμεις σε αυτή
την προσπάθεια.

Διεκδικούμε

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε
το Συντονιστικό με τις αποφά-
σεις της σύσκεψης αναφέρεται:

“Διεκδικούμε από την ΠΟΕ-
ΔΗΝ νέα απεργιακή συνέχεια
απέναντι στην τρομοκρατία και
τους εκβιασμούς της αξιολόγη-
σης, τη δραματική έλλειψη προ-
σωπικού και τις συνεχείς περικο-
πές της κυβέρνησης (και με το
προσχέδιο του προϋπολογισμού
για το 2018), τις αντιδραστικές
αναδιαρθρώσεις στην υγεία και
τον αντισυνδικαλιστικό νόμο που
ετοιμάζει.

Καλούμε την ηγεσία της ΑΔΕ-
ΔΥ να καλέσει (την αποφασισμέ-
νη από το ΓΣ της) πανδημοσιοϋ-
παλληλική πανελλαδική απεργία.

Συνεχίζουμε την απεργία απο-
χή από την αξιολόγηση. Διεκδι-
κούμε στα νοσοκομεία μέρα
δράσης στις 23/10 όπου τυπικά
λήγει η διαδικασία αξιολόγησης.

Αποφασίστηκε επίσης το Συν-
τονιστικό να αναλάβει το επόμε-
νο διάστημα πρωτοβουλίες δρά-
σης απαιτώντας μόνιμη δουλειά
για τους 3.000 εργαζόμενους
του προγράμματος ΟΑΕΔ των
οποίων η σύμβαση λήγει στις
αρχές του 2018 με οργάνωση
μιας πρώτης ανοιχτής συνέλευ-
σης στις 31/10, 6μμ, στο αμφιθέ-
ατρο του Αγ. Σάββα”.

Κάλεσμα έγινε και για μαζική
συμμετοχή των υγειονομικών
στο αντιφασιστικό διήμερο που
οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στο Ρουφ,
το σαββατοκύριακο που πέρασε.

Η ΠΟΕΔΗΝ έχει ήδη ανακοι-
νώσει τον επόμενο σταθμό του
“Καραβανιού για τη σωτηρία του
Ε.Σ.Υ”, των απεργιακών διαδη-
λώσεων των εργαζόμενων στην
Υγεία, που για δεύτερη χρονιά
πραγματοποιούνται από πόλη σε
πόλη. Έτσι στις αρχές του επό-
μενου μήνα έρχεται η σειρά της
Νάουσας να βγει στο δρόμο.

Στάση εργασίας θα πραγμα-
τοποιήσουν και οι γιατροί, την
1η Νοέμβρη, όπως αποφάσισε η
ΟΕΝΓΕ σε πρόσφατη συνεδρία-
σή της.
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Π
ολλές εκατοντάδες εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία πραγματοποίησαν μια πο-
ρεία πολλών χιλιομέτρων από το Γουδί

μέχρι το υπουργείο Υγείας το πρωί της Τετάρ-
της 11/10, μέρα απεργίας.

Ουσιαστικά επρόκειτο για το πρώτο μαζικό
απεργιακό συλλαλητήριο ενάντια στην αξιολό-
γηση και τους εκβιασμούς της Γεροβασίλη,
μετά από έναν νικηφόρο γύρο αντίστασης σε
όλο το δημόσιο, αλλά κι ένας ακόμα σταθμός
στο κίνημα που διεκδικεί τη σωτηρία του δη-
μόσιου συστήματος Υγείας. Όλα τα νοσοκο-
μεία δουλεύουν σήμερα “στο κόκκινο” από την
υποστελέχωση και τις ελλείψεις. Στα πανό, τα
συνθήματα, τις συζητήσεις, δίπλα στην κόν-
τρα με την αξιολόγηση βρισκόταν η διεκδίκη-
ση για μαζικές προσλήψεις και γενναία αύξη-
ση της χρηματοδότησης στη δημόσια Υγεία.

Η ΠΟΕΔΗΝ είχε κηρύξει 24ωρη απεργία για
τα νοσοκομεία της περιφέρειας και στάση ερ-
γασίας για τα νοσοκομεία της Αθήνας. Αρκετά
σωματεία όπως του ΓΝΑ Γεννηματάς, του
Αγ.Σάββα, του Αγ.Όλγα, του Αττικού κ.α, επέ-
κτειναν τη στάση εργασίας σε απεργία για
ολόκληρη την πρωινή βάρδια. Οι διαδηλωτές
ξεκίνησαν με συγκέντρωση στις 8πμ στο Νο-
σοκομείο Παίδων και στη συνέχεια με πορεία
πήγαν μέχρι το Υπουργείο Υγείας, κάνοντας
στάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή και
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έξω από
το Μέγαρο Μαξίμου έκαψαν συμβολικά τα
φύλλα αξιολόγησης. Σε όλη τη διάρκεια της
πορείας οι διαδηλωτές αυξάνονταν καθώς
προσυγκεντρώσεις σωματείων ενώνονταν στη
διαδρομή.

Mαζική

Μαζική ήταν η παρουσία σωματείων κι εργα-
ζομένων που συσπειρώνονται στο Συντονιστι-
κό των Νοσοκομείων. 

Από το ξημέρωμα σχεδόν σε πολλά νοσοκο-
μεία είχε σημάνει συναγερμός. Από τα προαύ-
λια των νοσοκομείων τους ξεκίνησαν νωρίς το
πρωί απεργοί από το Γεννηματάς και το Σωτη-
ρία, ενώθηκαν στη Μεσογείων με συναδέλ-
φους τους από τον Ερυθρό και βάδισαν μέχρι
το Παίδων Αγ.Σοφία, όπου βρίσκονταν απερ-
γοί από το Αγ.Κυριακού το Λαϊκό, το Δρομο-
καΐτειο κι άλλα νοσοκομεία της Αθήνας, αλλά
και αρκετά νοσοκομεία της περιφέρειας. Στη
συμβολή Αλεξάνδρας και Κηφισίας οι διαδη-
λωτές ενώθηκαν με τους απεργούς από τον
Αγ.Σάββα και το Ελπίς και λίγο πιο κάτω με
τους συναδέλφους τους από το Ιπποκράτειο
και τον Ευαγγελισμό. Έξω από το Μέγαρο
Μαξίμου η πορεία των υγειονομικών συναντή-
θηκε με γονείς παιδιών με αναπηρία που δια-
μαρτύρονταν ενάντια στην απαξίωση του
Ιδρύματος Σκαραμαγκά και λίγο πριν τα Προ-
πύλαια, με τους εργαζόμενους του Οφθαλμια-
τρείου.

Όπως ήταν φυσιολογικό κυριάρχησαν οι συ-
ζητήσεις για τη δραματική κατάσταση του κά-
θε νοσοκομείου, τη μάχη ενάντια στην αξιολό-
γηση και τα μεγάλα ποσοστά αποχής, αλλά
και τις εκβιαστικές προσπάθειες που κάνουν
διοικήσεις και κυβέρνηση για να κάμψουν την
αντίσταση. Κοινός τόπος ήταν η ανάγκη για
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Στις διπλανές
στήλες μπορείτε να διαβάσετε τα όσα δήλω-
σαν οι απεργοί στην Εργατική Αλληλεγγύη. 

Σ.Μ.

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

Ήρθαμε από τα Χανιά. Τις
προηγούμενες μέρες εί-

χαμε κάνει καλή προετοιμασία
για τη σημερινή απεργία. Μι-
λήσαμε με έναν έναν τους συ-
ναδέλφους σε εξορμήσεις που
κάναμε. Υπήρχε ανταπόκριση. 

Η αξιολόγηση έχει αποτύχει
αφού μόνο 3 από τους 50
προϊστάμενους συμμετείχαν.
Όλοι καταλαβαίνουν ότι χρει-
άζεται να αγωνιστούμε. 

Στα Χανιά έκλεισαν λόγω
ελλείψεων 3 από τις 7 κλίνες
της Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας. Εκεί εν τω μεταξύ, δεν
είμαστε όπως στην Αθήνα που
υπάρχουν πολλά νοσοκομεία.
Αν χρειαστεί να μπεις στο νο-
σοκομείο για κάτι επείγον και
δεν χωράς θα γίνει αεροδια-
μετακομιδή. Η κάθε αεροδια-
μετακομιδή κοστίζει όσο ένας
εργαζόμενος για έναν ολόκλη-
ρο χρόνο. Η συνέχιση της
υποχρηματοδότησης και των
μη προσλήψεων είναι παραλο-
γισμός. 

Μανώλης Ψαράκης
Νοσοκομείο Χανίων

Στον Ερυθρό έχουμε μεγά-
λες ελλείψεις στα εργα-

στήρια, σε νοσηλευτικό προ-
σωπικό κλπ. Οι εργαζόμενοι
δουλεύουν πάνω από τα όριά
τους και οι ασθενείς δεν λαμ-
βάνουν τις υπηρεσίες και την
περίθαλψη που πρέπει. Και
ενώ μας έχουν φέρει σε αυτή
την κατάσταση θέλουν να κά-
νουν και αξιολόγηση. Δεν
περνάει όμως. Στο νοσοκο-
μείο μας έχουμε 97% αποχή
από την αξιολόγηση. Μπρο-
στά μας έχουμε τον προϋπο-
λογισμό στον οποίο αναμένε-
ται να δώσουν ψίχουλα για
την Υγεία. Θα συνεχίσουμε
να παλεύουμε και ενάντια
στην υποχρηματοδότηση και
τις ελλείψεις και ενάντια
στην αξιολόγηση. 

Αποστόλης 
Παναγιωτόπουλος

Ερυθρός Σταυρός

Δουλεύω στο συνεργείο καθαριότη-
τας στον Αγ.Σάββα. Οι ελλείψεις

στον τομέα αυτό σημαίνει ότι η καθα-
ριότητα στο νοσοκομείο είναι ελλειπής.
Δεν έχουν προσληφθεί όλος ο αριθμός
των εργαζόμενων που προβλέπεται πα-
ρότι οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες.
Ταυτόχρονα ζούμε μεσα στην ανασφά-
λεια γιατί είμαστε με 18μηνες συμβά-
σεις και δεν ξέρουμε τι θα γίνουμε
αφού λήξουν. Διεκδικούμε προσλήψεις
και μόνιμη δουλειά για όλους. 

Γιώργος, Νοσοκομείο Αγ.Σάββας

Στο Γεννηματά είμαστε
όλοι ενάντια στην αξιολό-

γηση. Κρατάμε καλά τη μάχη
για να μην περάσει. Δυστυ-
χώς η κατάσταση των νοσο-
κομείων είναι δραματική. Η
πίεση για τους εργαζόμε-
νους είναι τεράστια με ψυχο-
λογικές και σωματικές συνέ-
πειες, και προφανώς οι
ασθενείς δεν λαμβάνουν τις
υπηρεσίες που πρέπει.

Ευαγγελία, 
ΓΝΑ Γεννηματάς

Ήρθαμε 15 εργαζόμενοι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
του Ρίου της Πάτρας. Στο νοσοκομείο μας έχει ανοίξει το

τελευταίο διάστημα το ζήτημα για τους μισθούς μας που περικό-
πτoνται. Αν δεν κινηθεί άμεσα η ηγεσία του σωματείου θα πά-
ρουμε εμείς ως Νυστέρι την πρωτοβουλία για κινητοποιήσεις με
καταλήψεις στη διοίκηση, στάσεις εργασίας κλπ, μέχρι να πά-
ρουμε τα δεδουλευμένα μας. Σε σχέση με την αξιολόγηση, η δια-
δικασία ξεκίνησε με τεράστια ποσοστά αποχής. Τώρα ο διοικη-
τής πιέζει για να τη σπάσει. Μοίρασε δηλώσεις του νόμου 105 σε
κάθε εργαζόμενο για να δηλώσει αν θα συμμετέχει στην αξιολό-
γηση ή όχι. Παρ'όλα αυτά παραμένουν μεγάλα τα ποσοστά της
αποχής – πάνω από 80%.

Μιχάλης Ψάρρης, ΠΓΝΠ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  “Πάμε για συνέχεια και κλιμάκωση”
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Χ
ιλιάδες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
της Εθνικής Τράπεζας συγκεντρώθηκαν
την Παρασκευή 13/10 στην πλατεία

Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, ενάντια στην
απόφαση του διοικητή της ΕΤΕ Φραγκιαδάκη
και της διοίκησης της τράπεζας να σταματήσει
να πληρώνει τις υποχρεώσεις της στο Λογα-
ριασμό Επικούρησης ΛΕΠΕΤΕ. Η κατάργηση
της πληρωμής προς το ΛΕΠΕΤΕ θα σημάνει
την άμεση μείωση των συντάξεων σε 16.000
συνταξιούχους της Εθνικής μέχρι και 50%,
ενώ θα εξαφανίσει και την δυνατότητα ασφάλι-
σης πάνω από 250.000 εργαζόμενων και συν-
ταξιούχων αφού το ΤΥΠΕΤ, το ταμείο Υγείας,
χωρίς την στήριξη του ΛΕΠΕΤΕ είναι δεδομένο
πως θα καταρρεύσει.

Η κινητοποίηση της Παρασκευής, μια από
τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις τραπεζοϋπαλ-
λήλων εδώ και χρόνια, έστειλε το μήνυμα πως
απέναντι στην αδιαλλαξία του Φραγκιαδάκη
και της διοίκησης της ΕΤΕ συνταξιούχοι και
εργαζόμενοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις
τους. Τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματο-
ποιηθούν κατά τόπους απεργίες και συγκεν-
τρώσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα κάθε περι-
φέρειας ξεκινώντας στις 18/10 στη Λάρισα και
στις 20/10 στην Πάτρα, ενώ την επόμενη βδο-
μάδα σειρά παίρνει η Θεσσαλονίκη.

Εκτός από τα σωματεία εργαζόμενων και

συνταξιούχων της Εθνικής, στην κινητοποίηση
πήρε μέρος με στάση εργασίας το Σωματείο
Εργαζόμενων στο ΤΥΠΕΤ, την συγκέντρωση
στήριξε η ΓΣΕΕ και η ΟΤΟΕ, ενώ εκτός από το
Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια στην κινη-
τοποίηση πήρε μέρος και το ΠΑΜΕ.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν για άλλη μια φορά
η κινητοποίηση των συνταξιούχων που κατέ-
φθασαν με πούλμαν απ'όλη την Ελλάδα. “Ομά-
δες συνταξιούχων είχαν αναλάβει εδώ και δυο

βδομάδες να κινητοποιήσουν τους χιλιάδες
συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Με τηλεφω-
νικά κέντρα και επαφές φτάσαμε στο σημερινό
αποτέλεσμα”, τόνισε μιλώντας στην ΕΑ η Ιωάν-
να Παυλοπούλου συνταξιούχος της ΕΤΕ που
βρέθηκε στην συγκέντρωση. Χρειάζεται να συ-
νειδητοποιήσουμε πως η επίθεση στις συντά-
ξεις και τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα δεν εί-
ναι μια μεμονωμένη κατάσταση που έχει στόχο
μόνο τους εργαζόμενους και τους συνταξιού-

χους της Εθνικής Τράπεζας, αλλά είναι κομμά-
τι της συνολικότερης μνημονιακής πολιτικής
της κυβέρνησης. Είναι ανάγκη να συνδεθούμε
με όλα τα κομμάτια των εργαζόμενων που δί-
νουν μάχη για να σώσουν τα ταμεία τους,
όπως στα ΜΜΕ, και να απαιτήσουμε από την
ΟΤΟΕ εδώ και τώρα απεργία διαρκείας στις
τράπεζες και πανεργατική απεργία σε ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα”.

“Η σύγκρουση χρειάζεται να κλιμακωθεί πέ-
ρα από τις 24ωρες απεργίες. Για να στριμω-
χτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της Εθνικής
χρειάζεται απεργία που θα νεκρώσει την τρά-
πεζα για πολλές μέρες” αναφέρεται στην προ-
κήρυξη που μοίρασε κατά την διάρκεια της
συγκέντρωσης ο Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια που στήριξε την κινητοποίηση 

“Να απαιτήσουμε από την ΟΤΟΕ να προχωρή-
σει σε παντραπεζική απεργία συμπαράστασης.
Χρειάζεται ομάδες απεργών και συναδέλφων
συνταξιούχων να οργανώσουμε εξορμήσεις σε
άλλες τράπεζες και να ενημερώσουμε για τον
αγώνα που δίνουμε και την σημασία της δικής
τους αλληλεγγύης”, καταλήγει η προκήρυξη.

Κυριάκος Μπάνος

• Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τρά-
πεζας οργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη 19/10,
στις 11πμ, στην Παλιά Βουλή για την παρου-
σίαση αναλογιστικής μελέτης για το ταμείο
της πρ. Εμπορικής ΕΤΑΤ/ΤΕΑ  ΠΕΤΕ.
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ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
Δώστε λεφτά για τα Ταμεία!

Κοινός αγώνας με τα ΜΜΕ

Γ
υναίκες διαδηλώτριες σε αντί-
σκηνα στο κέντρο της Αθήνας
είναι μια εικόνα που παραπέμ-

πει στον ηρωικό αγώνα των καθαρι-
στριών του υπουργείου Οικονομικών
ενάντια στις απολύσεις του Σαμαρά.
Πέρασαν όμως δυόμιση χρόνια από
τη νίκη αυτού του αγώνα και αυτές
τις μέρες, αν περάσει κανείς από τα
γραφεία της ΕΣΗΕΑ στην Ακαδη-
μίας, θα δει δυο αντίσκηνα κι ένα
πανό που γράφει “Απεργία πείνας
δημοσιογράφων – κλέβουν το επι-
κουρικό μας – έρχεται η σειρά σας”.
Πρόκειται για τέσσερις γυναίκες,
που βλέποντας την αδράνεια της
συνδικαλιστικής ηγεσίας να διεκδι-
κήσει δυναμικά τη σωτηρία του
ΕΔΟΕΑΠ, αποφάσισαν να προχωρή-
σουν σε απεργία πείνας.

“Δεν είμαστε πρωτοπορία. Αποφα-
σίσαμε να κάνουμε απεργία πείνας
για να αφυπνίσουμε τους συναδέλ-
φους” μας λέει μια από τις απερ-
γούς, η Ελένη Ανδριανού. “Η απερ-
γία πείνας η δικιά μας δεν φτάνει.
Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια
αρχή. Χρειάζεται οι συνάδελφοί μας
να συνεχίσουν με μαζικούς απεργια-
κούς αγώνες. Υπάρχει μια απόφαση
από μια μαζικότατη γενική συνέλευ-
ση που λέει απεργία διαρκείας. Πρέ-
πει να οργανωθεί από μαγαζί σε μα-
γαζί και να ξεκινήσει. Μια απεργία

όχι μόνο για το ταμείο αλλά και τη
ζωή μας. Για να μπορούμε να κάνου-
με πραγματικό ρεπορτάζ, να μαθαί-
νει ο κόσμος την αλήθεια και να μην
είναι έρμαιο των εργοδοτών. Για να
ξέρει ο κάθε συνάδελφος ότι έχει
ένα κίνημα από πίσω του”.

Απεργία πείνας

Δίπλα της η Μαρίνα Βήχου, επίσης
απεργός πείνας συνεχίζει: “Μπορεί
οι τέσσερις που είμαστε εδώ να μην
ανήκουμε σε μια παράταξη αλλά αυ-
τό που μας ενώνει είναι το 'φέρτε πί-
σω τα χρήματα που μας κλέψατε'.
Χρειάζεται όλοι μαζί, εργαζόμενοι,
συνταξιούχοι κι άνεργοι του κλάδου
να παλέψουμε για να σωθεί το τα-
μείο. Το θέμα αφορά όλο τον κλάδο.
Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλου-
με με την απεργία πείνας. 

Είναι το ταμείο που έχει την περί-
θαλψη και την επικούρησή μας και
το χτίσαμε μόνοι μας. Αυτόνομο και
αυτοδιαχειριζόμενο. Δεν θα συμφω-
νήσουμε με καμία απόφαση κυβέρ-
νησης – εργοδοτών - συνδικαλιστών,
που θα αλλάζει τον αυτόνομο και
αυτοδιοικούμενο χαρακτήρα του τα-
μείου, που θα βάζει στη διοίκηση
τους εργοδότες με δικαίωμα βέτο κι
όλα όσα ζητάει ο εκπρόσωπος των
αφεντικών κ.Κυριακόπουλος.  

Διαλέξαμε το πεζοδρόμιο έξω από

την ΕΣΗΕΑ γιατί αυτό είναι το σωμα-
τείο μας. Θέλουμε να στείλουμε το
μήνυμα ότι η ΕΣΗΕΑ είναι δικιά μας,
των απλών εργαζόμενων του κλάδου
και η ηγεσία της πρέπει να μας
ακούει.

Έχουμε ακούσει κριτικές για το
γεγονός ότι προχωρήσαμε σε απερ-
γία πείνας. Δυστυχώς η συγκυρία
έχει εμποδίσει να βγει μια μαζική κι-
νητοποίηση. Φτάσαμε στο ύστατο
σημείο. Η απεργία πείνας είναι μια
πολύ σεβαστή μορφή πάλης. Την
έχουν χρησιμοποιήσει από τις Σου-
φραζέτες μέχρι τους Ιρλανδούς επα-
ναστάτες και τον Γκάντι. Σημαίνει ότι
φτάνεις να ρισκάρεις ακόμα και την
ίδια σου τη ζωή για έναν δίκαιο αγώ-
να και για την αξιοπρέπεια”.

Συγκέντρωση στο υπουργείο Ερ-
γασίας λάμβανε χώρα το μεσημέρι
της Τρίτης 17/10, όπου ήταν προ-
γραμματισμένη διμερής συνάντηση
με το υπουργείο. Θα ακολουθούσε
συναυλία συμπαράστασης στις
απεργούς πείνας, έξω από την ΕΣΗ-
ΕΑ, με το συγκρότημα φίλων Μ.Θεο-
δωράκη “Άξιον Εστί”. Ανακοίνωση
συμπαράστασης και κάλεσμα στις
κινητοποιήσεις εξέδωσε η Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή, το μετωπι-
κό σχήμα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στην ΕΣΗΕΑ. 

Σ.Μ.

Είναι προφανές ότι:

� Οι διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία και την κυβέρνηση, όχι
μόνο δεν κέρδισαν τίποτε αλλά αντίθετα επιβεβαιώθηκε ότι όταν δί-
νεις ένα δάχτυλο στον εχθρό, αυτός σου παίρνει όλο το χέρι. Η
αδιαλλαξία των εργοδοτών χτυπάει κόκκινο και η κυβέρνηση συνεχί-
ζει να παίρνει το μέρος τους αδιάντροπα. Το νέο σχέδιο ατομικής
σύμβασης που ζητάει ο Μαρινάκης να υπογράψουν οι εργαζόμενοι
του πρώην ΔΟΛ δείχνει ότι η εργοδοσία όσο δεν συγκρουόμαστε μα-
ζί της θα ξηλώσει κάθε εργατική κατάκτηση.

� Η απάντηση στον ξαφνικό θάνατο του ΕΔΟΕΑΠ δεν μπορεί να εί-
ναι η πρόταση που παρουσιάζουν Καπάκος, Αντωνιάδου, Γκανάς κλπ,
αλλά αντίθετα, να πληρώσουν αφεντικά και κράτος για τον ΕΔΟΕΑΠ.
Τα αφεντικά που δεκαετίες τώρα τρώνε τα χρήματα του αγγελιοσή-
μου, και βέβαια το κράτος γιατί χωρίς την δική του συμμετοχή και εγ-
γύηση δεν μπορεί να επιβιώσει σε αυτή την εποχή της γενικής απλη-
ρωσιάς και της μαζικής ανεργίας κανένα ασφαλιστικό ταμείο. Αυτό
σημαίνει η απαίτηση να νομοθετήσει η κυβέρνηση πόρο για τον ΕΔΟ-
ΕΑΠ που να μπορεί να τον κρατήσει στη ζωή (και όχι το επαίσχυντο
2%), σε αντίθεση με τις επιταγές της τρόικας και των μνημονίων.

� Οι δύο απεργιακές κινητοποιήσεις που προκηρύχθηκαν το προ-
ηγούμενο διάστημα δεν είναι αρκετές να κάμψουν την εργοδοτική
και κυβερνητική αδιαλλαξία. Χρειάζεται να προχωρήσει ο κλάδος σε
κλιμάκωση με απεργία διαρκείας. Μονάχα έτσι κυβέρνηση και αφεν-
τικά θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν πολλά περισσότερα να χάσουν.
Μονάχα έτσι οι συνάδελφοι θα εμπνευστούν ότι πηγαίνουμε να δώ-
σουμε ένα αγώνα με προοπτική νίκης.

� Είναι φανερό σε εμάς, ότι ο αγώνας για την σωτηρία του ΕΔΟ-
ΕΑΠ δεν είναι ένας συντεχνιακός αγώνας για να σώσουμε «το δικό
μας ταμείο». Είναι μια μάχη όλης της εργαζόμενης κοινωνίας για να
περισώσει τις ασφαλιστικές κατακτήσεις από την λαίλαπα των μνη-
μονίων. Την ίδια ώρα με εμάς βρίσκονται σε αγώνα για τον ίδιο λόγο
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από τις τράπεζες. Παλεύουμε για ένα
κοινό απεργιακό μέτωπο αγώνα που θα βάλει στην προμετωπίδα του
την διεκδίκηση αξιοπρεπούς ασφαλιστικής κάλυψης όλης της εργα-
ζόμενης κοινωνίας.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
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Ανδρέου Μαρία, εκπαιδευτικός, 
ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά

Αρεφ Ραχμάν, Κοινότητα Μπαγκλαντές

Ασλάμ Τζαβέντ, επικεφαλής 
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος

Βαλένθια Τζό, Ένωση Φιλιππινέζων 
εργατών KASAPI Hellas

Βούλτσος Νίκος, ΚΕΕΡΦΑ Παγκρατίου

Γιαννούλης Στέλιος, εκπαιδευτικός 

Δαμιανάκης Γιώργος, εργαζόμενος ΕΡΤ

Διαβολάκης Θανάσης, ΔΣ ΟΙΕΛΕ, Κερατσίνι

Ευθυμίου Χριστόδουλος, ΕΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Ζώτος Δημήτρης,
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Θωίδου Κατερίνα,
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη

Καμπαγιάννης Θανάσης,
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Καταραχιάς Κώστας,
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμενων 
νοσοκομείου Άγιος Σάββας

Κασιμάτης Γαβριήλ,
Γενικός Γραμματέας ΠΟΣΠΕΡΤ, EUROMEI

Κασκαρίκα Μαρία,
μητέρα φοιτητή Αλέξη Λάζαρη, Πρωτοβουλία 
για το κλείσιμο των γραφείων της XA

Καχάρ Μασούντ,
πρόσφυγας από το Αφγανιστάν

Κομνηνού Δώρα, εκπαιδευτικός-ζωγράφος

Κοντουδάκης Λεωνίδας, αυτόπτης 
μάρτυρας στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη

Κορακιανίτης Φαίδων,
φοιτητής Φιλοσοφικής Αθήνας

Κουκαλάνι Βασίλης, ηθοποιός-σκηνοθέτης

Κουνάδη Αιμιλία, ΚΕΕΡΦΑ Αιγάλεω

Κυρίλλου Δήμητρα,
μέλος Ομάδας LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Κωνσταντίνου Πέτρος,
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Λίτσης Μωϋσής, δημοσιογράφος

Λυμπεράτος Μιχάλης, πανεπιστημιακός

Μανωλακάκη Χριστίνα, φοιτήτρια ΜΜΕ

Μακόλεϋ Λορέτα,
Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής

Μανταίος Κώστας, 
πρόεδρος Συνδέσμου Φυλακισθέντων 
Εξορισθέντων Αντίστασης 1967-74

Μαυρίδης Γιώργος,
συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος 

Μπέη Εύα, ζωγράφος

Μηλιαζήμ Τζεμαλή, εκπαιδευτικός Ξάνθη 

Νικολάου Μάνος, ΚΕΕΡΦΑ 

Παπαστράτης Προκόπης,
πανεπιστημιακός

Πατσόπουλος Διονύσης,
Αλληλεγγύη Πειραιά

Σκαρμέας Κώστας,
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Σηφακάκης Γιάννης, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συλαϊδής Βασίλης, 
μέλος ΔΣ Εργαζομένων Ιντρακόμ

Τζάκου Δήμητρα, ΚΕΕΡΦΑ Μαρουσίου

Τορμπουζίδης Κώστας,
δικηγόρος ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης

Τριμπόνιας Βαγγέλης, δικηγόρος

Χασάν Μεχεντί, μετανάστης Μπαγκλαντές

Ψάνης Παρασκευάς, ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου

Το νέο

Συντονιστικό
Η απόφαση της Συνέλευσης
Η

ανάπτυξη και η ενίσχυση του αντιρατσι-
στικού και του αντιφασιστικού κινήματος
είναι κεντρική πολιτική μάχη διεθνώς και

στην Ελλάδα.

