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Η λύση είναι μια: εργατικός έλεγχος
Ο ι τράπεζες ήταν ένας από

τους κύριους πρωταγωνι-
στές της κρίσης που χτύπη-

σε πριν από δέκα περίπου χρόνια
την παγκόσμια οικονομία. Η ίδια η
κρίση πυροδοτήθηκε από την χρεω-
κοπία της Λήμαν Μπράδερς τον Σε-
πτέμβρη του 2008. Οι κυβερνήσεις
και οι κεντρικές τράπεζες ξόδεψαν
πάνω από 14 τρισεκατομμύρια δο-
λάρια (τα οποία πληρώνουν ακόμα
με ιδρώτα και αίμα οι εργαζόμενοι
και οι φτωχοί) για να σταθεροποι-
ήσουν ξανά το οικονομικό σύστημα.
Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το
γιγαντιαίο ποσό πήγε στις τράπεζες.

Οι τράπεζες ήταν ένας από τους
κύριους πρωταγωνιστές και της ελ-
ληνικής κρίσης. Στην Ελλάδα δεν εί-
χαμε κάποια δική μας Λήμαν Μπρά-
δερς (αν και πολλές τράπεζες εξα-
φανίστηκαν από τον χάρτη μέσα στα
επόμενα χρόνια) για έναν και μονα-
δικό λόγο: το κράτος έσπευσε αμέ-
σως, από το φθινόπωρο του 2008
κιόλας, να τις σώσει. Μέσα στα επό-
μενα χρόνια δεκάδες δισεκατομμύ-
ρια, ένα μεγάλο κομμάτι από τα χρή-
ματα των μνημονίων, πήγαν στις
τράπεζες για την “εξυγίανσή” τους.

Οι τράπεζες όμως δεν εξυγιάνθη-
καν. Και οι τέσσερις μεγάλες “συστη-
μικές” τράπεζες είναι σήμερα απλά
ζόμπι. Από τα 135 δισεκατομμύρια
που είναι κατατεθειμένα σε αυτές τα
88 δισεκατομμύρια (περίπου) είναι
επενδυμένα σε “κόκκινα δάνεια”. Με
άλλα λόγια έχουν γίνει καπνός. Ακό-
μα και η Καθημερινή αναγκάστηκε
την περασμένη εβδομάδα να παρα-
δεχτεί ότι η συμβολή των τραπεζών
στην εθνική οικονομία είναι αρνητική:
ρουφάνε πλούτο από την κοινωνία,
δεν προάγουν τον πλούτο. 

Ποιος φταίει; Οι οικονομικές στή-
λες των “σοβαρών” εφημερίδων δεν
έχουν καμιά δυσκολία να κατονομά-
σουν τον ένοχο: φταίει η κυβέρνηση
του Τσίπρα -και ιδιαίτερα η πρώτη
“καταστροφική” περίοδος του Βα-
ρουφάκη. Η μεγάλη “έξοδος” των
καταθέσεων, γράφουν, άρχισε τον
Δεκέμβρη του 2014, όταν διαφαινό-
ταν στον ορίζοντα η πτώση του Σα-
μαρά. Εντάθηκε τους πρώτους μή-
νες του 2015 με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ
στις εκλογές. Και κορυφώθηκε το
καλοκαίρι με το δημοψήφισμα -που
επέβαλλε τελικά τα κάπιταλ κον-
τρόλς. 

Αυτή η επίθεση, όμως, είναι άδικη:
οι τραπεζίτες δεν μπορούν να έχουν
κανένα απολύτως παράπονο από
την κυβέρνηση του Τσίπρα. Με την
πρώτη και τη δεύτερη ανακεφαλαι-
οποίηση (2012, 2014) οι τράπεζες εί-
χαν γλυτώσει μεν από την άμεση
χρεωκοπία, η πλειοψηφία των μετο-
χών τους όμως είχε περάσει μέσω
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας στο δημόσιο. Με την
τρίτη ανακεφαλαιοποίηση του 2015
η κυβέρνηση του Τσίπρα τις παρέ-
δωσε (αφού τους έκανε πρώτα ένα
ακόμα δώρο πέντε δισεκατομμυ-
ρίων) ξανά στους ιδιώτες. Περιττό
να το πει κανείς, το πρώτο πράγμα
που έκαναν τα Golden Boys μόλις
πήραν ξανά στα χέρια τους το τιμόνι
των τραπεζών ήταν να αρχίσουν να
ψάχνουν τρόπους για να ξεζουμί-
σουν ακόμα περισσότερο την οικο-
νομία. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε
αυτές τις μέρες ανάγλυφα, με την
κατάρρευση της αξίας των μετοχών
τους στο χρηματιστήριο.

Κόκκινα δάνεια, 
χρυσές καταθέσεις

Το μεγάλο πρόβλημα των τραπε-
ζών είναι τα “κόκκινα δάνεια”, μας
λένε οι οικονομολόγοι. Λένε ψέματα.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ιδιωτι-
κοποίηση. Το μεγάλο πρόβλημα εί-
ναι οι τραπεζίτες – κερδοσκόποι. Το
μεγάλο πρόβλημα είναι οι διοικήσεις
των τραπεζών που συνεχίζουν, μετά
από όλα όσα έχουν μεσολαβήσει, να
ενδιαφέρονται με προκλητικό τρόπο
μόνο για τον εαυτό τους και τους φί-
λους τους.

Τα “κόκκινα δάνεια” είναι η άλλη
όψη των “πράσινων καταθέσεων”. Ή
των χρυσών καταθέσεων θα έπρεπε
να πούμε καλύτερα. Τα μνημόνια
έχουν καταστρέψει τις δουλειές εκα-
τοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
Έχουν ρίξει τους μισθούς και τις
συντάξεις στα τάρταρα. Έχουν βυθί-
σει μέσα από τον ΕΝΦΙΑ στα χρέη
εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες
που είχαν την ατυχία να έχουν αγο-
ράσει ένα διαμερισματάκι (συχνά με
στεγαστικό δάνειο). Με τις φορολο-
γικές μεταρρυθμίσεις και τη μείωση
του αφορολόγητου ακόμα και οι

πάμφτωχοι -αυτοί που έχουν εισόδη-
μα 600 ή 700 Ευρώ το μήνα- θα πλη-
ρώνουν τώρα φόρο εισοδήματος.
Μόνο μια μικρή μειοψηφία δεν πλή-
ρωσε τίποτα. Και δεν πληρώνει τίπο-
τα: οι μεγαλοκαταθέτες.

Τα 135 δις που είναι σήμερα κατα-
τεθειμένα στις ελληνικές τράπεζες
μοιάζουν πολλά -ειδικά αν συγκρι-
θούν με το ΑΕΠ που έχει πέσει πλέ-
ον μετά από δέκα χρόνια κρίσης
κοντά στα 180 δις. Αλλά από αυτά
τα 135 δις ελάχιστα μόνο ανήκουν
στα “λαϊκά στρώματα” -στην εργατι-
κή τάξη, τους αγρότες, τη νεολαία
κλπ. Το 80% των τραπεζικών λογα-
ριασμών έχουν λιγότερα από 2 χιλιά-
δες ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία
της περασμένης χρονιάς. Το 90% λι-
γότερα από 10 χιλιάδες ευρώ. Το
99,5% κάτω από 100 χιλιάδες. Ακό-
μα και με έναν απλοϊκό υπολογισμό
μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι το
90% των καταθετών κατέχει μετά
βίας το 10% των καταθέσεων. Τα μι-
σά περίπου από αυτά τα 135 δις βρί-
σκονται στα χέρια του πλουσιότε-
ρου 0,5% του πληθυσμού.

Αλλά και τα ίδια τα “κόκκινα δά-
νεια” δεν είναι καθόλου ομοιόμορφα
κατανεμημένα. “Τα επιχειρηματικά
δάνεια...ανέρχονται σε 135 δις”,
έγραφε πριν από μερικούς μήνες η
Ναυτεμπορική (στοιχεία του 2017).
“Από τα δάνεια αυτά το 43,6% είναι
δάνεια που δεν εξυπηρετούνται”.
Από τα 88 δις των “κόκκινων δανεί-
ων” μόνο τα 12 δις αφορούν δάνεια
πρώτης κατοικίας. Σαράντα περίπου
δις προέρχονται από τις μεγάλες
επιχειρήσεις. Είκοσι δις από τις “μι-
κρομεσαίες”. Εννιά δις από τις χρεο-
κοπημένες “κακές” τράπεζες (Πρώ-
τον, Μαρφίν κλπ). 

Οι “χρυσές καταθέσεις” είναι πε-
ρίπου ίσες με τα “κόκκινα επιχειρη-

ματικά δάνεια”. Σύμπτωση; Ίσως.
Αλλά αποκαλυπτική σύμπτωση, πα-
ρόλα αυτά: Τα Folli-Follie των Κου-
τσολιούτσων, για παράδειγμα, έχουν
βάλει ένα “φέσι” εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων στις τράπεζες και τους
ομολογιούχους. Τι έχουν γίνει αυτά
τα λεφτά; Ανάμεσα στα άλλα, βίλες,
διαμερίσματα, ιδιωτικά αεροπλάνα
και κότερα για την οικογένεια -τα
οποία χάρη σε πλασματικές προση-
μειώσεις για πλασματικά δάνεια από
πλασματικές τράπεζες του ομίλου
είναι προστατευμένα από κατασχέ-
σεις. Το κόλπο είναι παλιό: ένα με-
γάλο κομμάτι από αυτά τα επιχειρη-
ματικά δάνεια που έχουν τώρα κοκ-
κινίσει βρίσκεται σε λογαριασμούς
στην Ελβετία. Ένα άλλο σε χρυσούς
λογαριασμούς εδώ στην Ελλάδα. 

Κερδοσκόποι
Αυτοί οι κερδοσκόποι θα έπρεπε

να πληρώσουν. Οι χρυσοί καταθέ-
τες, όμως, είναι “δικοί τους” άνθρω-
ποι για τους τραπεζίτες: συνδέονται
αναμεταξύ τους με δεκάδες δε-
σμούς, με κοινές επενδύσεις. Δια-
σκεδάζουν στα ίδια “πάρτι της χρο-
νιάς” (όπως ονομαζόταν από τις
“κοινωνικές” στήλες το πάρτι των
γενεθλίων της κυρίας Κουτσολιού-
τσου στις Σπέτσες). Γι' αυτό, βρί-
σκονται στο απυρόβλητο ενώ η άρ-
χουσα τάξη προσπαθεί να στρέψει
την προσοχή μας αλλού: η μοναδική
λύση είναι η επιτάχυνση των πλει-
στηριασμών, γράφουν οι οικονομι-
κές εφημερίδες, η κατάργηση της
προστασίας της πρώτης κατοικίας
που διαστρεβλώνει την αγορά, η
αναθεώρηση του “σοσιαλιστικού”
νόμου Κατσέλη για την προστασία
των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
29 “μεγάλοι” οικονομολόγοι το επι-
βεβαιώνουν...

Είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι
οι κερδοσκόποι, τα γκόλντεν μπόις
και τα κάθε λογής λαμόγια της “κα-
λής κοινωνίας” θα σώσουν το τραπε-
ζικό σύστημα από την χρεωκοπία
του. Ούτε μπορούν, ούτε θέλουν. Το
μόνο που θέλουν είναι να συνεχί-
σουν να παίζουν τα βρώμικα κόλπα
που μας έφτασαν ως εδώ.

Οι τράπεζες-ζόμπι είναι απειλή όχι
μόνο για την οικονομία αλλά και για
ολόκληρη την κοινωνία. 

Υπάρχουν δυο απλά βήματα για να
σταματήσουμε αυτή την απειλή:
πρώτον η αντιστροφή της ιδιωτικο-
ποίησης. Το δημόσιο έχει ξοδέψει
πάνω από 45 δις (τα οποία καλείται
να πληρώνει η εργατική τάξη μαζί με
τα άλλα σπασμένα των μνημονίων για
τα επόμενα 40 χρόνια). Οι σημερινοί
ιδιώτες ιδιοκτήτες έχουν βάλει όλα
και όλα πέντε. Και τα έχουν πάρει κα-
τά πάσα πιθανότητα ήδη πίσω μέσα
από το χρηματιστήριο (κάποτε ίσως
μάθουμε ποιοι προκάλεσαν το σημε-
ρινό κραχ ξεπουλώντας τις μετοχές
τους στο χρηματιστήριο). Δεν τους
χρωστάμε ούτε μια δεκάρα. Κρατικο-
ποίηση χωρίς καμιά αποζημίωση.

Δεύτερον, εργατικός έλεγχος. Η
εγκατάσταση εκπροσώπων του δη-
μοσίου στην κορυφή των τραπεζών
δεν αρκεί -αυτό το ξέρουμε πολύ
καλά. Το κράτος δεν είναι δικό μας.
Θέλουμε τα λεφτά των τραπεζών να
χρηματοδοτούν εκείνες τις επενδύ-
σεις που είναι χρήσιμες και σημαντι-
κές για την κοινωνία -σχολεία, νοσο-
κομεία, συγκοινωνίες κλπ- και όχι να
κυνηγάνε τις κερδοσκοπικές ευκαι-
ρίες. Θέλουμε η εκκαθάριση των
“κόκκινων δανείων” και των “χρυσών
καταθέσεων” να γίνει με εργατικά
κριτήρια. Μια κατάθεση 40 χιλιάδων
ευρώ που προήλθαν από την πώλη-
ση του πατρικού σπιτιού για να αγο-
ραστεί ένα τρακτέρ δεν είναι το ίδιο
με 100 χιλιάδες κλεμμένες με κομπί-
νες του αφεντικού από τα ταμεία
μιας επιχείρησης. Ένα δάνειο για
την αγορά μιας βίλας στις Σπέτσες
δεν είναι το ίδιο με ένα στεγαστικό
δάνειο για μια οικογένεια στο Περι-
στέρι. 

Όταν ο έλεγχος των τραπεζών εί-
ναι στα χέρια κερδοσκόπων, μια επι-
χείρηση που τους χρωστάει μετα-
τρέπεται σε “περιουσιακά στοιχεία
προς εκκαθάριση”. Αντίθετα, ο ερ-
γατικός έλεγχος στις τράπεζες είναι
βήμα για να απλώσουμε τον εργατι-
κό έλεγχο παντού και να βάλουμε
τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με
κριτήριο τις ανάγκες και όχι το κέρ-
δος. Να εξαφανίσουμε την κερδο-
σκοπία που σπαταλάει τον πλούτο
που παράγουμε και να τον αξιοποι-
ήσουμε για χάρη αυτών που τον πα-
ράγουν.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Το αφεντικό και η διευθυντική ομάδα της Folli-Follie σε ένα από τα “ονειρικά” πάρτι της εταιρίας
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Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών είναι
καταιγιστικές και στέλνουν πολύ δυνα-
τό μήνυμα ότι η Αριστερά έχει την ευ-

καιρία να οργανώσει την αντεπίθεση του εργα-
τικού κινήματος. Ο αντιφασιστικός σεισμός στο
Βερολίνο και οι απεργίες στην Αθήνα είναι ένας
δυνατός συνδυασμός που δεν πρέπει να μείνει
αναξιοποίητος.

Μήνες τώρα ενορχηστρώνεται μια ακροδεξιά
επίθεση με τη βοήθεια και πολλών ΜΜΕ. Τερά-
στια προβολή για τον Σαλβίνι της Ιταλίας που
αγκαλιάζεται με τη Λεπέν της Γαλλίας, για τον
Κουρτς της Αυστρίας και τον Ζέεχοφερ της
Γερμανίας με τις ρατσιστικές πρωτοβουλίες
τους, ενώ παράλληλα ο πρώην σύμβουλος του
Τραμπ, ο Στηβ Μπάνον κινείται ανοιχτά για συ-
σπείρωση της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη.

Αυτή η εκστρατεία δέχτηκε ένα γερό πλήγμα
με το συγκλονιστικό συλλαλητήριο στο Βερολί-

νο. Οι εκατοντάδες χιλιάδες που βγήκαν στους
δρόμους το Σάββατο έδειξαν στην πράξη ότι
υπάρχει ενεργητική και πλειοψηφική αντίσταση
σε αυτά τα σχέδια, καταγγέλλοντας και τους
νοσταλγούς των Ναζί του AfD και την ρατσιστι-
κή πολιτική των κλειστών συνόρων.

Ταυτόχρονα, οι εκλογές της Κυριακής στη
Βαυαρία τσάκισαν τις φιλοδοξίες του Ζέεχο-
φερ που αντί για ανερχόμενη δύναμη βρίσκεται
πια μπροστά σε παραίτηση. Ένας μπροστάρης
της προσπάθειας για να βρει διέξοδο η πολιτι-
κή κρίση προς τα ακροδεξιά, καταγράφει την
αποτυχία του και αφήνει την έκβαση της κρί-
σης ανοιχτή.

Ξεκάθαρες επιλογές
Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την Αρι-

στερά να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινή-
σεων. Αλλά αυτό απαιτεί ξεκάθαρες επιλογές.
Στη Γερμανία, μια πτέρυγα του Die Linke με
ηγέτιδα τη Σάρα Βάγκενεχτ αρνήθηκε να πάρει
μέρος στο τεράστιο συλλαλητήριο του Σαββά-
του γιατί διαφωνεί με το σύνθημα για ανοιχτά
σύνορα! Ευτυχώς η πλειοψηφία της Αριστεράς
την αγνόησε. Στη Γαλλία, ο Μελανσόν κάνει αν-
τίστοιχα λάθη αλλά μια πρωτοβουλία που καλεί
την Αριστερά να υποστηρίζει τα ανοιχτά σύνο-
ρα ξεκίνησε από 150 προσωπικότητες και έχει
φτάσει τις 40.000 υπογραφές!

Έχουμε μπροστά μας αντιρατσιστικές και αν-
τιφασιστικές μάχες, αλλά μπορούμε να κάνου-

με βήματα μπροστά. Αυτό υπογραμμίστηκε με
έμφαση στην πανελλαδική συνέλευση και στη
Διεθνή Συνάντηση που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ. Ο
κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βάλει τον εαυτό
του μέσα σε αυτή την προσπάθεια ερχόμενος
σε ρήξη με την πολιτική της κυβέρνησης Τσί-
πρα-Καμμένου που εφαρμόζει την πολιτική της
ΕΕ-φρούριο έστω κι αν προσπαθεί να κρύψει
αυτές τις πομπές της.

Επιπλέον, στην Αθήνα έχουμε μπροστά μας
άλλο ένα καίριο ξεκαθάρισμα για τη στάση της
Αριστεράς. Η αντιρατσιστική και αντιφασιστική
αριστερά πρέπει να είναι και η δύναμη που αν-
τιπαλεύει τη λιτότητα. Οι ανθρωπιστικές διακη-
ρύξεις του Τσίπρα ηχούν κενές όταν η κυβέρ-
νησή του συνεχίζει τους προϋπολογισμούς των
υπερπλεονασμάτων για χάρη των τραπεζιτών,
όπως κενές είναι οι ευρωπαϊκές διακηρύξεις
του Μακρόν και της Μέρκελ.

Δίπλα στους αντιφασίστες του Βερολίνου και
τους αγωνιζόμενους πρόσφυγες της Ελλάδας
στέκονται οι απεργοί των Νοσοκομείων που
υπερασπίζονται τη δημόσια Υγεία, οι απεργοί
που διεκδικούν και κερδίζουν ένταξη στα ΒΑΕ,
οι απεργοί που απαιτούν να μην παραδοθούν
τα ακίνητα του δημοσίου (και οι αρχαιολογικοί
χώροι!) στο Υπερταμείο. Δύναμη αντεπίθεσης
είναι μια Αριστερά που οργανώνει και κλιμακώ-
νει αυτές τις απεργίες με πρώτο βήμα Πανερ-
γατική Απεργία στις 14 Νοέμβρη. Εκεί βρίσκε-
ται η δύναμη για να φτιάξουμε μια κοινωνία
που μας χωράει όλους χωρίς ρατσιστικές και
σεξιστικές διακρίσεις.

Εκατό χρόνια από το ξέσπασμα της επανά-
στασης στη Γερμανία που σταμάτησε τον πρώ-
το Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αντιφασίστες του Βε-
ρολίνου μας δίνουν έμπνευση ότι η τάξη μας
βαδίζει ξανά προς τον ιστορικό της ρόλο. Εμ-
πρός με αυτόν τον άνεμο στα πανιά μας να δυ-
ναμώσουμε την επαναστατική αριστερά που
απαιτούν οι καιροί.

Απεργία στα δημόσια νοσοκομεία, 10/10

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Μεγάλη αντιφασιστική διαδή-
λωση στο Πέραμα καλούν το
Σάββατο 20 Οκτώβρη η Ενω-

τική Πρωτοβουλία Αντιφασιστών Σα-
λαμίνας, η Παμπειραϊκή Πρωτοβου-
λία Υποστήριξης Προσφύγων και Με-
ταναστών, η ΚΕΕΡΦΑ, σωματεία, δη-
μοτικές κινήσεις, συλλογικότητες και
φορείς της περιοχής. Η συγκέντρω-
ση θα γίνει στις 12μεσ., στα Καραβά-
κια Περάματος, στο σημείο όπου,
στις 15 Σεπτέμβρη, ο Βαγγέλης Πα-
παμιχαήλ, μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δέχτηκε φασιστική επίθεση από
χρυσαυγίτικο τάγμα εφόδου. Θα
ακολουθήσει πορεία στη γειτονιά.

“Έξω οι φασίστες από τη Σαλαμίνα
και τον Πειραιά!”, “Να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής”, “Στη
φυλακή οι φασίστες που επιτέθηκαν
στον Βαγγέλη Παπαμιχαήλ” είναι τα
κεντρικά συνθήματα της διαδήλω-
σης. “Είναι πρόκληση μετά από σω-
ρεία επιθέσεων οι φασίστες χρυσαυ-
γίτες να κυκλοφορούν ελεύθεροι σε
Πέραμα και Σαλαμίνα και να διατη-
ρούν ακόμα γραφεία στη Σαλαμίνα.
Είναι πρόκληση 5 χρόνια μετά τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα, ένας
από τους βασικούς κατηγορούμε-
νους για τη δολοφονία του, ο υπόδι-
κος Λαγός, να καταθέτει στεφάνι σε
εκδήλωση του Δήμου Σαλαμίνας, με-
τά από πρόσκληση της Δημάρχου,
παριστάνοντας τον εκπρόσωπο πολι-
τικού κόμματος”, αναφέρει το κοινό
κάλεσμα.

Στη Διεθνή Συνάντηση και Πανελ-
λαδική Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ το
Σάββατο 13 Οκτώβρη, στη συζήτηση
“Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής”,
ο Ανδρέας Σπαθής, μέλος της Ενωτι-
κής Πρωτοβουλίας Αντιφασιστών Σα-
λαμίνας (ΕΠΑΣ) μίλησε για τη μάχη
που δίνουν οι αντιφασίστες και οι αν-
τιφασίστριες στην περιοχή να τσακί-
σουν τους χρυσαυγίτες. 

Συνέχεια στη σελ. 15

Έξω η Χ.Α.
από το Πέραμα

Άνοιγμα για αριστερή αντεπίθεση
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AΔΙΟΡΙΣΤΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
19/10
Κινητοποίηση
και κάλεσμα
προς ΔΟΕ-ΟΛΜΕ
για απεργία

Σε πανελλαδική κινητοποίηση
καλεί το Συντονιστικό Αναπλη-
ρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευ-

τικών μετά από συνέλευση της
13/10. Η ανακοίνωση τονίζει: «Κα-
λούμε σε πανελλαδική κινητοποίηση
την Παρασκευή 19/10 και συνέλευση
για την συνέχιση των κινητοποιήσε-
ων στην Αθήνα, συγκέντρωση στο
Υπουργείο Παιδείας. Τις Ομοσπον-
δίες ΔΟΕ-ΟΛΜΕ να κηρύξουν επιτέ-
λους απεργία και να καλέσουν σε
πανελλαδική κινητοποίηση στο
Υπουργείο την Παρασκευή 19/10.
Όλους τους συλλόγους ΠΕ και ΕΛ-
ΜΕ να κηρύξουν 3ωρες στάσεις και
να πιέσουν  τις ομοσπονδίες να κη-
ρύξουν 24ωρη απεργία. Όλους τους
συλλόγους, πρωτοβουλίες και ενώ-
σεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
μαθητών, φοιτητών και γονέων, κα-
θώς και όλους τους συναδέλφους
να συμμετέχουν στην κινητοποίηση
την Παρασκευή 19/10 στο Υπουρ-
γείο».

Ενόψει των ολομελειών των Προ-
έδρων ΔΟΕ και ΟΛΜΕ το Σάββατο
20/10 συνεδριάζουν οι σύλλογοι ΠΕ
και οι ΕΛΜΕ. Μια σειρά ΕΛΜΕ κα-
λούν ήδη στην απεργία της ΑΔΕΔΥ
στις 14/11. Το δίκτυο εκπαιδευτικών
«Η Τάξη μας» κυκλοφορεί προκήρυ-
ξη στην οποία καλεί σε οργάνωση
της συμμετοχής στην πανδημοσιοϋ-
παλληλική απεργία και κλιμάκωση
αμέσως μετά: «Η συμμετοχή μαζικά
όλων των εκπαιδευτικών, μόνιμων
και συμβασιούχων, συλλογικά με τα
συνδικάτα τους, μπορεί να γίνει
αφετηρία, για δυνατά απεργιακά βή-
ματα και για τον κλάδο. Μια απερ-
γιακή συνέχεια που είναι αναγκαία
για να ανοίξει το δρόμο για πραγμα-
τική σύγκρουση με την κοροϊδία του
υπουργείου, που υπόσχεται πάλι
διορισμούς σε βάθος τριετίας, με
όρους και προϋποθέσεις. Οι συνε-
λεύσεις σε όλες τις ΕΛΜΕ αλλά και
στους συλλόγους ΠΕ όλης της χώ-
ρας, οι συνελεύσεις των προέδρων
ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, χρειάζεται να πά-
ρουν αποφάσεις για να μπούνε και
οι εκπαιδευτικοί στο απεργιακό μέ-
τωπο, να συνεχίσουμε με πανεκπαι-
δευτική απεργία στα σχολεία
(24ωρη ή 48ωρη απεργία) στο δεύ-
τερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη
και γύρο γενικών συνελεύσεων για
νέα απεργιακή συνέχεια».

Α.Φ.

Καταλήψεις 
στην ΦΛΣ ΑΘήνας…

Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου Φι-
λοσοφικής πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 10/10 με συμμετοχή 200 ατόμων.
Συζητήθηκαν ζητήματα όπως η διάσπαση
του ΦΠΨ, η ανάγκη πρόσληψης καθηγη-
τών, διοικητών και καθαριστών με μόνιμες
συλλογικές συμβάσεις και ζητήματα σχετι-
κά με την υποχρηματοδότηση της παιδεί-
ας. 

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του συλλό-
γου στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
22/10 για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
μας στην δημόσια και δωρεάν Παιδεία και
διήμερη κατάληψη της σχολής Πέμπτη
11/10 και Παρασκευή 12/10. Ο σύλλογός
μας θα πραγματοποιήσει ξανά συνέλευση
την Πέμπτη 18/10 στις 12 στην αίθουσα 313,
ώστε όλοι μαζί να κλιμακώσουμε τον αγώνα
οργανώνοντας πάλι κατάληψη. Σε συντονι-
σμό με τις υπόλοιπες σχολές που βρίσκον-
ται υπό κατάληψη να δράσουμε από κοινού,
ώστε να διεκδικήσουμε λεφτά για τις ανάγ-
κες μας και όχι για τους τραπεζίτες!

Άννα Αδαμίδη

…και στο ΤΕΙ  
Θεσσαλίας

Σε επ’ αόριστον κατάληψη προχώρησαν
οι φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας από τις
15/10 για να μη γίνει η συγχώνευσή του με
το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και για να
αποσυρθεί ο νόμος Γαβρόγλου. Οι τέσσε-
ρις σύλλογοι του ΤΕΙ βάζουν και μια σειρά
άλλα αιτήματα με κοινό παρονομαστή την
αύξηση της χρηματοδότησης και τη διατή-
ρηση του τεχνολογικού χαρακτήρα του
ιδρύματος.

Τ ο πρωί της Δευτέρας 15/10,
40 προσφυγόπουλα από το

«Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης» της ΒΙΑΛ πέρασαν την
πόρτα πέντε δημοτικών σχολείων
της Χίου όπου τα καλωσόρισαν
γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικοί και
οι εκπρόσωποι των σωματείων
της πόλης. Για ακόμη μια φορά,
οι απάνθρωπες ρατσιστικές κραυ-

γές απομονώθηκαν.
Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ

του ο 902: «Με αποφάσεις τους,
εκπρόσωποι από το Σύλλογο Δα-
σκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, το
ΝΤ Χίου της ΑΔΕΔΥ, από το Σύλ-
λογο Γυναικών Χίου, το Σωματείο
Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Χίου και το Σωματείο
Συνταξιούχων ΕΦΚΑ, έφθασαν

γύρω στη μία έξω από τα σχο-
λεία και απευθύνθηκαν αρχικά
στους γονείς που έφταναν για να
πάρουν τα ελληνόπουλα από το
πρωινό σχολικό ωράριο». 

