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Όλη η Ελλάδα μια αμερικανι-
κή στρατιωτική βάση. Αυτό
είναι το δόγμα της νέας

Αμοιβαίας Συμφωνίας Αμυντικής Συ-
νεργασίας (MDCA) την οποία έρχε-
ται να υπογράψει στο τέλος αυτής
της εβδομάδας ο Μάικ Πομπέο, ο
υπουργός Εξωτερικών του Ντόναλντ
Τραμπ.

Τέσσερα είναι, σύμφωνα με τον
ίδιο τον υπουργό Άμυνας Νίκο Πα-
ναγιωτόπουλο, τα βασικά χαρακτη-
ριστικά της νέας συμφωνίας. 

Αλεξανδρούπολη
Το πρώτο είναι η μετατροπή του

λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε
μια νέα Σούδα. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρό-
νια μια σχεδόν μόνιμη παρουσία
στην Αλεξανδρούπολη: τον Ιούνιο
του 2017 η Αλεξανδρούπολη “εντάχ-
θηκε” στη νατοϊκή άσκηση Noble
Jump. Την ίδια χρονιά οι ΗΠΑ χρησι-
μοποίησαν το λιμάνι για τη μεταφο-
ρά στρατιωτικών ελικοπτέρων από
την ηπειρωτική Ευρώπη στη Μεσό-
γειο. Για τις ΗΠΑ, η αξιοποίηση της
Αλεξανδρούπολης αποτελεί τμήμα
ενός ευρύτερου στρατηγικού σχε-
διασμού: της ενοποίησης των στρα-
τιωτικών τους δυνάμεων στην Ευρώ-
πη από τη βόρεια θάλασσα μέχρι
την Ανατολική Μεσόγειο. Με τη χρή-
ση του λιμανιού της Αλεξανδρούπο-
λης, γράφει η Καθημερινή (29/9), οι
ΗΠΑ “αποκτούν γρήγορη παράκαμ-
ψη των στενών (του Βοσπόρου) για
τη μετακίνηση των δυνάμεών τους
από τη Μεσόγειο προς την Ανατολι-
κή Ευρώπη και τη Βαλτική, μέσα
από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. Η κίνη-
ση αυτή ‘κλειδώνει' γεωγραφικά την
Ελλάδα σε μια σειρά συμμαχικών
χωρών που ξεκινούν από τη Βαλτική
και φθάνουν μέχρι το Αιγαίο μετα-
τρέποντάς τη σε πολύ σημαντικό
κρίκο των κρατών (frontier states)
που βρίσκονται ουσιαστικά ανάμεσα
στις παραδοσιακές, μεγαλύτερες
ηπειρωτικές δυνάμεις της Ευρώπης
και την Ευρασία”. 

Η κυβέρνηση προσπαθεί να “που-
λήσει” τη συμφωνία σαν μια μεγάλη
εθνική επιτυχία που, χάρη στην απο-
φασιστικότητα και τις άοκνες προ-
σπάθειες του Κυριάκου Μητσοτάκη,
του Νίκου Δένδια (υπουργός Εξωτε-
ρικών) και  Νίκου Παναγιωτόπουλου,
αναβαθμίζει τον στρατηγικό ρόλο
της Ελλάδας στην περιοχή. Οι δια-
πραγματεύσεις άρχισαν αμέσως με-
τά την ορκωμοσία της νέας κυβέρ-
νησης, γράφει χαρακτηριστικά και
πάλι η Καθημερινή. 

Στην πραγματικότητα, όμως, οι
διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει
χρόνια πριν, από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ την εποχή όπου υπουργός
Εξωτερικών ήταν ο Νίκος Κοτζιάς. Η
Συμφωνία των Πρεσπών, με την
οποία άνοιξε ο δρόμος για την έντα-
ξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑ-
ΤΟ, ήταν και είναι μια από τις βασι-

κές συνιστώσες του νέου “αμυντι-
κού” συμφώνου Ελλάδας-ΗΠΑ. Η
Νέα Δημοκρατία είχε αντιταχθεί όχι
μόνο στη συμφωνία των Πρεσπών
αλλά και σε ολόκληρο το σχέδιο της
αναθεώρησης της MDCA. “Θέλουμε
τα ανταλλάγματα να είναι προς όφε-
λος του ελληνικού λαού και όχι της
περαιτέρω παραμονής αυτής της
κυβέρνησης στην εξουσία” δήλωνε
τότε ο Βασίλης Κικίλιας, ο τομεάρ-
χης Άμυνας της ΝΔ, στη Βουλή.
Στην πραγματικότητα, όμως, η πα-
τρότητα του σχεδίου δεν ανήκει ού-
τε στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στη Νέα Δημο-
κρατία: ανήκει στο ίδιο το “βαθύ
κράτος”, στην άρχουσα τάξη και
τους μόνιμους μηχανισμούς του -το
διπλωματικό και στρατιωτικό επιτε-
λείο που φροντίζει για τα συμφέρον-
τά της πίσω και πέρα από το κοινο-
βούλιο και τις κυβερνήσεις. 

Με την υπογραφή της νέας συμ-
φωνίας η ελληνική διπλωματία προ-
σπαθεί να αξιοποιήσει τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η
Τουρκία (πόλεμος στη Συριά, οικο-

νομική κρίση, αναθέρμανση του
Κουρδικού, ψυχρότητα στις σχέσεις
με τις ΗΠΑ, εκλογική ήττα της κυ-
βέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν στις
τελευταίες δημοτικές εκλογές) για
να “πάρει κεφάλι” στην κούρσα του
ανταγωνισμού για τον ρόλο του

σταθμάρχη” του αμερικανι-
κού ιμπεριαλισμού στην πε-
ριοχή. Η τριμερής συμμαχία
Ελλάδας - Ισραήλ – Αιγύπτου,
οι προκλητικοί χάρτες της
“ελληνικής και της κυπριακής
ΑΟΖ”, η προμήθεια των νέων
φρεγατών από τη Γαλλία, η
αναβάθμιση των F16 είναι
κομμάτια του ίδιου παζλ -
ενός επικίνδυνου σχεδίου
που ανεβάζει σε νέα επίπεδα
τη διπλωματική και στρατιωτι-
κή ένταση στην περιοχή.
Ενός σχεδίου που υπονο-
μεύει όχι μόνο τα ίδια τα συμ-
φέροντα της πλειοψηφίας
του ελληνικού λαού αλλά και
την ίδια την ειρήνη που θυ-
σιάζονται στο βωμό των φα-
νερών ή κρυφών συμφερόν-
των της άρχουσας τάξης.

Μη επανδρωμένα
αεροχήματα

Η κυβέρνηση, με την υπο-
γραφή της νέας αμυντικής
συμφωνίας, δεν παραδίδει
όμως μόνο την Αλεξανδρού-
πολη στους μιλιταριστικούς
σχεδιασμούς του αμερικανι-
κού Πενταγώνου και του ΝΑ-
ΤΟ: η συμφωνία προβλέπει
(το δεύτερο βασικό σημείο
σύμφωνα με τον Παναγιωτό-
πουλο) την αναβάθμιση του
στρατιωτικού αεροδρομίου
της Λάρισας -που χρησιμο-
ποιείται σήμερα για πτήσεις

μη-επανδρωμένων αεροσκαφών από
τις ΗΠΑ- και τη δημιουργία μιας “εκ-
παιδευτικής βάσης” για ελικόπτερα
στην Κεντρική Ελλάδα (μάλλον στο
Στεφανοβίκειο έξω από τον Βόλο).
Προβλέπει ακόμα την αναβάθμιση
της Σούδας, (το τρίτο βασικό στοι-

χείο) που έχει μετατραπεί τα τελευ-
ταία χρόνια χάρη στη ψυχρότητα
που υπάρχει ανάμεσα στην Τουρκία
και τις ΗΠΑ στο βασικό ορμητήριο
της αμερικανικής πολεμικής αερο-
πορίας στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής. Η συμφωνία δεν έχει κα-
νένα χρονικό ορίζοντα – δηλαδή θα
συνεχίσει να ισχύει για πάντα αν δεν
την καταγγείλει κάποια από τις δυο
χώρες.

Τι θα εισπράξει η Ελλάδα σαν αν-
τάλλαγμα για αυτή τη συμφωνία; Τε-
χνολογία πάνω στον τομέα των
στρατιωτικών επανδρωμένων αερο-
σκαφών – το τέταρτο βασικό σημείο
σύμφωνα με τον Παναγιωτόπουλο.

Τα UAV (μη επανδρωμένα αεροχή-
ματα) είναι τελευταίο “παιχνίδι της
μόδας” των στρατιωτικών επιτελείων
σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ΗΠΑ, η
πρωτοπόρα δύναμη στον τομέα της
στρατιωτικής τεχνολογίας, σκορπί-
ζουν εδώ και χρόνια όχι μόνο το θά-
νατο αλλά και τον τρόμο κυριολεκτι-
κά στα τέσσερα σημεία του ορίζον-
τα με μη επανδρωμένα βομβαρδιστι-
κά που καθοδηγούνται από χειρι-
στές στο Πεντάγωνο. 

Η Τουρκία, ο παραδοσιακός αντα-
γωνιστής της Ελλάδας στην περιοχή
των Βαλκανίων και της Ανατολικής
Μεσογείου έχει αναπτύξει “σημαντι-
κή” δική της τεχνολογία μέσα στα
προηγούμενα χρόνια στον τομέα αυ-
τό. Με την υπογραφή της νέας συμ-
φωνίας η κυβέρνηση θα προσπαθή-
σει να καλύψει το κενό αγοράζοντας
(ή ενοικιάζοντας) κάποια από τα
αμερικανικά UAV που σταθμεύουν
τώρα στη Λάρισα και να αναπτύξει
και αυτή, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, δι-
κή της τεχνολογία με στόχο τη δημι-
ουργία τελικά ενός “ελληνικού dro-
ne”. 

Η πρώτη αποστολή των -εξαγορα-
σμένων ή νοικιασμένων- αμερικανι-
κών UAV θα είναι η επιτήρηση του
Αιγαίου για την “αναχαίτιση” της “ει-
σβολής των προσφύγων”. Ο ρατσι-
σμός και ο μιλιταρισμός βαδίζουν
χέρι με χέρι.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Χωροφύλακας των Βαλκανίων
Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη η Τεχνική Συμφωνία Αστυνόμευσης του εναέριου

χώρου της Βόρειας Μακεδονίας από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Η συμφωνία έχει τις υπογραφές των
αρχηγού του ΓΕΕΘΑ Χρήστου Χριστοδούλου και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Βόρειας Μακεδο-
νίας Βάσκο Γκιουρχινόβσκι. 

Η ΝΔ, που είχε κάνει το “Μακεδονικό” σημαία της στην προεκλογική περίοδο, πανηγυρίζει τώρα για τα απο-
τελέσματά της. “Είναι γνωστό το πολιτικό περιεχόμενο της συμφωνίας των Πρεσπών και η θέση της κυβέρνη-
σης και της Ν.Δ. πάνω σε αυτό”, λέει στη  συνέντευξή του στην Καθημερινή  (21/9) ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
“Η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αποτελεί παρεπόμενο της γενικότερης συμφωνίας των Πρεσπών. Ενα πα-
ρεπόμενο το οποίο δεν είναι τόσο αρνητικό... Στο πλαίσιο αυτό θα υπογραφεί ανάμεσα στους δύο αρχηγούς
των επιτελείων η συμφωνία για την επιτήρηση (air policing) του εναέριου χώρου των Σκοπίων. Θεωρώ ότι κάτι
τέτοιο είναι συμφέρον για τη χώρα μας, διότι απλούστατα αν δεν συμβεί θα δοθεί η ευκαιρία σε άλλες χώρες,
κυρίως στην Τουρκία που έχει εκφράσει ενδιαφέρον, αλλά ίσως και στη Βουλγαρία η οποία, επίσης, έχει εκ-
φράσει ενδιαφέρον χωρίς να διαθέτει καν τα απαραίτητα αεροπορικά μέσα. Επομένως αυτή την ώρα είναι επι-
βεβλημένη η υπογραφή του air policing των Σκοπίων, διότι αυτό είναι προς όφελος του εθνικού συμφέροντος.” 

Του συμφέροντος της άρχουσας τάξης, δηλαδή.

Συμφωνία - ορμητήριο 
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων

Δένδιας και Πομπέο

Πομπέο, Αναστασιάδης, Νετανιάχου και Τσίπρας 
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Η Πανεργατική απεργία της Τετάρτης 2
Οκτώβρη έρχεται μέσα στην πιο κρίσι-
μη βδομάδα, καθώς κλιμακώνονται τα

αίσχη της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Φρίκη στη Μόρια με τον τραγικό θάνατο
της Φαριντέ Τατζίκ που βρέθηκε καμένη μέσα
σε κοντέινερ. Κι όμως, λίγες μέρες μετά, η κυ-
βέρνηση υποδέχεται με φιέστες τον υπουργό
Εξωτερικών του Τραμπ, τον Μάικ Πομπέο για
να υπογράψουν μαζί μια συμφωνία που σπέρ-
νει αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις σε όλη
την Ελλάδα, δίπλα στα στρατόπεδα εγκλεισμού
προσφύγων, τις νέες Μόριες που απλώνονται
επίσης πανελλαδικά.

Δεν πρόκειται για “ατυχή σύμπτωση”. Πρό-
κειται για δυο όψεις του ίδιου εγκλήματος που
μεθοδεύεται σε βάρος της εργατικής τάξης και
των λαών, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλη την πε-
ριοχή. Ο Τραμπ απειλεί με πόλεμο το Ιράν, φο-

βάται ότι αποσταθεροποιείται το καθεστώς στη
Σαουδική Αραβία, θέλει να ελέγξει τις εξελίξεις
στη Συρία και βέβαια κάνει τα πάντα για τις πο-
λυεθνικές του πετρέλαιου που ελέγχουν τις
εξορύξεις από το Ιόνιο μέχρι την Κύπρο και το
Ισραήλ. Ταυτόχρονα απλώνει ένα στρατιωτικό
“τείχος” απέναντι στη Ρωσία, από την Πολωνία
μέχρι την Αλεξανδρούπολη, περνώντας μέσα
από Σλοβακία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Γι' αυτό
δεν επαρκεί πια η βάση της Σούδας και οι ΗΠΑ
θέλουν πολλές “Σούδες” πανελλαδικά.

Φρίκη
Δεν είναι καθόλου παράξενο που μέσα σε τέ-

τοιες συνθήκες χιλιάδες πρόσφυγες τρέχουν
ξανά να γλυτώσουν. Την ίδια ώρα που ο αμερι-
κάνικος ιμπεριαλισμός θέλει την Ελλάδα σαν
“μετόπισθεν” για τις επεμβάσεις του στην πε-
ριοχή, συνεργάζεται ταυτόχρονα με τον Ερντο-
γάν και τα σχέδια του για να μαντρώσει εκα-
τομμύρια Σύριους στις περιοχές που ελέγχουν
οι Κούρδοι στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Ο κό-
σμος που προσπαθεί να ξεφύγει, βρίσκει απέ-
ναντί του τη Φρόντεξ στον Έβρο και στα νησιά
και, αν καταφέρει να περάσει χωρίς να πνιγεί,
πέφτει στη φρίκη των Hotspot. Η απάντηση της
κυβέρνησης είναι τα ΜΑΤ και στη Μόρια και
στα σπίτια προσφύγων στα Εξάρχεια και το
άπλωμα των στρατόπεδων από τα νησιά στην
ηπειρωτική χώρα.

Να γιατί είναι κατεπείγον να συνδέσουμε τις

εργατικές αντιστάσεις σε όλα τα μέτωπα. Να
συνδέσουμε τις απεργίες ενάντια στα αντεργα-
τικά “αναπτυξιακά” μέτρα με την αντιρατσιστι-
κή αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και με τις αν-
τιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στις
αμερικάνικες βάσεις και την επίσκεψη Πομπέο.
Είναι αναγκαίο, αλλά είναι και εφικτό. Μπορού-
με να τους σταματήσουμε.

Πρώτα απ’ όλα μπορούμε επειδή οι συσχετι-
σμοί αλλάζουν διεθνώς. Ο Τράμπ παραπαίει και
κινδυνεύει να έχει την τύχη του Νίξον που
αναγκάστηκε σε παραίτηση από Πρόεδρος των
ΗΠΑ. Οι φωνές μας όταν θα διαδηλώνουμε
ενάντια στον Πομπέο στην Αθήνα θα ακου-
στούν από τους απεργούς της Τζένεραλ Μό-
τορς, το αντιρατσιστικό και το γυναικείο κίνημα
μέσα στην καρδιά του κτήνους.

Αλλά και εδώ, οι φωνές αυτές ενώνονται με
την οργή για τα εγκλήματα σε βάρος των προ-
σφύγων και με την πανεργατική δύναμη των
απεργών της 24 Σεπτέμβρη και της 2 Οκτώβρη.
Θα είμαστε χιλιάδες το Σάββατο 6 Οκτώβρη
στα Προπύλαια και στο Σύνταγμα ενάντια στην
επίσκεψη Πομπέο και τα σχέδια του Μητσοτά-
κη να γεμίσει την Ελλάδα «Σούδες» και «Μό-
ριες». 

Θα είμαστε επίσης εκεί απαιτώντας από την
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει επιτέλους μια καλή
κωλοτούμπα και να πάψει να στηρίζει τη συνερ-
γασία με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, να πά-
ψει να στηρίζει τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Η
κυβέρνηση Τσίπρα καθιέρωσε αυτές τις βρόμι-
κες πολιτικές που τώρα κλιμακώνει ο Μητσοτά-
κης. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βγει
στους δρόμους μαζί με όλο το κίνημα για να
βάλουμε τέλος στην πολιτική που προσκυνάει
τους “φονιάδες των λαών” και σκοτώνει τους
πρόσφυγες.
• Συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη Πομ-

πέο, Σάββατο 6 Οκτώβρη, Προπύλαια 12 μεσ.
Και πορεία στο Σύνταγμα.

Γυναίκες από τη Μόρια διαδηλώνουν τη Δευτέρα 30/9 μετά το θάνατο της Φαριντέ. Έδωσαν στην κινητοποίησή τους το όνομα “Scorched Hearts” (Καμένες Καρδιές)

Φωτό από το site Tο Νησί

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

ΚΕΕΡΦΑ
Πανελλαδική
Συνέλευση και
Διεθνής Συνάντηση
κατά του φασισμού 
και του ρατσισμού

Καλούμε τα συνδικάτα, τις δη-
μοτικές κινήσεις, τους φοιτητι-
κούς συλλόγους, τις κινήσεις

αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, τις
κοινότητες μεταναστών, τις κινήσεις
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, των ανα-
πήρων, της αντίστασης στη καταπίε-
ση των γυναικών να βρεθούμε στην
Πανελλαδική Συνέλευση και Διεθνή
Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 12
Οκτώβρη στη Νομική της Αθήνας. 

Συμμετέχουν ήδη εκπρόσωποι κινη-
μάτων από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη
Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την
Αυστραλία, την Κύπρο και αλλού. Εί-
ναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά για την
οργάνωση των αντιφασιστικών και αν-
τιρατσιστικών κινητοποιήσεων και για
το διεθνή συντονισμό. 

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

Εισηγητές:
Φόλκαρτ Μόζλερ, Ξεσηκωθείτε
Ενάντια στο Ρατσισμό, Γερμανία
Ντενί Γκοντάρ, Κίνηση μεταναστών
χωρίς χαρτιά, Γαλλία
Mάικλ Σαλλάλ, Ενωμένοι ενάντια
στο Μίσος, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ
Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής Παι-
δαγωγικής ΑΠΘ
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κίνηση για
απεργιακή 8 Μάρτη
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανι-
κής Κοινότητας Ελλάδος “η Ενότητα”
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Συνέχεια στη σελίδα 10

Υποδεχτείτε τους πρόσφυγες, όχι τον Πομπέο
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24ωρη απεργία 
στα ΜΜΕ…
Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν την Τετάρτη 2 Οκτώβρη

και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ όπως αποφάσισαν οι συνδι-
καλιστικές ενώσεις του κλάδου. 

Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση που σπάει αφενός την
αδράνεια των συνδικαλιστικών ηγεσιών – στην πανεργατική
απεργία της 24/9 περιορίστηκαν σε μια τρίωρη στάση – αφε-
τέρου διαφοροποιείται από την παράδοση που θέλει οι ερ-
γαζόμενοι των ΜΜΕ να απεργούν την παραμονή των πανερ-
γατικών απεργιών, με πρόσχημα την κάλυψη των απεργια-
κών γεγονότων της επόμενης ημέρας. Διαχρονικά στην πρά-
ξη αυτό σήμαινε ότι η απεργία της επόμενης ημέρας “θαβό-
ταν” κάπου στο περιθώριο όλων των υπόλοιπων ειδήσεων
και οι εργαζόμενοι των ΜΜΕ έχαναν την ευκαιρία να απεργή-
σουν και να συνδεθούν μαζί με όλη την υπόλοιπη εργατική
τάξη. Η αντικαπιταλιστική αριστερά του κλάδου πάντα τόνιζε
την ανάγκη συμμετοχής στις πανεργατικές απεργίες, αντιπα-
ραβάλλοντας τη δυνατότητα εκπομπής κι έκδοσης απεργια-
κού δελτίου, με αποκλειστική κάλυψη των κινητοποιήσεων.

“Οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση ενώνουμε τη φωνή μας
με όλους τους εργαζόμενους της χώρας, οι οποίοι απεργούν
την ίδια ημέρα μετά την προκήρυξη πανελλαδικών απεργιών
από τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες της ΓΣΕΕ” υπο-
γραμμίζεται στην ανακοίνωση του διασωματειακού εν όψει
της απεργίας στις 2/10. “Λέμε όχι στο αναπτυξιακό νομοσχέ-
διο που θίγει τον στενό πυρήνα των ατομικών και εργασια-
κών δικαιωμάτων. Αντιδρούμε ενάντια στις αντεργατικές
ρυθμίσεις για τα εργασιακά και το συνδικαλιστικό νόμο, που
προωθεί η κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή...” συνεχίζει με-
ταξύ άλλων, καλώντας το σύνολο των εργαζόμενων στις
συγκεντρώσεις και προβλέποντας την εξαίρεση μόνο όσων
θα συμμετέχουν στην κάλυψη των απεργιακών κινητοποι-
ήσεων. 

Τη συμμετοχή του στην 24ωρη απεργία στις 2/10 ανακοί-
νωσε το σωματείο εργαζομένων του Μετρό (ΣΕΛΜΑ) κρα-

τώντας ακινητοποιημένους του συρμούς όλη μέρα, ενώ σε
στάση εργασίας θα προχωρήσουν και την επόμενη ημέρα
Πέμπτη 3/10, από τις 12μεσ έως τις 3μμ. Την Παρασκευή
4/10 το ΣΕΛΜΑ καλεί σε γενική συνέλευση για κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων “ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που καταργεί
τις συμβάσεις εργασίας, φακελώνει τη συλλογική δράση των
εργαζομένων και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες”. 24ωρη
απεργία στις 2/10 αποφάσισαν και οι εργαζόμενοι του ΗΣΑΠ.

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν στην απεργία οι εργα-
ζόμενοι στις υπόλοιπες συγκοινωνίες στη λογική της ευκολό-
τερης μετάβασης των απεργών στα συλλαλητήρια. Συγκε-
κριμένα οι εργαζόμενοι στο Τραμ θα πραγματοποιήσουν
στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9πμ
κι από τις 3μμ έως τη λήξη της βάρδιας, ενώ λεωφορεία και
τρόλεϋ δεν θα κινηθούν από την αρχή της βάρδιας έως τις
9πμ κι από τις 9μμ έως τη λήξη.

…και σε Μετρό-ΗΣΑΠ

Να συντονιστούμε
για τη συνέχεια
Συσκέψεις σωματείων εν όψει της

απεργίας στις 2 Οκτώβρη πραγ-
ματοποίησαν τόσο το Εργατικό

Κέντρο Αθήνας, την Παρασκευή 27/9
στα γραφεία του, όσο και το ΠΑΜΕ τη
Δευτέρα 30/9 στο θέατρο Διάνα.

Σε αντίθεση με τη αντίστοιχη σύσκε-
ψη του ΕΚΑ πριν την απεργία της 24/9,
όπου άνοιξε μεγάλη αντιπαράθεση απέ-
ναντι στις προσπάθειες ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ
να μεταθέσουν την απεργία, η συζήτηση
της περασμένης Παρασκευής στο Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας κύλησε σε χαμη-
λούς τόνους, με τους παρευρισκόμε-
νους να συμφωνούν σχετικά με τη νέα
πανεργατική στις 2 Οκτώβρη και την
ανάγκη να οργανωθεί η επιτυχία της.

Τη Δευτέρα στο θέατρο Διάνα, τονί-
στηκε εισηγητικά από τη μεριά του ΠΑ-
ΜΕ η επιτυχία της απεργίας στις 24/9
όπου “πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις
σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώ-
ρας” και πέραν των επιθέσεων που φέρ-
νει το “αναπτυξιακό” νομοσχέδιο και της
προσπάθειας για επιτυχία της απεργίας
στις 2 Οκτώβρη, αναλύθηκαν οι τέσσε-
ρις στόχοι που βάζει το ΠΑΜΕ για τη συ-
νέχεια: “Να κατανοηθεί πλατιά στους
χώρους δουλειάς η σημασία της απερ-
γίας της 24ης Σεπτέμβρη”, “να βρει με-
γαλύτερη ανταπόκριση το κάλεσμα για
μαζικούς, ενωτικούς αγώνες”, “να συνε-
χιστεί η προσπάθεια για ανασύνταξη του
συνδικαλιστικού κινήματος” και “να δυ-
ναμώσει η πάλη ενάντια στους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς” επισημαίνοντας
την ανάγκη δράσης των συνδικάτων
ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
και καλώντας σε διαδήλωση την ημέρα
επίσκεψης του Πομπέο. 

Ωστόσο ούτε στη μια, ούτε στην άλλη
διαδικασία μπήκε επόμενος απεργιακός
σταθμός, γεγονός αντιφατικό σε σχέση

με το πώς αποτιμούσαν οι συνδικαλι-
στές τη μέχρι τώρα πορεία της μάχης
ενάντια στο νομοσχέδιο. Κοινός τόπος
ήταν η θετική αποτίμηση της απεργίας
στις 24 Σεπτέμβρη και η ανάγκη για κλι-
μάκωση με τη νέα απεργία στις 2 Οκτώ-
βρη. Επίσης σχολιαζόταν στην πλειοψη-
φία των τοποθετήσεων ότι η απεργιακή
αντίσταση έχει αναγκάσει την κυβέρνη-
ση να αναβάλει και να καθυστερεί διαρ-
κώς την ψήφιση του νομοσχεδίου. Οι
περισσότεροι συνδικαλιστές και στις
δύο συσκέψεις έβαζαν την ανάγκη “να
αποσυρθεί τελείως το νομοσχέδιο”. Και
όλα αυτά είναι πραγματικά. 

Εργατική αντίσταση
Η εργατική αντίσταση που ξεδιπλώθη-

κε από την αρχή της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη, με τις διαδηλώσεις στη ΔΕΘ, την
πανεργατική στις 24/9 και τη νέα απερ-
γία στις 2/10 –και προφανώς με το κλίμα
που διαμόρφωσαν οι κινητοποιήσεις της
νεολαίας για το άσυλο και των συμβασι-
ούχων για μόνιμη και σταθερή δουλειά–
έκοψε τον αέρα στον Μητσοτάκη και τον
Άδωνι Γεωργιάδη, που ισχυρίζονταν ότι
το νομοσχέδιο θα έρθει άμεσα σαν “οδο-
στρωτήρας”. Με βάση τον αρχικό κυβερ-
νητικό προγραμματισμό ο Οκτώβρης θα
είχε μπει με ψηφισμένο το αντεργατικό
πακέτο μέτρων. Το απεργιακό μπαράζ
όμως τους έχει εμποδίσει ακόμα και να
το βάλουν στη Βουλή μέχρι την ώρα που
γράφονται αυτές οι γραμμές. Το νομο-
σχέδιο είναι δυνατόν να κλειδωθεί για τα
καλά στο συρτάρι του Άδωνι, αυτό όμως
προϋποθέτει ότι τα συνδικάτα θα συνεχί-
σουν στην απεργιακή ρότα που έχουν
χαράξει και θα ορίσουν νέα πανεργατική
απεργία, όπως προτείνει ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια. 

Ταυτόχρονα με την πίεση για απεργια-
κή κλιμάκωση  χρειάζεται και ο συντονι-

σμός. Αν το απεργιακό μπαράζ έχει πα-
ράξει αποτελέσματα κόντρα στην κυβέρ-
νηση, αυτό επετεύχθη χάρη στη συντονι-
σμένη αντίσταση της αριστεράς μέσα
στα συνδικάτα, κόντρα στις τρικλοποδιές
που έβαλαν οι γραφειοκράτες των ΠΑ-
ΣΚΕ - ΔΑΚΕ. Τα παιχνίδια που έπαιξαν οι
τελευταίοι με τις ημερομηνίες τους γύρι-
σαν μπούμερανγκ, αναγκάζοντάς τους
να κηρύξουν δύο πανεργατικές απεργίες
μέσα σε δυο βδομάδες. Κι αυτό έγινε
γιατί από τις περισσότερες φωνές της
αριστεράς στα συνδικάτα ήρθαν εικόνες
αντίστασης κι οργάνωσης της απεργίας
από τους χώρους δουλειάς. Αυτό το μέ-
τωπο είναι που χρειάζεται να συνεχιστεί.
Εκεί χρειάζεται να λογοδοτούν και τα πε-
ρί “ενωτικών αγώνων” που συζητήθηκαν
στο Διάνα τη Δευτέρα. Δεν αρκεί “διεύ-
ρυνση του ΠΑΜΕ”. Απαιτείται πλατιά μα-
χητική ενότητα δράσης ενάντια στην αν-
τεργατική ατζέντα της κυβέρνησης.