Η μακρόσυρτη οικονομική και πολιτική κρίση
προκαλεί πολώσεις που όλη την προηγούμενη
χρονιά πήραν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Είδαμε την νεοναζιστική ακροδεξιά να απο-
θρασύνεται στις ΗΠΑ μετά την εκλογή Τραμπ
και τους ρατσιστικούς αποκλεισμούς σε βάρος
των μεταναστών, των προσφύγων και των μου-
σουλμάνων. Είδαμε την Λεπέν στις Γαλλικές
εκλογές να περνάει στο δεύτερο γύρο και να
φτάνει στο 30%. Είδαμε το AfD να μπαίνει στη
Γερμανική Βουλή. Πιο πρόσφατα, οι νοσταλγοί
του Φράνκο βγήκαν στους δρόμους στην Ισπα-
νία. Αλλά είδαμε και μαζικές αντιφασιστικές δια-
δηλώσεις στη Βοστόνη και το Σαν Φρανσίσκο,
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη
Σουηδία. Είδαμε κινητοποιήσεις αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες και κατά της ισλαμοφοβίας
στη Βρετανία, τη Βαρκελώνη και βέβαια την Ελ-
λάδα. Στις 18 Μάρτη συντονιστήκαμε με επιτυ-
χία, πανευρωπαϊκά.

Στην Ελλάδα, οι συνεχείς υποχωρήσεις της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βάζουν σε κίνδυνο
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και αφή-
νουν τα περιθώρια στην υπόδικη Χρυσή Αυγή
να επανακάμψει. Η υλοποίηση της συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας κλείνει τους πρόσφυγες σε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, η άρνηση νομιμοποί-
ησης χιλιάδων μεταναστών, η συνεχιζόμενη λει-
τουργία νεοναζιστικών θυλάκων στην Αστυνο-
μία δίνει ευκαιρίες στη Χρυσή Αυγή για απόπει-
ρες ρατσιστικών επιθέσεων και επαναλειτουρ-
γία των ταγμάτων εφόδου.

Όμως το κίνημα έδωσε μάχες! Με μαζική
ενωτική δράση των σωματείων των εκπαιδευτι-
κών και όλης της αριστεράς προστάτεψε τα
προσφυγόπουλα από τις ρατσιστικές επιθέσεις.
Απάντησε στη δολοφονική επίθεση στον Αλέξη
Λάζαρη, με μαζική πορεία στα Γραφεία της
Χρυσής Αυγής και έτσι άνοιξε την καμπάνια για
να κλείσουν τα Γραφεία των νεοναζί στις γειτο-
νιές. Είναι βήμα προς τα μπρος, που έδειξε τη
δυναμική με την επιτυχία του μαζικού συλλαλη-
τηρίου στις 16 Σεπτέμβρη. Με τη βοήθεια αυτή
του κινήματος, η δίκη της Χρυσής Αυγής εξε-
λίσσεται συντριπτικά σε βάρος της, προκαλών-
τας ακόμη και αποχωρήσεις από αυτήν. Είδαμε,
επίσης, την ηρωική αντίσταση των μεταναστών
εργατών γης στη Γκορυτσά και στον Ασπρό-
πυργο με μαχητικές διαδηλώσεις και την απερ-

γία στο εργοστάσιο Κ. Γεωργίου ΑΕ να οδηγεί
σε ήττα την εργοδοτική ρατσιστική τρομοκρα-
τία. Είδαμε τους μετανάστες να μαζικοποιούν
την αντιφασιστική πορεία στις 16/9, καταδικά-
ζοντας την ισλαμοφοβία και τις σφαγές στη Ρο-
χιγκία. Η απεργία της ΠΟΣΠΕΡΤ έκοψε την
προβολή τω φιεστών μίσους της ΧΑ.

Δεν χωράει όμως κανένας εφησυχασμός! 
Η φασιστική απειλή αντιμετωπίζεται με την

στοχευμένη δράση των συνδικάτων, του εργατι-
κού και του νεολαιίστικου κινήματος, που την ιε-
ραρχούν υψηλά στις προτεραιότητες τους και
δεν τη θυσιάζουν στο βωμό της αναμονής των
εκλογικών αναμετρήσεων. 

Προωθούμε άμεσα διεκδικήσεις για να χτί-
σουμε μαζικό αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
κίνημα:

-Υπερασπίζουμε τους πρόσφυγες. Διεκδικού-
με την κατάργηση της ρατσιστικής συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας και ΕΕ-Λιβύης, για να μπει τέλος
στους πνιγμούς στη Μεσόγειο και να μπει τέρ-
μα στην κατάργηση του δικαιώματος στο άσυ-
λο. Αντιπαλεύουμε την εμπλοκή σε πολεμικές
επεμβάσεις και υπερασπίζουμε τις δημοκρατι-
κές ελευθερίες.

Να ανοίξουν τα σύνορα, να σταματήσει ο εγ-
κλωβισμός στα νησιά, να κλείσουν τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης και να σταματήσουν οι
απελάσεις. 

Ισότιμη πρόσβαση για όλα τα προσφυγόπου-
λα στα σχολεία και για όλους στη δημόσια περί-
θαλψη. Ανθρώπινη στέγαση στις πόλεις και όχι
σε στρατώνες-γκέτο.

Άσυλο, άδεια παραμονής και εργασίας και
διαβατήρια για όλους χωρίς αποκλεισμούς.

Με νέο νόμο να νομιμοποιηθούν μαζικά και χω-
ρίς αποκλεισμούς οι μετανάστες χωρίς χαρτιά. 

Ίσα δικαιώματα, με δικαίωμα ψήφου στις
εκλογές και εγγραφή στα συνδικάτα.

Κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των
μουσουλμάνων, τζαμιά και νεκροταφεία σε όλη

την Ελλάδα.
-Να κλείσουν τα Γραφεία-ορμητήρια των νεο-

ναζί της Χρυσής Αυγής παντού. Ολοκλήρωση
της δίκης, με καταδίκη των δολοφόνων της Χρυ-
σής Αυγής. Να μπει τέλος στην κρατική χρημα-
τοδότηση, την προβολή από τα ΜΜΕ και να ξη-
λωθούν οι ναζιστικοί θύλακες στην αστυνομία. 

Όλα αυτά τα διεκδικούμε με τη μαζική δρά-
ση, στην οποία πρέπει να μπουν μπροστά τα
συνδικάτα, οι κοινότητες μεταναστών και προ-
σφύγων, η νεολαία στα σχολεία και τα πανεπι-
στήμια, οι συλλογικότητες της γειτονιάς και οι
οργανώσεις της αριστεράς.

Χτίζοντας τοπικές επιτροπές στις γειτονιές,
συσπειρώνουμε με κέντρο αυτές τις δυνάμεις,
δίνουμε έτσι τη μάχη για να υπερασπίσουμε
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες από τις
ρατσιστικές επιθέσεις, για να μπουν όλα τα
προσφυγόπουλα στα σχολεία και να κλείσουν
τα γραφεία των νεοναζί. Οι τοπικές επιτροπές
χρειάζεται να χτίζουν σχέσεις με τα σχολεία,
τους Δήμους και τα νοσοκομεία της περιοχής
για να συνδεθούμε με δυνατά κομμάτια, που
μπορούν να κινητοποιούν κόσμο ενάντια το ρα-
τσισμό και τους φασίστες.

Συγκεντρώνουμε όλες μας τις δραστηριότη-
τες σε κεντρικές πρωτοβουλίες.

Κορυφαία πρωτοβουλία είναι το κάλεσμα στις
17 Μάρτη 2018, Πανευρωπαϊκή μέρα κινητοποί-
ησης κατά του ρατσισμού και του φασισμού.

Οργανώνουμε παντού την καμπάνια για το
κλείσιμο των Γραφείων της Χρυσής Αυγής.

Στηρίζουμε τις δράσεις των προσφύγων και
των μεταναστών ενάντια στις ρατσιστικές πολι-
τικές και τις επιθέσεις των φασιστών. 

Χτίζουμε έτσι την μαζική αντίσταση για να τσα-
κίσουμε το ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, για
να αφήσουμε το δρόμο ανοιχτό για την εναλλα-
κτική των εργατών, για ένα κόσμο χωρίς φτώχεια,
πολέμους, εκμετάλλευση, χωρίς ισλαμοφοβία και
αντισημιτισμό, χωρίς νεοναζί και ρατσισμό.

συνέχεια από τη σελίδα 3

Στο τέλος των εργασιών της πρώτης μέρας ψηφίστηκε η απόφαση του διημέρου και το
νέο Συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ, ενώ την επόμενη μέρα ακολούθησε το διεθνές κάλεσμα.
Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί πλούσιο ρεπορτάζ από τις παρεμβάσεις στη συζήτηση.

“Η ανάπτυξη και η ενίσχυση του αντιρατσιστικού και του αντιφασιστικού κινήματος εί-
ναι κεντρική πολιτική μάχη διεθνώς… Καλούμε σε διεθνή κινητοποίηση στις 17 Μάρτη
2018, Πανευρωπαϊκή μέρα κινητοποίησης κατά του ρατσισμού και του φασισμού, της ισ-
λαμοφοβίας και του αντισημιτισμού” αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το Διεθνές Κάλεσμα για
τις 17 Μάρτη.

Το πάνελ της συζήτησης “Πως συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στο φασισμό”



18 Οκτώβρη 2017, Νο 1295Διεθνής Συνάντηση ΚΕΕΡΦΑ εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

«Σ
ας φέρνω χαιρετισμούς από το
αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό
κίνημα καθώς και τους θερμούς

χαιρετισμούς εκ μέρους του Die Linke, του
κόμματος της Αριστεράς στη Γερμανία, που
παλεύει ενάντια στη λιτότητα και την άνοδο
του ρατσισμού στην Ευρώπη» ξεκίνησε την
τοποθέτησή της η επανεκλεγμένη βουλευτί-
να Κριστίνε Μπούχολζ.

«Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν ένα
σοκ. To AfD πήρε 12,4% και 94 βουλευτές.
Είναι όλοι τους ρατσιστές και καμιά 40ριά
από αυτούς είναι φασίστες. Το AfD είναι ένα
ρατσιστικό κόμμα με μια ακροδεξιά λαϊκι-
στική πτέρυγα και μια φασιστική πτέρυγα
και η δεύτερη γίνεται ολοένα και πιο δυνατή
– όπως έδειξε και η παραίτηση της Πέτρι
του ηγετικού στελέχους του κόμματος. Το
ΑfD επιδιώκει την εξαφάνιση από τη μνήμη
των εγκλημάτων του ναζισμού. Θέλουν να
κάνουν παράνομη την ελευθερία της θρη-
σκείας για τους μουσουλμάνους. Απαιτούν
200.000 απελάσεις τον χρόνο. Και ταυτό-
χρονα κινητοποιούνται στους δρόμους. Το
ΑfD καταφέρνει και χτίζει πάνω στη δυσαρέ-
σκεια από τις πολιτικές λιτότητας της κυ-
βέρνησης, καθώς η γερμανική άρχουσα τά-
ξη έχει βρεθεί κερδισμένη από την κρίση,
όχι όμως και ο λαός που έχει γίνει φτωχότε-

ρος, αλλά και πάνω στη ρατσιστική ατζέντα. 
Σε αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν αρκετό

αυτό που πέτυχε το Die Linke στις εκλογές.
Παρόλα αυτά, τους τελευταίους μήνες το κί-
νημα ενάντια στο AfD έχει μεγαλώσει. Εκα-
τοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν
να υποδέχονται τους πρόσφυγες, στα σχο-
λεία υπάρχει κινητοποίηση ενάντια στις απε-
λάσεις μαθητών στο Αφγανιστάν και σε πολ-
λές πόλεις το ΑfD συνάντησε μαζικές αντι-
δράσεις στο δρόμο εξαιτίας των αντισυγκεν-
τρώσεων που συμμετείχαν από τους μετα-
νάστες και την Αριστερά μέχρι την εκκλησία. 

Πολιτικά, ακόμη και μέσα στην Αριστερά
πρέπει να ξεπεραστούν άμεσα η υποτίμηση
του κινδύνου που αντιπροσωπεύει το AfD αλ-
λά και της ισλαμοφοβίας. Χρειαζόμαστε ένα

μαζικό κίνημα που να συμπεριλαμβάνει συν-
δικαλιστές, μετανάστες και όσους έχουν σο-
καριστεί από την επιτυχία του AfD. Θα έχου-
με μια μεγάλη κινητοποίηση σε δέκα μέρες
όταν το γερμανικό κοινοβούλιο συγκροτηθεί
σε σώμα και αμέσως μετά μια ακόμα μεγάλη
κινητοποίηση στις 2 Δεκέμβρη στο Ανόβερο,
όπου το AfD θα έχει το συνέδριό του.

Συντονισμός

Η διεθνής κινητοποίηση και ο συντονισμός
είναι εξίσου σημαντική όπως και η ελληνική
εμπειρία που είναι ενθαρρυντική για εμάς,
ενάντια στα επιχειρήματα ότι η φτώχεια και
ο μεγάλος αριθμός προσφύγων οδηγεί αυ-
τόματα στον ρατσισμό. Η εμπειρία της Ελ-
λάδας έδειξε ότι αυτό είναι λάθος, δεν
υπάρχει αυτός ο αυτοματισμός, το πρόβλη-
μα είναι ο ρατσισμός που διαιρεί. Είναι πολύ
σημαντικό για μένα ότι είμαι εδώ και πα-
λεύουμε όλοι μαζί για αυτά τα ζητήματα».

«Αν μπορούμε να συνοψίσουμε σε μια λέ-
ξη αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Γαλλία,
η λέξη αυτή είναι αστάθεια» τόνισε ξεκινών-
τας την ομιλία της η Βανίνα Τζουντιτσελί,
μέλος του NPA. «Από τη μια έχουμε μια νέα
κυβέρνηση που επιτίθεται στα δικαιώματα -
η κυβέρνηση Μακρόν φέρνει περισσότερη
λιτότητα, καταστολή και ρατσισμό- και το
Εθνικό Μέτωπο που έχει ανέβει επικίνδυνα.
Αλλά από την άλλη έχουμε επίσης εκατομ-
μύρια ανθρώπων που αντιστέκονται και ρι-
ζοσπαστικοποιούνται και αυτό είναι μια με-
γάλη ελπίδα. Εκατοντάδες χιλιάδες διαδή-
λωσαν στη γενική απεργία τον Σεπτέμβρη
και μια επόμενη ακολουθεί στις 19 Οκτώ-
βρη. Αλλά πρέπει να πείσουμε τον κόσμο
στη Γαλλία ότι δεν αρκούν οι αγώνες ενάν-
τια στη λιτότητα ούτε απλά να ψηφίζει ενάν-
τια στο Εθνικό Μέτωπο, αλλά πρέπει να πα-
λέψει ενάντιά τους. Οι δυνατότητες υπάρ-
χουν. Σήμερα το Εθνικό Μέτωπο βρίσκεται
σε κρίση και η Μαρίν Λεπέν προτείνει δημι-
ουργία νέου κόμματος το Μάρτιο. Πρέπει
να είμαστε δεκάδες χιλιάδες στους δρό-
μους ενάντια σε αυτήν την απόπειρα. Αυτό
που κάνει η ΚΕΕΡΦΑ εδώ είναι έμπνευση
για εμάς στη Γαλλία».

«Στην Ολλανδία παλεύουμε ενάντια στη
νέα λιτότητα της κυβέρνησης, με πιο πρό-
σφατο το παράδειγμα της απεργίας 55.000
εκπαιδευτικών, τη μεγαλύτερη των τελευ-
ταίων τεσσάρων χρόνων και συνδέουμε αυ-
τή τη μάχη με την πάλη ενάντια στο ρατσι-
σμό. Στις 21 Μάρτη του 2018 θα έχουμε δη-
μοτικές εκλογές και θα οργανώσουμε καμ-
πάνια προκειμένου να ενώσουμε την αρι-
στερά σε τοπικές κινήσεις ενάντια στην
ακροδεξιά. Η διαδήλωση στις 17 Μάρτη θα
είναι ένα μεγάλο βήμα σε αυτήν την κατεύ-
θυνση» τόνισε ο Εβούτ Φάν τε Μπεργκ από
το αντιρατσιστικό κίνημα στην Ολλανδία.

Ο Στιβ Σεντάρ (βλέπε συνέντευξη στην σε-
λίδα 13) περιέγραψε πως κινούμενο ενωτικά,
το αντιρατσιστικό κίνημα στην Καταλωνία πέ-
τυχε να μπολιάσει τον αγώνα ενάντια στην
λιτότητα και τον αγώνα για ανεξαρτησία με
τον αντιρατσισμό και την ισλαμοφοβία που
από τη μια πέτυχαν την απομόνωση των φα-
σιστών και από την άλλη ανάγκασαν την το-
πική κυβέρνηση να πάρει θέση ενάντια στις
πολιτικές του ισπανικού κράτους και της ΕΕ
ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες. 

«Η Τουρκία έχει στο έδαφός της τον με-
γαλύτερο αριθμό προσφύγων από κάθε άλ-
λη χώρα. Το ΑKP και ο Ερντογάν είναι το
κόμμα που έχει υπογράψει την ρατσιστική
συμφωνία με την ΕΕ επιδιώκοντας να κερδί-
σουν ανταλλάγματα υπό την απειλή ότι θα
αφήσουν 3 εκατομμύρια πρόσφυγες να ει-
σέλθουν στην Ευρώπη» είπε στην ομιλία
του ο Ντενίζ Γκουγκόρεν από το αντιρατσι-
στικό κίνημα στην Τουρκία. «Ακόμα χειρότε-
ρα, εκτός από τα στρατόπεδα, έχει χτίσει
ένα τοίχο 900 χιλιομέτρων στα σύνορα με
τη Συρία και ετοιμάζεται να φτιάξει ακόμη
δύο στα σύνορα με το Ιράν και το Ιράκ. Η
ρατσιστική πολιτική ενάντια στους πρόσφυ-
γες, τους Κούρδους και την αριστερά τρο-
φοδοτεί φασιστικά κόμματα όπως το MHP.
Στην Τουρκία ξεκινάμε μια αντιρατσιστική
καμπάνια που μπορεί να πάρει διαστάσεις,
όπως έδειξε και η σύσκεψη που οργανώθη-
κε στην Ιστανμπούλ την προηγούμενη βδο-
μάδα και στην οποία συμμετείχαν αντιπρό-
σωποι από πάρα πολλές και διαφορετικές
πρωτοβουλίες». 

«Το ΕΛΑΜ είναι η Χρυσή Αυγή της Κύ-
πρου» είπε ο Ντίνος Αγιομαμίτης από την
Κύπρο. «Από την αρχή του, το 2009, το
ΕΛΑΜ συνάντησε την αντίσταση του αντιφα-
σιστικού κινήματος που τους καθήλωσε αρ-
χικά στο 0,5%. Για να φτάσει στο 3%, που το
έβαλε στη Βουλή στις τελευταίες εκλογές,
δεν έφταιγε γενικά η κρίση. Τους άνοιξαν το
δρόμο οι εθνικιστικές πολιτικές των απορρι-
πτικών κομμάτων και η στήριξη του Αρχιεπί-
σκοπου που τους λέει καλά παιδιά, τους δί-
νει άφθονη χρηματοδότηση και τους παρα-
χωρεί αίθουσες. Στις επιθέσεις που έγιναν
από τους φασίστες ενάντια σε κομμάτια της
ριζοσπαστικής αριστεράς υπήρξαν οι απαν-
τήσεις – και το θετικό και όχι συνηθισμένο
είναι ότι απάντησε και το ΑΚΕΛ. Μπορούμε
να στείλουμε και στην Κύπρο και παντού
τους φασίστες εκεί που τους αξίζει».

«Στη Δανία, ακολουθώντας το παράδειγ-
μά σας εδώ στην Ελλάδα, αλλά και το πα-
ράδειγμα της καμπάνιας “Ξεσηκωθείτε
ενάντια στο ρατσισμό” στη Γερμανία, προ-
σπαθούμε να χτίσουμε ισχυρά δίκτυα και
κοινή δράση» τόνισε η Λένε Γιούνκερ από
τη Δανία. «Ενόψει των τοπικών εκλογών τον
Νοέμβρη έχουμε ξεκινήσει μια μαζική καμ-
πάνια ενάντια στην ακροδεξιά και ετοιμαζό-
μαστε ήδη για τις διεθνείς διαδηλώσεις στις
17 Μάρτη».

Τους χαιρετισμούς του στην Διεθνή Συ-
νάντηση απέστειλε εκ μέρους του αντιφασι-
στικού κινήματος στην Βρετανία ο Γουέιμαν
Μπένετ που αν και δεν μπόρεσε να παρευ-
ρεθεί λόγω ασθένειας, θα μεταφέρει τις
αποφάσεις της Διεθνούς Συνάντησης στο
Ρουφ στην Πανεθνική Συνδιάσκεψη του
Stand up to Racism στις 21 Οκτώβρη στο
Λονδίνο.

Μήνυμα αλληλεγγύης στη Διεθνή Αντιφα-
σιστική Συνάντηση έστειλαν πέντε οργανώ-
σεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες από
την Αυστραλία, στο οποίο αναφέρουν ότι
θα συμμετέχουν στις διεθνείς κινητοποι-
ήσεις του Μάρτη του 2018 με κινητοποι-
ήσεις σε μια σειρά πόλεις στις 24 Μάρτη.

Γιώργος Πίττας

Ο αγώνας μας είναι διεθνής

Κριστίνε Μπούχολζ

Βανίνα Τζουντιτσελί

Εβούτ Φάν τε Μπεργκ

Ντενίζ Γκουγκόρεν
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Κ
αταχειροκροτήθηκαν το Σάβ-
βατο 14/10 στο γήπεδο του
Ρουφ ο Ασφάκ Μαχμούντ και

ο Μουχαμάντ Οσμάν που την περα-
σμένη βδομάδα δέχθηκαν την δολο-
φονική επίθεση των νεοναζί στην
Γκορυτσά Ασπροπύργου και τη Λαμ-
πρινή αντίστοιχα. 

«Ευχαριστώ πολύ την ΚΕΕΡΦΑ για
την στήριξη που μας έχει δώσει. Με
χτύπησαν στις 7 του μήνα πέντε φα-
σίστες στην Γκορυτσά» είπε ο
Ασφάκ αντιπρόεδρος στην τοπική
επιτροπή των εργατών γης. «Οι επι-
θέσεις στην Γκορυτσά έχουν ξεκινή-
σει εδώ και ενάμιση χρόνο και πολ-
λά παιδιά έχουν χτυπήσει, 65 άτομα.
Σταμάτησαν λίγο το καλοκαίρι αλλά
μετά ξανάρχισαν. Εμένα με στοχο-
ποίησαν γιατί μπήκα μπροστά και
διαμαρτυρήθηκα ενάντια στις επιθέ-
σεις. Ζητάμε να βάλουν τους φασί-
στες φυλακή!»

«Είμαι ένα χρόνο εδώ και είμαι πο-
λύ στεναχωρημένος με αυτό που
μου συνέβη. Αυτό συνέβαινε πάντα
εδώ; Ό, τι συνέβη σε μένα, μπορεί
να συμβεί στον οποιοδήποτε, μπορεί
να συμβεί στα παιδιά σας. Να γυρί-
ζεις από τη δουλειά και να δέχεσαι
δολοφονικές επιθέσεις, να μην ξέ-
ρεις αν θα φτάσεις σπίτι σου. Απαι-
τώ από το κράτος και την αστυνομία
να συλλάβουν τους φασίστες» είπε
ο Μουχαμάντ Οσμάν.

«Το πρώτο μέτρο στον αγώνα κα-
τά του φασισμού είναι μια βαθιά αν-
τιφασιστική και αντιρατσιστική παι-
δεία» τόνισε η Κωνσταντίνα Κούνε-
βα, ευρωβουλευτίνα. «Ας μην γελιό-
μαστε, οι σημερινές πολιτικές ηγε-
σίες της Ευρώπης, που παρακολου-
θούν σοκαρισμένες την άνοδο της
ακροδεξιάς, θερίζουν ό, τι έσπειραν.
Ο ρατσισμός που σηκώνει κεφάλι εί-
ναι αποτέλεσμα και των δικών τους
πολιτικών, της άγριας εκμετάλλευ-
σης των φτωχών χωρών, των πολε-
μικών επεμβάσεων που έχουν διαλύ-
σει ολόκληρες χώρες, της αντιμετα-
ναστευτικής πολιτικής των κλειστών
συνόρων στους πρόσφυγες, που μέ-
νουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα,
στην Ιταλία αλλά και στη Τουρκία
του Ερντογάν.

Ο αγώνας κατά του ρατσισμού εί-
ναι μακρύς και θα γίνει με πολλούς
τρόπους. Με τις πολλές απλές καθη-
μερινές ενέργειες του καθενός μας.
Με πολύ σημαντικές πολιτικές ενέρ-
γειες στις οποίες χωράνε πολλές
δυνάμεις και κυρίως η μεγάλη πλει-
οψηφία της κοινωνίας. Οι προτάσεις
μας: Πρώτη και σπουδαιότερη, η κα-
ταδίκη της εγκληματικής οργάνω-
σης της Χρυσής Αυγής και η διάλυ-
σή της. Δεύτερο, συμφωνώ με το αί-
τημα σας για το κλείσιμο των γρα-
φείων της εγκληματικής οργάνω-
σης. Οι διεθνείς συμβάσεις παρέ-
χουν στη δικαιοσύνη όπλα για να
προχωρήσει στη διάλυση κάθε φασι-
στικής συμμορίας. Παλεύουμε για
να ανοίξουν τα σύνορα, να αποκτή-
σει η Ευρώπη μια πραγματική πολιτι-

κή ασύλου, να πραγματοποιηθούν οι
δεσμεύσεις των χωρών για μετεγκα-
τάσταση των προσφύγων. Να ανα-
ζωογονήσουμε το κίνημα αλληλεγ-
γύης, να βοηθήσει να ενταχτούν, να
δουλέψουν, να στείλουν τα παιδιά
τους στο σχολείο –αν δεν πάει πρώ-
το αυτό κοντά στους πρόσφυγες, θα
πάνε πρώτα οι ρατσιστές, κρυφοί
και φανεροί και αυτό δεν θα βγει σε
καλό στην κοινωνία».

Έργα των φασιστών

«Σαν αντιπρόσωπος μιας γενιάς
που έζησε την φρίκη του πολέμου
και την αγωνία της επόμενης μέρας,
που βίωσε τις στερήσεις και την πεί-
να, που υπέφερε από την τρομοκρα-
τία, την προδοσία και την απόγνω-
ση, ισχυρίζομαι ότι για όλη αυτήν
πανωλεθρία και την θηριωδία ευθύ-
νονται οι Γερμανοί φασίστες. Αυτοί
αιματοκύλισαν και ώθησαν στην
απόγνωση πολλούς λαούς με αποτέ-
λεσμα 55 εκατομμύρια νεκρούς. Ιδι-
αίτερος στόχος των εγκλημάτων
ήταν οι Εβραίοι, οι Ρομά, οι αλλοδα-
ποί, οι ομοφυλόφιλοι, οι ανάπηροι.
Αυτά ήταν τα έργα των φασιστών»
τόνισε ξεκινώντας την ομιλία του ο
Μάριος Σούσσης, πρόεδρος του
Συλλόγου Απογόνων Θυμάτων Ολο-
καυτώματος. 