Ανάλογο καλωσόρισμα οργα-
νώνουν την Πέμπτη 18 Οκτωβρί-
ου στο Γυμνάσιο Ιωλκού στις 12
το μεσημέρι, συλλογικότητες
και κινήματα στο Βόλο.

Στις 8 και 9 Οκτώβρη το Σωματείο Καθαριστριών-ών Μαγνησίας πραγ-
ματοποίησε 48ωρη απεργία. Η απεργία συνεχίστηκε και συμπλήρω-

σε στις 11/10 τέσσερις συνεχόμενες ημέρες. Οι εργαζόμενες/οι αντιστά-
θηκαν στην απόφαση της πρυτανείας του Πανεπιστημίου να παραδώσει
την καθαριότητα σε ιδιώτη εργολάβο και να προχωρήσει σε απολύσεις
30 εργαζομένων στα κτίρια του Βόλου και Λάρισας. Εδώ και πολλά χρό-
νια οι καθαρίστριες του Πανεπιστημίου δίνουν αγώνα για να μην υπάρ-
χουν εταιρείες και εργολάβοι μέσα στις σχολές, ακριβώς γιατί οι τελευ-
ταίοι φέρνουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο εργασιακές σχέσεις ζούγκλας. 

Χαρακτηριστική ήταν η απαίτηση του εργολάβου, οι εργαζόμενες που
θα προσληφθούν να είναι κάτω των 25 ετών και άγαμες, όπου όμως με-
τά την πίεση των πρώτων 48 ωρών απεργίας, η διοίκηση αναγκάστηκε
να την πάρει πίσω. Η Μαρία Πλαγερά από το Σωματείο των Καθαρι-
στριών δήλωσε στην ΕΑ: «Ιδιωτικοποιώντας την υπηρεσία καθαριότητας
πετάνε στο δρόμο 30 καθαρίστριες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες. Εμείς ζητάμε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Έπρεπε 30 χρόνια
που γιορτάζουν για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να το έχουν λύσει το

θέμα, έχουν για χίλια δύο πράγματα χρήματα εκτός από την καθαριότη-
τα». Οι φοιτητές δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από την ιδιωτικοποί-
ηση των ιδρυμάτων μας κομμάτι κομμάτι, γι’ αυτό και οι Ηλεκτρολόγοι
Μηχανικοί μαζί με τους φοιτητές Δημοτικής Εκπαίδευσης στηρίζουν την
απεργία των καθαριστριών.

Επιπλέον στο Βόλο την Τετάρτη 17/10 καλείται από τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες της Αρχιτεκτονικής, πανφοιτητική πορεία στο Θόλο στις
18:00. Κόντρα στον ν. Γαβρόγλου και στην υποχρηματοδότηση των
σχολών μας, για ενιαίο πτυχίο με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, για
δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους. Έχει ανοίξει και η συζήτηση για
την συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Το νομοσχέδιο δεν είναι εξαίρεση, ούτε ήρθε από τον ουρανό, έρχεται
με το ν. Γαβρόγλου και πατά πάνω στην ακραία υποχρηματοδότηση των
πανεπιστημίων. Όσο κι αν ντύνεται με έναν προοδευτικό μανδύα, ως
αναβάθμιση, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε το
πρόσφατο παράδειγμα του «Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Γιάννης Σουμπάσης

ΒΟΛΟΣ Απεργίες καθαριστριών - Διαδηλώσεις φοιτητών

ΧΙΟΣ  Καλωσόρισαν τα προσφυγόπουλα!

Με συμμετοχή από όλες τις
σχολές του Ηρακλείου και

με πανό των Φοιτητικών Συλλό-
γων Βιολογικού και Ιατρικής, έγι-
νε πορεία την Παρασκευή 12/10
με κεντρικό αίτημα την κάλυψη
της ανάγκης για στέγαση όλων
των φοιτητών. 

Ακούστηκαν συνθήματα όπως
“Όχι στην παιδεία για λίγους και
εκλεκτούς, αγώνας ενάντια
στους ταξικούς φραγμούς”,
“Λεφτά για την παιδεία, λεφτά
για την υγεία, όχι για τις τράπε-
ζες και την αστυνομία” και “Ζώ-
ρα (πρύτανης του ΠΚ), Ζώρα
παραιτήσου τώρα”. Τα μέλη του
ΣΕΚ στις σχολές ανοίξαμε την
συζήτηση για την κλιμάκωση
των αγώνων με καταλήψεις σε

συντονισμό με τις υπόλοιπες
σχολές, ενάντια στην υποχρη-
ματοδότηση που διαλύει την δη-
μόσια Παιδεία.

Η ανάγκη να παλέψουμε, γίνε-
ται ολοφάνερη καθώς ακόμη
δεν έχει καταβληθεί σε όλους
τους εστιακούς το επίδομα των
2000 ευρώ. Όσο για τις υποσχέ-
σεις του Δήμου για επιπλέον
1000 ευρώ στον καθένα, είναι
λόγια του αέρα.

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε
επίσης κινητοποίηση στην πρυ-
τανεία με αποφάσεις Συλλόγων
Βιολογικού, Ιατρικής και Μαθη-
ματικού, απαιτώντας από τον

Πρύτανη να αναλάβει τις ευθύ-
νες του, να σταματήσει να κρύ-
βεται πίσω απ το Υπουργείο και
να απαιτήσει μαζί με τους φοιτη-
τές λεφτά για νέες εστίες που
θα χωράνε ΟΛΟΙ. Τη σκυτάλη
παίρνει ο Σύλλογος του Φυσικού
την Τετάρτη: οργανώνουμε την
Συνέλευση για να αποφασίσου-
με τις δράσεις μας, βάζοντας
στόχο να κλείσουμε την σχολή
με κατάληψη για να δώσουμε τις
μάχες απέναντι στη λιτότητα, το
ρατσισμό και τους φασίστες.
Στο δρόμο που χάραξαν οι πρό-
σφυγες απ το καμπ της Μαλακά-
σας, θα παλέψουμε για στέγαση
και ανθρώπινες συνθήκες ζωής
για όλους. 

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μαζική συνέλευση πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη 11

Οκτώβρη από τους εστιακούς φοι-
τητές της Δουρούτης Ιωαννίνων, αφού μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το ποιοι θα
πάρουν δωμάτιο, περίπου 100 φοιτητές μένουν
εκτός εστιών, ενώ ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτε-
λέσματα για τους πρωτοετείς φοιτητές. 

Ο σύλλογος αποφάσισε να καλέσει σε φοιτητική
διαδήλωση την Πέμπτη 25 Οκτώβρη, στις 6μμ, έξω
από την Ακαδημία για να διεκδικήσει την άμεση
στέγαση των φοιτητών που έχουν ανάγκη, την ανέ-
γερση νέων εστιών, την αύξηση της χρηματοδότη-
σης. Τα ζητήματα της μέριμνας και η διεκδίκηση

για στέγαση, σίτιση όλων είναι κα-
θοριστικά για το αν χιλιάδες φοι-
τητές πανελλαδικά θα μπορέσουν

να σπουδάσουν. Έχουμε να συνδέσουμε αυτές τις
διεκδικήσεις με τη συνολική μάχη ενάντια στη διά-
λυση και ιδιωτικοποίηση των σχολών μας που φέρ-
νει ο νόμος Γαβρόγλου. Γι’ αυτό οι φοιτητές του
ΣΕΚ πάμε να απλώσουμε και στους υπόλοιπους
φοιτητικούς συλλόγους την πρόταση για άμεση
κλιμάκωση με καταλήψεις στις σχολές μας, και ένα
πρώτο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στις 25/10.
Για να δοθούν τα πλεονάσματα για τις ανάγκες
μας και όχι για τα κέρδη των καπιταλιστών.

Λουίζα Γκίκα

Εστίες-στέγαση για όλους
ΓΙΑΝΝΕΝΑ



17 Οκτώβρη 2018, Νο 1345Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Τα Νοσοκομεία παλεύουν και θα νικήσουν!
Ησύμβασή μας λήγει σε δύο μήνες. Θα

βγει προκήρυξη ΑΣΕΠ και μας λένε
ότι δεν έχουμε το δικαιώμα να κάνουμε
αίτηση επειδή η σύμβασή μας ξεπερνάει
τους 22 μήνες και δεν έχουμε τρίμηνο
ανεργίας. Οι περισσότερες συναδέλφισ-
σες είναι πάνω από 15 και 20 χρόνια στη
δουλειά κι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε
να χάσουμε τη δουλειά μας, τα σπίτια
μας, τα πάντα. Τόσα χρόνια δουλεύουμε
σε ένα ειδικό νοσοκομείο όπως είναι το
ψυχιατρικό, έχουμε εκπαιδευτεί, κάνουμε
σεμινάρια κλπ. Αν απολυθούμε θα έχει
συνολικά πρόβλημα το νοσοκομείο – όχι
μόνο εμείς – αλλά και οι μόνιμοι συνάδελ-
φοι και οι ασθενείς. Το παλεύουμε όμως.
Χτες κάναμε στάση εργασίας, σήμερα
απεργούμε κι αύριο έχουμε ξανά στάση
εργασίας. 

Δήμητρα 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Με μια μεγάλη διαδήλωση στο πλαίσιο της
24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις 10
Οκτώβρη συνέχισαν τη μάχη οι εργαζόμενοι

στα δημόσια νοσοκομεία, διεκδικώντας μαζικές
προσλήψεις, αύξηση της χρηματοδότησης και μονι-
μοποίηση των συμβασιούχων. 

Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί
στα προαύλια των νοσοκομείων τους, έχοντας στο
πλευρό τους συμπαραστάτες από την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η κεντρική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω
από τα νοσοκομεία Παίδων απ' όπου ξεκίνησε μια
μεγάλη διαδήλωση που γινόταν ακόμα μαζικότερη
όσο προχώραγε, καθώς αρκετά σωματεία ενώνον-
ταν στη διαδρομή. 

Μεγάλο ήταν το μπλοκ του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων που συγκέντρωσε μια σειρά σωματεία όπως του
Αγ.Σάββα, του Γεννηματάς, του ΓΟΝΚ, του Αγλ. Κυ-

ριακού, των συμβασιούχων ΟΑΕΔ από το νοσοκομείο
της Νίκαιας, εργαζόμενους από το Αγ. Όλγα, το Αττι-
κό, τον Ερυθρό αλλά κι από άλλες πόλεις όπως τη
Θεσσαλονίκη - του ΨΝΘ και του Ιπποκράτειου και του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Αξιοσημεί-
ωτη και η παρουσία των απεργών από το Λαϊκό, το Ελ-
πίς, τον Ευαγγελισμό, το Θριάσειο, το ΕΚΑΒ και την
Ένωση Τραυματιοφορέων που είχαν οργανωμένη πα-
ρουσία, αλλά κι εργαζομένων από αρκετά ακόμα νο-
σοκομεία που διαδήλωσαν με το πανό της ΠΟΕΔΗΝ. 

Η διαδήλωση κατέληξε έξω από το Υπουργείο
Υγείας. Απευθυνόμενος στους απεργούς εκ μέρους
το Συντονιστικού Νοσοκομείων, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων στον Αγ. Σάββα Κώστας Κα-
ταραχιάς, κάλεσε σε κλιμάκωση με πανεργατική
απεργία, “ώστε να ενωθούν όλα τα απεργιακά ποτά-
μια της αντίστασης και να σπάσουμε στην πράξη το
πρόγραμμα λιτότητας”.

Είμαστε 13 συμβασιούχες τραυματιο-
φορείς στο Κρατικό της Νίκαιας, που

σύμφωνα με τους ίδιους τους μόνιμους
συναδέλφους, είμαστε απαραίτητες. Κι
όμως αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να τε-
λειώσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και να
πάμε σπίτια μας. Ο μέσος όρος ηλικίας
μας είναι 40-45 χρόνων, άντε να βρεις
δουλειά μετά. Γι'αυτό κι απεργούμε σή-
μερα, παρά τις πιέσεις που μπήκαν ότι
δεν μας καλύπτει η απεργία και τέτοια.
Αλλά δεν μασήσαμε. Θα συνεχίσουμε μέ-
χρι τη νίκη. Έχουμε ακόμα δρόμο μπρο-
στά μας.

Σωτηρία
Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Να σου πω μερικά παραδείγμα-
τα για τις διεκδικήσεις μας.

Έρχονται τα κορίτσια του ΟΑΕΔ
και μόλις εκπαιδευτούν και μά-
θουν τη δουλειά, λήγει η σύμβασή
τους. Εγώ είμαι μόνιμη. Έχουμε κι
εμείς πρόβλημα με αυτή την κατά-
σταση. Δίνουμε ολόκληρη μάχη
να μάθουμε τη δουλειά σε αυτά
τα παιδιά και μετά από λίγο τα
διώχνουν και ξαναμένουμε μόνοι
μας στη βάρδια. Μία νοσηλεύτρια
για 30 ασθενείς. Δεν βγαίνει με τί-
ποτα, χρειάζεται να κάνουμε υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες για να
βγει η δουλειά. Και μιλάμε για εν-
τατικοποίηση της δουλειάς, χωρίς
σαββατοκύριακα, χωρίς αργίες...
τίποτα. Τα κορίτσια αυτά χρει-
άζονται και πρέπει να μείνουν στη
δουλειά ως μόνιμο προσωπικό. 

Και να γίνουν κι επιπλέον
προσλήψεις γιατί και πάλι υπάρ-
χουν μεγάλες ελλείψεις προσω-
πικού. Έχει φύγει και συνεχίζει
να φεύγει πολύς κόσμος με
συντάξεις χωρίς όλο αυτό το
διάστημα να προσλαμβάνονται
άλλοι στη θέση τους. Έχει μεί-
νει προσωπικό πολύ γερασμένο.
Δεν αντέχει να κάνει πρωί, από-
γευμα, νύχτα συνεχόμενες βάρ-
διες. 55 χρόνων άνθρωποι, πολ-
λές φορές έχοντας οι ίδιοι προ-
βλήματα υγείας, πως είναι δυ-
νατόν να κάνουν τρεις βάρδιες
σερί σε 48 ώρες; 

Και θέλουμε και περισσότερα
λεφτά για τα νοσοκομεία. Τα
υλικά τα καταναλώνουμε με το
σταγονόμετρο και πολλές φο-
ρές αγοράζουμε με λεφτά από
την τσέπη μας πράγματα που
υπάρχει έλλειψη, για να μην
έχουν πρόβλημα οι ασθενείς.
Εκεί έχουμε φτάσει και γι'αυτό
πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώ-
να, ακόμα πιο μαζικά. 

Μαρία, ΓΝΑ Γεννηματάς

Εγώ είμαι μόνιμη εδώ και 35 χρό-
νια, αλλά απεργώ στο πλευρό

των συναδελφισσών συμβασιούχων.
Οι πιο πολλές στο μπλοκ μας είναι
τραπεζοκόμες. Με τον καινούργιο
χρόνο απολύονται όλες. 30 συμβα-
σιούχες και μένουν μόνο 6 μόνιμοι.
Να δω μετά ποιός θα ταΐζει τους

ασθενείς. Κι όχι μόνο. Αντίστοιχα
και ποιός θα καθαρίζει το νοσοκο-
μείο κλπ. Έτσι και φύγουν οι συμβα-
σιούχοι από το Λαϊκό, θα νεκρώσει
το νοσοκομείο. Πρέπει να μείνουν
όλοι και να πάρουν κι άλλους. Δεν
θα μπούμε σε διαδικασία να ανακυ-
κλώσουμε την ανεργία. Δεν λέμε

αμα φύγουν αυτές να ρθουν άλλες
στη θέση τους. Να μείνουν όλοι και
να έρθουν ακόμα περισσότεροι. Οι
ανάγκες είναι μεγάλες. Σήμερα δί-
νουμε μια συνέχεια στον αγώνα μας
με την απεργία κι από δω και πέρα
θα δουν τι έχει να γίνει.

Μαρία, Λαϊκό Νοσοκομείο

Έχουμε κατέβει σήμερα από το ΓΟΝΚ
για να διεκδικήσουμε μαζικές μόνι-

μες προσλήψεις και να μην απολυθεί κα-
νείς συμβασιούχος, να δοθούν λεφτά
στην Υγεία. Τέρμα η κοροϊδία. Όσα μας
πήραν τα μνημόνια τόσα χρόνια να μας
τα δώσουν πίσω. Στο νοσοκομείο μας
υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Οι επι-
κουρικοί και οι συμβασιούχοι εκτελούν
ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Χωρίς
αυτούς πραγματικά θα υπήρχε πρόβλημα
στη λειτουργία του νοσκομείου, που εξυ-
πηρετεί πάρα πολύ κόσμο, καρκινοπα-
θείς. Πολλές συμβάσεις τελειώνουν τέ-
λος του έτους, ο κίνδυνος είναι πολύ
ορατός. Γι'αυτό είμαστε εδώ και διαδη-
λώνουμε. Γιατί έχουμε δει ότι οι αγώνες
μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Δουλέ-
ψαμε την επιτυχία της απεργίας και το
κατέβασμά μας στη διαδήλωση όλο το
προηγούμενο διάστημα, με εξορμήσεις
και συζητήσεις. Εξηγήσαμε ότι ή θα πα-
λέψουμε όλοι μαζί, ή θα χάσουμε και εί-
δαμε ότι οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν.
Θα πρέπει να συνεχίσουμε. Μέχρι να νι-
κήσουμε και να ικανοποιηθούν οι διεκδι-
κήσεις μας θα είμαστε στο δρόμο. 

Μούσα
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

“Άγιοι Ανάργυροι”

Εκλογές πραγματοποιούνται το διήμερο 21 και 22 Οκτώβρη στους
Ιατρικούς Συλλόγους Αθήνας και Πειραιά. Το αντικαπιταλιστικό δί-

κτυο υγειονομικών “Νυστέρι” συμμετέχει στο κοινό κατέβασμα της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς μέσα από το Ενωτικό Κίνημα για την Ανα-
τροπή. Η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς και υπο-
ψήφια με το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή μίλησε στην Εργατική
Αλληλεγγύη: 

“Οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο έχουν σημασία γιατί σε αυτόν
συμπεριλαμβάνονται γιατροί από όλο το φάσμα της Υγείας. Τους για-
τρούς των δημόσιων νοσοκομείων που παλεύουν για προσλήψεις, μο-
νιμοποιήσεις και χρηματοδότηση, τους γιατρούς του ΠΕΔΥ που βρί-
σκονται σε κινητοποιήσεις υπερασπιζόμενοι την πρωτοβάθμια περίθαλ-
ψη, τους ιδιώτες γιατρούς που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της υπερφο-
ρολόγησης και τους γιατρούς της Ιδιωτικής Υγείας που έχουν μπροστά
τους τη μάχη για ΣΣΕ, ενάντια στις απολύσεις, τα κλεισίματα και τις
επιθέσεις των κλινικαρχών. Η συμμετοχή του Ενωτικού Κινήματος για
την Ανατροπή στις εκλογές θέλει να εκφράσει όλες αυτές τις μάχες
και να τις συνδέσει με τη μάχη για Δημόσια και Δωρεάν Υγεία για

όλους και τον αγώνα που δίνουμε σαν κλάδος υγειονομικών μαζί με
πολλούς κλάδους εργαζομένων, για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας
κλέψανε τα χρόνια των μνημονίων. 

Δεν μπορεί να εκφράζει τους συναδέλφους και της συναδέλφισσες
που πραγματικά ματώνουν για να κρατήσουν όρθια τα νοσοκομεία, ένας
δεξιός τύπος σαν τον Πατούλη, που διαφημίζει τις σχέσεις του με τον
Τραμπ κι ετοιμάζεται για υποψήφιος της ΝΔ στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, του κόμματος που επιχείρησε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις τα
προηγούμενα χρόνια, με απολύσεις, κλεισίματα νοσοκομείων κλπ. 

Πάμε στην εκλογική μάχη με τον αέρα των απεργιών της πρωτοβάθ-
μιας Υγείας στις 4 και 5 Οκτώβρη και των δημόσιων νοσοκομείων στις
10 Οκτώβρη, αλλά και με την ώθηση που μας δίνει η μάχη ενάντια
στους φασίστες και οι επιτυχίες της. Ο ΙΣΑ ήταν από τους λίγους συν-
δικαλιστικούς φορείς που οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής είχαν προσπα-
θήσει να εμφανίσουν συγκροτημένη παρουσία και να κατέβουν μάλι-
στα στις προηγούμενες εκλογές. Στις προσεχείς εκλογές όμως δεν
συμμετέχουν, δείγμα των αγώνων που έχουμε δώσει οι υγειονομικοί
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες, φράζοντάς τους το δρόμο”.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ Στηρίζουμε Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή

Απεργία εργαζόμενων στα νοσοκομεία, 10/10
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Την ένταξή τους στα Βαρέα κι Αν-
θυγιεινά Επαγγέλματα κέρδισαν
οι εργαζόμενοι της Cosco στο λι-

μάνι του Πειραιά. Η ένταξη στα ΒΑΕ
ήταν μία από τις διεκδικήσεις της μεγά-
λης απεργίας των εργατών της Cosco
στις αρχές του καλοκαιριού και αυτή
για την οποία η κυβέρνηση είχε δώσει
υποσχέσεις ότι θα την ικανοποιήσει. 

Ωστόσο την ανησυχία του σωματείου
(ΕΝΕΔΕΠ) είχε προκαλέσει πριν μερικές
μέρες η πρόσφατη δήλωση του γ.γ του
Υπουργείου Εργασίας, Νεφελούδη, σύμ-
φωνα με την οποία ο ΣΕΒ έχει αντίθετη
άποψη για την ένταξη στα ΒΑΕ και το
ΕΝΕΔΕΠ θεωρεί ότι αποτελούσε προμή-
νυμα “για την μη εφαρμογή στη πράξη
της απόφασης για την ένταξη μας στο
θεσμό των ΒΑΕ”. Η προοπτική ενός νέου
απεργιακού ξεσπάσματος στο Λιμάνι
δεν επέτρεψε στο Υπουργείο να υποχω-
ρήσει από την αρχική του δέσμευση, χω-
ρίς ωστόσο αυτό να αφήνει περιθώριο
εφησυχασμού στους εργαζόμενους.

“Οι αγώνες μας έχουν αποτέλεσμα.
Αυτό ήταν που έφερε την απόφαση για
την ένταξή μας στα ΒΑΕ. Οι αγώνες μας
ήταν που έφεραν τη Cosco Dport στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κλι-
μάκωση του αγώνα μας με νέες δυνά-
μεις είναι που θα φέρει τη νίκη” τονίζουν
σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι.

Συνεχίζουν
Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τον αγώνα

διεκδικώντας ΣΣΕ με αυξήσεις κι αξιο-
πρεπείς κι ασφαλείς συνθήκες εργα-
σίας, έχοντας να αντιμετωπίσουν την
αδιαλλαξία της εργοδοσίας και τις προ-
σπάθειές της να στήσει απεργοσπαστι-
κό – εργοδοτικό σωματείο σε συνεργα-
σία με φασιστοειδή. 

Το σωματείο των εργαζόμενων δεν
παραλείπει να επιτεθεί σε ανακοίνωσή
του στον απεργοσπαστικό μηχανισμό
που έχει στήσει η εργοδοσία με τη μορ-
φή “σωματείου” εν ονόματι ΣΥΝΕΔΕΠ.
Αποκαλύπτει δε, μια σειρά από περιστα-
τικά απεργοσπασίας με βασικό πρωτα-
γωνιστή τον ίδιο τον πρόεδρο του εν λό-
γω σωματείου και καλεί τους εργαζόμε-
νους να ενισχύσουν τις γραμμές του
ΕΝΕΔΕΠ: “Όλοι μαζί ενωμένοι μπορού-
με να τα καταφέρουμε με νέους αγώνες
που στο τέλος θα μας βγάλουν νικητές.
Είναι προσωπική και συλλογική ευθύνη
όλων μας να προστατέψουμε τις ζωές
τις δικές μας και των οικογενειών μας.
Σας καλούμε να γυρίσετε την πλάτη στα
τσιράκια της εργοδοσίας που μόνο στό-
χο έχουν να μας διασπάσουν κάνοντας
τη δουλειά της εργοδοσίας πιο εύκολη
δηλαδή να διατηρηθεί ή μάλλον να κα-
τοχυρωθεί η εργασιακή ζούγκλα στο λι-
μάνι του Πειραιά”. 

Σ.Μ.

COSCO 
Κέρδισαν 
την ένταξη
στα ΒΑΕ 

ΩΝΑΣΕΙΟ Κλιμάκωση με αγώνα διαρκείας

Οι εργαζόμενοι στο Ωνάσειο κλιμακώνουν
τις αντιδράσεις τους ενάντια στον νόμο
που προωθεί η κυβέρνηση για την κα-

τάργηση του καθορισμού των αποδοχών τους
μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και την
ένταξη τους στο ενιαίο μισθολόγιο. 

Την Δευτέρα 15 Οκτώβρη πραγματοποίησαν
στάση εργασίας από τις 7 έως τις 11 το πρωί
και από τις 3 έως τις 6 το απόγευμα και προχώ-
ρησαν σε Γενική Συνέλευση με μεγάλη συμμε-
τοχή που αποφάσισε το αγωνιστικό πρόγραμμα
για τις επόμενες ημέρες. Την Δευτέρα 22 Οκτω-
βρίου προχωράνε σε νέα στάση εργασίας και
συγκέντρωση έξω από την κλινική και συνεχί-
ζουν με διαδοχικές στάσεις την Τρίτη 23, την
Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου
ενώ την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου θα πραγματο-
ποιήσουν 24ωρη απεργία.

Οι αντεργατικές μεταρρυθμίσεις εντάσσονται
στο νομοσχέδιο για την δημιουργία της νέας
πτέρυγας του Ω.Ε.ΜΕ.Κ. Ωνάσειο Εθνικό Μετα-
μοσχευτικό Κέντρο και του Ωνασείου παίδων. Ο
πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Πα-
παδημητρίου επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο για να τον
ενημερώσει για την δωρεά του ιδρύματος η
οποία θα περιλαμβάνει και ανανέωση του εξο-
πλισμού του υφιστάμενου νοσοκομείου. Το
ίδρυμα για την επένδυση θα είναι και πλήρως
απαλλαγμένος από κάθε φόρο, τέλος, δικαίωμα
κράτησης ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου. Είναι γνωστό ότι το νοσο-

κομείο λειτουργεί με επιχειρηματική λογική και
πουλάει υπηρεσίες στους ασθενείς όπως για
παράδειγμα το κόστος των 60 ευρώ για τις
πρωινές επισκέψεις και τα 80 με 100 ευρώ για
τις απογευματινές επισκέψεις.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στο Ωνάσειο
έρχονται την στιγμή που η κυβέρνηση διαλαλεί
το τέλος των μνημονίων και υπόσχεται την επα-
ναφορά των συλλογικών συμβάσεων καθώς και
αυξήσεις. Φτάνει μέχρι να μιλάει για την υποτι-
θέμενη κρατικοποίηση του Ερρίκος Ντυνάν από
το στόμα του ίδιου του Τσίπρα.  Αλλά είναι όλο
και περισσότερο φανερό ότι δεν χωράει καμία
αναμονή για την πραγματοποίηση αυτών των

υποσχέσεων. Ήδη μία σειρά από κλάδοι όπως
οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προ-
χώρησαν σε πανελλαδική απεργία με μεγάλη
συμμετοχή στις 10 Οκτώβρη. Είναι στο χέρι μας
να απλώσουμε τις απεργίες στην ιδιωτική υγεία
και να διεκδικήσουμε την προκήρυξη απεργίας
σε όλον τον κλάδο από την ΟΣΝΙΕ. Αυτός θα εί-
ναι ο καλύτερος τρόπος να σταθούμε δίπλα
στους συναδέλφους στο Ωνάσειο που άνοιξαν
αυτό το μέτωπο και το ισχυρότερο διαπραγμα-
τευτικό μας χαρτί για να διεκδικήσουμε Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις που να αν-
ταποκρίνεται στις ανάγκες μας. 

Κώστας Πολύδωρος

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΕΔΥ
5νθήμερες απεργιακές
κινητοποιήσεις

Με πενθήμερες απεργιακές κι-
νητοποιήσεις συνεχίζουν οι

γιατροί του ΠΕΔΥ. Όπως αποφάσι-
σε το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ σε συνε-
δρίασή του τη Δευτέρα 15/10, οι
γιατροί των οποίων επεκτείνεται το
ωράριο μετά την πρόσφατη ρύθμι-
ση του Υπουργείου Υγείας, κα-
λούνται σε καθημερινές 2ωρες
στάσεις εργασίας 7μμ – 9μμ, ξεκι-
νώντας από την Τετάρτη 17/10. 

