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Η πανδημία είναι εκτός ελέγ-
χου. Σε όλο το κόσμο έχουν
καταγραφεί πάνω από 31

εκατομμύρια ασθενείς από την παν-
δημία, οι νεκροί πλησιάζουν το 1
εκατομμύριο και η αναλογία θανά-
των σε σχέση με το σύνολο των
ασθενών είναι κοντά στο 3,5%.  

Στην Ελλάδα, τα ημερήσια νέα
κρούσματα αυξάνονται σταθερά και
oι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους
340. Η Αττική καταγράφει πλέον 3
νέα ημερήσια κρούσματα ανά
100.000 κατοίκους. Oι διασωληνω-
μένοι ασθενείς έχουν διπλασιαστεί
τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και
ήδη από τις 75 κλίνες ΜΕΘ, για πε-
ριστατικά Covid-19, οι 62 είναι κατει-
λημμένες. Καθημερινά εντοπίζονται
συρροή κρουσμάτων σε εταιρίες και
εργοστάσια (στη Novibet στη Μετα-
μόρφωση, σε εργοστάσιο στο Κο-
ρωπί με 11 κρούσματα σε 150 εργα-
ζόμενους, σε εργοστάσιο ανακύκλω-
σης στον Ασπρόπυργο), σε στρατό-
πεδα συγκέντρωσης προσφύγων και
μεταναστών (Μαλακάσα, Ριτσώνα,
Καρά Τεπέ), σε γηροκομεία, σε φυ-
λακές, ακόμα και σε νοσοκομεία.
Ήδη από την πρώτη βδομάδα λει-
τουργίας των σχολείων έχουμε τα
πρώτα κλεισίματα τμημάτων και
ολόκληρων σχολείων εξαιτίας κρου-
σμάτων, είτε εκπαιδευτικών, είτε μα-
θητών. 

Με δεδομένο ότι οι ερευνητικές
προσπάθειες για ένα ή περισσότερα
αποτελεσματικά εμβόλια είναι ακόμη
στην αρχή και, σε κάθε περίπτωση,
μέχρι να υπάρξει κάποιο ή κάποια
αποτελεσματικά εμβόλια θα πάρει
κάμποσα χρόνια, οι επιστήμονες
προβλέπουν ότι, με βάση το σημερι-
νό παγκόσμιο ρυθμό αύξησης των
κρουσμάτων και χωρίς να υπάρχουν
σοβαρές μεταλλάξεις του ιού, το 30
- 40% του πληθυσμού θα νοσήσει
από την πανδημία μέσα στα επόμενα
τρία χρόνια. Με αυτό το εφιαλτικό
σενάριο έχουμε να αναμετρηθούμε.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε "νέα"
περιοριστικά μέτρα για την Αττική
που θα ισχύουν μέχρι τις 4 Οκτωβρί-
ου και αν αυτά δεν αποδώσουν (που
δεν θα αποδώσουν) όλοι ομολογούν
ότι η Αττική θα μπει σε ένα καινού-
ριο λοκντάουν. Ένα δεύτερο κύμα
γενικών ή τοπικών λοκντάουν υπάρ-
χει ήδη σε μία σειρά από χώρες ενώ
οι περισσότερες αναμένεται να το
εφαρμόσουν το επόμενο διάστημα
με τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμ-
βριο να θεωρούνται οι πιο επικίνδυ-
νοι για την πανδημία εξαιτίας και της
αναμενόμενης εμφάνισης της εποχι-
κής γρίπης.    

Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί ζού-
με μία "έξαρση της πανδημίας", στην
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ύστε-
ρα από ένα σχεδόν παγκόσμιο λο-

κντάουν την περασμένη άνοιξη. Η
απάντηση έχει να κάνει με την αλλο-
πρόσαλη και επικίνδυνη αντιμετώπι-
ση της πανδημίας από τις κυβερνή-
σεις. Στη πραγματικότητα, σήμερα
δεν έχουμε μία "νέα έξαρση της παν-
δημίας" αλλά βιώνουμε τα αποτελέ-
σματα της αντιμετώπισης της παν-
δημίας από τη πρώτη περίοδο της
εμφάνισής της μέχρι και σήμερα. Το
λοκντάουν της άνοιξης ήταν η βασι-
κή επιλογή όλων σχεδόν των κυβερ-
νήσεων, αλλού αμέσως αλλού με κα-
θυστερήσεις και ταλαντεύσεις. Το
λοκντάουν επιλέχθηκε για να μπει
κάποιο φρένο στη ραγδαία εξάπλω-
ση των κρουσμάτων ώστε να αντέ-
ξουν ως ένα βαθμό τα διαλυμένα,
από τις νεοφιλελεύθερες περικοπές
και ιδιωτικοποιήσεις, δημόσια συ-
στήματα Υγείας και, θεωρητικά, θα
βοηθούσε για να "κερδίσουν χρόνο"
οι (απροετοίμαστες) κυβερνήσεις
και το ίδιο το σύστημα για να αντιμε-
τωπίσουν την νέα πανδημία και ταυ-
τόχρονα να ενισχύσουν την πρόλη-
ψη, τη θεραπεία, τις συνθήκες δια-
βίωσης και εργασίας για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας και μετά τη
λήξη του λοκντάουν. 