«Και τι επιδιώκουν σήμερα οι νεο-
φασίστες; Στις 20 Ιανουαρίου του
1942 στο Βερολίνο στη Βίλα Βάνζεε
φιλοξενήθηκε μια μυστική διάσκεψη,
όπου αποφασίστηκε η “τελική λύ-
ση”, να απαλλάξουν την Ευρώπη
από τα 11 εκατομμύρια Εβραίους
που μίαιναν την Άρια φυλή που θα
κυριαρχούσε στον πλανήτη. Τα εγ-
κλήματά τους έγιναν, σε αντίθεση με
άλλα μεγάλα εγκλήματα του παρελ-
θόντος, εν ψυχρώ, οργανωμένα, με
πρόγραμμα, μεθοδευμένα. Μεταχει-
ρίστηκαν οποιοδήποτε μέσο. Ειδή-
μονες στο ψέμα και την απάτη σκη-
νοθετούσαν ταινίες παραπλανώντας

την αλήθεια. Αυτό κάνει και η Χρυσή
Αυγή σήμερα, παραπλανεί την αλή-
θεια.   Πριν από τον πόλεμο ζούσαν
στην Ελλάδα 71.000 Εβραίοι, μετά
τον πόλεμο ζούσαν 10.000 Εβραίοι,
ποσοστό απώλειας 86% . Ο φασι-
σμός δεν ήταν θεωρία, ούτε ιδεολο-
γία, ήταν μια εγκληματική οργάνωση
που σκοπό είχε την βιομηχανία θα-
νάτου, την οποία εφάρμοσε στα
κρεματόρια και τα ιατρικά πειράμα-
τα πάνω σε παιδιά».  

«Πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα
για να ανακόψουμε το ναζισμό; Χρει-
άζεται συνεχής ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση της κοινωνίας για τον ρό-
λο που παίζουν οι νεοναζί αλλά και
της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη»
τόνισε η Μαρία Κασκαρίκα (μητέρα
του φοιτητή Αλέξη Λάζαρη που δέχ-
θηκε τη δολοφονική επίθεση των ναζί
στους Αμπελόκηπους) από την “Πρω-
τοβουλία για να κλείσουν τα γραφεία
των νεοναζί”. Χρειάζεται κινητοποί-
ηση όλης της Αριστεράς, το λαϊκό κί-
νημα με πρωτοπόρο την Αριστερά, με
εκδηλώσεις και με πορείες ώστε να
αναγκαστεί το σύστημα, η αστυνομία,
η δικαιοσύνη να κάνουν κάτι. Κινητο-
ποίηση των καλλιτεχνών και των δια-
νοουμένων. Κλείσιμο των γραφείων
που λειτουργούν σαν ορμητήρια».  

«Η ιστορία της ισλαμοφοβίας δεν
είναι τωρινή,  πάει πίσω στις απαγω-
γές των 28 Πακιστανών μεταναστών
από μυστικές υπηρεσίες της Βρετα-
νίας και της Ελλάδας το 2005» τόνι-
σε ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας. «Από το
2004 μιλάνε για το Τζαμί αλλά ακό-
μη δεν έχουμε τίποτε. Και διεθνώς,
βλέπετε την εθνοκάθαρση στην Ρο-
χινγκία, αλλά δεν μιλάει κανείς επει-
δή είναι μουσουλμάνοι. Γιατί έγιναν
οι πρόσφατες επιθέσεις στην Γκορυ-
τσά και στη Λαμπρινή; Γιατί είναι με-
τανάστες και μουσουλμάνοι και η
αστυνομία δεν δουλεύει καλά.
Έχουν συλληφθεί συνολικά 9 άτομα,

αλλά μετά από τις κινητοποιήσεις
τις δικές μας και της ΚΕΕΡΦΑ. Ρω-
τάω την κυβέρνηση γιατί πέρασε τό-
σος καιρός και 70 επιθέσεις για να
συλληφθούν κάποια άτομα; Γιατί
δεν γράφονται στις μηνύσεις, δεν
αναφέρεται ότι οι επιθέσεις είναι ρα-
τσιστικές, πώς είναι δυνατόν να ενη-
μερώνουν οι αστυνομικοί τους φασί-
στες και να μπαίνουν στα σπίτια
όσων κάνουν μήνυση; Λέμε σε κάθε
φασίστα, είμαστε όρθιοι και δεν θα
μπορέσετε ποτέ να μας φοβίσετε.
Έχουμε δώσει μάχες: Την απεργία
στο εργοστάσιο του Αυλώνα, 35 μέ-
ρες μέσα στο εργοστάσιο ανακύ-
κλωσης στον Ασπρόπυργο, με τους
εργάτες γης στη Σκάλα Λακωνίας
και στον Μαραθώνα, τη Νίκαια, το
Ρέντη, τον Άγιο Παντελεήμονα, όταν
είμαστε ενωμένοι και οργανωμένοι
μπορούμε να  νικήσουμε»!

Εμπειρία

«‘Eχουμε μια πολύτιμη εμπειρία
όλα αυτά τα χρόνια. Το 2012-13 η
Χ.Α είχε βάλει σαν στόχο τη Νίκαια
και το άνοιγμα των γραφείων τους
σήμανε όργιο τρομοκρατίας με τις
πλάτες της αστυνομίας» τόνισε η
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβου-
λος Νίκαιας. «Σε κάθε επίθεση ή
απόπειρα της Χ.Α να βγει προς τα
έξω απαντήσαμε κάθε φορά με απο-
τέλεσμα να συσπειρώνουμε κόσμο,
συνδικάτα, την Αριστερά, τους ίδι-
ους τους μετανάστες. Το κίνημα δεν
εμφανίστηκε σαν κεραυνός εν αι-
θρία μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, χτιζόταν από την πρώτη
στιγμή που εμφανίστηκαν οι φασί-
στες και στον Πειραιά και σε κάθε
γειτονιά σε όλη τη χώρα».

Ο Κώστας Μανταίος πρόεδρος
του Συλλόγου Φυλακισθέντων Εξο-
ρισθέντων Αντιστασιακών τόνισε: «Η
παρουσία μου εδώ σηματοδοτεί το
διάλογο που έχει ανοίξει μεταξύ αν-
τιφασιστικών και αντιρατσιστικών κι-

νήσεων στη χώρα μας. Δεκάδες θύ-
ματα μεμονωμένων ρατσιστών και
οργανώσεων εγκληματικών όπως η
Χρυσή Αυγή και άλλες. Η προχθεσι-
νή επίθεση στον Ασπρόπυργο δεί-
χνει την εμμονή αυτών των φυραμά-
των στο έγκλημα και το μίσος. Ο
Σύνδεσμός μας, φύσει και θέσει, αν-
τιφασιστικός καταδικάζει τη βία κα-
τά των μεταναστών και των προσφύ-
γων. Δημοσιοποιούμε πάντα τις θέ-
σεις μας κατά του φασισμού πιέζον-
τας κάθε αρμόδιο φορέα για τη λή-
ψη δραστικών μέτρων. Λέμε όχι
στρατόπεδα και εγκλεισμούς για
τους πρόσφυγες». 

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αύ-
ξηση του κινδύνου της φασιστικής
απειλής από την Ισπανία, τη Γαλλία,
τη Γερμανία και την Αυστρία μέχρι
τις ΗΠΑ»  τόνισε ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας. «Αλλά
ταυτόχρονα φουντώνουν και οι αντι-
φασιστικές κινητοποιήσεις και αυτό
είναι ευκαιρία. Εδώ σε εμάς, στην
Γκορυτσά και στον Ασπρόπυργο
διοργανώσαμε μαχητικές διαδηλώ-
σεις ώστε να μπορέσουμε επιτέλους
να δούμε αυτές τις μέρες την κυβέρ-
νηση και την αστυνομία να κάνουν
συλλήψεις φασιστών. Δεν εφησυχά-
ζουμε, το φίδι βγάζει ξανά κεφάλι και
η συνέχιση των πολιτικών λιτότητας
και ρατσισμού της ΕΕ από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ τους δίνει τη δυνατότη-
τα να ανακάμψουν. Δεν έχουμε άλλο
δρόμο από το να το πατήσουμε κά-
τω. Αυτό μεταφράζεται σε μαζικό κί-
νημα, μαζική δράση με τα συνδικάτα
και τους εργαζόμενους στο κέντρο,
τις συλλογικότητες, τους φοιτητές,
τις κοινότητες μεταναστών, με όλη
την αριστερά ενωτικά». 

«Παρά τον φερετζέ που είχαν βά-
λει διάφορα δεξιά κόμματα, ότι είναι
μόνο κατά του Ισλάμ –κάτι βέβαια
εξίσου κατακριτέο- ο αντισημιτισμός
εξακολουθεί να είναι δομικό στοιχείο
της άκρας δεξιάς. Για τη Χ.Α βέβαια
δεν ισχύει ούτε αυτός ο φερετζές»
τόνισε στην τοποθέτησή του ο Μωυ-
σής Λίτσης, δημοσιογράφος. «Πριν
φτάσουμε στο Ολοκαύτωμα για δε-
καετίες μιλούσαν για “εβραϊκό πρό-
βλημα”. Και όταν θεωρούν σήμερα
μια πληθυσμιακή ομάδα “πρόβλημα”,
αυτή είναι η κατάληξη αυτής της λο-
γικής, είναι η πιο απεχθής, μαζική
εξόντωση. Το άλλο στοιχείο που θυ-
μίζει την δεκαετία του ’30 είναι το
κλείσιμο των συνόρων. Δεν ξεχνάμε
ότι οι ΗΠΑ την δεκαετία του ’30
έκλειναν τα σύνορα στους Εβραίους.
Δεν μπορούμε να παλέψουμε ενάν-
τια στον ρατσισμό χωρίς να παλέ-
ψουμε ενάντια στον αντισημιτισμό
και δεν μπορούμε να παλέψουμε
ενάντια στον αντισημιτισμό ανεχόμε-
νοι άλλες μορφές ρατσισμού».  

Ενωμένοι στον κοινό αγώνα
Από Αριστερά Μουχαμάντ Οσμάν, Τζαβέντ Ασλάμ, Ασφάκ Μαχμούντ, Γιάννης Σηφακάκης



«Δ
εν θα ήταν σήμερα ίδια τα πράγ-
ματα αν το εργατικό κίνημα δεν
είχε μπει στην πρώτη γραμμή της

μάχης ενάντια στον φασισμό και τον ρατσι-
σμό» είπε ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο
Σωτηρία και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ.
«Ήταν δύναμη όταν τον Απρίλη του 2015
στον Κορυδαλλό ξεκινούσε η δίκη της Χ.Α,
υπήρξε στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και τα
συνδικάτα ήταν εκεί. Ήταν δύναμη όταν τα
σωματεία στα νοσοκομεία απέτρεψαν τις
«αιμοδοσίες μόνο για Έλληνες». Είναι δύνα-
μη όταν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες εί-
ναι καλοδεχούμενοι στα νοσοκομεία».

«H μάχη με τη φασιστική απειλή είναι ανοι-
χτή αλλά πατάμε πάνω σε ένα αντιφασιστικό
κίνημα που πλέον έχει και μέγεθος και εμπει-
ρίες» είπε η Φύλλια Πολίτη από την ΚΕΕΡΦΑ
Θεσσαλονίκης, θυμίζοντας τα περσινά συλ-
λαλητήρια που έγιναν στην πόλη στις 18
Μάρτη και στις 16 Σεπτέμβρη. «Και στις δύο
περιπτώσεις ήταν κρίσιμο ότι η Αριστερά
διαδήλωνε μαζί. Είναι κάτι που πατάει πάνω
σε χρόνια δουλειάς, με μάχες όπως αυτές
που δώσαμε για να μπούνε τα προσφυγό-
πουλα στα σχολεία, ενάντια στις απόπειρες
των φασιστών να συμμετάσχουν στις εκλο-
γές του σωματείου στο Δήμο ή του δικηγο-
ρικού συλλόγου».

«Είμαστε αποφασισμένοι και μπορούμε να
το πετύχουμε ότι αυτή τη φορά η φασιστική
συμμορία στον Ασπρόπυργο θα διαλυθεί» εί-
πε η Λίλιαν Μπουρίτη μιλώντας εκ μέρους
της ΚΕΕΡΦΑ Δυτικών. «Μπορεί τώρα να έγι-
νε μεγάλη είδηση στα ΜΜΕ αλλά για εμάς
δεν είναι μια μάχη που ξεκινάει τώρα. Πέρσι
το Μάη διαδηλώσαμε μέσα στην Γκορυτσά
έχοντας στην πρώτη γραμμή τους μετανά-
στες ενάντια στη φασιστική συμμορία και
δεχθήκαμε την άγρια επίθεση της ΕΛ.ΑΣ
που τους κάλυπτε. �Ενα μήνα αργότερα μπο-
ρέσαμε να πετύχουμε μια μαζική διαδήλωση
που έσπασε την ασυλία της φασιστικής ομά-
δας πατώντας πάνω στη δύναμη των τοπι-
κών σωματείων, κάνοντας μαζική απεύθυνση
στον κόσμο. Έτσι φτάσαμε την τελευταία
εβδομάδα μετά την πρόσφατη επίθεση να
κινητοποιείται στον Ασπρόπυργο όλη η αρι-
στερά, το ΚΚΕ να κάνει διαδήλωση και εκ-
πρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνουν στη συ-
νέντευξη τύπου της Πακιστανικής Κοινότη-
τας».

«Πριν δύο βδομάδες πήραμε την πρωτο-
βουλία για να διαδηλώσουμε στη Νέα Ιωνία
και να καταγγείλουμε τη ρατσιστική επίθεση
στον Βαρές. Κάλεσαν τα σωματεία και την
κινητοποίηση στήριξε το μεγαλύτερο μέρος
της αριστεράς» είπε στην τοποθέτηση της η
Αλεξάνδρα Μαρτίνη από την ΚΕΕΡΦΑ Βορεί-
ων. «Χρειάζεται την υποστήριξη που υπάρχει
να την μετατρέψουμε σε γερές τοπικές επι-
τροπές σε κάθε γειτονιά. Μαζί με τα συνδι-
κάτα να πετύχουμε νίκες σαν κι αυτή που
πετύχαμε μαζί με την ΠΟΣΠΕΡΤ που κάνει
στάσεις εργασίας ώστε να μην προβάλλον-
ται οι φασίστες από τη δημόσια τηλεόρα-
ση».

«Όλες τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις
στον Πειραιά, και δεν ήταν λίγες, τις οργα-
νώσαμε στο δρόμο μεν αλλά με όρους μαζι-
κού κινήματος δε, μόνο έτσι μπορείς να αντι-

μετωπίσεις αποτελεσματικά την φασιστική
απειλή» είπε η Μαρία Ανδρέου εκπαιδευτι-
κός από την ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά. «Μαζί με την
ΠΕΝΕΝ και τα εκπαιδευτικά σωματεία, μαζί
με άλλες συλλογικότητες και οργανώσεις
της αριστεράς του Πειραιά, πετύχαμε να
τους απομονώσουμε».

«Στην Ξάνθη πετύχαμε, με ατμομηχανή τις
πρωτοβουλίες της ΚΕΕΡΦΑ να κλείσουμε
δύο φορές τα γραφεία της Χ.Α» είπε η Βάσω
Αλεξοπούλου, εκπαιδευτικός από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Ξάνθης. «Η πρώτη απόπειρά τους να
στοχοποιήσουν τη μειονότητα προχωρώντας
σε επιθέσεις τσακίστηκε από ένα μεικτό με-
γαλειώδες αντιφασιστικό συλλαλητήριο και
λίγο μετά έφυγαν από την πόλη. Το Νοέμ-
βρη του 2015 επιχείρησαν να ξανανοίξουν.
Κινητοποιηθήκαμε αμέσως, καλέσαμε όλα
τα συνδικάτα, όλη την αριστερά και στήσαμε
μια πάρα πολύ δυναμική μαζική διαδήλωση
που οδήγησε τα γραφεία τους να καταντάνε
μια απλή σφραγίδα και τελικά πριν λίγες μέ-
ρες να τα κλείσουν».

Βασικές επιλογές

«Οι πολιτικές του ρατσισμού και της ισλα-
μοφοβίας δεν είναι μια εξαίρεση στον κανό-
να, αλλά βασικές επιλογές της κυρίαρχης
τάξης και εδώ και διεθνώς» τόνισε η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, ειδικευόμενη γιατρός στο νο-
σοκομείο Γεννηματά. «Το γεγονός ότι βρι-
σκόμαστε στο μέσο της χειρότερης κρίσης
από την δεκαετία του �30 μεταφράζεται σε
σκληρή λιτότητα από την δική τους πλευρά,
μεταφράζεται σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς και επεμβάσεις, μεταφράζεται σε ρα-
τσισμό και ισλαμοφοβία».

«Η περσινή χρόνια σε όσους βρίσκονταν
στο πεδίο, στα στρατόπεδα και στα κέντρα
κράτησης ήταν μια εικόνα φρίκης» είπε η
Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη σε ΜΚΟ από την
ΚΕΕΡΦΑ Βορείου Κέντρου Αθήνας. «Γυναι-
κόπαιδα μέσα σε σκηνές καλυμμένες από
χιόνια, ανθρώπους με χρόνια προβλήματα
υγείας να μην έχουν καμιά πρόσβαση σε
υγεία, πολλά παιδιά να μην έχουν πρόσβαση
στην παιδεία. Η εικόνα φέτος θα είναι ακόμη
χειρότερη, με την πολιτική των απελάσεων
της ΕΕ και της κυβέρνησης να σκληραίνει. Ο
αγώνας που έχουμε μπροστά μας είναι με-
γάλος».

«Οι διαδηλώσεις στις 18 Μαρτίου και στις
16 Σεπτέμβρη ήταν πρωτοβουλίες που
απευθύνθηκαν και στο Ηράκλειο και πανελ-

λαδικά σε όλα τα κομμάτια της Αριστεράς,
συλλογικότητες αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες αλλά και τους εργαζόμενους. Στους
χώρους δουλειάς που επισκεφθήκαμε η αν-
ταπόκριση πάνω στο θέμα ήταν μεγάλη και
γι’ αυτό και πολλά σωματεία παίρνουν απο-
φάσεις. Παρόμοια ήταν η εικόνα και μέσα
στις σχολές όταν μπαίνουμε για ανακοίνω-
ση. Τα κείμενα υπογραφών γεμίζουν στις
πλατείες, στις σχολές και τους εργασιακούς
χώρους, όλους αυτούς τους θέλουμε ενερ-
γά μέλη στην ΚΕΕΡΦΑ» είπε ο Λεωνίδας Μα-
ρουλάσοφ από την ΚΕΕΡΦΑ Ηρακλείου Κρή-
της.

«Σαν εκπαιδευτικοί δίνουμε μια τεράστια
μάχη για την ένταξη των προσφυγόπουλων
στα σχολεία και συγκεκριμένα στην πρωινή
ζώνη των σχολείων» είπε ο Στέλιος Γιαννού-
λης, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης στο Ελληνικό. «Αν θέλεις να εντάξεις
πραγματικά τα παιδιά στο σχολείο παιδαγω-
γικά σωστό είναι να είναι όλα μαζί και ταυτό-
χρονα να απαντήσουμε στα ρατσιστικά ψέ-
ματα ότι φέρνουν τάχα αρρώστιες ή θα μας
εξισλαμίσουνε. Έτσι επιβάλαμε σε μια ομο-
σπονδία που στην ηγεσία της έχει τη δεξιά,
την απόφαση να ενταχθούν τα προσφυγό-
πουλα στην πρωινή βάρδια. Δεν πρόκειται
καμιά κυβέρνηση ή  συνδικαλιστική ηγεσία
να το υλοποιήσει αυτό, θα το πετύχουμε οι
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μαζί με τα παιδιά, τους
γονείς, το κίνημα αλληλεγγύης».

«Είμαι εδώ σαν εκπρόσωπος του συλλό-
γου φοιτητών της ΣΓΤΚΣ που στη γενική της
συνέλευση πήρε απόφαση να συμμετάσχει
στο διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ» είπε η Βασίλεια
Χαρλαύτη, φοιτήτρια στα ΤΕΙ Αθήνας. «Ανά-
λογες αποφάσεις έχουν παρθεί στην ΦΛΣ
Αθήνας και στο Σύλλογο Ιστορικού Αρχαι-
ολογικού και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Βόλου. Οι φοιτητές πρωτοστατούν στο αντι-
φασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα. Στην
ΑΣΚΤ με δική μας πρωτοβουλία διεκδικήσα-
με και κερδίσαμε να φοιτούν πρόσφυγες
στη σχολή. 

«Στην Ξάνθη στην παρέλαση της 4ης
Οκτωβρίου, οι μαθήτριες του μειονοτικού
σχολείου παρέλασαν με μαντήλες και καλά
έκαναν. Οι μουσουλμάνοι πρέπει να εκφρά-
ζονται όπως θέλουν, να έχουν τα δικαιώματά
τους όχι μόνο στην Ξάνθη, αλλά παντού. Να
έχουμε δικαίωμα να μιλάμε τις γλώσσες
μας, τα πομακικά, τα τούρκικα, να μην υπάρ-
χουν επιθέσεις τύπου ότι μέσα στο σχολείο
θα μιλάτε μόνο ελληνικά. Να εκλέγουν οι
μουσουλμάνοι τον θρησκευτικό τους ηγέτη
και όχι να τον διορίζει το κράτος» είπε ο Αν-
τέμ Χουσεϊνκο, φοιτητής Παιδαγωγικού.

18 Οκτώβρη 2017, Νο 1295Διεθνής Συνάντηση ΚΕΕΡΦΑ εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

«Νοιώθω ότι βρίσκομαι σε ένα συντροφικό χώ-
ρο» ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο Φώτης Αν-
δριόπουλος από το Σχολείο Μεταναστών Πει-
ραιά. «Το Σχολείο με την ΚΕΕΡΦΑ στα δύσκολα
πέτρινα χρόνια ήταν μαζί - και ήταν ξεχωριστές
στιγμές, με τους συντρόφους μας στις γειτονιές
του Πειραιά. Η ΚΕΕΡΦΑ λειτουργεί με ένα τρό-
πο ενωτικό και είναι σημαντικό αυτό και χρήσιμο
ενάντια στην φασιστική και ρατσιστική απειλή.
Όσο θα προχωράει με αυτή τη γραμμή θα είναι
καταλύτης και μπροστάρης στην προσπάθεια
που κάνουμε όλοι όσοι είμαστε αντιρατσιστές».

«Βλέποντας δίπλα μας τα χτυπημένα πρόσωπα
του Ασφάκ και του Οσμάν παίρνουμε μια ιδέα τι
είδους μάχες έχουμε μπροστά μας να δώσουμε»
τόνισε ο Γιάννης Σηφακάκης από την ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. «Χρειάζεται να τσακίσουμε τους φα-
σίστες, να απαιτήσουμε να κλείσουν τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, να ζητήσουμε άσυλο και
στέγη στους πρόσφυγες, νομιμοποίηση όλων
των μεταναστών, ένταξη των προσφυγόπουλων
στα σχολεία, να ακυρωθεί η ρατσιστική συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας, θρησκευτικά και πολιτικά δι-
καιώματα για όλους. Μπορούμε να τα πετύχουμε
αυτά με τη δύναμη της μετωπικής δράσης με τα
συνδικάτα στην πρώτη γραμμή – με τον ίδιο τρό-
πο που πετύχαμε να αλλάξει η πολιτική του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και των κορυφαίων στελεχών του που αντιμε-
τώπιζαν τους φασίστες σαν ένα νόμιμο κόμμα». 

Απελάσεις

«Απορρίπτουν τις αιτήσεις ασύλου και ξεκινά-
νε απελάσεις, έχουν σταματήσει τις επανενώ-
σεις οικογενειών» τόνισε ο Ορφέας, Αφγανός
πρόσφυγας από το στρατόπεδο του Σχιστού.
«Φέρνουν και άλλους πρόσφυγες που θέλουν να
τους στριμώξουν δέκα-δέκα μέσα σε κοντέινερ.
Έγινα μέλος στην ΚΕΕΡΦΑ στην περσινή μεγά-
λη διαδήλωση στις 18 Μάρτη και από τότε δεν
έχουμε σταματήσει να κατεβαίνουμε από το Σχι-
στό: Πρωτομαγιά, 27 Ιουλίου, 22 Αυγούστου, 16
Σεπτέμβρη στα γραφεία της Χ.Α, 18 Σεπτέμβρη
στο Κερατσίνι».

«Πέντε χρόνια δράσης, με κορυφαίο γεγονός
το προσφυγικό το 2015 στην πύλη Ε2 στον Πει-
ραιά, βάζουμε το λιθαράκι μας ενάντια στον φα-
σισμό και τον ρατσισμό, καταδικάζουμε τις ενέρ-
γειες της εγκληματικής οργάνωσης και απαιτού-
με το κλείσιμο των γραφείων της» είπε ο Διονύ-
σης Πατσόπουλος από την Αλληλεγγύη Πειραιά.

Για τον ρατσισμό αλλά και τον σεξισμό που
βιώνουν οι μαύρες γυναίκες στην Ελλάδα μίλησε
η Μαντρέτ εκ μέρους της Ένωσης Αφρικανών
Γυναικών. «Μπορεί να έχουμε διαφορετικά χρώ-
ματα, αλλά έχουμε όλοι το ίδιο πρόσωπο, τα
τριαντάφυλλα έχουν διαφορετικά χρώματα αλλά
είναι όλα τριαντάφυλλα, είμαστε όλοι ένα».  

«Θέλω να ευχαριστήσω την ΚΕΕΡΦΑ για τους
αγώνες που δίνει ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό. Το 2013 στη Μανωλάδα έγιναν πυρο-
βολισμοί απέναντι στα αδέρφια μας που διεκδί-
κησαν τα δεδουλευμένα τους. Μαζί με την
ΚΕΕΡΦΑ δώσαμε μία μεγάλη μάχη και τελικά
κερδίσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κατα-
δικαστούν οι ένοχοι. Αυτή είναι μία πολύ μεγάλη
νίκη όχι μόνο για τους εργάτες της Μανωλάδας
αλλά για τους εργάτες όλου του κόσμου. Αν η
ΚΕΕΡΦΑ δεν έδινε τη μάχη μαζί μας δεν θα τα
καταφέρναμε» τόνισε Αρέφ Ραχμάν, εκπρόσω-
πος κοινότητας Μπαγκλαντές. «Όμως τώρα θέ-
λω να ζητήσω να πάρει πρωτοβουλίες για να
σταματήσει η βαρβαρότητα στη Μιανμάρ. Ο
ΟΗΕ απλά καταδικάζει στα λόγια και η ΕΕ δεν
έχει πάρει καν θέση».   

Γ.Π.    

Σε όλους τους χώρους

Οι μαθήτριες με τη μαντήλα στην παρέλαση της Ξάνθης, 4/10



καλέσει την Συντακτική και να κατα-
στείλει τις πραξικοπηματικές από-
πειρες».

Στην ουσία η δεξιά πτέρυγα της
ηγεσίας των μπολσεβίκων (ο Κάμε-
νεφ και ο Ζινόβιεφ δεν ήταν απομο-
νωμένες φωνές) έκανε το σφάλμα
που έχουν κάνει πολλές αριστερές
ηγεσίες μέχρι και σήμερα. Αντιμε-
τώπιζε την εργατική τάξη και το κί-
νημά της ως κάτι δεδομένο, που θα
συνέχιζε να τροφοδοτεί το κόμμα
και να του εξασφαλίζει εκλογική
δύναμη και τη δυνατότητα να επη-
ρεάζει τις εξελίξεις. 