“Το Υπουργείο Υγείας και η 1η
ΥΠΕ αυθαίρετα... προχώρησε σε
διεύρυνση του ωραρίου σε 10 Κέν-
τρα Υγείας μέχρι τις 9 το βράδυ.
Δεν λαμβάνει υπόψη τις μεγάλες
ελλείψεις τόσο στο προσωπικό
(γιατρούς και νοσηλευτές), όσο
και στα εργαστήρια, ενώ παραβλέ-
πει την έλλειψη φύλαξης των κτι-
ρίων” υπογραμμίζει η Ομοσπονδία.
“Τονίσαμε στην 1η ΥΠΕ ότι η πα-
ράταση της λειτουργίας κατά 2
ώρες στα υποστελεχωμένα και
υπολειτουργούντα  Κέντρα Υγείας,
δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να προ-
σφέρει στην περίθαλψη των πολι-
τών. Αντίθετα, ζητήσαμε και ζητά-
με να ενισχυθούν τα Κέντρα Υγεί-
ας σε προσωπικό κι εξοπλισμό,

ώστε να λειτουργούν σε 24ωρη
βάση, να υπάρξει πρόγραμμα εφη-
μεριών και να παρέχεται στους πο-
λίτες καλύτερη φροντίδα υγείας
και τα δημόσια νοσοκομεία να
αποσυμφορηθούν”, συνεχίζει η
Ομοσπονδία μεταξύ άλλων. 

“Ο αγώνας που δίνουμε είναι
κοινός με αυτόν που δίνουν οι συ-
νάδελφοι σε όλες τις βαθμίδες της
Δημόσιας Υγείας. Αγώνας για να
γίνουν προσλήψεις, να μην απολυ-
θούν οι συμβασιούχοι και οι επι-
κουρικοί, να δοθούν χρήματα για
να την Υγεία. Ερχόμαστε από μια
48ωρη απεργία στις 4 και 5 Οκτώ-
βρη, η ομοσπονδία ανακοίνωσε
νέο πρόγραμμα στάσεων εργα-
σίας, αλλά πρέπει να προχωρή-
σουμε ακόμα πιο δυναμικά, με νέα
48ωρη απεργία με την προοπτική
κλιμάκωσης και με προσπάθεια
συντονισμού με τους συναδέλ-
φους των δημόσιων νοσοκομείων
που επίσης απήργησαν την περα-
σμένη βδομάδα”, δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, η Μαρία Ντά-
σιου, γιατρός στο ΠΕΔΥ και μέλος
του δικτύου Νυστέρι και του Συν-
τονιστικού Νοσοκομείων.

Νέα κινητοποίηση 
συνταξιούχων της Εθνικής

Εκατοντάδες συνταξιούχοι της Εθνικής, πάνω από 450 άτομα, πήραν
μέρος στην σύσκεψη που κάλεσε ο Συντονισμός Δράσης για το ΛΕ-

ΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ την Πέμπτη 11/10 στο Τιτάνια στην Αθήνα για να συ-
ζητήσουν για την οργάνωση της συνέχισης του αγώνα τους ενάντια
στην κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ. 

Αμέσως μετά ακολούθησε πορεία στο κεντρικό κτήριο της Εθνικής
στην Αιόλου. Η πίεση από την οργή των εκατοντάδων συνταξιούχων της
ΕΤΕ ανάγκασε τον σύλλογο των συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ) να καλέσει μετά
από καιρό σε νέα μεγάλη κινητοποίηση έξω από το κεντρικό κτήριο της
Εθνικής στην Αιόλου για την Τρίτη 30/10.

“Την επόμενη περίοδο πρέπει αυτός ο αγώνας να γίνει εντονότερος
και οξύτερος εννοώντας πως οι ενέργειές μας να είναι τέτοιες που να
προβληματίζουν τη διοίκηση της τράπεζας. Είναι σίγουρο πως την επό-
μενη περίοδο οι αγώνες αυτοί θα ενταθούν με μεγαλύτερες κινητοποι-
ήσεις και περισσότερο κόσμο” δήλωσε ο Βασίλης Λεκκός, συνταξιούχος
της ΕΤΕ στην Εργατική Αλληλεγγύη. «Μπορούμε συχνά πυκνά να αναγ-
κάζουμε την τράπεζα να βάζει ρολά και σε διαφορετικά σημεία κάθε φο-
ρά. Στις 30 Οκτώβρη πρέπει όλοι να είμαστε στην κινητοποίηση. Άλλω-
στε το έχουμε δει πως όποια ενέργεια έχει κάνει ο σύλλογος την έχει κά-
νει εξαιτίας της πίεσης και της ύπαρξης όλων όσοι είμαστε συστηματικά
στο δρόμο». 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Απεργιακή συγκέντρωση έξω
από το υπουργείο Εργασίας

στην οδό Σταδίου στην Αθήνα
πραγματοποίησαν την Τετάρτη
10/10 εργαζόμενοι στα ασφαλιστι-
κά ταμεία. 

Την 24ωρη απεργία προκήρυ-
ξαν η ΠΟΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η ΠΟ-
ΠΟΚΠ, οι ομοσπονδίες που εκ-

προσωπούν τους εργαζόμενους
στα ασφαλιστικά ταμεία. Κατά την
διάρκεια της συγκέντρωσης αντι-
προσωπεία των εργαζόμενων συ-
ναντήθηκε με στελέχη του υπουρ-
γείου χωρίς ωστόσο να πάρουν
οποιαδήποτε απάντηση απέναντι
στα τεράστια προβλήματα που
έχουν συσσωρευτεί.

Γενική συνέλευση εργαζόμενων στο Ωνάσειο, 15/10



24 ωρη απεργία σε όλο το δημόσιο το-
μέα προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την Τε-
τάρτη 14 Νοέμβρη. Η απόφαση για

24ωρη απεργία πάρθηκε κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης του Γενικού Συμβούλιου της ΑΔΕ-
ΔΥ που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 του
Οκτώβρη στα Γιάννενα. Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση της ΑΔΕΔΥ οι εργαζόμενοι διεκδικούν
ανάμεσα σε άλλα:

“Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις
και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Κα-
τάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου για το
ασφαλιστικό και όλων των αντιασφαλιστικών –
αντισυνταξιοδοτικών νόμων. Σταδιακή αποκατά-
σταση όλων των συντάξεων. Να σταματήσει η
φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του
εισοδήματός μας. Μείωση των συντελεστών του
ΦΠΑ στο 15%. 

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να κα-
λυφθούν όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία, Υγεία,
Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές
Υπηρεσίες κτλ). Κατάργηση της ελαστικής, ενοι-
κιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη
και σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις απολύ-

σεις συμβασιούχων συναδέλφων. Επέκταση, αύ-
ξηση και μη περικοπή από κανέναν εργαζόμενο
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-
γασίας, που το λαμβάνει σήμερα. Επέκταση του
θεσμού των Βαρέων κι Ανθυγιεινών στο Δημόσιο
με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια συνταξιοδότη-
σης και το χρόνο εργασίας. Λήψη μέτρων Υγιει-
νής και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την
αξιολόγηση. Συνέχιση της απεργίας – αποχής. 

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις
Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανι-

σμών, κοινωνικών υπηρεσιών και στην εμπορευ-
ματοποίηση των κοινωνικών αγαθών Όχι στην
εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερ-
ταμείο. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για
Υγεία, Παιδεία, ασφάλιση, κοινωνική προστασία
και περιβάλλον. Κατάργηση της διάταξης για το
50%+1 για τη λήψη απόφασης για απεργία. Κα-
τάργηση όλων των μνημονιακών νόμων”.

“Αυτήν την απεργία την ζητάμε πολύ καιρό
τώρα. Έρχεται να ενοποιήσει τους αγώνες όλων
των προηγούμενων μηνών. Από τα νοσοκομεία

και την εκπαίδευση, μέχρι το Βοήθεια στο Σπίτι
και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τις μάχες των
συμβασιούχων και των αναπληρωτών για μονι-
μοποίηση, μέχρι τους αγώνες για τα βαρέα και
ανθυγιεινά. Από τη μάχη ενάντια στην αξιολόγη-
ση της Γεροβασίλη μέχρι τον αντιαπεργιακό νό-
μο. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι εργαζόμε-
νοι στο δημόσιο τομέα δεν έχουν σταματήσει να
παλεύουν ενάντια στη μνημονιακή λαίλαπα. Σή-
μερα που η κυβέρνηση μιλάει για έξοδο από τα
μνημόνια ήρθε η ώρα με συντονισμένη απεργια-
κή κλιμάκωση να τα πάρουμε όλα πίσω”, δήλω-
σε στην ΕΑ η Τιάνα Ανδρέου, αναπληρωματικό
μέλος στο ΔΣ του σωματείου εργαζόμενων στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. “Και χρειάζεται να
δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί. Η διεκδίκηση των
ΒΑΕ απέδειξε πως δεν υπάρχουν στεγανά μετα-
ξύ εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Η ΓΣΕΕ πρέπει να πιάσει το γάντι της απεργίας
από την ΑΔΕΔΥ και να μετατρέψει την απεργία
σε πανεργατική. Τώρα είναι η ώρα να κλιμακώ-
σουμε όλοι μαζί τις μάχες για να διεκδικήσουμε
τα δικαιώματά μας».
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Με απεργία στις 23 ή 24 Οκτώβρη
ετοιμάζονται να απαντήσουν οι αστι-
κές συγκοινωνίες της Αθήνας στις με-
θοδεύσεις της κυβέρνησης να μοιρά-
σει το συγκοινωνιακό έργο των δημό-
σιων αστικών συγκοινωνιών σε ιδιώ-
τες.

“Ήδη με την τροπολογία που πέρα-
σαν εν κρυπτώ από τη βουλή την προ-
ηγούμενη βδομάδα ετοίμασαν το νο-
μοθετικό πλαίσιο για να αρχίσουν να
διαμοιράζουν τα διαφορετικά κομμά-
τια των συγκοινωνιών σε ιδιώτες. Από
τη μεριά μας δεν πρέπει να το επιτρέ-
ψουμε. Σαν ΣΕΛΜΑ αυτή την εβδομά-
δα βρισκόμαστε σε αναβρασμό προ-
σπαθώντας να συντονίσουμε τα δια-
φορετικά κομμάτια των αστικών συγ-
κοινωνιών της Αθήνας. Στο ΔΣ του
ΣΕΛΜΑ την Τρίτη 16/10 αποφασίσαμε
να πάρουμε μέρος στο ΔΣ του ΕΚΑ
που πραγματοποιείται την Πέμπτη
19/10, ζητώντας από το Εργατικό Κέν-
τρο της Αθήνας να προκηρύξει πανατ-
τική απεργία στις 24 ή 25 Οκτώβρη.
Είναι η ώρα να συντονίσουμε τις κινη-
τοποιήσεις μας και να απαντήσουμε
στις επιθέσεις της κυβέρνησης απερ-
γιακά”, ανέφερε στην ΕΑ ο Σπύρος
Ρεβύθης πρόεδρος του Σωματείου
Λειτουργείας Μετρό Αθήνας (ΣΕΛΜΑ). 

“Η προκήρυξη απεργίας από το
ΕΚΑ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των
δημόσιων αστικών συγκοινωνιών για
τις 24 ή 25 Οκτώβρη θα είναι ένα με-
γάλο βήμα συντονισμού των σωματεί-
ων των εργαζόμενων στις δημόσιες
αστικές συγκοινωνίες. Ταυτόχρονα η
προκήρυξη μιας τέτοιας παναττικής
απεργίας από το ΕΚΑ θα βάλει την
πίεση και στην ΓΣΕΕ να κινηθεί απερ-
γιακά τόσο στο πλευρό των εργαζόμε-
νων στις συγκοινωνίες, αλλά και συν-
τονισμένα μαζί με την ΑΔΕΔΥ σε μια
μεγάλη πανεργατική απεργία στις 14
Νοέμβρη”, τόνισε ο Σ. Ρεβύθης.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Απεργία 
ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 14/11

Εμπρός για Πανεργατική

Κλειστοί παρέμειναν όλοι οι αρχαιολογικοί χώ-
ροι σε όλη την επικράτεια την Πέμπτη 11 Οκτώ-
βρη κατά τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στο ΥΠ-
ΠΟ (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ) . Η απεργία έγινε ενάντια “στην
παραχώρηση-παράδοση κτηρίων μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων στο Υπερταμείο που δημι-
ουργήθηκε για την αποπληρωμή του δημόσιου
χρέους προς τους δανειστές της χώρας”, όπως
τονίζεται στην ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ. 

Κλειστός παρέμεινε και ο βράχος της Ακρόπο-
λης αφού δεκάδες εργαζόμενοι πήραν μέρος
στην απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας  μπρο-
στά στην είσοδο της Ακρόπολης. Η ανακοίνωση
της Ομοσπονδίας είχε μεταφραστεί και στα αγ-
γλικά και μοιραζόταν στους τουρίστες που έφθα-
ναν και έβρισκαν την Ακρόπολη κλειστή.

“Στην συγκέντρωση πήραν μέρος συνάδελφοι
από όλες τις ειδικότητες του ΥΠΠΟ. Συντηρη-
τές, εργατοτεχνίτες, αρχαιολόγοι. Με το δικό
τους πανό βρέθηκαν στη συγκέντρωση και οι
συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ. Σαν Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια ανοίγαμε τη συζήτηση
της σύνδεσης των διαφορετικών αγώνων. Από

την απεργία των υγειονομι-
κών την βδομάδα που μας
πέρασε για προσλήψεις και
δημόσια δωρεάν Υγεία για
όλους μέχρι το ξεπούλημα
των αρχαιολογικών χώρων
και τους αγώνες για μόνιμη
και σταθερή εργασία, οι μά-
χες όλων των εργαζόμενων
σε δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα είναι ανάγκη να ενω-
θούν”, ανέφερε ο Αντώνης
Φώσκολος εργαζόμενος στο
Βράχο της Ακρόπολης.

Χανιά
Απεργιακή Συγκέντρωση

έγινε και στα Χανιά στην είσοδο στο Φρούριο
του Φιρκα την Πέμπτη 11/10. “Απεργούμε σήμε-
ρα μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του
υπουργείου Πολιτισμού και ζητάμε τα μνημεία
να επιστρέψουν στο φορέα του κρατους και να

διασφαλιστεί ότι η διαχειρίση τους θα γίνεται
από το υπουργείο πολιτισμού και μόνο”, είπε
στην ΕΑ η Νατάσα Αποστολάκη από το τοπικό
παράρτημα Κρήτης του Συλλόγου Αρχαιολόγων.

Κυριάκος Μπάνος

Με επιτυχία η απεργία στο ΥΠΠΟ

ΥΠΑΝ 
Με νέα συγκέντρωση την Πέμπτη

18/10 συνεχίζουν οι εργαζόμενοι στις
Γενικές Γραμματείες Βιομηχανίας και
Εμπορίου στο κτίριο της πλ. Κάνιγγος,
τις κινητοποιήσεις τους για αυξήσεις
με βασικό αίτημα την αποκατάσταση
των μισθολογικών αδικιών στο υπ. Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης.

Στην κινητοποίηση της Πέμπτης
18/10 οι εργαζόμενοι στο κτίριο της πλ.
Κάνιγγος θα πραγματοποιήσουν συγ-
κέντρωση στο ισόγειο του υπουργείου
ενώ θα ακολουθήσει συνέλευση και
πορεία στο κεντρικό κτήριο του υπουρ-
γείου στο Σύνταγμα στην οδό Νίκης.

Οι τραυματιοφορείς, μετά τη
συμμετοχή τους στην απεργία και
τη διαδήλωση της 10ης Οκτώβρη,
βγαίνουν ξανά στο δρόμο με απερ-
γία την Τετάρτη 17/10 και συγκέν-
τρωση στις 12:30μμ έξω από το
Υπουργείο Υγείας. Την κινητοποί-
ηση της Πανελλήνιας Ένωσης
Τραυματιοφορέων στηρίζει και η
ΠΟΕΔΗΝ, προκηρύσσοντας 5ωρη
στάση εργασίας για τους τραυμα-
τιοφορείς των νοσοκομείων της Ατ-
τικής και 24ωρη απεργία για τους
συναδέλφους τους στα νοσοκο-
μεία όλων των άλλων πόλεων.

Το μεγάλο ζήτημα της έλλειψης
προσωπικού και των προβλημάτων
που προκαλεί η μικρή χρηματοδό-
τηση είναι η αφορμή για τη νέα
απεργιακή κινητοποίηση. Χαρακτη-
ριστικά τα όσα καταγγέλλει η ΠΟΕ-
ΔΗΝ στο απεργιακό της κάλεσμα:
“Οι τραυματιοφορείς που υπηρε-
τούν στα Νοσοκομεία είναι κάτω
του ορίου ασφάλειας, με αποτέλε-
σμα να υπάρχουν μεγάλες καθυ-
στερήσεις στις διακομιδές των
ασθενών. Πολλές φορές αναγκά-

ζονται συνοδοί να μεταφέρουν
ασθενείς ή να περιφέρονται για
εξετάσεις μόνοι τους αν και έκτα-
κτα περιστατικά.

Παρότι λιγοστοί οι τραυματιοφο-
ρείς, επιφορτίζονται με αλλότρια
καθήκοντα που μπορεί να θέσουν
σε κίνδυνο ζωές ασθενών, καθώς
επίσης μένουν έκθετοι για ποινικά
αδικήματα.

Ο εξοπλισμός για την μεταφορά
των ασθενών είναι για τα σκουπί-
δια. Καρότσια, φορεία, χαλασμένα.

Κινδυνεύουν με πτώση οι ασθενείς
από το φορείο. Δεν υπάρχουν
ασθενοφόρα για τις εσωτερικές
διακομιδές των ασθενών. Έξω στη
βροχή, το κρύο, μεταφέρονται οι
ασθενείς σε μεγάλες αποστάσεις
στον περιβάλλοντα χώρο του Νο-
σοκομείου. Τις ημέρες των εφημε-
ριών στα Νοσοκομεία οι ασθενείς
ταλαιπωρούνται. Μεγάλη είναι η
καθυστέρηση για εξετάσεις όπως
ακτινογραφίες, αξονικές, τομογρα-
φίες, υπέρηχοι, ενδοσκοπήσεις”. 

17/10 Απεργούν οι τραυματιοφορείς

Απεργιακή συγκέντρωση στο
βράχο της Ακρόπολης, 11/10
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Ανδρέου Μαρία, 
εκπαιδευτικός, ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά

Άρεφ Ραχμάν, Κοινότητα Μπαγκλαντές

Ασλάμ Τζαβέντ, 
επικεφαλής Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος

Βαλένθια Τζο, 
Ένωση Φιλιππινέζων Εργατών KASAPI Hellas

Βάμπου Μαίρη, ΚΕΕΡΦΑ Αιγάλεω

Βούλτσος Νίκος, ΚΕΕΡΦΑ Παγκρατίου

Διαβολάκης Θανάσης, ΔΣ ΟΙΕΛΕ, Κερατσίνι

Δουζένη Χρύσα, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

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, 
μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ και EUROMEI

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

Κοντουδάκης Λεωνίδας, αυτόπτης μάρτυρας 
στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη

Κουνάδη Αιμιλία, ΚΕΕΡΦΑ Αιγάλεω

Κούτρας Γιάννης, 
αντιπρόεδρος της ΕΝΙΘ και μέλος ΔΣ Συλλόγου
Εργαζόμενων Ιπποκράτειου Θεσ/νίκης

Κωνσταντίνου Πέτρος, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Λίτσης Μωϋσής, δημοσιογράφος

Λυμπεράτος Μιχάλης, πανεπιστημιακός

Μακόλευ Λορέτα, 
Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής

Μανταίος Κώστας, πρόεδρος Συνδέσμου
Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντίστασης 1967-74

Μαρτζούκος Αλέξανδρος, ηθοποιός, μέλος ΔΣ ΣΕΗ

Μούσα Αλοντάντ, γιατρός

Μπέη Εύα, ζωγράφος

Μηλιαζήμ Τζεμαλή, εκπαιδευτικός στη Ξάνθη

Νικολάου Μανος, ΚΕΕΡΦΑ

Ντάσιου Μαρία, γιατρός ΕΟΠΠΥ

Παπαδάκης Κώστας, 
Πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Παπαστράτης Προκόπης, πανεπιστημιακός

Πατσόπουλος Διονύσης, Αλληλεγγύη Πειραιά

Σαπουντζάκης Πέτρος, Πολύχρωμο Σχολείο

Σκαρμέας Κώστας, 
Πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Στάμου Άννα, Μουσουλμανική Ενωση Ελλάδος

Σηφακάκης Γιάννης, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συλαϊδής Βασίλης, 
μέλος ΔΣ Εργαζομένων Ιντρακόμ

Τζάκου Δήμητρα, ΚΕΕΡΦΑ Μαρουσίου

Τορμπουζίδης Κώστας, 
δικηγόρος ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης

Τριμπόνιας Βαγγέλης, δικηγόρος

Τσόλκα Ελένη, εκπαιδευτικός στον Πειραιά

Τσορμπατζόγλου Μιχάλης, 
εκπαιδευτικός στη Λέσβο

Χατζηνικολάου Βαγγέλης, σκηνοθέτης

Χοσαμί Ραμιάρ, Ιρανοί πρόσφυγες

Ψάνης Παρασκευάς, ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου 

Το νέο Συντονιστικό
της ΚΕΕΡΦΑ

Η Απόφαση της Συνέλευσης
Η ανάπτυξη ενός νέου μαζικού κινήματος

κατά της ανερχόμενης φασιστικής
απειλής και των ρατσιστικών πολιτικών

των κυβερνήσεων και της ΕΕ είναι επιτακτική
ανάγκη για να ηττηθεί η ακροδεξιά και ο φασι-
σμός, για να νικήσει η αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες.

Δίνουμε μάχη ενάντια στην ακροδεξιά και
ενάντια στην ατζέντα της ισλαμοφοβίας, του
ρατσισμού, των κλειστών συνόρων της ΕΕ-
φρούριο, του αποκλεισμού των λιμανιών και
των πόλεων για τους πρόσφυγες. Δεν αφήνου-
με περιθώρια στους φασίστες να φοράνε τον
μανδύα του κοινοβουλευτικού κόμματος και να
επιβάλουν ρυθμιστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Η μάχη αυτή αγκαλιάζεται από χιλιάδες σε
πολλές χώρες. Στις ρατσιστικές και σεξιστικές
επιθέσεις του Τραμπ απάντησαν μαζικές δια-
δηλώσεις σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ. Στην
Ιταλία, ο Σαλβίνι αντιμετωπίζει κύμα διαδηλώ-
σεων για να ανοίξουν τα σύνορα και τα λιμά-
νια στους πρόσφυγες. Στη Βρετανία ο Τραμπ
βρέθηκε μπροστά σε διαδηλώσεις εκατοντά-
δων χιλιάδων. Στη Γερμανία, οι αντιφασίστες
βγήκαν στους δρόμους ενάντια στις προκλή-
σεις των νεοναζί στο Κέμνιτς, το Αμβούργο,
το Βερολίνο. Στην Αυστρία, η συγκυβέρνηση
με συμμετοχή της ακροδεξιάς αντιμετωπίζει
μαζικές διαδηλώσεις στη Βιέννη και στα σύνο-
ρα με τη Γερμανία.

Οι διαδηλώσεις στα πέντε χρόνια από τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα ήταν ένας σημαν-
τικός σταθμός του κινήματος, με χιλιάδες κό-
σμου να δίνει παρών στις αντιφασιστικές κινη-
τοποιήσεις. Στις 15 Σεπτέμβρη, η αντιφασιστι-
κή κινητοποίηση στο Σύνταγμα ένωσε στο
δρόμο εργαζομένους, φοιτητές, μετανάστες
και πρόσφυγες, καλλιτέχνες, ΛΟΑΤΚΙ, στέλ-
νοντας το μήνυμα: στη φυλακή οι φασίστες,
ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες. Η ΚΕΕΡ-
ΦΑ έχει δώσει τη δική της συμβολή με όλη της
τη δράση χρόνια τώρα και ιδιαίτερα με τις
πρωτοβουλίες της για διεθνή συντονισμό.

Η νέα ρατσιστική συμφωνία των χωρών της
ΕΕ στις 28 Ιούνη με την υπογραφή της ελληνι-
κής κυβέρνησης κλιμακώνει τις επιθέσεις κα-
τά των προσφύγων με πνιγμούς χιλιάδων στη
Μεσόγειο και το άπλωμα στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης σε όλη την Ευρώπη. Η ενίσχυση
των περιπολιών της FRONTEX και η εγκατά-
σταση πλατφορμών-πλωτών φυλακών σε συ-
νεργασία με χώρες της Αφρικής αποτελεί κα-
τάργηση του δικαιώματος στο άσυλο για τους
πρόσφυγες.

Η σύγκρουση με τις ρατσιστικές πολιτικές
της ΕΕ-φρούριο είναι αναγκαία για να σταμα-
τήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς. Κλείνουμε
το δρόμο σε κάθε προσπάθεια της ακροδεξιάς
και των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να σπεί-
ρουν το τρόμο στις γειτονιές και να ξαναστή-
σουν τάγματα εφόδου φορώντας την μάσκα
του πατριώτη για το όνομα της Μακεδονίας.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής μπαίνει στην τελι-
κή ευθεία και η έκβαση της θα είναι καθορι-
στική για την δυνατότητα των φασιστών να
ανασυνταχθούν. Δυναμώνουμε την καμπάνια
για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Στηρί-
ζουμε τις πρωτοβουλίες των δικηγόρων της
Πολιτικής Αγωγής για την επιτάχυνση της δί-
κης. Στέλνουμε το μήνυμα ότι οποιαδήποτε

απόπειρα να πέσουν στα μαλακά οι δολοφό-
νοι θα βρει απέναντί της το μαζικό αντιφασι-
στικό κίνημα που απαιτεί να πάνε φυλακή και
να κλείσουν τα Γραφεία-ορμητήριά τους.

Προωθούμε την συντονισμένη δράση των
συνδικάτων, του εργατικού και του νεολαιίστι-
κου κινήματος ενάντια στους νεοναζί. Επιδιώ-
κουμε την ενιαιομετωπική συνεργασία της Αρι-
στεράς μέσα σε αυτή τη δράση και προωθού-
με άμεσα διεκδικήσεις για να χτίσουμε μαζικό
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα:

Διεκδικούμε
• Διεκδικούμε ανοικτά σύνορα ενάντια στην
Ευρώπη-φρούριο. Υπερασπίζουμε τους πρό-
σφυγες. Διεκδικούμε την κατάργηση της ρα-
τσιστικής συμφωνίας της ΕΕ της 28ης Ιούνη,
την κατάργηση των συμφωνιών ΕΕ-Τουρκίας
και ΕΕ-Λιβύης, για να μπει τέλος στους πνιγ-
μούς στη Μεσόγειο και να μπει τέρμα στην κα-
τάργηση του δικαιώματος στο άσυλο. Απαιτού-
με να μπει τέλος στην εμπλοκή στις πολεμικές
επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.
• Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των προσφύγων
για να σταματήσει ο εγκλωβισμός στα νησιά
του Αιγαίου, να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης και να σταματήσουν οι απελάσεις.
Ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων. Απαι-
τούμε ισότιμη πρόσβαση για όλα τα προσφυ-
γόπουλα στα σχολεία και για όλους στη δημό-
σια περίθαλψη. Ανθρώπινη στέγαση στις πό-
λεις και όχι σε στρατώνες-γκέτο. Ο νικηφόρος
αγώνας για την λειτουργία του σχολείου της
Πακιστανικής κοινότητας στα Σεπόλια είναι
δείγμα της δύναμης του μαζικού κινήματος.
Πιο πρόσφατα, ο αγώνας των προσφύγων στο
καμπ της Μαλακάσας άνοιξε την διεκδίκηση
να πάνε τώρα σε σπίτια μέσα στις πόλεις, να
μην γεμίσει η Ελλάδα καμπ τύπου Μόρια.
• Διεκδικούμε άσυλο, άδεια παραμονής και
εργασίας και διαβατήρια για όλους χωρίς
αποκλεισμούς. Με νέο νόμο να νομιμοποι-
ηθούν μαζικά και χωρίς αποκλεισμούς οι με-
τανάστες χωρίς χαρτιά. Ίσα δικαιώματα, με
δικαίωμα ψήφου στις εκλογές και εγγραφή
στα συνδικάτα. Διεκδικούμε κατάργηση των
διακρίσεων σε βάρος των μουσουλμάνων,
τζαμιά και νεκροταφεία σε όλη την Ελλάδα.
• Αγωνιζόμαστε για να κλείσουν τα Γραφεία-
ορμητήρια των νεοναζί της Χρυσής Αυγής

παντού. Γρήγορη ολοκλήρωση της δίκης, με
καταδίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής.
Να μπει τέλος στην κρατική χρηματοδότησή
της. Η πορεία της δίκης έχει αποκαλύψει τους
δεσμούς των νεοναζί με την Αστυνομία και εί-
ναι άμεσο το αίτημα να τσακίσουμε αυτούς
τους δεσμούς. Οι απόπειρες συγκάλυψης της
δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου ενθαρρύ-
νουν τους φασίστες να προχωρούν σε επιθέ-
σεις. Απαιτούμε δικαιοσύνη για τον Ζακ.
• Διεκδικούμε να σταματήσει κάθε προβολή
της Χρυσής Αυγής από τα ΜΜΕ και να δοθεί
επιτέλους δημοσιότητα στη δίκη και στις απο-
καλύψεις για τη δολοφονική δράση της ναζι-
στικής συμμορίας. 