Aπεργία 2 Οκτώβρη
Αθήνα
προσυγκέντρωση Συντονισμού
10:30πμ Υπ. Εργασίας
συγκέντρωση συνδικάτων 11πμ
πλ.Κλαυθμώνος 
Θεσσαλονίκη
προσυγκέντρωση Συντονισμού
10πμ Αγ. Σοφία
συγκέντρωση συνδικάτων
10:30πμ ΕΚΘ
Πάτρα10πμ Εργατικό Κέντρο
Γιάννενα10πμ Εργατικό Κέντρο
Βόλος 10πμ Εργατικό Κέντρο
Αλεξανδρούπολη 10πμ 
Εργατικό Κέντρο
Χανιά10:30πμ Πλ. Αγοράς
Ηράκλειο10πμ Αγ. Βενιζέλου

Κείμενα-φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

24/9, Πανεργατική απεργία, Αθήνα

7/9, ΔΕΘ
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Σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις κατεβαίνουν οι ερ-
γαζόμενοι όλης της χώρας την Τετάρτη 2 Οκτώβρη,
μια βδομάδα μετά την πανεργατική απεργία της

24ης Σεπτέμβρη. 24ωρη απεργία έχουν ανακοινώσει τα
Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα
ενώ με στάση εργασίας 11πμ – 3μμ συμμετέχει η ΑΔΕΔΥ.
Στις 10πμ ξεκινάει η στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ. 

Σε προσυγκέντρωση στις 10:30πμ στο Υπουργείο Εργα-
σίας καλεί ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων. Στην κοινή τους προκήρυξη,
με την οποία οργανώνουν την απεργία της 2 Οκτώβρη σε
δεκάδες χώρους δουλειάς και γειτονιές, καλούν σε απερ-
γιακή κλιμάκωση “ενάντια στο αντεργατικό αντισυνδικαλι-
στικό νομοσχέδιο της ΝΔ” και τονίζουν μεταξύ άλλων:

“Η απεργία στις 24 Σεπτέμβρη ανάγκασε την κυβέρνηση
να καθυστερήσει την κατάθεση του αντεργατικού νομο-
σχεδίου κάτω από τον φόβο που έχουν όλες οι κυβερνή-
σεις της δεξιάς για το εργατικό κίνημα. Η επιτυχία της
απεργίας και των απεργιακών συγκεντρώσεων πανελλαδι-
κά, ανάγκασαν την ηγεσία της ΓΣΕΕ να προχωρήσει στη
νέα πανεργατική απεργία. Η μάχη για να τσακίσουμε την
επίθεση της κυβέρνησης της δεξιάς είναι μπροστά μας.

Πάνε να νομοθετήσουν το τέλος των κλαδικών συμβάσε-
ων. Οι επιχειρήσεις με «οικονομικά προβλήματα» θα εξαι-
ρούνται από την κλαδική σύμβαση. Οι τοπικές συμβάσεις
και οι συμβάσεις των κάθε είδους «Ενώσεων προσώπων»,
θα υπερισχύουν των κλαδικών συμβάσεων. Τα αφεντικά
θα καταργούν πλέον «νόμιμα» τις συλλογικές συμβάσεις,
συμπιέζοντας μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα όπως
βολεύει στην κερδοφορία τους.

Πάνε να νομοθετήσουν το χτύπημα του συνδικαλισμού
και του δικαιώματος στην απεργία. Θέλουν να θεσπίσουν
το "ηλεκτρονικό μητρώο" που θα το διαχειρίζεται ο υπουρ-
γός και οι φίλοι του και όχι τα σωματεία. Έτσι θα μπορούν
να φακελώνουν τους συνδικαλισμένους εργάτες. Θέλουν
να καθιερώσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις γενι-
κές συνελεύσεις και τις απεργίες. Προχωράνε ένα βήμα
παραπέρα από τον αντισυνδικαλιστικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος προέβλεπε 50%+1 των μελών του σωματείου να
ψηφίσουν υπέρ της απεργίας, για να έχει ισχύ η απόφαση.
Τώρα θέλουν να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά με την ευγενική
χορηγία του αφεντικού πάνω από το κομπιούτερ.

Δεμένες με αυτές τις επιθέσεις είναι η επιτάχυνση των

ιδιωτικοποιήσεων, το γρήγορο ξεπούλημα στη ΔΕΗ, το
Νερό, την Ενέργεια, τα ΕΛΤΑ, την ιδιωτικοποίηση της επι-
κουρικής ασφάλισης, αλλά και απολύσεις για τους συμβα-
σιούχους και συνέχιση των περικοπών που έχουν ρημάξει
τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

Η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει μπροστά μια μεγάλη επίθεση
ενάντια στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα γιατί πλέον
οι μπαρούφες του Μητσοτάκη ότι θα φέρει τις επενδύσεις
και θα μειώσει τα πλεονάσματα που απαιτεί η ΕΕ, είναι μα-
κρινό παρελθόν. Η χρεωκοπία της Thomas Cook με την
οποία συνομιλούσαν οι απατεώνες υπουργοί της ΝΔ για
να μας φέρουν την «ανάπτυξη», δείχνει ότι τώρα που η
παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε μια νέα ύφεση, για τη
δεξιά ο μόνος τρόπος για να κρατηθούν ψηλά τα κέρδη
των αφεντικών και να μαζεύονται τα υπέρογκα πλεονάσμα-
τα του 3,5% είναι να τσακιστούν ακόμη περισσότερο οι μι-
σθοί, τα ωράρια και τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

Μπορούμε να τους σταματήσουμε!
Η πανεργατική απεργία στις 24 Σεπτέμβρη, παρόλο που

τη σαμποτάρισε η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ ήταν πετυχημένη
και έδειξε ότι οι εργαζόμενοι και η νεολαία είναι αποφασι-
σμένοι να συγκρουστούν με τις επιθέσεις της ΝΔ. Ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων οργάνωσαν με επιτυχία την πανεργατική
απεργία στις 24/9 και τώρα μπαίνουν μπροστά για την κλι-
μάκωση. Με εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς, με συ-
σκέψεις και περιοδείες να εξασφαλίσουμε ότι θα νεκρώ-
σουν όλοι οι χώροι και θα συμμετέχουν μαζικά οι εργαζό-
μενοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Με την επιτυχία της απεργίας θα ανοίξουμε τον δρόμο
για νέα πανεργατική κλιμάκωση αν τολμήσει η κυβέρνηση
να φέρει αυτό το αντεργατικό έκτρωμα για ψήφιση. Αλλά
και για να στηρίξουμε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά
μας. Για να μην απολυθούν οι συμβασιούχοι, αντίθετα να
μονιμοποιηθούν όλοι χωρίς προϋποθέσεις, για να σταμα-
τήσουμε το ξεπούλημα της ΔΕΗ, του Νερού της Ενέργει-
ας, για να δυναμώσουμε την απεργία στην Υγεία στις 23
Οκτώβρη για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Αυτές τις μάχες δίνει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων και σε καλού-
με να τις δώσουμε μαζί”.

Δεμένα θα μείνουν τα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά και την ευρύ-
τερη περιοχή καθώς η ΠΕΝΕΝ αποφάσισε τη συμμετοχή της στην

24ωρη απεργία της 2ας Οκτώβρη. Τη συμμετοχή τους στην απεργία
ανακοίνωσαν τα σωματεία ΠΕΝΕΝ Στέφενσον και ΠΕΕΜΑΓΕΝ. Η
απεργία έρχεται να κλιμακώσει τη μάχη των ναυτεργατών παρά τις εκ-
βιαστικές κινήσεις εφοπλιστών και δικαστηρίων. Μην ξεχνάμε ότι μια
βδομάδα πριν, στην απεργία της 24/9, οι εφοπλιστές προσέφυγαν στη
“δικαιοσύνη” και έβγαλαν τη συμμετοχή των ναυτών στην πανεργατική
απεργία, “παράνομη”, μια απόφαση όμως που πετάχτηκε στα σκουπί-
δια από την αποφασιστική στάση των απεργών και δεκάδων συμπαρα-
στατών τους, που συγκεντρώθηκαν από τα ξημερώματα μπροστά στα
πλοία, εξασφαλίζοντας την επιτυχία της απεργίας.  

Ασφαλιστικά μέτρα κατά της απεργίας κατατέθηκαν ξανά από τους
εφοπλιστές την Τρίτη 1/10. Η ΠΕΝΕΝ στο κάλεσμά της για απεργία
επιτίθεται στην ηγεσία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για
απεργοσπαστική στάση, καθώς επικαλούμενοι τη δικαστική απόφαση
της περασμένης βδομάδας αποφάσισε τη μη συμμετοχή της στην
απεργία. “Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εκφρασμένη
αγωνιστική θέληση των Ναυτεργατών, λειτουργεί υπονομευτικά στον
αγώνα στον οποίο σύσσωμοι θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και οι συνδικαλιστικές τους οργανώ-
σεις και αντικειμενικά βάζει πλάτη να υλοποιηθούν οι αντεργατικοί
σχεδιασμοί της κυβέρνησης και παράλληλα τροφοδοτεί μια νέα επέμ-
βαση εφοπλιστών–κυβέρνησης” σχολιάζει και καλεί τον κλάδο των
ναυτεργατών να δώσουν “και αυτή την μάχη με ενότητα, αποφασιστι-
κότητα και να αποκρούσει απειλές, εκβιασμούς που πιθανότατα θα
εκδηλωθούν πριν και στην διάρκεια της απεργίας”.

24/9, 2/10 Επιμένουμε Πανεργατικά

και στα πλοία

24/9, Πανεργατική απεργία, Αθήνα Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

24/9, Λιμάνι Πειραιά Φωτό: Θανάσης Διαβολάκης
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Όχι ιδιώτες 
στην καθαριότητα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Την ημέρα της απεργίας στις 24 Σεπτέμβρη θα συνεδρίαζε
το δημοτικό συμβούλιο στα Γιάννενα, στο οποίο η δημοτι-
κή αρχή του Ελισάφ ήθελε να προχωρήσει στην ιδιωτικο-

ποίηση της καθαριότητας σε δύο ενότητες του δήμου. Και μό-
νο η απόφαση του δημάρχου να γίνει συμβούλιο σε ημέρα
24ωρης απεργίας ήταν προκλητική απέναντι στους εργαζόμε-
νους του δήμου. 

Παρά την προσπάθεια της δημοτικής αρχής να πραγματοποι-
ηθεί η συνεδρίαση, η μαζική κινητοποίηση των εργαζόμενων
ΟΤΑ Ιωαννίνων, με τη στήριξη της τοπικής ΑΔΕΔΥ, σωματείων
του δημοσίου, συνδικαλιστών από την ΠΟΕ-ΟΤΑ, δημοτικών κι-
νήσεων της αριστεράς και πλήθος κόσμου ενάντια στα σχέδια
ιδιωτικοποίησης, ανάγκασε σε αναβολή της συνεδρίασης για
την επόμενη, μια πρώτη νίκη για τους εργαζόμενους. 

Την επόμενη μέρα η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ένα
εκρηκτικό κλίμα. Παρά την προσπάθεια να σπάσει η μαζικότητα
της κινητοποίησης, οι εργαζόμενοι παρέμειναν μέχρι τέλους,
έφτασαν να καταλαμβάνουν το προεδρείο για να λήξει η συνε-
δρίαση χωρίς να ψηφιστεί η ιδιωτικοποίηση. Τελικά η ψηφοφο-
ρία έγινε και έληξε με ήττα της εισήγησης Ελισάφ, αφού οι ερ-
γαζόμενοι καθόρισαν τον τόνο. 

Για να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου χρειάζονται τουλά-
χιστον 50 εργαζόμενοι να προσληφθούν, καθώς και καινούρια
οχήματα για να βγουν οι βάρδιες. Ουσιαστικά η δημοτική αρχή
ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά
τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν ήταν καθόλου τυχαία η
συνάντηση Μητσοτάκη-Ελισάφ στα Γιάννενα, την ίδια ημέρα
που ο πρώτος επισκέφθηκε το εργοστάσιο επεξεργασίας απο-
βλήτων στο Ελευθεροχώρι, παρουσιάζοντάς το ως πρότυπο
λειτουργίας ΣΔΙΤ. 

Η καταψήφιση της ιδιωτικοποίησης για τις δύο ενότητες ήταν
μια νίκη, αλλά θα χρειαστεί απεργιακή κλιμάκωση για να επι-
βάλλουμε μαζικές μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα, και
να ξηλώσουμε τους ιδιώτες από τη διαχείριση των απορριμμά-
των που θησαυρίζουν εις βάρος του δημοσίου και του περιβάλ-
λοντος. 

Λουίζα Γκίκα

ΟΛΜΕ-ΔΟΕ

Στάση στις 4/10

Στάση εργασίας την Παρασκευή 4 Οκτώβρη (11πμ-2μμ για
το πρωινό ωράριο κι αντίστοιχες τρίωρες στάσεις για το
απογευματινό κι εσπερινό ωράριο) και συγκέντρωση στη

1μμ στο Υπουργείο Παιδείας, αποφάσισαν ΟΛΜΕ και ΔΟΕ ως
επόμενο βήμα μετά τη συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητο-
ποίηση της 2/10. Οι εκπαιδευτικοί με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα εκπαιδευτικών όπως έχει οριστεί η 5 Οκτώβρη, θα δια-
δηλώσουν με βασικές διεκδικήσεις τους μαζικούς μόνιμους
διορισμούς και την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία.

“Οι πολιτικές λιτότητας και περιορισμού δαπανών άφησαν το
στίγμα τους στη ζωή εργαζομένων και συνταξιούχων και στην
υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου στα χρόνια των μνημονίων.
Και σήμερα, παραμένουν ανοιχτά όλα τα κύρια ζητήματα στην
εκπαίδευση (δαπάνες, διορισμοί, δικαιώματα αναπληρωτών, μι-
σθοί, ωράριο, κ.ά.). Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών είναι
επιτακτική ανάγκη για την άμεση κάλυψη των διαπιστωμένων
αναγκών της εκπαίδευσης. Οι αναπληρωτές συνεχίζουν να πε-
ριπλανώνται στις εσχατιές της Ελλάδας, έχοντας σοβαρό πρό-
βλημα στέγασης. Ο αγώνας των εκπαιδευτικών της χώρας μας
για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, και για την
έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς τους, ση-
ματοδοτεί και τον «εορτασμό» της παγκόσμιας ημέρας των εκ-
παιδευτικών στις 5/10” επισημαίνει στο κάλεσμά της η ΟΛΜΕ.

Κινητοποιήσεις ενάντια στα σχέδια της COSCO ανακοί-
νωσαν τα παραρτήματα Πειραιά και Σαλαμίνας του
Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου στη Ναυπη-

γοεπισκευαστική Βιομηχανία Αττικής και το Σωματείο Ναυπη-
γοξυλουργών. 

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 1/10, πραγματοποίησαν στάση ερ-
γασίας και συγκέντρωση στις προβλήτες της COSCO στο
Ικόνιο, την Τετάρτη 2/10 θα συμμετέχουν στην πανεργατική
απεργία με συγκέντρωση στην πλ.Καραϊσκάκη, ενώ νέα
24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν την ημέρα που θα συ-
νεδριάσει η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων
(ΕΣΑΛ). Οι εργάτες των ναυπηγείων αντιδρούν στο master
plan της COSCO το οποίο προβλέπει ότι ένα μεγάλο κομμάτι
της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης από το Κερατσίνι ως τη
Δραπετσώνα, θα μετατραπεί σε σταθμό μεταφόρτωσης οχη-
μάτων (car terminal) πετώντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζό-
μενους που δουλεύουν εκεί. Η απόφαση για επέκταση των
car terminals δεν συμπεριλήφθηκε στα έργα του master plan
που εγκρίθηκαν από την ΕΣΑΛ την περασμένη βδομάδα, για
την οποία θα επανέλθει εντός δεκαημέρου.

Στην κινητοποίηση της Τρίτης 1/10 συμμετείχαν και μέλη
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια. Στην προκήρυξη
που μοίρασαν στην κινητοποίηση επεσήμαναν ότι:

“Η μάχη για να μην περάσει το Master Plan της Cosco είναι
μια μεγάλη μάχη όχι μονάχα για τους εργαζόμενους του Πει-
ραιά αλλά για όλη την Εργατική Τάξη. Για να υπερασπίσουμε
τις δουλειές μας αλλά και το περιβάλλον όπου ζουν και δου-
λεύουν οι εργαζόμενοι από τα αρπακτικά νύχια της «ιδιωτικής
πρωτοβουλίας»...

Ήδη στην Πειραϊκή οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί, οργανώ-
νονται και κάνουν κινητοποιήσεις, για να μην υλοποιηθεί το
μπάζωμα της Πειραϊκής και η υλοποίηση του master Plan. Σή-
μερα βγαίνουν μπροστά οι εργαζόμενοι στη Ζώνη. Αυτοί οι
αγώνες πρέπει να συντονιστούν και με μπροστάρη τα Συνδι-
κάτα έχουμε τη δύναμη να ξεσηκώσουμε όλο τον Πειραιά για
να αποτρέψουμε τα σχέδια των πολυεθνικών που καταστρέ-
φουν τις ζωές μας. Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση χρει-
άζεται να γίνει η αρχή για να κλιμακώσουμε αυτήν την μάχη,
βάζοντας στον κοινό αγώνα όλα τα συνδικάτα και τους μαζι-
κούς φορείς του Πειραιά. Να απαιτήσουμε ΣΤΟΠ στις ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Επανακρατικοποίηση του Λιμανιού. Να στηρί-
ξουμε τον αγώνα του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ για τη συλλογική
σύμβαση εργασίας απέναντι στο κάτεργο που θέλει να στή-
σει η Cosco στο Λιμάνι” υπογράμμιζε μεταξύ άλλων η προκή-

ρυξη καλώντας παράλληλα στην απεργία της επόμενης ημέ-
ρας. 

Έτοιμοι να δώσουν μαζικό παρών στην απεργία της 2
Οκτώβρη δηλώνουν οι λιμενεργάτες στις προβλήτες της Co-
sco στο λιμάνι του Πειραιά, αποτιμώντας θετικά τη συμμετο-
χή τους στην απεργία της 24 Σεπτέμβρη. Σε ανακοίνωσή του
σωματείου τους (ΕΝΕΔΕΠ) τονίζουν ότι “στο λιμάνι γνωρίζου-
με καλά τι σημαίνει η εργοδοσία να φτιάχνει δικά της σωμα-
τεία, να ορίζει τα δικά της τσιράκια ως συνδικαλιστές και να
υπογράφει συμβάσεις με τον εαυτό της. Γνωρίζουμε καλά τι
σημαίνει εργοδοτική τρομοκρατία, τι σημαίνει να διώκεται το
δικαίωμα στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Το λιμάνι νέ-
κρωσε σε όλο το Πειραιά από καθολική συμμετοχή λιμενερ-
γατών ναυτεργατών και εργαζομένων της Ν/Ζώνης.

Κάνουμε σαφές προς την εργοδοσία 'COSCO' και DPORT
ότι έχουμε ανοικτούς λογαριασμούς. Κλιμακώνουμε τη δρά-
ση μας για υπογραφή ΣΣΕ για όλους τους εργαζομένους με
αυξήσεις που ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες. Κανέ-
νας απεργοσπαστικός μηχανισμός, κανένα σωματείο της
'COSCO' δεν θα κάμψει τον αγώνα μας”. 

Η συνέχεια θα δοθεί με νέα συγκέντρωση στο Υπουργείο
Ναυτιλίας την Παρασκευή 4 Οκτώβρη, αν η Επιτροπή Σχεδια-
σμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) επιμείνει στη συνεδρία-
σή της για να εγκρίνει τα παραπάνω σχέδια και δεν την ανα-
βάλλει όπως έχουν ζητήσει οι δήμαρχοι της περιοχής (Πέρα-
μα, Κερατσίνι) αντιδρώντας στο Master Plan. Ενώ και την Κυ-
ριακή 6 Οκτώβρη η Κίνηση Πολιτών “Όχι λιμάνι στην Πειραϊ-
κή”, η “Ανταρσία στο Λιμάνι” και η “Πρωτοβουλία ενάντια
στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή”
οργανώνουν πικετοφορία διαμαρτυρίας στην πύλη Ε12 στον
Πειραιά, στη 1μμ, καλώντας παράλληλα ανοιχτή σύσκεψη την
Τρίτη 8 Οκτώβρη στο ΕΚ Πειραιά στις 8μμ για τη συνέχιση
του αγώνα.

Είπαν όχι στο Λαγό

Με σύνθημα 'ούτε στον Πειραιά, ούτε πουθενά” πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου αντι-
φασιστική διαδήλωση ενάντια στα “εγκαίνια” του πο-

λιτικού γραφείου του υπόδικου νεοναζί Λαγού στον Πειραιά,
που φόρεσε άλλη προβιά υπό το όνομα “Εθνική Λαϊκή Συνεί-
δηση”.

Την αντιφασιστική συγκέντρωση και διαδήλωση κάλεσαν η
ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά, η Αλληλεγγύη Πειραιά, η Ανταρσία στο Λι-
μάνι, η Ανταρσία στην Κοκκινιά και η Παμπειραϊκή Πρωτο-
βουλία για τους πρόσφυγες με αίτημα: “Να κλείσουν τα νέα
γραφεία, όχι επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου στον Πει-
ραιά, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες στην φυλακή οι νεονα-
ζί”. 

Τα “εγκαίνια” έγιναν κεκλεισμένων των θυρών καθώς ο Λα-
γός μαζί με τους λιγοστούς του οπαδούς ίσα που χώραγαν
κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο. 

Μαρία Ανδρέου, ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά    
Στο δρόμο βγαίνουν ξανά οι συνταξιούχοι της Εθνικής

Τράπεζας διαδηλώνοντας στην Πανεργατική Απεργία στις 2/10, 
με συγκέντρωση στις 9πμ στην πλ. Εθν. Αντίστασης

ΛΕΠΕΤΕ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

23 ΟΚΤΩΒΡΗ
Πανελλαδική 
απεργία και
συλλαλητήριο 
στην Αθήνα

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι
στα δημόσια νοσοκομεία την Τετάρτη 23 Οκτώβρη. Η Αργυ-
ρή Ερωτοκρίτου, μέλος στο Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομέ-

νων ΓΝΑ Γεννηματάς και μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων
μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη:

“Στις 23 Οκτώβρη κάνουμε το επόμενο απεργιακό μας βήμα. Το
κίνημα των εργαζόμενων στη δημόσια Υγεία έκανε δυναμικά την
εμφάνισή του στους δρόμους κόντρα στη νέα κυβέρνηση, με μια
μαζική απεργιακή διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, παραμονή της
ΔΕΘ και συνεχίσαμε συμμετέχοντας στην πανεργατικές απεργίες
στις 24/9 και τώρα στις 2/10, μαζί με συναδέλφους από δεκάδες
κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενάντια στο νομοσχέ-
διο που διαλύει τις συλλογικές συμβάσεις κι επιτίθεται στα συνδι-
κάτα. 

Συνεχίζουμε με την απεργία στις 23/10 γιατί τίποτα από όσα
διεκδικούμε δεν έχει ικανοποιηθεί. Παλεύουμε για μονιμοποιήσεις
των συμβασιούχων συναδέλφων. Η κυβέρνηση παρότι αρχικά
έβγαινε κι έλεγε ότι θα τους απολύσει όλους, τώρα, υπό το βάρος
των κινητοποιήσεων, αναγκάζεται και δίνει υποσχέσεις, χωρίς
ωστόσο να έχουμε δει κάτι ουσιαστικό. Το δυνάμωμα της οργά-
νωσης των συμβασιούχων δίνει τη δυνατότητα να απαιτούν με
αξιώσεις τη μονιμοποίησή τους, όταν ο Κικίλιας αναγκάζεται να
ψελλίζει την ανανέωση των συμβάσεών τους. 

Οι ανάγκες στα δημόσια νοσοκομεία άλλωστε είναι τεράστιες.
Όχι απλά δεν γίνεται να φύγει ούτε ένας συμβασιούχος εργαζό-
μενος αυτή τη στιγμή, αλλά χρειάζεται να γίνουν μαζικές προσλή-
ψεις για να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις. 

Μαζί με τις μάχες για μονιμοποιήσεις και μαζικές προσλήψεις
έχουμε να παλέψουμε και στο μέτωπο του αντιρατσισμού. Η κυ-
βέρνηση κλιμακώνοντας τη ρατσιστική πολιτική θέλει να πετάξει
έξω από τα νοσοκομεία τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουμε παλέψει επανειλημμένα για την
ελεύθερη πρόσβαση των μεταναστών στη δημόσια Υγεία κι έχου-
με επιτυχίες. Έτσι θα κάνουμε και τώρα. 

Πάμε λοιπόν για να συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία της 2
Οκτώβρη και να συνεχίσουμε οργανώνοντας σε κάθε νοσοκομείο
την απεργία της 23ης Οκτώβρη. Έχουμε την εμπειρία πως να ορ-
γανώνουμε απεργίες στα νοσοκομεία κι αυτό σημαίνει από τώρα
γενικές συνελεύσεις, απεργιακές επιτροπές, μαζικές εξορμήσεις,
απεργιακές φρουρές την ημέρα της απεργίας, μαζική συμμετοχή
με το πανό του σωματείου στην απεργιακή διαδήλωση. Το βασικό
είναι να πάρουμε την απεργία αυτή στα χέρια μας και να γίνει
υπόθεση όλων των συναδέλφων. Το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων παίζει αυτό το ρόλο, χτίζοντας ομάδες σε όλο και περισσότε-
ρα νοσοκομεία που οργανώνουν σε αυτή την κατεύθυνση την επι-
τυχία των κινητοποιήσεων. 

Η απεργία στις 23 Οκτώβρη μπορεί και πρέπει να επεκταθεί και
σε άλλους κλάδους. Έχουμε δει ότι γίνονται σπουδαία βήματα
οργάνωσης των συμβασιούχων στους δήμους και τα υπουργεία,
έχουμε δει τους εκπαιδευτικούς να βγαίνουν στο δρόμο διεκδι-
κώντας μονιμοποίηση των αναπληρωτών και μαζικούς μόνιμους
διορισμούς, έχουμε δει τους εργολαβικούς εργαζόμενους στις
τράπεζες να κινητοποιούνται ενάντια στις απολύσεις και την κατα-
στρατήγηση των δικαιωμάτων τους. Επομένως η 23/10 θα είναι
μια μεγάλη απεργιακή ημέρα για τους εργαζόμενους στα δημό-
σια νοσοκομεία, αλλά μπορεί να είναι μια μεγάλη απεργιακή ημέ-
ρα συνολικά για το κίνημα που παλεύει για μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους. Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να παλέ-
ψουμε όλες και όλοι”.

Με μια μαζική κινητοποίηση του
Συλλόγου Εργαζομένων την
Τετάρτη 25/9 εμποδίστηκε η

συνεδρίαση του Δ.Σ του νοσοκομείου
Αγ.Σάββας, με θέμα την εκδικητική
απόλυση συμβασιούχου εργαζόμενου
στη φύλαξη.

Όπως καταγγέλουν οι συνάδελφοί
του, η διοίκηση προσπαθεί να απολύ-
σει τον συγκεκριμένο εργαζόμενο
προκειμένου να τον τιμωρήσει για την
αγωνιστική του στάση στο πλευρό του
σωματείου και να στείλει μήνυμα εκ-
φοβισμού και στους ίδιους. Για την
υπόθεση είχε προηγηθεί τη Δευτέρα
23/9, στάση εργασίας και κατάληψη
του γραφείου της διοίκησης από το
σωματείο, όταν δόθηκε στον εργαζό-
μενο η καταγγελία της σύμβασής του.
Καρπός αυτής της κινητοποίησης ήταν
η ανάκληση της απόλυσης και η παρα-
πομπή του ζητήματος στη συνεδρίαση
του Δ.Σ του νοσοκομείου δυο μέρες
μετά. “Όταν πήγε να συνεδριάσει εκ

νέου το ΔΣ του νοσοκομείο στο οποίο
ήθελε να βάλει ξανά θέμα απόλυσης,
εμείς με συγκέντρωση του κόσμου
έξω από το ΔΣ ακυρώσαμε την συνε-
δρίαση και τους είπαμε ότι δεν θα
αφήσουμε να ξανασυνεδριάσουν με
τέτοιο θέμα! Μαζί μας στάθηκαν και οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων και των

γιατρών. Κι άρα ο συνάδελφος δου-
λεύει κανονικά” δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Κατερίνα Πατρικίου,
γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων. Ο εργαζόμενος είχε μιλήσει από
το βήμα του συλλαλητηρίου στην
απεργία της 24/9 (βλ. φωτό πάνω).

ΣΑΜΟΣ

Ως μέρα δράσης για την Υγεία και
τους πρόσφυγες προτείνει ο Σύλ-
λογος Εργαζομένων του Νοσοκο-

μείου της Σάμου, την Τρίτη 15 Οκτώβρη,
καλώντας τα πρωτοβάθμια σωματεία των
νησιών του Αιγαίου σε συντονισμένες κι-
νητοποιήσεις. 

Το σωματείο των υγειονομικών διεκδικεί
τη μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργα-
ζόμενων και την επαρκή χρηματοδότηση
της Υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες που
υπάρχουν, καθώς και τη χορήγηση χαρ-
τιών σε όλους τους πρόσφυγες και μετα-
νάστες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα
νησιά, τη φιλοξενία τους σε ανθρώπινες
συνθήκες με την απαραίτητη υγειονομική
κάλυψη στην ηπειρώτικη χώρα και τη μη
δημιουργία νέων κολαστηρίων χοτ σποτ.

ΟΑΕΔ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Την Κυριακή 29/9 στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Αθηναίων συγκεν-
τρώθηκαν οι εργαζόμενοι του κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ,
των οποίων οι συμβάσεις λήγουν σταδιακά από το Οκτώβρη έως

και το τέλος του έτους. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συγκρότησαν 3 μέλη επιτροπή. Στη
διάρκεια της συζήτησης , έγιναν πολλές παρεμβάσεις. Αποφασίστηκε να
σταλεί ενυπόγραφο ψήφισμα προς το πρόεδρο του ΔΣ Χρήστο Τεντόμα
με αίτημα την εισαγωγή του ψηφίσματος στο προσεχές Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Το δικαίωμα της εισαγωγής και ενέργους παρέμβασης και ψηφο-
φορίας του θέματος προκύπτει από το Κανονισμό που διέπει τα ΔΣ. Με
αυτό το τρόπο οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ θα φέρουν αντιμέτωπους όλους
τους δημοτικούς συμβούλους, όλων των παρατάξεων, οι οποίοι θα κλη-
θούν να αποφασίσουν και για την περαιτέρω εξέλιξη των υποκειμένων
απολύσεων. Στη συνέχεια αποφασίστηκε συγκέντρωση στις 30/9, μέρα
που θα διεξαχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στην Πλατεία Κοτζιά. Τέλος συ-
ζητήθηκε και το θέμα της κλιμάκωσης των ενεργειών τους, με συμμετοχή
στην απεργιακή κινητοποίηση στις 2/10. 