Κατάληψη

Η απάντηση του Λένιν ήταν σκλη-
ρή και ρεαλιστική. «Περίστροφο
χωρίς σφαίρες;» ρωτούσε ειρωνικά
τους εσωκομματικούς αντιπάλους
του. Δεν υπάρχει χρόνος για ανα-
μονή: η πείνα δεν περιμένει την
Συντακτική Συνέλευση, ούτε η κα-
τάρρευση του μετώπου, ούτε το
σαμποτάζ των καπιταλιστών και η
αποδιάρθρωση της οικονομίας. Η
κατάληψη της εξουσίας ήταν ο μό-
νος δρόμος για την σωτηρία της
επανάστασης.

Ο Λένιν επέμενε ότι η κρίσιμη
απόφαση έπρεπε να παρθεί και να
υλοποιηθεί και για ένα άλλο, εξίσου
σημαντικό λόγο. «Βρισκόμαστε στα
πρόθυρα της παγκόσμιας επανά-
στασης» έγραφε σε ένα κείμενό
του με τίτλο «Η κρίση ωρίμασε». Το
καλοκαίρι του 1917 είχε γίνει εξέ-
γερση των ναυτών στον γερμανικό
πολεμικό στόλο και το κύμα των
απεργιών και των ανταρσιών δυνά-
μωνε σε όλο τον κόσμο. H νίκη των
εργατών στην επαναστατημένη Ρω-
σία θα ήταν η πιο έμπρακτη βοή-
θεια στο φούντωμα της Γερμανικής
Επανάστασης.

Η αντιπαράθεση δεν διεξαγόταν
στη σφαίρα των γενικών αναλύσε-
ων. Στα τέλη του Σεπτέμβρη η Προ-
σωρινή Κυβέρνηση συγκρότησε το
«Συμβούλιο της Δημοκρατίας», το
λεγόμενο «προ-κοινοβούλιο», για
να αποκτήσει κάποιου είδους νομι-
μοποίηση και κύρος. Η ΚΕ των
μπολσεβίκων αποφάσισε να συμμε-
τέχει σε αυτό το σώμα. Μ’ αυτό τον
τρόπο νομιμοποιούσε την Προσω-
ρινή Κυβέρνηση και δεχόταν την
ατζέντα της. Ο Λένιν κατήγγειλε με
όλη τη δύναμή του αυτή την από-
φαση. «Πρέπει να φύγουμε από το
προ-κοινοβούλιο» έγραφε «Να πά-
με στα Σοβιέτ των εργατών και
φαντάρων αντιπροσώπων, στα συν-
δικάτα, στις μάζες γενικά. Αυτές να
καλέσουμε στον αγώνα». 

Σε αυτή τη μάχη αποφασιστική

ήταν η συμβολή του Τρότσκι, που
είχε εκλεγεί πρόεδρος του Σοβιέτ
της Πετρούπολης. Τάχτηκε κι αυ-
τός υπέρ της μη-συμμετοχής στο
προ-κοινοβούλιο. Ο Λένιν έγραφε
σε μια επιστολή του στην κομματι-
κή ηγεσία: «Ο Τρότσκι ήταν υπέρ
του μποϋκοτάζ του προ-κοινοβούλι-
ου. Μπράβο σύντροφε Τρότσκι!».

Κάτω από την πίεση του Λένιν και
του Τρότσκι, αλλά και των μεγάλων
οργανώσεων του κόμματος, η ηγε-
σία αποφάσισε στις 5 Οκτώβρη να
αποχωρήσει από το προ-κοινοβού-
λιο. Δυο μέρες μετά ο Τρότσκι ανέ-
βηκε στο βήμα του και «πέταξε τη
βόμβα» όπως περιέγραψε την ομιλία
του ένας μενσεβίκος χρονικογρά-
φος της επανάστασης, ο Σουχάνοφ.
Και εξηγούσε: «Μόνο ένας δρόμος
υπήρχε γι’ αυτούς [τους μπολσεβί-
κους] όταν εγκατέλειπαν το προ-κοι-
νοβούλιο. Εγκαταλείποντας την κάλ-
πη έπρεπε να πιάσουν το τουφέκι.
Κι αυτό ακριβώς έκαναν». 

Η απόφαση του Σοβιέτ της Πε-
τρούπολης για αυτές τις εξελίξεις
τέλειωνε με το σύνθημα: «Ζήτω η
άμεση κι ανοιχτή πάλη για την επα-
ναστατική εξουσία στη χώρα!». Οι
μπολσεβίκοι δεν λειτουργούσαν σα
μια απομονωμένη πραξικοπηματική
ομάδα που σχεδίαζε ερήμην του κι-
νήματος. Κέρδισαν τα σο-
βιέτ στην προοπτική της
ανατροπής της Προσωρι-
νής Κυβέρνησης και οργά-
νωσαν τα βήματα γι’ αυτό
τον σκοπό. 

Η ενσάρκωση αυτής της
λειτουργίας ήταν η Στρατιω-
τική Επαναστατική Επιτροπή
του Σοβιέτ της Πετρούπο-
λης, ένα όργανο στο οποίο
συμμετείχαν δίπλα στους
μπολσεβίκους αναρχικοί,
αριστεροί εσέροι, ακόμα και
μενσεβίκοι. Πρόεδρός της
ήταν ο Λ. Τρότσκι. Έτσι
φτάσαμε στη νίκη της εργα-
τικής επανάστασης, στον
“Κόκκινο Οκτώβρη”.

Λέανδρος Μπόλαρης

• Εκδήλωση για τα 100
χρόνια από τη σοσιαλιστική
επανάσταση στη Ρωσία
διοργάνωνε η ΠΕΝΕΝ στην
αίθουσα συνελεύσεων της
ΠΝΟ, την ώρα που η Εργα-
τική Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο. Ομιλητές
στην εκδήλωση ήταν ο Πά-
νος Γκαργκάνας από το
ΣΕΚ, ο Άγγελος Χάγιος από
το ΝΑΡ, Γιάννης Τόλιος
από τη ΛΑΕ, Αλέκος Αλαβά-
νος από το Σχέδιο Β, ο Δη-
μήτρης Μπελαντής μέλος
του Δ.Σ του ΔΣΑ κι ο Θανά-
σης Κανιάρης από τον Ερ-
γατικό Αγώνα. Τη συζήτηση
άνοιξε ο πρόεδρος της ΠΕ-
ΝΕΝ, Αντώνης Νταλακο-
γιώργος.
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Σ
τις 25 Οκτώβρη του 1917 τα
σοβιέτ, τα συμβούλια των ερ-
γατών και των φαντάρων, πή-

ραν την εξουσία στην Πετρούπολη
και λίγες μέρες μετά στη Μόσχα. Το
δεύτερο συνέδριο των Σοβιέτ όλης
της Ρωσίας που αντιπροσώπευε δε-
κάδες εκατομμύρια εργάτες και φαν-
τάρους κήρυξε την ανατροπή της
Προσωρινής Κυβέρνησης και συγ-
κρότησε τη δικιά του κυβέρνηση. Πά-
νω στα συντρίμμια του παλιού αστι-
κού κράτους, του στρατού, της αστυ-
νομίας, των δικαστηρίων, η νέα εργα-
τική εξουσία άρχισε να οργανώνεται
και να αλλάζει όλη την κοινωνία. 

Τα πρώτα της κιόλας βήματα ήταν
να διακηρύξει το τέλος του πολέμου,
να δώσει τη γη στους αγρότες, ισό-
τητα και δικαίωμα κρατικού αποχωρι-
σμού σε όλες τα καταπιεσμένα έθνη.
Κρατικοποίησε τις τράπεζες και διέ-
γραψε το δημόσιο χρέος, τα εργο-
στάσια και οι επιχειρήσεις πέρασαν
στον έλεγχο των εργατικών επιτρο-
πών και των συνδικάτων. 

Ήταν μια κοσμογονική ανατροπή. Σ’
ένα κόσμο που ζούσε τη φρίκη του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ρώ-
σικη Επανάσταση ήταν φάρος ελπί-
δας για μια κοινωνία χωρίς πόλεμο,
εκμετάλλευση και καταπίεση. Ταυτό-
χρονα, μια άλλη λέξη έμπαινε σε κοινή
χρήση διεθνώς. Ήταν η λέξη «μπολσε-
βίκος». Για τις άρχουσες τάξεις ήταν
το συνώνυμο της καταστροφικής δύ-
ναμης που απειλούσε τα θεμέλια της
κοινωνίας και του πολιτισμού, δηλαδή
του πλούτου και της κυριαρχίας τους.
Για τους «από κάτω» γινόταν το συνώ-
νυμο της αμφισβήτησης, της εξέγερ-
σης και της νίκης. 

Μέχρι που; 

Χωρίς το κόμμα των μπολσεβίκων
δεν θα υπήρχε Κόκκινος Οκτώβρης.
Για να μπορέσει αυτό το κόμμα, που
συσπείρωνε στις γραμμές τα πιο μα-
χητικά, τα πιο συνειδητά τμήματα
της εργατικής τάξης, χρειάστηκε κα-
ταρχήν να κάνει επιλογές στο επίπε-
δο της στρατηγικής. Αυτή ήταν μια
μάχη που έδωσε ο Λένιν όταν γύρισε
στην επαναστατημένη Ρωσία στις
αρχές του Απρίλη του 1917. 

Με τις «Θέσεις του Απρίλη» ο Λέ-
νιν υποστήριξε ότι η εργατική τάξη
μπορεί να πάρει την εξουσία τρα-
βώντας μαζί όλα τα καταπιεσμένα
στρώματα του πληθυσμού. Αυτό σή-
μαινε ότι η εξουσία έπρεπε να περά-
σει στα χέρια των σοβιέτ που είχαν
γεννηθεί στις μέρες της επανάστα-
σης του Φλεβάρη. 

Τα σοβιέτ ήταν ο ένας από τους
δυο πόλους της «δυαδικής εξου-
σίας», ο άλλος ήταν η Προσωρινή
Κυβέρνηση. Τα αποτελούσαν οι
εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις συ-
νελεύσεις στα εργοστάσια και τους
στρατώνες, που ήταν άμεσα ανακλη-
τοί από τους εκλογείς τους. Ήταν
«εργαζόμενα σώματα», συζητούσαν
πολιτικά τα μεγάλα -και πολλά «μι-
κρά»- ζητήματα και εφάρμοζαν τα

ίδια τις αποφάσεις τους. 
Για τον Λένιν τα σοβιέτ: «αναπαρά-

γουν εκείνο τον τύπο του κράτους
που επεξεργάστηκε η Κομμούνα του
Παρισιού και που ο Μαρξ τον ονόμα-
σε ‘πολιτική μορφή που ανακαλύ-
φθηκε επιτέλους, και με την οποία
μπορεί να συντελεστεί η οικονομική
απελευθέρωση των εργαζομένων».

Η εργατική τάξη θα στεκόταν ως
απελευθερωτής απέναντι σε όλα τα
καταπιεσμένα στρώματα της κοινω-
νίας, θα σταματούσε τον πόλεμο, θα
έδινε τη γη στους αγρότες, ελευθε-
ρία για τα καταπιεσμένα έθνη. Από
δω πήγαζε το σύνθημα «Κάτω η
Προσωρινή Κυβέρνηση – Όλη εξου-
σία στα σοβιέτ». 

Ήταν ρήξη με όλη τη λογική των
«σταδίων» που κυριαρχούσε στα
μυαλά πολλών παλιών μπολσεβίκων
και που θα βασάνιζε τις επόμενες δε-
καετίες την Αριστερά διεθνώς. Για τα
άλλα κόμματα της Αριστεράς αυτή η
στρατηγική καθόρισε μέχρι τέλους
την στάση τους. 

Οι μενσεβίκοι και οι εσέροι λέγανε,
με διάφορους τρόπους και εμφά-
σεις, ότι η επανάσταση στην Ρωσία
δεν μπορούσε να γκρεμίσει τον καπι-
ταλισμό. Η στρατηγική τους μπορού-
σε να συνοψισθεί ως εξής: πρώτα
στερέωμα της δημοκρατίας και μετά,
πολύ μετά, πάλη για την εξουσία των
εργατών. «Δημοκρατία» σήμαινε
αστική δημοκρατία και συμμαχία με
τους προοδευτικούς αστούς. Κι όσο
οι αστοί και τα κόμματά τους πήγαι-
ναν πιο δεξιά, τόσο τους ακολουθού-
σαν οι ηγεσίες των μενσεβίκων και
των εσέρων που συμμετείχαν μαζί
τους στην Προσωρινή Κυβέρνηση. 

Αντίθετα, ο Λένιν υποστήριζε ότι
πραγματική δημοκρατία σημαίνει ερ-
γατική εξουσία:

«Όχι κοινοβουλευτική δημοκρατία
-επιστροφή από τα σοβιέτ των εργα-
τών βουλευτών σε αυτή θα ήταν βή-
μα προς τα πίσω- αλλά δημοκρατία
των σοβιέτ των εργατών, των εργα-
τών γης και των αγροτών βουλευτών
σε όλη τη χώρα, από τα κάτω ως τα
πάνω. Κατάργηση της αστυνομίας,
του στρατού, της υπαλληλίας. Η
αμοιβή όλων των υπαλλήλων, που θα
είναι όλοι τους αιρετοί και ανακλητοί
σε κάθε στιγμή, να μην ξεπερνά τη
μέση αμοιβή ενός καλού εργάτη».

Όταν ο Λένιν παρουσίασε τις «Θέ-
σεις του Απρίλη» βρέθηκε απομονω-
μένος στην ηγεσία του ίδιου του
κόμματός του. Οι «παλιοί μπολσεβί-
κοι» όπως τους αποκαλούσε ειρωνι-
κά ο Λένιν έλεγαν: η αστικοδημοκρα-
τική επανάσταση δεν έχει επιτελέσει
τα καθήκοντά της (γη στους αγρό-
τες, οχτάωρο, Σύνταγμα). Άρα, χρει-

άζεται να σπρώξουμε την Προσωρι-
νή Κυβέρνηση να τα υλοποιήσει. 

Όμως, αυτή η επιμονή οδηγούσε
τμήματα της ηγεσίας των μπολσεβί-
κων στον ίδιο δρόμο που είχαν πάρει
οι μενσεβίκοι και οι εσέροι. Στις αρ-
χές του Μάρτη η ηγεσία των μπολσε-
βίκων στην Πετρούπολη είχε πάρει
μια απόφαση στην οποία τόνιζε ότι
θα υποστήριζε την Προσωρινή Κυ-
βέρνηση «στο βαθμό που» οι πολιτι-
κές της ανταποκρίνονταν στα συμφέ-
ροντα των εργατών. Ακόμα χειρότε-
ρα, έφτασαν να λένε ότι αφού πλέον
τον πόλεμο τον διεξήγαγε μια δημο-
κρατική κυβέρνηση, τότε έπρεπε να
συνεχιστεί για την «υπεράσπιση της
πατρίδας και της επανάστασης». 

Ο Στάλιν, στα τέλη του Μάρτη «τε-
λειοποίησε» τη φόρμουλα υποστήρι-
ξης της Προσωρινής Κυβέρνησης σε
μια συνδιάσκεψη του μπολσεβίκικου
κόμματος. Ήταν η περίφημη θέση
για τον «συμπληρωματικό» ρόλο των
λειτουργιών των σοβιέτ και της κυ-
βέρνησης. Τα σοβιέτ θα «κινητοποι-
ούν δυνάμεις» και «θα ασκούν έλεγ-
χο» ενώ η Προσωρινή Κυβέρνηση θα
«θωρακίζει» τις κατακτήσεις της επα-
νάστασης! 

Χρειάστηκε μια έντονη εσωκομμα-
τική σύγκρουση για να υιοθετήσει το
κόμμα των μπολσεβίκων την γραμμή
«Όλη η εξουσία στα σοβιέτ». Την
υιοθέτησε η έβδομη πανρωσική συν-
διάσκεψη του μπολσεβίκικου κόμμα-
τος στις αρχές του Μάη. 

Τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη,
το μπολσεβίκικο κόμμα έζησε μια
νέα έντονη εσωτερική συζήτηση. Οι
εξελίξεις έθεταν επί τάπητος την
υλοποίηση του συνθήματος «Όλη η
εξουσία στα σοβιέτ». Από τις αρχές
του Σεπτέμβρη ο Λένιν επέμενε ότι
το κόμμα έπρεπε να πάρει την πρω-
τοβουλία για να κάνει πράξη αυτό το
σύνθημα, με άλλα λόγια να οργανώ-
σει την κατάληψη της εξουσίας. 

Ανατροπή

Όλα τα κείμενα, όλες οι τοποθετή-
σεις του από τότε μέχρι κυριολεκτικά
την παραμονή του Οκτώβρη είχαν
αυτό το περιεχόμενο. Ο Λένιν έφτα-
σε να απειλήσει με παραίτηση από
την Κεντρική Επιτροπή των μπολσε-
βίκων. Ο λόγος ήταν σοβαρός. Τα
κομματικά συνέδρια τον Μάη και τον
Ιούλη είχαν ταχθεί υπέρ της ανατρο-
πής της Προσωρινής Κυβέρνησης
και του περάσματος όλης της εξου-
σίας στα σοβιέτ. Όμως, όταν πλησία-
ζε η αποφασιστική στιγμή ένα μεγά-
λο κομμάτι της ηγεσίας δίσταζε και
έψαχνε πως να συμβιβαστεί. Οι τα-
λαντεύσεις συνεχίστηκαν κυριολεκτι-
κά μέχρι την παραμονή της Οκτω-
βριανής Επανάστασης. 

Τον Αύγουστο η απόπειρα πραξι-
κοπήματος του αρχιστράτηγου Κορ-
νίλοφ είχε τσακιστεί από τη μεγαλει-
ώδη κινητοποίηση των εργατών και
των φαντάρων. Οι μπολσεβίκοι που
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, άρχι-

σαν να κερδίζουν τη μια πλειοψηφία
μετά την άλλη. Στα σοβιέτ της Πε-
τρούπολης και της Μόσχας, στις δη-
μοτικές εκλογές σε αυτές τις πόλεις,
στα συνδικάτα και τις εργοστασιακές
επιτροπές, η μπολσεβίκικη επιρροή
γιγαντωνόταν και η επιρροή των
«συμβιβαστών», των μενσεβίκων και
των εσέρων, να υποχωρεί ραγδαία. 

Το υπόβαθρο ήταν η ταξική και πο-
λιτική πόλωση. Ένα τεράστιο απερ-
γιακό κύμα σάρωνε όλα τα βιομηχανι-
κά κέντρα. Τμήματα της εργατικής τά-
ξης που ήταν «ήσυχα» τους προηγού-
μενους καυτούς μήνες έμπαιναν ορ-
μητικά στη μάχη. Ενάντια στην ακρί-
βεια, για να κρατήσουν ανοιχτά τα ερ-
γοστάσια. Στην ύπαιθρο φούντωναν οι
αγροτικές εξεγέρσεις. Οι αστοί, από
την άλλη, στρέφονταν στα δεξιά και
αναζητούσαν έναν νέο Κορνίλοφ. 

Ωστόσο, ο Κάμενεφ κι ο Ζινόβιεφ,
δυο παλιοί μπολσεβίκοι, επέμεναν ότι
οι συσχετισμοί είναι ακόμα αρνητικοί,
ότι οι εργάτες και το κόμμα των μπολ-
σεβίκων θα απομονώνονταν και θα
τσακίζονταν αν προσπαθούσαν να πά-
ρουν την εξουσία. Γι’ αυτούς η σωστή
επιλογή θα ήταν η αναμονή για την
Συντακτική Συνέλευση που υποσχό-
ταν ότι θα συγκαλέσει η Προσωρινή
Κυβέρνηση κι όλο ανέβαλλε. Στις
εκλογές, έλεγαν, «θα έχουμε τουλάχι-
στον το 1/3 των αντιπροσώπων». Εν-
τωμεταξύ, τα σοβιέτ «θα ήταν ένα πε-
ρίστροφο στον κρόταφο της κυβέρ-
νησης που θα την ανάγκαζε να συγ-

Ο δρόμος για τη νίκη!

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κώστας Βλασόπουλος, 
πανεπιστημιακός Ρέθυμνο

Πάνος Γκαργκάνας, υπεύθυνος
εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, 
πανεπιστημιακός Φιλοσοφική

Λήδα Καζαντζάκη, καθηγήτρια
ΑΣΚΤ

Δήμητρα Κυρίλλου, 
ομάδα LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πέτρος Κωνσταντίνου, 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Μίμης Λιβιεράτος, ιστορικός

Μιχάλης Λυμπεράτος,
ιστορικός, εκπαιδευτικός

Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας

Έλλη Παπαγρηγορίου, απόφοιτος
Κρατικού Ωδείου Τσαϊκόφσκι-Μόσχα 
και Π.Μ.Σ. «πολιτιστική διαχείριση –
Πάντειο Πανεπιστήμιο»

Μαρία Παραδείση, ιστορικός
κινηματογράφου

Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο

Νίκος Στραβελάκης,
πανεπιστημιακός

Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη
περιοδικού 
«Σοσιαλισμός από τα Κάτω»

Σύλβια Φεσσά, γιατρός

Παρασκευάς Ψάνης, 
μεταφραστής του βιβλίου του 
Β. Σερζ «Έτος ένα της Ρώσικης
Επανάστασης»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11 
Εργατικό Κέντρο 12μ – 9μμ
• Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι

- η διαλεκτική της νίκης
• Ρώσικη Πρωτοπορία - H άνθηση της

καλλιτεχνικής δημιουργίας
• Πώς χάθηκε η Επανάσταση;
• Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11 
Εργατικό Κέντρο 6μμ – 9μμ
• Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι

- η διαλεκτική της νίκης

ΞΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11 
Εργατικό Κέντρο 4μμ – 8μμ
• Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι

- η διαλεκτική της νίκης
• Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα

ΒΟΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11
Θόλος (πανεπιστήμιο) 
7μμ – 10μμ
• Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι

- η διαλεκτική της νίκης

ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11 
ΕΒΕ 6μμ – 9μμ
(Αράτου 21, πλατεία Όλγας)
• Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι

- η διαλεκτική της νίκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/11 
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέ-
ρειας, στοά Σαρκά, 6μμ – 9μμ
• Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι

- η διαλεκτική της νίκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11 
Εργατικό Κέντρο 5μμ – 9μμ
• Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι

- η διαλεκτική της νίκης

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/11
Εργατικό Κέντρο 5μμ – 9μμ
• Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι

- η διαλεκτική της νίκης
• Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα

Εκδηλώσεις

100 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ
ΡΩΣΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Σάββατο 4/11
Καλλιτεχνικά δρώμενα.
Προβολή βίντεο, 
εκθέσεις αφίσας, βιβλίου

Η εργατική τάξη 
και οι Μπολσεβίκοι- 
η διαλεκτική της νίκης

Κυριακή 5/11
Ρώσικη πρωτοπορία, 
η άνθηση 
της καλλιτεχνικής
δημιουργίας

Εργατική επανάσταση
- Tο πανηγύρι 
των καταπιεσμένων

Το διεθνές κύμα 
των επαναστάσεων και 
η Ελλάδα 1917-1923

Πώς χάθηκε 
η επανάσταση;

Τα διδάγματα
του Οκτώβρη σήμερα

100 χρόνια από τον “Κόκκινο Οκτώβρη”
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία έγινε ο κύκλος συζητήσεων που ορ-
γάνωσε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα στις σχολές.
Την Πέμπτη 12/10 σε Φιλοσοφική και Πάντειο, και την

Παρασκευή 13/10 σε ΝΟΠΕ και ΤΕΙ Αθήνας, ο Στηβ Σεντάρ από
την UCFR («Ενωμένοι ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό»)
της Καταλωνίας, μετέφερε σε δεκάδες φοιτητές και φοιτήτριες
τις δυνατές εικόνες του κόσμου που πάλεψε για το δημοψήφι-
σμα για την ανεξαρτησία.

«Από την εκδήλωσή μας στη Φιλοσοφική πέρασαν πάνω από
15 άτομα. Ο Στηβ μας περιέγραψε τι έγινε στην Καταλωνία πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά το δημοψήφισμα, από ψηφοφόρους,
αστυνομία και κράτος. Κίνησε πολύ το ενδιαφέρον των φοιτη-
τών το τι οργανώνεται για να δοθεί συνέχεια στις μάχες καθώς
και το ποια ήταν η στάση του κόσμου στο υπόλοιπο ισπανικό
κράτος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολούθησαν τη
συζήτηση, αλλά και αρκετοί/ές που πέρασαν για λίγο, ήρθαν με-
τά και μας μίλησαν. Ενθουσιάστηκαν που ήρθε ένας Καταλανός
επαναστάτης από την άλλη άκρη της Ευρώπης για να διαδώσει
αυτό που έχει γίνει. Η εκδήλωση βοήθησε στο να σχηματίσουμε
μια πρώτη άποψη, μας δημιούργησε το πνεύμα της επανάστα-
σης, ότι μπορούμε εδώ να κάνουμε κι εμείς κάτι. Δημιούργησε
τον απαραίτητο προβληματισμό και μας έδωσε τα εφόδια να
ανοίξουμε τη συζήτηση», μας είπε ο Άγγελος.

Αντίστοιχα, στη ΝΟΠΕ δέκα άτομα παρακολούθησαν την
αφήγηση των αγώνων της Καταλωνίας. Στους αγώνες αυτούς ο
Στηβ Σεντάρ συμπεριέλαβε και τις μαζικές διαδηλώσεις υποδο-
χής των προσφύγων και την πάλη ενάντια στη λιτότητα και τις
εξώσεις, ως ρίζες του σημερινού κινήματος. Από τις εισηγήσεις
και τις τοποθετήσεις αναδείχθηκε ότι η υποστήριξη των επανα-
στατών στην ανεξαρτησία της Καταλωνίας βασίζεται στην ανά-
λυση του Λένιν για το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση,
αλλά ταυτόχρονα η κάθε περίπτωση απόσχισης είναι ξεχωριστή
και χρειάζεται να αξιολογείται με το κριτήριο της αποδυνάμω-
σης του ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου.

Ερωτήσεις

«Η συζήτηση που έγινε στο Πάντειο είχε 30 άτομα. Μας βοή-
θησε να ξεκαθαριστούν πολλά πράγματα. Μας έκανε εντύπωση
αυτό που μας είπε ο Στηβ ότι ο κόσμος σιχάθηκε την καταστολή
και την προπαγάνδα των κυρίαρχων ισπανικών ΜΜΕ και αρκετοί
ψήφισαν ‘Ναι’ για να αντιταχθούν σε αυτά. Υπήρξαν ερωτήσεις
για τα γεγονότα, όπως το τι στάση κράτησε η αστυνομία της
Καταλωνίας» είπε η Μαρίνα στην ΕΑ. 

Ιδιαίτερη επιτυχία είχε, επιπλέον, η συζήτηση στο ΤΕΙ Αθήνας
όπου 25 άτομα παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις
και στη συνέχεια «βομβάρδισαν» τον Στηβ Σεντάρ με ερωτή-
σεις, σε μια εκδήλωση που κράτησε πάνω από δύο ώρες. Ερω-
τήσεις από το πώς αντιμετωπίστηκε το δημοψήφισμα εκτός Κα-
ταλωνίας μέχρι το ποιες είναι οι δυνάμεις της καταλανικής άρ-
χουσας τάξης που έχουν συμφέρον από την ανεξαρτησία, με
τον Σεντάρ να εξηγεί υπομονετικά ότι στην πραγματικότητα κα-
μία μεγάλη μερίδα του καταλανικού κεφάλαιου δεν στηρίζει αυ-
τή την κατεύθυνση. Δύο φοιτήτριες από τη χώρα των Βάσκων
που έχουν έρθει στο ΤΕΙ για Εράσμους ρώτησαν πώς εξηγούν-
ται οι διαφορές στην αντιμετώπιση της βασκικής ανεξαρτησίας
από τις αντίστοιχες δεξιές και αριστερές δυνάμεις. 