Όπλο μας είναι η μαζική ενωτική δράση,
στην οποία πρέπει να μπουν μπροστά τα συν-
δικάτα, οι κοινότητες μεταναστών και προ-
σφύγων, η νεολαία στα σχολεία και τα πανεπι-
στήμια, οι συλλογικότητες της γειτονιάς και οι
οργανώσεις της αριστεράς. Χτίζουμε τοπικές
επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ στις γειτονιές, συ-
σπειρώνουμε 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, για να μπει τέλος
στις επιθέσεις των φασιστών.

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις με-
γάλες κεντρικές πρωτοβουλίες το επόμενο
διάστημα.
• Συντονιζόμαστε με το κίνημα στην Ευρώπη
για τη διεθνή κινητοποίηση κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού στις 16 Μάρτη 2019.
• Απλώνουμε παντού την καμπάνια για τη δί-
κη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής και το κλείσι-
μο των Γραφείων-ορμητηρίων τους. Στηρίζου-
με άμεσα τις αντιφασιστικές δράσεις στη Σα-
λαμίνα και το Πέραμα.
• Προωθούμε καμπάνια κατά των στρατοπέ-
δων στα νησιά και στην ενδοχώρα, διεκδικών-
τας οι πρόσφυγες να μπουν στις πόλεις, να
κλείσουν όλα τα κέντρα κράτησης και τα γκέ-
το. Στηρίζουμε τις δράσεις των προσφύγων
και των μεταναστών για την κατάκτηση όλων
των δικαιωμάτων που τους ανήκουν.

Για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, πολέμους,
εκμετάλλευση, χωρίς ισλαμοφοβία και αντιση-
μιτισμό, χωρίς νεοναζί και ρατσισμό. 

Κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο Ρουφ, 13/10



Η πιο μαζική και η πιο επιτυχη-
μένη από το 2013, όταν ξεκί-
νησε σαν θεσμός μέχρι σή-

μερα, ήταν η Διεθνής Συνάντηση και
Πανελλαδική Συνέλευση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ το Σάββατο 13 Οκτώβρη στο
Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στο Ρουφ.
Τα βήματα που έχει κάνει το αντιρα-
τσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα
στην Ελλάδα και διεθνώς, τόσο πο-
λιτικά στις αιχμές και τις δράσεις
του όσο και οργανωτικά κινητοποι-
ώντας πια πλειοψηφίες στους δρό-
μους, έδωσαν τον τόνο και την αυτο-
πεποίθηση σε όλες και όλους ότι ο
αγώνας ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες μπορεί να είναι νικη-
φόρος.

Τον κόσμο υποδέχτηκε ένας χώ-
ρος διακοσμημένος με πολύχρωμα
αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά
πανό και μια τεράστια έκθεση φωτο-
γραφίας και αφίσας από αμέτρητες
κεντρικές και τοπικές διαδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια της προσέλευσης,
όλοι είχαν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν το βίντεο από την μαζική
διαδήλωση στη Βουλή και τη συναυ-
λία στο Σύνταγμα στις 15 Σεπτέμ-
βρη, στα πέντε χρόνια από τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα, καθώς
και να επισκεφτούν τα τραπεζάκια
με τα υλικά -μπλούζες, κονκάρδες,
προκηρύξεις- της ΚΕΕΡΦΑ. Καθώς
γέμιζε το γήπεδο, τόσο συναντούσε
κανείς ανάμεικτα πολύγλωσσα «πη-
γαδάκια» αγωνιστών και αγωνι-
στριών που αντάλλασαν σκέψεις και
εμπειρίες από τις κοινές μάχες και
τη συνέχειά τους.

Υπό το σύνθημα «Πες το δυνατά,
πες το καθαρά, σύνορα ανοιχτά για
την προσφυγιά» ξεκίνησε η πρώτη
συζήτηση «Η αντίσταση στο ρατσι-
σμό και την ακροδεξιά απειλή θα νι-
κήσει». Τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, τους αγωνιστές και τις
αγωνίστριες από τις άλλες χώρες,
τα μέλη των τοπικών επιτροπών της
ΚΕΕΡΦΑ από όλη την Ελλάδα και
μιας σειράς άλλων συλλογικοτήτων
που συμμετείχαν στη Διεθνή Συνάν-
τηση καλωσόρισε η Κατερίνα Θωί-
δου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας
που μαζί με τη Χρύσα Δουζένη από
το κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες συντόνισαν την κουβέντα. 

Ήταν μια δυνατή αρχή καθώς στο
πάνελ βρέθηκαν ο πανεπιστημιακός
Γιώργος Τσιάκαλος, ο πρόεδρος του
ΣΦΕΑ 1967-74 Κώστας Μανταίος, ο
εκπρόσωπος του Aufstehen gegen
Rassismus! (Ξεσηκωθείτε ενάντια
στο Ρατσισμό) από τη Γερμανία Φόλ-
καρτ Μόσλερ, η μουσικός Ναταλία
Ρασούλη, ο δικηγόρος από την Πολι-
τική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής Κώστας Παπαδάκης, ο εκπρόσω-
πος των Stand up to Racism, Unite
against Fascism και Love Music-Hate
Racism από τη Βρετανία Μπράιαν Ρί-
τσαρντσον και ο συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου. Οι
ομιλίες τους προκάλεσαν όλων των
ειδών τα συναισθήματα. Θυμό για τις

ρατσιστικές πολιτικές της ΕΕ και τη
βαρβαρότητα που προκαλούν με τη
στήριξη και της ελληνικής κυβέρνη-
σης, οργή για τις επιθέσεις των
ακροδεξιών και ναζιστικών συμμο-
ριών που προσπαθούν παντού να ση-
κώσουν κεφάλι, συγκίνηση και σεβα-
σμό για τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες που δεν το βάζουν κάτω
αλλά αγωνίζονται για την ελευθερία
και τα δικαιώματά τους, χαρά για τις
επιτυχίες του κινήματος σε διεθνές
επίπεδο και έμπνευση για την κλιμά-
κωση του αγώνα.

Αιτήματα
Στις τρεις κεντρικές μάχες που δί-

νει η ΚΕΕΡΦΑ και το αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα ήταν αφιε-
ρωμένες οι επόμενες, παράλληλες
συζητήσεις-σεμινάρια. Τα αιτήματα
για ανοιχτά σύνορα, για πόλεις ανοι-
χτές στους πρόσφυγες και τα παιδιά
τους, για άσυλο, στέγη, πρόσβαση
στην υγεία και την παιδεία για όλες
και όλους, βρέθηκαν στο κέντρο του
πρώτου σεμιναρίου, «Η Αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες», με συντονίστρια
τη Μαρία Ανδρέου από την ΚΕΕΡΦΑ
Πειραιά. Και εξειδικεύτηκαν από
τους ομιλητές στους τρόπους που
μπορούν να υλοποιηθούν. Η Στέλλα
Πρωτονοταρίου, εκπαιδευτικός, από
την Ανοιχτή Πόλη, στάθηκε για πα-
ράδειγμα στους αγώνες του εκπαι-
δευτικού και γονεϊκού κινήματος από
τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα
για την ένταξη των παιδιών των μετα-
ναστών, των προσφύγων, των Ρομά
στα σχολεία, θυμίζοντας συγκεκριμέ-
να τη μάχη στο 132ο Δημοτικό Αθή-
νας παλιότερα και στο 144ο Δημοτι-
κό στα Σεπόλια πιο πρόσφατα.

Ανάλογες ήταν οι παρεμβάσεις
γιατρών και εργαζόμενων στην

υγεία, όπως του Γιάννη Κούτρα από
το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και
του Μούσα Αλοντάντ από το ΓΟΝΚ,
για τις μάχες που δίνουν για την
πρόσβαση των προσφύγων στα νο-
σοκομεία, αλλά και αγωνιστών και
αγωνιστριών από τις τοπικές ΚΕΕΡ-
ΦΑ, όπως της Λουίζας Γκίκα από τα
Γιάννενα, για να κλείσουν τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης όπως αυτό στον
Κατσικά και να ενταχτούν οι πρό-
σφυγες στις πόλεις. Από το πάνελ ο
Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογρά-
φος, ο Νασίμ Μπικάς από το στρατό-
πεδο της Μαλακάσας και η Αλεξάν-
δρα Μαρτίνη, από την ΚΕΕΡΦΑ Βο-
ρείων Αττικής είχαν επίσης εστιάσει
σε συγκεκριμένα μέτωπα που χρει-
άζεται να βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή το επόμενο διάστημα.

Τις πρωτοβουλίες του κινήματος
για να μπουν οι φασίστες στη φυλα-
κή ανέδειξε το δεύτερο σεμινάριο
«Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής»
με συντονίστρια την Λίλιαν Μπουρί-
τη από την ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου.
Στην εξέλιξη της δίκης και το ρόλο
του αντιφασιστικού κινήματος στά-
θηκαν ο Θανάσης Καμπαγιάννης και
ο Δημήτρης Ζώτος από την Πολιτική
Αγωγή, στη μάχη για να ξεριζωθούν
οι χρυσαυγίτες στη Σαλαμίνα και το
Πέραμα ο Ανδρέας Σπαθής από την
Ενωτική Πρωτοβουλία Αντιφασιστών
Σαλαμίνας που κάλεσε και στη δια-
δήλωση στις 20 Οκτώβρη στην πε-
ριοχή (περισσότερα για την κινητο-
ποίηση στη σελίδα 3, 15).

Η παρουσία των τοπικών επιτρο-
πών της ΚΕΕΡΦΑ στη δίκη, οι εκδη-
λώσεις τους στις γειτονιές, ο αγώ-
νας για να κλείσουν τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής παντού, η καμπάνια
για μην προβάλλεται η ναζιστική
συμμορία στα ΜΜΕ, οι διαδηλώσεις

ενάντια στις επιθέσεις των ταγμάτων
εφόδου της, ήταν το περιεχόμενο
της κουβέντας. Ανάμεσα στις πα-
ρεμβάσεις που ξεχώρισαν ήταν αυτή
της Στέλλας Μπελιά από τις Οικογέ-
νειες Ουράνιο Τόξο που στάθηκε
στη ρατσιστική δολοφονία του Ζακ
Κωστόπουλου, προβάλλοντας τη μά-
χη για να μην μείνει αναπάντητη ως
κομμάτι και του αντιφασιστικού αγώ-
να. Είχε ήδη διαβαστεί ο χαιρετι-
σμός που είχε στείλει η Ομάδα Pro-
ud Seniors Greece με αντίστοιχο μή-
νυμα.

Συντονισμός
Η νέα Διεθνής Ημέρα Αντιρατσι-

στικής και Αντιφασιστικής Δράσης
στις 16 Μάρτη 2019 συζητήθηκε στο
τρίτο σεμινάριο «Διεθνής συντονι-
σμός» με συντονίστρια τη Δήμητρα
Κομνιανού από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσα-
λονίκης. Δίπλα στον Πέτρο Κωνσταν-
τίνου, το Θανάση Διαβολάκη, από το
ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και την Αργυρή Ερω-
τοκρίτου, από το Νοσοκομείο Γεννη-
ματάς, η Μαρίνα Γκαρσία Μοράντε
από τη Βαρκελώνη μίλησε για τους
αγώνες στην Καταλονία. Όλοι οι διε-
θνείς προσκεκλημένοι βρέθηκαν σε
αυτό το σεμινάριο και πήραν το λόγο
για να αναδείξουν ότι η μάχη ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες εί-
ναι παντού κοινή και να τονίσουν τη
σημασία του συντονισμού και της νέ-
ας μέρας δράσης (περισσότερα στις
σελίδες 10-11).

Από όλα τα σημεία που δόθηκαν
αγώνες το προηγούμενο διάστημα
και από όλα όσα είναι στο επίκεντρο
σήμερα, έγιναν παρεμβάσεις και
προτάσεις για τη συνέχεια. Χαρα-
κτηριστική ήταν η παρέμβαση του
Ναζίρ, Πακιστανού εργάτη στη Μύ-
κονο που πριν μερικές βδομάδας εί-

χε δεχτεί ρατσιστική επίθεση από
τον εργοδότη του. Ο ίδιος ευχαρί-
στησε την Πακιστανική Κοινότητα
και την ΚΕΕΡΦΑ που στάθηκαν στο
πλευρό του. Για τον αγώνα για να
κλείσει το κολαστήριο της Μόριας
και να απομονωθούν η ακροδεξιά
και οι φασίστες της Λέσβου, μίλησε
ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου, εκπαι-
δευτικός στο νησί. Στο ρατσιστικό
έγκλημα με τις τρεις δολοφονημέ-
νες γυναίκες στον Έβρο, ως αποτέ-
λεσμα του φράχτη και της πολιτικής
των κλειστών συνόρων, στάθηκαν
πολλές τοποθετήσεις. Όπως επίσης
και στον τραγικό θάνατο έντεκα
προσφύγων και μεταναστών που την
ίδια μέρα το πρωί κάηκαν ζωντανοί
σε ατύχημα στην εθνική οδό μέσα
στο βαν στο οποίο ήταν κρυμμένοι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας,
έφταναν τα νέα από τις αντιρατσιστι-
κές και αντιφασιστικές κινητοποι-
ήσεις που βρίσκονταν την ίδια ώρα
σε εξέλιξη στο εξωτερικό και κύρια
από το Βερολίνο. Η διαδικασία ξεκί-
νησε το πρωί με την ενημέρωση ότι
60.000 περίπου διαδηλωτές βρίσκον-
ταν ήδη συγκεντρωμένοι στη γερμα-
νική πρωτεύουσα περιμένοντας να
ξεκινήσει η πορεία και έκλεισε το
βράδυ με την είδηση ότι το πλήθος
ξεπέρασε τους 240.000 διαδηλωτές,
κάνοντας όλους να πανηγυρίζουν.

«Όλοι μαζί να σβήσουν οι ναζί»
ήταν η τελευταία συζήτηση με συν-
τονίστρια τη Φύλλια Πολίτη από την
ΚΕΕΡΦΑ Πατήσια-Γαλάτσι-Κυψέλη
και ένα πάνελ που ένωνε ξανά εκ-
προσώπους από πολλά κινήματα και
χώρους. Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος της Πακιστανικής Κοινότητας
Ελλάδας, ο Ντενί Γκοντάρ από την
Πορεία Αλληλεγγύης της Γαλλίας, ο
Ντάβιντ Άλμπριχ από την Πλατφόρ-
μα για μια Ανθρώπινη Πολιτική Ασύ-
λου της Αυστρίας, η Κατερίνα Θωί-
δου από τη Νίκαια, ο Κώστας Κατα-
ραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος
Σάββας, ο Πέτρος Σαπουτζάκης, εκ-
παιδευτικός, από το Πολύχρωμο
Σχολείο και ο Γιάννης Σηφακάκης
από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κέρδι-
σαν το ακροατήριο με τις ομιλίες
τους που συμπύκνωσαν τα μέτωπα
του κινήματος. Από τις παρεμβάσεις
ξεχώρισαν αυτή της Άννας Στάμου
από τη Μουσουλμανική Ένωση Ελ-
λάδας που μίλησε για τη μάχη ενάν-
τια στην ισλαμοφοβία καθώς και της
Αλεξίας Τσούνη από τη φεμινιστική
ομάδα Το Μωβ που μίλησε για τα
κολαστήρια της Μόριας και της Πέ-
τρου Ράλλη, ειδικά για τις γυναίκες.

Η ημέρα έκλεισε με την απόφαση
της Συνάντησης και το νέο Συντονι-
στικό της ΚΕΕΡΦΑ να ψηφίζονται
ομόφωνα.

Λένα Βερδέ
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Προχωράμε με νέα ορμή

Πρόσφυγες από τα στρατόπεδα προσφύγων χαιρετούν τη Διεθνή Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 13/10 (περισσότερα στη σελ. 13)



Μπράιαν 
Ρίτσαρντσον

Συντρόφισσες και σύντροφοι
φέρνω χαιρετισμούς αλληλεγ-

γύης από το Κίνημα Αντισταθείτε
στο Ρατσισμό (Stand Up to
Racism), την κίνηση Ενωθείτε κατά
του Φασισμού (Unite Against Fas-
cism) και την κίνηση Αγάπη για τη
Μουσική – Μίσος για το Ρατσισμό
(Love Music Hate Racism) στη Βρε-
τανία. Ευχαριστώ την ΚΕΕΡΦΑ που
με κάλεσε. 

Είμαστε υπερήφανοι για το ότι
έχουμε χτίσει μια μεγάλη παράδο-
ση ενιαιομετωπικής δράσης ενάν-
τια στους φασίστες και το ρατσι-
σμό και θα συνεχίσουμε σε αυτό το
δρόμο. Όπως επίσης είναι μεγάλη
η παράδοση που έχει χτιστεί μέσα
από τη δική σας πλατφόρμα, από
το βήμα της οποίας μιλάω σήμερα.
Αντλήσαμε μεγάλη έμπνευση από
τους 70.000 αντιφασίστες που δια-
δήλωσαν στην Αυστρία το Γενάρη,
από τους χιλιάδες που διαδήλωσαν
ενάντια στο AfD στο Κέμνιτς, αλλά
και τις αντιφασιστικές διαδηλώσεις,
τις συναυλίες και τις διαμαρτυρίες
σε όλη τη Γερμανία. Κι εμπνεόμα-
στε από τον αγώνα που δίνετε στην
Ελλάδα για να στείλετε τη Χρυσή
Αυγή πίσω στον υπόνομο που ανή-
κει. 

Το επόμενο Σάββατο οργανώνου-
με ένα μεγάλο συνέδριο στο Λονδί-
νο και στις 17 Νοέμβρη πάμε για
μια μεγάλη πανεθνική διαδήλωση
ενάντια στο ρατσισμό και τους φα-
σίστες. 

Αυτά είναι τα επόμενα βήματα
για μας κι αμέσως μετά ανυπομο-
νούμε να διαδηλώσουμε από κοι-
νού σε μια μέρα διεθνούς δράσης
κι αλληλεγγύης στις 16 Μάρτη
2019. 

Στο Λευκό Οίκο είναι πρόεδρος
ένας αρχιρατσιστής, ο Ντόναλντ
Τραμπ. Είναι αυτός που αποκάλεσε
“καλούς ανθρώπους”, τους νεοναζί
που διαδήλωσαν στο Σάρλοτσβιλ
πέρυσι και δολοφόνησαν την Χέδερ
Χάγερ. Αλλά είναι κι αυτός – ο υπο-
τίθεται πιο ισχυρός άνθρωπος στον
κόσμο - που φοβόταν κι έτρεμε
όταν έπρεπε να έρθει στο Λονδίνο,
λόγω των μεγάλων αντιδράσεων
εναντίον του. Εκατοντάδες χιλιάδες
βγήκαν στους δρόμους για να εξα-
σφαλίσουν ότι δεν θα πλησίαζε
στην πρωτεύουσα και τα κατάφε-
ραν. Αυτή είναι η δύναμη του κινή-
ματός μας. Αυτή η δύναμη υπάρχει
σε όλες τις χώρες και θα πρέπει σε
κάθε μια, να βοηθήσουμε τους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες – τις
συντρόφισσες από το γυναικείο κί-
νημα, από τους αγώνες για το περι-

βάλλον, τους αντιρατσιστές ακτιβι-
στές κλπ – να χτίσουν το κίνημα
που θα στείλει την ακροδεξιά και
τους φασίστες στα σκουπίδια.

Αυτοπεποίθηση
Με αυτή την αυτοπεποίθηση θα

πρέπει σε κάθε κοινότητα, γειτονιά,
εργατικό σωματείο, φοιτητικό σύλ-
λογο, να οργανώσουμε ότι όλος ο
κόσμος θα κατέβει στους δρόμους
μαζί μας στις 16 Μάρτη.

Και κάτι ακόμα. Είναι σημαντική η
βοήθεια του πολιτισμού. Ένα από
τα πανό σας στην αίθουσα, έχει τον
Παύλο Φύσσα, έναν από τους πιο
σημαντικούς ράπερ, που δολοφο-
νήθηκε από τους φασίστες. Και μία
από τις ομιλήτριες το πρωί, η Νατα-
λία Ρασούλη, μίλησε για τη σημα-
σία της μουσικής και του πολιτι-
σμού στον αγώνα μας. Πιστεύω ότι

είναι τεράστιος ο ρόλος που παίζει
στο να μεγαλώνει το αντιρατσιστικό
κι αντιφασιστικό κίνημα. Ένα από
τα πράγματα που είμαστε περήφα-
νοι στη Βρετανία είναι το Rock
Against Racism, ένα κίνημα που κα-
τάφερε να νικήσει τους φασίστες
του Εθνικού Μετώπου τη δεκαετία
του '70.  Σήμερα ρόλο – κλειδί στο
κίνημα παίζει η κίνηση Love Music
Hate Racism που ενώνει τον κόσμο
σε αντιρατσιστικές κι αντιφασιστι-
κές συναυλίες. Στη Γερμανία δεκά-
δες χιλιάδες συμμετείχαν στην αν-
τιφασιστική συναυλία στο Κέμνιτς.

Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη
δύναμη της μουσικής και τις συ-
ναυλίες, οργανώνοντάς τες, μοιρά-
ζοντας προκηρύξεις σε αυτές κι
ενώνοντας κόσμο στη σκηνή που
αγαπά τη μουσική και μισεί το ρα-
τσισμό.
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Διεθνής του αντιφασισμού στην Αθήνα ΙΤΑΛΙΑ

Με μια μεγάλη πανεθνική διαδή-
λωση στη Ρώμη στις 27 Οκτώ-

βρη ετοιμάζεται το αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα της Ιτα-
λίας να απαντήσει στη ρατσιστική
ατζέντα του Σαλβίνι. Συνδικάτα βά-
σης, αντιρατσιστικές συλλογικότη-
τες, οργανώσεις μεταναστών και
προσφύγων από όλη τη χώρα κα-
λούν στη διαδήλωση και οργανώ-
νουν τη συμμετοχή τους με μαζικές
αποστολές.

Είναι το επόμενο βήμα μετά τις
μαζικές αντιρατσιστικές και αντιφα-
σιστικές κινητοποιήσεις που έχουν
γίνει στη γειτονική χώρα τους τε-
λευταίους μήνες ενάντια στις φασι-
στικές δολοφονίες μεταναστών από
μέλη ακροδεξιών και ναζιστικών ορ-
γανώσεων, ενάντια στις απαγορεύ-
σεις πρόσβασης στα ιταλικά λιμά-
νια πλοίων που διασώζουν πρόσφυ-
γες και μετανάστες από τη Λιβύη
και αλλού και ενάντια στις διώξεις
αντιρατσιστών με τελευταίο τον δή-
μαρχο της πόλης Ριάτσε της Καλα-
βρίας Μίμο Λουκάνο που βρέθηκε
σε κατ' οίκον περιορισμό με την κα-
τηγορία ότι “ευνόησε την παράνομη
μετανάστευση”. Κάθε πρόκληση
της ιταλικής κυβέρνησης που σέρ-
νει το χορό του ρατσισμού στην ΕΕ
έχει πάρει μαζική απάντηση στους
δρόμους με πολλές οργανώσεις και
κινήσεις να οργανώνονται πλέον
παντού για να δώσουν την απάντη-
σή τους. Η απόφαση της Μπολόνια
που διαβάστηκε στη Διεθνή Συνάν-
τηση της ΚΕΕΡΦΑ το Σάββατο είναι
ένα τέτοιο παράδειγμα.

“Η διεθνιστική αντιρατσιστική
διαδήλωση στη Ρώμη στις 27 Οκτώ-
βρη κατά της εκμετάλλευσης, του
ρατσισμού και της καταστολής”,
όπως αναφέρει το S.I. Cobas, ένα
από τα συνδικάτα βάσης που καλεί
στην πορεία, θα είναι μια κρίσιμη
συνέχεια “ενάντια στο ρατσισμό και
τον πόλεμο κατά των φτωχών που
εξυπηρετούν την εκμετάλλευση τό-
σο των ιταλών όσο και των μετανα-
στών εργατών”.

Αφιερωμένη στο συντονι-
σμό του αντιρατσιστι-
κού και αντιφασιστικού

κινήματος σε παγκόσμιο επί-
πεδο, ήταν μία από τις εκδη-
λώσεις στη Διεθνή Συνάντηση
και Πανελλαδική Συνέλευση
της ΚΕΕΡΦΑ το περασμένο
Σάββατο 13 Οκτώβρη. Η συ-
ζήτηση κατέληξε στη στήριξη
της πρότασης για μια νέα Διε-
θνή Ημέρα Αντιρατσιστικής
και Αντιφασιστικής Δράσης
στις 16 Μάρτη 2019, πατών-
τας στην επιτυχία των αντί-
στοιχων διαδηλώσεων τα
προηγούμενα χρόνια και δί-
νοντας τους δυναμική συνέ-
χεια.

Όλοι οι διεθνείς αγωνιστές
και οι αγωνίστριες που συμμε-
τείχαν στις διαδικασίες της
Συνάντησης της ΚΕΕΡΦΑ εκ-
προσωπούσαν οργανώσεις
και συλλογικότητες που βρί-
σκονται στο κέντρο των αντι-
ρατσιστικών και αντιφασιστι-
κών κινημάτων στις χώρες
τους. Η στήριξή τους στη νέα
Διεθνή Ημέρα Δράσης κάνει
τις 16 Μάρτη 2019 ήδη ένα
μεγάλο γεγονός. Από το ξεκί-
νημά της σαν επόμενο διεθνές
ραντεβού, έχει τη στήριξη των
κινημάτων από την Βρετανία,
τη Γερμανία, την Αυστρία, τη
Γαλλία, την Καταλονία.

Τη συζήτηση άνοιξε η Μαρί-
να Γκαρσία Μοράντε από την
κίνηση Ενότητα ενάντια στο
Φασισμό και το Ρατσισμό Κα-
ταλονίας και μετά το λόγο πή-
ραν ο Μπράιαν Ρίτσαρντσον
από τις οργανώσεις Stand up
to Racism, Unite against Fas-
cism, Love Music-Hate Racism
Βρετανίας, ο Φόλκαρτ Μόσλερ
από το Aufstehen gegen Ras-
sismus! Γερμανίας (αποσπά-
σματα των ομιλιών τους δημο-
σιεύουμε εδώ), ο Ντάβιντ Άλμ-
πριχ από την Πλατφόρμα για
μια Ανθρώπινη Πολιτική Ασύ-
λου της Αυστρίας και ο Ντενί
Γκοντάρ από την Πορεία Αλλη-
λεγγύης Γαλλίας.
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Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σήμε-
ρα αλλά και στεναχωρημένος γιατί δεν

μπορώ να βρίσκομαι στο Βερολίνο. Πριν μισή
ώρα ξεκίνησε μια μεγάλη αντιφασιστική διαδή-
λωση που θα γίνει πολύ μεγαλύτερη γιατί
έχουν ξεκινήσει αντιπροσωπείες από 60 πόλεις
που δεν έχουν φτάσει ακόμη.

Αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι η
κλιμάκωση αντιφασιστικών κινητοποιήσεων
που γινόντουσαν όλο και δυνατότερες. Έχουμε
πίσω μας ένα αντιφασιστικό καλοκαίρι. Είχαμε
τον Ιούλη μια διαδήλωση με 70.000 διαδηλω-
τές στο Βερολίνο ενάντια σε μια πορεία των
φασιστών. Στις 3 Σεπτέμβρη διαδήλωσαν
30.000 στο Κέμνιτζ, στις 29 Σεπτέμβρη 30.000

στο Αμβούργο και στις 3 Οκτώβρη 40.000 στο
Μόναχο.