Μαρία Αμπελιώτη

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

6/9, Απεργιακή διαδήλωση νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη

O πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας μαζί με τον εργαζόμενο 
που απειλήθηκε με απόλυση απευθύνονται στην απεργιακή συγκέντρωση στις 24/9.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η Ελλάδα δεν έμεινε έξω από τις νέες κι-
νητοποιήσεις στις 27/9. Εκατοντάδες
μαθητές και μαθήτριες συγκεντρώθη-

καν το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην πλατεία
Συντάγματος, με αυτοσχέδια πλακάτ στα χέρια
και συνθήματα που απαιτούσαν άμεσα μέτρα
για τη σωτηρία του πλανήτη. 

Η πορεία τους κατέληξε σε καθιστική δια-
μαρτυρία έξω από τη Βουλή. Παρουσία στην κι-
νητοποίηση με πανό και προκηρύξεις είχε η
“Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική κα-
ταστροφή και την κλιματική αλλαγή” που είχε
οργανώσει τις επιτυχημένες απογευματικές κι-
νητοποιήσεις στις 20 Σεπτέμβρη στην Αθήνα
και τις άλλες πόλεις. Δεκάδες μαθητές και μα-
θήτριες υπέγραψαν στα κείμενα υπογραφών
της Πρωτοβουλίας για να οργανώσουν τη συ-
νέχεια του αγώνα που έχει άμεσα μέτωπα ενάν-
τια στην κυβέρνηση. Η πλειοψηφία τους συμ-
φωνούσε ότι η μάχη δεν μπορεί να δοθεί με
ανακοινώσεις που εκφράζουν ικανοποίηση για
τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, όπως αυ-
τή που έβγαλε η “Συμμαχία για το κλίμα”, οι 35
δηλαδή ΜΚΟ που επίσης στήριζαν την μαθητι-
κή κινητοποίηση. Οι κονκάρδες της Πρωτοβου-
λίας με το σύνθημα «Αλλάξτε το σύστημα, Όχι
το κλίμα» έγιναν ανάρπαστες.

Μαζική ήταν η μαθητική διαδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Πάνω από

300 μαθητές διαδήλωσαν ενάντια στην κλιματι-
κή αλλαγή μετά το κάλεσμα που τους απεύθυ-
νε η “Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντι-
κή καταστροφή και την κλιματική αλλαγή”. Συμ-
μετείχαν μαθητές με τα δικά τους πανό και
πλακάτ τονίζοντας πως το κέρδος και οι καπι-
ταλιστές είναι αυτοί που καταστρέφουν τον
πλανήτη και πως πρέπει να αλλάξουμε το σύ-
στημα και όχι το κλίμα.

“Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ένα
θέμα που μας επηρεάζει όλους οπότε πρέπει
να ενημερωθούμε και όλοι μαζί να δράσουμε
προκειμένου να την αποτρέψουμε. Η σημερινή
διαδήλωση οργανώθηκε σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα και κατέληξε να έχει μεγάλη αν-
ταπόκριση και αυτό μας δίνει έμπνευση για
μελλοντικές δράσεις”, λέει η Α., μαθήτρια στο
1ο ΓΕΛ Ηρακλείου. “Είμαι πολύ εντυπωσιασμέ-
νη και ενθουσιασμένη για την κινητοποίηση που
έγινε. Καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με
πολλούς μαθητές από όλα τα λύκεια και να
συντονιστούμε προκειμένου να οργανώσουμε
μια μεγάλη πορεία για ένα τόσο σημαντικό θέ-
μα. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα με εκπροσώ-
πους από όλα τα λύκεια και ετοιμαζόμαστε για
νέες δράσεις”, συμπληρώνει η Εμμανουέλα,
μαθήτρια στο 8ο ΓΕΛ Ηρακλείου.

Θεοδώρα Καφήρα, 
φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

(πρώην ΤΕΙ Ηρακλείου)

Στα επτά εκατομμύρια υπολογίζεται πλέον ο αριθ-
μός των διαδηλωτών και διαδηλωτριών που βγήκαν
στους δρόμους σε ολόκληρο τον πλανήτη την

εβδομάδα δράσης 20 με 27 Σεπτέμβρη ενάντια στην κλι-
ματική αλλαγή και την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Στα τέσσερα εκατομμύρια που διαδήλωσαν ταυτόχρονα
στο ξεκίνημα της παγκόσμιας κινητοποίησης στις 20 Σε-
πττέμβρη, προστέθηκαν άλλα τρία εκατομμύρια την Πα-
ρασκευή 27/9 με τις συγκεντρώσεις και τις πορείες να
απλώνονται ξανά σε δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο
και να μετρούν από χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ως
και μισό εκατομμύριο.

Η αρχή της 27/9 έγινε στη Νέα Ζηλανδία, όπου διαδή-
λωσε το 3,5% του πληθυσμού, 170 χιλιάδες άνθρωποι -εκ
των οποίων 80 χιλιάδες στο Όκλαντ και 40 χιλιάδες στο
Ουέλιγκτον. Στην πρώτη πόλη, το κύριο χαρακτηριστικό
της κινητοποίησης ήταν η συμμετοχή απεργών. “Buses
not bosses” (“Λεωφορεία, όχι αφεντικά”), έγραφαν τα
πλακάτ των εργαζόμενων στο καζίνο SkyCity, που διεκδι-
κούν καλύτερους μισθούς το Σαββατοκύριακο με κεντρι-
κό αίτημα τη δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ για όσους ερ-
γάζονται σε “μη κοινωνικές ώρες”. Συνολικά, ήταν οι με-
γαλύτερες από τις τρεις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει
για το κλίμα στη Νέα Ζηλανδία και η μεγαλύτερη διαδή-
λωση στην ιστορία της χώρας.

Ο μεγαλυτερος ξεσηκωμός της ημέρας έγινε στην Ιτα-
λία, όπου ο αριθμός των διαδηλωτών υπολογίζεται στο
ένα εκατομμύριο. Οι πιο μαζικές πορείες ήταν στη Ρώμη
με 200 χιλιάδες, το Μιλάνο με 150 χιλιάδες, τη Νάπολη
με 80 χιλιάδες και ακολουθούσαν το Τορίνο, η Βενετία, η
Μπολόνια, το Μπάρι κ.α.

Την Ιταλία “συναγωνίζεται” ο Καναδάς με μισό εκατομ-
μύριο διαδηλωτές μόνο στο Μόντρεαλ. Εκεί βρισκόταν
και η 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία απευθύνθηκε
στον πλήθος λέγοντας ανάμεσα σε άλλα: «Αυτή την
εβδομάδα οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώθηκαν στη
Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα. Μας απογοήτευ-
σαν για άλλη μια φορά με κούφια λόγια και ανεπαρκή
δράση. Τους είπαμε να ενωθούν πίσω από την επιστήμη.
Αλλά δεν άκουσαν. Έτσι σήμερα, είμαστε εκατομμύρια
σε όλο τον πλανήτη απεργώντας και διαδηλώνοντας ξα-
νά. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να ακού-
σουν. Αν αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία δεν αναλά-
βουν τις ευθύνες τους, τότε θα τις αναλάβουμε εμείς».
Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν επίσης στο Τορόντο και άλ-
λες πόλεις της χώρας.

Εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν και στη Λατινική
Αμερική. 100 χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους του Σαν-
τιάγκο στη Χιλή και πολλοί περισσότεροι σε μια σειρά πό-
λεις της χώρας, παρά το γεγονός ότι 734 ακτιβιστές
έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου. Αντί-
στοιχα μαζικές διαδηλώσεις έγιναν σε πολλές πόλεις στο
Περού, την Αϊτή, τη Βενεζουέλα, την Αργεντινή, το
Εκουαδόρ.

Στην Ευρώπη, εκτός από την Ιταλία, μεγάλες διαδηλώ-
σεις έγιναν στην Ισπανία. Πάνω από 100 χιλιάδες πλημμύ-
ρισαν τη Βαρκελώνη, δεκάδες χιλιάδες βγήκαν ακόμα
στη Μαγιόρκα, την Τενερίφη, την Κορούνια. Αλλά και
στην Πορτογαλία, οι διαδηλώσεις στη Λισαβόνα και άλ-
λες πόλεις συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες. Πάνω από
150 χιλιάδες βάδισαν συνολικά στην Αυστρία, 35 χιλιάδες
στη Χάγη, χιλιάδες στο Μόναχο, τη Λωζάνη, τη Βουδαπέ-
στη, τη Λουμπλιάνα, τη Μόσχα, τα Τίρανα κ.α.

Για άλλη μια φορά, από το Μεξικό και το Βανκούβερ μέ-
χρι την Ουγκάντα και τη Σρι Λάνκα, από το Πακιστάν και
το Μπαγκλαντές μέχρι την Ινδία και τη Νότιο Κόρεα, από
τη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι μέχρι τη Νιγηρία, την Κένυα
και την Τανζανία, ένα τεράστιο κίνημα βγήκε στους δρό-
μους διεκδικώντας “αλλαγή συστήματος, όχι κλίματος”.

Λένα Βερδέ

Εφτά εκατομμύρια διαδηλωτές παγκόσμια!
ΑΘΗΝΑ

27/9, Τορίνο

27/9, Ηράκλειο

27/9, Αθήνα

Φ
ω

τό
απ

ό
το

πρ
οφ

ίλ
τη

ς
Γ.

 Τ
ού

νμ
πε

ργ
κ

στ
ο

Fa
ce

bo
ok

Φωτό: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις
εξορύξεις βρισκόταν σε εξέλιξη την Τρί-
τη 1 Οκτώβρη το απόγευμα στο Σύνταγ-

μα, καθώς η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο. Την ίδια ώρα, μέσα στη
Βουλή ψηφίζονταν οι συμβάσεις παραχώρη-
σης θαλάσσιων περιοχών στο Ιόνιο, τον Κυπα-
ρισσιακό Κόλπο, τα δυτικά και νοτιοδυτικά της
Κρήτης στις πετρελαϊκές ExxonMobil, Total,
ΕΛΠΕ και Repsol για έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων.

Με τις συμβάσεις παραχώρησης των συγκε-
κριμένων περιοχών, των τελευταίων από τις 13
θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές που παραδί-
δονται στις πετρελαϊκές προς “αξιοποίηση”, η
κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοκληρώνει ένα τερά-
στιο περιβαλλοντικό -και όχι μόνο- έγκλημα.
Τα 13 “οικόπεδα”, όπως πολύ ωμά ονομάζον-
ται από τις κυβερνήσεις και τις πετρελαϊκές,
αφορούν το 1/3 της θαλάσσιας και χερσαίας
επικράτειας της χώρας, από την Ήπειρο μέχρι
την Κρήτη. Οι κάτοικοι αλλά και το φυσικό πε-
ριβάλλον όλης αυτής της έκτασης απειλούνται
με την τρομακτική καταστροφή που οι εξορύ-
ξεις ορυκτών καυσίμων φέρνουν ήδη από το
στάδιο των ερευνών και συνεχίζεται με την
καύση τους που αποτελεί τη βασική αιτία της
υπερθέμανσης του πλανήτη και της κλιματικής
αλλαγής.

Το κίνημα οργανώνεται για να ανατρέψει αυ-
τά τα σχέδια. Την κινητοποίηση της Τρίτης κα-
λούσαν μια σειρά πρωτοβουλίες ενάντια στις
εξορύξεις υδρογονανθράκων που έχουν δημι-
ουργηθεί σε όλη τη χώρα και που παράλληλα
με τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα οργάνωναν
τοπικές διαμαρτυρίες σε Δημαρχεία και άλλους
χώρους. Το περασμένο Σάββατο 28/9, η Πρω-
τοβουλία Αθήνας κάλεσε τη δεύτερη πανελλα-
δική συνάντηση των κινήσεων αυτών στη Νομι-
κή, όπου έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτη-
ση για το συντονισμό των δράσεων. Αγωνιστές
και αγωνίστριες από μια σειρά μέρη της χώρας,
από τα Γιάννενα, την Άρτα, τη Θεσπρωτία, την
Κεφαλλονιά, την Ιθάκη, τη Λευκάδα, την Ηλεία,
την Κρήτη και αλλού, μίλησαν για τον αγώνα
που δίνουν και τη συνέχειά του.

Για τα 50.000 τμ που έχουν παραχωρηθεί
στις πετρελαιοβιομηχανίες, με ολόιδιες συμ-
βάσεις και αντίτιμο ένα απλό ενοίκιο, μίλησε η
Βάσω Μπελογιάννη από την Πρωτοβουλία Άρ-
τας, αναδεικνύοντας την καταστροφή που
φέρνουν οι εξορύξεις συνολικά, από μεγάλους
κινδύνους στον υδροφόρο ορίζοντα μέχρι

φτωχοποίηση ολόκληρων περιοχών. «Σε αυτό
τον αγώνα δεν θέλουμε να λείπει κανείς, εκτός
από τους φασίστες», είπε αγωνίστρια από την
Ανοιχτή Συνέλευση Κεφαλλονιάς-Ιθάκης που
περιέγραψε τις εκδηλώσεις και δράσεις της κί-
νησης μέχρι τώρα αλλά και τα επόμενα βήμα-
τά της, ανάμεσά τους την προσπάθεια να
αναγκάσουν δήμους και περιφέρεια να πά-

ρουν αποφάσεις ενάντια στις εξορύξεις. Στη
σημασία της πλατιάς ενημέρωσης του κόσμου
για την απειλή των εξορύξεων στάθηκαν αγω-
νίστριες από την Πρωτοβουλία Τριφυλίας-SOS
Κυπαρισσιακός και την Πρωτοβουλία Ηλείας,
ενώ για την ανάγκη κοινής δράσης με όλους
όσους είναι ενάντια στα καταστροφικά αυτά
σχέδια μίλησε ο Γιάννης Παπαδημητρίου, από

τα Γιάννενα.
Στη διαδικασία συμμετείχαν πολλοί ακόμα

αγωνιστές και αγωνίστριες από άλλες πρωτο-
βουλίες, κινήσεις πολιτών, οργανώσεις και
συλλογικότητες. «Η Πρωτοβουλία μας συστά-
θηκε στα τέλη Αυγούστου με αφορμή τις κινη-
τοποιήσεις στις 20 Σεπτέμβρη, τη διεθνή ημέ-
ρα δράσης για τη σωτήρια του πλανήτη, που
όλοι είδαμε εκατομμύρια να βγαίνουν στο δρό-
μο από τις ΗΠΑ μέχρι την Ασία και από την Ευ-
ρώπη μέχρι την Αφρική και τη Μέση Ανατολή»,
είπε ο Γιάννης Σηφακάκης, από την Πρωτο-
βουλία ενάντια στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή και την κλιματική αλλαγή, «Σε αυτή τη
μάχη δεν αποκλείουμε κανέναν εκτός από
τους φασίστες, όπως είπε και η συναγωνίστρια
από την Κεφαλλονιά, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε
για τις ευθύνες των κυβερνήσεων, της τωρινής
και της προηγούμενης. Να είμαστε έξω από τη
Βουλή την Τρίτη, όπως προτάθηκε κι από άλ-
λους εδώ, και να συνεχίσουμε. Η μάχη τώρα
ξεκινά, μπορεί να ψηφίζουν τις εξορύξεις στη
Βουλή, αλλά το αν θα γίνουν πράξη περνάει
μέσα από την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών
μας και την κοινή δράση. Μπορούμε να κερδί-
σουμε τους πάντες, συνδικάτα, φοιτητικούς
συλλόγους, μαθητές, δημοτικά και περιφερει-
ακά συμβούλια. Ξέρουμε καλά ότι οι αποφά-
σεις των δήμων είναι κρίσιμες γιατί μπορούν
να μπλοκάρουν όλα αυτά τα σχέδια».

Λ.Β.
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ΚΟΝΙΣΤΡΑ

Μια μικρή νίκη πέτυχαν οι κάτοικοι των Πετρα-
λώνων και του Θησείου αφού μετά από αγώ-

νες πολλών ετών κατάφεραν να αναγκάσουν το
Δήμο Αθήνας να πάρει απόφαση για την απόδο-
ση των 8 στρεμμάτων της Κονίστρας στον κόσμο
της περιοχής.

Η απόφαση ήρθε μετά την κινητοποίηση των
κατοίκων έξω από το δημοτικό συμβούλιο την
Δευτέρα 30/9. “Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε για
άλλη μια φορά για την Κονίστρα”, ανέφερε έξω
από το δημοτικό συμβούλιο η Ελένη Πουλούδη
από την Επιτροπή Κατοίκων. “Ζητάμε από τον Δή-
μο να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη της φύλα-
ξης και της καθαριότητας του χώρου. Θέλουμε
την Κονίστρα ασφαλή για τα παιδιά μας. Θέλουμε

να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, που αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχει. Ο χώρος είναι κλειδωμένος.
Από τη μεριά μας έχουμε αποφασίσει να πραγμα-
τοποιήσουμε μια σειρά δράσεις για να διεκδική-
σουμε το χώρο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του
Οκτώβρη έχουμε προγραμματίσει ένα μεγάλο
πάρτυ για όλο τον κόσμο της γειτονιάς”.

“Έχουμε μια σημαντική επιτυχία που όμως δεν
ήρθε χωρίς αγώνες” ανέφερε ο Γιάννης Μαραβε-
λάκης από την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-

νας. “Το ζήτημα της Κονίστρας το ξεκινήσαμε το
2015 φτιάχνοντας την επιτροπή κατοίκων. Δώσα-
με μάχη μέχρι τώρα για να τη σώσουμε από την
καταπάτηση και την συμφωνία παραχώρησης που
ετοίμαζε ο Δήμος με την Ένωση Κυριών που την
εκμεταλευόταν παράνομα. Από δω και πέρα, θέ-
λουμε να δούμε τι τελικά σημαίνει η απόφαση του
Δήμου. Όλους αυτούς τους μήνες αυτός που κα-
ταπατάει το χώρο είναι ο τηλεοπτικός σταθμός
ALPHA με γυρίσματα για κάποιο σίριαλ. Αν λοιπόν
σημαίνει ότι ο δήμος θα πάρει τον χώρο για να
τον παραχωρεί αυτός στους ιδιώτες, και τελικά
δεν τον μετατρέψει σε χώρο αναψυχής, οργανω-
μένη παιδική χαρά όπως διεκδικούμε, στην ουσία
δεν θα έχει γίνει τίποτα. Άρα συνεχίζουμε μέχρι
να αποδοθεί πλήρως ο χώρος στους κατοίκους
και στα παιδιά της γειτονιάς”.

Κ.Μ.

ΡΕΜΑΤΑ

Συγκέντρωση έξω από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας κα-

λούν την Τετάρτη 2 Οκτώβρη,
στις 9πμ, φορείς και συλλογικότη-
τες για τη διάσωση και προστασία
των ρεμάτων. 

Την ίδια μέρα εκδικάζονται στο
ΣτΕ δυο προσφυγές δήμων, συλ-
λόγων και πολιτών κατά της τσι-
μεντοποίησης του Ποδονίφτη και
του Ερασίνου/υγρότοπου Βραυ-
ρώνας, δυο καταστροφικών για τα
ρέματα έργων που σχεδιάζει η
Περιφέρεια Αττικής.

Όχι στις εξορύξεις ορυκτών καυσίμων...

Ένα μεγάλο όχι από κινήσεις πολιτών, τοπική αυτοδιοίκηση και
φορείς της Θράκης παίρνουν ως απάντηση οι νέες απόπειρες

για εξορύξεις χρυσού στην περιοχή, μέσα από τις συμφωνίες που
ανακοινώνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι προχωρά με την Ελντοράν-
το.

“Η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης – Έβρου έκφρασε αμέσως
την αντίθεσή της στις νέες προσπάθειες για εξόρυξη και μεταλλουρ-
γία χρυσού στη Θράκη, είτε στο Πέραμα και τις Σάπες είτε οπουδή-
ποτε αλλού”, μας είπε ο Γιώργος Μποτσίδης, μέλος της Διανομαρ-
χιακής Επιτροπής και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αλεξανδρούπολη, “Την
περασμένη εβδομάδα ομόφωνη απόφαση κατά των εξορύξεων πήρε
το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, ενώ ακολούθησε ανάλο-
γη ομόφωνη απόφαση και από το δημοτικό συμβούλιο της Κομοτη-
νής. Εργατικά κέντρα, εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, όλοι έχουν

τοποθετηθεί ενάντια στις εξορύξεις χρυσού είτε τώρα είτε στο πα-
ρελθόν αφού τα σχέδια δεν είναι καινούργια.

Εδώ και 21 χρόνια δίνουμε μάχες ενάντια σε τέτοιες συμφωνίες και
αδειοδοτήσεις για να σώσουμε το περιβάλλον και τη ζωή μας. Η Διανο-
μαρχιακή Επιτροπή, η επιτροπή κατοίκων Ροδόπης-Έβρου, έχει βρεθεί
μπροστά στον αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Μετράμε μεγάλες κινητοποι-
ήσεις, από συλλαλητήρια και αποκλεισμούς δρόμους μέχρι πορείες
στα μέρη που βρίσκονταν υπό την απειλή των εξορύξεων, κινητοποι-
ήσεις που πάντα συσπείρωναν σύσσωμες τις τοπικές κοινωνίες, εργα-
ζόμενους, φοιτητές, μαθητές, πολίτες. Οι αγώνες ήταν νικηφόροι, μέ-
χρι τώρα έχουμε αποτρέψει κάθε απόπειρα καταστροφής της περιο-
χής μας. Έτσι θα συνεχίσουμε ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αν
τολμήσει να προχωρήσει τις συμφωνίες της με την Ελοντοράντο. Κινη-
ματικά, στο δρόμο, θα δώσουμε ξανά την απάντησή μας”.

...και χρυσού στη Θράκη

30/9, Δημαρχείο Αθήνας



Συνεχίζεται η επιχείρηση «νόμου και τά-
ξης» στη γειτονιά των Εξαρχείων. Η ανο-
μία και η εγκληματικότητα δέχεται συνε-

χή και αποφασιστικά χτυπήματα, στο πρόσω-
πο των προσφύγων και των μεταναστών που
διαμένουν στην περιοχή και έχουν αγκαλιαστεί
από τον κόσμο της γειτονιάς. 

Έτσι, τα ξημερώματα της Δευτέρας 23/9
ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο
κτίριο της οδού Πρασσά (πρώην 5ο Λύκειο
Αθηνών), στην κατάληψη στέγης προσφύγων,
συλλαμβάνοντας 148 πρόσφυγες και μετανά-
στες, ανάμεσά τους 58 ανήλικους. Είχε προ-
ηγηθεί η βίαιη εκκένωση δύο καταλήψεων
στην οδό Σπ. Τρικούπη, τα ξημερώματα της
26/8, όπου έντρομα μικρά παιδιά με τις κού-
κλες τους αγκαλιά και μωρομάνες φορτώνον-
ταν σε κλούβες, με προορισμό κάποιο στρατό-
πεδο στη μέση του πουθενά. 

Πολλά από τα παιδιά που βίαια εκδιώχθηκαν,
φοιτούσαν στα σχολεία της γειτονιάς, δίνοντάς
τους ζωή και σώζοντάς τα από την υποβάθμιση
και εν τέλει το κλείσιμο, από τα οποία απειλούν-
ταν. Άμεση η αντίδραση τόσο των Συλλόγων Γο-
νέων, όσο και των Δασκάλων των σχολείων της
γειτονιάς, 35ο (στην οδό Κωλέτη), 36ο (Λόφος
του Στρέφη) 14ο (Σίνα, σε απόσταση αναπνοής
από την οδό Πρασσά) Δημοτικών Σχολείων, αλ-
λά και της Β’ ΕΛΜΕ Αθηνών, που καταγγέλλουν
την βίαιη απομάκρυνση των μαθητών τους από
τα σχολειά τους και απαιτούν την άμεση επι-
στροφή τους στα θρανία της γειτονιάς τους. 

Πρόκειται για έναν ακόμα κρίκο στη μακριά
αλυσίδα ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη και των ευρωπαίων φίλων του,
που υλοποιείται με την αμέριστη συνδρομή και
τις θριαμβολογίες της δημοτικής αρχής του
Μπακογιάννη, ενώ οι σύμβουλοι της παράτα-
ξής του στην 1η Δημοτική Κοινότητα προσπα-
θούν να εμποδίσουν την οποιαδήποτε συζήτη-
ση θεωρώντας την απλώς χάσιμο χρόνου.  

Δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη ότι
ένας από τους άμεσους στόχους της πολιτι-
κής αυτής είναι το χτύπημα του αντιρατσιστι-
κού κινήματος και του κινήματος αλληλεγγύης

στους πρόσφυγες. Δικό μας καθήκον να απο-
γοητεύσουμε τους Μητσοτάκηδες, τους Μπα-
κογιαναίους και όλο τον ακροδεξιό και φασι-
στικό συρφετό που βρήκε ευκαιρία να ξεράσει
το ρατσιστικό του δηλητήριο. 

Σε αυτή τη συγκυρία η ανάγκη να συζητήσου-
με, να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες και
να συντονίσουμε τη δράση μας είναι επιτακτική.
Η Πανελλαδική Συνέλευση και Διεθνής Συνάν-

τηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 12 Οκτώβρη στη Νομική
Σχολή Αθηνών, είναι ο επόμενος σταθμός στη
μακρά πορεία αντίστασης και μάχης του αντι-
ρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος.

Να είμαστε όλοι εκεί !

Έβελυν Βαρελά
Κοινοτική σύμβουλος με την Ανταρσία 

στις γειτονιές της Αθήνας στο 1ο διαμέρισμα του
Δήμου Αθηναίων 
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ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΩΣ ΤΗ ΜΟΡΙΑ

Στο πλευρό των προσφύγων

σελ.10 εργατικη αλληλεγγυη

• 6.30-8.30µµ:
Αµφιθέατρο Παπαρρηγόπουλου

Δέκα χρόνια ΚΕΕΡΦΑ
Δηµήτρης Ζώτος, πολιτική αγωγή δίκη ΧΑ
Προκόπης Παπαστράτης, ομότιμος καθη-
γητής Πάντειο
Γουέιµαν Μπένετ, Ξεσηκωθείτε Ενάντια
στο Ρατσισμό Βρετανία
Γιώργος Πίττας, Εργατική Αλληλεγγύη
Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμ-
βουλος Πειραιά
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος
Νίκαια
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλλό-
γου εργαζομένων Νοσοκομείο Αγ. Σάβ-
βας

Παράλληλες συζητήσεις
• 4.30-6µµ:

Δίκη-καταδίκη 
της Χρυσής Αυγής
Θανάσης Καµπαγιάννης, πολιτική αγωγή
δίκη ΧΑ
Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή δίκη
ΧΑ
Γιώργος Τσιµουρής, αναπλ. καθηγητής,
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο
Γκόρντον Μπίφερµαν, Ενωμένοι Ενάντια
στο Ρατσισμό και το Φασισμό, Νέα Υόρ-
κη, ΗΠΑ

Άσυλο και στέγη 
στους πρόσφυγες
Nίκος Κουραχάνης, συγγραφέας-διδά-
κτορας Πάντειο
Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη σε δομές προ-
σφύγων
Μαρίνα Μορένο, Ενωμένοι Ενάντια στο
Φασισμό, Βαρκελώνη
Μάρκ Γκουτκάµπ, Συνασπισμός δράσης
για τους πρόσφυγες, Αυστραλία

Πάλη ενάντια στον σεξισμό και
τον ρατσισμό
Άννα Στάµου, Μουσουλμανική Ένωση
Ελλάδος
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, σκηνοθέτης,
μέλος Proud Seniors
Φαίη Φραγκισκάτου, εργαζόμενη Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, μέλος απερχό-
μενου ΣΕΜ Αθήνας 
Κώστας Τορπουζίδης, ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλο-
νίκης

Ενάντια στον εθνικισμό 
και τις μειονοτικές διακρίσεις
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, αναπλ.καθηγή-
τρια ΠΑΜΑΚ
Δηµήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής
Πάντειο, πρόεδρος στην Διεθνή επιτρο-
πή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Τζεµαλί Μηλιαζίµ, δάσκαλος, Ξάνθη
Ευκλείδης Μακρόγλου, δικηγόρος, Θεσ-
σαλονίκη

ΚΕΕΡΦΑ
Πανελλαδική
Συνέλευση και
Διεθνής Συνάντηση
κατά του φασισµού 
και του ρατσισµού

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Μετά την πρόταση μομφής
κατά της δεξιάς κυβέρνη-

σης του Λαϊκού Κόμματος, το
θεσμικό τοπίο υποφέρει από διάφορες αλλαγές. 

Πρώτον, το ακροδεξιό πολιτικό κόμμα VOX, κέρδισε 24 βουλευτές
στο ισπανικό κοινοβούλιο με 10,26% των ψήφων. Αυτό σπρώχνει σε
δεξιά στροφή όλα τα κόμματα και φέρνει μεγαλύτερη ατιμωρησία για
την άκρα δεξιά και το φασισμό δίνοντας τους χώρο να αναπτυχθούν. 

Δεύτερον, η νίκη της σοσιαλδημοκρατίας (η οποία απέτυχε να
σχηματίσει κυβέρνηση) ανέδειξε την ευρωπαϊκή ανικανότητα να αντι-
μετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα. Παρόλο που η σοσιαλδημοκρατική
κυβέρνηση δέχτηκε τους πρόσφυγες από το σωστικό πλοίο Ακουάρι-
ους, μετά από τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της κυβέρνησης του Μαρόκου, αρνήθηκε την αποχώρηση του ισπα-
νικού σκάφους διάσωσης Open Arms, κρατώντας στο λιμάνι επί 6
μήνες αρνούμενη επίσης να υποδεχτεί 121 πρόσφυγες που βρίσκον-
ταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Ταυτόχρονα, η άκρα δεξιά αναπτύσσει εκστρατείες σε γειτονιές
της περιφέρειας, χρησιμοποιώντας την “ασφάλεια” ως εκλογικό ερ-

γαλείο ενώ επιτίθεται στα
ασυνόδευτα παιδιά μετανα-
στών, στηρίζοντας ρατσιστι-

κές διαδηλώσεις. 
Αλλά, ευτυχώς, ο κόσμος οργανώνεται εναντίον του ρατσισμού και

του φασισμού. Το εκλογικό αποτέλεσμα της Ανδαλουσίας, όπου το
VOX έλαβε το 11% των ψήφων ώθησε τους νέους και τις γυναίκες να
βγουν στο δρόμο και να οργανωθούν. Πριν από τις γενικές εκλογές,
η UCFR Καταλονίας οργάνωσε μια από τις μεγαλύτερες αντιφασιστι-
κές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων με το σύνθημα #StopVOΧ.
Επιπλέον καθιερώθηκε συντονισμός με ομάδες σε άλλα μέρη του
ισπανικού κράτους (όπως η Crida Contra Racisme στην Βαλένθια).

Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ είναι πλούτος για
το παγκόσμιο αντιφασιστικό κίνημα και αποτελεί ένα βήμα προόδου
στην εδραίωση ενός διεθνούς αντιφασιστικού-αντιρατσιστικού συν-
τονισμού. Ούτε στην Καταλονία ούτε στην Ελλάδα: NO PASARAN!

Μαρίνα Μορένο, 
Ενωμένοι ενάντια στον φασισμό (UCFR), Βαρκελώνη

Φέρτε πίσω τα παιδιά στα σχολεία
Σύσκεψη την Πέμπτη 3 Οκτώβρη, στις 7.30μμ στα Γραφεία Κοινότητας Αφγανών Προ-

σφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, (Σολωμού 25Α) στα Εξάρχεια με αίτημα “φέρτε πίσω
τα προσφυγόπουλα στα σχολεία”, καλεί η ΚΕΕΡΦΑ. Όπως αναφέρει το κάλεσμα: 

“Η ρατσιστική επιχείρηση σκούπας στα Εξάρχεια συνεχίστηκε με την εκκένωση των προ-
σφύγων και των παιδιών τους από το 5ο σχολείο της οδού Πρασσά. Σύλλογοι γονέων και
εκπαιδευτικοί ξεσηκώθηκαν ενάντια στον διωγμό των μαθητών από τα σχολεία. Καλούμε σε
σύσκεψη για να μην αφήσουμε τα προσφυγόπουλα εκτός σχολείων. Να απαιτήσουμε την
άμεση επιστροφή στην πόλη ώστε να συνεχίσουν τα μαθήματα στα σχολεία.

Διεκδικούμε ΟΛΑ τα προσφυγόπουλα να είναι καλοδεχούμενα στα σχολεία μας, να εγ-
γραφούν τώρα, να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών...”

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ  Stop VOX
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Ρατσιστικό νομοσχέδιο που βάζει στο στό-
χαστρο πρόσφυγες και μετανάστες ετοι-
μάζεται να κατεβάσει η κυβέρνηση μετά

από τη σύσκεψη υπουργών που πραγματοποι-
ήθηκε υπό τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα 30/9.

Ενδεικτικές των προθέσεων του νομοσχεδίου
είναι οι δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Γε-
ωργιάδη: «Θα ξεκινήσουν μαζικές απελάσεις.
Θα γίνεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους
ανθρώπους που θα φτάνουν στα ελληνικά νησιά
και θα χωρίζονται σε πρόσφυγες με υψηλό και
χαμηλό προσφυγικό προφίλ. Αυτοί που έχουν
χαμηλό προσφυγικό προφίλ θα μπαίνουν σε
κλειστά κέντρα κράτησης και στη συνέχεια θα
ξεκινάνε οι διαδικασίες για την απέλασή τους,
που θα ολοκληρώνεται μέσα σε έξι μήνες».

Πίσω από το διαχωρισμό σε “πρόσφυγες χα-
μηλού και υψηλού προσφυγικού προφίλ” η κυ-
βέρνηση θέλει να προχωρήσει σε γρήγορες
απελάσεις βαφτίζοντας όλους τους πρόσφυ-
γες μετανάστες – λες και είναι έγκλημα να εί-
ναι κανείς μετανάστης. Σύμφωνα με τα όσα
ανακοινώθηκαν, το νομοσχέδιο προβλέπει:

“Αύξηση των περιπολιών στη θάλασσα” χω-

ρίς φυσικά να ομολογεί ότι αυτό σημαίνει κλι-
μάκωση των παράνομων δολοφονικών push
back στις βάρκες που μεταφέρουν τους πρό-
σφυγες. “Αύξηση των επιστροφών, από 1.806
στα 4,5 χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, σε 10.000 μέχρι το τέλος του
2020”. “Κατασκευή κλειστών προαναχωρησια-
κών κέντρων” στα οποία θα κρατούνται στην
ουσία οι αιτούντες άσυλο μέχρι να βγει η από-
φαση. “Συνέχιση της αποσυμφόρησης των νη-
σιών του ανατολικού Αιγαίου με μεταφορά
στην ενδοχώρα”, δηλαδή νέα στρατόπεδα
συγκέντρωσης σε όλη τη χώρα.

“Διότι δεν συνεμορφώθησαν 
προς τα υποδείξεις”

Όσον αφορά στη διαδικασία χορήγησης
ασύλου, μπορεί να διατηρείται ο δεύτερος βαθ-
μός εξέτασης ασύλου ακυρώνοντας την πρό-
σφατη εξαγγελία του ΚΥΣΕΑ, αλλά περιλαμβά-
νονται μια σειρά από μέτρα και γραφειοκρατικά
εμπόδια που στόχο έχουν κάνοντας τον βίο
αβίωτο σε όσους ζητούν άσυλο να τους θέσουν
εκτός του συστήματος διεθνούς προστασίας:

Επιταχύνεται η διαδικασία με μείωση των βη-
μάτων για την εξέταση των αιτήσεων, κατάρ-
γηση του τέταρτου βαθμού κρίσης, και μετα-
φορά της εκδίκασης των υποθέσεων στα Πρω-
τοδικεία με ακυρωτικό έλεγχο. Προβλέπεται
επίσης ότι η παραβίαση των όρων και κανονι-
σμών λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή
της στέγασης και ουσιαστικά την αποπομπή
των αιτούντων από αυτά. 

Επιπλέον, το αναφαίρετο δικαίωμα στο άσυλο
θα συνδέεται (χαρακτηριστικές οι εμφυλιακές
διατυπώσεις) με τη “συμμόρφωση” των προσφύ-
γων στις εντολές μετακίνησής τους στο ένα ή
στο άλλο στρατόπεδο καθώς «σε περίπτωση που
οι αλλοδαποί κατά την υποδοχή δεν συμμορφώ-
νονται προς τις αποφάσεις μεταφοράς τους σε
άλλες δομές, τεκμαίρεται ότι δεν επιθυμούν την
προστασία και παραπέμπονται σε διαδικασίες
επιστροφής... (!) Στόχος μας να μην μπουν καθό-
λου στο σύστημα όσοι εξαρχής ακόμα και πριν
την καταγραφή τους δεν συμμορφώνονται... Σε
κάθε περίπτωση παραβιάζουν το καθήκον συνερ-
γασίας τους και αυτό επιφέρει συνέπειες...” 

Μια γυναίκα απανθρακώθη-
κε στη Μόρια το απόγευ-
μα της περασμένης Κυ-

ριακής. Δώδεκα άνθρωποι έμεναν
στο κοντέινερ από το οποίο ξεκί-
νησε η φωτιά, 12 από τους 12.000
που ζουν σε ένα camp που φτιά-
χτηκε για 3000. 

Τα ζόμπι στα τηλεπαράθυρα
αρχικά έπαιζαν την “είδηση” ότι οι
πρόσφυγες έβαλαν μόνοι τους
την φωτιά για να ξεκινήσουν εξέ-
γερση μέχρι που σίγησαν – να μην
εκθέσουν και την αγαπημένη τους
κυβέρνηση. Στη συνέντευξη τύ-
που την επόμενη μέρα ο Υφυ-
πουργός προστασίας του Πολίτη
Οικονόμου ανακοίνωσε πως δεν
υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού
ενώ η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνη-
σε από τον χώρο όπου χρησιμο-
ποιείτο από τους διαμένοντες
στους οικίσκους, ως μαγειρείο.
Επιπλέον γίνεται τεστ dna στους
καμένους ιστούς που βρήκαν μέ-
σα σε μια κουβέρτα και παρέδω-
σαν οι ίδιοι οι πρόσφυγες προκει-
μένου να αποδειχθεί αν πρόκειται
για άλλο ένα θύμα, ένα καμένο
βρέφος. 

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της
Συνέλευσης Βάσης Εργαζομένων
σε ΜΚΟ Λέσβου: “Η φωτιά επεκτά-
θηκε γρήγορα και έκαψε ολοσχε-
ρώς 8 κοντέινερ και 12 στο σύνο-
λο... Οι πρόσφυγες προσέτρεξαν
να σβήσουν τη φωτιά και η αστυ-
νομία επιτέθηκε με δακρυγόνα για
να τους διώξει, την ώρα που έμπαι-
νε ένα πυροσβεστικό. Αυτό εξόργι-
σε τον κόσμο ο οποίος επιτέθηκε
στο πυροσβεστικό... η αστυνομία
διώχνει τον κόσμο που έχει μαζευ-
τεί για να βοηθήσει (εργαζόμενες,
διερμηνείς και αλληλέγγυοι) και

έχει αποκλείσει την πρόσβαση στο
hotspot από την πόλη”. Σε άλλη
επώνυμη καταγγελία, που συνο-
δεύει σχετικό βίντεο, αναφέρεται
ότι “η αστυνομία κλείδωσε τις πόρ-
τες την ώρα που η φωτιά εξελίσ-
σονταν στο περιφραγμένο κομμάτι
της Μόριας και πέταξε δακρυγόνα
στους πρόσφυγες που προσπα-
θούσαν να σβήσουν τη φωτιά μό-
νοι τους αφού η πυροσβεστική κα-
θυστέρησε χαρακτηριστικά”. 

Όπως καταγγέλλει ο Δ. Πατέ-
στος, συντονιστής των Γιατρών
του Κόσμου στο Καρά Τεπέ: “Στη
Μόρια μέσα στα κοντέινερ ζουν
30 άτομα μαζί... Οι άνθρωποι ζουν
σε συνθήκες που είναι απίστευ-
τες. Όχι σήμερα ξαφνικά, αλλά
όλα αυτά τα χρόνια... Η Αστυνο-
μία πέταξε μια φωτοβολίδα κρό-
του λάμψης, κάτι που δυστυχώς
για τη Μόρια είναι σύνηθες, ενώ
αρκετός κόσμος έπαιρνε τις κου-

βέρτες του και έβγαινε από το
καμπ... Όλα τα γύρω χωράφια εί-
ναι γεμάτα σκηνές, παραπήγματα
κλπ. Αν δει κανείς τα καλώδια που
περνούν μέσα στο ΚΥΤ, αναρωτιέ-
ται πως και δεν κάηκε και το υπό-
λοιπο καμπ χθες".

«Scorched hearts»
Τις επόμενες δύο μέρες εκατον-

τάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναί-
κες, κρατώντας χαρτόνια πάνω
στα οποία έγραφαν «Scorched
hearts» («καμένες καρδιές») πραγ-
ματοποίησαν καθιστική διαμαρτυ-
ρία απαιτώντας την χορήγηση
ασύλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις
έκαναν φραγμό προκειμένου να
μην τις αφήσουν να πάνε στη Μυτι-
λήνη. 

Αντιρατσιστική διαδήλωση είχε
καλεστεί το βράδυ της Τρίτης 1ης
Οκτώβρη στην πλ. Σαπφούς στη
Μυτιλήνη από συλλογικότητες και

οργανώσεις, την ώρα που η Εργα-
τική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυ-
πογραφείο. Σε ανακοίνωσή της η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου καλώντας στη
συγκέντρωση ζητά ανάμεσα σε
άλλα: «Κατάργηση της ρατσιστι-
κής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, κα-
λοδεχούμενοι οι πρόσφυγες του
πολέμου, της οικονομικής κατα-
στροφής και των αντιδραστικών
καθεστώτων. Να κλείσουν η Μό-
ρια και όλα τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης τώρα. Διαμονή των
προσφύγων στις πόλεις, σε αν-
θρώπινες συνθήκες ζωής, με όλα
τα δικαιώματα σε εργασία, μόρ-
φωση, υγεία κλπ”. 

“Οι εγκάθετοι Δήμαρχοι και πε-
ριφερειάρχες της ΝΔ σπέρνουν το
ρατσιστικό δηλητήριο, τροφοδο-
τώντας την ακροδεξιά και τους
φασίστες” αναφέρει στην ανακοί-
νωση που εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ.
“Την ίδια ώρα, ο Χρυσοχοϊδης
στέλνει με μεταγωγικά διμοιρίες
των ΜΑΤ για να δυναμώσουν την
καταστολή των εξοργισμένων
προσφύγων, που τους αντιμετωπί-
ζουν απάνθρωπα, με στοίβαγμα
σαν ζώα μέσα σε σκηνές και τα
παιδιά τους μακρυά από τα σχο-
λεία. Όταν δεν καταδιώκουν μω-
ρομάνες από τις καταλήψεις στέ-
γης στα Εξάρχεια τρέχουν να κα-
ταστείλουν τους πρόσφυγες που
διαμαρτύρονται. Είναι ώρα το κί-
νημα αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες να κλιμακώσει τη δράση του”.

Γιώργος Πίττας

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
της ΚΕΕΡΦΑ στο camp της Μα-

λακάσας. Εκεί, οι πρόσφυγες περιέ-
γραψαν τις συνθήκες διαβίωσης και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,
αποκαλύπτοντας τόσο την αρνητική
κληρονομιά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
όσο και την ρατσιστική επιθετική πολι-
τική που εφάρμοσε η ΝΔ, μέσα στους
δυόμιση μήνες διακυβέρνησής της.  

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν τους παρέχει πια
εισιτήρια για την Αθήνα. Σε όσους πρό-
σφυγες καταφέρνουν να κατέβουν
στην Αθήνα, ώστε να προμηθευτούν
βασικά αγαθά, στην επιστροφή η αστυ-
νομία απαγορεύει την είσοδο με μεγά-
λες αποσκευές (τσάντες, καρότσια). 

Χωρίς φάρμακα
Τα κοντέινερ που προορίζονται για

την παροχή διοικητικών υπηρεσιών,
υπηρεσιών υγείας, καθώς και την εκ-
παίδευση των ανηλίκων αλλά και για
τα μαθήματα ελληνικών στους ενήλι-
κες, είναι κλειστά τις περισσότερες
ώρες της ημέρας. Αλλά ακόμα και τις
λίγες ώρες που ανοίγουν, είναι φανε-
ρή η υποστελέχωση. Το ιατρείο εντός
του camp δεν έχει υλικά και φάρμακα.

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζεται
στην καταγραφή των προσφύγων και
στην διεκπεραίωση των αιτήσεων
ασύλου. Υπάρχουν πρόσφυγες που
έχουν ραντεβού για συνεντεύξεις το
2021 ή ακόμα και το 2025. 

Αυτή τη στιγμή, 600-700 μη καταγε-
γραμμένοι πρόσφυγες στεγάζονται σε
σκηνές. Από τους καταγεγραμμένους,
κάποιοι στεγάζονται στα λιγοστά προ-
κάτ σπίτια 20 τετραγωνικών, ανά ομά-
δες των 9 ατόμων, και οι υπόλοιποι σε
κοντέινερ. Τα δε κοντέινερ παρουσιά-
ζουν σοβαρά προβλήματα στις ηλε-
κτρικές εγκαταστάσεις τους (φως,
κλιματισμός) καθώς και στην κατα-
σκευή τους (παράθυρα που δεν κλεί-
νουν, οροφές που στάζουν).

Μετά την ενημέρωση για τις συνθή-
κες ζωής στο στρατόπεδο ακολούθη-
σε πολιτική συζήτηση με τους πρό-
σφυγες σχετικά με τις ρατσιστικές πο-
λιτικές που εφαρμόζει η ΝΔ, και που
ετοιμάζεται να κλιμακώσει η ΕΕ, και
για τις μάχες που έχουν δοθεί και θα
χρειαστεί να συνεχίσουμε μαζί, ώστε
να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες,
βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρό-
θεσμα. Ξεκινώντας από το αίτημα για
δωρεάν μετακινήσεις, το άσυλο, τα
χαρτιά, οι ανοιχτές πόλεις, τα σπίτια,
τα νοσοκομεία και τα σχολεία για τους
πρόσφυγες.

Θάνος Τζινιέρης

Kλείστε τη Μόρια! 

Κλιμάκωση κρατικού ρατσισμού

ΜΑΛΑΚΑΣΑ
Μια “Μόρια”
δίπλα 
στην Αθήνα

Μόρια, Κυριακή 29/9
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Η Πανελλαδική Συνέλευση και Διεθνής Συ-
νάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 12 Οκτώβρη
στη Νομική έρχεται πάνω σε μια κρίσιμη

καμπή για το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό
κίνημα και συνολικότερα το κίνημα αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Ο άδικος θάνατος τριών ανθρώπων μέσα σε
μια βδομάδα στη Μόρια - της νεαρής γυναίκας
και ενός βρέφους που απανθρακώθηκαν μέσα
στο κοντέινερ που έμεναν την Κυριακή 29/9 και
του παιδιού που πατήθηκε από φορτηγό λίγες
μέρες πριν- μαζί με την επέμβαση της αστυνο-
μίας, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι
οδηγώντας στη δίκαιη εξέγερση προσφύγων
και μεταναστών στο ΚΥΤ της Μόριας.   

Υπεύθυνη για αυτό το φονικό, γιατί δεν πρό-
κειται για “ατύχημα”, είναι η συνεχιζόμενη ρα-
τσιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κυβερνήσεων που την απαρτίζουν απέναν-
τι σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Όχι μόνο γιατί φέρουν το μεγαλύτερο μερί-
διο ευθύνης για τους πολέμους, τις δικτατο-
ρίες, τη φτώχεια και την κλιματική αλλαγή που
αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους από τις
χώρες της Ασίας και της Αφρικής να γίνονται
πρόσφυγες και μετανάστες. Αλλά και γιατί
σφραγίζουν με πολυδάπανες δολοφονικές με-
θόδους τα σύνορα στους ανθρώπους που τρέ-
χουν για να σωθούν. Ενώ για όσους καταφέ-
ρουν να τα περάσουν, επιφυλάσσουν “φιλοξε-
νία” σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και άμεσες
απελάσεις, με δηλωμένη στρατηγική την “απο-
τροπή νέων αφίξεων”.

Τα πέντε μικρά παιδιά και οι δύο ενήλικες
πρόσφυγες που στις 27/9 πνίγηκαν και ξεβρά-
στηκαν στις ακτές των Οινουσσών επιχειρών-
τας να περάσουν τη θάλασσα για να φτάσουν
στη Χίο, καθώς και οι νεκροί της Μόριας στις
29/9 είναι αποτελέσματα της Συμφωνίας ΕΕ -
Τουρκίας το 2016 που αποφάσισε το δραστικό
κλείσιμο των συνόρων και τη δημιουργία χοτ
σποτ στα νησιά του Αιγαίου. Μιας συμφωνίας
που υπέγραψε και υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ - και την υλοποίησή της, κλιμακώνοντας
τις ρατσιστικές πολιτικές, συνεχίζει σήμερα η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 

Πρόκειται για μια κλιμάκωση που βρίσκεται
σε απόλυτη αντιστοίχηση με τις ρατσιστικές
προτεραιότητες που θέτει η ίδια η ΕΕ, ξεκινών-
τας από τη δημιουργία στις αρχές του Σεπτέμ-
βρη, της Επιτροπείας “Προστασίας του Ευρω-
παϊκού τρόπου ζωής”, με την οποία στην ουσία
υιοθετεί ανοιχτά τη ρατσιστική, αποικιοκρατι-
κής έμπνευσης ατζέντα της ακροδεξιάς ότι οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι “εισβολείς”
που “απειλούν” τον “ανώτερο ευρωπαϊκό πολι-
τισμό”. Αν την δεκαετία του '30 τα “ευρωπαϊκά
ιδεώδη” απειλούνταν από τον “εβραϊκό δάκτυ-
λο” οδηγώντας μερικά χρόνια αργότερα στο
Ολοκαύτωμα και τα Μεσάνυχτα του 20ου αι-
ώνα, σήμερα τα ευρωπαϊκά κράτη δείχνουν ξα-
νά τον “πολιτισμό”  τους παίζοντας τα χαρτιά
του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, λέγον-
τας ότι αυτή τη φορά “απειλούνται” από τους
μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους μουσουλ-
μάνους. 

Η τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά στη
θέση του επιτρόπου “Προστασίας του Ευρω-
παϊκού τρόπου ζωής” αναδεικνύει τον αναβαθ-
μισμένο ρόλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σε
αυτόν τον χωρίς σταματημό ρατσιστικό κατή-
φορο της ΕΕ. Είναι πραγματικά πρόκληση, την
ίδια στιγμή που η ατζέντα των φασιστικών και
ακροδεξιών κομμάτων γνωρίζει επιτέλους ήτ-

τες και πλήγματα όχι μόνο σε κοινωνικό αλλά
και σε εκλογικό επίπεδο (σε μια σειρά από χώ-
ρες όπως η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Δανία και
αυτή τη βδομάδα και η Αυστρία), να έρχεται η
ΕΕ και να την κάνει επίσημη πολιτική. Οι Σαλβί-
νι και οι Στράχε εγκαταλείπουν τις κυβερνήσεις
αλλά όχι και η ατζέντα τους.

Ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι ηγέτες τρέχουν να
σπείρουν πανικό για ένα “νέο προσφυγικό κύ-
μα που πρέπει να αποτραπεί”, παίρνοντας και
τις σχετικές αντίστοιχες πρωτοβουλίες: 

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου θα επισκεφτούν την
Ελλάδα και την Τουρκία οι υπουργοί Εσωτερι-
κών Γερμανίας και Γαλλίας, Ζεεχόφερ και Κα-
στανέρ συνοδεία του επίτροπου για θέματα
Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε
μια προσπάθεια “αναζωογόνησης της συμφω-
νίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας” καθώς
όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στονΤύπο η
“σκέψη επανάληψης έκρηξης των μεταναστευ-
τικών/προσφυγικών ροών όπως το 2015, στοι-
χειώνει Βερολίνο και Παρίσι”. 

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, “στόχος των επισκέψεων είναι να προ-
ωθηθεί η καλύτερη λειτουργία της συμφωνίας
σε ό,τι αφορά στην επιστροφή μεταναστών
από την Ελλάδα στην Τουρκία, αλλά και να δο-
θεί στην Ελλάδα στήριξη για την διαχείριση
των αιτήσεων ασύλου”. Αμέσως μετά, στις 7-8
Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Συμβούλιο των
Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμ-
βούργο όπου αναμένεται να τεθεί προς έγκρι-
ση το κείμενο της λεγόμενης «Πρωτοβουλίας
της Μάλτας», μετά τη συμφωνία που επετεύχ-
θη την περασμένη εβδομάδα στη Βαλέτα, με-
ταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Μάλτας και
Φινλανδίας για την εφαρμογή συστήματος αυ-
τόματης κατανομής μεταναστών που αποβιβά-
ζονται στην Ιταλία και στην Μάλτα. 

Ρατσιστική πολιτική
Πίσω από τις προσπάθειες η συμφωνία της

Μάλτας (το τελικό κείμενο της οποίας θα πα-
ρουσιαστεί στο Λουξεμβούργο) να παρουσια-
στεί σαν “δίκαιη μοιρασιά” στην απορρόφηση
των προσφύγων και των μεταναστών στην Κεν-
τρική Μεσόγειο, αυτό το οποίο στην ουσία
προβλέπεται είναι η μεγαλύτερη σκλήρυνση
της ρατσιστικής πολιτικής της Ευρώπης Φρού-
ριο: «Δεν πρόκειται για το άνοιγμα εκ νέου μιας
διαδρομής μαζικής μετανάστευσης μέσω της
Μεσογείου» ξεκαθάρισε χαρακτηριστικά ο Γάλ-
λος υπουργός Εσωτερικών.  

“Αν καταλήξουμε η συμφωνία να προσελκύει
περισσότερους αιτούντες άσυλο, να αυξάνει τη
μετανάστευση ή αν τα σωστικά πλοία των ΜΚΟ
συνεχίσουν να μην υπακούν τους κανονισμούς,
ένας μηχανισμός μέσα στη συμφωνία, μας δί-
νει τη δυνατότητα να τραβήξουμε την σκανδά-
λη και να σταματήσουμε την αποβίβαση και το
ριλοκέισον” δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουρ-
γός Εσωτερικών της Ιταλίας, Φαρούτζια. “Το
κείμενο που συμφωνήσαμε θέτει μια σειρά από
κανόνες για τα σωστικά. Μερικά πλοία δεν εί-
ναι κατάλληλα εξοπλισμένα και δεν μπορούν
να φέρουν σημαίες χωρών που μετά αρνούνται
να πάρουν την ευθύνη”. Η συμφωνία αφορά
στην κεντρική Μεσόγειο αλλά όπως δήλωσε

χαρακτηριστικά ο Ζεεχόφερ:  «Βλέπω τώρα την
μεγάλη απόδοση της Πρωτοβουλίας της Μάλ-
τας, ώστε θα μπορούσαμε με αυτήν να θέσου-
με τα θεμέλια για μια κοινή ευρωπαϊκή μετανα-
στευτική πολιτική». 

Τι συνέβη όμως πραγματικά το 2015 και εξα-
κολουθεί να “στοιχειώνει” το Βερολίνο, το Πα-
ρίσι, τη Ρώμη και την Αθήνα ώστε να προχω-
ρούν σήμερα ξανά στην κλιμάκωση των ρατσι-
στικών επιθέσεων; Κόντρα σε όλες τις κινδυνο-
λογίες και τη ρατσιστική προπαγάνδα που προ-
σομοίαζε λίγο-πολύ με “Αρμαγεδώνα” την άφι-
ξη ενός εκατομμυρίου προσφύγων και μετανα-
στών, ούτε η Ευρώπη, ούτε ο “πολιτισμός” της
τελικά καταστράφηκαν μετά το 2015. 

Αντίθετα, έλαμψε ο πανανθρώπινος πολιτι-
σμός που έφερε στην ημερήσια διάταξη το τε-
ράστιο κύμα αλληλεγγύης που ξέσπασε από τα
κάτω οδηγώντας για ένα ολόκληρο οκτάμηνο
στην κατάρρευση των μηχανισμών της Ευρώ-
πης Φρούριο σε όλα τα εξωτερικά και εσωτερι-
κά σύνορα της ΕΕ. Τότε κάτω από την αποφα-
σιστικότητα των ίδιων των προσφύγων και των
μεταναστών, αλλά και τα εκατομμύρια των
απλών ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν για να
τους συμπαρασταθούν, οι ηγέτες της ΕΕ αναγ-
κάστηκαν να κάνουν πίσω και να ανοίξουν τα
σύνορα. 

Αλλά για λίγο. Πολύ γρήγορα τις φωτογρα-
φίες τους δίπλα σε πρόσφυγες και μετανά-
στες, τις βραβεύσεις των αλληλέγγυων και
τους επαίνους για τη Λέσβο, το νησί της αλλη-

λεγγύης, ακολούθησε η αντεπίθεση διαρκείας
που ξεκίνησε την Άνοιξη του 2106 με τη συμ-
φωνία ΕΕ – Τουρκίας και άλλες παρόμοιες
συμφωνίες με τρίτες χώρες και κλιμακώνεται
σήμερα. Αυτή η πολιτική μεταφράστηκε σε κα-
τακόρυφη πτώση 95%, από το 2015 στο 2018,
των λεγόμενων προσφυγικών “ροών” - που ση-
μαδεύτηκε από σημαντική αύξηση του ποσο-
στού των πνιγμών στη Μεσόγειο και στα χερ-
σαία σύνορα, τον εγκλεισμό δεκάδων χιλιάδων
ανθρώπων σε στρατόπεδα και τη χρηματοδό-
τηση τρίτων χωρών έξω από τα σύνορα της ΕΕ
ώστε να κρατάνε τους πρόσφυγες εκεί. 

Σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ τρέχουν να παρου-
σιάσουν την μικρή, προς το παρόν, αύξηση των
ροών (οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που πέ-
ρασαν τα ελληνικά σύνορα μέχρι το Σεπτέμ-
βριο του 2019 είναι μόνο το 10% όσων είχαν
περάσει τους αντίστοιχους μήνες το 2015) σαν
μια νέα μαζική “εισβολή”, προκειμένου να δι-
καιολογήσουν τα νέα ρατσιστικά μέτρα. Πίσω
όμως και από αυτήν την αύξηση βρίσκονται ξα-
νά οι ίδιοι. 

Πίεση
Αφενός η σκλήρυνση των πολιτικών της ΕΕ

λειτουργεί αντίστροφα, σαν καμπανάκι για
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που
βλέπουν την τελευταία ευκαιρία να βρουν διέ-
ξοδο προς τις χώρες της ΕΕ να χάνεται. Αφε-
τέρου  τα γεωπολιτικά παζάρια μεταξύ ηγετών
ΕΕ-Τραμπ-Πούτιν-Ερντογάν για μια ζώνη στη

Βόρεια Συρία, η οποία υπό τον τουρκικό στρατό
θα λειτουργήσει σαν ένα τεράστιο καμπ (για να
“επιστραφούν” 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και
μετανάστες, από τα 3,5 που ζουν στην Τουρ-
κία), βάζει ακόμη πιο πιεστικά την πίεση προς
τους προσφυγικούς πληθυσμούς να αναζητή-
σουν την τύχη τους παίρνοντας το ρίσκο να πνι-
γούν στο Αιγαίο ή να καούν ζωντανοί σε κάποια
Μόρια.  

Αυτή η πολιτική μεταφράζεται από την κυβέρ-
νηση της ΝΔ σε συγκεκριμένα ρατσιστικά μέτρα:
• Επέκταση και δημιουργία νέων στρατοπέδων
σε ερημιές σε ολόκληρη την ενδοχώρα. 
• Αύξηση του ρυθμού των απελάσεων σε χώρες
εισόδου και χώρες προέλευσης. 
• “Επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου”, μια κατ'
ευφημισμό έκφραση για να απελαύνονται στα
γρήγορα ως “λαθρομετανάστες”. 
• Κλιμάκωση των επιχειρήσεων “σκούπα” και
ανελέητο κυνήγι προσφύγων, μεταναστών και
αλληλέγγυων -που έχει ξεκινήσει με τις αστυνο-
μικές επιχειρήσεις στους δρόμους και στις κατα-
λήψεις στέγης. 
• Κλιμάκωση του κυνηγητού στα σύνορα με συ-
νεργασία λιμενικού, στρατού, Φρόντεξ και ΝΑΤΟ,
”σφράγισμα του Έβρου” στα χερσαία σύνορα. 
• Ρατσιστικά μέτρα και περιορισμούς για πρό-
σφυγες, μετανάστες και τα παιδιά τους σε σχο-
λεία και νοσοκομεία, όπως αυτό της κατάργησης
του ΑΜΚΑ. 

Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις με τις οποί-
ες βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα το αντιρατσιστι-

κό κίνημα  - που μπορεί να στοιχειώσει για ακόμη
μια φορά όλα τα ρατσιστικά τους σχέδια! Απέναν-
τι στη βαρβαρότητα μπορούμε να οργανώσουμε
βήμα προς βήμα το 2020 να είναι ξανά η χρόνια
της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς
στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο! 

Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει η
Διεθνής Συνάντηση και η Πανελλαδική Συνέλευ-
ση που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις 12/10 στη Νο-
μική στην Αθήνα (θα ακολουθήσει μια βδομάδα
μετά το Λονδίνο) και της πρότασης για νέα διε-
θνή μέρα δράσης κατά του ρατσισμού και του
φασισμού το Σάββατο 21 Μάρτη του 2020. 

Μήνυμα αλληλεγγύης
Είναι το μήνυμα αλληλεγγύης που ήδη στέλ-

νουν τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών και οι Ενώ-
σεις Γονέων δηλώνοντας ότι δεν θα αφήσουν την
κυβέρνηση Μητσοτάκη να αφήσει χιλιάδες προ-
σφυγόπουλα έξω από τα σχολεία, απειλώντας
μια από τις μεγάλες κατακτήσεις του κινήματος
τα τελευταία χρόνια.

Το μήνυμα ανθρωπιάς που ήδη στέλνουν με τα
σωματεία τους οι εργαζόμενοι στα δημόσια νο-
σοκομεία – που λίγες μέρες πριν στη Μυτιλήνη
αγνόησαν τη νέα δολοφονική νομοθεσία που
απαγορεύει τη δωρεάν διάθεση φαρμάκων σε
πρόσφυγες που στερούνται ΑΜΚΑ και έσωσαν τη
ζωή ενός 12χρονου προσφυγόπουλου στη Μόρια
που έφτασε στην Ελλάδα έχοντας υποβληθεί σε
μεταμόσχευση νεφρού στην πατρίδα του. 

Το μήνυμα αλήθειας που ήδη στέλνουν οι ερ-
γαζόμενοι στο camp της Μόριας -καταγγέλλον-
τας ότι ήταν η αστυνομία που επιτέθηκε στους
μετανάστες που προσπαθούσαν να σβήσουν τη
φωτιά και όχι το αντίστροφο- αλλά και οι φωτο-
ρεπόρτερ που βρέθηκαν με χειροπέδες προσπα-
θώντας να καλύψουν τις ρατσιστικές επιχειρή-
σεις της ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα.

“Το αντιρατσιστικό κίνημα, η ασπίδα αλληλεγ-
γύης που έχει στην σημαία του το ‘καλοδεχούμε-
νοι οι πρόσφυγες’, αντιστέκεται χρόνια τώρα
στις επιλογές των κυβερνήσεων, διεκδικώντας
ανοιχτά σύνορα, κατάργηση της ρατσιστικής
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας-Λιβύης, κλείσιμο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης, άσυλο και χαρτιά
για πρόσφυγες και μετανάστες, ανοιχτές πόλεις,
πρόσβαση των προσφύγων και των παιδιών τους
στα σχολεία, τα νοσοκομεία και την εργασία.
Έτσι θα συνεχίσουμε, χωρίς εκπτώσεις και συμ-
βιβασμούς!”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. “Καλούμε τα συνδικάτα και τους φοιτητικούς
συλλόγους να δώσουμε μαζί τη μάχη ενάντια
στην κλιμάκωση των ρατσιστικών επιθέσεων από
την κυβέρνηση της ΝΔ.

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην Διεθνή Συ-
νάντηση και Πανελλαδική Συνέλευση, στις 12
Οκτώβρη, στη Νομική Αθήνας για να πάρουμε
πρωτοβουλίες ενάντια στο ρατσισμό και το φασι-
σμό”. 

Γιώργος Πίττας

Οι πρόσφατες εκλογές στην Ελλά-
δα σημαδεύτηκαν από μια πολύ
μεγάλη εκλογική νίκη: την κα-

τάρρευση της εκλογικής δύναμης της
Χρυσής Αυγής, την έξοδο ολόκληρης
της ηγεσίας της ναζιστικής συμμορίας
από το κοινοβούλιο αλλά και ένα κύμα
από νέες αποχωρήσεις, αλληλοκαρφώ-
ματα και κλεισίματα των ορμητηρίων της
σε μια σειρά γειτονιές. 

Είναι μια δικαίωση για το αντιφασιστικό
κίνημα που έφραξε ξανά και ξανά το δρό-
μο στους φασίστες - από τις γειτονιές, τα
σχολεία και τους χώρους δουλειάς μέχρι
τα δικαστήρια όπου δίνεται ακόμη η μεγά-
λη μάχη για την καταδίκη της εγκληματι-
κής συμμορίας. Μια δικαίωση και για την
ΚΕΕΡΦΑ (φέτος κλείνουν δέκα χρόνια
από την ίδρυσή της), που πριν καν ο Μι-
χαλολιάκος φτάσει να εκλεγεί στο δημοτι-
κό συμβούλιο Αθήνας το 2010, προειδο-
ποιούσε για τον κίνδυνο της φασιστικής
απειλής και την ανάγκη να  αντιμετωπι-
στεί από ένα μαζικό αντιφασιστικό κίνημα. 

Όσοι και όσες συμμετείχαν στην πρώ-
τη Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση-Πα-
νελλαδική Συνέλευση που οργάνωσε τον
Οκτώβριο του 2013, λίγες μέρες μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, μπο-
ρούν να αισθάνονται δικαιωμένοι γιατί
αποτέλεσε το εφαλτήριο για μια ολόκλη-
ρη καμπάνια με στόχο την δίκη-καταδίκη
της Χ.Α, που σημαδεύτηκε και από το
ξεκίνημα του jailgoldendawn, της Πολιτι-
κής Αγωγής του Αντιφασιστικού Κινήμα-
τος. Σήμερα, έξι χρόνια μετά, πλησιά-
ζοντας πλέον στο τέλος αυτής της πο-
λύχρονης διαδικασίας που ξεσκέπασε
ξανά και ξανά την εγκληματική δράση
της ναζιστικής συμμορίας, έχει φτάσει η
στιγμή που τα μέλη της και οι βουλευτές
της καλούνται να λογοδοτήσουν για τα
εγκλήματα που διέπραξαν και διέταξαν. 

Πλησιάζει η στιγμή της απόφασης του
δικαστηρίου που δεν μπορεί να είναι άλ-
λη από την σκληρή καταδίκη και το κλεί-
σιμο των νεοναζί στη φυλακή. Αυτός εί-
ναι ο πρώτος μεγάλος άμεσος στόχος
που πρόκειται να κριθεί τις επόμενες
βδομάδες και πάνω σε αυτόν καλείται
να πάρει αποφάσεις και να οργανώσει
δράσεις η φετινή Διεθνής Αντιφασιστική
Συνάντηση και Πανελλαδική Συνέλευση
της ΚΕΕΡΦΑ στη Νομική. Ήδη σε αυτήν
την κατεύθυνση έχει υπάρξει ανοιχτό
κάλεσμα προς τα συνδικάτα και τους
φοιτητικούς συλλόγους για απεργία και
μαζική κινητοποίηση στα δικαστήρια τη
μέρα που θα κληθεί να απολογηθεί ο
“αρχηγός” των νεοναζί Μιχαλολιάκος.   

Δίπλα σε αυτόν το μεγάλο στόχο, προ-
βάλει η ανάγκη να οργανωθεί η δράση
ενάντια σε όλες εκείνες τις φασιστικές
ακροδεξιές πρωτοβουλίες που επιχει-
ρούν να καλύψουν το κενό που αφήνει η
Χ.Α. Πρωτοβουλίες, όχι μόνο διαφόρων
πρώην στελεχών της, όπως το άνοιγμα
γραφείων του Λαγού στον Πειραιά, αλλά
και της “Ελληνικής Λύσης” του Βελόπου-

λου, ο οποίος με το καλημέρα, κάλεσε
ανοιχτά μέσα από τη Βουλή σε δημιουρ-
γία “πολιτοφυλακών” για να επιβάλουν
την τάξη στα πανεπιστήμια. 

Αποτελεί μια νέα φασιστική απειλή,
που μπορεί να μην έχει ακόμη συγκροτή-
σει “τάγματα εφόδου” αλλά ξεδιπλώνει
μια ανοιχτά ρατσιστική καμπάνια, στή-
νοντας “αγανακτισμένους” να βάζουν
στο στόχαστρο τους πρόσφυγες και τα
παιδιά τους - ακολουθώντας το μοντέλο
με το οποίο η Χ.Α μπόρεσε να απλώσει
ρίζες στον Άγιο Παντελεήμονα, τη Νίκαια
και το Πέραμα. Οι δηλώσεις του Βελό-
πουλου μπροστά στο δράμα που εκτυ-
λίχθηκε στη Μόρια, ότι “λαθροεισβολείς,
βάζουν οι ίδιοι τις φωτιές ρισκάροντας
να υπάρξουν νεκροί, και μη σεβόμενοι
την χώρα που τους φιλοξενεί «με το ζό-
ρι»” δεν χωράνε καμιά υποτίμηση. 

Κανένας εφησυχασμός
Δεν εφησυχάζουμε ούτε στιγμή γιατί

έχουμε νωπές όλες τις αρνητικές εμπει-
ρίες του τι σήμανε η άνοδος της Χ.Α -
και για ένα λόγο παραπάνω: 

Η υιοθέτηση της ακροδεξιάς ατζέντας
και η εφαρμογή ρατσιστικών μέτρων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνή-
σεις που την απαρτίζουν, εξακολουθούν
και λειτουργούν σαν θερμοκήπιο για τους
φασίστες και τους ακροδεξιούς στην Ελ-
λάδα και σε όλες τις χώρες Ευρώπης.  

Αλλά όπως έδειξε και η περσινή χρο-
νιά, πρόκειται για μια εξέλιξη που κάθε
άλλο παρά αναπόφευκτη είναι. Το 2019
ήταν η χρονιά που όλοι προέβλεπαν
έναν περίπατο της ακροδεξιάς στις ευ-
ρωεκλογές (και όχι μόνο) αλλά αυτό δεν
συνέβη. Ήταν μια χρονιά που, στη Βρε-
τανία, την Ολλανδία, τη Δανία, τη Γερ-
μανία, την Ελλάδα (και μόλις πριν λίγες
μέρες στην Αυστρία όπου το ακροδεξιό
FPÖ κατρακύλησε 9 ολόκληρες ποσο-
στιαίες μονάδες από το 26% στο 17%)
σημαδεύτηκε από εκλογικές ήττες των
ακροδεξιών και φασιστικών κομμάτων.
Επιπλέον οι απόπειρες των ακροδεξιών
να συμμετέχουν σε κυβερνήσεις στην
Ιταλία, την Αυστρία και την Ισπανία δεν
κατάφεραν να προχωρήσουν.

Αυτές οι κατακτήσεις δεν έπεσαν από
τον ουρανό. Ήρθαν σαν αποτέλεσμα
της συστηματικής συντονισμένης διε-
θνούς δράσης, με τα παγκόσμια αντιφα-
σιστικά συλλαλητήρια της φετινής 16ης
Μάρτη αλλά και την ενεργοποίηση του
αντιφασιστικού κινήματος στη Βρετανία
κόντρα στον Τόμι Ρόμπνσον, στη Γερμα-
νία κόντρα στο AfD, στην Αυστρία κόν-
τρα στον Στράχε, στη Γαλλία κόντρα
στη Λεπέν, στο Ισπανικό κράτος κόντρα
στο Βοξ και στην Ιταλία κόντρα στον
Σαλβίνι, στην Ελλάδα κόντρα στην Χ.Α. 

Ο διεθνής αντιφασιστικός συντονι-
σμός που επιχειρείται και φέτος στις 12
Οκτώβρη στη Νομική είναι ένα μεγάλο
βήμα για να συνεχίσουμε σε αυτή την
κατεύθυνση.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΟΙ ΝΑΖΙΑνοίξτε τα σύνορα και τις πόλεις

για τους πρόσφυγες

17 Μάρτη 2018, Αθήνα Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ

Οι τελεσίδικα καταδικασμένοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην
φονική επίθεση στο Στέκι Αντίπνοια το 2008, Στράτος και Σιατού-
νης απολογήθηκαν στις 30/9 (386η συνεδρίαση). Οι απολογίες

τους, μετά τις απολογίες για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την επί-
θεση στο Συνεργείο και τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν ήρθαν σαν
κομμάτι που συμπλήρωσε το παζλ της οργανωμένης δολοφονικής δρά-
σης της Χρυσής Αυγής.

Αφενός στον τρόπο εκτέλεσης των επιθέσεων. Και οι δυο κατηγορού-
μενοι μίλησαν για τηλεφωνική συνεννόηση που οδήγησε στη συγκρότη-
ση μιας μηχανοκίνητης ομάδας 7-8 δικάβαλων μηχανών, που κινήθηκαν
ενιαία προς το στέκι Αντίπνοια.

Από την άλλη μεριά συγκλονιστικές ήταν οι ομοιότητες και στις αιτιο-
λογήσεις που έδωσαν για τα όσα συνέβησαν. Η ομάδα θα «πετούσε φέιγ
βολάν» (όπως οι αντίστοιχες ομάδες στην επίθεση στο Συνεργείο και
στην επίθεση στην παρέα του Παύλου Φύσσα). Μαχαίρια είχαν και οι
δύο πάνω τους «λόγω δουλειάς» (όπως ο Ρουπακιάς και ο Στεργιόπου-
λος). Δεν ήξεραν ο ένας ότι είχε κι ο άλλος, ήταν «συμπτωματικό» (όπως
δεν ήξερε ο Στεργιόπουλος για τον Λιακόπουλο και τούμπαλιν). 

Τρικάκια δεν είδε ποτέ κανείς (όπως οι κατηγορούμενοι για τη δολο-
φονία Φύσσα). Φυσικά, «δεν μίλησαν με κανέναν» (όπως κανείς σε αυτή
την οργάνωση, για καμία από τις υποθέσεις) και δεν ήταν μέλη, μόνο
«απλοί υποστηρικτές» (όπως οι περισσότεροι κατηγορούμενοι).

Ο Σιατούνης βέβαια έχει υπάρξει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της
ΧΑ, πράγμα που έχει φανεί σε αναγνωστέο έγγραφο και το έχει επιβε-
βαιώσει η μάρτυρας υπεράσπισης Α. Μπάρου. Η απάντησή του ήταν
«δεν ξέρω γιατί να το πει αυτό η κ. Μπάρου», την οποία ωστόσο παραδέ-
χτηκε ότι γνωρίζει από το βιβλιοπωλείο της οργάνωσης.

Με έναν ρατσιστικό οχετό προ-
σπάθησαν να παίξουν το ρόλο
των «αγανακτισμένων κατοί-

κων» στις απολογίες τους οι κατηγο-
ρούμενοι για επιθέσεις στην περιοχή
του Αγίου Παντελεήμονα Θ. Σκορδέλη
και Ν. Παπαβασιλείου (385η και 386η
συνεδρίαση αντίστοιχα). Δεν αρνήθη-
καν τις σχέσεις τους με τη Χρυσή Αυ-
γή. Η μαχαιροβγάλτισσα Σκορδέλη εί-
πε ότι ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος την πρό-
τεινε για υποψήφια με τη ΧΑ, καθώς
και ότι οι Παναγιώταρος και Χατζηπα-
ρασκευάς από νωρίς βοήθησαν τις
«δράσεις» της. Ο Παπαβασιλείου, εμ-
πρηστής του Cointreau, περιέγραψε τις
ιδιαίτερα στενές σχέσεις του με την το-
πική οργάνωση της Νίκαιας.

«Εστίες βρώμας και δυσωδίας, μια
υγειονομική βόμβα», «τρελάδικο» και
«πλημμύρα» ήταν κάποιες από τις εμε-
τικές εκφράσεις της Σκορδέλη για τον
Άγιο Παντελεήμονα. Για τον εμπρησμό
τζαμιού, που αρνήθηκε τη συμμετοχή
της, περιέγραψε: «μου είπαν ότι κάψα-
νε το τζαμί. Α, λέω, ωραία…» (!). Και
συνέχισε: «Ρωτάγαμε μεταξύ μας [η
επιτροπή «κατοίκων»].. μήπως το έκα-
νες εσύ; Και έλεγε ο καθένας, όχι… κα-
νένας δεν ήξερε τι έγινε». Όταν μετά
ρωτήθηκε γιατί ψάχνονταν μεταξύ τους
έκανε πως δεν καταλάβαινε την ερώτη-
ση. Όχι μόνο είχε το θράσος να υπερα-

σπιστεί μέσα στο δικαστήριο το όργιο
της βίας που οργάνωνε, αλλά έφτασε
στο σημείο να …κατηγορεί το ΑΤ Αγίου
Παντελεήμονα, με το οποίο είχε αγα-
στή συνεργασία, για ολιγωρία υπέρ
των προσφύγων και καταστολή σε βά-
ρος της! Στο δικαστήριο έχει διαβαστεί
η καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό για
ηθική αυτουργία στο μαχαίρωμα ενός
Αφγανού πρόσφυγα –μια καταδίκη που
έγινε ενώ η μεγάλη δίκη της ΧΑ ήταν
σε εξέλιξη.

Ο Παπαβασιλείου περιέγραψε το δι-
κό του έγκλημα χωρίς να ιδρώσει το
αυτάκι του: «Μαζέψαμε υπογραφές για
να κλείσουμε [το Cointreau]. Ζητήσαμε
να περιορίσει τα έκτροπα. Στην ανάγκη
να βάλει μπράβους στην είσοδο!
Έκλεισε μερικές φορές για τις άδειες
της μουσικής αλλά μετά ξανάνοιγε.
Στο τέλος ο κ Μπολέτης, ο κ Περρής κι
εγώ… σπάσαμε τη τζαμαρία και πετά-
ξαμε μέσα ένα στουπί με βενζίνη». Κα-
τέθεσε επίσης ότι ο Παναγιώταρος
έβγαλε τον Περρή από το τμήμα όταν
ο τελευταίος συνελήφθη, αλλά και ότι
έκανε περιπολίες με μια ομάδα «κατοί-
κων» και ένα πιτ μπουλ (κάτι που περιέ-
γραψε ως «βόλτα… παρεούλα… κουτα-
βάκι τόσο δα»). Είχε κι αυτός το θρά-
σος να υπερασπιστεί ανερυθρίαστα
τον ρατσισμό του: «άρχισα να έχω κά-
ποιο μένος προς τους έγχρωμους».

Στην 383η συνεδρίαση της
δίκης της Χρυσής Αυγής
ολοκληρώθηκαν οι απολο-

γίες Στεργιόπουλου και Λιακό-
πουλου, δολοφόνων του Σαχζάτ
Λουκμάν. 

Το μόνο που ένοιαζε τους δυο
δολοφόνους ήταν να αρνηθούν
κάθε σχέση με τη Χρυσή Αυγή –
κατά τα άλλα, για τη δολοφονία
ήταν αμετανόητοι και σχεδόν
ενοχλημένοι που τα δικαστήρια
τους τραβολογάνε ακόμη. Όπως
και ο συγκατηγορούμενός του, ο
Λιακόπουλος αποφυλακίστηκε
το καλοκαίρι, έχοντας εκτίσει λι-
γότερο από 6,5 χρόνια στη φυ-
λακή. 

Μετά τη δολοφονία είχαν βρε-
θεί στο σπίτι του 117 φυλλάδια
της Χρυσής Αυγής, καθώς και
μια σιδηρογροθιά κι ένα αερο-
βόλο. Πρόβαλε ξανά τις δικαιο-
λογίες ότι δήθεν τα φυλλάδια
ήταν «γραφική ύλη» και η σιδη-
ρογροθιά ήταν «για ένα παιδί
που μου τη ζήτησε», ενώ το αε-
ροβόλο το είχε γιατί κάνει «σκο-
ποβολή». Η έδρα επισήμανε:
«αυτά τα όπλα ... έχουν βρεθεί
και σε σπίτια άλλων χρυσαυγι-
τών. Το θεωρείτε τυχαίο αυτό;». 

Tο μαχαίρι που είχε πάνω του
την ώρα της δολοφονίας, το είχε
«για την προστασία μου το βρά-
δυ». Σαν τον Ρουπακιά, μάλλον
θεωρούσε ότι καλύτερη άμυνα
είναι η επίθεση. Προκλητικός
σαν τον Στεργιόπουλο, ο Λιακό-
πουλος χαρακτήρισε «υπερβο-
λή, λάθος μας» το μαχαίρωμα
του Λουκμάν! Και συμπλήρωσε
παγερά: «έχω ζητήσει συγγνώμη
από την οικογένεια».

Μίσος 
Αρνήθηκε το ρατσιστικό κίνη-

τρο που του έχει αποδοθεί και
σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό
στο δικαστήριο που τον έστειλε
φυλακή, λέγοντας το εξοργιστι-
κό: «ένα περιστατικό δεν με κά-
νει ρατσιστή». Το ίδιο είχε απαν-
τήσει λίγο πριν ο Στεργιόπου-
λος, στην ολοκλήρωση της δι-
κής του απολογίας, όταν του
επισημάνθηκε από την πρό-
εδρο: «η απόφαση λέει ότι φά-
νηκε ένα μένος, ένα μίσος προς
το διαφορετικό. Έγινε δεκτό και
στην πρώτη απόφαση, έγινε δε-
κτό και στη δεύτερη». «Δε συμ-
φωνώ με αυτό. Δεν μπορώ να
συνδεθώ ούτε με τη ΧΑ, ούτε με

τίποτα». Και σε αυτή την άμυνα,
ο δολοφόνος δείχνει την πραγ-
ματικότητα που προσπαθεί να
αρνηθεί. Το χέρι που σκοτώνει
«το διαφορετικό» το έχει οπλίσει
και ο ρατσισμός αλλά και οι
πλάτες μιας δολοφονικής συμ-
μορίας.

Tέλος, ανάμεσα στις δυο απο-
λογίες μεσολάβησε μια ακόμη
προσπάθεια της υπεράσπισης
να αποκλείσει την πολιτική αγω-
γή από το να προτείνει ερωτή-
σεις στο δικαστήριο. Δυστυχώς
για πρώτη φορά το δικαστήριο
έκανε δεκτό το αίτημα, με μια
απόφαση που έρχεται σε αντί-
φαση τόσο με την προηγούμε-
νη, όσο και με τη διαδικασία
όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Μια
απόφαση που θέλει να δυσκολέ-
ψει το έργο της πολιτικής αγω-
γής και που άνοιξε την όρεξη
στους υπερασπιστές των άλλων
κατηγορούμενων να ζητήσουν
τα ρέστα γιατί οι δικοί τους πε-
λάτες δέχτηκαν ερωτήσεις.
Έτσι και οι δυο δολοφόνοι του
Λουκμάν, καθώς και όσοι ακο-
λούθησαν, δεν ρωτήθηκαν τίπο-
τα από την πολιτική αγωγή.

Αφροδίτη Φράγκου

Τον Μ. Αρβανίτη κάλεσε το δι-
καστήριο για απολογία στις
2/10, όποτε και θα ξεκινή-

σουν οι κατηγορούμενοι για ένταξη
και διεύθυνση της εγκληματικής
οργάνωσης (δηλαδή οι πρώην βου-
λευτές). 

Στις 30/10 ολοκληρώθηκαν οι
απολογίες των υπόλοιπων κατηγο-
ρούμενων. Η Β. Πόπορη, αστυνομι-
κός, είχε στο σπίτι της ένα ολόκλη-
ρο οπλοστάσιο. Μαχαίρια, σιδηρο-
γροθιές, πυροβόλα όπλα, εκρηκτι-
κά κ.ά. Προσπάθησε να δικαιολο-
γηθεί λέγοντας, όπως και άλλοι, ότι
κάνει σκοποβολή, ότι δεν ήταν βέ-
βαιη ότι απαγορεύονται μέσα σε
σπίτια, ότι είναι αναμνηστικά και
διάφορα άλλα τέτοια, ωστόσο όταν
ρωτήθηκε ευθέως αν σε έλεγχο σε
σπίτι άλλου θα τα έγραφε στην έκ-
θεσή της ως παράνομα, απάντησε
«ναι». Παρότι αρνήθηκε ότι έχει κά-
ποια ουσιαστική σχέση με την ορ-
γάνωση, παραδέχτηκε ότι γνωρίζει

τους Αποστόλου και Τσαλίκη. Το
βράδυ της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα μίλησε με τον Τσαλίκη πριν
και μετά το μαχαίρωμα, ενώ κατέ-
θεσε ότι στην υπηρεσία της στην
αστυνομία η είδηση που έφτασε
ήταν «μέλη της ΧΑ μαχαίρωσαν
έναν αναρχικό».

Η Θ. Σκαρπέλη, σύζυγος του Πα-
τέλη, προκάλεσε γέλιο στην αίθου-
σα όταν θεώρησε ότι μπορεί να
πείσει την έδρα και το κοινό ότι τις
6 φορές που δείχνουν τα αναγνω-
στέα ότι απάντησε το τηλέφωνό
της το βράδυ της δολοφονίας, το
έκανε ενώ …κοιμόταν! Στη γραμμή
της συγκάλυψης, για να μην αναγ-
καστεί να περιγράψει τι συζητιόταν
εκείνο το βράδυ στο σπίτι του πυ-
ρηνάρχη Νίκαιας, ήθελε να πείσει
ότι μέχρι την επόμενη μέρα η ίδια
δεν είχε ακούσει τίποτα.

Παρόμοια, η Ν. Μπενέκη, γνωστή
για το μήνυμα «ο άντρακλάς μου
δέρνει» που έχει στείλει στο Λαγό,

προσπάθησε ανεπιτυχώς να πείσει
ότι η μόνη της σχέση με τη Χρυσή
Αυγή ήταν καθαρά επαγγελματική.
Όσο για το επίμαχο μήνυμα, ισχυ-
ρίστηκε ότι ήταν μεταφορικό, για
την «πυγμή» που έδειξε ο Λαγός
όταν μεσολάβησε για να αφεθούν
ελεύθεροι οι χρυσαυγίτες που εί-
χαν επιτεθεί στο Συνεργείο. Το κα-
τά πόσο ακόμη κι αυτό είναι θετικό
για το Λαγό βέβαια είναι μια άλλη
ιστορία. 

Τέλος ο κατηγορούμενος Θ. Στέ-
φας, δικαιολογήθηκε με μισόλογα
για το αρκετά χρυσαυγίτικο οπλο-
στάσιό του (σπαθιά, σιδηρογροθιά,
καραμπίνες, κροτίδα).

Επόμενες δικάσιμες
Στο Εφετείο στις 2/10, 9/10, 
10/10, 11/10, 16/10, 18/10, 
21/10, 23/10 και 30/10.
Και στον Κορυδαλλό 7/10, 
17/10 και 22/10 

ΣΚΟΡΔΕΛΗ

“Κάψανε το τζαμί, 
α, λέω, ωραία”

ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΛΟΥΚΜΑΝ 
“Ένα περιστατικό 
δεν με κάνει ρατσιστή...”

Περί αναμνηστικών, σκοποβολής,
υπνολαλίας και ... αντράκλας
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Την αθώωση του φωτορεπόρτερ Αλέξανδρου Σταματίου αποφάσισε το μονομελές
αυτόφωρο την Πέμπτη 26/9. Ο Αλέξανδρος Σταματίου είχε συλληφθεί την Δευτέρα

23 Σεπτέμβρη τα χαράματα με την στημένη από την ΕΛΑΣ κατηγορία της "διατάραξης
οικιακής ειρήνης" την ώρα που ο ίδιος προσπαθούσε να καλύψει δημοσιογραφικά την
αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης στέγης προσφύγων στην Πρασσά
στα Εξάρχεια.

Στη δίκη ο δικηγόρος Γιάννης Αγγελάκης ζήτησε την αθώωση επικαλούμενος το δι-
καίωμα της ελευθερίας του Τύπου και υπογράμμισε το γεγονός ότι η δίωξη είχε αφετη-
ρία την μηνυτήρια αναφορά του υπόδικου τέως βουλευτή της ναζιστικής Χρυσής Αυγής
Κασιδιάρη. Πρότεινε ως μάρτυρες υπεράσπισης τον δημοσιογράφο της Εφημερίδας
των Συντακτών Τάσο Τσακίρογλου, τον Μάριο Λώλο, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Φω-
τορεπόρτερ Ελλάδος και τον Πέτρο Κωνσταντίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτι-
κό σύμβουλο Αθήνας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ τονίζεται μεταξύ άλλων πως: “Η φωτογραφία
της ΚΕΕΡΦΑ με τον φωτορεπόρτερ Αλέξανδρο Σταματίου δεμένο με χειροπέδες έκανε
το γύρο διεθνώς και προκάλεσε διαμαρτυρία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ελευθε-
ρία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και καταγγελίες από τις Β' και της Γ'
ΕΛΜΕ Αθήνας. Απαιτούμε να μπει τέλος στην ρατσιστική εκστρατεία νόμου και τάξης
κατά των καταλήψεων στέγης προσφύγων στα Εξάρχεια με την συνεργασία Χρυσοχοί-
δη-Μπακογιάννη-Κασιδιάρη”.

Κατ' αρχήν θέλω να σταθώ στο βασικό
ζήτημα αυτής της υπόθεσης, τους πρό-
σφυγες και τα παιδιά τους που εκδιώχ-

θηκαν από την Πρασσά. Ήταν κόσμος και οι-
κογένειες που έμεναν χρόνια στη γειτονιά. Τα
παιδιά τους πήγαιναν σχολείο στην περιοχή.
Προσωπικά είχα επαφές με αυτόν τον κόσμο
και είχα βρεθεί επανειλημμένως στο 5ο Λύ-
κειο. Στο παρελθόν έχω φωτογραφίσει τη ζωή
και την καθημερινότητά τους στην Πρασσά.
Ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα όμως με
τον καιρό είχαν καταφέρει να φτιάξουν τη ζωή
τους και να δημιουργήσουν ένα φιλόξενο χώ-
ρο. Στην ουσία ανακαίνισαν το σχολείο στην
Πρασσά και το έκαναν κατοικήσιμο. Βρήκαν
καταφύγιο στη γειτονιά μας.