Η συζήτηση συνεχίστηκε και έξω από τις αίθουσες και τα αί-
θρια των σχολών αλλά και στη διεθνή συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ
την επόμενη ημέρα: πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα του Στηβ Σεντάρ για έναν πανευρωπαϊκό
συντονισμό ενάντια στη φασιστική απειλή. Όπως χαρακτηριστικά
είπε, η άγρια καταστολή και οι φασιστικές συνάξεις ενάντια στην
ανεξαρτησία ξύπνησαν τις φρανκικές μνήμες στα μυαλά των Κα-
ταλανών και Ισπανών εργαζόμενων που τις αντιμετώπισαν.

Αφροδίτη Φράγκου

Εκδηλώσεις 
στο πλευρό 
της Καταλωνίας

Συνελεύσεις στις Σχολές
ΦΛΣ

Την Τετάρτη 11/10
έγινε πολύ μαζική συ-
νέλευση στη Φιλοσο-
φική. Η συζήτηση κι-
νήθηκε κυρίαρχα γύ-
ρω από τα συγγράμ-
ματα. 

Τοποθετήθηκαν τα
ΕΑΑΚ και το ΜΑΣ, λέ-
γοντας ότι πρόκειται
για μια επίθεση στην
δωρεάν Παιδεία. Μπή-
κανε και άλλα αιτήμα-
τα, πχ για τις εστίες.
Διώχνουν ένοικους
των παλιών εστιών του
Πολυτεχνείου γιατί θέ-
λουν να κάνουν ανα-
καίνιση. Ταυτόχρονα,
ενώ υπάρχουν πολλά
άδεια δωμάτια, δεν
δέχονται νέους. Όλοι
αυτοί δεν έχουν την
οικονομική δυνατότη-
τα να νοικιάσουν σπίτι. 

Οι αποφάσεις που
πάρθηκαν ήταν τρεις:
την Παρασκευή 13/10
κινητοποίηση στο
Υπουργείο για τα συγ-
γράμματα, την Δευτέ-
ρα 16/10 στο Εφετείο
για την Ηριάννα (που
είναι και υποψήφια δι-
δάκτωρ του τμήματός
μας και δεν την αφή-
νουν να συνεχίσει τις
σπουδές της) και την
Τρίτη 17/10 κινητοποί-
ηση για τις εστίες. Τα
ΕΑΑΚ τοποθετήθηκαν
υπέρ της σύνδεσης
των κινητοποιήσεων
για συγγράμματα και
εστίες, αφού αφορούν
τη δωρεάν Παιδεία.
Ωστόσο η ΚΝΕ δεν το-
ποθετήθηκε σ’ αυτό. 

Πολύ καλό σημείο
της συνέλευσης ήταν
ότι είχαμε τοποθέτηση
από μια καθαρίστρια,
που μας εξήγησε την
κατάσταση στο συνερ-
γείο της: τέσσερα
άτομα για εννέα ορό-
φους. Το συνεργείο εί-
ναι ακόμα δημόσιο,
βέβαια έχουν μόλις δί-
μηνη σύμβαση. Ο κίν-
δυνος να μπει εργολά-
βος και να βάλει ακό-
μα πιο ελαστικές σχέ-
σεις (πχ 4ωρο) είναι
μεγάλος. 

Άννα Αδαμίδη

Στο Πολιτικό της Νομικής έγινε συνέλευση την περασμένη εβδο-
μάδα. Οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις απείχαν, όπως κάνουν συ-
νήθως στις γενικές συνελεύσεις. Στις αριστερές δυνάμεις το κοινό

στοιχείο ήταν το αίτημα για δημόσια δωρεάν παιδεία. Να κατοχυρώσουμε τα δωρεάν συγγρά-
ματα και να πιέσουμε το υπουργείο να δεσμευτεί γι’ αυτό. 

Στη συζήτηση το θέμα των συγγραμάτων συνδέθηκε με την ευρύτερη υποχρηματοδότηση
στην Παιδεία και συνολικά τα μνημόνια και τη λιτότητα. Η Ελλάδα δίνει δισεκατομμύρια στο χρέ-
ος αλλά «δεν έχει» 15 εκατομμύρια για τον ΣΕΕΒΙ, για τα συγγράμματά μας. Άνοιξε επίσης το
ζήτημα των μαθημάτων επιλογής που κόβονται, για παράδειγμα πιθανόν να κοπεί το μάθημα δι-
δακτικής επάρκειας. 

Τα ΕΑΑΚ πρότειναν αυτή τη βδομάδα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που προσανατολίζεται
για την Πέμπτη (19/10). Χρειάζεται να είναι κεντρική κατεύθυνση του φοιτητικού κινήματος να
βγει στους δρόμους και να διεκδικήσει μαζικά τη χρηματοδότηση της Παιδείας, με τη συνεργα-
σία όλων των αριστερών δυνάμεων στις σχολές και τη σύνδεση με το εργατικό κίνημα που πα-
λεύει ενάντια στο χρέος και όλα όσα αυτό συνεπάγεται. 

Ιλιρίντα Μουσαράι

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Έγινε την περασμένη εβδο-
μάδα συνέλευση στους Ναυπη-
γούς με 85 άτομα. Υπήρξαν το-
ποθετήσεις για τα συγγράμματα από τη μεριά
των ΕΑΑΚ, της ΠΑΣΠ και της ΚΝΕ. Πέρασε το
πλαίσιο των ΕΑΑΚ το οποίο προέβλεπε την
Παρασκευή 13/10 να κατέβει αντιπροσωπεία
στο Υπουργείο Παιδείας να μεταφέρει τα αι-
τήματά μας. 

Έτσι, συγκεντρωθήκαμε έξω από το Υπ.Παι-
δείας Συμμετείχαν με πανό διάφοροι φοιτητι-
κοί σύλλογοι πέρα από τους Ναυπηγούς,
όπως το Βιολογικό και το Φυσικό. Κάποια
στιγμή άνοιξε η πόρτα και μπήκαμε αλλά δεν
υπήρχε κανείς να ακούσει τα αιτήματά μας.

Αντιθέτως εκεί βρίσκονταν
ΜΑΤ και σαν απάντηση λά-
βαμε δακρυγόνα. Ήμασταν

εκεί μια ώρα περίπου χωρίς να έρχεται κάποι-
ος να μιλήσουμε, μόνο κι άλλες διμοιρίες των
ΜΑΤ. 

Όταν λοιπόν το υπουργείο λέει «δεν δέχο-
μαι καν να συζητήσουμε για τα συγγράμμα-
τα», καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται ακόμα
μαζικότερες γενικές συνελεύσεις. Επιπλέον
θα δοθεί συνέχεια και στα ζητήματα της σίτι-
σης και της στέγασης. Από αυτή τη στιγμή ξε-
κινάμε προσπάθεια για νέα γενική συνέλευση
με σκοπό την κλιμάκωση.

Πάνος Σγούρος

ΝΑΥΠΗΓΟΙ

Για πρώτη φορά μετά από
πολλά χρόνια έγινε στις 16/10
γενική συνέλευση της ΣΕΥΠ με
κύριο άξονα το ‘Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι-
κής’ δηλαδή τις συγχωνεύσεις-κλεισίματα. Η
σχολή αυτή έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι κα-
τακερματισμένη σε 4 κτίρια μακριά από τα
κεντρικά, κι όμως στα κεντρικά του ΤΕΙ όπου
έγινε η συνέλευση, ήρθαν 200 φοιτητές. Είναι
η σχολή που πλήττεται περισσότερο από όλες

με το νόμο Γαβρόγλου, με 12 τμή-
ματα να συγχωνεύονται σε 7, ενώ
υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθεί

το τμήμα προσχολικής αγωγής στο ΕΚΠΑ.
Ψηφίστηκε το πλαίσιο της ΠΚΣ που πρότει-

νε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας στις
18/10, ενώ η ίδια απόφαση είχε παρθεί την πε-
ρασμένη Τετάρτη στην αντίστοιχη συνέλευση
της ΣΓΤΚΣ.

Βασίλεια Χαρλαύτη

ΤΕΙ

Γενική συνέλευση έγινε στην ΑΣΚΤ την Τρίτη 17/10. Υπερψηφίστηκε το
πλαίσιο ΑΡΚΑΣ – ΕΑΑΚ με απόφαση για κινητοποίηση στις 18/10 στο Υπ. Παι-

δείας σε συμπαράσταση στον αγώνα των ΤΕΙ ενάντια στο ΠΔΑ και κάλεσμα για φοιτητικό συλλα-
λητήριο την Πέμπτη 26/10 στις 12μες στα Προπύλαια. Ο ΣΦ της ΑΣΚΤ καλεί όλους τους υπόλοι-
πους συλλόγους σε συντονισμό για να ανοίξει η σύγκρουση με την κυβέρνηση και το νόμο Γα-
βρόγλου.

ΑΣΚΤ

Γενική συνέλευση ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας, 16/10
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Ποιο είναι το υπόβαθρο 

του καταλανικού κινήματος;

Το κίνημα της ανεξαρτησίας έχει μακρά
ιστορία. Πηγαίνει 300 χρόνια πίσω με την κα-
ταπίεση των Καταλανών και της καταλανικής
γλώσσας από τις καστιλιάνικες και γαλλικές
αυτοκρατορίες και ιμπεριαλισμό. Αλλά σαν
κοινωνικό κίνημα είναι πολύ πιο πρόσφατο.
Υπήρχε πάντα μια συλλογική συνείδηση της
καταλανικής ταυτότητας, αφού για σαράντα
χρόνια ο Φράνκο είχε απαγορέψει την κατα-
λανική γλώσσα, αλλά πολιτικά ήταν μειοψη-
φικό τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την
πτώση του Φράνκο. Αυτό άλλαξε πριν δέκα
χρόνια περίπου, με το ξέσπασμα της οικονο-
μικής κρίσης. Ο κόσμος άρχισε να ψάχνει
εναλλακτικές στο σύστημα, τη μείωση μι-
σθών, τις απολύσεις, τις μαζικές περικοπές
στην υγεία και την παιδεία, τη λιτότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο η καταλανική ταυτότη-
τα άρχισε να παίρνει διαστάσεις. Ο εορτα-
σμός της εθνικής επετείου της Καταλωνίας
στις 11/9 που συνήθως συγκέντρωνε είκοσι
με τριάντα χιλιάδες κόσμο, από το 2012 άρ-
χισε να συγκεντρώνει ένα, ενάμιση και δύο
εκατομμύρια κόσμο. Μια νέα πολιτική, κεν-
τροδεξιά κυρίως, οργάνωση, η Καταλανική
Ένωση, έκανε την εμφάνισή της. 

Δίπλα, εξαιτίας της κρίσης, το αριστερό
τμήμα του κινήματος μεγάλωσε επίσης. Το
αποτέλεσμα ήταν το CUP, που πριν συμμε-
τείχε μόνο στις τοπικές εκλογές, να κάνει το
βήμα σε εθνικό επίπεδο το 2012 και να εκλέ-
ξει τρεις βουλευτές. Και το 2015 κατάφερε
να εκλέξει δέκα βουλευτές, κερδίζοντας
340.000 ψήφους και κατακτώντας μια σημαν-
τική θέση στο κοινοβούλιο. Αυτή είναι μια
σύντομη αναδρομή του κινήματος της ανε-
ξαρτησίας. Κυριαρχείται από το κέντρο και
τη δεξιά, δυνάμεις που δεν ενδιαφέρονται
ουσιαστικά για την ανεξαρτησία. Αν κρατούν
το ανεξαρτησιακό προφίλ τους είναι για να
κερδίσουν ψήφους και να παραμείνουν στην
εξουσία. Η ίδια η κήρυξη του δημοψηφίσμα-
τος ήταν αποτέλεσμα της πίεσης που δέχτη-
καν από τα αριστερά.

Πώς οργανώθηκε η κινητοποίηση; 

Τι ρόλο έπαιξε το εργατικό κίνημα;

Η κινητοποίηση του εργατικού κινήματος
ήταν μικρή τα τελευταία χρόνια. Τα δύο βα-
σικά συνδικάτα είναι αρκετά συντηρητικά και
μετριοπαθή, δεν καλούσαν απεργίες. Ήταν η
οργή για το εθνικό ζήτημα που έβγαλε το ερ-
γατικό κίνημα μπροστά. Η απεργία που έγινε
δύο μέρες μετά το δημοψήφισμα καλέστηκε
από τα μειοψηφικά αριστερά συνδικάτα. Για
πρώτη φορά όμως άρχισαν να έχουν επιρ-
ροή. Συνδυάζοντας το εθνικό με το κοινωνι-
κό ζήτημα, βρήκαν νέο ακροατήριο. Η απερ-
γία ήταν γενική, κανείς δεν πήγε για δουλειά
εκείνη τη μέρα, η χώρα νέκρωσε και έδειξε
τη δύναμη της εργατικής τάξης και τις δυνα-
τότητές της.

Οι λιμενεργάτες ενέπνευσαν χιλιάδες αν-
θρώπους από την αρχή. Όταν το ισπανικό
κράτος έστειλε 10.000 αστυνομικούς με
πλοία, οι λιμενεργάτες αρνήθηκαν -και συνε-
χίζουν- να εξυπηρετήσουν αυτά τα πλοία.
Όταν ήρθε η καταστολή στους δρόμους,
όταν επιτέθηκαν στα κυβερνητικά κτίρια,
όταν άρχισαν να συλλαμβάνουν δημόσιους
υπαλλήλους, να κατάσχουν εκτυπωτές, να
κλείνουν σάιτ, αυτά παρήγαγαν μεγάλη αντί-
σταση σε όλο τον πληθυσμό.

Δυο μέρες πριν το δημοψήφισμα οργανώ-
σαμε αυθόρμητα τοπικές επιτροπές υπέρ
της ανεξαρτησίας, με ενώσεις καθηγητών,
δημοτικών υπαλλήλων, συνδικαλιστών, με
πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την ανεξαρ-
τησία. Κι αυτό έγινε σε όλη την Καταλωνία,
σε όλες τις πόλεις. Ο κόσμος οργανώθηκε
μόνος του σε 2.200 εκλογικά κέντρα. Ήταν
εντυπωσιακό, τα καταλάβαμε για πάνω από
72 ώρες, με δύο-τρεις ώρες ύπνο το πολύ.
Χιλιάδες ανταποκρίθηκαν και αυτοοργανώ-
θηκαν. Την Κυριακή το πρωί, αυθόρμητα ο
κόσμος ήταν απ' έξω, με ομάδες περιφρού-
ρησης, να προστατεύει τις κάλπες και τα
κέντρα από την αστυνομία. Ήταν μια έκρηξη
δημοκρατίας από τα κάτω. Άνθρωποι που
δεν τους ένοιαζε ποιανού κόμματος ήταν
πρωτοβουλία, αλλά ήθελαν να παλέψουν και
με την κινητοποίησή τους έσερναν τα κόμμα-
τα σε δράση.

Στην πόλη μου καταλάβαμε όλα τα σχο-
λεία για δύο βράδια. Στις 5 το πρωί της Κυ-
ριακής καλέσαμε όλο τον κόσμο να έρθει.
Στο σχολείο που ήμουν, 300 με 400 άτομα
ήταν εκεί σχεδόν όλη μέρα και χιλιάδες σε
όλη την πόλη. Στο πιο αδύναμο σημείο, μετά
το μεσημεριανό, όταν ήμασταν περίπου 100-
150 άτομα και υπήρχαν φήμες ότι θα έρθει η
αστυνομία, κάλεσα από την ντουντούκα
όποιον δε νιώθει άνετα να απομακρυνθεί.
Μόνο δύο ηλικιωμένοι το έκαναν. Όλοι οι άλ-
λοι έμειναν σαν ένα αδιαπέραστο τείχος. Κι
αυτό έγινε παντού. Παντού, ο κόσμος σήκω-
νε τα χέρια ψηλά σε μια ειρηνική αντίσταση
και ανυπακοή, ήταν συγκινητικό. Η εμπειρία
μου είναι ίδια με εκατοντάδων χιλιάδων άλ-
λων που είδαν τη δύναμη του κόσμου και της
αυτοοργάνωσης

Συνολικά η αστυνομία απέτρεψε 700 χιλιά-
δες περίπου από το να ψηφίσουν. 2,2 εκα-
τομμύρια άνθρωποι ψήφισαν. 900 τραυματί-
στηκαν, αναμέσά τους ο πεθερός μου, 85
χρονών, που πήγε να ψηφίσει στη Βαρκελώ-
νη, δέχτηκε επίθεση της αστυνομίας, πέρασε
τέσσερις ώρες στο νοσοκομείο όπου του το-
ποθέτησαν κολάρο και μετά γύρισε να ψηφί-
σει και όλοι τον χειροκροτούσαν. Γενικά σε
πάρα πολλούς, ιδιαίτερα ηλικιωμένους, ξύ-

πνησε η ιστορική μνήμη από το φασισμό.
Στις συναντήσεις μοιράζονταν τέτοιες εμπει-
ρίες από όταν ήταν παιδιά. Έτσι δεν ήταν πια
μόνο θέμα ανεξαρτησίας αλλά και ενάντια
στην καταπίεση και την καταστολή, ενάντια
στην απειλή του φασισμού.

Τι ρόλο έχουν παίξει οι αντιρατσιστικές 

και αντιφασιστικές μάχες σε αυτό το κίνημα;

Όλα συνδέονται. Παρά τις τρομοκρατικές
επιθέσεις στη Βαρκελώνη τον Αύγουστο, δεν
υπήρξε ισλαμοφοβική έξαρση στην Καταλω-
νία. Φυσικά η ισλαμοφοβία υπάρχει από το
κράτος και τα μίντια αλλά η προσπάθεια
τους να την προωθήσουν ξανά –όπως κά-
νουν πάντα- δεν επικράτησε. Ένας από τους
λόγους είναι πιστεύω επειδή η Κίνηση Ενω-
μένοι Ενάντια στο Φασισμό, στην οποία συμ-
μετέχω, επιμένει τα τελευταία χρόνια να ορ-
γανώνει πάνω στο ζήτημα, όχι μόνο ενάντια
στο φασισμό αλλά και ενάντια στην ισλαμο-
φοβία. Τυπώσαμε 50.000 προκηρύξεις μόνο
αυτή τη χρονιά. Δεν είναι αρκετό αλλά στην
διαδήλωση των εκατοντάδων χιλιάδων υπέρ
των προσφύγων τον περασμένο Μάρτη στη
Βαρκελώνη μοιράσαμε 10.000. Άλλες 6000
μοιράσαμε την ημέρα της εθνικής επετείου
της Καταλωνίας.

Ακόμα και στη μικρή πόλη από την οποία
κατάγονταν οι δράστες της επίθεσης –ήταν
δεύτερης γενιάς μετανάστες μαροκινής μου-
σουλμανικής καταγωγής, δηλαδή με ένα
τρόπο Καταλανοί- 30 χιλιόμετρα από εκεί
που ζω, ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους
που ήθελαν να δουλέψουν πάνω στο ζήτημα
και οργάνωναν πολιτικές δραστηριότητες
ενάντια στο ρατσισμό. Στην πόλη μου, πέντε
χρόνια τώρα προσπαθούμε να είμαστε στο
δρόμο και στις αγορές ανοίγοντας αυτά τα
ζητήματα. Ο κόσμος μας ξέρει, γνωρίζει τι
λέμε και αυτό απομονώνει τους ακροδεξι-
ούς. 

Η κυβέρνηση του Ραχόι και οι σύμμαχοί
της στην αντιπολίτευση άνοιξαν το δρόμο
στους φασίστες. Για πρώτη φορά είδαμε δια-
δηλώσεις της δεξιάς με το Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα να καλεί επίσης τα μέλη του να συμμετέ-
χουν. Σε αυτές, οργανωμένες ομάδες ναζί -

μικρές γιατί δεν υπάρχουν σαν δύναμη- ήταν
εκεί κι επιτίθονταν σε κόσμο κι αυτό είναι πο-
λύ ανησυχητικό. Μιλώντας όμως με τον κό-
σμο στις επιτροπές υπεράσπισης του δημο-
ψηφίσματος, η συνείδηση, όπως είπα, έχει
αλλάξει. Η ιστορική μνήμη είναι έντονη. Σε
συνάντηση της επιτροπής μας όλοι καταδί-
καζαν τις επιθέσεις.

Στην Κίνησή μας συμμετέχουν άνθρωποι
που δεν είναι απαραίτητα υπέρ της ανεξαρ-
τησίας αλλά κανείς δεν υπερασπίζεται τις
επιθέσεις. Επίσης, άνθρωποι που πριν δε θε-
ωρούσαν την πάλη ενάντια στους φασίστες
σημαντικό ζήτημα, τώρα το βλέπουν καθαρά.
Η γνώμη μου είναι -και την είπα και στη συ-
νάντηση την περασμένη εβδομάδα στην
οποία ανταποκρίθηκαν 150 άτομα- ότι πρέπει
να μετατρέψουμε τις επιτροπές υπεράσπι-
σης του δημοψηφίσματος και σε αντιφασι-
στικές επιτροπές. Όλοι χειροκρότησαν. Ο
κόσμος κάνει τις συνδέσεις. Το θέμα είναι να
υπάρχουν παντού αντιφασίστες που οργανώ-
νουν αυτή τη μάχη.

Ποια πρέπει να είναι η συνέχεια 

μετά τις δηλώσεις Πουτζδεμόν; 

Ήμουν στην Αθήνα όταν μίλησε ο Που-
τζδεμόν. Είναι αναμφισβήτητο ότι δέχτηκε
πιέσεις όχι μόνο απ' έξω αλλά μέσα από το
κόμμα του και την καταλανική μπουρζουαζία.
Η άρχουσα τάξη δεν είναι έτοιμη σε αυτή τη
στιγμή, δεν είναι προετοιμασμένη να πάρει
το ρίσκο. Είναι φοβισμένη από τις μάζες και
τη γενική απεργία. Η απεργία φόβισε τόσο
την ισπανική όσο και την καταλανική κυβέρ-
νηση. Ο Πουτζδεμόν είναι ένας «συμπαθητι-
κός» τύπος, με κακό κούρεμα και πάντα χα-
λαρή γραβάτα, αλλά αυτό είναι απλά το
ίματζ του για να είναι πιο προσιτός. Είναι νε-
οφιλελεύθερος και στο τέλος της μέρας, εκ-
προσωπεί την άρχουσα τάξη. Δεν ήθελαν το
δημοψήφισμα και την ανεξαρτησία πραγμα-
τικά. Έτσι την ανακήρυξε και τη σταμάτησε.
Ο κόσμος έμεινε έκπληκτος από την κωλο-
τούμπα του και πόσο γρήγορα αυτή έγινε. 

Το πραγματικό τεστ είναι οι επιτροπές
υπεράσπισης του δημοψηφίσματος να συνε-
χίσουν τη δράση τους. Πολλοί είναι μπερδε-
μένοι. Πολιτικά κόμματα είναι διχασμένα. Εί-
ναι στο χέρι των ακτιβιστών να πείσουν τον
κόσμο να συνεχίσει. Αυτό είναι το κλειδί. Εί-
ναι πιθανό να παρέμβει το εργατικό κίνημα.
Το πρόβλημα είναι ότι τα μεγάλα συνδικάτα
δεν είναι με τον αγώνα. Αλλά οι συνειδητο-
ποιημένοι εργάτες είναι πολύ μαχητικοί. Οι
λιμενεργάτες και οι πυροσβέστες, που στά-
θηκαν στο πλευρό του κόσμου ενάντια στην
αστυνομία, ήταν έμπνευση για εκατοντάδες
χιλιάδες. Και οι αγρότες που ήρθαν με τα
τρακτέρ τους το ίδιο. Υπάρχει εικόνα με φοι-
τητές, μαθητές, λιμενεργάτες, πυροσβέστες,
ηλικιωμένους την Κυριακή το πρωί να διαδη-
λώνουν μαζί. Αυτό φοβίζει την ισπανική κυ-
βέρνηση.

Ο Ραχόι κρατά σκληρή στάση και είναι πι-
θανό να ενεργοποιήσει το άρθρο 155 του
Συντάγματος, δηλαδή να απαγορέψει πολιτι-
κά κόμματα όπως το CUP, να καταλάβει κυ-
βερνητικά κτίρια, να αδρανοποιήσει την κα-
ταλανική αστυνομία. Θα είναι ένα είδος πρα-
ξικοπήματος. Το μόνο που μπορεί να το απο-
τρέψει είναι η κινητοποίηση της εργατικής
τάξης. Με μια νέα γενική απεργία θα μπο-
ρούσαμε να τους σταματήσουμε στους δρό-
μους.

Καταλωνία
Έκρηξη 
δημοκρατίας 
από τα κάτω
Συνέντευξη 
του Στηβ Σεντάρ,
ακτιβιστή, 
στη Λένα Βερδέ
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Τη Δευτέρα 16/10 το 5μελές Εφετείο
Αναστολών για άλλη μια φορά απέρριψε
την αίτηση αποφυλάκισης της Ηριάννας
και του Περικλή, που μετά την χτεσινή δια-
δικασία ξαναγύρισαν στη φυλακή. 

“Η δυνατότητα παράτασης της διδακτο-
ρικής διατριβής είναι υπέρβαση δυσχέρει-
ας αλλά όχι ανεπανόρθωτη βλάβη, εφόσον
μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία παράταση
στο μέλλον” δήλωσε προκλητικά ο εισαγ-
γελέας Γεράκης ο οποίος και για τον Περι-
κλή τόνισε πως “δεν διαπιστώθηκε ότι κιν-
δυνεύει η υγεία του εάν παραμείνει κρα-
τούμενος, αφού γενικώς παρατηρείται το
αίσθημα της θλίψεως για νέους ανθρώ-
πους που αντιμετωπίζουν το φάσμα του
νόμου αίφνης μετά την πρωτόδικη απόφα-
ση”.

Ο εισαγγελέας Γεράκης είναι ο ίδιος
που τον Αύγουστο του 2016 κατηγορήθη-
κε από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
Ξ. Δημητρίου, ως συνυπεύθυνος για την
επ'αόριστον αναβολή της δίκης στην υπό-
θεση Siemens. Είναι ο δεύτερος εμπλεκό-
μενος στην υπόθεση της Siemens εισαγ-
γελέας μετά τον Ι. Προβατάρη που αρνεί-
ται την αποφυλάκιση της Ηριάννας και
του Περικλή. 

Σε συγκέντρωση στον Άρειο Πάγο καλούν οι εργαζό-
μενοι της ΕΥΔΑΠ, την Πέμπτη 19/10 στις 8:30πμ, όπου
εκδικάζεται η υπόθεση των 23 υδρονομέων της επιχεί-
ρησης που απειλούνται με απόλυση. 

Οι διοικήσεις της ΕΥΔΑΠ προσπαθούν εδώ κι 8 χρό-
νια να απολύσουν τους 23 εργαζόμενους και παρά τις
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν
τους εργαζόμενους, η σημερινή διοίκηση προσφεύγει
στον Άρειο Πάγο προκειμένου να τις αναιρέσει και να
στείλει τους εργαζόμενους στην ανεργία.

“Είναι σαφές ότι ενδεχόμενη απόλυσή μας δημιουρ-
γεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ,
αλλά και στην ασφαλή και ομαλή υδροδότηση της Αττι-
κής... Παράλληλα μια τέτοια εξέλιξη ανοίγει διάπλατα
το δρόμο στην εύκολη διείσδυση ιδιωτικών συμφερόν-
των στη διαχείριση του πόσιμου νερού της Αττικής” το-
νίζουν οι 23 υδρονομείς. Όπως επισημαίνουν είναι η
πρώτη φορά που θα απολυθούν μόνιμοι εργαζόμενοι -
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου - στην ΕΥΔΑΠ.
“Μήπως πίσω από αυτές τις απολύσεις κρίνεται και το
ίδιο μέλλον της ΕΥΔΑΠ αλλά και μαζικών απολύσεων
σε πολύ ευρύτερο πεδίο επιχειρήσεων και οργανισμών
πέραν της ΕΥΔΑΠ; Θα είναι η απαρχή των απολύσεων
αλλά και του κατακερματισμού αυτής της μεγάλης
εταιρείας. Θα είναι η αρχή της ιδιωτικοποίησής της με
συνέπεια την απαξίωση του κοινωνικού αγαθού που
προσφέρει, δηλαδή του νερού”. Στη συγκέντρωση κα-
λούν μεταξύ άλλων μια σειρά σωματεία της ΕΥΔΑΠ, η
ΑΔΕΔΥ κι ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια ενώ η
ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ έχει κηρύξει 3ωρη στάση εργασίας. 