Το Κέμνιτζ ήταν σημείο καμπής. Οι ναζί χρη-
σιμοποίησαν μια δολοφονία σαν πρόφαση για
να κάνουν κινητοποίηση ενάντια στους πρό-
σφυγες. Την περασμένη βδομάδα στο Κέμνιτζ
δολοφονήθηκε μια γυναίκα που μαχαιρώθηκε
από τον Γερμανό σύζυγό της. Κάθε χρόνο στη
Γερμανία 200 γυναίκες δολοφονούνται από
τους συζύγους τους. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέ-
ρει τους φασίστες, το μόνο που τους ενδιαφέ-
ρει είναι να καλλιεργήσουν το μίσος απέναντι

στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 
Ο πραγματικός κίνδυνος είναι οι ναζί. Σήμε-

ρα για πρώτη φορά μετά το 1945 υπάρχει ένα
ναζιστικό κόμμα στη Γερμανία, το AfD, που έχει
παρουσία στα τοπικά και το ομοσπονδιακό κοι-
νοβούλιο.  

Ο πιο σημαντικός λόγος για την ενίσχυση
του ΑfD είναι η προσπάθεια της ρατσιστικής
πτέρυγας της δεξιάς, των χριστιανοκοινωνι-
στών του CSU και του Ζεεχόφερ να υπερκερά-
σει σε ρατσισμό ακόμα και το AfD. Η πραγματι-
κή διαφορά ανάμεσα στη Μέρκελ και τον Ζεε-
χόφερ είναι για το πού θα κλείσουν τα σύνορα,
η Μέρκελ λέει στη Μεσόγειο, ο Ζεεχόφερ στα
σύνορα της Γερμανίας με την Αυστρία.

Η Κίνηση «Ξεσηκωθείτε ενάντια στον ρατσι-
σμό» στην Γερμανία έχει ξεκινήσει καμπάνια
που έχει κεντρικό σύνθημα «Σταματήστε το
AfD». Σήμερα στο Βερολίνο γίνεται μια μεγάλη
αρχή. Aλλά είναι πολύ σημαντικό ότι στο Ρό-
στοκ στην Ανατολική Γερμανία, στις 21 Σεπτέμ-
βρη, 5.000 άνθρωποι μπλόκαραν τους φασί-
στες που ήθελαν να επαναλάβουν ό, τι έγινε
στο Κέμνιτζ. Το κλειδί για αυτήν την επιτυχία
ήταν η ενότητα στη δράση όλων των αντιφασι-
στών και των αντιρατσιστών.   

Ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά πόλεμος, θα
νικήσουμε!  

Μια πρώτη νίκη πέτυχε το αντιφασιστικό κίνημα
στο Λονδίνο το Σάββατο ενάντια στο «Democra-

tic Football Lads Alliance» (DFLA), την ακροδεξιά ρα-
τσιστική «συμμαχία»  των τάχα  «ποδοσφαιρόφιλων». 

Ένα χρόνο ακριβώς μετά την πρώτη εμφάνιση του
DFLA στο Λονδίνο όπου είχε καταφέρει να κινητοποι-
ήσει 15-20.000 άτομα, η συμμετοχή φέτος μπόρεσε να
συγκεντρώσει μόνο λίγο πάνω από 1500 άτομα - λιγό-
τερους από τους 2000 που πήραν μέρος στην αντισυγ-
κέντρωση που κάλεσαν το αντιρατσιστικό μέτωπο
Stand up to racism, το αντιφασιστικό Unite against fa-
scism, συνδικάτα και άλλες κινήσεις. 

Η σύναξη του DFLA ήταν ψοφοδεής. Όπως δήλω-
σε χαρακτηριστικά ένας υποστηρικτής της «συμμα-
χίας»: «ήμασταν 20.000 πέρσι, τι είναι αυτό τώρα

1.500». Σε αντίθεση, στην αντιφασιστική συγκέντρω-
ση, μαζική ήταν η παρουσία νεολαίας και εργαζομέ-
νων.  

Η Φατιμά, νοσηλεύτρια, δήλωσε στην εφημερίδα
Socialist Worker: «Δεν μπορούμε να καθόμαστε και
να τους παρακολουθούμε άλλο, εγώ είδα την άνοδο
των ρατσιστών στη Γερμανία και αποφάσισα να ορ-
γανωθώ». Στη συγκέντρωση διαβάστηκε επίσης μή-
νυμα που έστειλε ο ηγέτης του Εργατικού Κόμμα-
τος Τζέρεμι Κόρμπιν.

Στην κατεύθυνση του διεθνούς αντιφασιστικού
συντονισμού που έχει ξεκινήσει με τις συνδιασκέ-
ψεις στο Βερολίνο, την Μπολόνια και την Αθήνα, την
σκυτάλη παίρνει το επόμενο Σάββατο 20 Οκτώβρη η
Συνδιάσκεψη του Stand up to Racism στο Λονδίνο
με τη συμμετοχή αντιρατσιστών από όλη τη Βρετα-
νία και την Ευρώπη.

ΛΟΝΔΙΝΟ

Σε ένα τέταρτο του εκατομμυρίου
υπολογίζονται οι άνθρωποι που

διαδήλωσαν στους δρόμους του Βε-
ρολίνου το Σάββατο 13/10 ενάντια
στον φασισμό και τον ρατσισμό.
Ήταν μια ηχηρή απάντηση με διεθνή
αντίκτυπο στην απειλή της ακροδε-
ξιάς, των φασιστών και του AfD, ενός
κόμματος που όλο και περισσότερο
κυριαρχείται από τους φασίστες αλ-
λά και ενάντια στην όξυνση των ρα-
τσιστικών πολιτικών που εφαρμόζουν
οι κυβερνήσεις της ΕΕ ενάντια σε
πρόσφυγες και μετανάστες.

«Ήταν μια δυναμική διαδήλωση
μαζί με το Κόμμα της Αριστεράς, το
SPD, τους Πράσινους, Μουσουλμα-
νικές οργανώσεις, απεργούς της
Ryanair, συνδικάτα, ομάδες για την
κοινωνική πρόνοια, αντιρατσιστικές
οργανώσεις και εκατοντάδες άλλες»
δήλωσε στο Socialist Worker, η Κρι-
στίνε Μπούχολτζ, βουλευτής του
Κόμματος της Αριστεράς (Die Linke).
«Είναι η κορύφωση μιας σειράς από
αντιρατσιστικές πορείες που έγιναν
μέχρι τώρα, άλλη μια μεγάλη ώθη-
ση». 

Οι διοργανωτές, η πλατφόρμα
«Unteilbar»,  (που σημαίνει «Αδιαίρε-
τοι») - μια ομπρέλα που συγκροτήθη-
κε από πάνω από 500 οργανώσεις
κάθε είδους, συν προσωπικότητες
των τεχνών και του πολιτισμού,
μπάντες, ηθοποιούς, που, μπροστά
στην απειλή του ρατσισμού και της
πολιτικής του AfD ένωσαν τις δυνά-
μεις τους, υπογράφοντας μια διακή-
ρυξη στην οποία διαβάζουμε: «Ό, τι
μέχρι χτες εθεωρείτο αδιανόητο και
ανομολόγητο σήμερα αποτελεί
πραγματικότητα. Η ανθρωπιά, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία
στη θρησκευτική έκφραση, το κρά-
τος δικαίου δέχονται ανοιχτή επίθε-
ση. Είναι μια επίθεση σε όλους μας.
Δεν θα επιτρέψουμε το κράτος πρό-
νοιας να τεθεί σε αντιπαράθεση με

το άσυλο και τους μετανάστες. Θα
αντισταθούμε όταν θεμελιώδη δι-
καιώματα και ελευθερίες κινδυ-
νεύουν να περιοριστούν. Ο θάνατος
των ανθρώπων που καταφεύγουν
στην Ευρώπη δεν πρέπει να αποτελεί
μέρος καμιάς κανονικότητας...». 

Κάθε προσδοκία
Οι διοργανωτές περίμεναν πάνω

από 40 χιλιάδες κόσμο, όμως η δυ-
ναμική της πρωτοβουλίας που πή-
ραν, σε συνδυασμό με τη διάθεση
των αντιφασιστών ξεπέρασε κάθε
προσδοκία. Μέρες πριν το Σάββατο,
η πόλη βρισκόταν στο κλίμα της με-
γάλης διαδήλωσης. Η αφίσα ήταν
αναρτημένη παντού. Οι ακτιβιστές
του Aufstehen gegen Rassismus ορ-
γάνωσαν μαζικά μοιράσματα υλικού
και ενημερώσεις.

Το Σάββατο ήταν πια φανερό ότι
είχαμε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός.
Οι  συγκοινωνίες και οι κεντρικοί

δρόμοι είχαν κλείσει από νωρίς.
Έβλεπες να συγκλίνουν ομάδες κό-
σμου κάθε ηλικίας, χρώματος, οικο-
γένειες με παιδιά, με αυτοσχέδια
πλακάτ. Ενώ η κεφαλή της πορείας
ξεκίνησε και έφτασε στην «Στήλη της
Νίκης», πέρα από την πύλη του Βρα-
δεμβούργου, τα διαφορετικά μπλοκ
περίμεναν ώρες για να ενωθούν με
το πολύχρωμο ποτάμι. 

Πίσω από την κεφαλή της πορείας,
βάδισαν οι αντιρατσιστές από τη
Βαυαρία που είχαν την τιμητική τους
λόγω της εκλογικής μάχης των ημε-
ρών και ακολουθούσαν αντιρατσιστι-
κές οργανώσεις όπως Aufstehen ge-
gen Rassismus, Pro Asyl, κ.α.,  η Διε-
θνής Αμνηστία, οργανώσεις μετανα-
στών, το Συμβούλιο Μουσουλμάνων
(βάδισαν μαζί πολλές γυναίκες με
μαντήλα). Πιο πίσω η εργατική ομο-
σπονδία DGB (που περιλαμβάνει τα
8 μεγαλύτερα συνδικάτα όπως η IG
Metall, η Ver-di και οι εκπαιδευτικοί

της GEW), ενώ παρουσία είχαν και οι
εργαζόμενοι της Ryanair που αυτές
τις μέρες δίνουν μεγάλη απεργιακή
μάχη που χαιρέτησαν και από την
εξέδρα. Τεράστιο μπλοκ είχαν οι γυ-
ναικείες οργανώσεις, το LGBTQ+ κί-
νημα με όλες του τις συλλογικότη-
τες, ανάμεσα στα πανό και ένα αφιε-
ρωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο-«Ju-
stice for Jackie». Ακολουθούσαν οι
καλλιτέχνες «Gl�nzente» (μεταφράζε-
ται «γυαλιστεροί»), καλυμμένοι με
μεταλλικά φύλλα όπως αυτά που δί-
νονται στους ναυαγούς πρόσφυγες,
μπλοκ φιλάθλων με σύνθημα «Για
στάδια χωρίς ρατσισμό». Την πορεία
έκλειναν τα πολιτικά κόμματα, οργα-
νώσεις από την Τουρκία με μεγάλο
μπλοκ του HDP, και οργανώσεις της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.
Στο τέρμα της διαδήλωσης είχε στη-
θεί εξέδρα και ακολούθησαν χαιρετι-
σμοί και μουσικά δρώμενα μέχρι αρ-
γά το βράδυ.

Φόλκαρτ Μοζλερ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Πάνω από 240.000 διαδήλωσαν στο Βερολίνο στις 13/10
Κατάμεστο το γήπεδο μπάσκετ στο Ρουφ στις 13/10



Νο 1345, 17 Οκτώβρη 2018 Η δίκη της Χρυσής Αυγήςσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
KΩΛΥΣΙΕΡΓΕΙΑΣ
Σε ρυθμούς 
καρέτα-καρέτα…

Ηεπιχείρηση κωλυσιεργίας της
δίκης από την υπεράσπιση της
Χρυσής Αυγής συνεχίστηκε κα-

τά την 278η και 279η συνεδρίαση (12
και 15/10) με νέους ατελείωτους κατα-
λόγους κοινοβουλευτικών ερωτήσεων,
ομιλιών, άρθρων και ρεπορτάζ άσχε-
των με το κατηγορητήριο. 

Από δημόσιες σχέσεις με εκκλησια-
στικούς παράγοντες και ολυμπιονίκες
μέχρι καλλιτεχνικές ανησυχίες, κι από
αιμοδοσίες μέχρι ερωτήσεις στη βουλή
για την… καρέτα καρέτα, η υπεράσπι-
ση των Ηλιόπουλου και Ζαρούλια ακο-
λούθησε την εδώ και λίγες δικάσιμες
πεπατημένη, χωρίς να συνεισφέρει το
παραμικρό στη δίκη. Σαν να «ξεχνούν»
ποια είναι η κατηγορία που τους βαραί-
νει (διεύθυνση εγκληματικής οργάνω-
σης) οι βουλευτές κρύβουν τις ρατσι-
στικές και ξενοφοβικές κραυγές που
έβγαζαν στη βουλή και προσπαθούν να
παρουσιάσουν «κοινοβουλευτικό έρ-
γο», χωρίς όμως να μπορούν ούτε να
κρύψουν τις πραγματικές θέσεις της
Χρυσής Αυγής, ούτε να αποδομήσουν
τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης εγκλη-
ματικής οργάνωσης, ούτε φυσικά να
ισχυριστούν ότι δεν αποτελούν ηγετικά
στελέχη της.

Στις δυο αυτές δικάσιμες παραβρέ-
θηκαν στελέχη, πρώην υπουργοί και
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 12/10 ο
ΣΥΡΙΖΑ έκανε συγκέντρωση έξω από
τις φυλακές του Κορυδαλλού, στην
οποία το παρών έδωσε και ο Γκρέγκορ
Γκίζι, πρόεδρος του κόμματος της Ευ-
ρωπαϊκής Αριστεράς. Έχοντας μόλις
προηγηθεί το διάβημα των συνηγόρων
πολιτικής αγωγής που ζητά να παρ-
θούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης,
οι δηλώσεις όσων παρακολούθησαν τη
συνεδρίαση της 12/10 κινήθηκαν σε
αυτό το μήκος κύματος. Όμως από
ποιον ζητάει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να
λάβει τα απαραίτητα μέτρα; Η έδρα
ανακοίνωσε στις 15/10 τις δικάσιμες
Νοεμβρίου, στις οποίες φαίνεται ότι
προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι
στον προγραμματισμό της δίκης: 10
στο σύνολο, εκ των οποίων οι 7 στον
Κορυδαλλό.

Επόμενες δικάσιμοι
Οκτώβρης: 17/10 και 18/10 στο Εφε-
τείο.
19/10, 22/10, 26/10, 30/10 και 31/10
στον Κορυδαλλό. 
Ανακοινώθηκαν οι δικάσιμες Νοέμ-
βρη: 1/11, 5/11, 15/11, 20/11, 27/11,
28/11, και 29/11 στον Κορυδαλλό.
2/11, 13/11 και 23/11 στο Εφετείο.

«Μεγάλα καθήκοντα για το αντιφασιστικό κίνημα»
Με μεγάλη επιτυχία έγινε η

συζήτηση «Δίκη καταδίκη
της Χρυσής Αυγής» στα

πλαίσια της διεθνούς συνάντησης
της ΚΕΕΡΦΑ στις 13 Οκτώβρη. Αρ-
κετοί από τους συμμετέχοντες
ήταν και εκείνοι που πήραν το λό-
γο στη συζήτηση για την εξέλιξη
της δίκης και τα καθήκοντα του αν-
τιφασιστικού κινήματος στην τελι-
κή της ευθεία.

Ο Τάκης Ζώτος τόνισε τη σημα-
σία της δίκης: «Πριν 5 χρόνια στην
αντίστοιχη πανελλαδική σύσκεψη
της ΚΕΕΡΦΑ βάλαμε το στόχο ότι
το αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να
είναι η πολιτική αγωγή σε αυτή τη
δίκη. Είναι η πρώτη δίκη μετά τον
Β’ ΠΠ στην οποία θα κρινόταν αν
κάτω από τον μανδύα ενός κοινο-
βουλευτικού κόμματος κρύβεται
μια ναζιστική εγκληματική οργάνω-
ση. Αυτό κρίθηκε στη δίκη του
1945 για το ναζιστικό κόμμα. Μετά
την ήττα του όμως. Εδώ η απαίτη-
ση να κάτσει στο εδώλιο δεν έρχε-
ται μετά από μια ήττα της Χρυσής
Αυγής. Άρα από την αρχή ο πήχης
ήταν πολύ ψηλά. Χρειάστηκε να
πάρουμε την πρωτοβουλία να κινη-
τοποιήσουμε τεράστιες δυνάμεις
για να γίνει δυνατόν ακόμη και να
φτάσουμε στη δίκη».

Συνέπειες
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις

συνέπειες της μεγάλης δίκης για
τη Χρυσή Αυγή τα τελευταία χρό-
νια: το αντιφασιστικό κίνημα κέρδι-
σε αυτοπεποίθηση κόβοντας το
δρόμο στις δημόσιες εκδηλώσεις
των φασιστών σε όλη την Ελλάδα,
τα περισσότερα «γραφεία»-ορμη-
τήρια έκλεισαν, η δυνατότητα της
ΧΑ για πολιτικές συνεργασίες κατε-
δαφίστηκε και η οργάνωση έχασε
πολλά σκληρά στελέχη της. Τέλος,
ενώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο
που εγχώρια και διεθνώς η συγκυ-
ρία είναι ευνοϊκή για την ακροδε-
ξιά, η Χρυσή Αυγή δημοσκοπικά
έχει μείνει στην καλύτερη περίπτω-
ση στάσιμη: «Οι ευκαιρίες που της
δόθηκαν ήταν πολλές (προσφυγό-
πουλα, Μακεδονικό) αλλά η ΧΑ
έβρισκε παντού μπροστά της το
αντιφασιστικό κίνημα. Τα στοιχεία
που αποκαλύφθηκαν στη δίκη ήταν
ένα φοβερό όπλο στα χέρια του
αντιφασιστικού κινήματος».

Έκλεισε τονίζοντας τον πρωτα-
γωνιστή της δίκης: «Η δίκη, παρότι
έχει ήδη συντριπτικά στοιχεία, δεν
έχει τελειώσει. Όλα τα σενάρια εί-
ναι ανοιχτά και ο μόνος που μπο-
ρεί να επιβεβαιώσει ότι οι ναζί θα
καταδικαστούν είναι όλος αυτός ο
κόσμος που επέβαλε να κάτσουν
στο εδώλιο».

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης έδωσε
μια συνολική εικόνα των μαχών που

έδωσε και έχασε η υπεράσπιση της
Χρυσής Αυγής στο δικαστήριο: «Το
αρχικό σενάριο της ηγεσίας της ΧΑ
ήταν να ρίξει μαύρο στη ραδιοτηλε-
οπτική της μετάδοση. Ταυτόχρονα
εφάρμοσε σιγή ασυρμάτου σε σχέ-
ση με τη δίκη μέχρι το 2016, κανένα
στέλεχος δεν επιτρεπόταν να ανα-
φερθεί στη δίκη. Πίστευε ότι η δίκη
θα πέσει στα αζήτητα. Το σενάριο
αυτό δεν υλοποιήθηκε. Ένα μει-
οψηφικό κομμάτι έχει συστηματική
παρουσία στη δίκη, ενώ ένα πλει-
οψηφικό παρακολουθεί συστηματι-
κά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Το κυβερνητικό κόμμα αναγκάζε-
ται να έρθει στη δίκη και να δηλώ-
σει ότι τοποθετείται υπέρ της κατα-
δίκης της εγκληματικής οργάνω-
σης! Ζητάμε περισσότερα από αυ-
τό, πέρα από συμβολική παρουσία.
Ζητάμε να υιοθετήσει τα αιτήματα
της πολιτικής αγωγής για την εντα-
τικοποίηση της διαδικασίας. Ωστό-
σο χρειάζεται να δούμε και πιο
προσεκτικά γιατί το κάνει αυτό ο
ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος είναι ότι γνωρίζει
ότι οι αντιφασιστικές ευαισθησίες
είναι πλειοψηφικές. Ακόμη και για
ψηφοθηρικούς λόγους, βλέπει ότι
χρειάζεται τέτοιες κινήσεις, που
δεν τις έκανε το 2015-2017. Ακόμα
και οι υποκριτικές δηλώσεις της
ΝΔ, που ρωτάει για ποιο λόγο κα-
θυστερεί η δίκη, δείχνουν πού πάνε
τα πράγματα. Οι αντιφασιστικές κι-
νητοποιήσεις ιδιαίτερα τα δυο τε-
λευταία χρόνια είναι μεγαλύτερες
σε σχέση με πριν. Όσο περνάνε τα
χρόνια αντί να ξεχνιέται η δολοφο-
νία Φύσσα η αντιφασιστική συ-
στράτευση γίνεται μεγαλύτερη.

Σε κάθε φάση της διαδικασίας
κρινόταν αν το υλικό θα έφτανε στο
ακροατήριο. Στη φάση των μαρτύ-
ρων κατηγορίας ήταν μάχη, ένας
προς έναν να έρθουν και να καταθέ-
σουν. Δεν ήταν αυτονόητο, η Χρυσή
Αυγή έκανε εκστρατεία τρομοκρα-

τίας και κωλυσιεργίας. Οι υπερασπι-
στές χάσανε αυτή τη μάχη και τώρα
το δικαστήριο έχει στα χέρια του τα
μεγαλύτερα πρακτικά του τι σημαί-
νει εγκληματική δράση της ΧΑ. 

Έγγραφα
Στη φάση των εγγράφων η υπε-

ράσπιση θεωρούσε ότι λόγω όγ-
κου του υλικού θα λύγιζε το δικα-
στήριο. Ότι δε θα κατάφερνε να
αποκτήσει εικόνα του τι υπάρχει.
Σε αυτό η ΧΑ είχε έναν πολύτιμο
σύμμαχο, την ΕΛΑΣ. Δεν έκανε
δουλειά αντάξια του υλικού:
έστελνε για παράδειγμα ένα CD με
χιλιάδες συνομιλίες χωρίς να επι-
σημαίνει τα χρήσιμα. Πού θα έβρι-
σκε χρόνο το δικαστήριο να τα εν-
τοπίσει; Σε αυτό το σημείο η δου-
λειά της πολιτικής αγωγής ήταν
κρίσιμη, εξετάσαμε όλο αυτό το
υλικό κι έτσι μπόρεσε το δικαστή-
ριο και έλαβε γνώση.

Τέλος, η δίκη της ΧΑ δεν είναι
μόνο η δίκη της εγκληματικής ορ-
γάνωσης. Είναι ένα σύμπλεγμα
από πολλές ποινικές δίκες που δι-
κάζονται αυτόνομα από τις τρεις
υποθέσεις που συνεκδικάζονται.
Τα άλλα δικαστήρια έχουν ήδη πά-
ρει αποφάσεις, η Χρυσή Αυγή σαν
οργάνωση δεν έχει τεκμήριο
αθωότητας. Έχει τελέσει εγκλημα-
τικές πράξεις, αυτό έχει κριθεί
αμετάκλητα. Αυτό που δεν έχει γί-
νει είναι να αποδοθούν ευθύνες
στην ηγεσία».

Τα καθήκοντα του αντιφασιστι-
κού κινήματος είναι μεγάλα, όπως
τόνισε ο Θ. Καμπαγιάννης. Ξεκι-
νούν με το να πιέσει την κυβέρνη-
ση να δεχτεί το αίτημα για εντατι-
κοποίηση της δίκης για την επιχεί-
ρηση κωλυσιεργίας που έχει στη-
θεί εδώ και έναν μήνα και φτάνουν
μέχρι τη μάχη στις γειτονιές εν
όψει εκλογών: «Η ΧΑ θα επιχειρή-
σει πολιτικά να επανανομιμοποι-

ηθεί και γι αυτό το αντιφασιστικό
κίνημα πρέπει να μην τους επιτρέ-
ψει να εμφανιστούν. Το τι θα κάνει
το κίνημα θα είναι καθοριστικό για
να μην καταφέρουν οι φασίστες να
πάρουν πολιτική νομιμοποίηση από
τα έξω και τη φέρουν μέσα στο δι-
καστήριο». Αποφασιστική στιγμή
θα είναι οι προτάσεις των εισαγγε-
λέων, όπου «θα μιλήσει το κράτος
και θα πρέπει να ακουστεί η φωνή
της κοινωνίας: δεν είμαστε διατε-
θειμένοι να ζήσουμε την επανανο-
μιμοποίηση της ΧΑ, που θα σημά-
νει επιστροφή του ρολογιού στο
Σεπτέμβρη 2013 και κλιμάκωση της
εγκληματικής της δράσης. Ακούμε
πολλά για τον διάχυτο φασισμό και
τις διάχυτες φασιστικές πρακτικές.
Χρειάζεται όμως να καταλάβουμε
τη σημασία της ύπαρξης μιας ορ-
γάνωσης που τον φασισμό δεν τον
αφήνει διάχυτο αλλά τον συμπυ-
κνώνει και τον οργανώνει».

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση,
με προτάσεις για πρωτοβουλίες
στις γειτονιές που θα κρατήσουν τη
δίκη στην επικαιρότητα και το αντι-
φασιστικό κίνημα σε εγρήγορση και
διαρκή δράση. Κοινός παρονομα-
στής ήταν η επιτακτική ανάγκη για
ενότητα. Όπως τόνισε η Στέλλα
Μπελιά από τις Οικογένειες Ουρά-
νιο Τόξο: «Η δολοφονία του Φύσσα,
του Λουκμάν, του Ζακ, όλες μας
αφορούν και πρέπει να μας βγά-
ζουν στο δρόμο. Το σημαντικό είναι
να είμαστε όλα τα κινήματα μαζί και
να δούμε ότι έχουμε τη δύναμη να
μην αφήσουμε τους νοσταλγούς
του φασισμού να αναπνεύσουν.
Σας προσκαλώ να έχουμε το βλέμ-
μα μας και σε μια άλλη δίκη που ελ-
πίζουμε να γίνει, τη δίκη των δολο-
φόνων του Ζακ. Δεν πρέπει να αφή-
σουμε να θαφτεί αυτή η δολοφονία,
όπως δεν αφήσαμε να θαφτεί η δί-
κη της Χρυσής Αυγής».

Αφροδίτη Φράγκου
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Την πιο εντυπωσιακή συμμε-
τοχή στη Διεθνή Συνάντηση
και Πανελλαδική Συνέλευση

της ΚΕΕΡΦΑ το περασμένο Σάββατο είχαν οι εκατοντάδες πρόσφυγες,
άντρες και γυναίκες, πολλοί με τα παιδιά τους, από τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης, κύρια της Μαλακάσας και της Θήβας. Η παρουσία και οι ομι-
λίες τους κέρδισαν δυνατά χειροκροτήματα, ενώ τα χαμόγελα, οι παιδι-
κές φωνές και τα παιχνίδια των προσφυγόπουλων έδωσαν ζωή στο χώρο.

Τις αιτίες για τις οποίες εγκατέλειψαν τη χώρα τους ανέλυσαν η Χανί-
φα και η Φαρίμπα από το Αφγανιστάν, μητέρες πέντε παιδιών η καθεμία,
εξηγώντας ότι ήρθαν στην Ελλάδα και την Ευρώπη για μια καλύτερη ζωή
και ένα καλύτερο αύριο για τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Αντί γι' αυτό
βρέθηκαν αντιμέτωπες με την Ευρώπη-Φρούριο και κατέληξαν στο στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης της Θήβας. Ανέδειξαν τα προβλήματα που έχουν
εκεί, από τις συνθήκες ζωής μέχρι την ασφάλεια, και μίλησαν για τα αιτή-
ματά τους, για διαμονή σε σπίτια μέσα στις πόλεις, για πρόσβαση στην
υγεία και στα σχολεία για τα παιδιά τους. Ευχαρίστησαν την ΚΕΕΡΦΑ
που τους έδωσε τη δυνατότητα να παρευρεθούν και να παρέμβουν στη
Συνάντηση και τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να παλεύουν για τα δικαιώματά
τους.