Στη γειτονιά βλέπαμε πως κατά κύριο λόγο
στην Πρασσά ζούσαν οικογένειες με παιδιά. Η
μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της περιο-
χής είχαν ανοίξει την αγκαλιά τους και τους εί-
χαν δεχτεί με ενδιαφέρον. Πάνω από 50 πιτσι-
ρίκια έδιναν ζωή στη γειτονιά με τις φωνές
τους. Όλα πήγαιναν σχολείο στην περιοχή.
Πλέον ουσιαστικά με την εκκένωση και την με-
τακίνησή τους τα παιδιά αυτά δεν πηγαίνουν
σχολείο. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό.
Τα παιδιά αυτά ζουν μια δεύτερη προσφυγιά.
Μετά από τόσο καιρό ξαφνικά τους διώχνουν
και από τη γειτονιά και από το σχολείο τους. Η
βίαιη μετακίνηση και μετεγκατάστασή τους
στην Κόρινθο είναι μια τεράστια πρόκληση. 

Λίγες μόνο μέρες μετά την εκκένωση της
Πρασσά και τη σύληψή μου πήγα στην Κόριν-
θο για να δω τις συνθήκες στις οποίες ζουν
όλοι αυτοί οι άνθρωποι.  Εκκένωσαν την Πρασ-
σά δήθεν γιατί οι συνθήκες ζωής ήταν άσχη-
μες και μετέφεραν όλο αυτόν τον κόσμο σε
ένα πρώην στρατόπεδο-φυλακή. Η κατάσταση
είναι πραγματικά τραγική. Είδα τον κόσμο που
είχα φωτογραφίσει στο 5ο και πραγματικά νιώ-
θω νευριασμένος και απογοητευμένος. Ακρι-
βώς γιατί είχα την εικόνα του πώς ζούσαν
πριν, και πώς ζουν τώρα. Δεν υπάρχει καμιά
σχέση.

Ζούνε μέσα σε απίστευτη σκόνη και χώμα.

Με την πρώτη βροχή θα πνιγούν μέσα στις λά-
σπες. Οι σκηνές δεν είναι αδιάβροχες. Δεν
υπάρχουν βασικά πράγματα. Δεν υπάρχει ψυ-
γείο και κουζίνα, δεν υπάρχει γιατρός, δεν
υπάρχει τίποτα. Μέσα στη ζέστη, χωρίς σκιές,
στη μέση του στρατοπέδου.

Όταν έφτασα στο στρατόπεδο τα παιδιά
έτρεξαν και με αγκάλιασαν. Έχουν ανάγκη τις
παρέες και τον κόσμο με τον οποίο ζούσαν μα-
ζί. Το βασικό είναι πως έχουν χάσει το σχολείο
τους. Και κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουν και αν
και πού θα πάνε σχολείο. Μιλάμε για τουλάχι-
στον 50 παιδιά.

Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο. Είναι
ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δι-
καιώματα των παιδιών. Στην Ελλάδα και την
Ευρώπη του 2019 δεν μπορεί να φέρονται
στους ανθρώπους, και ειδικά σε παιδιά με αυ-
τό τον τρόπο.

Κανονικά ο υπουργός Δημόσιας Τάξης θα
έπρεπε να αποπεμφθεί από τη θέση που βρί-

σκεται. Είναι εγκληματικό αυτό που έκανε σε
αυτόν τον κόσμο. Το ξαναλέω για αυτά τα παι-
διά η βίαιη μετακίνηση και εκκένωση, η απομά-
κρυνσή τους από το σχολείο τους είναι μια
δεύτερη προσφυγιά. Αυτός ο άνθρωπος που
διέταξε αυτή την επιχείρηση είναι απάνθρω-
πος. 

Ο κόσμος της γειτονιάς στα Εξάρχεια είναι
τσαντισμένος με όλα όσα έγιναν και συνεχί-
ζουν να γίνονται. Είναι μια τεράστια επίθεση.
Δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν κυκλώσει τη γειτονιά
σε κάθε γωνία. Με τις αστυνομικές δυνάμεις
να περιπολούν σε 24ωρη βάση ο κόσμος έχει
αρχίσει να τρελαίνεται. Πίσω από τα ΜΑΤ έρ-
χονται τα φορτηγάκια του δήμου για να κά-
νουν τη βρώμικη δουλειά -προφανώς κατ'εντο-
λή του Μπακογιάννη. Όλοι καταλαβαίνουν
πως με τα ΜΑΤ δεν ξεβρομίζει η γειτονιά,
όπως θέλουν να τα παρουσιάζουν η κυβέρνη-
ση και η δημοτική αρχή. Κανείς δεν πιστεύει
ότι με τις επιχειρήσεις της αστυνομίας η γειτο-

νιά γίνεται καλύτερη. 
Η σύλληψή μου ήταν ένα κλασικό δείγμα

προσπάθειας φίμωσης του τύπου. Ήμουν εκεί
για να φωτογραφίσω. Έχω κάθε δικαίωμα σαν
απλός πολίτης και κάτοικος, ακόμα περισσότε-
ρο έχω δικαίωμα σαν φωτορεπόρτερ. Στη δίκη
μετά τη σύλληψη μου είχα την πολύ σημαντική
στήριξη των συναδέλφων και του σωματείου
μας, της Ένωσης Ελλήνων Φωτορεπόρτερ. Οι
συνάδελφοι καταλαβαίνουν πολύ καλά πως
κάποιοι θέλουν να φιμώσουν τη φωνή μας και
να μας κάνουν να φοβηθούμε και να σταματή-
σουμε.  Είμαι 33 χρόνια στο επάγγελμα και θε-
ωρώ καθήκον μου να αποτυπώνω και να απο-
θανατίζω την αλήθεια. Το θέμα μας όμως δεν
είμαι εγώ. Το θέμα μας είναι τα 50 παιδιά που
χάσανε το σχολειό τους και τα πήραν από δω.

Ο Αλέξανδρος Σταματίου μίλησε 
στον Κυριάκο Μπάνο

Δεύτερη προσφυγιά για τα παιδιά

26/9, Ευελπίδων, Ο Αλέξανδρος
Σταματίου μαζί με συμπαραστάτες
μετά την αθώωσή του

Τα προσφυγόπουλα στην Πρασσά και στην Κόρινθο.    Φωτό: Αλέξανδρος Σταματίου
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Ο Αλέξανδρος Σταματίου μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη για τη σύλληψή του για
την συμπαράσταση των συναδέλφων του, για την κατάληψη της Πρασσά στην οποία
είχε βρεθεί πολλές φορές στο παρελθόν και για το  κύμα αλληλεγγύης απέναντι στους
πρόσφυγες και τα παιδιά τους που έχει προκαλέσει η βίαιη και ρατσιστική εκστρατεία
της κυβέρνησης. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πάγιες και διαρκείς
ανάγκες καλύπτουν 
οι συμβασιούχοι ΟΑΕΔ
Την αναγνώριση πως οι 822 συμβασιούχοι με προγράμματα ΟΑΕΔ

στο δήμο της Αθήνας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες απο-
φάσισε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας στη συνεδρίαση της Δευ-
τέρας 30/9. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που επιτεύχθηκε μετά
από την πίεση που έχουν βάλει οι εργαζόμενοι με ΟΑΕΔ στο δήμο που
παλεύουν να σώσουν τις δουλειές τους.

“Ήταν σημαντικό που μέσα στο δημοτικό συμβούλιο όλοι συμφωνή-
σαν ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ήταν μια ομόφωνη
απόφαση που πλέον χρειάζεται να δούμε με ποιους τρόπους θα υλο-
ποιηθεί για να μείνουμε στη δουλειά μας. Ήταν σημαντική η παρέμβα-
ση του Πέτρου Κωνσταντίνου που εξήγησε πως δεν υπάρχουν ωφε-
λούμενοι, ωφελούμενος είναι ο δήμος από τη δική μας δουλειά. Χρει-
άζεται πλέον να δώσουμε τη μάχη για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
Η δημοτική αρχή μπορεί να ψήφισε πως είμαστε αναγκαίοι στο δήμο,
όμως από την άλλη είπαν πως δεν ξέρουν με ποιο τρόπο να μας προσ-
λάβουν και ότι θα πρέπει να αλλαχτεί ο τρόπος πρόσληψης κάτι που
είναι δουλειά του υπουργείου εργασίας. Μας είπαν πως δεν υπάρχουν
άλλα λεφτά. Να βρουν λεφτά. Προσπαθούν με τρίπλες να μας πετά-
ξουν στην ανεργία για να πάρουν στη θέση μας άλλους. Ανακυκλώ-
νουν την ανεργία ανάμεσα στους φτωχούς. Είναι ανάγκη να συνεχί-
σουμε τον αγώνα μας μέχρι το τέλος”, ανέφερε η Χαρά Χρονοπούλου
συμβασιούχος εργαζόμενη στην καθαριότητα. Αυτή και συνάδελφοί
της είχαν μαζευτεί έξω από το δημοτικό συμβούλιο την ώρα της συζή-
τησης του θέματος.

Παρουσίες στα 
Κοινοτικά και στο
Δημοτικό Συμβούλιο

Ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων του δήμου
της Αθήνας με την συμμετοχή για πρώτη φορά των εκλεγμένων

κοινοτικών συμβούλων της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. Από
τις πρώτες κιόλας συνεδριάσεις οι σύμβουλοι της Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας έδωσαν το στίγμα της μαχητικής ανατρεπτικής αρι-
στεράς που οργανώνει τους αγώνες.

Στις συνεδριάσεις των κοινοτικών συμβουλίων κατατέθηκαν ψηφίσμα-
τα στο πλευρό των συμβασιούχων εργαζόμενων με προγράμματα ΟΑΕΔ
που εργάζονται στο Δήμο Αθήνας και απολύονται από τον επόμενο μή-
να. Στο 7ο διαμέρισμα μάλιστα το ψήφισμα κατάφερε να περάσει πλει-
οψηφικά κερδίζοντας όλες τις παρατάξεις της αριστεράς και όχι μόνο.

Επίσης, κατατέθηκαν από τη μεριά της Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, ψηφίσματα ενάντια στις κατασταλτικές επιχειρήσεις της
αστυνομίας στα Εξάρχεια και τις ρατσιστικές εκκενώσεις των καταλή-
ψεων προσφύγων.

Στο 4ο διαμέρισμα κατατέθηκε ψήφισμα ενάντια στην κατασκευή
του εμπορικού κέντρου στην Ακαδημία Πλάτωνα, ένα θέμα που ανακί-
νησε η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, και το οποίο θα συζητηθεί στην
επόμενη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις της Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας και στο δημοτικό συμβούλιο που συνεδρίασε την Δευτέρα 30/9. 

Ένα από τα θέματα που κατέθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας ήταν το θέμα της παράτασης για την αδειοδότηση
στους χειροτέχνες του δρόμου να συνεχίζουν να πουλάνε τα πράγμα-
τά τους στον πεζόδρομο του Θησείου. Τελικά οι χειροτέχνες κατάφε-
ραν να κερδίσουν τετράμηνη παράταση, ωστόσο ο νέος αντιδήμαρ-
χος ελεύθερων χώρων Κορομάντζος ανέφερε πως μετά τη λήξη της
παράτασης δεν θα δώσει άλλη ενώ θα μειώσει κάτω από 200 τις ήδη
λιγοστές υπάρχουσες θέσεις. Προφανώς θα ανοίξει μεγάλη μάχη για
το ποια θα είναι η διαχείριση Μπακογιάννη στην αδειοδότηση των χει-
ροτεχνών.

Κ.Μ.

Η «υπόθεση Παπαγγελόπουλου» 
και οι «παρεμβάσεις 
στη Δικαιοσύνη»

Η υπόθεση Novartis-Παπαγγελόπουλου αποτελεί
ένα μνημείο θεσμικής υποκρισίας και κυνισμού.
Από τη μια πλευρά βρίσκεται η εισαγγελέας Δια-

φθοράς Ελένη Ράικου, που κατηγόρησε τον Δημήτρη Πα-
παγγελόπουλο ότι επικοινωνούσε μαζί της όταν ήταν ανα-
πληρωτής υπουργός «με ύφος “νταβατζή” και της ζητού-
σε την άμεση άσκηση ποινικών διώξεων για το σκάνδαλο
της Novartis. Ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης
έσπευσε να υιοθετήσει την καταγγελία λέγοντας ότι «ο
τέως αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης έχει διαπράξει
αδικήματα χειραγώγησης της Δικαιοσύνης. Οι μαρτυρίες
δεν προέρχονται από πολιτικά πρόσωπα. Πρόκειται για ει-
σαγγελικούς λειτουργούς εν ενεργεία που οι ίδιοι κατά
δήλωσή τους έχουν γίνει δέκτες αυτού του τύπου των
πιέσεων από το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο». Από
την άλλη πλευρά, ο Δ. Παπαγγελόπουλος αμφισβήτησε
την αξιοπιστία της Ελένης Ράικου και ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για
«γελοία προσπάθεια αποπροσανατολισμού από το υπαρ-
κτό σκάνδαλο Novartis», καταγγέλλοντας μάλιστα  «ξεκά-
θαρη επιχείρηση τρομοκράτησης των δικαστικών λει-
τουργών».

Πέρα από την αλήθεια της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά,
για την οποία κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, φαίνε-
ται μάλλον βέβαιο ότι η ΝΔ προσπαθεί να κάνει έναν αντι-
περισπασμό ώστε να θολώσει τα νερά. Από όσα έχουν
βγει στην επιφάνεια για το σκάνδαλο Novartis, η συγκε-
κριμένη φαρμακευτική εταιρεία όπως και οι άλλες πολυε-
θνικές του φαρμάκου χρηματοδοτούσε συστηματικά πο-
λιτικά πρόσωπα. Από αυτήν την άποψη, η μόνη διαφορά
της Novartis από τη Siemens είναι ότι η τελευταία είχε
τους πολιτικούς και τα κόμματα στο pay-roll της και με τι-
μολόγια και όχι με «μαύρο» χρήμα. Αυτό βέβαια δεν μετα-
τρέπει τον Δ. Παπαγγελόπουλο σε αθώα περιστερά της
κάθαρσης. Αντίθετα, η υπουργοποίησή του αποτελεί χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα της «συνέχειας του κράτους»
που υπηρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετώντας σ’ ένα νευραλγι-
κό πόστο έναν εκλεκτό του Κώστα Καραμανλή που είχε
διατελέσει διοικητής της ΕΥΠ το 2009. 

Επικοινωνιακοί όροι
Έτσι, και ο ίδιος ο χειρισμός του σκανδάλου Novartis

έγινε με επικοινωνιακούς όρους, χωρίς αναζήτηση των
διαδρομών του χρήματος και, πάνω απ’ όλα, χωρίς καμιά
συζήτηση για το πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε
Novartis να δωροδοκεί. Όσο η παραγωγή και προμήθεια
του φαρμάκου αποτελεί μια εμπορική δραστηριότητα που
εξασφαλίζει κέρδη εκατομμυρίων, καμιά εταιρεία δεν
πρόκειται να την αφήσει στην τύχη. Αυτός ο φαύλος κύ-
κλος μπορεί να σπάσει μόνο με την κρατικοποίηση της
φαρμακοβιομηχανίας που δεν θα αντιμετωπίζει την υγεία
ως εμπόρευμα αλλά θα λειτουργεί με βάση τις κοινωνικές
ανάγκες και με εργατικό έλεγχο.     

Οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν
όμως και ένα κοινό σημείο. Πρόκειται για τις περίφημες
«παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη» που κάθε αξιωματική αντι-
πολίτευση καταγγέλλει μέχρι να γίνει κυβέρνηση και να
κάνει τα ίδια, διακηρύσσοντας βέβαια σε όλους τους τό-
νους ότι σέβεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Εάν
πραγματικά η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να ψάξει ποιος
ασκεί παρεμβάσεις στο έργο των δικαστών, μπορεί να
διατάξει μια έρευνα για τους «ξαφνικούς» θανάτους των
μαρτύρων και τις παραιτήσεις δικαστών που σχετίζονται
με την υπόθεση του Noor 1.

Παράλληλα, δεν πρέπει να χάνεται από τα μάτια μας ο
ρόλος της ίδιας της δικαστικής εξουσίας και ο δομικός
της προσανατολισμός. Στις υποθέσεις με ταξικό στίγμα,

τα δικαστήρια παίρνουν θέση ταχύτατα. Η απεργία των
ναυτικών της ΠΝΟ στις 24 Σεπτέμβρη κηρύχθηκε παρά-
νομη και το ίδιο συμβαίνει συστηματικά σε όλες τις παρό-
μοιες υποθέσεις. Αντίστοιχα, στους χρυσαυγίτες δολοφό-
νους του Σαχζάτ Λουκμάν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό
της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, με αποτέλε-
σμα να βγουν από τη φυλακή. Δεν πρόκειται για μεμονω-
μένες περιπτώσεις αλλά για τη βασική λειτουργία της δι-
καστικής εξουσίας στο αστικό κράτος η οποία είναι προ-
σανατολισμένη στην αναπαραγωγή του συστήματος και
όχι στην «απονομή της Δικαιοσύνης», όσες άξιες λόγου
εξαιρέσεις και να εμφανίζονται κατά καιρούς.   

Η στοχοποίηση του Δ. Παπαγγελόπουλου από τα φιλο-
κυβερνητικά ΜΜΕ ως «Ρασπούτιν» προσφέρει πάντως μια
πολύ χρήσιμη ιστορική αναλογία. Ο καλόγερος Ρασπού-
τιν έμεινε γνωστός στην Ιστορία για τις δολοπλοκίες (και
τα όργια) που έστηνε χάρη στην επιρροή που ασκούσε
στο περιβάλλον της οικογένειας του Τσάρου. Η δράση
του ήταν συνώνυμη της προχωρημένης σήψης του τσαρι-
σμού. Αυτό το απόστημα δεν έσπασε με τη δολοφονία
του Ρασπούτιν τον Δεκέμβριο του 1916 αλλά με την επα-
νάσταση που ξέσπασε τον Φλεβάρη και ολοκληρώθηκε
τον Οκτώβρη του 1917. Η ιστορική εμπειρία μας δείχνει
λοιπόν το δρόμο. Για να απαλλαγούμε από τα κάθε λογής
σκάνδαλα, από αυτούς που τα συγκαλύπτουν και από αυ-
τούς που «αποκαλύπτουν» κάποιες πτυχές τους συγκαλύ-
πτοντας τη φύση τους, θα χρειαστεί μια επανάσταση που
θα καταπολεμήσει τις ρίζες της διαφθοράς βάζοντας στο
τιμόνι της κοινωνίας τους εργαζόμενους.

Μπάμπης Κουρουνδής

Ρασπούτιν
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Οι Ηλεκτρολόγοι στο Βόλου έχουμε ξεκινήσει το εξάμηνο στις χειρότερες συνθή-
κες. Οι συγχωνεύσεις τμημάτων του Γαβρόγλου σημαίνουν νέα τμήματα και νέοι

φοιτητές στις ελάχιστες και παλιές πανεπιστημιακές δομές. Το αποτέλεσμα είναι οι
Ηλεκτρολόγοι να πεταχτούμε έξω από το Θόλο, που μέχρι τώρα γίνονταν τα μαθήμα-
τα, και να τρέχουμε σε 5 διαφορετικά μέρη στο Βόλο για τις σπουδές μας. 

Φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε μαθήματα και σε πολυκατοικίες στο κέντρο της
πόλης, γιατί εδώ και χρόνια φτιάχνεται το “νέο μας κτήριο”. Ταυτόχρονα με τις συγ-
χωνεύσεις και την υποχρηματο-
δότηση, το πρόγραμμα της σχο-
λής είναι ακραία εντατικοποιημέ-
νο και ανταγωνιστικό. Χωρίς
επαρκή εργαστήρια, με ελλείψεις
σε καθηγητές και προσωπικό, με
μαθήματα που δεν γίνονται και
γεμάτες αίθουσες με τους μισούς
φοιτητές να παρακολουθούν απ’
έξω. 

Δε θα αφήσουμε να περάσει αυ-
τή η κανονικότητα που ονειρεύε-
ται η Κεραμέως, βάζουμε μπρο-
στά τους φοιτητικούς συλλόγους
μας και συντονιζόμαστε με τους
υπόλοιπους φοιτητές/τριες. Για να
οργανώσουμε τις μάχες, σχήματα
της ΕΑΑΚ κάνουμε εκδήλωση με
θέμα “Άσυλο και νέα νομοσχέδια
για την Παιδεία” στο Θόλο, στις
4/10 στις 18:00!

Γιάννης Σουμπάσης
ΡΕΥΜΑ ΕΑΑΚ

Την Πέμπτη 26 Σεπτέμβρη έγινε κινητοποίηση του συλλόγου φοιτητών Γεωπονικής
στη διοίκηση της σχολής για να καταγγελθεί η παραβίαση του ασύλου απο αστυ-

νομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Πέρα απο τους φοιτητές της Γεωπονικής πήγαμε και φοι-
τητές απο άλλες σχολές όπως απο το ΠΑΔΑ, το Πάντειο και άλλες.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης και ο συλλογος εργαζομενων Γεωπονικής. Η
διοίκηση και ο Πρύτανης εξαφανίστηκαν την ώρα της κινητοποίησης προκειμένου να
μην πάρουν θέση. Οι φοιτητές κάνουμε ξεκάθαρο οτι δεν θα αφήσουμε τις αστυνομι-
κές δυνάμεις να μπαίνουν μέσα στις σχολές μας και δεν θα αφήσουμε να περάσουν
τα νέα μέτρα που ετοιμάζει για εμάς χωρίς εμάς η Κεραμέως. 

Λευτέρης Βαγγέλης, ΣΤΕΦ ΠΑΔΑ 

Διαδήλωση στα Άνω Λιόσια ενάντια στην επέκτα-
ση του ΧΥΤΑ Φυλής πραγματοποίησαν τη Δευ-

τέρα 30 Σεπτέμβρη μαθητές και μαθήτριες από Γυ-
μνάσια και Λύκεια της περιοχής. 

Για τις επόμενες δυο μέρες, 1 και 2 Οκτώβρη, κα-
λούσαν καταλήψεις σε όλα τα σχολεία και την Πέμ-
πτη 2/10 γενικές συνελεύσεις για να αποφασίσουν
τη συνέχεια. «Σήμερα έγινε η αρχή! Όχι στη δημι-
ουργία νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή! Πάρτε τον καρκίνο
από τη γειτονιά μας!», ανέφεραν στην ανακοίνωσή
τους, καλώντας και στις 9 Οκτώβρη στον αποκλει-
σμό της Λεωφόρου ΝΑΤΟ που οργανώνουν φορείς
της περιοχής. 

Διαδηλώσεις ενάντια στο ΧΥΤΑ Φυλής έγιναν επί-
σης την περασμένη εβδομάδα στην Πετρούπολη -με
τη στήριξη του Σωματείου Εργαζόμενων του Δήμου,
της Ένωσης Δημοκρατικών Γυναικών, φορέων και
δημοτικών παρατάξεων ανάμεσά τους της Ανυπότα-
κτης Πετρούπολης- και στο Καματερό.

Την Παρασκευή 27/9 έγινε στο Πολυτεχνείο το
συντονιστικό των σχημάτων της ΕΑΑΚ. Το

συντονιστικό ήταν απαραίτητο μέσα στις νέες
συνθήκες, κρίσιμη η πολιτική συζήτηση για την
περίοδο και για το πώς θα ξεκινήσει η παρέμβαση
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς μέσα στις σχο-
λές. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο τι σημαίνει η
επάνοδος της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνη-
ση, πώς απαντάμε στις  επιθέσεις που έχουν ήδη
ξεκινήσει σε όλα τα μέτωπα, από το νομοσχέδιο
που χτυπάει τις συλλογικές συμβάσεις και τα συν-
δικάτα, μέχρι το νόμο για το άσυλο που ψηφίστη-
κε το καλοκαίρι και τις προτάσεις της Κεραμεως
για ένα νέο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια.

Τοποθετήθηκαν πάνω από 30 σχήματα απ όλες
τις σχολές της Αθήνας  και έγινε πλούσια συζήτη-
ση και αντιπαράθεση. Οι κινητοποιήσεις και η δια-
δήλωση το καλοκαίρι ενάντια στην κατάργηση
του ασύλου, η πετυχημένη απεργία στις 24 Σε-
πτέμβρη και η νέα που είναι μπροστά μας την Τε-
τάρτη στις 2 Οκτώβρη καθόρισαν το κλίμα και την
συζήτηση.

Άνοιξε η συζήτηση για το πως παρεμβαίνουμε
στο εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα για το τι ση-
μαίνει στην πράξη οι φοιτητές μαζί με τους εργά-
τες. Η πλειοψηφία των σχημάτων τοποθετήθηκε
ενάντια στις σεχταριστικές πρωτοβουλίες που θέ-
λουν να τραβήξουν τους φοιτητές μακριά από τα
συνδικάτα στο όνομα μιας ιδεολογικής καθαρότη-
τας. Οργανώνουμε σε όλες τις σχολές την απερ-
γία και ξεκινάμε την ενημέρωση για τα σχέδια της
κυβέρνησης και της Κεραμέως. Οι διαγραφές φοι-
τητών, η κατάργηση του ασύλου και η παράδοση
των σχολών μας στο ιδιωτικό κεφάλαιο είναι αι-
τίες πολέμου για το φοιτητικό κίνημα και αυτό
ήταν κοινή τοποθέτηση απ όλα τα σχήματα. Στα
επόμενα βήματα μετά την απεργία καλούμε σε κι-
νητοποίηση την Παρασκευή 4/10 στο Υπουργείο
Παιδείας μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Αμέσως

μετά, καλούμε γύρο συνελεύσεων σε όλες τις
σχολές και συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
μέσα στον Οκτώβρη. Αρκετά σχήματα όπως το
ΚΡΑΧ από το ΠΑΔΑ, ο ΑΧΜΕΤ από το Πολυτε-
χνείο και άλλα, ανέδειξαν κόντρα στη ρητορική
περί αρνητικών συσχετισμών, τη δυνατότητα της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς και της νεολαίας να
μπαίνει μπροστά σε όλες τις πολιτικές μάχες,
όπως για παράδειγμα ο παγκόσμιος ξεσηκωμός
ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και η
πρωτοβουλία που πήραμε να γίνει συλλαλητήριο
και στην Αθήνα στις 20 Σεπτέμβρη. 

Αντίστοιχα από την πλευρά μας τονίσαμε την
σημασία της αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής
πάλης και ότι χρειάζεται να στηριχθεί η πρωτο-
βουλία της ΚΕΕΡΦΑ για διεθνή συντονισμό και
πανελλαδική συνέλευση στη Νομική στις 12 του
Οκτώβρη. Τα ρατσιστικά εγκλήματα της κυβέρνη-
σης από την Μόρια μέχρι τα σχολεία στα Εξάρ-
χεια και τα πογκρομ των μεταναστών από τους
μπάτσους παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις και
η νεολαία πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή
αυτής της μάχης. Αντίστοιχα από πολλά σχήματα
άνοιξε η συζήτηση για τα ζητήματα σεξισμού και
καταπίεσης και πως απαντάμε.

Είναι θετικό ότι τα ΕΑΑΚ  κατάφεραν να συζητή-
σουν και να προσανατολιστούν μετά από ένα χρό-
νο  που είχαν να κάνουν τέτοια διαδικασία. Η ενω-
τική παρέμβαση σε όλους τους αγώνες με ξεκά-
θαρες ιδέες είναι βήμα για να βγούν τα ΕΑΑΚ από
την παράλυση και την κρίση.

Το πρωί του Σαββάτου οι φοιτητές πολιόρκη-
σαν τη σύνοδο των πρυτάνεων στο ξενοδοχείο
Sofitel στο αεροδρόμιο, κάνοντας ξεκάθαρο ότι
πουθενά δεν μπορούν να κρυφτούν και να συνε-
δριάσουν χωρίς την παρέμβαση του φοιτητικού
κινήματος. Εμπρός να οργανώσουμε όλες τις μά-
χες, να μπλοκάρουμε το πρόγραμμα της Ν.Δ.

ΣΕΚ στις σχολές  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΑΑΚ

Οι φοιτητές 
βγαίνουν μπροστά

ΜΑΘΗΤΕΣ Όχι επέκταση ΧΥΤΑ στη Φυλή

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ

ΒΟΛΟΣ

30/9, Μαθητική διαδήλωση στα Άνω Λιόσια ενάντια στο ΧΥΤΑ Φυλής
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ΠΕΜΠΤΗ 3/10
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/10
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ ΜΕΤΡΟ ΦΙΞ 6.30μμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Βαλτετσίου και Ζ.Πηγής 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
Βενιζέλου και Έβρου 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 7.30 μμ
ΝΙΚΑΙΑ Πεζόδρομος Τσαλδάρη 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκίσσης 3μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 6μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 7μμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Σκλαβενίτης
(Τζον Κένεντυ) 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμ 
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ

Εξορμήσεις
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 
Στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το τραπεζικό ζήτημα
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΟΦΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Coffee Lab 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 6μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Μαρία Χριστοδούλου

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Πέτρος 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Άνεμος 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 

καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ. Τερψιθέας) 7μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Γεράσιμος Τζανετάτος

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Sweet Home 7μμ
Τι είδους κόμμα χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Εύα Κουμαντέα

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Κρίκος 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ 6, 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Πλάτωνας 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10 καφέ Γωγώ 8μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 
καφέ Ντεζά, Φωκίωνος 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικολάου) 7μμ
Οργανώνουμε τις 12 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 
Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου), υπόγειο, 8μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις

Ομιλήτρια: Νικόλ Μπούτσι

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10  
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Τερέζα Μιχαλούδη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
ΤΟ κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 καφέ Rewind 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – Η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 καφέ Δωδώνη 7μμ
Οργανώνουμε τις 12 Οκτώβρη
Ομιλητής: Τάκης Καραβίτης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 δημαρχείο 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Μήτση Μπαμπάκου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 καφέ Γέφυρες 7μμ
Η Ν.Δ. θέλει αλλά έχει δυσκολίες – κι
εμείς δεν τους αφήνουμε
Ομιλητής: Δημήτρης Καρύδας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 καφέ Κομπόης 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 γραφεία ΣΕΠΕ 7.30μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 Πολύκεντρο Νεολαίας 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 Θόλος 6μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Στοπ στο κυνήγι των προσφύγων – Στη φυ-
λακή οι νεοναζί – Οργανώνουμε τις 12

Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η Ν.Δ. θέλει αλλά έχει δυσκολίες –κι
εμείς δε θα τους αφήσουμε
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 Goody’s 8μμ
Η αριστερά και η εργατική τάξη – Τι κόμμα
χρειαζόμαστε
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 Goody’s 8μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/10 
καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

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

Στις σχολές

ΠΑΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10 αίθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Η επαναστατικη στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΦΛΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/10 αιθ. 316, 2.30μμ
Η επαναστατικη στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

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

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 
Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος
Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα, τηλ. 210 5241001 
Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Σωτήρης Κοντογιάννης,
Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος
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Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001, 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:
TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Aπεργία 2 Οκτώβρη
Αθήνα
προσυγκέντρωση Συντονισμού 10:30πμ 
Υπ. Εργασίας
συγκέντρωση συνδικάτων 11πμ 
πλ.Κλαυθμώνος 
Θεσσαλονίκη
προσυγκέντρωση Συντονισμού 
10πμ Αγ. Σοφία
συγκέντρωση συνδικάτων 10:30πμ ΕΚΘ
Πάτρα10πμ Εργατικό Κέντρο
Γιάννενα10πμ Εργατικό Κέντρο
Βόλος 10πμ Εργατικό Κέντρο
Αλεξανδρούπολη 10πμ 
Εργατικό Κέντρο
Χανιά10:30πμ Πλ. Αγοράς
Ηράκλειο10πμ Αγ. Βενιζέλου

Συλλαλητήρια ενάντια
στην επίσκεψη Πομπέο
Αθήνα
Σάββατο 5 Οκτώβρη, Προπύλαια, 12μεσ. 
Και πορεία στο Σύνταγμα.