“Δεν κατάφερε να ολοκλη-
ρωθεί το ξεπούλημα της κα-
θαριότητας του Δήμου Θερ-
μαϊκού σε ιδιώτη αφού η στά-
ση εργασίας που προκήρυξε
η ΠΟΕ-ΟΤΑ η Δευτέρα 16/10
από τις 10πμ ως τη λήξη της
βάρδιας για όλους τους δή-
μους του Ν. Θεσσαλονίκης εί-
χε σαν αποτέλεσμα να διακο-
πεί η διαδικασία”, ανέφερε μι-
λώντας στην ΕΑ ο Νίκος Χα-
τζάρας συνδικαλιστής στο Δή-
μο Αμπελόκηπων-Μενεμένης
που έδωσε το παρόν στην κι-
νητοποίηση.

“Η ανάθεση των υπηρεσιών
σε ιδιώτη, θα έχει ως συνέ-
πεια την αύξηση των ανταπο-
δοτικών τελών καθαριότητας
για τους δημότες”, αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση που εξέ-
δωσε ο Σύλλογος Εργαζομέ-
νων Δήμου Θερμαϊκού. “Η Δη-
μοτική αρχή στα 3 χρόνια της
θητείας της σκόπιμα δεν προ-
έβη στην προμήθεια απορριμ-
ματοφόρων και δεν αξιοποί-
ησε τη δυνατότητα πρόσλη-
ψης του απαιτούμενου μόνι-
μου προσωπικού στην υπηρε-
σία καθαριότητας για να προ-
χωρήσει σε νέα ανάθεση σε
ιδιώτη έναντι του ποσού των 3
εκατομ. ευρώ για δύο χρόνια.
Δεν θα κάνουμε πίσω. Θα δια-
φυλάξουμε με κάθε τρόπο τον
δημόσιο και κοινωνικό χαρα-
κτήρα των δημοτικών υπηρε-
σιών”, λένε οι εργαζόμενοι
στην ανακοίνωσή τους. 

Π
ραγματοποιήθηκε η ετήσια πανελλαδι-
κή συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ την Παρα-
σκευή 13/10 και το Σάββατο 14/10 στη

Θεσσαλονίκη. Πήραν μέρος 252 σύνεδροι
από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Η συζή-
τηση κυριαρχήθηκε από το θέμα της αξιολό-
γησης. 

“Η πρότασή μας από την μεριά των Παρεμ-
βάσεων ήταν για πανδημοσιοϋπαλληλική
απεργία στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη
και κάλεσμα προς όλους για να την μετατρέ-
ψουμε σε Πανεργατική” ανέφερε μιλώντας
στην ΕΑ ο Μάκης Γεροντίδης από το Νομαρ-
χιακό τμήμα της Πέλλας. “Η πρόταση του ΜΕ-
ΤΑ που είχε και τη συμφωνία και των υπολοί-
πων παρατάξεων, ήταν να προκηρυχθεί απερ-
γία μόνο αν συμφωνήσουν και όλοι οι άλλοι.
Κάναμε κριτική για αυτή την αποτυχημένη
συνταγή. Δεν πρέπει να περιμένουμε πότε η
κυβέρνηση θα κατεβάσει τον αντισυνδικαλι-
στικό νόμο ή οποιαδήποτε τροπολογία για να

καλέσουμε σε απεργία. Πρέπει να μπούμε
από τώρα σε μια οργανωμένη προσπάθεια για
να πιέσουμε ενάντια στην αξιολόγηση αλλά
και σε όλες τις επιθέσεις που έχουμε δεχτεί.
Από την μεριά των Παρεμβάσεων, και στη δι-
κή μου τοποθέτηση, επιμείναμε πως πρέπει
να κλειδώσουμε συγκεκριμένη ημερομηνία
για την απεργία της ΑΔΕΔΥ με παράλληλο κά-
λεσμα σε όλους τους άλλους. Με αυτό τον
τρόπο θα τους πιέσουμε όλους να μπουν
στην απεργία”.

“Η δικαιολογία από την μεριά της διοίκησης
της ΑΔΕΔΥ είναι πως η συνδιάσκεψη δεν έχει
αποφασιστικό χαρακτήρα και πως όλες οι
προτάσεις θα εξετασθούν στην επόμενη συ-
νεδρίαση της ΕΕ την Τετάρτη 18/10”.

Εκλογές 

“Ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστε” είναι το
σύνθημα του συνδυασμού Εργατική Αλληλεγ-
γύη που κατεβαίνει και πάλι στις εκλογές του

Συλλόγου εργαζόμενων ΔΟΥ στους νομούς
Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας που πραγματο-
ποιούνται στις 3/11. “Ενάντια στο σφαγείο
της δήθεν αξιολόγησης. Ενάντια στο νέο συν-
δικαλιστικό νόμο και την φαλκίδευση των συν-
δικαλιστικών ελευθεριών και του δικαιώματος
στην απεργίας. Ενάντια στα περιγράμματα
θέσεων, την μισθολογική και εργασιακή κατη-
γοριοποίηση. Για να καταργηθούν οι διαχωρι-
σμοί των υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ και για να
υπάρξει μισθολογική εξομοίωση όλων των ερ-
γαζομένων, χρειάζεται να πάρουμε τους αγώ-
νες στα χέρια μας, να γίνουμε το κίνημα που
δεν μπορούν να αγνοήσουν για να μπει τέρμα
στη δεκάχρονη λιτότητα και να γκρεμίσουμε
τις αντιλαϊκές πολιτικές που εξαθλιώνουν την
κοινωνία”, ανέφερε σχετικά με την εκλογική
μάχη ο Μάκης Γεροντίδης που κατεβαίνει με
το ψηφοδέλτιο μάχης της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης.

Κ.Μ.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποι-
ήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11/10, στο
βενζινάδικο της Shell στα Βριλήσσια. Η Επι-
τροπή Αγώνα των εργαζομένων στο βενζινά-
δικο, τις προηγούμενες μέρες είχε προχωρή-
σει σε δημόσια καταγγελία της εργοδοσίας
αναφορικά με τις αυθαίρετες περικοπές μι-
σθών “λόγω ελλειμάτων”, τα ελλειπή μέσα
ασφαλείας των εργαζόμενων και την προ-
σβλητική συμπεριφορά απέναντί τους. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μεταξύ άλ-
λων αγωνιστές κι αγωνίστριες από τον Συντονι-
σμό Ενάντια στα Μνημόνια, την τοπική ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, μέλη του ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ, του Δ.Σ του Ερ-
γατικού Κέντρου Αθήνας, του Σωματείου Ερ-
γαζομένων Ιντρακόμ, του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων του Δήμου Βριλησσίων, του Σωματείου
Εργαζομένων του Παίδων Πεντέλης, και από
τη δημοτική κίνηση Δράση για μια άλλη πόλη
παρουσία του δημ.συμβούλου Ορέστη Ηλία. 

Χαρακτηριστικό της επιτυχίας της κινητο-
ποίησης είναι οι πληροφορίες που μάθαμε
από τους εργαζόμενους του βενζινάδικου τις
επόμενες μέρες. Σύμφωνα με αυτές το κλίμα
έχει αντιστραφεί. Από το καθεστώς τρομο-
κρατίας που επικρατούσε, οι εργοδότες τώρα
αναγκάστηκαν να αλλάξουν συμπεριφορά και
να παρέχουν γάντια, μάσκες κι άλλα απαραί-
τητα ενώ ανανέωσαν κι όλες τις συμβάσεις. 

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργα-
σίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης
17/10 γονείς παιδιών με αναπηρία, διαμαρτυ-
ρόμενοι για την απαξίωση και το κλείσιμο του
Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Σκαραμαγκά. 

Όπως καταγγέλουν η διαδικασία κλεισίματος
έχει ήδη ξεκινήσει καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η
μεταφορά περιθαλπώμενων σε άλλο ίδρυμα.
“Προσπαθούν να απαξιώσουν και να διαλύσουν
το ίδρυμα Σκαραμαγκά που ενώ μπορεί να φι-
λοξενήσει πάνω από 100 παιδιά, τώρα έχει 30 –
35. Είναι ένα νοσοκομείο για παιδιά με αναπη-
ρία, από τα λίγα στην Ελλάδα και προσπαθούν
να το διαλύσουν για να βγάλουν αυτό το ματω-
μένο πλεόνασμα” δήλωσε στην Ε.Α, ο Γιώργος
Σιφωνιός από τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων κ Κη-
δεμόνων ΑμεΑ Αττικής & Νήσων.

Σε σύσκεψη συντονισμού των δράσεών
τους απέναντι στα τεράστια προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα σχολεία στην περιοχή κά-
λεσε η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας στα γραφεία της, την
Τρίτη 17/10 την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη πήγαινε στο τυπογραφείο. 

“Η υποχρηματοδότηση και οι περικοπές, τα
κενά των εκπαιδευτικών και οι μηδενικοί διορι-
σμοί, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέ-
σεων και οι συνεχείς επιθέσεις στους μισθούς
υποβαθμίζουν τη δημόσια και δωρεάν εκπαί-
δευση.  Το “νέο λύκειο” εντείνει τους εξετα-
στικούς φραγμούς, περιορίζει τα μορφωτικά
δικαιώματα των παιδιών, δημιουργεί ένα ταξι-
κό σχολείο και εξυπηρετεί τις μνημονιακές
πολιτικές”, τονίζεται στην πρόσκληση.

Με καθολική συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι 4ωρες στάσεις
εργασίας των ναυτεργατών στο Πορθμείο Κέρκυρας – Ηγουμενί-

τσας, το διήμερο 9 και 10 Οκτώβρη. Οι ναυτεργάτες στις συνελεύσεις που πραγματοποίησαν αποφάσι-
σαν να κλιμακώσουν με 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες εάν δεν δοθούν θετικές απαντήσεις στα
αιτήματά τους. Όπως αναφέρει η ΠΕΝΕΝ, οι διεκδικήσεις των ναυτεργατών αφορούν “τις διεκδικήσεις
για την ανανέωση των ΣΣΕ στα Πορθμεία, ειδικότερους στόχους που αφορούν την συγκεκριμένη Πορθ-
μειακή γραμμή αλλά και θεσμικά θέματα την αρμοδιότητα των οποίων έχει το ΥΕΝ και οι υπηρεσίες του”. 

SHELL

ΙΔΡΥΜΑ 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Γ’ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΥΔΑΠ
Εκδικητική 
απόφαση για 
την Ηριάννα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τι περιμένει η ΑΔΕΔΥ;

Συγκέντρωση στις 19/10
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Μ
ετά το εξαιρετικό «Λιμάνι
της Χάβρης», ο  Άκι Καουρι-
σμάκι συνεχίζει να ρίχνει

ακάθεκτος τα πυρά του ενάντια
στην Ευρώπη – φρούριο με μια ται-
νία που χειροκροτήθηκε, προκάλεσε
και δίκαια βραβεύτηκε στο τελευ-
ταίο φεστιβάλ Βερολίνου. Η «Άλλη
όψη της ελπίδας» συμβαίνει σε ένα
άλλο Ευρωπαϊκό λιμάνι, στη γενέτει-
ρά του, το Ελσίνκι και μιλάει για
πρόσφυγες και Ευρωπαίους με το
ίδιο ξεχωριστό ύφος που διακρίνει
μια ζωή το σινεμά του δημιουργού:
Μινιμαλιστικό ντεκόρ, παράδοξο χι-
ούμορ, rock’n roll μουσική υπόκρου-
ση, δυσλειτουργικοί ήρωες που μι-
λούν ελάχιστα, αλλά τελικά έχουν να
πουν πολλά.

Ο Χάλεντ είναι ένας Σύριος πρό-
σφυγας που αναζητά άσυλο και την
χαμένη αδελφή του, μοναδική επιζή-
σασα από την οικογένεια που ξεκλη-
ρίστηκε στον εμφύλιο. Τον βλέπουμε
στα πρώτα πλάνα της ταινίας να ξε-
προβάλλει μέσα από ένα βουνό από
κάρβουνο στο αμπάρι του πλοίου
όπου κρυβόταν στο μεγάλο ταξίδι
του. Σηκώνεται, παίρνει το δισάκι
του και παρουσιάζεται στη Φινλανδι-
κή αστυνομία για να ακολουθήσει
υπομονετικά τον ρατσιστικό Γολγο-
θά που περιμένει κάθε πρόσφυγα
στην Ευρώπη. Στο στρατόπεδο θα
τον δασκαλέψουν ότι όταν παρου-
σιαστεί στην επιτροπή ασύλου καλό
είναι να χαμογελά. «Γιατί θελήσατε
να ρθείτε στη Φινλανδία;», ρωτά η
υπάλληλος στη συνέντευξη. «Δεν θέ-
λησα, με έφερε το πλοίο όπου κρύ-
φτηκα όταν με κυνήγησαν νεο-ναζί
στο Γκντανσκ», απαντά. Όμως δεν
έχει να περιμένει τίποτα από την
κρατική γραφειοκρατία, παρά απόρ-
ριψη και απέλαση και βέβαια μετα-
τρέπεται σε εύκολο στόχο για τις ρα-

τσιστικές συμμορίες της περιοχής,
που –όπως κι αλλού ονειρεύονται να
«καθαρίσουν» τον τόπο.

Ευτυχώς γι’αυτόν, θα πέσει πάνω
στον Βίκστρομ, μεσήλικα πλασιέ
υποκαμίσων που μόλις έχει αποφα-
σίσει  να αλλάξει τη ζωή του: Ξεφορ-
τώνεται το στοκ από πουκάμισα, εγ-
καταλείπει την αποξενωμένη σύν-
τροφό του και μετά από μια χρυσο-
φόρα παρτίδα πόκερ, αγοράζει ένα
παρακμιακό εστιατόριο. Όλα τα χα-
ρακτηριστικά του κινηματογράφου
του Καουρισμάκι βρίσκονται εδώ:
Άνθρωποι μίζεροι, μοναχικοί, μονί-
μως δυσκολεύονται να προσαρμο-
στούν στον κοινό νου που τους περι-
βάλλει. Αυτό όμως τους κάνει τόσο
ξεχωριστούς. Ο Βίκστρομ μαζί με το
παλιακό ρεστοράν «υιοθετεί» μια
τριπλέτα από εξίσου «τελειωμένους»
υπαλλήλους, που δεν ξεσκονίζουν
την πελατεία και σερβίρουν τα πιο

μπανάλ φαγητά (ψάρι κον-
σέρβα με βραστές πατάτες)
με ανεπιτήδευτο τρόπο (μέ-
σα στην κονσέρβα). Χωρίς
δισταγμό όλοι θα περιθάλ-
ψουν και τον Χάλεντ, όταν
αυτός γίνεται φυγάς για να
αποφύγει την απέλαση. Δεν
μπορούν όμως να τον προ-
στατέψουν από τον κάθε
φασίστα που γεννούν οι πο-
λιτικές των κλειστών συνό-
ρων.

Ο Καουρισμάκι υπηρετεί
εδώ και τριάντα περίπου
χρόνια το ίδιο σινεμά της
αποστασιοποίησης. Η λιτή,
σχεδόν γυμνή κινηματογρα-
φική αφήγηση μπορεί να ξε-
νίζει αν συγκριθεί με την θε-
ατρικότητα και την ένταση
που συναντάμε στις περισ-
σότερες ταινίες (όπως επί-

σης η πλήρης απουσία από οπτικο-
ακουστικά εφέ). Όμως αυτό ακρι-
βώς επιδιώκει: Μέσα από την απλό-
τητα και την κάθαρση αναζητά να
προβάλει μια άλλη πραγματικότητα.
Για τους προκατόχους αυτού του εί-
δους (όπως ο Όζου, ο Μπρεσόν και
ο Ντράγερ) αυτό συχνά καταλήγει
σε μια θρησκευτική – υπερβατική
ερμηνεία του κόσμου. Όμως ο
Καουρισμάκι είναι αριστερός. Όταν
στο Φεστιβάλ Βερολίνου ρωτήθηκε
τι πιστεύει για τον «κίνδυνο ισλαμο-
ποίησης της Ευρώπης», απάντησε
ότι αυτός έχει παρέλθει από την
εποχή της ισπανικής επανάκτησης
τον 15ο αιώνα. Οι ήρωές του είναι
ζωντανές αντιφάσεις στην γυαλιστε-
ρή πρόσοψη της Ευρώπης κι ακόμη
κι όταν δεν του βγαίνει το κινηματο-
γραφικό «happy end», πάντα τους
δικαιώνει ηθικά και πολιτικά.

Δήμητρα Κυρίλλου

ΑΚΙ ΚΑΟΥΡΙΣΜΑΚΙ Η άλλη όψη της ελπίδας

H ταινία αυτή αναβιώνει στην οθόνη έναν από τους διασημότερους και
με τεράστια ιδεολογική  σημασία αγώνες τένις στην ιστορία. Στις
20.9.1973 στο Χιούστον, η 29χρονη τότε πρωταθλήτρια Μπίλι Τζιν Κινγκ,
αντιμετώπισε τον 55άρη Μπόμπι Ριγκς, πρώην πρωταθλητή, τζογαδόρο
και αναίσχυντο σεξιστή, ο οποίος διαρκώς απασχολούσε την επικαιρότητα
με προκλητικές δηλώσεις περί της αποδεδειγμένης ανισότητας αντρών
και γυναικών. Με τον αγώνα αυτό ο Ριγκς θέλησε να ταπεινώσει στο πρό-
σωπο της Κιγκ ολόκληρο το γυναικείο φύλο, που κατά τη γνώμη του άξιζε
βασικά για την κουζίνα. Υπέστη ταπεινωτική ήττα με 2-0 σετ, και όλες οι
γυναίκες γνώρισαν μια μεγάλη δικαίωση.

Η ταινία επικεντρώνεται στην πορεία των δυο παικτών, με έμφαση την
διαδικασία αυτογνωσίας της Κιγκ και ανακάλυψης της bi σεξουαλικότητάς
της. Είναι κρίμα που η διάσταση του ματς στα μάτια της κοινωνίας φαίνε-
ται μόνο στο τελευταίο μέρος της ταινίας, στην αθλητική αναμέτρηση,
όπου βλέπουμε χιλιάδες γυναίκες με πλακάτ για τα γυναικεία δικαιώματα
να δίνουν το παρόν και να ζητωκραυγάζουν την συμβολική αλλά τόσο επί-
καιρη στην εποχή της νίκη.

H  Μάχη των Φύλων

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Μ
ια εβδομάδα μετά την ψήφιση του νόμου για την αναγνώριση
ταυτότητας φύλου η συζήτηση γύρω από τα τρανς δικαιώμα-
τα συνεχίζεται και βαθαίνει. Όλος ο κόσμος μέσα και γύρω

από το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα βλέπει τις ελλείψεις του θεσμικού χειρισμού
του αυτοπροσδιορισμού. Οι κριτικές και οι απογοητεύσεις ότι αυτό το
βήμα μπροστά συνοδεύεται από βήματα πίσω είναι δικαιολογημένες. 

Μέχρι πρότινος, αν κάποιο άτομο ήθελε να αλλάξει τα χαρτιά του
βασιζόταν σε δύο πράγματα: το πρώτο είναι ότι ο νόμος περί λη-
ξιαρχικών πράξεων του 1976 δεν απαγορεύει την αλλαγή στην κατα-
χώρηση φύλου, αλλά για να κινηθεί η δικαστική διαδικασία έπρεπε
να «υπάρχουν ανακρίβειες» στα στοιχεία του ενδιαφερόμενου ατό-
μου. Το δεύτερο είναι ότι στο πρόσφατο παρελθόν, από ΛΟΑΤΚΙ+
ακτιβιστές/ακτιβίστριες και μαχόμενους/ες δικηγόρους είχε κερδη-
θεί η αλλαγή εγγράφων σε μια σειρά υποθέσεις χωρίς το προαπαι-
τούμενο του επαναπροσδιορισμού. Ο νόμος του 1976 δεν απαγό-
ρευε την αλλαγή εγγράφων σε κανέναν και καμία βάσει της ηλικίας
τους ή της οικογενειακής τους κατάστασης, κάτι που κάνει για πρώ-
τη φορά ο φετινός νόμος για την ταυτότητα φύλου.

Ωστόσο πρέπει να είναι καθαρό ότι ο νόμος αυτός είναι ένα προ-
χώρημα. Όχι γιατί καλύπτει όλες τις ανάγκες μας, ούτε γιατί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ έκανε κάτι πρωτοφανές, αλλά γιατί η Βουλή αναγνώρισε για
πρώτη φορά επίσημα, ύστερα από δεκαετίες σκληρών αγώνων
στους δρόμους, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που μέχρι
τώρα αποκλειόταν από την κοινωνική ζωή. Το αναγνώρισε, το συζή-
τησε και προκάλεσε το άπλωμα αυτής της συζήτησης παντού.

Φυλομετάβαση 

Παράλληλα, οι «ανακρίβειες στα στοιχεία» που προέβλεπε ο νό-
μος του 1976 σήμαιναν ότι ο ιατρικός επαναπροσδιορισμός είναι
υποχρέωση για το τρανς άτομο, αλλά σε καμία περίπτωση δικαίωμα,
κάτι που τώρα έχει έρθει ανάποδα. Η δυνατότητα που έχει πλέον
ένας τρανς άνθρωπος να απευθύνεται στην κοινωνία και στις υπηρε-
σίες όπως ζει και νιώθει, είναι η δύναμη για να διεκδικήσουμε να
ανοίξουν δημόσιες ειδικές κλινικές και να καλύπτονται από την κοι-
νωνική ασφάλιση όποιες και όσες επεμβάσεις κρίνει απαραίτητες
για τη φυλομετάβασή του. Ως δικαίωμα πλέον.

Χρειάζεται η συζήτηση και η μάχη να απλωθεί παντού. Να σπά-
σουν οι λαθεμένες εντυπώσεις που κατάφερε να δημιουργήσει η
προβληματική συζήτηση στη Βουλή. Όλος ο κόσμος θέλει να μάθει
περί τίνος πρόκειται ο νέος νόμος και η ίδια η ταυτότητα φύλου.
Στους χώρους που παρεμβαίνουν τα συνεργεία της ΕΑ, η συζήτηση
ανοίγει από τον ίδιο τον κόσμο που εργάζεται εκεί. Χρειάζεται να
εξηγήσουμε γιατί τα δικαιώματα κάθε καταπιεσμένου κομματιού εί-
ναι υπόθεση όλων μας. Δυναμώνουν τους αγώνες και αδυνατίζουν
τη συντηρητική ιδεολογία και την εφαρμογή της.

Χρειάζεται να συνεχιστεί η μάχη για να αρθούν όλοι οι περιορι-
σμοί. Να καταργηθεί το ηλικιακό όριο, να μην υποχρεώνεται το
τρανς παιδί να περνάει από την κρίση 7 (!!) ειδικοτήτων, να γίνει
απλή ληξιαρχική διαδικασία χωρίς δικαστήριο, να υπάρξει τρίτη κα-
ταχώρηση φύλου, να αφαιρεθεί ο περιορισμός της δυνατότητας αλ-
λαγής εγγράφων μόνο δύο φορές. Και φυσικά χρειάζεται το εργατι-
κό κίνημα να ενσωματώσει στις διεκδικήσεις του για προσλήψεις,
χρηματοδότηση και όχι διάλυση της ασφάλισης το άνοιγμα των ειδι-
κών κλινικών, τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΥ και την κάλυψή
τους από τα ταμεία.

Σε αυτή την τροχιά, η ομάδα LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε ανοι-
χτή συζήτηση για την οργάνωση της δράσης του επόμενου διαστή-
ματος την Κυριακή 22/10, ώρα 8μμ στο πατάρι του καφέ Έναστρον
(Σόλωνος 101, Εξάρχεια).

Αφροδίτη Φράγκου

ΤΡΑΝΣ Αγώνας 
για περισσότερα
δικαιώματα
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ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20/10
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Κομνηνών 6μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  21/10
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου, 12μες
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 12μες
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 7πμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ  λαϊκή 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πεζόδρομος Δεκελείας 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε, 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ  Λαϊκή Αμπελοκήπων 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Άγιος Θεράποντας 10.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 
και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/10
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία 11πμ

Εξορμήσεις

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
100 χρόνια από τη ρώσικη επανάσταση –
έμπνευση για τις μάχες του σήμερα
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Νότος 
(Μικράς Ασίας 35) 8μμ
100 χρόνια από τη ρώσικη επανάσταση –
έμπνευση για τις μάχες του σήμερα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 δημαρχείο 7μμ
100 χρόνια από τη ρώσικη επανάσταση –
έμπνευση για τις μάχες του σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Λένιν, το δικαίωμα 
στην αυτοδιάθεση των λαών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ στέκι 
(Ιερά Οδός – Μετρό Αιγάλεω) 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Υγιεινό με νου 7.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Χρήστος Αργύρης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Καταλωνία – Η μάχη συ-
νεχίζεται
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Καταλωνία – 
Η μάχη συνεχίζεται
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 7.30μμ

Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλου

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 Θόλος 7μμ
Η σημασία της ρώσικης επανάστασης
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 ΦΛΣ 7μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 κυλικείο 
πολιτιστικού κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Λένιν, το δικαίωμα 
στην αυτοδιάθεση των λαών
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΞΑΝΘΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Κάπταιν 
(Π.Τσαλδάρη 105) 8μμ
Ισλαμοφοβία, ο σύγχρονος ρατσισμός
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Παντελής Αποστολόπουλος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Τζέγκα 
(Κειριαδών 38) 7μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλήτρια: Πωλίνα Γρυσμπολάκη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Πικ-απ (Νηλέως) 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Cello 8μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Cello 8μμ
Ο αγώνας για την ανεξαρτησία 
της Καταλωνίας
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 καφέ Big Mouth 8μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Big Mouth 8μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Trans – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 εστίες Δομπόλης 8μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 19/10 μπασκετάκι εργατικών
πολυκατοικιών, Ιερού Λόχου 3-5, 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 ΚΕΠ 6μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 19/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΠΕΜΠΤΗ 26/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 19/10 
στέκι Δράση για μια άλλη πόλη 6.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΠΕΜΠΤΗ 26/10 
στέκι Δράση για μια άλλη πόλη 6.30μμ
Λένιν, το δικαίωμα 
στην αυτοδιάθεση των λαών
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 19/10 καφέ Βεσπάκι 8μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Βεσπάκι 7μμ
Αλληλεγγύη στην Καταλωνία – 
Η μάχη συνεχίζεται
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 πλατεία Αυδή 7μμ
Οι αποφάσεις της Διεθνούς Συνάντησης
ενάντια στο ρατσισμό και τον φασισμό
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 καφέ Άνεμος 8μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Trans – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 19/10 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 26/10 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Καταλωνία – 
Η μάχη συνεχίζεται
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Καταλωνία – 
Η μάχη συνεχίζεται
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 καφέ Industriel 8μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Οι αποφάσεις της Διεθνούς Συνάντησης
ενάντια στο ρατσισμό και τον φασισμό
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Trans – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Λένιν, το δικαίωμα
στην αυτοδιάθεση των λαών

Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10 
καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ο αγώνας για την ανεξαρτησία 
της Καταλωνίας 
Ομιλητής: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε μια
χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα"

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

Μαρξιστικά Φόρουμ
στις σχολές
ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10 κυλικείο ναυπηγών 2.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 αίθουσα Β2, 2.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης 1917
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 19/10 υπόγειο αμφιθέατρο 1.30μμ
Ο Λένιν και το μπολσεβίκικο κόμμα
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
ΝΟΠΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10 αμφιθέατρο 3, 2ος όρ., 3μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10 αμφιθέατρο 14, 2μμ
Μπορεί να γίνει επανάσταση σήμερα;
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/10 αίθουσα προβολών ΣΤΤΚΣ 1.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη
ΦΛΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/10, 2μμ  Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου



Η
έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιν-
στιτούτου για την Ισότητα
των Φύλων (ΕΙGE) που δημο-

σιοποιήθηκε την περασμένη εβδομά-
δα ήταν κόλαφος για την Ελλάδα. Η
χώρα βρέθηκε να καταλαμβάνει την
τελευταία θέση στον Δείκτη Ισότη-
τας των Φύλων, συγκεντρώνοντας
50 βαθμούς έναντι 66,2 κατά μέσο
όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε τρεις τομείς μέτρησης, εργα-
σίας (ισότιμη πρόσβαση στην απα-
σχόληση και τις καλές συνθήκες ερ-
γασίας), εκπαίδευσης (ανισότητες
των φύλων στο εκπαιδευτικό επίπε-
δο, τη συμμετοχή στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση κατά τη διάρκεια
της πορείας ζωής και τον διαχωρι-
σμό των φύλων) και εξουσίας (ανι-
σότητα των φύλων στις θέσεις λή-
ψης αποφάσεων σε όλους τους πο-
λιτικούς, οικονομικούς και κοινωνι-
κούς φορείς), η Ελλάδα βρέθηκε πο-
λύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο. Ενώ καταγράφηκε ως το μονα-
δικό κράτος-μέλος που τη δεκαετία
2005-2015 επιδείνωσε τις επιδόσεις
της σε άλλους τρεις: στο χρήμα
(ανισότητες όσον αφορά την πρό-
σβαση σε οικονομικούς πόρους και
την οικονομική κατάσταση των γυ-
ναικών και ανδρών), στην υγεία (ανι-
σότητες στην κατάσταση της υγεί-
ας, την υγιεινή συμπεριφορά και την
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας)
και στον χρόνο (ανισότητες των φύ-
λων στην κατανομή του χρόνου που
αφιερώνεται στη φροντίδα και στην
οικιακή εργασία και τις κοινωνικές
δραστηριότητες). 