Ο Γκολάμ Αχμάντ Χαλάφ ξεκίνησε διαβάζοντας ένα κλασικό ποίημα
από το Ιράν και συνέχισε παρουσιάζοντας επίσης την κατάσταση στο Αφ-
γανιστάν, το Ιράν και τη Συρία που ανάγκασε τον ίδιο και τους υπόλοι-
πους πρόσφυγες να φύγουν από τα σπίτια και τις χώρες τους. Επανέλα-
βε ότι η καλύτερη ζωή που προσδοκούσαν στην Ελλάδα και την Ευρώπη

δεν έχει επιβεβαιωθεί και ευχαρί-
στησε με τη σειρά του όσους
βρίσκονται στο πλευρό τους για

να την αποκτήσουν.
“Ήρθαμε εδώ να ζητήσουμε αυτά που πιστεύουμε ότι είναι δίκαια για

μας”, είπε ο Νασάρ, Σύριος πρόσφυγας από το στρατόπεδο του Ελαι-
ώνα. “Στη Συρία γίνεται πόλεμος τα τελευταία επτά χρόνια και είναι πάρα
πολύ δύσκολο ότι πήραμε τα παιδιά μας και ο καθένας έφυγε από το σπί-
τι του. Ήρθαμε εδώ και θέλουμε να βρούμε μια βοήθεια από τους ανθρώ-
πους, να ζήσουμε όλοι μαζί. Δεν έχουμε διαφορές μεταξύ μας, Αφγανοί,
Σύριοι, Κούρδοι, όλοι περάσαμε από θάλασσα νύχτα με τα παιδιά, δεν ξέ-
ραμε καν αν θα φτάσουμε στην άλλη μεριά”. Αφού περιέγραψε τις άθλιες
συνθήκες στη Μόρια, όπου “10.000 άνθρωποι μέσα στο χειμώνα μένουν
παγωμένοι, πολλοί μαζί σε μια σκηνή, χωρίς ρεύμα, δεν ξέρουν αν θα πε-
θάνουν”, μίλησε για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου που “κανείς δεν
ξέρει πότε θα γίνουν, όλοι περιμένουν ένα χρόνο και πάνω για τα χαρτιά,
χωρίς λόγο”. 

Και έκλεισε με τα αιτήματά τους: “Τα στρατόπεδα είναι φυλακή, κάνεις
μια βόλτα, μετά θα γυρίσεις. Είναι δύσκολο να μένεις μέσα στο καμπ συ-
νέχεια και είναι δύσκολο να πας έξω και να μην κάνεις τίποτα, να μην
έχεις δουλειά. Θέλουμε να είμαστε νόμιμα εδώ, ζητάμε σπίτια μέσα στην
πόλη, να φύγουν όσοι θέλουν για τη Γερμανία και αλλού που έχουν οικο-
γένειες. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν μέλλον, να πάνε σχολεία, να μά-
θουν ελληνικά και αγγλικά”.

Λ.Β.

Yποσχέσεις για μετακίνηση πάνω από 400
ατόμων σε σπίτια και ξενοδοχεία, κέρδι-
σαν με την συνεχιζόμενη κινητοποίησή

τους οι πρόσφυγες από τη Μαλακάσα. Ξανά τη
Δευτέρα 15/10 δεκάδες πρόσφυγες, γυναίκες,
άντρες και παιδιά, βρέθηκαν έξω από το Υπουρ-
γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ζητώντας ξεκά-
θαρες απαντήσεις για την στέγασή τους. Με πα-
νό, σημαίες, πικέτες μπήκαν μέσα στον προαύ-
λιο χώρο και ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να
φύγουν αν δεν υπάρξει άμεση λύση στο πρόβλη-
μα της στέγασής τους.

Στη συνάντηση που ακολούθησε μεταξύ της
Επιτροπής Προσφύγων Μαλακάσας και του
Κώστα Ξυνογαλά, διευθυντή του γραφείου του
υπουργού Βίτσα, δηλώθηκε ότι θα βρουν στέγη
τα 159 άτομα που βρίσκονταν στους δρόμους
από την προηγούμενη βδομάδα αφού το στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης της Μαλακάσας έχει
πλημμυρίσει. 

Σύμφωνα με τις υποσχέσεις του υπουργείου,
80 άτομα, κυρίως οικογένειες με παιδιά, θα με-
τακινηθούν σε σπίτια που δίνει η Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πάνω από
250 άτομα θα μετακινηθούν εντός της επόμε-
νης βδομάδας σε ξενοδοχείο στην Κόρινθο,
ενώ γύρω στα 70 άτομα θα μοιραστούν σε διά-
φορες άλλες δομές όπως αυτές του Ελαιώνα ή
της Θήβας.

“Οι συνθήκες ζωής είναι άθλιες. Εκατοντάδες
κόσμος ζούμε σε συνθήκες που δεν μπορούν να
ζήσουν ούτε ζώα. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε οι-
κογένειες και παιδιά, άλλοι έχουν χάσει τις οικο-
γένειές τους, γονείς και αδέλφια, συζύγους και
παιδιά. Υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι ηλι-
κιωμένοι, έγγυες γυναίκες, άνθρωποι με αναπη-
ρίες. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε ήσυχα, να στεί-
λουμε τα παιδιά μας σχολείο, να δουλέψουμε.
Δεν μπορούμε να ζήσουμε στις άθλιες συνθήκες
της Μαλακάσας μακριά από τον κόσμο σαν να
είμαστε φυλακή”, ανέφερε η Αϊσέ που βρέθηκε
στην κινητοποίηση μαζί με τα παιδιά της.

“Προφανώς και μαζί με την Επιτροπή των
Προσφύγων θα παρακολουθήσουμε και θα
ελέγξουμε αν οι υποσχέσεις του υπουργού Βί-
τσα και των συνεργατών του θα υλοποιηθούν.

Αν δεν υλοποιηθούν θα μας βρουν πάλι μπρο-
στά στην είσοδο του υπουργείου”, ανέφερε με-
τά την συνάντηση ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ
και Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας, Πέτρος
Κωνσταντίνου. “Εμείς επιμένουμε πως κανένας
άνθρωπος δεν μπορεί να μένει στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. 

Ο ΟΗΕ μιλάει για “κριτήρια ευαλωτότητας”.
Ο ΟΗΕ είναι ένας τεράστιος οργανισμός που
έχει βάλει τη σφραγίδα του για να γίνουν οι πό-
λεμοι. Το να δώσει 50.000 σπίτια στην Ελλάδα,
είναι το λιγότερο από αυτά που χρωστάει. Χρω-
στάει τις ζωές που χαθήκανε πάνω απ' όλα, στο
Αιγαίο, στη Μεσόγειο”.

Κυριάκος Μπάνος
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Τρεις 
γυναίκες 
δολοφονημένες
στον Έβρο

Πνιγμένοι στο Αιγαίο, δολο-
φονημένες στον Έβρο,
απανθρακωμένοι μέσα σε

βαν στην εθνική οδό, αυτή ήταν η
κατάληξη πάνω από 45 προσφύγων
και μεταναστών -αντρών, γυναικών
και πολλών μικρών παιδιών- μόνο
την περασμένη εβδομάδα. Μία λέξη
μπορεί να περιγράψει την ρατσιστι-
κή πολιτική της Ευρώπης-Φρούριο
που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνη-
ση: δολοφονική.

Αυτή η βαρβαρότητα εξαγριώνει
τη συντριπτική πλειοψηφία του κό-
σμου. Στη Διεθνή Συνάντηση της
ΚΕΕΡΦΑ στις 13 Οκτώβρη, ο πανε-
πιστημιακός Γιώργος Τσιάκαλος
αναφέρθηκε στα παραπάνω εγκλή-
ματα, τους ενόχους τους και τη μά-
χη εναντίον τους. 

“Στόχος μας είναι να τσακίσουμε
το φασισμό γιατί αλλιώς θα θρη-
νούμε τα θύματά μας στο Αιγαίο,
στον Έβρο, στη Μεσόγειο, στις άλ-
λες χώρες, από αυτό που αποκα-
λούμε Ευρώπη-Φρούριο. Πριν λίγες
μέρες βρέθηκαν άγρια δολοφονη-
μένες τρεις γυναίκες, κάτω από 15
χρονών η μία, στον Έβρο. Είναι σαν
να τις βλέπω, για μένα έχουν απο-
κτήσει εικόνα. Θα βρεθούν οι δολο-
φόνοι τους; Τι τις οδήγησε να πε-
ράσουν τον Έβρο και να βρουν το
θάνατο στην ελληνική πλευρά; Θα
καταλάβουμε ότι ήταν η ανάγκη για
μια καλύτερη ζωή, για ασφάλεια;
Πρέπει.

Αγνώστων στοιχείων νεκροί
Οι σωροί τους, γράφουν, είναι

αυτή τη στιγμή στο νεκροτομείο
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
και ίσως για πρώτη φορά δεν είναι
μόνες τους εκεί. Ελάχιστοι πρόσε-
ξαν αυτό που είπε ο ιατροδικαστής
και λίγες εφημερίδες το έγραψαν.
Τον ρώτησαν «πόσο καιρό θα μεί-
νουν εδώ πέρα»; Και απάντησε «δεν
ξέρω ακόμα» και συνέχισε λέγοντας
συγκεκριμένα «θα παραμείνουν για
όσο χρειαστεί, θα παραμείνουν μαζί
με τους άλλους δεκαπέντε αγνώ-
στων στοιχείων νεκρούς που έχου-
με στο νοσοκομείο». Αυτό το τελευ-
ταίο είναι που δείχνει πόσα έχουμε
να κάνουμε ακόμα... Μπορούμε να
τσακίσουμε το φασισμό. Αυτό που
συζητάμε είναι πόσο καιρό θα κά-
νουμε για να το καταφέρουμε, γιατί
κάθε μέρα που περνάει μιλάμε για
νεκρούς. Να το κάνουμε όσο γίνε-
ται πιο γρήγορα. Αν το είχαμε κάνει
από το 1939 δεν θα είχαν χάσει τη
ζωή τους 6 εκατομμύρια άνθρωποι.
Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε”.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

«Στέγαση για όλους»

«Να ζήσουμε όλοι μαζί»

Ηυπουργός ΠΡΟ.ΠΟ., Όλγα Γεροβα-
σίλη, ανακοίνωσε αύξηση των περι-

πολιών της ΕΛΑΣ στις γειτονιές της
Αθήνας και όλης της χώρας με στόχο
την «ασφάλειά» τους. 

Είναι πρόκληση, την ίδια ώρα που η
κυβέρνηση αρνείται να δώσει χρήματα
για τη στέγαση των προσφύγων, να
χρηματοδοτεί προγράμματα για αύξηση
της αστυνόμευσης. Και μόνο τα έξοδα
της βενζίνης για τα μπατσάδικα θα ήταν
αρκετά για να στεγάσουν οικογένειες
προσφύγων

Κινητοποίηση προσφύγων στην πύλη του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, 15/10
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«Η προαναγγελία της δημιουργίας βά-
σεων στην Αλεξανδρούπολη, στη
Λάρισα, στον Βόλο και “επέκτα-

σης” της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ και
στην Κάρπαθο, που έκανε ο υπουργός Εθνικής
Aμυνας Π. Καμμένος κατά τη διάρκεια της υπο-
δοχής του στο Πεντάγωνο από τον Αμερικανό
ομόλογό του Τζέιμς Μάτις, καθώς και τα θερμά
λόγια του βετεράνου στρατηγού των πεζοναυ-
τών για τη βάση της Σούδας, λειτουργούν ως
επιβεβαίωση των πολύ στενών διαπραγματεύ-
σεων που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο χώρες
σε επίπεδο αμιγώς στρατιωτικό».

Αυτό είναι το ρεπορτάζ της Καθημερινής
από την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του
Καμμένου στις ΗΠΑ. Ο ίδιος σε συνέντευξή
του, δήλωσε: «Σε αυτό το ταξίδι πιστοποιήθη-
κε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε σχέση με τις
ΗΠΑ και τις γύρω χώρες. Η ανακοίνωση του
Νετανιάχου ότι στην τριμερή Ελλάδα Κύπρος
Ισραήλ, προστίθενται και οι ΗΠΑ δίνουν πολύ
μεγάλη αξία στον ρόλο που θα παίξει η χώρα.
Αυτό που εξασφαλίσαμε από τις ΗΠΑ είναι πο-
λύ σημαντικά για την άμυνα της χώρας».

Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη πο-
λιτική που, επιδιώκοντας να γίνει το «καλό παι-
δί» των ΗΠΑ στην περιοχή, βάζει την Ελλάδα
βαθύτερα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς των ΗΠΑ την ίδια στιγμή που οξύνει
τους ανταγωνισμούς με το τουρκικό κράτος
βαθαίνοντας τη συμμαχία με τον δικτάτορα
της Αιγύπτου Σίσι και το δολοφονικό κράτος
του Ισραήλ.

Δεν πρόκειται για μια πολιτική που αφορά
απλά τον ίδιο τον Καμμένο, αλλά το σύνολο
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ. Η επίσκεψή

του στις ΗΠΑ την προηγούμενη βδομάδα ήταν
μια επίσημη επίσκεψη στην οποία εκπροσω-
πούσε την κυβέρνηση. Περιλάμβανε συναντή-
σεις με αμερικανούς αξιωματούχους, όπως ο
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα
Ευρώπης και Ευρασίας Mitchell, ο υπουργός
Άμυνας Mattis και ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Sullivan. 

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
μπορεί να ενοχλήθηκαν από τη δημοσιότητα
των δηλώσεων του Καμμένου γιατί ίσως προτι-
μούν αυτές οι δουλειές να γίνονται σε «χαμη-
λούς τόνους» αλλά πέραν τούτου ουδέν άλλο.
Ο Τσίπρας έκανε αστειάκια δηλώνοντας ότι
στις ΗΠΑ «έχει τυφώνα, αλλά δεν λέγεται "Πά-
νος", λέγεται "Michael"». «Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Κοτζιάς πιο σκωπτικός είπε ότι ο Καμμέ-
νος «δεν πρέπει να μιλάει πολύ για να ακούγε-
ται όταν μιλάει». 

Τα μόνα σχόλια που έγιναν από τους υπουρ-
γούς της κυβέρνησης δεν αφορούσαν τις βά-
σεις αλλά το λεγόμενο plan b του Καμένου για
το μακεδονικό: «Το θέμα με τον Πάνο Καμμένο
αποσυμπιέζεται. Οι θέσεις της Ελλάδας είναι
σταθερές και τη δεσμεύει και η συμφωνία των
Πρεσπών» δήλωσε ο υπουργός Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς. Μια
απάντηση, δηλαδή στα σχόλια της ΝΔ και του
Μητσοτάκη που προσπάθησαν να αναδείξουν,
προβάλλοντας τις διαφωνίες που υπάρχουν
στην κυβέρνηση, για ακόμη μια φορά την εθνι-

κιστική τους «προσήλωση» στο όνομα της Μα-
κεδονίας – αυτό έλειπε οι μητσοτάκηδες να
έχουν πρόβλημα με τα ανοίγματα της κυβέρ-
νησης στον Τραμπ! 

Ενέργειες
Είναι σαφές ότι παρά την αντίδραση που

έχει δημιουργήσει στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ, και
εκφράστηκε και σε ένα βαθμό στην συνεδρία-
ση της κεντρικής του επιτροπής, το άνοιγμα
νέων νατοϊκών βάσεων και το βάθεμα της συ-
νεργασίας με τις ΗΠΑ του Τραμπ, βρίσκεται
στον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυ-
βέρνησης. Αυτό ήρθε να επιβεβαιώσει και η 6η
τριμερής συνάντηση Τσίπρα, Αναστασιάδη και
του δικτάτορα της Αιγύπτου Σίσι στην Κρήτη
στις 10/10, η οποία αποφάσισε να συνεχίσουν
με πιο εντατικό ρυθμό οι μονομερείς ενέργειες
οριοθέτησης ΑΟΖ. 

Στην κοινή τους διακήρυξη τόνισαν «την
προσήλωσή τους στο να προχωρήσουν τάχι-
στα με τις διαπραγματεύσεις για την οριοθέτη-
ση των κοινών θαλάσσιων συνόρων όπου κρι-
θεί απαραίτητο» και κάλεσαν την Τουρκία να
«σταματήσει τις παράνομες της δραστηριότη-
τες στις ναυτικές ζώνες της Κύπρου και να
απέχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον».
Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ
αυτές τις μέρες, οι τριμερείς συνεργασίες
πρόκειται να διευρυνθούν, αυτή της Ελλάδας,
Κύπρου και Αίγυπτου με τη Γαλλία (ενεργει-

ακά) και εκείνη της Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
με τις ΗΠΑ (για την τρομοκρατία) ενώ ήδη
συμμετέχει (ενεργειακά) η Ιταλία. 

Όμως σε αντίθεση με τον Καμμένο, που
προβάλει την εξωτερική πολιτική της κυβέρνη-
σης προσπαθώντας να πουλήσει παλιομοδίτι-
κο δεξιό τσαμπουκά κάνοντας το πρωτοπαλί-
καρο του Τραμπ, ο Κοτζιάς και ο Τσίπρας δεν
χάνουν ευκαιρία να τονίσουν ότι πρόκειται για
πολιτική που αναβαθμίζει την θέση της χώρας
και είναι παράγοντες σταθερότητας. Στην
πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει να ανα-
βαθμίσει αυτή η πολιτική είναι: Την θέση των
πολυεθνικών που εμπλέκονται στα παιχνίδια
με τις ΑΟΖ. Την θέση του αμερικάνικου ιμπε-
ριαλισμού. Και τα συμφέροντα του ελληνικού
καπιταλισμού στην ευρύτερη περιοχή. 

Αλλά όπως έχει δείξει το παλιότερο και το
πρόσφατο παρελθόν στην Κύπρο το 1974, οι
περισσότερες νατοϊκές βάσεις και αμερικανική
υποστήριξη καθώς και οι μονομερείς ενέργει-
ες –ό, τι μεγάλες πλάτες και αν (θεωρούν ότι)
έχουν από πίσω- δεν αποτελούν παράγοντες
σταθερότητας, αλλά παράγοντες όξυνσης των
ανταγωνισμών, παράγοντες πολέμου και δυ-
στυχίας.

Η εργατική τάξη και ο λαός σε αυτή τη χώρα
δεν έχουν να κερδίσουν, παρά μόνο να χάσουν
από την «πολυδιάστατη» εξωτερική πολιτική
της κυβέρνησης. Όχι μόνο δεν πρέπει να επι-
τρέψουμε να ανοίξουν νέες νατοϊκές βάσεις
αλλά να κλείσουν και αυτές που λειτουργούν -
ξεκινώντας από τη Σούδα, την βάση που ήδη
χρησιμοποιούν τα αμερικάνικα πολεμικά πλοία
για να βομβαρδίζουν στη Συρία. 

Γιώργος Πίττας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Όχι στο ΝΑΤΟ - Κλείστε τις βάσεις

Όχι στις διώξεις 
κατά του 
Π. Λαφαζάνη

Συνάντηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη και του
νομικού του συμβούλου Σαράντου Θεοδωρό-
πουλου με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών πραγματοποιήθηκε στις 15/10, για τις
διώξεις ενάντια στον ίδιο και άλλων στελεχών της
ΛΑΕ για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις για
την υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας.

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το δελτίο τύ-
που της ΛΑΕ: «Κατά την συνάντηση βεβαιώθηκε για
άλλη μια φορά κάτι το οποίο ήταν γνωστό: ότι πέ-
ραν της μήνυσης του fund και της πρώτης δικογρα-
φίας σε βάρος του Παναγιώτη Λαφαζάνη με κατη-
γορίες του μισού ποινικού κώδικα, που είχε σταλεί
στην εισαγγελία και είχε ανατεθεί σε εισαγγελέα,
από το αμαρτωλό “Τμήμα προάσπισης της Ασφά-
λειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύ-
ματος”, υπάρχουν κι άλλες δύο δικογραφίες σε βά-
ρος του Γραμματέα του Π.Σ της ΛΑ.Ε, που έχουν
σταλεί στην Εισαγγελία, από το ίδιο αμαρτωλό Τμή-
μα της Ασφάλειας, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε ει-
σαγγελείς και αφορούν την κινηματική δράση του
Παναγιώτη Λαφαζάνη και συναγωνιστών του για την
υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και λαϊκών περι-
ουσιών».

Με ανακοίνωσή της, αμέσως μετά την πρώτη κλή-
ση σε απολογία, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλλει τις προ-
κλητικές αντιδημοκρατικές ενέργειες και απαιτεί να
απαλλαγεί ο Παναγιώτης Λαφαζάνης από κάθε κα-
τηγορία.

Κάτω τα χέρια από την Λευκίμμη

Νέα συγκέντρωση πραγματοποίησαν στις 10 Οκτωβρίου οι
κάτοικοι της Λευκίμμης, ενάντια στον ΧΥΤΑ και στη μετατρο-
πή της περιοχής σε χωματερή της τουριστικής «ανάπτυξης»

της Κέρκυρας αλλά και ενάντια στην αστυνομική βία και στην τρο-
μοκρατία - για να βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ που έχουν
στρατοπεδεύσει εδώ και μήνες στην περιοχή.

Τις προηγούμενες βδομάδες συνεχείς ήταν οι προκλήσεις της
αστυνομίας, ανάμεσά τους ο άγριος ξυλοδαρμός απ' τα ΜΑΤ ενός
23χρονου κάτοικου Λευκίμμης την ώρα που πήγαινε στη δουλειά
του στις 29/9, ο ακρωτηριασμός ενός άλλου Λευκιμμιώτη στα τέλη
Αυγούστου, ντου των ΜΑΤ στις καφετέριες της περιοχής και άλλες
προσπάθειες καθημερινής τρομοκράτησης. 

Για την υπεράσπιση του Φιλοπάππου 

Μαζική συνέλευση έγινε την Κυριακή
14/10, στο λόφο του Φιλοπάππου.
Πάνω απο 150 κάτοικοι της περιο-

χής και φίλοι/ες του λόφου, συζήτησαν για
τις εξελίξεις και στην συνέχεια πραγματο-
ποίησαν περίπατο-ξενάγηση στα μονοπάτια
του.

Αφορμή για την συνέλευση, έδωσαν οι κι-
νήσεις της εφορίας αρχαιοτήτων Ακρόπο-
λης, που με πρόφαση την ασφάλεια των πε-
ριπατητών προχωράει στην αποψίλωση της
βλάστησης και προσπαθεί να αναθερμάνει
τα σχέδια περίφραξης του λόφου με κάγκε-
λα, μετατρέποντας τον σε μουσειακό τουρι-
στικό προϊόν. 700 στρέμματα πράσινου στην
καρδιά της Αθήνας, απέναντι απο τον λόφο
της Ακρόπολης, στην πιο τουριστική περιο-
χή της πόλης αποτελεί εδω και χρόνια ένα
φιλέτο που προσπαθούν να βάλουν στο χέρι
κυβερνήσεις -και η σημερινή- και ιδιώτες.

Το κίνημα της γειτονιάς έχει σταματήσει
αυτά τα σχέδια αλεπάλληλες φορές, ρί-
χνοντας κάγκελα, παλεύοντας ενάντια

στους καταπατητές του πολυτελούς εστια-
τόριου “Διόνυσος”, απέναντι στο ΤΑΙΠΕΔ
που την περασμένη χρονιά προσπάθησε να
πουλήσει έκταση 13 στρεμμάτων.

Ο λόφος του Φιλοπάππου δεν χρειάζε-
ται κάγκελα και αστυνόμευση, αλλα φρον-

τίδα και εργαζόμενους/ες για την καθα-
ριότητα, την πυροπροστασία, τα δέντρα
και το πράσινο. Αυτά θα φροντίσει να υλο-
ποιηθούν με την δράση του, το κίνημα κα-
τοίκων της περιοχής. 

Ελεάννα Τσώλη

Λόφος Φιλοπάππου, 14/10
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Συνέχεια από τη σελ. 3

“Χαιρετώ κι εγώ τη Συνάντηση αυ-
τή και εκ μέρους της ΕΠΑΣ να ευχα-
ριστήσω για το κάλεσμα που μας
έγινε σήμερα”, ξεκίνησε ο Ανδρέας
Σπαθής, “Η Σαλαμίνα έχει έναν από
τους δυνατότερους πυρήνες της
Χρυσής Αυγής, γεγονός που μας
έκανε να σκεφτούμε κι εμείς, οι αντι-
φασίστες του νησιού, ότι κάτι πρέπει
να κάνουμε. Δεν μπορούμε να αφή-
σουμε τη Χρυσή Αυγή να αλωνίζει
στο νησί μας αλλά και στην ευρύτε-
ρη περιοχή. Έτσι λοιπόν στις 18 Ιού-
νη αποφασίσαμε να δημιουργήσου-
με την ΕΠΑΣ”.

“Πρώτος στόχος μας είναι να κλεί-
σουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
στη Σαλαμίνα και κατ'επέκταση να
εξαλειφθεί κάθε φαινόμενο φασιστι-
κό ή ρατσιστικό υπάρχει στο νησί”,
συνέχισε, “Όπως είπα ήδη, στη Σα-
λαμίνα υπάρχει δυνατός πυρήνας
της Χρυσής Αυγής, κάποιοι μπορεί
να έχετε ακούσει ή μάθει για κάποια
γεγονότα που συνέβησαν, ειδικά τα
προηγούμενα δύο τρία χρόνια. Εν-
δεικτικά θα αναφέρω κάποια. Κά-
ποια στιγμή πέρσι γινόταν μια αντι-
φασιστική εκδήλωση στο Εργατικό
Κέντρο Σαλαμίνας στην οποία δε-
χτήκαμε επίθεση από τη Χρυσή Αυ-
γή, από τύχη δεν είχαμε θύματα ή
τραυματισμένους. Την ίδια μέρα, σε
άλλη χρονική στιγμή, επιτέθηκαν σε
σύντροφο που πρόλαβε ευτυχώς να
γλυτώσει. Σε αφισοκολλήσεις που
έχουν γίνει, έχουμε δεχτεί επιθέσεις
κι αυτές όχι μόνο με προπηλακι-
σμούς ή ύβρεις, αλλά να παίρνουν
πέτρες και να τις πετούν και να κά-
νουν ντου.

Από την ημέρα που δημιουργήθη-
κε η ΕΠΑΣ έχουμε ξεκινήσει και κά-
νουμε αρκετές εκδηλώσεις και πι-
στεύουμε ότι έτσι σιγά σιγά θα φέ-

ρουμε κοντά μας τον κόσμο... Τον
Ιούνη πραγματοποιήσαμε ανοιχτή
αντιφασιστική εκδήλωση στην αί-
θουσα του δήμου Σαλαμίνας που
ήταν και η ιδρυτική μας. Εκείνη τη
μέρα ενημερώσαμε τον κόσμο τι
συμβαίνει με τον αντιφασιστικό αγώ-
να, τι είναι οι φασίστες, τι είναι η
Χρυσή Αυγή, για την εξέλιξη της δί-
κης. Στις 2 Οκτωβρίου έγινε ανοιχτή
αντιφασιστική εκδήλωση στην κεν-
τρική πλατεία της Σαλαμίνας με
αφορμή τον ξυλοδαρμό που δέχτη-
κε ο σύντροφος Βαγγέλης Παπαμι-
χαήλ. Παραλίγο να θρηνούσαμε άλ-
λον έναν Φύσσα στο Πέραμα, στο λι-
μάνι στα Καραβάκια. Πηγαίνοντας ο
άνθρωπος στον Πειραιά, του την εί-
χαν στημένη και παραλίγο να τον
σκοτώσουν.

Παρέμβαση
Στις 5 Οκτωβρίου κάναμε παρέμ-

βαση στα «Σαλαμίνια» που γίνονται
κάθε χρόνο. Εκεί η Δήμαρχος κάλε-
σε επίσημα τον υπόδικο βουλευτή
της Χρυσής Αυγής Λαγό να έρθει
στους επισήμους και να καταθέσει
και στεφάνι. Αυτό γίνεται επανειλημ-
μένα τα τελευταία δύο τρία χρόνια.
Είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα
για τη Σαλαμίνα, ότι δεν έχουμε στο
πλευρό μας τη Δήμαρχο η οποία
προκλητικά αδιαφορεί και θα έλεγα
ότι ίσως είναι και με το μέρος των
φασιστών. Έχουμε κάνει επανειλημ-
μένα αιτήματα να κλείσουν τα γρα-
φεία της Χρυσής Αυγής ή έστω να
πάρει μια θέση η Δήμαρχος και το
δημοτικό συμβούλιο. Δεν έχουμε
πάρει καμιά απάντηση, καταψηφί-
στηκαν όσα αιτήματα έγιναν με απο-
τέλεσμα και από εκεί να έχουμε έναν
«εχθρό» που πρέπει να το πολεμή-
σουμε κι αυτόν. 