Το λοκντάουν αποδείχθηκε αναπο-
τελεσματικό γιατί στη διάρκειά του
οι κυβερνήσεις δεν πήραν κανένα
ουσιαστικό μέτρο προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Οι φτωχοί και οι "ευάλω-
τοι" πληθυσμοί εξακολουθούσαν να
πεθαίνουν από τη νόσο και επιπλέον
ο τρόπος με τον οποίο έγινε η άρση
της καραντίνας, υπό την πίεση των
καπιταλιστών για την "επανεκκίνηση
της οικονομίας", έδωσε τη δυνατό-
τητα στον ιό να βρει πρόσφορο έδα-

φος σε ένα ανυπεράσπιστο πληθυ-
σμό. 

Στην Ελλάδα αυτή η εικόνα βγάζει
μάτια. O Μητσοτάκης και η κυβέρνη-
ση προσπάθησαν να αξιοποιήσουν
επικοινωνιακά τη δήθεν "καλή εικό-
να" της Ελλάδας στη περίοδο της
καραντίνας.  Το αφήγημα της κυβέρ-
νησης για την Ελλάδα που "κέρδισε
τη μάχη με την πανδημία" και είναι
μία "ασφαλής χώρα" αποδείχθηκε
γρήγορα ότι είχε κοντά ποδάρια. Η
καραντίνα ήταν μία περίοδος αλλο-
πρόσαλων οδηγιών προστασίας (με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χρή-
ση ή μη της μάσκας), όπου ποτέ δεν
καταγράφηκαν και άρα δεν αντιμε-
τωπίστηκαν τα πραγματικά κρού-
σματα, που τα ρημαγμένα από τα
μνημόνια δημόσια νοσοκομεία στέ-
ναζαν με ελλείψεις σε προσωπικό
και εξοπλισμό.  

Κατακόρυφη αύξηση
Υπό αυτές τις συνθήκες, η άρση

της καραντίνας (με την προτροπή
της "ατομικής ευθύνης") τον Μάιο
και το "άνοιγμα του τουρισμού" (χω-
ρίς στοιχειώδεις υγειονομικούς
ελέγχους και μέτρα προστασίας για-
τί έτσι απαιτούσαν οι tour operators,
οι αεροπορικές εταιρείες, οι εφοπλι-
στές, οι ξενοδόχοι και οι μεγαλοϊδιο-
κτήτες της εστίασης και των κέν-
τρων διασκέδασης) τον Ιούλιο, οδή-
γησαν στην αναμενόμενη κατακόρυ-
φη αύξηση των κρουσμάτων. 

Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης ή
ένα δεύτερο λοκντάουν δεν μπορούν
να αντιστρέψουν την εξέλιξη της
πανδημίας. Ουσιαστκά, η κυβέρνηση
πέρα από τις, ανεφάρμοστες σε συν-

θήκες καταναγκαστικού ή αναπόφευ-
κτου συνωστισμού, οδηγίες για κοι-
νωνική αποστασιοποίηση, απαγο-
ρεύει τις δημόσιες συναθροίσεις,
προωθεί δήθεν την τηλεργασία για
τις "ευπαθείς ομάδες" και το 40%
του προσωπικού στα γραφεία του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
επεκτείνει τη χρήση μάσκας σε δη-
μόσιους και ιδωτικούς χώρους. Με
την εξέλιξη της πανδημίας και χωρίς
κανένα ουσιαστικό μέτρο ιχνηλάτη-
σης των κρουσμάτων, ενίσχυσης των
νοσοκομείων, των σχολείων, των
ΜΜΜ, των κοινωνικών δομών, τα μέ-
τρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση εί-
ναι καθαρός εμπαιγμός. 