Μάχες

Τα παραπάνω στοιχεία κάνουν την
Έκθεση “Ο Φεμινισμός στα χρόνια
της Μεταπολίτευσης 1974-1990: Ιδέ-
ες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις”,
που φιλοξενείται στο Ιδρυμα της
Βουλής και θα διαρκέσει μέχρι τα
μέσα του Δεκέμβρη, ακόμα πιο επί-
καιρη. Κανένα από τα ζητήματα που
ανοίγουν σήμερα για την ανισότητα
των φύλων, τις συνθήκες ζωής των
γυναικών, τις επιθέσεις εναντίον
τους, δεν είναι καινούργιο. Πολλά
από τα δικαιώματα που τώρα απει-
λούνται είναι κατακτήσεις εκείνης
της περιόδου, μετά από τις σκληρές
μάχες που έδωσε το γυναικείο κίνη-
μα ενάντια στην καταπίεση.

Τυπικά η ισότητα των δύο φύλων
είχε κατοχυρωθεί, κάτω και από την
πίεση του κινήματος που έριξε τη
χούντα, στο Σύνταγμα του 1975.
Ωστόσο οι διακρίσεις σε βάρος των
γυναικών συνέχιζαν να διαπερνούν
την ελληνική νομοθεσία. Το Οικογε-
νειακό Δίκαιο, η αλλαγή του οποίου
βρέθηκε στην αιχμή των αιτημάτων
του γυναικείου κινήματος της περιό-
δου, είναι ένα από πιο χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα. Μια ιδέα για το τι
ίσχυε μας την δίνει η Επιτροπή Αγώ-
να για την Αλλαγή του Οικογενει-
ακού Δικαίου, σε προκήρυξή της με
την οποία καλούσε στη διαδήλωση

της Διεθνούς Ημέρας Γυναικών το
1980 στα Προπύλαια:

“Γυναίκα, βάζεις λεφτά στην Τρά-
πεζα για το ανήλικο παιδί σου. Μπο-
ρείς να τα σηκώσεις χωρίς την εξου-
σιοδότηση του άντρα σου; Δεν μπο-
ρείς. Μπορείς να γράψεις το ανήλι-
κο παιδί σου στο σχολείο χωρίς την
εξουσιοδότηση του άντρα σου; Δεν
μπορείς. Μπορείς να συνοδέψεις το
ανήλικο παιδί σου στο εξωτερικό
χωρίς την έγκριση του άντρα σου;
Δεν μπορείς. Μπορείς ν' ανοίξεις
μαγαζί χωρίς την έγκριση του άντρα
σου; Δεν μπορείς. Παντρεύεσαι.
Μπορείς να κρατήσεις το επώνυμό
σου; Δεν μπορείς. Παντρεύεσαι ξένο
υπήκοο. Μπορείς να κρατήσεις την
υπηκοότητά σου; Δεν μπορείς. Μπο-
ρείς να διαλέξεις το όνομα του παι-
διού σου; Δεν μπορείς. Μπορείς
σύμφωνα με το νόμο ν' αποφασίζεις
για το ανήλικο εξώγαμο παιδί σου;
Όχι δεν μπορείς. Αν είσαι εργαζόμε-
νη, μπορείς ν' ασφαλίσεις τα παιδιά
σου στο ταμείο σου; Όχι δεν μπο-
ρείς. Τα παιδιά και ο άντρας σου
μπορούν να παίρνουν τη σύνταξή
σου; Όχι δεν μπορούν. Γυναίκα. Νο-
μίζεις ότι οι δουλειές του σπιτιού εί-
ναι δικαίωμά σου; Όχι. Είναι υποχρέ-
ωσή σου σύμφωνα με τον νόμο”.

Αυτό το καταπιεστικό πλαίσιο, που
με τη βούλα του ελληνικού κράτους
και τη στήριξη όλων των αντιδραστι-
κών θεσμών όπως η εκκλησία δια-
περνούσε κάθε τομέα της καθημερι-
νής ζωής και ενισχυόταν ιδεολογικά
από το ότι ο φυσικός προορισμός
της γυναίκας είναι το σπίτι, η οικογέ-
νεια και η μητρότητα -με τις εκτρώ-

σεις να είναι παράνομες και την ενη-
μέρωση και πρόσβαση στην αντι-
σύλληψη ανύπαρκτη- μπαίνει τότε
σε βαθιά αμφισβήτηση. Τα κινήματα
του Μάη του '68, ο αέρας του Πολυ-
τεχνείου, η πολιτικοποίηση μετά την
πτώση της χούντας, εκφράζεται και
σε ένα γυναικείο κίνημα που τσακίζει
σεξιστικές διακρίσεις και προκατα-
λήψεις, απαιτεί και κατακτά πρωτό-
γνωρα δικαιώματα, παλεύει συνολι-
κά για τη γυναικεία απελευθέρωση.

Διεκδικήσεις

Η δυνατότητα των γυναικών να
αποφασίζουν αν και πότε θα γεννή-
σουν παιδιά, ο διαχωρισμός της γυ-
ναικείας σεξουαλικότητας από την
αναπαραγωγή, η ελευθερία του σε-
ξουαλικού προσανατολισμού, η απο-
δοχή της ομοφυλοφιλίας, η υπερά-
σπιση του γυναικείου σώματος απέ-
ναντι σε κάθε απόπειρα παραβίασης
της ελευθερίας του, γίνονται αντικεί-
μενο πλατιάς διεκδίκησης, συζήτη-
σης και πάλης. Δίπλα στις γυναι-
κείες οργανώσεις των ρεφορμιστι-
κών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ,
ΚΚΕεσ) ξεφυτρώνουν παντού γυναι-
κείες ομάδες, σε εργατικούς χώ-
ρους, σχολές, γειτονιές, αλλά και
σχετικά περιοδικά, καφενεία και βι-
βλιοπωλεία γυναικών. Η έκθεση πε-
ριέχει μία εντυπωσιακή καταγραφή
και ταξινόμησή τους ανάλογα με το
περιεχόμενο αλλά και τις επιρροές
τους -άλλες από την αυτονομία, άλ-
λες από την επαναστατική αριστερά. 

Δίπλα στις καμπάνιες για την αλ-
λαγή του Οικογενειακού Δικαίου, ξε-
διπλώνονται αυτές για τη νομιμοποί-

ηση των εκτρώσεων και την πραγμα-
τοποίησή τους στα δημόσια νοσοκο-
μεία καλυμμένες από τα ασφαλιστι-
κά ταμεία, για την ελεύθερη πρό-
σβαση στην αντισύλληψη, για την
κατάργηση των καλλιστείων που εμ-
πορευματοποιεί το γυναικείο σώμα,
ενάντια στη στράτευση των γυναι-
κών που νομοθετήθηκε υπό προϋπο-
θέσεις το 1977, κατά των βιασμών
και της σεξουαλικής παρενόχλησης
-επιθέσεις που, όπως διαβάζουμε
στις δεκάδες προκηρύξεις-καταγγε-
λίες της εποχής που περιλαμβάνει η
έκθεση, αν δεν χρεώνονταν ανοιχτά
στις ίδιες, βαφτίζονταν από τον Τύ-
πο και τα δικαστήρια ως “ανώδυνο,
ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο καμάκι”,
μία έκφραση της “φυσικής αγάπης”
προς το γυναικείο φύλο... Οι φωτο-
γραφίες, οι αφίσες και οι προκηρύ-
ξεις για τις διαδηλώσεις της 8ης
Μάρτη το ’80, το ’81, το ’82 αλλά και
μετά, δείχνουν ότι η Διεθνής Ημέρα
Γυναικών αποτελεί κέντρο του κινή-
ματος για όλα αυτά τα ζητήματα.

Σε αυτή την περίοδο οι γυναίκες
οργανώνονται στα συνδικάτα και
τους συλλόγους διεκδικώντας εργα-
σιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Η
έκθεση περιλαμβάνει και τέτοιες ει-
κόνες (χωρίς όμως να καλύπτει τον
πλούτο των γυναικείων εργατικών
απεργιών και αγώνων της περιό-
δου). Η συγκρότηση της Γραμματεί-
ας Γυναικών της ΓΣΕΕ, οι φωτογρα-
φίες από εκδήλωση του Πανελλήνι-
ου Συλλόγου Τηλεφωνητριών Χειρι-
στριών ΟΤΕ, από διαδήλωση στην
τράπεζα Πίστεως με γυναίκα τραπε-
ζοϋπάλληλο στην ντουντούκα ή από

συνέλευση εργατριών στο εργοστά-
σιο καλτσοβιομηχανίας Berkshire,
αποτυπώνουν τη μαζική είσοδο των
γυναικών στην παραγωγή, σε όλους
τους τομείς, από τις ΔΕΚΟ και τις
τράπεζες μέχρι τα εργοστάσια, και
τη δύναμη που τους δίνει αυτή η θέ-
ση ως κομμάτι της εργατικής τάξης.

Ιδέες

Μια τέτοια έκρηξη στο επίπεδο
των αγώνων δεν μπορούσε να μην
συνοδεύεται από μια έκρηξη στο
επίπεδο των ιδεών. Η αναζήτηση της
θεωρίας, για τις ρίζες της γυναι-
κείας καταπίεσης, για τον αποτελε-
σματικότερο τρόπο οργάνωσης και
πάλης, για το αν η απελευθέρωση
είναι υπόθεση μόνο των ίδιων των
γυναικών, για το αν αρκούν οι νομο-
θετικές ρυθμίσεις και η μεγαλύτερη
εκπροσώπηση των γυναικών στα θε-
σμικά όργανα και τα κέντρα λήψης
αποφάσεων, γνωρίζει τεράστια άν-
θηση και μεταφράζεται σε εκδηλώ-
σεις, συνέδρια, άρθρα, έντυπα, εκ-
δόσεις βιβλίων. Ονόματα όπως Κλά-
ρα Τσέτκιν και Αλεξάνδρα Κολλοντάι
ακούγονται ξανά μαζικά, αν όχι για
πρώτη φορά. Η ριζοσπαστικοποίηση
είναι τόσο μεγάλη που φτάνει ακόμα
και οργανώσεις όπως η Ένωση Γυ-
ναικών Ελλάδας που στηριζόταν
από το ΠΑΣΟΚ να υιοθετούν ως κεν-
τρικό τους σύνθημα το “Δεν υπάρχει
γυναικεία απελευθέρωση χωρίς κοι-
νωνική απελευθέρωση. Δεν υπάρχει
κοινωνική απελευθέρωση χωρίς γυ-
ναικεία απελευθέρωση”.

Η Επαναστατική Πάλη Γυναικών
(στην οποία ενεργό ρόλο παίζουν οι
συντρόφισσες της ΟΣΕ από την
οποία προέρχεται το ΣΕΚ) κυκλοφο-
ρεί αφίσα και φυλλάδιο προβάλον-
τας την επαναστατική προοπτική
του γυναικείου κινήματος ως κομμά-
τι της εργατικής τάξης. “Η ιδιαιτερό-
τητα του γυναικείου προβλήματος
βρίσκεται στη διπλή καταπίεση που
υφίσταται η γυναίκα μέσα στον καπι-
ταλισμό, είτε σαν εργαζόμενη, είτε
σαν άμισθο υπηρετικό προσωπικό...”
διαβάζουμε στον κατάλογο που συ-
νοδεύει την έκθεση ως το κεντρικό
στοιχείο στην παρέμβαση της Επα-
ναστατικής Πάλης Γυναικών και
στην προσπάθειά της να προσανα-
τολίσει ότι η γυναικεία καταπίεση εί-
ναι αναπόσπαστο στοιχείο του συ-
στήματος που μόνο η ανατροπή του
μπορεί να την σταματήσει. Κι αν τό-
τε αυτές οι φωνές ήταν ακόμα μει-
οψηφικές και στα πρώτα τους βήμα-
τα, σήμερα η εμπειρία, η ριζοπαστι-
κοποίηση και οι αναζητήσεις εκατον-
τάδων χιλιάδων και εκατομμυρίων
γυναικών όχι μόνο στην Ελλάδα αλ-
λά σε όλο τον κόσμο μπορούν να τις
κάνουν πλειοψηφικές.

Λένα Βερδέ

• Διαβάστε επίσης το άρθρο “Ιστο-
ρία αγώνων για τη γυναικεία απελευ-
θέρωση” στο περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω που κυκλοφορεί
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Οι εργάτριες της Estee Lauder στην πανεργατική απεργία στις 17 Μάη

Κάτω τα χέρια
από τις Γυναίκες
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ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ Ο “διάλογος” δεν σταματάει την κρίση

Υ
ποτίθεται ότι η βδομάδα που
ξεκίνησε στις 16 Οκτώβρη θα
ήταν η βδομάδα του “διαλό-

γου” ανάμεσα στην καταλανική και
την ισπανική κυβέρνηση. Όμως εξε-
λίσσεται σε μια βδομάδα ακόμη πιο
μεγάλης οργής και σύγκρουσης. 

Τη Δευτέρα η δικαστίνα Κάρμεν
Λαμέλα έστειλε στη φυλακή χωρίς
δυνατότητα εξαγοράς τον Τζόρδι
Σάντσες και τον Τζόρδι Κουσάρτ,
τους δύο Τζόρδιδες που είναι σύμ-
βολα και στελέχη της ηγεσίας του
κινήματος για την ανεξαρτησία της
Καταλωνίας. Πρόκειται για κλιμάκω-
ση της καταστολής σε βαθμό πρό-
κλησης και το κίνημα έχει ήδη σηκώ-
σει το γάντι. Οι Τζόρδιδες είναι πλέ-
ον πολιτικοί κρατούμενοι. Η κατηγο-
ρία εναντίον τους είναι “πρόκληση
σε στάση”, ότι δηλαδή κάλεσαν σε
εξέγερση ενάντια στην κυβέρνηση.
Ο Σάντσες είναι επικεφαλής της
“Καταλανικής Εθνοσυνέλευσης” και
ο Κουσάρτ του “Όμνιουμ Κουλτου-
ράλ”. Οι δυο οργανώσεις έχουν δε-
κάδες χιλιάδες μέλη η κάθε μία και
βρέθηκαν στο επίκεντρο της αναζω-
πύρωσης του καταλανικού ζητήμα-
τος, καλώντας τις διαδηλώσεις της
11ης Σεπτέμβρη τα τελευταία 6 χρό-
νια που συγκέντρωσαν κάθε φορά
ένα και ενάμισυ εκατομμύριο κόσμο. 

Τη στιγμή που γράφουμε αυτό το
άρθρο, αν πληκτρολογήσεις assem-
blea.cat παίρνεις το μήνυμα ότι η
Χωροφυλακή έχει απαγορεύσει την
ιστοσελίδα της Εθνοσυνέλευσης και
έχει πάρει τον έλεγχο του ιστοχώ-
ρου. Το Όμνιουμ Κουλτουράλ, οργά-
νωση για την προώθηση της καταλα-
νικής κουλτούρας και γλώσσας, έχει
τις ρίζες του στη διάρκεια της φραν-
κικής δικτατορίας. Ο Φράνκο την
έβγαλε εκτός νόμου μεταξύ 1961 και
1967, αλλά και σε συνθήκες παρανο-
μίας μπόρεσε να οργανώνει μαθήμα-
τα καταλανικής γλώσσας στον κό-
σμο που με το ζόρι έπρεπε να μιλάει
“τη γλώσσα του Θερβάντες”, δηλα-
δή τη γλώσσα της δικτατορίας. 

Ο κόσμος ξέρει ότι οι δύο ηγέτες
δεν κάλεσαν σε βία, αντίθετα ήταν
βασικοί στην οργάνωση της ειρηνι-
κής αντίστασης στη διάρκεια του
δημοψηφίσματος, αλλά και τις προ-
ηγούμενες μέρες όταν η κυβέρνηση
του Ραχόι έστειλε τις δυνάμεις κατα-
στολής να καταλάβουν τα Υπουρ-
γεία και να καταστρέψουν τον μηχα-
νισμό οργάνωσης του δημοψηφί-
σματος. Η φυλάκιση είναι καθαρά
πολιτική. Βρίσκονται στη φυλακή για
τις απόψεις τους και γιατί εμψύχω-
σαν τον κόσμο να αντισταθεί και να
βιντεοσκοπήσει όλες τις βαρβαρό-
τητες της ισπανικής χωροφυλακής.

Η είδηση της σύλληψης των Τζόρ-
διδων έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο
αυθόρμητα με το κάλεσμα: “Εκείνοι

δεν θα κοιμηθούν στο σπίτι τους
απόψε. Ούτε κι εμείς”. Σε πόλεις και
χωριά της Καταλωνίας ηχούσαν οι
κατσαρόλες από τα μπαλκόνια και
τις ταράτσες μέχρι αργά τη νύχτα.
Και η Τρίτη μετατράπηκε σε μέρα
δράσης παντού. Στις 12 το μεσημέρι
καλέστηκαν συγκεντρώσεις σε
όλους τους χώρους δουλειάς, συνε-
λεύσεις στα σχολεία και τα Πανεπι-
στήμια. Στις 5 το απόγευμα θα συνε-
δρίαζαν όλες οι Επιτροπές Υπερά-
σπισης του Δημοψηφίσματος που
έχουν συγκροτηθεί τις τελευταίες
βδομάδες και στις 7μμ την ώρα που
η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο
τυπογραφείο, εξελίσσονταν μαζικές
διαδηλώσεις παντού.

Δικαίωμα

Η φυλάκιση των Τζόρδιδων δείχνει
πόσο δίκιο είχε το κίνημα στην Κατα-
λωνία όταν έλεγε ότι κανείς δεν πρέ-
πει να εμπιστευτεί το Ραχόι. Το βράδυ
της Τρίτης 10 Μάρτη, δεκάδες χιλιά-
δες κόσμος είχε συγκεντρωθεί μπρο-
στά στο καταλανικό Κοινοβούλιο για
να ακούσει τον πρωθυπουργό Κάρλες
Πουτζντεμόν. Η προσδοκία της πλει-
οψηφίας του κόσμου ήταν ότι ο Που-
τζντεμόν θα ανακήρυττε την ανεξαρ-
τησία της Καταλωνίας. Όμως, ο Που-
τζντεμόν έκανε πίσω. Με λεκτικούς
χειρισμούς, είπε ότι αναγνωρίζει το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος το
οποίο δίνει το δικαίωμα στην Καταλω-
νία να ανακηρυχθεί ανεξάρτητη αβα-
σίλευτη δημοκρατία, αλλά αναστέλλει
αυτό το δικαίωμα προς το παρόν, κα-
λώντας σε διάλογο. 

Όμως το ισπανικό κράτος έχει
ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν κάνει τον
οποιονδήποτε διάλογο αν δεν φύγει
από το τραπέζι το αίτημα της ανε-
ξαρτησίας. Ο Πουτζντεμόν δεν ανα-
κήρυξε την ανεξαρτησία ούτε συμ-
βολικά, αλλά ο Ραχόι ενεργοποίησε

τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το
άρθρο 155 του Συντάγματος, ανοί-
γοντας τον δρόμο για να καταργή-
σει ακόμη και την ίδια την καταλανι-
κή κυβέρνηση. Στο μεταξύ, οι δικα-
στές συνέχισαν να προωθούν όλες
τις διώξεις που έχουν στα συρτάρια
τους με τη μέγιστη ταχύτητα. Ο επι-
κεφαλής της καταλανικής αστυνο-
μίας, Τραπέρο, βρίσκεται υπό δίωξη
για “απείθεια” γιατί δεν κατέστειλε
το δημοψήφισμα όπως όφειλε, κι
έτσι αναγκάστηκαν τα “καημένα” τα
παιδιά της Χωροφυλακής να προχω-
ρήσουν σε βία που δεν ήθελαν. Του
έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη
χώρα και πρέπει να δίνει το παρών
κάθε δεκαπενθήμερο. Το πρωί της
Τρίτης η Χωροφυλακή εισέβαλε
στην έδρα της καταλανικής αστυνο-
μίας, επιχειρώντας να κατασχέσει
μαγνητοφωνημένες εσωτερικές συ-
νομιλίες.

Το ισπανικό κράτος επιχειρεί να
εξευτελίσει όλους τους καταλανι-
κούς θεσμούς, από την κυβέρνηση
μέχρι την αστυνομία, και πάνω
απ’�όλα τις κοινωνικές και πολιτικές
οργανώσεις, για να δείξει στο κίνη-
μα ότι δεν έχει την ηγεσία για να
προχωρήσει προς τα εμπρός και
πρέπει να συμβιβαστεί. Σε όλη αυ-
τήν την εκστρατεία βίας, ο Ραχόι
έχει τη στήριξη της Ιεράς Συμμαχίας
που έχει σχηματιστεί στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, σύμφωνα με την οποία
κάθε βήμα προς περισσότερα δι-
καιώματα στους Καταλανούς απειλεί
να ξηλώσει ολόκληρο το πλεκτό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εσωτερι-
κό του ισπανικού κράτους η Ιερά
Συμμαχία συγκροτείται από το Λαϊκό
Κόμμα, τους δεξιούς του Συμμά-
χους “Θιουδαδάνος”, τους μπά-
τσους, τους δικαστές και τα μεγάλα
εκδοτικά συγκροτήματα με επικεφα-
λής την “Ελ Παΐς”, η οποία από “κεν-

τροαριστερή” έχει μετατραπεί στο
κέντρο του καλέσματος για πιο αυ-
ταρχική καταστολή σε βάρος της
Καταλωνίας. Οι καπιταλιστές έριξαν
το βάρος τους τις τελευταίες βδο-
μάδες, αποσύροντας εκατοντάδες
έδρες επιχειρήσεων από την Κατα-
λωνία για να εκβιάσουν κατά της
ανεξαρτησίας.

Σε αυτή τη Συμμαχία έχει συνα-
σπιστεί πλέον και η ηγεσία του σο-
σιαλδημοκρατικού PSOE, που έχει
δηλώσει ότι θα στηρίξει την κυβέρ-
νηση για να περάσει την ενεργοποί-
ηση των πιο σκληρών άρθρων του
Συντάγματος. 

Απάτη

Δυστυχώς ήταν η ρεφορμιστική
Αριστερά, το Ποδέμος και η Ενωμέ-
νη Αριστερά, οι πρώτοι που έτρεξαν
να σηκώσουν τη σημαία του διαλό-
γου, την ώρα που το κίνημα στην Κα-
ταλωνία έβγαζε μαζικά το συμπέρα-
σμα ότι ο διάλογος είναι μια απάτη.
Όμως, οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρή-
γορα από τις διακηρύξεις διαλόγου
του Πάμπλο Ιγκλέσιας και της Δη-
μάρχου της Βαρκελώνης Άντας Κο-
λάου. Το Ποδέμος μετά την άγρια
καταστολή της 1ης του Οκτώβρη ζή-
τησε σωστά την παραίτηση του Ρα-
χόι και κάλεσε σε ένα κίνημα που θα
βάλει αυτό τον στόχο. Ξανάφερε στο
προσκήνιο την πρόταση μομφής επι-
χειρώντας να σύρει το PSOE, όμως
η ηγεσία του PSOE συντάχθηκε με
το καθεστώς και άφησε ξεκρέμαστο
το Ποδέμος. Τώρα, με ποιον ζητάνε
διάλογο; Με αυτούς που τους ζητάνε
να παραιτηθούν; Με τους δεσμοφύ-
λακες των δύο Τζόρδιδων;

Η ανάγκη είναι στην ανάποδη κα-
τεύθυνση. Η Αριστερά και τα συνδι-
κάτα πρέπει να καλέσουν μαζικές
διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Κα-
ταλωνία, για να φύγει ο αστυνομικός

στρατός κατοχής, να απελευθερω-
θούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, να
αναγνωριστεί το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος, να ξαναμπούν
στις τρύπες τους οι φασιστικές συμ-
μορίες και να παραιτηθεί η κυβέρνη-
ση της καταστολής.

Στην ίδια την Καταλωνία το κίνημα
έχει ήδη την εμπειρία και την οργά-
νωση για να επιβάλει τη θέλησή του
στο δρόμο. Η απεργία της 3ης του
Οκτώβρη ήταν ένα μαζικό φαινόμενο
που ξεπέρασε σε μέγεθος την αντί-
σταση των εκατομμυρίων που πήγαν
να ψηφίσουν την 1η του Οκτώβρη.
Ήδη οι Επιτροπές Υπεράσπισης του
Δημοψηφίσματος μετριούνται σε
εκατοντάδες και συνεδριάζουν όχι
μόνο ξεχωριστά αλλά και σε συντο-
νισμό μεταξύ τους. Το CUP, η αντι-
καπιταλιστική Αριστερά που παίζει
πρωτοπόρο ρόλο στη συγκρότηση
του κινήματος, ακολούθησε εδώ και
ενάμισυ τουλάχιστον χρόνο μια
γραμμή αναμονής απέναντι στον
Πουτζντεμόν. Του επέτρεψε να κυ-
βερνήσει, μέσω της αποχής, ελπί-
ζοντας ότι το “Προσές” (η διαδικα-
σία προς την ανεξαρτησία) θα ήταν
το φιτίλι που θα άνοιγε το δρόμο
προς τη συνολικότερη αντικαπιταλι-
στική ανατροπή. Αυτή η γραμμή
ήταν λάθος, γιατί προετοίμαζε το κί-
νημα ως άκρα αριστερή πτέρυγα
του ανεξαρτησιακού μπλοκ, αλλά
όχι σαν ανεξάρτητο πρωταγωνιστή
τώρα που ο Πουτζντεμόν έκανε πί-
σω. Τώρα είναι η ώρα να μπει μπρο-
στά η οργάνωση από τα κάτω, χωρίς
καμιά αυταπάτη για την καταλανική
κεντροδεξιά.