Δειλά δειλά βλέπουμε ότι με τις κι-
νήσεις που έχουμε κάνει εμείς σαν

αντιφασίστες υπάρχει μια θετική ει-
κόνα από τον κόσμο, ότι σιγά σιγά
μπορεί να πάρει μια δύναμη όλο αυ-
τό. Όπως και σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας να πάρει και στη Σαλαμίνα.
Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι
χρειάζεται και αξίζει να αγωνιστούμε
όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισ-
σες για να βγει κάποιο αποτέλεσμα
στην υπόθεση φασισμός, ρατσισμός
κλπ. Πιστεύω ότι σε τοπικό επίπεδο
αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο πρέ-
πει όλοι να αγωνιστούμε δυναμικά,
να μη φοβόμαστε και το λέω αυτό
γιατί καποιοι το χρησιμοποιούν σαν
καραμέλα: ο φόβος. Ο φόβος είναι η
τροφή για τους φασίστες κι αυτό
πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας
και χωρίς φόβο να μπορούμε να αν-
τιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμε-
να.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να
αναφέρω και την επόμενη εκδήλωση
που έχουμε σαν ΕΠΑΣ και να σας
καλέσω όλους το Σάββατο 20 Οκτώ-
βρη στις 12 το μεσημέρι, στο σημείο
που χτυπήθηκε ο σύντροφος Βαγγέ-
λης Παπαμιχαήλ στα Καραβάκια στο
Πέραμα. Θα κάνουμε μια συγκέν-
τρωση-πορεία και πρέπει εκεί να
έχουμε στήριξη, να έρθει κόσμος.
Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι και η μία
από τις φωλιές των χρυσαυγιτών, το
υποτιθέμενο εργατικό τους σωμα-
τείο, το οποίο πλέον το χρησιμοποι-
ούν σαν ορμητήριο για να κάνουν
ό,τι κάνουν σε αυτές τις περιοχές,
Πέραμα, Νίκαια κλπ. Πρέπει πλέον
να τους διώξουμε και από εκεί. Πι-
στεύω όσο δυνατά και μαχητικά
μπορούμε να είμαστε στις περιοχές
αυτές. Και πανελλαδικά, αλλά κυ-
ρίως εκεί που οι πυρήνες τους είναι
δυνατοί να μπορέσουμε να συσπει-
ρώσουμε τον κόσμο και να τους
φτάσουμε στο σημείο να εξαφανι-
στούν. Δεν τους θέλουμε!”.

Έξω η Χ.Α. από το Πέραμα

Μπαίνουμε σε μια περίοδο με
προεκλογικά χαρακτηριστικά αλ-
λά και με τις αντιστάσεις να συνε-
χίζονται όπως δείχνουν κινητο-
ποιήσεις σε μια σειρά χώρους. 
Πώς μπορούμε από τη σκοπιά
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
να βοηθήσουμε για να ξεδιπλω-
θούν οι αγώνες, για να πάρουμε
πίσω όλα όσα μας λεηλάτησαν
με τα μνημόνια;

Το τελευταίο διάστημα υπάρ-
χουν κάποιοι αγώνες που έχουν
ένα διαφορετικό στοιχείο από
τους αγώνες της προηγούμενης
περιόδου. Έχουν διεκδικήσεις,
είναι με έναν τρόπο επιθετικοί.
Έστω και δειλά οι εργαζόμενοι
καταλαβαίνουν ότι μπορούν να

διεκδικήσουν να πάρουν πίσω
όσα έχασαν και να έχουν μετά
από καιρό νίκες.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά
μπορεί να συμβάλει να αναπτυχ-
θεί περισσότερο αυτό, παρεμβαί-
νοντας ώστε να μπουν πλέον
πλαίσια στόχων νίκης αλλά κυ-
ρίως να συμβάλει ενωτικά να
υπάρξει ένα δίκτυο σωματείων.

Χρειάζεται ένα πραγματικό δί-
κτυο υπαρκτών εργατικών συνδι-
κάτων για ανεξάρτητη ταξική και
αγωνιστική δράση, που θα υπερ-
βαίνει θετικά τους σημερινούς
συντονισμούς και θα συγκρούε-
ται με τη συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία αλλά χωρίς αναχωρητι-
σμό από τα άλλα συνδικάτα.

Υπάρχει αριστερή εναλλακτική
στο «μονόδρομο» των υπερπλε-
ονασμάτων και της λιτότητας που
έχει κατρακυλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; 

Η κατάσταση στην αριστερά
δεν είναι καλή, υπάρχει όμως
πάντα η δυνατότητα μέσα από
μια ενωτική διαδικασία και με βά-

ση ένα πρόγραμμα που θα έχει
ως βάση το αντικαπιταλιστικό με-
ταβατικό πρόγραμμα να υπάρξει
τέτοια εναλλακτική. 

Υπάρχει βεβαίως η αριστερή
εναλλακτική ενός αντικαπιταλι-
στικού μεταβατικού προγράμμα-
τος. Χρειάζεται όμως νέα πνοή
στις νέες συνθήκες, αναπροσαρ-
μογές, επανιεραρχήσεις και ενω-
τική, όχι διαχωριστική λειτουρ-
γία.

Σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε
την απειλή της ακροδεξιάς να
ενισχύεται ενώ η ΕΕ συνεχίζει να
στοχοποιεί πρόσφυγες και μετα-
νάστες. Ποια πιστεύεις πρέπει να
είναι η απάντηση της Αριστεράς,
του εργατικού κινήματος τόσο
εδώ στην Ελλάδα όσο και διε-
θνώς;

Η αριστερά και το εργατικό κί-
νημα είναι οι μόνοι που μπορούν
να σταματήσουν αυτή την ενί-
σχυση. Αυτό μπορεί να γίνει μέ-
σα από την ενίσχυση του αντιφα-
σιστικού, αντιρατσιστικού αλλά
και του αντιιμπεριαλιστικού αντι-
πολεμικού κινήματος. Και ειδικά
μπροστά στις ευρωεκλογές με
αντι-ΕΕ μέτωπα, με πρόσημο
όμως το «αριστερή έξοδος τώ-
ρα».

Ποιες είναι οι προκλήσεις και
ποια θεωρείς πως πρέπει να είναι
τα καθήκοντα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη
νέα περίοδο;

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρίσκεται σε κρί-
σιμο κόμβο, αν επιλέξει να μπει
μπροστά και να πάρει πρωτοβου-
λίες ενωτικές και στο εργατικό
και στο πολιτικό πεδίο μπορεί να
συμβάλει ώστε να υπάρξουν νί-
κες αλλά και μια αριστερά που
θα εμπνεύσει τους εργαζόμε-
νους και το λαό. Αν δεν το κάνει
θα μπει σίγουρα σε μια περίοδο
απομόνωσης και κρίσης.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι μεγάλη κα-
τάκτηση αλλά το τελευταίο διά-
στημα υποχωρεί, ηγεμονεύει μια
γραμμή αριστερισμού που την
απομονώνει στο κίνημα και την
πολιτική σφαίρα. Μετά τη συν-
διάσκεψη, παρά το 90% υπέρ
των αποφάσεων, στο εσωτερικό
κυριαρχεί ο διαχωριστικός "πολι-
τισμός των πλατφορμών". Ανησυ-
χούμε πολύ αλλά θα αγωνιστού-
με ενωτικά μαζί με άλλα ρεύματα
που καταλαβαίνουν τους κινδύ-
νους, για μια νέα ηγεμονία στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που θα συμβάλει σε
μια γενική ενωτική ανασυγκρότη-
ση της Αριστεράς και του κινή-
ματος.

Οι προκλήσες 
για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συνέντευξη με 
τον Παντελή Βαϊνά, 

μέλος του 
ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι, στα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, 18/9
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ΝΕΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 Βενέτης 8μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
12 Οκτώβρη 1944 - 
Η απελευθέρωση της Αθήνας
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 στέκι 8μμ

Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ Θερσίτης 
(πλ.Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 Θόλος 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
12 Οκτώβρη 1944 – 
Η απελευθέρωση της Αθήνας
Ομιλητρια: Δήμητρα Τζάκου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 
στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 8μμ
Αντίσταση στο σχολειο της αγοράς
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 Goody’s 8μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Γιώργος Σιγανός

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10 φουαγιέ 6.30μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός

Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10 αιθ. ΣΓΤΚΣ 2.30μμ
13/10 – Η διεθνής συνάντηση στην Αθήνα
και το αντιφασιστικό ποτάμι στο Βερολίνο
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10 αιθ. ΜΑΝΧ 3μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς

ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10 2μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών

ΒΟΛΟΣ
ΤΡΙΤΗ 30/10 Θόλος 1.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΡΙΤΗ 30/10 φουαγιέ Φιλοσοφικής 2.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 κυλικείο 2.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ «Η μικρή πλατεία» 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Αντέμ Χουσέϊνκο

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Μέγαρο Πάνθεον 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 ΕΔΟΘ 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ Άνεμος 7μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 
στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Pure 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, αίθ. Υ, 8μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ «6» 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Τζέγκα 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη 

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Περιμπανού 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Ζωή 8μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Κομπόης 6.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 καφέ Wake & Bake 
(Μετρό Ελληνικό) 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 Goody’s 8μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -
σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -
λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -
σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και
προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -
πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν
υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια
τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -

ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά -
ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη -
ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ -

βού λια αντι προ σώ πων απ' τους χώρους δου -
λε ι άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα
και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα -
νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
στα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα το -
λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία της
“δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί ζου με το
σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο -
νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα
μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ νους
μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να κερ δη -
θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ τή την

πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο
ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να -
στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα τέ-
τοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους εργά τες για
την επα να στα τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας
στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε
κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ'
όπου και αν προέρ χε ται. 

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

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 18/10
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” 
Πετρουπόλεως 7.30μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 7μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία 
Ελευθερίας (Public) 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και 
Ρήγα Φεραίου 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/10
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 
Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη 
και Θησέως 11πμ

ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζόδρομος 
Γεωργάκη Ολυμπίου 12μ

ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μες 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30 πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 11πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Σταυρούπολης 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου κ Μαρτίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μίνωος 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μ. Αγγέλου 12μες
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 11πμ

13 Οκτώβρη – Η διεθνής συνάντηση στην Αθήνα 
και το αντιφασιστικό ποτάμι στο Βερολίνο



Το πρωινό της 28 Γενάρη του 1918 ένας
παράξενος θόρυβος άρχισε να ακούγε-
ται σε διάφορα μεγάλα εργοστάσια του

Βερολίνου: ο ήχος σφυριών πάνω σε φιάλες
οξυγόνου, που χρησιμοποιούσαν οι οξυγονο-
κολλητές. Ήταν το σύνθημα για την έναρξη
μιας ανοιχτά αντιπολεμικής απεργίας. 

Την επόμενη μέρα το απόγευμα ο αριθμός
των απεργών είχε φτάσει το μισό εκατομμύριο
και η απεργία απλωνόταν από το Βερολίνο σε
άλλες πόλεις και βιομηχανικά κέντρα της Γερ-
μανίας. Από το Μόναχο, όπου οι εργάτες της
νεοδημιουργημένης BMW απέργησαν, σε δε-
κάδες ανθρακωρυχεία του Ρουρ, μέχρι τα λι-
μάνια του Αμβούργου και του Κιέλου. 'Οπως
είπε ένας ομιλητής στην απεργιακή συγκέν-
τρωση στο Κίελο: «Δεν απεργούμε για δέκα
γραμμάρια βούτυρο, απεργούμε για όσους μι-
σούνε τον πόλεμο». 

Τα αιτήματα στο Βερολίνο ήταν εφτά: ειρή-
νη χωρίς προσαρτήσεις και αποζημιώσεις.
Συμμετοχή εκπροσώπων των εργατικών οργα-
νώσεων στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.
Άρση της κατάστασης πολιορκίας και κατάρ-
γηση του Νόμου για την Πατριωτική Βοηθητι-
κή Υπηρεσία. Απελευθέρωση όλων των πολιτι-
κών κρατουμένων. Εκδημοκρατισμός του Ράιχ.
Περισσότερη και καλύτερη τροφή.

Η εργατική τάξη δεν είχε εμπιστοσύνη στις
κυβερνήσεις που έφεραν τον πόλεμο, να δια-
πραγματευτούν την ειρήνη. Χάρη στη διεθνι-
στική προπαγάνδα της κυβέρνησης των Σοβιέτ
στη Ρωσία μάθαιναν τους εκβιαστικούς όρους
που έθεταν στις διαπραγματεύσεις του
Μπρεστ Λιτόφσκ οι Γερμανοί και Αυστριακοί
διπλωμάτες και στρατηγοί. Όλοι ήξεραν ότι το
αίτημα για απελευθέρωση των πολιτικών κρα-
τουμένων σήμαινε πάνω απ’ όλα απελευθέρω-
ση του Καρλ Λήμπνεχκτ και της Ρόζας Λούξεμ-
πουργκ, των επαναστατών που είχαν γίνει διε-
θνή σύμβολα της πάλης ενάντια στον ιμπερια-
λιστικό πόλεμο. 

Κατάσταση πολιορκίας
Η κατάσταση πολιορκίας και ο Νόμος για

την Πατριωτική Υπηρεσία επέβαλαν ασφυκτικό
έλεγχο στα εργοστάσια και στις δραστηριότη-
τες των συνδικάτων. Τα αιτήματα για εκδημο-
κρατισμό περιλάμβαναν το γενικό εκλογικό δι-
καίωμα στην Πρωσία, το μεγαλύτερο κρατίδιο
της Γερμανίας τότε, που ψήφιζε με ένα προ-
κλητικό εκλογικό σύστημα το οποίο έδινε
στους βιομήχανους και τους γαιοκτήμονες τον
έλεγχο του τοπικού κοινοβουλίου. Το αίτημα
για εκδημοκρατισμό περιλάμβανε ρητά και την
απαίτηση για δικαίωμα ψήφου και στις γυναί-
κες. 

Σε αυτή την απεργία αναδείχτηκε μια πρώτη
μορφή των εργατικών συμβουλίων που συγ-
κροτήθηκαν δέκα μήνες μετά, τον Νοέμβρη,
όταν ξέσπασε η Γερμανική Επανάσταση που
έβαλε τέλος στον μισητό πόλεμο. 

Κάθε μεγάλο εργοστάσιο στο Βερολίνο
έκλεξε τη δικιά του απεργιακή επιτροπή το με-
σημέρι της 28 Γενάρη και έστειλαν αντιπροσώ-
πους για να συντονίσουν την απεργία. Συνολι-
κά 414 αντιπρόσωποι συζήτησαν και αποφάσι-
σαν την εξάπλωση της απεργίας. Εκλέξανε μια
κεντρική Επιτροπή Δράσης την οποία αποτε-
λούσαν 11 άτομα. Ανάμεσά τους, μια γυναίκα,
η Κλάρε Κάσπελ. Τα εργοστάσια είχαν γεμίσει
στο καιρό του πολέμου με νέες εργάτριες,
που ήταν ακόμα πιο μαχητικές από τους άν-
δρες συναδέλφους του και αυτό φάνηκε και
στην απεργία του Γενάρη. 

Τα σοβιέτ στην Ρωσία γεννήθηκαν τον Φλε-
βάρη του 1917 σαν οργανώσεις που συσπεί-
ρωναν όλους τους εργάτες σε σώματα που
αποφάσιζαν για τον αγώνα και τη ζωή της ερ-
γατικής τάξης και όλου του πληθυσμού και
διέθεταν υλική δύναμη να τις επιβάλλουν. Αυ-
τή η δημοκρατική μορφή οργάνωσης που είχε
κέντρο το χώρο δουλειάς, είχε ηλεκτρίσει το
νου και τις ψυχές εκατομμυρίων εργατών και
εργατριών στην εμπόλεμη Ευρώπη και ακόμα
παραπέρα. Τον Γενάρη του 1918, λίγες μέρες
πριν ξεσπάσει η απεργιακή θύελλα στο Βερο-
λίνο, η Αυστρία είχε συνταραχθεί από ένα αν-
τιπολεμικό απεργιακό κύμα με κέντρο τη Βιέν-
νη. Οι εργάτες εκλέξανε ένα εργατικό συμβού-
λιο όπως το ονόμαζαν ανοιχτά και η φράση
που ακουγόταν στις απεργίες και τις συνελεύ-
σεις ήταν «να μιλήσουμε ρωσικά», δηλαδή να
ακολουθήσουμε το δρόμο των εργατών στην
Ρωσία. 

Η απεργία δεν ήταν μια ξαφνική έκρηξη. Ήρ-
θε σαν επιστέγασμα μιας αλυσίδας αγώνων και
πολιτικών διεργασιών. Όταν ξέσπασε ο πόλε-
μος το 1914, αρχικά όλα σκεπάστηκαν από την
εθνικιστική υστερία που ενορχήστρωνε η άρ-
χουσα τάξη. Οι ηγεσίες του σοσιαλδημοκρατι-
κού κόμματος (SPD) και των συνδικάτων είχαν
στηρίξει την άρχουσα τάξη και την κυβέρνηση

στον πόλεμο στο όνομα της «υπεράσπισης της
πατρίδας». Είχαν υπογράψει «κοινωνική ειρή-
νη» με τα αφεντικά και το κράτος. 

Όμως κάθε μέρα που περνούσε η ταξική πό-
λωση γινόταν πιο δυνατή από την εθνική ενότη-
τα. «Οι προλετάριοι πέφτουν, οι μετοχές ανε-
βαίνουν» έγραφε το 1916 η Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ σε μια παράνομη μπροσούρα με το
ψευδώνυμο Γιούνιους. Κέρδη για τους καπιτα-
λιστές, πείνα για τους εργάτες και τις εργά-
τριες ήταν η καθημερινότητα, μαζί με τις εκα-
τοντάδες χιλιάδες των νεκρών, των τραυματιών
και των ακρωτηριασμένων στα χαρακώματα. 

Οι πρώτες διαδηλώσεις που ζητούσαν ψωμί
και ειρήνη έγιναν ήδη το 1915, συνήθως με
επικεφαλής εργάτριες που στέκονταν για
ώρες έξω από φούρνους και μαγαζιά για να
προμηθευτούν λίγα τρόφιμα. Το 1916 έγιναν οι
πρώτες απεργίες. Την πρωτομαγιά του 1916 ο
Καρλ Λήμπνεχκτ που είχε καταψηφίσει τις πο-
λεμικές δαπάνες στο κοινοβούλιο και επιστρα-
τεύτηκε, μίλησε φορώντας την στολή του σε
μια αντιπολεμική συγκέντρωση στο κέντρο του
Βερολίνου που είχε οργανώσει η ομάδα Σπάρ-
τακος. 

Όταν ο Λήμπνεχκτ οδηγήθηκε στο δικαστή-
ριο, περίπου 60 εργάτες στα εργοστάσια πυ-
ρομαχικών κατέβηκαν σε μια πολιτική απεργία
για να διαμαρτυρηθούν. Την απεργία την είχαν
οργανώσει οι Obleute (αντιπρόσωποι, συντονι-
στές), ένα δίκτυο αγωνιστών που δραστηριο-
ποιούνταν στο συνδικάτο μετάλλου και έκαναν
αντιπολίτευση στην ηγεσία του. Αυτό το δί-
κτυο με ηγέτες όπως ο Ρίχαρντ Μίλερ, λει-
τουργούσε παράνομα και ανεπίσημα, αλλά πο-
λύ πειθαρχημένα, σε όλα τα μεγάλα εργοστά-
σια. Θα ήταν η ραχοκοκαλιά της απεργίας του
Γενάρη του 1918. 

Τον Απρίλη του 1917 μαζικές απεργίες ξε-
σπάσανε στην Λειψία και στο Βερολίνο. Την
ίδια άνοιξη δυο ναύτες του πολεμικού ναυτι-
κού στο Κίελο εκτελέστηκαν ως «πρωταίτιοι»

κινητοποιήσεων στα πλοία και επικε-
φαλής μιας παράνομης αντιπολεμικής
οργάνωσης. Αυτοί οι ναύτες, όπως και
πολλοί ηγέτες των απεργιών, κοίταζαν
για πολιτική εναλλακτική σε ένα νέο
κόμμα. 

Το SPD είχε διασπαστεί. Ένα ολό-
κληρο τμήμα της ηγεσίας του και δε-
κάδες χιλιάδες μεσαία και κατώτερα
στελέχη του διαγράφηκαν ή έφυγαν
από το κόμμα γιατί αντιτάσσονταν
στην συνέχιση του πολέμου. Στο νέο
κόμμα, το USPD, συνυπήρχαν για ένα
διάστημα ανοιχτοί ρεφορμιστές όπως
ο Μπερνστάιν και ο Κάουτσκι, αλλά
και επαναστάτες όπως η Ρ. Λούξεμ-
πουργκ και οι σύντροφοί της στον
«Σπάρτακο». Για χιλιάδες εργάτες και
εργάτριες, όπως ο Μίλερ ή η Κάσπελ,
η ένταξη σε αυτό το κόμμα ήταν μόνο
το πρώτο βήμα προς την αριστερά της
επανάστασης. 

Ακόμα και το SPD αναγκάστηκε να
συμμετέχει στην απεργία μετά από
πρόσκληση της Επιτροπής Δράσης
στα δυο σοσιαλιστικά κόμματα. Τα μέ-
λη του κατέβαιναν στην απεργία έτσι
κι αλλιώς. Ο Φ. Έμπερτ, πρόεδρος
του κόμματος, μίλησε στην απεργιακή

συγκέντρωση στις 30 του Γενάρη, αλλά απο-
δοκιμάστηκε άγρια όταν είπε στους απεργούς
ότι πρέπει να γυρίσουν στη δουλειά και να
στηρίξουν «τα παιδιά μας στο μέτωπο όπως
κάνουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι εργάτες». 

Στις 31 Γενάρη, οι απεργοί βγήκαν στο δρό-
μο, συγκρούστηκαν με την αστυνομία και με
τις εργάτριες στην πρώτη γραμμή σταμάτη-
σαν τα τραμ, δίνοντας μερικά σκληρά μαθήμα-
τα σε όσους απεργοσπάστες είχαν αποφασί-
σει να τα κινήσουν. 

Η κυβέρνηση κήρυξε στρατιωτικό νόμο,
απαγόρευσε την κυκλοφορία ακόμα και της
Vοrwarts, της καθημερινής εφημερίδας του
SPD και άρχισε να κινεί έμπιστα τμήματα στο
Βερολίνο, απειλώντας ότι θα τα στείλει να κα-
ταλάβουν μεγάλα εργοστάσια. Η Επιτροπή
Δράσης αποφάσισε να σταματήσει συντεταγ-
μένα την απεργία στις 3 του Φλεβάρη. 

Πενήντα χιλιάδες εργάτες επιστρατεύτηκαν
και στάλθηκαν στο μέτωπο. «Αυτό ήταν το με-
γαλύτερο λάθος της κυβέρνησης» θα έγραφε
λίγα χρόνια μετά ο Ρίχαρντ Μίλερ. Οι επιστρα-
τευμένοι εργάτες έγιναν κήρυκες και οργανω-
τές της αντιπολεμικής δράσης στους φαντά-
ρους που μισούσαν τον πόλεμο. Και εξηγούσε:

«Ήταν σαφές ότι οι πάντες από την Vοrwarts
μέχρι την Kreuzzeitung [μια μοναρχική φυλλά-
δα] θεωρούσαν την έκβαση ως ήττα των εργα-
τών και νίκη της κυβέρνησης. Όμως, αυτό δεν
είχε σημασία. Αυτό που ήταν σημαντικό ήταν
το πως ένιωθαν οι άνθρωποι που συνέχιζαν
τον αγώνα. Οι εργάτες δεν ένιωθαν ηττημένοι,
ένιωθαν σαν μαχητές που αναγκάστηκαν να
υποχωρήσουν για να κάνουν μια ισχυρότερη
επίθεση στη συνέχεια». 

Τον Νοέμβρη η εργατική τάξη έκανε την
ισχυρότερη επίθεση. Την επανάσταση που
ανέτρεψε τον Κάιζερ και έβαλε τέρμα στον πό-
λεμο. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Οι ρίζες της επανάστασης
Εκδηλώσεις
Γερμανία 1918 – 
Η επανάσταση που τελείωσε 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

ΑΘΗΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/11 
Νομική 11πμ – 8μμ

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 
ΕΒΕ (Αράτου 21, πλ. Όλγας) 7μμ

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/11 
Εργατικό Κέντρο

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 
Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας 
(στοά Σαρκα) 7μμ

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 
Πανεπιστήμιο (φουαγιέ προκατ) 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12 
Εργατικό Κέντρο 6μμ

ΧΑΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 
(Κατεχάκη και Ακτή Τομπάζη) 
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Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου ανέβηκε η παράσταση
του μπαλέτου ‘Σπάρτακος’, σε μουσική σύνθεση
Αράμ Χατσατουριάν και χορογραφία Γιούρι Νικολά-

γιεβιτς Γκριγκορόβιτς. Σε ένα ρωμαϊκό θέατρο, το Ηρώ-
δειο, ξετυλίχθηκε η ιστορία του Σπάρτακου, ενός δούλου
που οδήγησε την τρίτη και μεγαλύτερη εξέγερση δούλων
απέναντι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Το 73 π.Χ. ξεκινά εξέγερση από μία μικρή ομάδα που εί-
χε δραπετεύσει από ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης σκλά-
βων. Η ορμή και οι στρατιωτικές επιτυχίες των εξεγερμέ-
νων απέναντι στις Ρωμαϊκές Λεγεώνες ενέπνευσαν όλους
τους καταπιεσμένους. Εντάσσονται μαζικά στο στρατό
των δούλων ο οποίος, στην κορύφωση της διετούς εξέ-
γερσης, προσμετράται σε εβδομήντα χιλιάδες.

Βασικό ρόλο στις νίκες του στρατού έπαιξαν οι γυναί-
κες, όπως και η ίδια η συντρόφισσα του Σπάρτακου, κα-
θώς και η προσφορά χιλιάδων σε εφόδια για τη βοήθεια
της εξέγερσης. Το 71 π.Χ. καταστέλλεται με τον πιο βίαιο
τρόπο, αυτή η εξέγερση που κατάφερε να φτάσει να πο-
λιορκεί τη Ρώμη. Ο Σπάρτακος σκοτώνεται στη μάχη ενώ
έξι χιλιάδες σταυρώνονται στην Απία οδό.

Η δημιουργία του μπαλέτου ‘Σπάρτακος’ πραγματοποι-
είται μετα το θάνατο του Στάλιν (1953) και την εξέγερση
στην Ανατολική Γερμανία. Το 1955-56 ο αρμένικης κατα-
γωγής συνθέτης Αράμ Χατσατουριάν ξεκινά τη σύνθεση.
Συγχρόνως, επαναπροσκαλείται ο Leonid Yaκobson, ο
πρώτος χορογράφος που καταπιάστηκε με το έργο. Είναι
η περίοδος της αποσταλινοποίησης, η περίοδος της ελπί-
δας και καλλιτεχνικής απελευθέρωσης. Ο Yakobson ήταν
χορευτής και χορογράφος που ήδη από τη δεκαετία του
‘30 είχε βρεθεί στη γωνία εξ αιτίας των έργων του. Το
1930 έφτιαξε μια πράξη από το τρίπρακτο μπαλέτο ‘The
Golden Age’ του Σοστακόβιτς. Είχε χρησιμοποιήσει χο-
ρούς όπως το τάνγκο και το tap-dancing, χοροί απαγο-
ρευμένοι στη Σοβιετική Ένωση. Πλέον δυσκολευόταν να
εργαστεί σε μεγάλες Ακαδημίες.

Ελπίδα
Την περίοδο της ελπίδας επανέρχεται με τη χορογρα-

φία του μπαλέτου ’Σπάρτακος’. Βγάζει τις πουέντ (παπού-
τσια της μπαλαρίνας), εμπνευσμένος από τους πρωτοπό-
ρους του χορού των αρχών του εικοστού αιώνα, όπως η
Ισιδώρα Ντάνκαν, γνωστή και ως η “ξυπόλητη χορεύ-
τρια”, και ο Βασλάβ Νιζίνσκι.

Η πρεμιέρα έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 1956 και,
ενώ προκάλεσε αίσθηση, σύντομα βγήκε από το ρεπερτό-
ριο. Ο Yakobson κατηγορείται ως «μοντερνιστής» καθώς
είχε καταστρατηγήσει τους κανόνες του κλασικού μπαλέ-
του. Μόλις λίγους μήνες πριν, είχε προηγηθεί το πνίξιμο
της επανάστασης της Ουγγαρίας. Η περίοδος της ελπί-
δας έφτανε στο τέλος της. 

Η παράσταση που ανέβηκε στο Ηρώδειο βασίστηκε
στην πρεμιέρα του 1968, επί Μπρέζνιεφ, με χορογραφία
πλέον του Γιούρι Γκριγκορόβιτς, ο οποίος δίνει έναν επικό
χαρακτήρα επιστρέφοντας στην στενή φόρμα του κλασι-
κού μπαλέτου. Εξυμνεί την εξέγερση του Σπάρτακου την
περίοδο της Άνοιξης της Πράγας. 

Παρά την ιστορία του μπαλέτου «Σπάρτακος», αυτό
που έχει σημασία είναι ότι σήμερα ακόμα και στα Ρωμαϊ-
κά θέατρα παίζεται η ιστορία του εξεγερμένου δούλου
Σπάρτακου ενώ κανένας δεν θυμάται τον «νικητή» Ρωμαίο
στρατηγό Κράσσο. Ο Σπάρτακος είναι αυτός που εμπνέει
ακόμα και σήμερα τους καταπιεσμένους. Όπως έγραφε
και ο Μαρξ σε επιστολή του στον Ένγκελς: «Ο Σπάρτακος
αποκαλύπτεται ως η πιο εξαιρετική φυσιογνωμία του αρ-
χαίου κόσμου. Μεγάλος στρατηγός…, ευγενικός χαρα-
κτήρας, ένας πραγματικός εκπρόσωπος του αρχαίου
προλεταριάτου».