Θεσσαλονίκη
Σάββατο 5 Οκτώβρη, 
Άγαλμα Βενιζέλου, 12μεσ.

Συλλαλητήριο
συμπαράστασης 
στον Αιγυπτιακό λαό
Αθήνα
Παρασκευή 4 Οκτώβρη, 
πλατεία Συντάγματος, 6μμ 
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ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πορεία προς Συνδιάσκεψη
Το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο

(ΠΣΟ) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνεδρίασε
την Κυριακή 29 Σεπτέμβρη. Μια ημε-

ρομηνία «σημαδιακή» ανάμεσα στην πρώ-
τη πετυχημένη γενική απεργία ενάντια στις
επιθέσεις της ΝΔ στις 24 Σεπτέμβρη και
στη νέα γενική απεργία στις 2 Οκτώβρη. 

Στο ΠΣΟ κατατέθηκαν δυο εισηγήσεις.
Η πρώτη από το ΣΕΚ και την ΑΡΙΣ και η
δεύτερη από το ΝΑΡ. Στην ψηφοφορία για
το ποια θα είναι η βάση της απόφασης του
ΠΣΟ, η εισήγηση του ΝΑΡ πήρε οριακή
πλειοψηφία 42 έναντι 37 για την εισήγηση
ΣΕΚ-ΑΡΙΣ με 1 λευκό. Στη συνέχεια, η ει-
σήγηση του ΝΑΡ εγκρίθηκε με την ίδια
πλειοψηφία ύστερα από τροπολογίες που
κατέθεσε η ΠΑΑΕ που την υπερψήφισε. Οι
αντιπρόσωποι της “Μετάβασης” απείχαν.

Το ΠΣΟ αποφάσισε ότι ξεκινάει η προ-
ετοιμασία για την 5η συνδιάσκεψη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ που θα πραγματοποιηθεί «το αρ-
γότερο μέχρι την άνοιξη του 2020». Άμεσα
θα ξεκινήσει γύρος γενικών συνελεύσεων
των τοπικών επιτροπών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
όπου θα συζητηθούν και τα δυο κείμενα
και η δράση του μετώπου στην περίοδο
που ανοίγει. 

Αυτή η συζήτηση κυριάρχησε στο προ-
βληματισμό που αναπτύχθηκε στο ΠΣΟ
της Κυριακής. Τρεις ήταν οι άξονες που
γύρω τους αναπτύχθηκε η συζήτηση και η
συντροφική αντιπαράθεση. 

Η παραδοχή ότι ο καπιταλισμός παγκό-
σμια είναι μπροστά σε ένα νέο κραχ και
αυτή τη φορά τα εργαλεία που χρησιμο-
ποιήθηκαν για να μετριάσουν τη «βουτιά»
του 2008/9 είναι εντελώς ανεπαρκή, ότι η
πολιτική κρίση και οι γεωπολιτικοί ανταγω-
νισμοί οξύνονται, ήταν μια κοινή παραδο-

χή. Αλλά τι σημαίνει αυτή η παραδοχή για
τις δυνατότητες της δικιάς μας πλευράς
και το ρόλο που έχει παίξει το κίνημα; Η
ανάδυση ενός νέου κινήματος στις ΗΠΑ
και η αναζωογόνηση της Αριστεράς έπαι-
ξαν ρόλο στην κρίση του Τραμπ και του
«τραμπισμού». 

Αυτή η διαπίστωση είναι απαραίτητη για
τους αγώνες μας εδώ, κόντρα στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Δεν
ισχύει η θέση ότι μετά την κυβερνητική θη-
τεία του ΣΥΡΙΖΑ ο Μητσοτάκης έχει τα «χέ-
ρια λεύτερα» να προχωρήσει στις επιθέ-
σεις (φράση που ακούστηκε στη συνεδρία-
ση του ΠΣΟ). 

Μέσα σε τρεις μήνες
Ο απολογισμός των τριών πρώτων μηνών

της νέας κυβέρνησης περιλαμβάνει μαζικές
κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση του πα-
νεπιστημιακού ασύλου, τις κινητοποιήσεις
στη ΔΕΘ, κινητοποιήσεις των συμβασιού-
χων στο δημόσιο, τη μαζική διαδήλωση για
τα έξι χρόνια από τη δολοφονία του Π.
Φύσσα την πετυχημένη διαδήλωση ενάντια
στην περιβαλλοντική καταστροφή και την
κλιματική αλλαγή στις 20 Σεπτέμβρη και
βέβαια τις δυο γενικές απεργίες της 24 Σε-
πτέμβρη και της 2 Οκτώβρη. 

Το εργατικό κίνημα η νεολαία, ο «κό-
σμος της Αριστεράς» δεν έχουν πάει σπίτι
τους, δεν έχουν αποδεχτεί τη «λογική του
μικρότερου κακού», είναι εδώ, διεκδικεί και
αναζητεί. Η σχέση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με αυτό
το κόσμο και αυτούς τους αγώνες, ήταν ο
τρίτος άξονας της συζήτησης. Η θέση που
κατατέθηκε ότι «μέσα στην πάλη» διεκδι-
κούμε να κερδίσουμε τον κόσμο που ψήφι-
σε ΣΥΡΙΖΑ, είναι σωστή αλλά δεν αρκεί. 

Το ζήτημα είναι πώς, με ποιες πρωτο-
βουλίες και προσανατολισμό. Όπως ανέ-
φερε η εισήγηση του ΣΕΚ και της ΑΡΙΣ, θα
ήταν καταστροφικό λάθος ένας προσανα-
τολισμός «που κουνάει το δάχτυλο στον
κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ καλώντας τον
να βγάλει τα συμπεράσματά του» από την
προηγούμενη τετραετία. Πρόκειται για μια
πολιτική γραμμή που στο όνομα της «απο-
κάλυψης του νέου διπολισμού» κινδυνεύει
να απέχει στην ουσία από τις μάχες ενάν-
τια στην σημερινή κυβέρνηση. Μάχες που
επιχειρούν να δημιουργήσουν αναχώματα
στην νέα επίθεση του κεφαλαίου και ταυ-
τόχρονα να ξεμπροστιάσουν την πολιτική
της ‘εποικοδομητικής’ αντιπολίτευσης της
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως επεσήμαινε το εισηγητικό κείμενο
ΣΕΚ-ΑΡΙΣ: «Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να παίξει
ένα ρόλο που δεν μπορεί ή δεν θέλει να
τον παίξει κανένα άλλο τμήμα της Αριστε-
ράς. Να μπει με αισιοδοξία στη μάχη να
τσακίσουμε τις επιθέσεις και την ίδια την
κυβέρνηση της ΝΔ. Αυτή θα πρέπει να εί-
ναι η κόκκινη γραμμή που θα διαπερνάει
την παρέμβασή μας το επόμενο διάστημα.
Μπροστά στη μάχη ενάντια στη δεξιά με
τις σκληρές ταξικές απαντήσεις που έχει
ανάγκη το κίνημα για να νικήσει. 

Με αυτόν τον τρόπο η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπο-
ρεί γίνει το κέντρο των ενωτικών πρωτο-
βουλιών που θα μετατρέπουν σε μάχες
όλο το ταξικό μίσος για την κυβέρνηση της
ΝΔ σε όλα τα μέτωπα θα τις συνδέει και
κλιμακώνει κερδίζοντας ολόκληρα κομμά-
τια στην προοπτική του αντικαπιταλισμού,
του επαναστατικού δρόμου, του σοσιαλι-
σμού/κομμουνισμού». 

Λέανδρος Μπόλαρης

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, ρατσι 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

21/9, Διαδήλωση στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Ζακ ΚωστόπουλουΦ
ω
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Σε όλους όσοι πιστεύουν και
αγωνίζονται για μια κοινωνία
όπου οι μαγείρισσες μπορούν

και αξίζει να κυβερνήσουν, η νέα ται-
νία του 86χρονου Κώστα Γαβρά
«Ενήλικοι στην Αίθουσα» που βγαίνει
αυτή την εβδομάδα στις κινηματο-
γραφικές αίθουσες, δεν έχει να τους
πει κάτι που δεν ξέρουν. Ή που δεν
έχουν διαβάσει στο ομώνυμο βιβλίο
(«Adults in the Room», εκδόσεις
Penguin) του Γιάνη Βαρουφάκη πά-
νω και στο οποίο βασίστηκε και που
περιγράφει τα όσα διαδραματίστη-
καν στο πολιτικό-οικονομικό πεδίο
κατά την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ από τον Ιανουάριο του 2015,
την «ενδιάμεση» συμφωνία της «δη-
μιουργικής ασάφειας» της 20ής Φε-
βρουαρίου, έως το δημοψήφισμα
στις 5 Ιουλίου και τη νίκη του «ΟΧΙ»
με 62%.

Για τους υπέρμαχους του συστή-
ματος και γενικότερα δεξιούς, που
βρίσκονται πολιτικά απέναντι τόσο
από τον Γαβρά (η ταινία «Ζ» γιορτά-
ζει φέτος τα 50 της χρόνια) όσο και
από την «Πρώτη φορά Αριστερά»
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είναι
μια ακόμη αφορμή για να ξαναβγά-
λουν τη χολή τους. Για όλους όσους
μας αρέσει ο κινηματογράφος, η
ταινία δυστυχώς πουθενά δεν θυμί-
ζει κάτι από τις παλιότερες του σκη-
νοθέτη.

Ξεσηκώνοντας πολύ μεγάλο θό-
ρυβο ήδη κατά τα γυρίσματα σκη-
νών της στην Ελλάδα, με την επίθε-
ση στον Γαβρά για το φορολογικό
κίνητρο που έλαβε από τον ΕΚΟΜΕ,
(φορέα του υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης) που καταφανώς δικαιούτο
και συνεχίζοντας με την ολοκλήρω-
ση της και την Α’ προβολή της
(εκτός διαγωνιστικού) στη φετινή
Μόστρα της Βενετίας, δημιουργήθη-
καν ηθελημένα ή αθέλητα, πολύ με-
γάλες προσδοκίες γύρω από αυτήν
και σίγουρα μεγάλη προσμονή σε
όλους για το πότε θα έμπαιναν, ενή-
λικοι όντες, στις αίθουσες για να την
δουν.

Το τι περίμενε ο κόσμος, βέβαια,
δεν στάθηκε εμπόδιο για πάρα πολ-
λούς καλοθελητές των ΜΜΕ στην
Ελλάδα. Αντιθέτως. Πρόβλημα για
όλους αυτούς θα ήταν να αφήσουν
ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να
χτυπήσουν για πολλοστή φορά την
«ανώριμη» πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ, τότε που «θα έσκιζε τα μνημόνια
μ’ ένα νόμο κι ένα άρθρο» και «θα
βάραγε τα νταούλια και οι αγορές
πλέον θα ήταν εκείνες που θα χό-
ρευαν». Και τον εκπρόσωπο αυτής -
την περίοδο εκείνη- υπουργό Οικο-

νομικών Γιάνη Βαρουφάκη, που ήρ-
θε «με έπαρση και σηκωμένο το για-
κά, έτοιμος για καυγά», να πει στο
παλιό πολιτικό κατεστημένο ότι δεν
έχει ιδέα από οικονομικά θέματα και
«Θεωρία των Παιγνίων»…

Οπότε, φυσικό ήταν, να ξεσπάσει
πόλεμος λάσπης, κυρίως στα social
media. Ένας πόλεμος που βγήκε
αναπόφευκτα κι έξω από τα σύνορα
της Ελλάδας.

Δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες
ασχέτων και μη, σηκώθηκαν από κα-
ναπέδες, ντιβάνια, πολυθρόνες και
ψαροκασέλες, για να φτάσουν το
πληκτρολόγιο τους και να ασκήσουν
κριτική στον Γαβρά, που «ξύνει πρό-
σφατες πληγές», «επιπόλαια και
ανεύθυνα», «στηριζόμενος στις κρυ-
φές μαγνητοφωνήσεις του Βαρου-
φάκη στα Eurogroup». Κι όλα αυτά,
χωρίς να την έχουνε καν δει!

Αντιπαράθεση
Χαρακτηριστικό δε, της έκτασης

που πήρε η αντιπαράθεση αυτή, εί-
ναι πως η διεθνής διαδικτυακή βάση
δεδομένων «Internet Movie Databa-
se» (IMDb), αναγκάστηκε να κατεβά-
σει τότε όλες τις κριτικές για την
ταινία, εκτός από τρεις, γιατί διαπί-
στωσε ότι εκείνοι που τις έγραφαν,
απλά… δεν την είχαν δει!

Αν και κωμικοτραγικό ως γεγονός,
οι συγκεκριμένες αντιδράσεις μόνο
αστείες δεν είναι. Εκφράζουν κι αυ-
τές με τον τρόπο τους, την ένταση με
την οποία εξακολουθεί να διεξάγεται
η μάχη ανάμεσα στον κόσμο για τον

οποίο ο αγώνας για
μια αριστερά απέναντι
στον καπιταλισμό και
όχι δίπλα ή μέσα σε
αυτόν, δεν τέλειωσε
με την πρόσφατη ήττα
του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλο-
γές και τους απολογη-
τές του συστήματος
που θέλουν με κάθε
τρόπο να εξαφανίσουν
τα ίχνη κάθε αμφισβή-
τησης.

Γνωρίζοντας πια και
τα γεγονότα που ακο-
λούθησαν εκείνων
που διαπραγματεύε-
ται η ταινία του Γα-
βρά, είναι ακόμη πιο
τραγικό να διαπιστώ-
νει κανείς, πως η αρι-
στερή, αντιμνημονια-
κή, πολιτική του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για μια «δημοκρα-
τική ΕΕ», ήταν απλά
και μόνο η προσπά-
θεια του «ενός» (Βα-
ρουφάκη), να εφαρμόσει το σχέδιο
που είχε στο μυαλό του για αναδια-
πραγμάτευση και μόνο, του ελληνι-
κού χρέους και που ο ίδιος νόμιζε -
πείθοντας πιθανά και τον Τσίπρα-
πως είναι αρκετό για να λυγίσει ΕΕ,
Κομισιόν, ΕΚΤ, ΔΝΤ, τις γαλλικές και
γερμανικές τράπεζες (κατόχους της
πλειοψηφίας τότε των ελληνικών
ομολόγων) και τον εδώ ΣΕΒ.

Στοχεύοντας κάπου «ανάμεσα στο
ελληνικό και στο διεθνές κοινό»

όπως δήλωσε στη συνέντευξη Τύ-
που (που παραχώρησαν οι συντελε-
στές της ταινίας στο πλαίσιο του φε-
τινού κινηματογραφικού φεστιβάλ
«Νύχτες Πρεμιέρας»), ο Κώστας Γα-
βράς πολιτικά πατάει σε δυο βάρ-
κες. Κι όπως συμβαίνει πάντα σε τέ-
τοιες περιπτώσεις, η κατάληξη είναι
στη θάλασσα.

Σίγουρα για ένα κοινό του εξωτε-
ρικού, η κοινοποίηση και οπτικοποί-
ηση των ευρωπαϊκών εκβιασμών κα-

τά τις διαπραγματεύσεις πίσω από
τις κλειστές συνεδριάσεις των Euro-
group, αλλά και έξω από αυτές, να
αποκαλύπτει την ανυπαρξία δημο-
κρατίας μέσα στην ΕΕ και μάλιστα
από μηχανισμούς όπως το Eurogro-
up.

Κλειστή αίθουσα
Μια καθόλα σεβαστή πρόθεση του

Κώστα Γαβρά, καθώς και η συμμετο-
χή πλειάδας γνωστών Ελλήνων ηθο-
ποιών πέραν των πρωταγωνιστών
Χρήστου Λούλη (Γ. Βαρουφάκης) και
Αλέξανδρου Μπουρδούμη (Αλ. Τσί-
πρας), που μάλλον εκφράζει και την
ανάλογη πολιτική τους διάθεση να
συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπά-
θεια. Αξιοσημείωτη τέλος, είναι η πα-
ρουσία του ηθοποιού Ulrich Tukur,
[«Οι Ζωές των Άλλων» (2006), Solaris
(2002) και «John Rabe» (2009)], στο
ρόλο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Οι ενήλικες τελικά, όπως διαπι-
στώνει (για άλλους βέβαια λόγους)
και η Κριστίν Λαγκάρντ στην ταινία -
σε μια από τις μαραθώνιες συνε-
δριάσεις του Eurogroup- όντως δεν
βρισκόντουσαν στην κλειστή εκείνη
αίθουσα. Και κάθε τέτοια κλειστή αί-
θουσα. Εκεί βρισκόντουσαν οι πολι-
τικοί και οι τεχνοκράτες που υπηρε-
τούν τα συμφέροντα αυτών που
τους έχουν αντιδημοκρατικά τοπο-
θετήσει εκεί, ακριβώς γι‘ αυτό το
σκοπό, κοιτάζοντας όντως, μόνο τα
νούμερα εκείνα που τους ενδιαφέ-
ρουν. Κοινωνικές δαπάνες, μισθούς,
συντάξεις και κάθε τι που θα μπο-
ρούσαν να περικόψουν, εξοικονο-
μώντας τεράστια κεφάλαια, αποφεύ-
γοντας έτσι για τ’ αφεντικά να πλη-
ρώσουν από την τσέπη τους την
παγκόσμια οικονομική κρίση που
τους έχει χτυπήσει και δεν λέει να
φύγει.

Οι ενήλικες βρισκόντουσαν και
εξακολουθούν να βρίσκονται, έξω
στους δρόμους, ΜΑΤώνοντας, δια-
δηλώνοντας, οργανώνοντας και
απεργώντας, γνωρίζοντας και συνει-
δοποιώντας πως άλλος δρόμος δεν
υπάρχει, εκτός από τον κοινό αγώνα
και την αναμεταξύ τους αλληλεγ-
γύη, απέναντι σε κάθε είδους «ενηλί-
κους», εχθρούς και σωτήρες, που
ασκούν μονίμως «υψηλή πολιτική» ή
πειραματίζονται με αδιέξοδες με-
ταρρυθμιστικές λογικές πάνω στις
ζωές των άλλων και τις τύχες των
πολλών κατ’ αυτούς «ανηλίκων».

Το αποτέλεσμα του δημοψηφί-
σματος όμως, έχει βάλει την ιστορι-
κή του σφραγίδα στην καταγραφή
της αλήθειας. Κι αυτό είναι που πο-
λεμάνε με κάθε αφορμή.

Πάνος Κατσαχνιάς

Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Πού είναι τελικά οι “Ενήλικοι”;

Πανηγυρική διαδήλωση το βράδυ της νίκης του ΟΧΙ το 2015
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«Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-Oh»
Στην δημιουργία της Πρωτοβουλίας «Στη

φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh»
προχώρησε η σύσκεψη στην οποία κάλε-

σαν η ΚΕΕΡΦΑ και η LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στις 26/9. Σκοπός της Πρωτοβουλίας είναι να
οργανώσει και να διεξάγει μια πλατιά καμπά-
νια με κεντρικό αίτημα να αποδοθούν οι σω-
στές κατηγορίες στους δολοφόνους του Ζακ,
να παραπεμφθούν σε δίκη όλοι όσοι συμμετεί-
χαν στην κακοποίησή του και να αρχίσει γρή-
γορα η δικαστική διαδικασία, με μια δημόσια,
ανοιχτή στο κοινό δίκη.

Στη συζήτηση μπήκαν μια σειρά εικόνες: το
πώς αντιμετωπίστηκε η υπόθεση αρχικά, το
πώς το κίνημα ύψωσε τη φωνή του ενάντια
στην βαρβαρότητα αυτή, το ποια αντίληψη επι-
κράτησε τελικά και αν κατάφερε το κράτος το
σκοπό του να κουκουλώσει τις πραγματικές

ευθύνες για τη δολοφονία. Έγινε ενημέρωση
για την πορεία της διαδικασίας, μια πορεία με
αντιφάσεις, οι οποίες οφείλονται από τη μια
μεριά στην εχθρότητα του κρατικού μηχανι-
σμού και της κυβέρνησης ΝΔ να προχωρήσει
τις διαδικασίες, από την άλλη μεριά στην πίε-
ση που βάζει το κίνημα.

Συζητήθηκε επίσης η υπαρκτή εμπειρία της
δίκης των δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν,
που τελεσιδίκησε πρόσφατα. Απέναντι σε μια
δικογραφία που δεχόταν το αφήγημα των δο-
λοφόνων, ότι επρόκειτο για έναν «τσαμπουκά»
στο δρόμο χωρίς σοβαρή αφορμή, ένα ολό-
κληρο κίνημα που άπλωσε μια αντίστοιχη καμ-
πάνια σε γειτονιές, εργατικούς χώρους και
σχολές, κέρδισε την καταδίκη των δολοφόνων
με αναγνώριση του ρατσιστικού κινήτρου
τους.

Κοινή ήταν η παραδοχή από τους συμμετέ-

χοντες και τις συμμετέχουσες στη σύσκεψη
ότι η αστυνομική και δικαστική αυθαιρεσία και
η καταστολή είναι εχθρός όλου του εργατικού
κινήματος. Γι’ αυτό και ήταν κοινή η πεποίθηση
ότι μια καμπάνια που θα ανοίξει το ζήτημα της
δικαίωσης του Ζακ θα έχει ανταπόκριση στο
εργατικό και αντιρατσιστικό/αντιφασιστικό κί-
νημα. Πρώτο βήμα της Πρωτοβουλίας συμφω-
νήθηκε να είναι η παρέμβαση στην πανεργατι-
κή απεργία της 2 Οκτώβρη με μοίρασμα προ-
κήρυξης και συγκέντρωση υπογραφών. 

Επίσης, μπήκε ένας πρώτος στόχος στα σω-
ματεία που θα μπορούσε η Πρωτοβουλία να
απευθυνθεί να βγάλουν σχετικό ψήφισμα, το
οποίο, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει: «Παίρνου-
με θέση γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που επι-
θέσεις της αστυνομίας σε πολίτες (είτε λόγω
χρώματος, είτε λόγω σεξουαλικού προσανατο-
λισμού ή φύλου, είτε πόσο μάλλον σε αγωνιζό-

μενα κομμάτια) προσπαθούν να μπουν κάτω
από το χαλί. Η δήλωση του προέδρου των
αστυνομικών ‘έτσι λειτουργεί η αστυνομία και
σε όποιον αρέσει’ ξεσήκωσε θύελλα αντιδρά-
σεων γιατί θυμίζει σε όλους μας το ρόλο της
ως κατασταλτικό μηχανισμό σε οτιδήποτε το
κράτος θεωρεί διαφορετικό, επικίνδυνο ή ασή-
μαντο. Παίρνουμε θέση γιατί σαν κίνημα δε θέ-
λουμε να θρηνήσουμε άλλον συμπολίτη μας. 

Απαιτούμε την παραπομπή σε δίκη όλων των
εμπλεκόμενων στον ξυλοδαρμό του Ζακ. Την
αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με βάση τις
πραγματικές ευθύνες όπως αυτές καταγράφον-
ται από όλες τις ενέργειες (ιατροδικαστικές
κοκ), σε κακούργημα. Την άμεση διεξαγωγή της
δίκης. Να είναι δημόσια και ανοιχτή για όλο τον
κόσμο που θέλει να την παρακολουθήσει».

Α.Φ.

Πριν ένα χρόνο δολοφονήθηκε
άγρια ο Ζακ Κωστόπουλος
/Zackie-Oh μέρα μεσημέρι

στην Ομόνοια, στην οδό Γλάδστω-
νος. Όλος ο κόσμος είδε σε βίντεο
τις φονικές κλωτσιές στο κεφάλι,
από τον μεσίτη Α. Χορταρία και τον
κοσμηματοπώλη Ε. Δημόπουλο.
Όλος ο κόσμος είδε τη συνδρομή
των αστυνομικών στην κακοποίηση
του Ζακ, που τον έσπρωχναν, τον
χτυπούσαν και τελικά του πέρασαν
χειροπέδες, αν και ήταν ετοιμοθάνα-
τος, αντί να αφήσουν το ΕΚΑΒ να
τον περιθάλψει. Η αρχική αφήγηση
έκανε λόγο για “ληστή” και αμέσως
ακολούθησε η πρώτη προσπάθεια
της αστυνομίας να κουκουλώσει τις
ευθύνες της διαρρέοντας στον Τύπο
ότι ο Ζακ πέθανε από καρδιά γιατί
είχε πάρει πολλές ουσίες. Η έρευνα
στο κατάστημα, οι τοξικολογικές και
οι ιατροδικαστικές έκαναν τα αφηγή-
ματα αυτά να καταρρεύσουν πατα-
γωδώς. 

Η συκοφάντηση του Ζακ δε στα-
μάτησε εκεί, αφού αμέσως μετά
ακροδεξιά ΜΜΕ προσπάθησαν να
στρέψουν την κοινή γνώμη ενάντια
στον Ζακ. Και σε αυτό απέτυχαν: χι-
λιάδες διαδήλωναν για δυο βδομά-
δες στο κέντρο της Αθήνας και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας και της
Ευρώπης απαιτώντας δικαιοσύνη.
Ένα χρόνο μετά, στην επέτειο της
δολοφονίας, χιλιάδες ξαναβγήκαν
στους δρόμους σε όλη τη χώρα. Τα
ίδια τα στοιχεία που διέψευδαν την
αστυνομία και τα κανάλια δεν θα εί-
χαν δει το φως της δημοσιότητας αν
το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα, με τη βοήθεια
χιλιάδων απλών πολιτών, δεν είχε
υψώσει τη φωνή του απέναντι σε αυ-
τήν την κτηνωδία. 

Δεν έχει ακόμα αποδοθεί δικαιο-
σύνη για αυτήν τη στυγνή δολοφο-
νία. Οι δυο δολοφόνοι κυκλοφορούν
ελεύθεροι, ενώ οι αστυνομικοί που
συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό δεν

έχουν λογοδοτήσει ούτε καν στο
Σώμα. Η ΕΔΕ τους, που είχε οριστεί
για την Παρασκευή 27/9, αναβλήθη-
κε. Δεν παραπέμπονται όλοι όσοι
συμμετείχαν, ενώ όσοι παραπέμπον-
ται, βαρύνονται με πλημμέλημα! Η
δίκη δεν έχει οριστεί ακόμα, ούτε
υπάρχει κάποια ενημέρωση για το
πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η
διαδικασία. 

Θα χρειαστεί μάχη για να κερδη-
θεί δικαιοσύνη. Σε μια δολοφονία
που συμμετείχαν άντρες της ΕΛΑΣ,
το κράτος θα κάνει ό,τι μπορεί για
να μη λογοδοτήσουν οι δράστες.
Πολύ δε περισσότερο με κυβέρνηση
τη ΝΔ που μπορεί να κυβερνήσει μό-
νο με τα γκλομπ, όπως δείχνουν ήδη

οι πρώτες της κινήσεις. Κι αυτό γιατί
η διαδήλωση της ΔΕΘ αλλά και οι
πρώτες πανεργατικές απεργίες δεί-
χνουν ότι δεν έχει τη συναίνεση της
εργατικής τάξης. Η ΝΔ θέλει να επι-
βάλει σκληρές επιθέσεις σε όλα τα
κομμάτια της εργατικής τάξης. Αν-
τεργατικά και αντισυνδικαλιστικά μέ-
τρα, ρατσιστικές επιθέσεις σε πρό-
σφυγες και μετανάστες -ακόμα και
σε μωρά παιδιά-, απελάσεις ΛΟΑΤΚΙ
προσφύγων που διώκονται στις χώ-
ρες τους, διευκολύνσεις για το κε-
φάλαιο που καταστρέφουν το περι-
βάλλον και τους ελεύθερους χώ-
ρους, ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων
αγαθών, τεράστιες φοροαπαλλαγές
των πλουσίων που θα τις πληρώσου-

με εμείς, ντόπιοι/ες και μετανά-
στες/τριες εργάτες/τριες και νεο-
λαία. Σε αυτήν την συντονισμένη
επίθεση χρειάζεται την ΕΛΑΣ και την
καταστολή. 

Η δικαιοσύνη για τη δολοφονία
του Ζακ είναι υπόθεση όλης της ερ-
γατικής τάξης. Η στοχοποίηση των
φτωχών, των χρηστών και των ορο-
θετικών που έγινε κατά κόρον στην
προσπάθεια δυσφήμισης του Ζακ, η
ίδια η ομοφοβία και η τρανσφοβία
είναι εργαλεία του συστήματος που
θέλει να μας διαιρέσει και να μας
τσακίσει όταν αγωνιζόμαστε. Δε θέ-
λουμε να ξαναθρηνήσουμε θύματα
κι ο μόνος τρόπος είναι να παλέψου-
με απέναντι σ’ αυτή τη βαρβαρότη-

τα. 
Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί πως

η στάση της αστυνομίας στη δολο-
φονία του Ζακ δεν ήταν ούτε η πρώ-
τη, ούτε η τελευταία πράξη βίας. Δε-
κάδες καταγγελίες ρατσιστικών,
ομοφοβικών και τρανσφοβικών επι-
θέσεων από μέλη της ΕΛΑΣ έχουν
συγκαλυφθεί ή μπει στο αρχείο. Πριν
λίγο καιρό γίναμε μάρτυρες άλλης
μιας επίθεσης σε ομόφυλο ζευγάρι
στα Εξάρχεια. Η πίεση στο σύστημα
για απόδοση δικαιοσύνης σε όλες
τις υποθέσεις τέτοιων επιθέσεων εί-
ναι ό,τι πιο σημαντικό για να χτίσου-
με μια ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία.