Την ίδια ώρα που ο κόσμος στην
Καταλωνία έβγαινε στους δρόμους
για την απελευθέρωση των πολιτι-
κών κρατούμενων, στην υπόλοιπη
χώρα και κύρια στη Γαλικία, ξέσπα-
γαν μαζικές διαδηλώσεις ενάντια
στην κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμμα-
τος που έχει αφήσει τα δάση στα βο-
ρειοδυτικά να γίνουν στάχτη. Πολύς
κόσμος έκανε άμεσα τη σύνδεση: η
κυβέρνηση που έστειλε δεκάδες χι-
λιάδες μπάτσους για να σταματή-
σουν ένα δημοψήφισμα δεν έχει αρ-
κετούς πυροσβέστες για να σταμα-
τήσει μια οικολογική καταστροφή.
Στη Μούρθια ένα μαζικό κίνημα
μπλόκαρε την ίδια βδομάδα την κα-
τασκευή ενός τείχους για να περάσει
υπερταχεία σιδηροδρομική γραμμή.
Στη Σεβίλλη αυτό το Σάββατο βγαίνει
στους δρόμους το κίνημα για την
υπεράσπιση της δημόσιας υγείας σε
όλη την Ανδαλουσία. Η Καταλωνία
δεν είναι μόνη της. Κάθε βήμα του
κινήματος προς τα εμπρός μπορεί να
γίνει αφορμή για να γίνει θρύψαλα
ολόκληρη η Ιερά Συμμαχία από τη
Μαδρίτη ως τις Βρυξέλες.

Νίκος Λούντος

Στάση εργασίας σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης με αίτημα την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, 17/10
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E
πιτέλους η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη
τριών φασιστών στην Γκορυτσά Ασπροπύργου
ενώ ο Μουζάλας και ο Τόσκας έτρεξαν να επισκε-

φτούν τον Ασφάκ Μαχμούντ και να δώσουν υποσχέσεις
ότι οι δράστες θα συλληφθούν. Όμως η πραγματικότητα
είναι ότι οι φασίστες δρούσαν με την ανοχή της αστυνο-
μίας. 

«Επιβεβαιώνονται και οι σχέσεις της φασιστικής συμ-
μορίας της Γκορυτσά με τη Χρυσή Αυγή καθώς ο ένας
εκ των συλληφθέντων είχε συλληφθεί μαζί με την ομάδα
των έξι φασιστών, που οργάνωσαν επίθεση κατά της αν-
τιφασιστικής συγκέντρωσης στον Ασπρόπυργο στις 16
Ιούνη», αναφέρει ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ. «Στα σπίτια
τους βρέθηκαν τα τυπικά “μέσα” που χρησιμοποιούσαν
τα χρυσαυγίτικα τάγματα εφόδου, όπως ειδικά ρόπαλα
κλπ».

Μπορεί κάποια κανάλια και εφημερίδες να προσπάθη-
σαν να εμφανίσουν τις επιθέσεις ως «εθνικές αντιπαλό-
τητες μεταξύ Ρωσοπόντιων και Πακιστανών» όμως, η
αλήθεια είναι ότι πρόκειται για οργανωμένους φασίστες
που μαζί με τη Χρυσή Αυγή, προσπαθούν να τρομοκρα-
τήσουν την περιοχή. 

«Σε αυτή την ομάδα, υπάρχει καραμπινάτος χρυσαυγί-
της, ο οποίος σε φωτογραφία στέκεται σε παράταξη μα-
ζί με άλλους φασίστες της Χρυσής Αυγής, με φόντο τις
σημαίες τους. χει αναγνωριστεί από τα θύματα» συνεχί-
ζει η ανακοίνωση. «Στην πραγματικότητα, η μηνυτήρια
αναφορά που κατέθεσε η ΚΕΕΡΦΑ στις 18 Ιούνη μαζί με
σημαντικές κινήσεις, όπως η ΕΕΔΑ στην Εισαγγελία
Εφετών του Αρείου Πάγου περιελάμβανε όλα αυτά τα
στοιχεία σε βάρος των δραστών. Χρειάστηκε να χυθεί
νέο αίμα στα χωράφια της Γκορυτσά και να ξεσηκωθεί
ένα κύμα οργής για κινηθεί η Αστυνομία και να κάνει το
αυτονόητο».

T
α ξημερώματα της Τετάρτης 11/10/2017 ναυτεργά-
τες που τοποθετούσαν αφίσες της ΠΕΝΕΝ για την
εκδήλωσή του σωματείου με θέμα την Οκτωβριανή

Επανάσταση δέχθηκαν ύπουλη φασιστική επίθεση. 

«Μια φασιστική ομάδα αποτελούμενη από 10-12 άτο-
μα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες είχαν αναλάβει την
αποστολή να καταστρέψουν σε ολονύκτια επιχείρηση τις
αφίσες που είχαν ήδη τοιχοκολληθεί στο κέντρο του Πει-
ραιά» κατήγγειλε η ΠΕΝΕΝ. «Έξω από τον Οίκο Ναύτη
επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας απειλές, σωματική βία και
τραυματίζοντας τον ένα από τους αφισοκολλητές. Η Δι-
οίκηση της ΠΕΝΕΝ καταδικάζει αυτές τις φασιστικές
πρακτικές των νεοναζιστών, τονίζει ότι δεν πρόκειται να
κάνει βήμα πίσω από την συμμετοχή και την δράση της
στο αντιφασιστικό κίνημα, αντίθετα θα εντείνει τον αγώ-
να της για την πολιτική και ιδεολογική απομόνωσή της
νεοφασιστικής οργάνωσης. Η κυβέρνηση έχει βαρύτα-
τες ευθύνες για την ανοχή που δείχνει στα κρούσματα
βίας και τρομοκρατίας που έχουν εξαπολύσει τα τάγμα-
τα εφόδου της Χρυσής Αυγής». Ήδη ανακοινώσεις κατα-
δίκης της φασιστικής επίθεσης έχουν βγάλει τα ναυτερ-
γατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ΠΕΣ/ΝΑΤ, καθώς επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η ΛΑΕ, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και η ΚΕΕΡΦΑ. 

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συν-
τακτών, ο πυρήνας της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά επι-
βεβαίωσε με ανάρτηση στον ιστότοπό του την “εξόρμη-
ση” του το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Πειραιά,
μιλώντας για δράση στην περιοχή της Δραπετσώνας και
στο στάδιο Καραϊσκάκη κατά την εξέλιξη του αγώνα της
Εθνικής ομάδας. 

Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΝΕΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Σ
υνεχίζονται στη Γαλλία οι μαζικές απεργιακές κινη-
τοποιήσεις -αλλά και οι προσπάθειες συντονισμού-
ενάντια στις επιθέσεις του Μακρόν που προσπαθεί

να εγκλωβίσει τις συνδικαλιστικές ηγεσίες με την παρελ-
κυστική πολιτική του διαλόγου. 

Στις 10 Οκτώβρη 400.000 απεργοί του δημοσίου διαδή-
λωσαν σε όλη τη Γαλλία, 45.000 στο Παρίσι, 10.000 στη
Λυών, 20.000 στην Τουλούζ κ.α. Ήταν η πρώτη φορά με-
τά από μια δεκαετία που τα 9 μεγάλα συνδικάτα του δη-
μοσίου κάλεσαν μαζί απεργία με μεγάλη συμμετοχή των
εργαζομένων από τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, το
υπουργείο οικονομικών, τους δήμους. 

Οι επιθέσεις στους δημοσίους υπαλλήλους περιλαμβά-
νουν αύξηση της εισφοράς για κοινωνική ασφάλεια για
τους εργαζόμενους, συνέχιση του παγώματος των μι-
σθών, εφαρμογή αμοιβής ανάλογα με τα προσόντα και
την παραγωγικότητα, μείωση θέσεων εργασίας κατά
120.000 μέσα στην 5ετία. Αλλά και αρκετοί κλάδοι του
ιδιωτικού τομέα κάλεσαν απεργία στις 10/10 και ενωθή-
καν με τους εργαζόμενους του δημοσίου. Νωρίτερα είχαν
απεργήσει οι φορτηγατζήδες στις 2/10, ενώ οι εργάτες
της μεταλλουργίας είχαν καλέσει για απεργία στις 13/10.

Αυτό που διαφαίνεται είναι η διάθεση από τα κάτω σε
μια σειρά από χώρους να συνεχίσουν και να συντονίσουν
τις κινητοποιήσεις. Στο Παρίσι, στο τέλος της πορείας
στις 10/10 έγινε κατάληψη στο Ινστιτούτο Γεωγραφίας,
με σταμάτημα των μαθημάτων από τους ίδιους τους κα-
θηγητές – ενάντια σε προσαγωγές που γίνανε – και για
την οργάνωση της συνέχειας.

Δεκαέξι οργανώσεις καλούν στη δημιουργία ενός διακλα-
δικού κινήματος για απεργία διαρκείας, με πρωτοβουλία
της Solidaires. Υπογράφουν: ATTAC, AL, CNT, Confedera-
tion Paysanne, Copernic, DAL, Ecologie Sociale, Ensemble,
EELV, Front Social, MNCP, M1717, NPA, PG, Syndicat de la
Magistrature. (H CGT και η FSU είπαν όχι στο κάλεσμα).

Η CGT έχει καλέσει σε νέα 24ωρη απεργία και διαδή-
λωση στις 19/10, όπου η Solidaires αποφάσισε να καλέσει
κι αυτή – και αυτό μπορεί να είναι η επόμενη μεγάλη
απεργιακή κινητοποίηση. Ακολούθως υπάρχει ραντεβού
όλων των συνομοσπονδιών και των συνδικάτων στις 24
Οκτώβρη για να δούνε τη συνέχεια. Οι εκπρόσωποι των
CFDT, FO και CGC άφησαν να εννοηθεί ότι μάλλον θα
συμφωνήσουν για μια καινούργια κοινή 24ωρη μέσα στον
Νοέμβρη – ενώ στο μεταξύ αποφάσισαν να πάνε στο
«διάλογο» που τους έχει καλέσει ο Μακρόν.

Τάνια Βριζάκη

O
ι εκλογές στην Αυστρία
αποτελούν μια ακόμη
προειδοποίηση για τον

κίνδυνο η ακροδεξιά να εκμε-
ταλλευτεί την δυσαρέσκεια που
υπάρχει μέσα στην κοινωνία.

Την θέση του καγκελαρίου
στη νέα κυβέρνηση αναμένεται
να αναλάβει ο Σεμπάστιαν
Κουρτζ, του δεξιού Συντηρητι-
κού Λαϊκού Κόμματος (OVP)
που βγήκε πρώτο συγκεντρώ-
νοντας το 31,6%. Την ίδια στιγ-
μή δύο κόμματα μονομαχούσαν
για την δεύτερη θέση: Το Σο-
σιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPO)
– που τελικά κατέλαβε τη δεύτε-
ρη θέση με 26,9%, και το φασι-
στικό Κόμμα Ελευθερίας (FPO)
που κατέγραψε ένα 26%. Οι
ιδρυτές του τελευταίου περι-
λάμβαναν αρκετούς πρώην ναζί
και ο πρώτος του αρχηγός ήταν
πρώην υπουργός των ναζί και
αξιωματικός των SS. 

Το βράδυ της Κυριακής εκα-
τοντάδες αντιρατσιστές διαδή-
λωσαν ενάντια στην προοπτική
να επιτραπεί στο FPO να συμμε-
τάσχει στη νέα κυβέρνηση. Ο
Ντέιβιντ Άλμπριχ, ηγετικό στέ-
λεχος της επαναστατικής σο-
σιαλιστικής οργάνωσης Νέα

Αριστερή Στροφή δήλωσε: “Το
πρόβλημα στην Αυστρία δεν εί-
ναι το 'πολιτικό Ισλάμ'. Το πρό-
βλημα είναι ο ρατσισμός που
διαπερνά βαθιά όλα τα κόμματα
του κατεστημένου. Για να υπο-
χωρήσει η δεξιά, θα χρειαστούν
περισσότερες διαδηλώσεις, ένα
μέτωπο ενάντια στη λιτότητα
και τον ρατσισμό”.

Ο πιο πιθανός νέος κυβερνη-
τικός συνασπισμός θα περιλαμ-
βάνει την προσφορά θέσεων
στο FPO σε κρίσιμα υπουργεία
με αντάλλαγμα τη συμμετοχή
του σε μια κυβέρνηση του OVP
με πρωθυπουργό τον Κουρτζ. 

Όμως το SPO δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει την δεξιά. Σαν κυ-
βέρνηση δεν κατάφερε να δώ-
σει το παραμικρό στην εργατική
τάξη που το υποστηρίζει. Ο ηγέ-
της του SPO Κρίστιαν Κερν είπε
ότι η Αυστρία στρίβει μαζικά δε-
ξιά, αλλά δεν παίρνει την ευθύ-
νη για ό,τι συνέβη. 

Τον Μάιο, το άλλο μεγάλο
κόμμα της κεντροαριστεράς, οι
Πράσινοι, διέγραψαν τη νεολαία
τους γιατί προχώρησαν σε μια
συμμαχία με το Κομμουνιστικό
Κόμμα. Οι πράσινοι, που είχαν
πάρει 12,5% το 2013, μοιάζει
δύσκολο να πιάσουν το 4% στις
τωρινές (ακόμα δεν έχει υπάρ-
ξει τελική καταμέτρηση). 

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ Οργή για την τιμή στον Γρίβα

Μ
αζική συγκέντρωση και διαδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα 16/10 στη Λεμεσό, μετά από

κάλεσμα του τοπικού ΑΚΕΛ, ενάντια στην
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της
πόλης να εγκρίνει την ανέγερση μνημεί-
ου για τον Γρίβα. Η συγκέντρωση έγινε
έξω από την επαρχιακή Διοίκηση Λεμε-
σού και ακολούθησε προς το Δημοτικό
Μέγαρο Λεμεσού. Η απόφαση λήφθηκε
με 13 ψήφους υπέρ, από τις δημοτικές
ομάδες, ΔΗΣΥ, Αλληλεγγύη, Συμμαχία
Πολιτών και ΕΛΑΜ και 10 ψήφους εναν-
τίον, από τις δημοτικές ομάδες ΑΚΕΛ,
ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Κίνηση Πολιτών Πράσι-
νη Λεμεσός.

Σε ομιλία του, ο Επαρχιακός Γραμμα-
τέας του ΑΚΕΛ Λεμεσού Γεωργίου, ανέ-
φερε ότι «όφειλαν να γνωρίζουν και αν
δεν το γνωρίζουν, να ρωτήσουν, τις μά-

νες, τις γυναίκες και τα παιδιά των αδικο-
χαμένων ηρώων της αντίστασης, ότι εί-
ναι από τα όπλα των Γριβικών και της
ΕΟΚΑ Β` που σκοτώθηκαν άνθρωποι. Το

σύνθημα ΕΟΚΑ Β` –Γρίβας– Δολοφόνοι,
ηχεί ακόμα έντονα στις συνειδήσεις του
δημοκρατικού λαού της Λεμεσού και της
Κύπρου ολόκληρης».

ΓΑΛΛΙΑ

16/10, Λεμεσός

Διαδήλωση στη Βιέννη, 15/10



Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Συνεχίζουμε δυνατά στα δικαστήρια και στο δρόμο

T
α συνδικάτα, τα δη-
μοτικά και περιφερει-
ακά συμβούλια, τις

κοινότητες μεταναστών, τις
συλλογικότητες αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες,
τους φοιτητικούς συλλό-
γους, τις οργανώσεις της
αριστεράς καλεί να συμμε-
τάσχουν στην αντιφασιστι-
κή συγκέντρωση της Παρα-
σκευής 20/10 στις 6.30μμ
στην πλατεία Κοραή η
ΚΕΕΡΦΑ, απαιτώντας τη
ματαίωση των εγκαινίων
των νέων «γραφείων»-ορ-
μητηρίων της Χρυσής Aυ-
γής στον Πειραιά παρουσία
του Μιχαλολιάκου.

«Είναι μία παρουσία πρό-
κληση για τα δημοκρατικά
αισθήματα των εργαζόμε-
νων και της  νεολαίας του
Πειραιά. Από αυτά τα Γρα-
φεία ξεκίνησαν οι τραμπού-
κοι Χρυσαυγίτες που τόλμη-
σαν να επιτεθούν σε αφισο-
κολλητές του σωματείου της
ΠΕΝΕΝ τα ξημερώματα της
Τετάρτης 10/10 στην πλα-
τεία Τερψιθέας. Πέρισυ σε
παρόμοια φιέστα τον Απρίλη
είχαν επιτεθεί κατά αντιφα-
σιστών και με σιδερόβεργα
κατά δημοσιογράφων. 

Είναι πλέον παλλαϊκό το
αίτημα: να ευθυγραμμιστεί
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
με την απαίτηση της πλει-
οψηφίας, που δεν ανέχεται
η Χρυσή Αυγή να χρησιμο-
ποιεί Γραφεία-ορμητήρια
για ρατσιστικές επιθέσεις
κατά νέων και μεταναστών
και αγωνιστών του εργατι-
κού κινήματιος. Δεν είναι
δυνατόν να αποδέχονται
στελέχη της κυβέρνησης,
υπουργοί και βουλευτές, να
φωτογραφίζονται με τους
Κασιδιάρηδες σε στρατιω-
τικές ασκήσεις, όπως πρό-
σφατα στον “Παρμενίωνα”,
λειτουργώντας ως πλυντή-
ριο για την εγκληματική να-
ζιστική οργάνωση». 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κλείστε 
τα γραφεία
των νεοναζί
Συγκέντρωση
20 Οκτώβρη

Η
συζήτηση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
που έγινε το Σαββατοκύριακο στα πλαί-
σια της Πανελλαδικής Συνέλευσης και

της Διεθνούς Συνάντησης της ΚΕΕΡΦΑ στο γή-
πεδο Ρουφ με ομιλητές τους δικηγόρους Θανά-
ση Καμπαγιάννη, Κώστα Παπαδάκη και Κώστα
Σκαρμέα υπογράμμισε την σημασία της δράσης
του αντιφασιστικού κινήματος στην στήριξη της
μάχης για τη καταδίκη των νεοναζί. Παρεμβάσεις
σημαντικές υπήρξαν από το δημοσιογράφο Γιάν-
νη Μπασκάκη, τον Λεωνίδα Κοντουδάκη, αυτό-
πτη μάρτυρα στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμ-
πράκη, τον Πάνο Γκαργκάνα από την Εργατική
Αλληλεγγύη.

«Αν δεν είχαμε κατέβει στο δρόμο, αν δεν είχα-
με επιβάλει στην κυβέρνηση να τους βάλει χειρο-
πέδες θα μας έσφαζαν στο δρόμο κάθε μέρα και
θα είχαν πορεία ανόδου στα πρότυπα του Χίτλερ.
Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η δί-
κη προχωρεί. Η ώρα της τελικής κρίσης φτάνει»
τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Παπαδάκης
στην ομιλία του. «Η μάχη δεν είναι μόνο μέσα
στα δικαστήρια αλλά και έξω από τα δικαστήρια
γιατί έχουμε ακόμη και τώρα τραμπουκισμούς
όπου τους παίρνει. H εγρήγορση πρέπει να είναι
συνεχής και συνεχής πρέπει να είναι και μια αντι-
σεχταριστική αντίληψη και πρακτική για το αντι-
φασιστικό κίνημα».

«Τη δικαστική χρονιά 2016-17 η δίκη έχει προ-
χωρήσει αποφασιστικά. Τα αποδεικτικά στοιχεία
είναι κόλαφος για τους ναζί και αυτό αναδει-
κνύουν οι καταθέσεις, ενδεικτικά αναφέρω εκείνη
του Δημήτρη Ψαρρά αλλά και του πρώην χρυ-
σαυγίτη Σταύρου» τόνισε ο Θανάσης Καμπαγιάν-
νης. «Αυτή η δίκη έχει παράξει αποτελέσματα
πριν ακόμη υπάρξει καταδικαστική απόφαση:

Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η Χ.Α στο δημό-
σιο λόγο, όπου είναι εξαιρετικά απομονωμένος,
πχ η ΠΟΣΠΕΡΤ, οι δήμοι της Πάτρας, της Λάρι-
σας, του Διστόμου, του Αλμυρού που λένε δεν
θέλουμε την Χ.Α, ακόμη και ο Καμίνης που τα
προηγούμενα χρόνια έλεγε θα πρέπει να δίνουμε
χώρο στην Χ.Α να κάνει φεστιβάλ. Η ίδια η Χ.Α
βρίσκεται σε κρίση, το 2017 έχασε ακόμη δύο
βουλευτές της τον Κουκούτση και τον Μίχο, σπα-
ράζεται από αλληλοκαρφώματα. Αυτό είναι απο-
τέλεσμα της πίεσης που δέχεται ο Μιχαλολιάκος
να βάλει στα ψηφοδέλτια κυριλέ ακροδεξιούς.
Τα ρατσιστικά περιστατικά συνεχίζουν να είναι
ριζικά μειωμένα σε σχέση με τον τρόπο που το
έκανε πριν το 2013.

Αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε. Το 2018
το κράτος θα έχει να πάρει μια απόφαση μιας και
η αποδεικτική διαδικασία θα τελειώσει. Σε κάποιο
σημείο οι εισαγγελείς θα πρέπει να μιλήσουν και
θα πρέπει να μας απαντήσει το ελληνικό κράτος:
Θεωρεί ότι είναι δυνατόν να υπάρχει μια ναζιστι-
κή οργάνωση με τάγματα εφόδου, να ξανανομι-
μοποιήσει τη δράση της Χ.Α; Είναι μια τεράστια
κοινωνική και πολιτική κρίση που εγκυμονείται
μέσα στο 2018 και είμαι βέβαιος η ΚΕΕΡΦΑ θα
ανταποκριθεί». 

«Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ήδη
αναφέρθηκαν τα εξής αποτελέσματα της δίκης:
Την αναστολή της χρηματοδότησης της Χ.Α ως
τρίτο κόμμα το 2013 που μεταφράζεται σε 4 εκα-
τομμύρια ευρώ τα τελευταία 4 χρόνια. Με αυτό
το 1 εκατομμύριο το χρόνο μπορούσε η Χ.Α να
συντηρεί παντού γραφεία-ορμητήρια επιθέσε-
ων», τόνισε ο Κώστας Σκαρμέας. «Στο ευρωκοι-

νοβούλιο, πριν λίγες μέρες διακόπηκε και εκεί η
χρηματοδότηση της Χ.Α ενώ ταυτόχρονα η συμ-
μαχία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ακροδεξιών
κομμάτων αρνήθηκε να την δεχτεί στους κόλ-
πους της». 

Εγκληματική δράση

«Μόλις πριν από λίγες μέρες, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στη Βουλή για τη νομική αναγνώ-
ριση της ταυτότητας φύλου είδαμε τον αρχηγό
της ναζιστικής οργάνωσης, τον Μιχαλολιάκο, και
το στέλεχος του στενού του ηγετικού πυρήνα,
τον Λαγό, να απολογούνται για την εγκληματική
δράση της Χρυσής Αυγής. Και το έκαναν στο
Κοινοβούλιο, αντί για το Κακουργιοδικείο από το
οποίο είναι εξαφανισμένοι σε μια προσπάθεια να
βγουν από το κάδρο της ενοχής» είπε ο Γιάννης
Μπασκάκης.

Έτσι λοιπόν ο Μιχαλολιάκος επανέλαβε το ίδιο
ψέμα που είπε και αμέσως μετά τη δολοφονία, ότι
δηλαδή ο Ρουπακιάς δεν είναι μέλος της Χρυσής
Αυγής. Αλλά και ο Λαγός είπε το άλλο ψέμα, ότι η
δικογραφία για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
“δεν εμπλέκει κανέναν βουλευτή ή τον αρχηγό της
Χρυσής Αυγής”. Φυσικά δεν προκαλεί εντύπωση
το γεγονός ότι η οργάνωση χρησιμοποιεί με τέ-
τοια ευκολία ψευδείς ισχυρισμούς. Για τους υμνη-
τές του Γκέμπελς είναι πάγια τακτική να χρησιμο-
ποιούν το ψέμα στην προσπάθειά τους να συσκο-
τίσουν τη δράση τους και να τη συγκαλύψουν».

«Ο φασισμός έχει σηκώσει κεφάλι αλλά σιγά-σι-
γά ξυπνάει ο κόσμος και αρχίζει να τον αντιμετω-
πίζει. Ο φασισμός όποτε σήκωσε κεφάλι το έφαγε
στο τέλος, άλλα για να γίνει αυτό χρειάζονται και
αγωνιστές και πιστεύω εσείς εδώ πέρα είστε αγω-
νιστές» τόνισε ο Λεωνίδας Κοντουδάκης.

«Η απόφαση του δικαστηρίου σε αυτήν τη δίκη
θα είναι μια κρίσιμη πολιτική καμπή» τόνισε ο Πά-
νος Γκαργκάνας. «Μπορούμε να φανταστούμε τι
θα γίνει αν το δικαστήριο τους ρίξει στα μαλακά.
Θα είναι μια ήττα για το κίνημα. Δεν πάμε με την
προοπτική να πέσουν στα μαλακά, πάμε να την
κερδίσουμε αυτή τη νίκη. Γιατί η καταδίκη τους
δεν θα είναι μόνο μια νίκη για το αντιφασιστικό

κίνημα εδώ άλλα σε όλο τον κόσμο, είδαμε εδώ
πόσο οι αντιφασίστες από τις άλλες χώρες παρα-
κολουθούν τι γίνεται εδώ.

Όταν το 2012 η Χ.Α μπήκε στη Βουλή και λέγα-
με ότι η Χ.Α δεν νομιμοποιείται να έχει γραφεία,
να έχει χρόνο στα κανάλια κλπ ήταν μια άποψη
που συναντούσε αντιδράσεις από όλο το πολιτι-
κό φάσμα που έλεγε τι θέλετε, πήραν 400.000
ψήφους, είναι στη Βουλή. Τώρα είμαστε στο ση-
μείο που τα επιχειρήματα κερδίζουν πλειοψηφικά
τον κόσμο και αυτό καθορίζει και τη στάση των
πολιτικών δυνάμεων. Ξεκινήσαμε με το προ-
εδρείο της Βουλής, την Κωνσταντοπούλου, τον
Βούτση να απορρίπτει αυτά τα επιχειρήματα και
τώρα φτάνουμε στο σημείο να σηκώνεται ο Τσί-
πρας και να προκαλεί τον Μητσοτάκη αν αποδέ-
χεται ότι η Χ.Α είναι νόμιμο κόμμα! Και να αναγ-
κάζεται και ο Μητσοτάκης να τοποθετηθεί ότι
έχει στοιχεία εγκληματικής οργάνωσης η Χ.Α πα-
ρά τις ισορροπίες που κρατάει με τους ακροδεξι-
ούς στο κόμμα του. 

Είναι χαρακτηριστικές εικόνες αυτές από τη
δουλειά που έχει κάνει το αντιφασιστικό κίνημα.
Δεν έπεσε από τον ουρανό αυτή η εξέλιξη. Αναγ-
κάσαμε τον πολιτικό κόσμο να αναφέρεται στους
ναζί σαν ναζί. Δεν τελειώσαμε, αυτή είναι η δου-
λειά που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε». 

Επόμενες δικάσιμοι
Κατά την 187η δικάσιμο (12/10) ολοκλη-

ρώθηκε ο σχολιασμός των συνηγόρων υπε-
ράσπισης πάνω στις καταθέσεις των τελευ-
ταίων μαρτύρων. Οι δύο επόμενες δικάσιμες
(16 και 17/10) δεν έγιναν, λόγω της πανελλα-
δικής αποχής των δικηγόρων. Το πρόγραμ-
μα των δικασίμων έχει ως εξής:

Οκτώβρης: 20/10 (9πμ-1μμ) και 30/10 
στον Κορυδαλλό και 24/10 στο Εφετείο.

Νοέμβρης: 1/11, 2/11, 15/11, 20/11 και 28/11
στο Εφετείο και 3/11, 8/11, 9/11, 13/11 και
27/11 στον Κορυδαλλό.

Από τη συζήτηση για τη δίκη της
Χρυσής Αυγής στο Ρουφ, 14/10
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