Δήμητρα Τζάκου

Ο Σπάρτακος 
στο Ηρώδειο

ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΚΑΣΟΓΚΙ

ΗΠΑ, Τουρκία, Σ. Αραβία
- μια δύσκολη συμμαχία
Βλέπουμε ξανά πόσο δύσκολη έχει

γίνει η διαχείριση της Μέσης Ανα-
τολής για τα συμφέροντα του δυ-

τικού ιμπεριαλισμού. Οι παίκτες αυτή τη
φορά είναι οι ίδιες ΗΠΑ, η Τουρκία και η
Σαουδική Αραβία.

Ιστορικά και οι τρεις ήταν στενά συν-
δεδεμένες – η Τουρκία αποτελεί ένα μέ-
λος-κλειδί του ΝΑΤΟ και η απολυταρχι-
κή μοναρχία της Σαουδικής Αραβίας ένα
από τα πιο σημαντικά καθεστώτα-υπαλ-
λήλους της Ουάσιγκτον. Αλλά η Άγκυρα
και το Ριάντ βρίσκονται σε μια αυξανό-
μενη αντιπαράθεση μεταξύ τους. 

Aνταγωνίζονται μεταξύ τους για την
πολιτική και ιδεολογική ηγεσία στο κυ-
ρίαρχο σουνιτικό Ισλάμ. Η βασιλική οι-
κογένεια των Σαούντ πάντα διεκδικούσε
αυτή τη θέση μέσα από το ρόλο της σαν
προστάτης των μουσουλμανικών ιερών
τόπων. Αλλά ο Τούρκος πρόεδρος Ερν-
τογάν και το κόμμα του AKP, υποστηρί-
ζουν μια περισσότερο «μοντέρνα», απε-
ρίφραστα καπιταλιστική, εκδοχή του πο-
λιτικού Ισλάμ. 

Περιφερειακά, ο Ερντογάν, συμμάχη-
σε με την Μουσουλμανική Αδελφότητα
που η Σαουδική Αραβία απεχθάνεται
σαν ένα ριζοσπαστικό σουνιτικό ανταγω-
νιστή. Άγκυρα και Ριάντ ανταγωνίστηκαν
μεταξύ τους για να μετατρέψουν την Συ-
ριακή Επανάσταση σε ένα σεχταριστικό
σουνιτικό κίνημα. Και οι δύο στήριξαν
και εξόπλισαν ένοπλες ομάδες, αλλά
δεν στάθηκαν ικανές να σταματήσουν
την ρωσική επέμβαση που έγειρε την
πλάστιγγα υπέρ του καθεστώτος Άσαντ.

Ανταγωνισμός  
Αλλά ο Ερντογάν, όλο και περισσότε-

ρο, μένει πίσω σε αυτόν τον ανταγωνι-
σμό. Η αμερικανική υποστήριξη για τις
Κουρδικές δυνάμεις στη Συρία έχουν
χαλάσει τις σχέσεις του με την Ουάσιγ-
κτον. Από το αποτυχημένο πραξικόπημα
του Ιουλίου του 2016, ο Ερντογάν έχει
ξεκινήσει καμπάνια απαιτώντας από τις
ΗΠΑ την έκδοση του Γκιουλέν, τον οποί-
ον κατηγορεί για το πραξικόπημα και εί-
χε φυλακίσει έναν αμερικανό πάστορα
τον Άντριου Μπράνσον, για φερόμενους
δεσμούς με τον Γκιουλέν.

Τον Αύγουστο ο Ντόναλντ Τραμπ αντα-
πέδωσε το χτύπημα. Διπλασίασε τους
αμερικανικούς δασμούς στο τουρκικό
ατσάλι και αλουμίνιο και απέσυρε την πα-
ράδοση στην Τουρκία 100 μαχητικών αε-
ροπλάνων F-35. Η τουρκική οικονομία
βρισκόταν ήδη κάτω από πίεση. Η Τουρ-
κία είχε πετύχει ένα οικονομικό «μπουμ»,
χάρη στην φούσκα κερδοσκοπίας πάνω
στα ακίνητα που χρηματοδοτήθηκε με
αμερικανικά δολάρια και ευρώ. Όπως και
η Αργεντινή, και η Τουρκία χτυπήθηκε

από την άνοδο των αμερικανικών επιτο-
κίων. Τον Αύγουστο, παρά τη μακρόχρο-
νη αντίθεση του Ερντογάν να αυξήσει τα
τουρκικά επιτόκια, η πτώση της τουρκι-
κής λίρας τα αύξησε περίπου 24%.

Έτσι, ο Ερντογάν υποχώρησε. Ο
Μπράνσον απελευθερώθηκε στο τέλος
της προηγούμενης βδομάδας. «Αλλά οι
αμερικάνοι αξιωματούχοι είχαν λίγο
χρόνο να πανηγυρίσουν» αναφέρει η σε-
λίδα Foreign Policy. “Και αυτό γιατί εί-
χαν να αντιμετωπίσουν την ίδια βδομάδα
την προσεκτικά οργανωμένη διαρροή
λεπτομεριών της τρομακτικής υπόθεσης
του Τζαμάλ Κασόγκι».

Ο Κασόγκι που ζούσε στο εξωτερικό,
έχοντας μια σχετικά μετριοπαθή κριτική
στάση απέναντι στο σαουδικό καθε-
στώς, εξαφανίστηκε μετά από μια επί-
σκεψη στο προξενείο της Σαουδικής
Αραβίας, στην Κωνσταντινούπολη, στις
2 Οκτώβρη. Η τουρκική κυβέρνηση ισχυ-
ρίζεται ότι μια ομάδα σαουδαράβων
πρακτόρων τον απήγαγε, τον βασάνισε
και τον σκότωσε. Υποστηρίζει ότι στη
συνέχεια το διαμελισμένο σώμα του
βγήκε λαθραία έξω από το προξενείο
και το φριχτό του τέλος έχει καταγραφεί
στο smartwatch του.

Αυτή η υπόθεση βάζει στο στόχαστρο
δύο ανθρώπους. Ο πρώτος είναι ο πρίγ-
κηπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (ΜΒS), ο
πρώτος σε σειρά σαουδάραβας διάδο-
χος του θρόνου, ο οποίος ετοιμάζεται
να φιλοξενήσει μια μεγάλη επιχειρηματι-
κή διάσκεψη –την «Future Investment Ini-
tiative»- στο Ριάντ. Ο ΜΒS έχει παρελθόν
με την πολιτική βία. 

Τον περασμένο Νοέμβρη είχε χρησι-
μοποιήσει το ξενοδοχείο Ριτζ-Κάρλτον,
όπου είχε λάβει χώρα η περσινή διάσκε-
ψη, για να θέσει υπό κράτηση εκατοντά-
δες αντιπάλους του που είχε κατηγορή-
σει για διαφθορά. Έχει εξαπολύσει έναν
αιματηρό πόλεμο ενάντια στην γειτονική
Υεμένη. Πολλοί και διάφοροι αντιπολι-
τευόμενοι έχουν απαχθεί ενώ βρίσκον-

ται στο εξωτερικό από τις μυστικές υπη-
ρεσίες της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ο
Λιβανέζος πρωθυπουργός κρατήθηκε
όμηρος και αναγκάστηκε να παραιτηθεί
στην διάρκεια ενός ταξιδιού του στην
Σαουδική Αραβία. 

Η υπόθεση Κασόγκι ήταν ένα μεγάλο
αυτογκόλ για τον ΜΒS. Ακόμη και ο
υπερ-παραδόπιστος επιχειρηματίας Ρί-
τσαρντ Μπράνσον απειλεί ότι θα μποϋ-
κοτάρει τη διάσκεψη «Future Investment
Initiative». Και μετά, υπάρχει και ένα δεύ-
τερο πρόσωπο, ο αμερικάνος πρόεδρος. 

Ο Τραμπ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ
Κούσνερ, έχουν επίσης στενές σχέσεις
με τον ΜΒS. Oι ΗΠΑ έχουν υπογράψει
μια πολυδιαφημισμένη συμφωνία αγο-
ράς όπλων με το Ριάντ, αξίας 110 δις
δολαρίων. Ο Τραμπ έχει στο στόχαστρο
τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή των Σα-
ούντ στην περιοχή, το Ιράν. Αλλά η εξα-
φάνιση του Κασόγκι, που έγραφε στην
εφημερίδα Ουάσιγκτον Ποστ, έχει δημι-
ουργήσει τεράστια κατακραυγή στην
πρωτεύουσα των ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με το Foreign Policy «μερι-
κοί διπλωμάτες και αναλυτές διαβλέ-
πουν πίσω από την εκστρατεία διαρρο-
ών ένα έξυπνο σχέδιο του Ερντογάν,
ένα τέχνασμα για να μπει σφήνα σε αυ-
τό που βλέπει σαν μια ανησυχητική συμ-
μαχία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την
Σαουδική Αραβία». 

Βέβαια, ο Τραμπ βρίσκεται σε δύσκο-
λη θέση. Λέει ότι θα υπάρξει «αυστηρή
τιμωρία» για την Σαουδική Αραβία αν
αποδειχθεί δική της ευθύνη στην υπόθε-
ση Κασόγκι αλλά όπως υποστηρίζει
υπάρχουν και «άλλοι δρόμοι τιμωρίας»
από την ακύρωση της συμφωνίας
όπλων. Η συμφωνία αίματος ανάμεσα
στην σαουδική απολυταρχία και τον
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό εξακολουθεί
να κρατάει. 

Γράφει ο
Άλεξ Καλλίνικος



Δεν φοβόμαστε. Αυτό είναι το πρώτο μή-
νυμα που βγαίνει στους δρόμους,
στους χώρους δουλειάς και σπουδών

της Βραζιλίας μια βδομάδα μετά το 48% που
κέρδισε ο ακροδεξιός Μπολσονάρο. 

Ο Μπολσονάρο λέει ότι θα βάλει “τάξη” στη
χώρα, θα σταματήσει κάθε είδους “ακτιβι-
σμού”, είτε έρχεται από τα συνδικάτα είτε από
τις γυναίκες που αγωνίζονται. Νοσταλγεί τη δι-
κτατορία του ‘64-’85 και πολλοί λένε ότι η κυ-
βέρνησή του θα μοιάζει με δικτατορία. Όμως,
προς το παρόν δεν έχει κερδίσει το 2ο γύρο,
και ακόμη και αν τον κερδίσει θα χρειαστεί
πρώτα να συγκρουστεί με τα μεγάλα κινήματα
της Βραζιλίας για να κάνει τις φαντασιώσεις
του πραγματικότητα. Προς το παρόν, ήταν
κρίσιμο να μην κερδίσει ο φόβος πριν ακόμη
φτάσουμε στις κάλπες, και αυτή τη μάχη οι
αγωνιστές και οι αγωνίστριες την κερδίζουν.

Οι φασιστικές συμμορίες βγήκαν γρήγορα

στο δρόμο να κάνουν πράξη αυτά που επαγ-
γέλλεται ο Μπολσονάρο. Άρχισαν μαχαιρώμα-
τα και επιθέσεις απέναντι σε υποστηρικτές του
αντιπάλου του, Χαντάντ, απέναντι σε κόσμο
που είχε μπλούζες και κονκάρδες του κινήμα-
τος #EleNao (Αυτόν Όχι!), σε μαύρους και άλ-
λες μειονότητες. Οι σβάστικες δεν λείπουν
από τις εμφανίσεις τους. Κι όπως η Χρυσή Αυ-
γή μίλαγε για “αρχαιοελληνικούς χαιρετι-
σμούς”, οι Μπολσοναρικοί λένε πως πρόκειται
για “βουδιστικά σύμβολα αρμονίας”.

Απέναντι σε αυτή τη βία, η απάντηση που δί-
νεται είναι να βγει με ακόμη πιο μαζικούς
όρους στους δρόμους η αντίσταση στον
Μπολσονάρο και όλους τους υποστηρικτές
τους. Ο Χαντάντ από τη μεριά του πάει στο
δεύτερο γύρο εξαφανίζοντας το κόκκινο και

την εικόνα του Λούλα από το προεκλογικό του
υλικό. Ελπίζει να σταματήσει τον Μπολσονά-
ρο, μαζεύοντας τις ψήφους των κεντρώων, αν-
τί να δώσει φωνή σε όλο αυτό το ριζοσπαστικό
δυναμικό που βγαίνει στους δρόμους.

Η στάση του Χαντάντ δεν έχει παραλύσει το
κίνημα. Σε μια σειρά πόλεις από τις πρώτες
μέρες καλέστηκαν κινητοποιήσεις που δεν εί-
ναι απλώς “προεκλογικές” αλλά διαμορφώ-
νουν ένα κίνημα που τα βάζει στα ίσα με την
ακροδεξιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις
την πρωτοβουλία την παίρνει η Αριστερά. Το
PSOL (Κόμμα για το Σοσιαλισμό και την Ελευ-
θερία) βγήκε δυναμωμένο από τις κοινοβου-
λευτικές εκλογές. Από την αρχή της επόμενης
χρονιάς θα έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα με
10 βουλευτές. Οι ακτιβιστές του και οι υποψή-

φιοί του είναι αυτοί που κάνουν τα καλέσματα
για να ενώσουν τις δυνάμεις όλων όσοι θέλουν
να παλέψουν ενάντια στον Μπολσονάρο. Προ-
φανώς στο δεύτερο γύρο θα ψηφίσουν τον
υποψήφιο του PT, Χαντάντ. Το ίδιο κάλεσμα
κάνουν και οι αγωνιστές του PSTU, της μεγα-
λύτερης οργάνωσης της επαναστατικής αρι-
στεράς στη Βραζιλία. Αλλά όλοι τονίζουν ότι
αυτό είναι μόνο ένα μέρος της απάντησης.

Υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες συντονισμού
στα Πανεπιστήμια, και στο Σάο Πάολο μπήκε
σε κίνηση αντιφασιστική επιτροπή. Το γυναι-
κείο κίνημα μετά την ιστορική 29 Σεπτέμβρη
βρίσκεται οργανωμένο. Την περασμένη βδο-
μάδα έγιναν μαζικές εκδηλώσεις μνήμης για
τη δολοφονημένη Μαριέλε Φράνκο. Τα συνδι-
κάτα, και πρώτα και κύρια η συνομοσπονδία
CUT, έχουν να απαντήσουν συγκεκριμένα πώς
θα μετατρέψουν σε δράση το κάλεσμά τους
ενάντια στον Μπολσονάρο.

Το αποτέλεσμα των εκλογών
στη Βαυαρία την περασμένη
Κυριακή είναι σημείο καμπής

για τη σταθερότητα του πολιτικού
συστήματος στη Γερμανία. Μόλις
ένα χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές,
αμφισβητείται η δυνατότητα της κυ-
βέρνησης στο Βερολίνο να βγάλει
την τετραετία. 

Ο κυβερνητικός συνασπισμός βρί-
σκεται στο πιο αδύναμο σημείο του
και μπορεί να σπάσει ακόμη και πριν
το τέλος του 2018. Οι επιπτώσεις
για ολόκληρη την ΕΕ είναι προφα-
νείς. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η
Μέρκελ παρουσιαζόταν ως ο ακλό-
νητος βράχος πάνω στον οποίο βα-
σιζόταν όλος ο σχεδιασμός της λιτό-
τητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τώρα υπάρχουν φωνές μέσα στο
ίδιο της το κόμμα που αφήνουν να
εννοηθεί η παραίτησή της τους επό-
μενους μήνες. Η εργατική αντίσταση
από την Αθήνα και τη Ρώμη ως το
Παρίσι και το ίδιο το Βερολίνο έχει
απέναντί του έναν αντίπαλο πολύ
πιο ασταθή και αδύναμο. Οι εκλογές
στη Βαυαρία επιβεβαιώνουν ταυτό-
χρονα πόσο κεντρική είναι η μάχη
ενάντια στο ρατσισμό και το φασι-
σμό. Η πολιτική κρίση γεννάει ελπί-
δες, γεννάει και τέρατα.

Οι χριστιανοκοινωνιστές του CSU,
του αδελφού κόμματος της Μέρκελ
στη Βαυαρία, έχασαν 10,5 ποσοστι-
αίες μονάδες. Είναι το χειρότερο
αποτέλεσμα στη Βαυαρία από το
1950, σχεδόν 70 χρόνια πριν. Συνεχί-
ζουν να είναι πρώτο κόμμα αλλά χά-
νουν την αυτοδυναμία. Αυτοί όμως
που θάφτηκαν εντελώς ήταν οι σο-
σιαλδημοκράτες του SPD, που
έφτασαν στο 9,7% χάνοντας 11 μο-
νάδες σε σχέση με τις εκλογές του

2013. Από 2ο κόμμα το SPD καταλή-
γει 5ο. Ο “μεγάλος” συνασπισμός
Χριστιανοδημοκρατίας και Σοσιαλ-
δημοκρατίας που κυβερνάει από το
Βερολίνο μετά τις εκλογές στη
Βαυαρία είναι μάλλον μικρός. Οι δη-
μοσκοπήσεις δείχνουν μια εικόνα
ακόμη πιο δυσοίωνη για τους εταί-
ρους σε εθνικό επίπεδο. Πέρσι στις
εκλογές συγκέντρωσαν από κοινού
53,5%. Τώρα η εκτίμηση είναι 41%,
26% για τη Δεξιά και 15% για το
SPD. Το CDU της Μέρκελ, χωρίς την
ενίσχυση των Βαυαρών, μπορεί να
βρίσκεται γύρω στο 20%. Ένα τέ-
τοιο ποσοστό δεν επιτρέπει παραμύ-
θια περί “σιδηράς καγκελαρίου”.

Νικητές από τις εκλογές βγαίνουν
οι Πράσινοι και η ακροδεξιά AfD. Το
CSU έκανε στροφή ανοιχτά δεξιά
και ρατσιστικά τα τελευταία χρόνια,
κατηγορώντας της Μέρκελ για την
υποτιθέμενη “μαλακή” στάση της
απέναντι στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες. Κουνούσαν το δάχτυλο
ότι στη Βαυαρία κρατάνε γερά, την
ώρα που το Βερολίνο “φιλελευθερί-
ζει”. Αποτέλεσμα ήταν αντί να μαζέ-
ψουν ακροδεξιά ψήφο, να χαρίσουν
10% στην AfD που μπαίνει για πρώτη
φορά στο βαυαρικό κοινοβούλιο.

Πόλωση
Παράλληλο αποτέλεσμα όμως

ήταν να δυναμώσουν και οι Πράσινοι
που φτάνουν στο 17%, έχοντας κον-
τράρει την ακροδεξιά στροφή του
CSU και συμμετάσχει στις αντιρα-
τσιστικές κινητοποιήσεις. Με το SPD
πίσω και από τους Πράσινους, πίσω
και από την ακροδεξιά, η Βαυαρία
καταγράφει ένα σκηνικό όλο και με-
γαλύτερης πόλωσης. Είναι τεράστια
η αντίφαση να κυβερνάει ένας μεγά-

λος συνασπισμός την ώρα που κατα-
γράφεται όχι σύγκλιση αλλά πόλω-
ση.

Θυμίζουμε ότι πριν από τις εθνι-
κές εκλογές είχε λάμψει για λίγο το
άστρο του Μάρτιν Σουλτς, όταν ανέ-
λαβε την ηγεσία του SPD. Το SPD
ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις πάνω
στη λογική ότι η σοσιαλδημοκρατία
θα ξαναστεκόταν στα πόδια της και
θα έπαυε να είναι ορντινάντσα της
Μέρκελ. Μετά τις εκλογές κατέλη-
ξαν σε νέο συνασπισμό για να εξα-
σφαλίσουν τη “σταθερότητα της
Γερμανίας” και τελικά ο Σουλτς πα-
ραιτήθηκε. Η συμμετοχή του SPD
στην κυβέρνηση θα εξασφάλιζε υπο-
τίθεται μια πιο αριστερή ισορροπία
στον συνασπισμό, αντί να αφεθεί η
Μέρκελ στην αγκαλιά της ακραίας
δεξιάς. Είχε φτάσει και ο Τσίπρας να
κάνει έκκληση στο SPD να μην κάνει
καμία τρέλα και αφήσει ακυβέρνητη
τη Γερμανία. Ότι ο δεξιός Σόιμπλε
έδωσε τη θέση του στον σοσιαλδη-
μοκράτη Σολτς είναι γεγονός μάλ-
λον απαρατήρητο για όσους υποφέ-
ρουν από τη λιτότητα εντός και
εκτός Γερμανίας. 

Αλλά και στο ζήτημα των προσφύ-
γων, το ντόμινο λειτούργησε προς
όφελος της ακροδεξιάς. Το SPD
στηρίζει τη Μέρκελ, η οποία έκανε
όλο και πιο ανοιχτά βήματα προς τα
δεξιά για να κρατήσει ικανοποιημένο
το CSU (αλλά και τους Σαλβίνι,
Όρμπαν και Σία), το οποίο τελικά
έστρωσε το δρόμο στην AfD που
κουβαλάει και τους οργανωμένους
φασίστες στο εσωτερικό της. Δεν
υπάρχει κανένας στο SPD που να
έχει πλέον σοβαρά επιχειρήματα για
να συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι που
εκτός των άλλων τούς οδηγεί από

εκλογική ήττα σε ήττα. Τα πράγματα
γίνονται πιο ανεξέλεγκτα, μιας και
ακολουθούν οι εκλογές στην Έσση
στις 28 Οκτώβρη, και αν εκεί το CDU
βγει βαριά τραυματισμένο, υπάρ-
χουν στελέχη που θεωρούν πως η
Μέρκελ πρέπει να παραιτηθεί από
την αρχηγία του κόμματος.

Ούτε η εξήγηση, ούτε η προοπτι-
κή για τις εξελίξεις στη Γερμανία
δεν βρίσκεται απλά και μόνο στους
πίνακες των εκλογικών αποτελεσμά-
των. Η τεράστια αντιρατσιστική δια-
δήλωση στο Βερολίνο, αλλά και όλη
η σειρά των αντιρατσιστικών και αν-

τιφασιστικών κινητοποιήσεων από
άκρο σε άκρο της χώρας είναι η
πραγματική δύναμη που παρεμβαί-
νει για να αλλάξει τα πράγματα. Ξε-
καθαρίζει τα στρατόπεδα, από τη
μια οι ιερείς της λιτότητας και των
περικοπών που στοχοποιούν και
τους πρόσφυγες, από την άλλη η
αντίσταση που είναι κοινή. Αυτός εί-
ναι ο δρόμος για να μην αφεθούν οι
φασίστες και ο περίγυρός τους στην
AfD να ψαρέψουν σε θολά νερά, μέ-
σα στη γενικευμένη οργή απέναντι
στο πολιτικό κατεστημένο.

Νίκος Λούντος
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BΡΑΖΙΛΙΑ Δεν φοβόμαστε

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ
Ρυθμιστής της πολιτικής κρίσης 
το αντιφασιστικό κίνημα

Βερολίνο, 13/10



ΒΙΒΛΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Με ένα ακροδεξιό προβοκατόρικο παραλήρη-
μα που ξερνούσε εθνικιστικό οχετό, επιτέθη-
κε το STAR στην αναπληρώτρια καθηγήτρια

του τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ Αλεξάν-
δρα Ιωαννίδου, στο κεντρικό δελτίο “ειδήσεων” στις
10 Οκτώβρη.

Προβάλλοντας πλάνα από την ομιλία της στην πα-
ρουσίαση των βιβλίων “Μαρξισμός και εθνικισμός”
και “Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η ερ-
γατική τάξη” –που οργάνωσε το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο στην Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο (16/9) με
ομιλητές την ίδια, τον Τάσο Κωστόπουλο και τον Πά-
νο Γκαργκάνα– το “αποκαλυπτικό ρεπορτάζ” του
STAR την κατάγγειλε λίγο πολύ για εθνική προδοσία:
Πώς είναι δυνατόν, αναρωτήθηκε οργισμένη η τηλε-
παρουσιάστρια, «η συγκεκριμένη καθηγήτρια που το-
ποθετήθηκε στην επιτροπή για την αλλαγή των σχο-
λικών βιβλίων Ελλάδας και Σκοπίων, να αμφισβητεί
ότι η Μακεδονία ήταν πάντα ελληνική;».

Το “ρεπορτάζ”, ταυτόχρονα με το βίντεο από το
Ζάππειο, πρόβαλε διάφορους …χάρτες που δείχνουν
τον “αλυτρωτισμό των Σκοπιανών”, σαν απόδειξη για
τον εθνικό κίνδυνο που παραμονεύει πίσω από από-
ψεις σαν κι αυτές που έκφρασε η Α. Ιωαννίδου. Αλλά
εκεί που η οθόνη ξεχείλισε από το εθνικιστικό μίσος
ήταν όταν ο ρεπόρτερ έβγαλε στον αέρα, σε στιλ
“αγανακτισμένου πολίτη”, τον πρόεδρο της …Παμμα-
κεδονικής Οργάνωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλά-
δας-Αυστραλίας, Χρυσανθόπουλο Μιχαήλ. Και μόνο
μια ματιά στο site αυτού του ακροδεξιού παραμάγα-
ζου αρκεί να πείσει για το ποιόν του: ανάμεσα σε
όπλα, εικόνες, βυζαντινές σημαίες, βεργίνες κλπ δια-
κηρύσσει ότι διεκδικεί σαν ελληνικό έδαφος κάθε πε-
ριοχή από τη Γευγελή μέχρι την Αν. Ρωμυλία, την
Κωνσταντινούπολη και τη Μ. Ασία!

Πολεμοκάπηλα σκουπίδια
Όπως ήταν αναμενόμενο, κάθε πολεμοκάπηλο και

εθνικιστικό σκουπίδι των έντυπων και ηλεκτρονικών
ΜΜΕ (Πρώτο Θέμα κλπ) φρόντισε αμέσως να αναπα-
ράγει το “ρεπορτάζ” του STAR και μάλιστα προβάλ-
λοντας μια φωτογραφία της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου
με το βιβλίο του Βίκτορ Σερζ “Έτος Ένα της Ρώσι-
κης Επανάστασης”, από μια παλιότερη βιβλιοπαρου-
σίαση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου –προφανώς
για να μην υπάρξει αμφιβολία για τις ιδεολογικές πη-
γές της “αντεθνικής προπαγάνδας”.

Η πανεπιστημιακός Αλεξάνδρα Ιωαννίδου έχει κρα-
τήσει για χρόνια τώρα μια σταθερή στάση ενάντια
στον εθνικισμό και την πολεμοκαπηλία. «Οι επιθέσεις
που υφίστανται οι επιστήμονες που τολμούν να πουν
την ιστορική αλήθεια είναι σκληρότατες», λέει η ίδια
σε ένα από τα πλάνα του βίντεο. Μόνο που τέτοιες
εθνικιστικές επιθέσεις δεν περνούν. Δεν πέρασαν ού-
τε την εποχή των εθνικιστικών συλλαλητήριων για
“το όνομα της Μακεδονίας” το 1992-93, όταν στο
στόχαστρο βρέθηκε το βιβλίο του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου για το “Μακεδονικό” και οι συγγραφείς
του σύρθηκαν στα δικαστήρια, αλλά κάτω από την
πίεση ενός μαζικού κινήματος συμπαράστασης
αθωώθηκαν. Τότε στη θέση του “αγανακτισμένου πο-
λίτη” είχαν επιστρατευτεί από τον εισαγγελέα ο
Πλεύρης κι ο Ψωμιάδης. Σήμερα, “ρεπορτάζ” σαν
του STAR, το μόνο που καταφέρνουν είναι να συνα-
γωνίζονται σε γελοιότητα τα καραγκιοζιλίκια ελάχι-
στων ακροδεξιών ρασοφόρων και χλαμυδοφόρων
“Μακεδονομάχων” στο Λευκό Πύργο.

Κώστας Πίττας

Ακροδεξιά
επίθεση

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

τηλ. 2105247584
www.marxistiko.gr

Εκδήλωση-συζήτηση για το βιβλίο “Η Πάλη για την Απελευθέρωση των
Γυναικών” οργανώνουν εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο Νοσοκομείο
Γεννηματάς της Αθήνας την Πέμπτη 1 Νοέμβρη το μεσημέρι με
ομιλήτρια τη Μαρία Στύλλου.

Πριν από 26 χρόνια, η εθνικιστική υστερία για το Μακεδονικό είχε
οδηγήσει σε δίκη για το βιβλίο “Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό και
η εργατική τάξη”. Σήμερα επιχειρούν τηλεοπτικές “δίκες” χωρίς ντροπή.
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