Είναι εμπαιγμός γιατί για να θεω-
ρηθούν «ευπαθής ομάδα» οι εργαζό-
μενοι άνω των 65 ετών θα πρέπει
υποχρεωτικά να αποδείξουν με ιατρι-
κά έγγραφα ότι έχουν όλων των ει-
δών τις αρρώστιες και η τηλεργασία
για το 40% του προσωπικού στα γρα-
φεία δεν θεωρείται υποχρεωτική «αν
υπάρχουν ήδη μέτρα όπως η από-
σταση του 1,5 μέτρου». Είναι εμπαιγ-
μός γιατί την ίδια στιγμή άνοιξε τα
σχολεία με πάνω από 25 παιδιά ανά
τάξη χωρίς παραπάνω εκπαιδευτι-
κούς και προσωπικό καθαριότητας,
δεν προχώρησε σε προσλήψεις προ-
σωπικού και δεν έκανε παραγγελίες
καινούριων συρμών και λεωφορείων
για να ενισχύσει με περισσότερα
δρομολόγια τα ΜΜΜ για να μην
υπάρχει συνωστισμός, έχει αφήσει
ασύδοτα τα αφεντικά στους χώρους
δουλειάς όπου οι εργαζόμενοι φο-
βούνται να δηλώσουν ασθένεια, στοι-
βάζει τους μετανάστες και πρόσφυ-
γες στα κλειστά κέντρα κράτησης.

Την ίδια στιγμή που οι αλυσίδες
των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων
θησαυρίζουν από τα τεστ, η κυβέρ-
νηση συνεχίζει να αρνείται τη μαζική
και δωρεάν ιχνηλάτηση του πληθυ-
σμού. Χωρίς μαζικά προληπτικά τεστ
τα σχολεία, οι σχολές, οι χώροι ερ-
γασίας, τα γηροκομεία, τα στρατό-
πεδα φαντάρων, οι φυλακές, τα κέν-
τρα κράτησης μεταναστών και προ-
φύγων ακόμα και τα ίδια τα νοσοκο-
μεία έχουν μετατραπεί σε "υγειονο-
μικές βόμβες" με μοναδικό μέσο
προστασίας τη χρήση μάσκας. 

Στη δημόσια Υγεία, πριν την παν-
δημία οι κενές θέσεις στα νοσοκο-
μεία ξεπερνούσαν τις 30.000 σε
όλους τους κλάδους. Στη διάρκεια
της πανδημίας έχουν προσληφθεί
μόλις 4.700 επικουρικοί νοσηλευτές
και ελάχιστοι μόνιμοι γιατροί. Όπως
καταγγέλλει η ΟΕΝΓΕ, η έλλειψη
γιατρών και νοσηλευτών οδηγεί στη
μη τήρηση των "υγιειονομικών πρω-
τοκόλλων" ακόμα και μέσα στα νο-
σοκομεία. Γιατροί με κρούσματα δεν
μπορούν να μπουν σε απομόνωση
για όσο διάστημα απαιτείται γιατί
δεν υπάρχουν αντικαταστάτες, κλινι-
κές στις οποίες εμφανίστηκαν κρού-
σματα δεν μπορούν να κλείσουν για
απολύμανση. Αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, κάτω
από 750 λειτουργούσες κλίνες ΜΕΘ.
Ενώ κάθε κλίνη ΜΕΘ χρειάζεται το
λιγότερο 4 νοσηλευτές, σήμερα λει-
τουργούν με 2 νοσηλευτές. 

Πρόθυμοι σύμμαχοι σ' αυτή την
επικίνδυνη κυβερνητική πολιτική
αποτελούν διάφορες "συμβουλευτι-
κές επιτροπές ειδικών". Όπως, σω-
στά, τονίζει η ΟΕΝΓΕ: "Ασκούμε κρι-
τική και σε προτάσεις επιστημόνων
που με διάφορα επιστημονικοφανή
πορίσματα προσαρμόζουν τις προ-
τάσεις τους στις επιλογές της κυ-
βέρνησης. Το παράδειγμα με τον
αριθμό των μαθητών ανά τάξη, οι
αντιφάσεις για τη χρήση της μάσκας
και τα πρωτόκολλα που πρότειναν
για τα πλοία και τα αεροπλάνα είναι
αρκετά για να καταδείξουν ότι τελι-
κά η επιστήμη σε κρίσιμες στιγμές
συμμορφώνεται στις επιλογές της
τάξης που κυβερνά, αντί να συμβαί-
νει το αντίθετο".  