Οι εργάτες και οι εργάτριες, μέσα
από τα συνδικάτα, η νεολαία μέσα
από τους φοιτητικούς συλλόγους,
το ΛΟΑΤΚΙ+ και το αντιρατσιστικό
κίνημα είναι τα κλειδιά για να κερδη-
θεί αυτή η μάχη. Η Πρωτοβουλία
“Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zack-
ie Oh” καλεί όλα, όλες και όλους να
οργανώσουν αυτή την προσπάθεια.
Με ψηφίσματα από τα σωματεία, τα
συνδικάτα, τους συλλόγους, τις ορ-
γανώσεις σε κάθε χώρο και σχολή,
με ανοιχτές συζητήσεις ενημέρωσης
και οργάνωσης δράσεων, με συλλο-
γή υπογραφών και με κινητοποι-
ήσεις. 

Με αυτόν τον τρόπο πέτυχε το ερ-
γατικό κίνημα να καταδικαστούν αμε-
τάκλητα οι δολοφόνοι του Λουκμάν
για ρατσιστική δολοφονία. Με τον
ίδιο τρόπο, μέσα από τη δίκη της εγ-
κληματικής οργάνωσης, έχει καταφέ-
ρει το κίνημα να διαλύσει οργανωτι-
κά, πολιτικά και οικονομικά τη Χρυσή
Αυγή. Για να μπουν στη φυλακή και
οι δολοφόνοι της Zackie Oh, και τα
υπόλοιπα ρατσιστικά και ομοτραν-
σφοβικά στοιχεία της ΕΛΑΣ, χρειάζε-
ται να φτάσει από παντού το μήνυμα
ότι η κοινωνία ζητάει δικαιοσύνη. 

Προκήρυξη της πρωτοβουλίας
“Στη φυλακή οι δολοφόνοι 

της Zackie-Oh”

Μάχη για να κερδηθεί δικαιοσύνη
21/9, Διαδήλωση στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Πριν από μια βδομάδα, οι δια-
δηλώσεις που ξέσπασαν σε
διάφορα σημεία της Αιγύ-

πτου έμοιαζαν μικρές και ίσως ασή-
μαντες. Ένας εργολάβος, ο Μοχά-
μεντ Αλί, πρώην εσωτερικός φίλος
του καθεστώτος, που πλέον έχει κα-
ταφύγει στο εξωτερικό κάλεσε τον
κόσμο να βγει στο δρόμο ενάντια
στη διαφθορά της δικτατορίας του
Σίσι. Όμως το καθεστώς πανικοβλή-
θηκε. Ακόμη και λίγοι διαδηλωτές,
την ώρα που ολόκληρη η χώρα βρί-
σκεται κάτω από στρατιωτικό έλεγ-
χο και οι φυλακές ξεχειλίζουν με
δεκάδες χιλιάδες πολιτικούς κρα-
τούμενους, μπορούσαν να γίνουν
εστία για αναταραχή. 

Αυτό που ακολούθησε αποκάλυ-
ψε ακόμη περισσότερο την αδυνα-
μία του καθεστώτος. Συλλήψεις επί
συλλήψεων σε βάρος συνδικαλι-
στών, αγωνιστών, απλού κόσμου
που τόλμησε να πει μια κουβέντα.
Μέσα σε λίγες μέρες άλλες δυο χι-
λιάδες είχαν βρεθεί πίσω από τα
κάγκελα. Κι όμως οι διαδηλώσεις
δεν σταματούσαν. Ο Σίσι ελέγχει τα
πάντα, αλλά φοβάται ότι μπορεί να
μην ελέγχει και τίποτα. Έχει πατή-
σει στο λαιμό τους πάντες, όχι μόνο
τους φτωχούς αλλά ακόμη και κρα-
τικούς μηχανισμούς που είχαν συ-
νηθίσει να μοιράζονται την εξουσία.
Τώρα, που φαίνεται πως μόνο με αί-
μα και ξύλο δεν μπορείς να κυβερ-
νήσεις 100 εκατομμύρια κόσμο, ψά-
χνει να δει από πού μπορεί να πια-
στεί.

Οι Επαναστάτες Σοσιαλιστές από
την Αίγυπτο εξηγούν την κατάστα-
ση: “Ο δικτάτορας Σίσι μετέτρεψε
την Αίγυπτο σε μια τεράστια φυλα-
κή μέσα σε λιγότερο από μία βδο-
μάδα. Σε ολόκληρη τη χώρα δεν
υπάρχουν πλέον ασφαλή σημεία
για να κρυφτεί κανείς από τις επιθέ-

σεις των δεσμοφυλάκων, που έχουν
απαγάγει όλους όσους μπόρεσαν
να αρπάξουν στις πλατείες, τους
δρόμους, μέσα στα σπίτια, τα πανε-
πιστήμια, ακόμη και μέσω των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης.

Το καθεστώς ξέρει πολύ καλά τι
έχει προκαλέσει στη ζωή των Αιγύ-
πτιων: φτώχεια, διώξεις, περιθωριο-
ποίηση και καταστροφή κάθε ελπί-
δας για το μέλλον. Ήξερε ότι ο θυ-
μός που καταπιεζόταν στην καρδιά
των ανθρώπων θα μπορούσε να
ενεργοποιηθεί με το οποιοδήποτε
κάλεσμα, όποιος κι αν το πραγμα-
τοποιούσε, και ήταν έτοιμος να με-
τατραπεί σε θύελλα που θα ανατρέ-
ψει το καθεστώς. Σήμερα, το καθε-
στώς κινείται με βάση τον πανικό
γιατί το μίσος εναντίον του έχει
φουντώσει μέσα στις μάζες και πλέ-
ον μπορεί κανείς να το νιώσει και να
το δει. Το καθεστώς κινείται με βά-
ση το φόβο για τις συνέπειες.

Απειλή
Για ακόμη μια φορά, το καθεστώς

αποδεικνύει ότι δεν έχει τίποτα να
προσφέρει παρά μόνο περισσότε-
ρες φυλακές, καταστολή και διώ-
ξεις ενάντια σε όποιον αποτελεί
απειλή. Όσο αυξάνεται ο αριθμός
των φυλακισμένων, τόσο ο δικτάτο-
ρας συνειδητοποιεί το μέγεθος του
θυμού μέσα στο λαό, τόσο περισ-
σότερο κυνηγάει και συλλαμβάνει.

Αυτός ο κολασμένος κύκλος κα-
ταστολής έχει αποκαλύψει την αλή-
θεια πίσω από τα ψέματα περί με-
ταρρυθμίσεων και ανοίγματος που
προωθούσαν οι υποστηρικτές των
αρχών μέχρι πριν από μερικές βδο-
μάδες.

Ο απίστευτος ρυθμός συλλήψε-
ων, σε βάρος όλων χωρίς εξαιρέ-
σεις, αποδεικνύει μόνο ότι το μίσος
ενάντια στο καθεστώς αυξάνει μέρα
τη μέρα, και πως αυτό που κάνει

τώρα το καθεστώς θα οδηγήσει σε
ακόμη μεγαλύτερο μίσος. Μέσα σε
λιγότερο από μια βδομάδα, 1500 οι-
κογένειες απέκτησαν έναν κρατού-
μενο στις φυλακές του καθεστώ-
τος. Η πλατεία Ταχρίρ δέχτηκε
εξευτελισμό και βία από τα χέρια
των αστυνομικών δυνάμεων του Σί-
σι, πληθαίνοντας τις γραμμές αυ-
τών που μισούν και αντιτίθενται στο
καθεστώς.

Ο πανικός με τον οποίο αντιμετω-
πίζει το καθεστώς τα καλέσματα σε
διαδηλώσεις προέρχεται από τη συ-
νειδητοποίηση της έκτασης του θυ-
μού που έχει συσσωρευτεί στις μά-
ζες λόγω της πολιτικής της εξα-
θλίωσης, της περιθωριοποίησης και
καταπίεσης. Το καθεστώς φοβάται
το θυμό που έχει δυναμώσει πολύ
και δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Αν
δεν εκραγεί αύριο, θα εκραγεί λίγο
αργότερα.

Καθώς το καθεστώς ετοιμάζεται
να αντιμετωπίσει το θυμό με ακόμη
περισσότερα κελιά, οι δυνάμεις της
αντιπολίτευσης αυτό που χρειάζε-
ται είναι να προετοιμαστούν για αυ-
τό το θυμό με μεγαλύτερη οργάνω-
ση και σκληρή δουλειά μέσα στις
μάζες. Οι δυνάμεις της αντιπολίτευ-
σης, όλοι οι καταπιεσμένοι και οι
διωκόμενοι, πρέπει να ενώσουν τις
δυνάμεις τους και να οργανώσουν
τα μέλη τους για να δουλέψουν με
τις μάζες ως ενιαίο μέτωπο ικανό να
δώσει μορφή στις προσδοκίες τους,
μετατρέποντας τις ελπίδες τους σε
καθαρά αιτήματα.

Στοιχεία αυτών των αιτημάτων
έχουν ήδη διατυπωθεί από διαφο-
ρετικά κόμματα, δυνάμεις και πλατ-
φόρμες. Το καθήκον μας σήμερα εί-
ναι να οργανώσουμε το θυμό σε
ένα κίνημα ικανό να διαμορφώσει
μια νέα πραγματικότητα.”

Από παράταση σε παράταση, μπήκαμε στον τελευταίο μήνα όπου το
Μπρέξιτ κρέμεται σαν απειλή πάνω από το βρετανικό καπιταλισμό.
Ο Μπόρις Τζόνσον έχει δεσμευτεί ότι δεν θα ζητήσει κι άλλο χρό-

νο, κι αν τηρήσει την υπόσχεσή του ή θα πρέπει να καταλήξει σε καινούρ-
για συμφωνία με την ΕΕ μέσα στις επόμενες λίγες μέρες, ή να προετοιμά-
σει την κατάσταση για το λεγόμενο σκληρό μπρέξιτ στα τέλη του μήνα. Ο
δρόμος των διαπραγματεύσεων συνεχίζει να είναι πολύ περιορισμένος.
Κυρίως από την πλευρά της ΕΕ, που δεν είναι διατεθειμένη να πάει πιο πί-
σω από όσα είχε συμφωνήσει με την Τερέζα Μέι. Όμως και από την πλευ-
ρά της σκληρής δεξιάς των Ιρλανδών Ενωτικών επιβεβαιώθηκε αυτή τη
βδομάδα πως δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν προτάσεις που θα
φέρουν τελωνειακούς ελέγχους μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας.

Έτσι, ο Τζόνσον φαίνεται περισσότερο να προετοιμάζεται για το δεύ-
τερο ενδεχόμενο, της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Το συνέδριο
των Συντηρητικών το περασμένο σαββατοκύριακο στο Μάντσεστερ
ήταν πολιορκημένο από 5000 διαδηλωτές, με τα συνδικάτα να βάζουν
στην πρώτη γραμμή τα αιτήματά τους για αυξήσεις, προσλήψεις και
περισσότερες κοινωνικές δαπάνες. Όμως ο Τζόνσον έκανε βασικό του
σύνθημα ότι θα είναι ο πρωθυπουργός που θα υλοποιήσει το Μπρέξιτ. 

Πρόκειται για ριψοκίνδυνο πολιτικό παιχνίδι που αποσταθεροποιεί
την κατάσταση. Η πλειοψηφία της άρχουσας τάξης θέλει την παραμο-
νή στην ΕΕ. Ακόμη και αυτοί που το έχουν πάρει απόφαση ότι η Βρετα-
νία θα φύγει, θέλουν να διασφαλίσουν ότι αυτό θα γίνει με τον πιο
ασφαλή τρόπο για τα συμφέροντά τους, τα κέρδη τους, για το νόμι-
σμα, τις τράπεζες, τις αγορές που ελέγχουν και τις σχέσεις τους με την
ΕΕ. Όλες αυτές οι πιέσεις εκφράζονται και από τις μεγάλες εφημερί-
δες και τα κανάλια, αλλά και μέσα στο Κοινοβούλιο, μέσα από τις διά-
φορες ομαδοποιήσεις στις οποίες έχουν κομματιαστεί τα κόμματα στη
διάρκεια της πορείας προς το Μπρέξιτ. Όμως, ο Τζόνσον προσπάθησε
να αποφύγει αυτές τις δύσκολες ισορροπίες. Έχασε όλες τις ψηφοφο-
ρίες στις πρώτες του απόπειρες να χειριστεί την κατάσταση, έπειτα
έκλεισε το Κοινοβούλιο με τη βοήθεια της βασίλισσας, και στη συνέ-
χεια βάζει σε προτεραιότητα την υλοποίηση του Μπρέξιτ και όχι τη δια-
πραγμάτευση. Τώρα, ακόμη και το ανώτατο δικαστήριο αποφαίνεται
πως το κλείσιμο του Κοινοβουλίου δεν ήταν νομότυπο.

Τραγωδία
Το πολιτικό σχέδιο του Τζόνσον είναι να πολώσει την κατάσταση ανά-

μεσα στους θεσμούς που όπως λέει αντιδημοκρατικά δεν αφήνουν την
υλοποίηση του Μπρέξιτ, και τον ίδιο που εμφανίζεται ως αυτός που υλο-
ποιεί την απόφαση του λαού. Όλα αυτά ενώ είναι ο δεύτερος πρωθυ-
πουργός στη σειρά που κυβερνάει χωρίς να έχει εκλεγεί (οι τελευταίες
εκλογές έγιναν το 2015). Σε άλλη περίπτωση, το κατεστημένο θα είχε
ήδη οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές για να σταματήσει αυτή η κωμωδία
που κινδυνεύει να γίνει τραγωδία για το βρετανικό καπιταλισμό. Όμως,
κανείς δεν ρισκάρει γιατί κανείς δεν είναι σίγουρος τι θα προκύψει. Η δι-
αίρεση ανάμεσα στο Μπρέξιτ και στην παραμονή στην ΕΕ συνεχίζει να
είναι βαθιά, και δεν λύνεται με εκλογές. Ενώ, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, προερ-
χόμενος από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, δεν έχει κερδίσει την
εμπιστοσύνη του κατεστημένου. Οι ίδιες εφημερίδες που επιτίθενται
στον Τζόνσον για την ανευθυνότητά του ενόψει της 31ης Οκτώβρη, επι-
τίθενται με διπλή μανία στον Κόρμπιν όταν κάνει λόγο για επανεθνικο-
ποίηση της ενέργειας ή για κατάργηση των ιδιωτικών σχολείων.

Στην πραγματικότητα όμως όλο το χώρο στον Τζόνσον για να κινείται
με αυτή την αυθάδεια παρά την προφανή του αδυναμία τη δίνει η ηγεσία
των Εργατικών. Ο Τζόνσον και οι φίλοι του είναι παιδιά της πιο κακομα-
θημένης εκδοχής της άρχουσας τάξης της Βρετανίας, μεγαλωμένοι μέ-
σα στα πλούτη, με μπάτλερ και νταντάδες. Δεν μπορούν σοβαρά να εμ-
φανιστούν ως εκπρόσωποι του “λαϊκού αισθήματος”. Αλλά η ηγεσία των
Εργατικών αντί να καλέσει για την ανατροπή τους προτιμάει να κάνει
συμμαχίες μέσα στο Κοινοβούλιο με τους φιλελεύθερους και να αρνείται
την πρόκληση του ίδιου του Τζόνσον να πάει σε εκλογές. Αυτό που προ-
σπαθούν να κάνουν είναι να πείσουν την άρχουσα τάξη ότι είναι σοβαρή
δύναμη που μπορεί να έρθει με ομαλότητα στην εξουσία. Το μπρέξιτ
όμως ήταν κραυγή ενάντια σε αυτή την ομαλότητα, και αυτή η κραυγή
ψάχνει ασταμάτητα τρόπο να εκφραστεί στη βρετανική πολιτική.

Nίκος Λούντος

BΡΕΤΑΝΙΑ 
Παράνομος
Πρωθυπουργός

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

“Να κάνουμε το θυμό κίνημα”

Διαδήλωση στο Σουέζ ενάντια στον Σίσι.
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Σε κορύφωση φτάνει η διαμάχη
στα πιο ψηλά πατώματα της
αμερικάνικης πολιτικής σκη-

νής. Η πρόεδρος της Γερουσίας
Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την περα-
σμένη βδομάδα ότι ξεκινάει επίσημη
διαδικασία δίωξης σε βάρος του
Τραμπ. Η κατάσταση αποκαλύπτει
βαθύ διχασμό και κρίση όχι μόνο με-
ταξύ των δύο πυλώνων του αμερικά-
νικου δικομματισμού, αλλά και στο
εσωτερικό του κράτους. Πράκτορες
της CIA, πρώην και νυν πρέσβεις, εμ-
πορικοί ακόλουθοι, στελέχη πολλών
άλλων μηχανισμών και “βαθιά λαρύγ-
για” εμπλέκονται σε μια υπόθεση
που δεν αφήνει κανέναν καθαρό.

Η ιστορία δεν είναι απλώς προ-
εκλογικό καπρίτσιο. Το αμερικάνικο
πολιτικό σύστημα βασίζεται στην
ομαλή συνεργασία ανάμεσα στους
Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλι-
κάνους. Αυτή η συνεργασία ούτως ή
άλλως είχε κλονιστεί με τον ερχομό
του Τραμπ στην εξουσία, αλλά η
δίωξη δυναμιτίζει ακόμη περισσότε-
ρο τις συνηθισμένες ισορροπίες.
Όλοι αναφέρονται στο σκάνδαλο
του Γουοτεργκέιτ, την τελευταία φο-
ρά που παραιτήθηκε πρόεδρος των
ΗΠΑ, το 1974, ενώ βρισκόταν κάτω

από παρόμοια δίωξη. Είτε ακριβής
είτε ανακριβής η σύγκριση, το Γουο-
τεργκέιτ συμβολίζει τη στιγμή που
τα διλήμματα της άρχουσας τάξης
των ΗΠΑ, από το Βιετνάμ μέχρι τη
Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οι-
κονομία, προκαλούσαν τέτοια διά-
σπαση στο εσωτερικό της που βγή-
καν τα μαχαίρια. Ο Νίξον τότε έφτα-
σε να στήσει δίκτυο παρακολούθη-
σης στα γραφεία των Δημοκρατι-
κών. Τώρα οι Δημοκρατικοί κατηγο-
ρούν τον Τραμπ ότι προσπάθησε να
προκαλέσει τετελεσμένα για τις
εκλογές του 2020 εκβιάζοντας τον
νέο πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολον-
τίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ανέλαβε
την εξουσία τον περασμένο Μάη. Η
κυβέρνηση Τραμπ πάγωσε τη στρα-
τιωτική βοήθεια για ένα διάστημα
μέχρι να ξεκαθαρίσει προς τα πού
κοιτάει ο νέος πρόεδρος. Οι Δημο-
κρατικοί καταγγέλλουν ότι σε ένα
τηλεφώνημα προς τον Ζελένσκι στις
25 του Ιούλη, ο Τραμπ τον εκβίασε
ζητώντας του να βρεθούν στοιχεία
που ενοχοποιούν για σκάνδαλα τον
Χάντερ Μπάιντεν, γιο του αντιπρο-

έδρου του Ομπάμα, Τζο Μπάιντεν.
Τι σχέση έχει ο Τζο Μπάιντεν με

την Ουκρανία; Εδώ η ιστορία του
πλιάτσικου και των σκανδάλων
απλώνεται. Ο υιός Μπάιντεν φυτεύ-
τηκε το 2014 στο διοικητικό συμβού-
λιο της Μπουρίσμα, της μεγαλύτε-
ρης ιδιωτικής εταιρείας καυσίμων
της Ουκρανίας. Για τις υπηρεσίες
του, έπαιρνε 50 χιλιάδες δολάρια το
μήνα. Όλως τυχαίως, αυτό συνέβη
την ώρα που ο πατέρας του ήταν αν-
τιπρόεδρος και επικεφαλής των πιέ-
σεων κατά της “διαφθοράς” στην
Ουκρανία. 

Πλιάτσικο
Η Μπουρίσμα ήταν εταιρεία στενά

συνδεδεμένη με το παλιό καθεστώς
του Γιανουκόβιτς, το οποίο ανατρά-
πηκε μετά την εξέγερση του 2014.
“Ιδιωτική” εταιρεία σημαίνει προϊόν
του πλιάτσικου που έκαναν συνήθως
παλιά στελέχη των σταλινικών καθε-
στώτων στον πλούτο των χωρών
τους. Το νέο καθεστώς μετά το 2014
άρχισε να πλιατσικολογεί τους παλι-
ούς πλιατσικολόγους, πολλοί από

τους οποίους κατέφυγαν στη Ρωσία.
Στην περίπτωση της Μπουρίσμα, τα
αφεντικά επιχείρησαν κάτι διαφορε-
τικό. Πρώτον πέρασαν τον έλεγχο
της εταιρείας σε απρόσωπους λογα-
ριασμούς με έδρα την Κύπρο και
δεύτερον κάλεσαν διάφορους καλά
δικτυωμένους παγκοσμίως “κυρίους”
να αναλάβουν τη διοίκηση, ώστε να
πείσουν ότι είναι διατεθειμένοι να
δουλέψουν με τη Δύση. Ο υιός
Μπάιντεν ήταν ένας από αυτούς που
πληρώνονταν αδρά για να φτιασιδώ-
σουν το προφίλ της Μπουρίσμα.

Σε αυτά τα βρομερά νερά έψαχνε
ο Τραμπ για να χτυπήσει τους Δημο-
κρατικούς, και ιδιαίτερα τον Μπάιν-
τεν που είναι ο υποψήφιος που προ-
ωθεί ο μηχανισμός του κόμματος για
τις εκλογές του 2020. Όμως η λάσπη
άρχισε να τους λερώνει όλους. Όταν
οι Δημοκρατικοί άρχισαν να απαιτούν
πρόσβαση στις τηλεφωνικές συνομι-
λίες του Τραμπ με ξένους ηγέτες, ο
Τραμπ έτρεξε και μπλόκαρε πρώτα
πρώτα τις συνομιλίες του με ποιον
άλλον… τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν,
τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής

Αραβίας, αρχιδολοφόνο της αραβι-
κής Άνοιξης και σφαγέα της Υεμένης.
Τώρα, οι Δημοκρατικοί ζητάνε ανώ-
νυμες και προστατευμένες καταθέ-
σεις από στελέχη του βαθέος κρά-
τους που μπορούν να φέρουν κι άλλα
άπλυτα του Τραμπ στη φόρα. Ο
Τραμπ καταγγέλλει προδοσία κρατι-
κών μυστικών και λέει ότι σε άλλες
εποχές υπάλληλοι που ακοκαλύ-
πτουν τέτοια μυστικά θα πήγαιναν
στην ηλεκτρική καρέκλα. Με δυο λό-
για, μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα στα
πολιτικά σαλόνια της υπερδύναμης.

Είναι στιγμή ευκαιρίας για την Αρι-
στερά που αναδεικνύεται μέσα και
κυρίως έξω από το Δημοκρατικό
Κόμμα. Οι απεργίες επιστρέφουν, το
κατεστημένο αλληλομαχαιρώνεται,
ο Τραμπ πλειοδοτεί σε ρατσισμό
(μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον
αριθμό των προσφύγων που δέχον-
ται οι ΗΠΑ), και γίνεται όλο και πιο
φανερό ότι αν γίνεις απλά χειροκρο-
τητής του Μπάιντεν και της ηγεσίας
του κόμματος, το πιο πιθανό είναι να
σε πάρει η λάσπη, όχι να νικήσεις
τον Τραμπ.

Στην τρίτη βδομάδα απεργίας μπαίνουν οι
σχεδόν 50 χιλιάδες εργάτες της General
Motors στις ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις

ανάμεσα στο συνδικάτο UAW που οργανώνει
την απεργία και την εργοδοσία συνεχίζονται. Η
απεργία ξεκίνησε στις 16 Σεπτέμβρη. Υπολογί-
ζεται ότι η εταιρεία χάνει 100 εκατομμύρια δο-
λάρια σε παραγωγή κάθε μέρα λόγω της
απεργίας και 25 εκατομμύρια σε κέρδη. Οι
απεργοί πήραν αυτή τη Δευτέρα το πρώτο
τους βδομαδιάτικο, 250 δολάρια, από το απερ-
γιακό ταμείο.

Απαιτούν αυξήσεις, μονιμοποίηση των συμ-
βασιούχων και να μην υλοποιηθούν τα σχέδια
της εταιρείας για κλείσιμο πολλών εργοστα-
σίων στη χώρα.

Η GM αντιμετώπισε την απεργία με κυνισμό.
Σταμάτησε να καλύπτει την περίθαλψη των ερ-
γαζόμενων, ισχυριζόμενη ότι τα έξοδα πρέπει
να περάσουν στο συνδικάτο. Την τελευταία
βδομάδα όμως έκανε πίσω και άρχισε να τους
ξανακαλύπτει. 

Η εταιρεία λέει ότι οι απεργίες στις ΗΠΑ
έχουν προκαλέσει 4.600 προσωρινές απολύ-
σεις στα εργοστάσιά της στον Καναδά λόγω
διατάραξης της αλυσίδας παραγωγής. Ο Τομ
ΜακΚίνον, από το μεγαλύτερο συνδικάτο του
ιδιωτικού τομέα στον Καναδά, Unifor, λέει πως
οι εργάτες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, υπο-
στηρίζουν τους απεργούς στις ΗΠΑ.

Αλληλεγγύη οργανώθηκε και από τους ερ-
γάτες της GM στο Σιλάο του Μεξικού. Οργα-
νώθηκαν και αντιστάθηκαν στην αύξηση της
παραγωγής που είχε στόχο να ισοφαρίσει τις
απώλειες της εταιρείας στις ΗΠΑ. Πέντε εργά-
τες απολύθηκαν αλλά η κινητοποίηση αλλη-
λεγγύης συνεχίζεται.

Ο Μάρβιν, απεργός της GM, δήλωσε στην
αδελφή μας οργάνωση στις ΗΠΑ, Marx21, ότι
οι υποχωρήσεις που κάνουν τα αφεντικά είναι
ελάχιστες. “Η εταιρεία συνεχίζει να κάνει αντι-
προτάσεις της πλάκας που είναι πραγματικά
ντροπή. Επιμένουν για αυξήσεις 2% που δεν
φτάνουν ούτε στον πληθωρισμό, ενώ αυτό που
συνηθίζαμε ήταν 3% στις προηγούμενες συμ-
βάσεις. Προσφέρθηκαν να ξαναπροσλάβουν
εργάτες στο εργοστάσιο του Λόρντσταουν
στο Οχάιο, με 17,5 δολάρια την ώρα. Αυτοί οι
συνάδελφοι έπαιρναν 24-28 δολάρια την ώρα.
Είναι σκέτη προσβολή.”

Ο Μάρβιν μίλησε επίσης για “την αλληλεγ-

γύη που δεχόμαστε”, ιδιαίτερα από το σωμα-
τείο των νοσοκομειακών, αλλά και από συνα-
δέλφους της UAW στην Ford και την Chrysler
που έχουν σταματήσει τις παραδόσεις για την
GM. Αλλά και για “μαγαζιά σε όλη τη χώρα
που πηγαίνουν πίτσα στις απεργιακές φρου-
ρές”. Οι πιτσαρίες ήδη έχουν κάνει παραγγε-
λίες για περισσότερη ζύμη, μιας και η απεργία
φαίνεται να συνεχίζει. “Στο Φλιντ του Μίσιγ-
καν, ένα κουρείο κάνει δωρεάν βδομαδιάτικο
κούρεμα στις απεργιακές φρουρές”.

Την ίδια στιγμή εργάτες της GM στην Ν. Κο-
ρέα οργανώνουν κινητοποιήσεις για την εργα-
σιακή εξασφάλιση των επισφαλών εργατών.

Έχουν κάνει μια σειρά απεργιακές κινητοποι-
ήσεις τις τελευταίες βδομάδες. Υπήρξαν εργά-
τες που νοσηλεύτηκαν μετά από απεργία πεί-
νας για αυξήσεις και μόνιμες προσλήψεις.

Οι απεργοί στην Κορέα λένε πως αντιμετω-
πίζουν παρόμοια προβλήματα με τους συνα-
δέλφους τους στις ΗΠΑ. Ο αγώνας στην GM
μπορεί να πάρει παγκόσμιο χαρακτήρα, και οι
απεργίες στις ΗΠΑ είναι κομμάτι ενός συνολι-
κότερου κύματος εργατικών αγώνων. Την τε-
λευταία στιγμή ανακλήθηκε από το συνδικάτο
η απεργία στην φαρμακευτική εταιρεία Kaiser
Permanente. 80 χιλιάδες εργάτες και εργά-
τριες σε 40 νοσοκομεία είχαν αποφασίσει σχε-
δόν ομόφωνα να βγουν σε απεργία από 14
Οκτώβρη. Θα ήταν ο μεγαλύτερος σε πλήθος
απεργών αγώνας στις ΗΠΑ, μετά τη μεγάλη
απεργία στη UPS το 1997.

Παράλληλα, ετοιμάζονται για απεργία οι εκ-
παιδευτικοί στο Σικάγο. Το συνδικάτο μόλις
ανακοίνωσε ότι 94% των εργαζόμενων τάχθη-
καν υπέρ της απεργίας και την ώρα που η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο,
θα ανακοίνωναν την ημερομηνία έναρξής της.
Ο πόλεμος με την εργοδοσία (το Δήμο του Σι-
κάγο) έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Δήμος έχει στήσει
ιστοσελίδα “ενημέρωσης” ενάντια στην απερ-
γία, ενώ το συνδικάτο απαιτεί να γίνεται απευ-
θείας αναμετάδοση των διαπραγματεύσεων.

Την ώρα που το αμερικάνικο πολιτικό σύστη-
μα βρίσκεται στη δίνη των εμπορικών πολέ-
μων, της αβεβαιότητας για τη Μέση Ανατολή
και της ανοιχτής ρήξης μεταξύ των δύο μεγά-
λων κομμάτων, η απεργία στη General Motors
μπορεί να γίνει ατμομηχανή για όλο τον κόσμο
που παλεύει.

Ν.Λ.

...και τα άπλυτα του Τραμπ στη φορά

ΗΠΑ  3η βδομάδα απεργίας στην General Motors...
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