Η μόνη ελπίδα για να αντιμετωπί-
σουμε την πανδημία είναι οι εργατικοί
αγώνες σε σύγκρουση με αυτή την
κυβέρνηση. Για μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και μαζικά επα-
ναλαμβανόμενα τεστ παντού. Για να
ενισχυθούν το δημόσιο σύστημα Υγεί-
ας, οι δημόσιες και δημοτικές κοινω-
νικές δομές, το εκπαιδευτικό σύστη-
μα, τα ΜΜΜ, για να γίνουν ασφαλείς
οι χώροι δουλειάς, εκπαίδευσης και
οι δημόσιοι χώροι. Για να αξιοποι-
ήσουμε όλες οι δυνατότητες που
υπάρχουν για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Για να ανατρέψουμε αυτή
την κυβέρνηση που μας το στερεί. 

Γιώργος Ράγκος
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Ώρα να τους διώξουμε

Κικίλιας και Μητσοτάκης



Νο 1439, 23 Σεπτέμβρη 2020H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Η οργή για τα θανατερά κατορθώματα της
κυβέρνησης Μητσοτάκη φουντώνει καθη-
μερινά. Πρώτα απ’ όλα επειδή κάθε μέρα

επιβεβαιώνεται πόσο ψεύτικη ήταν η εικόνα ότι
τάχα αντιμετώπισε την πανδημία. Τα κρούσματα
πολλαπλασιάζονται με ρυθμούς εκτός ελέγχου
και τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελ-
λείψεις που δημιουργεί η πολιτική των περικοπών. 

Όλα τα κυβερνητικά μέτρα ρίχνουν τα βάρη
στις πλάτες της εργατικής τάξης και της νεολαί-
ας. Σίγουρα αυτό ισχύει στα σχολεία που προ-
σπαθούν να τα ανοίξουν στριμώχνοντας τους μα-
θητές και ρισκάροντας τις ζωές των εκπαιδευτι-
κών. Αλλά ισχύει ακόμη περισσότερο για τα εργο-
στάσια και τους χώρους δουλειάς όπου κυβέρνη-
ση και αφεντικά επιβάλλουν τον συνωστισμό ενώ
τον απαγορεύουν μόλις σχολάσουμε από τη δου-
λειά.

Είναι μια κυβέρνηση που διαχειρίζεται ένα σύ-
στημα εκτός ελέγχου και γι’ αυτό η μια καταστρο-
φή διαδέχεται την άλλη. Η κλιματική καταστροφή
αγριεύει από την Καλιφόρνια μέχρι την Καρδίτσα
και σκοτώνει με φωτιές και με πλημμύρες. Η οικο-
νομία βουλιάζει και η προοπτική ανάκαμψης διαρ-
κώς αναβάλλεται. Τη Δευτέρα τα διεθνή χρηματι-
στήρια έκαναν βουτιά μπροστά σε ένα νέο λο-
κντάουν.

Υπευθυνότητα;
Όλα αυτά είναι ηχηρά μηνύματα ότι χρειαζόμα-

στε δυνατή εργατική αντιπολίτευση. Κι όμως, ο
Αλέξης Τσίπρας έκανε για άλλη μια φορά επίδειξη
“υπεύθυνης” αντιπολίτευσης από τη Θεσσαλονίκη
με την εκεί ομιλία του.

Ο Μητσοτάκης απειλεί να ξοδέψει δισεκατομ-
μύρια για μαχητικά αεροπλάνα και φρεγάτες, αλ-
λά ο Τσίπρας περηφανεύεται ότι η δικιά του Συμ-
φωνία των Πρεσπών εξασφάλισε να περιπολεί η
ελληνική πολεμική αεροπορία τον εναέριο χώρο
πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία και ταυτόχρονα
απαιτεί σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία. Αν-
τί να κάνει αριστερή αντιπολίτευση, προσπαθεί να
τη βγει στον Μητσοτάκη από τα δεξιά!

Ακόμα και στα ζητήματα της οικονομίας ο Τσί-
πρας ακολουθεί την ίδια ταχτική. Μίλησε στη

Θεσσαλονίκη για ένα νέο “Κοινωνικό Συμβόλαιο”
καθώς η πανδημία ανάδειξε τη σημασία των πα-
ρεμβάσεων του δημόσιου τομέα. Αλλά βλέποντας
συγκεκριμένα τι προτείνει ανακαλύπτουμε ότι ζη-
τάει “επιδότηση της εργασίας και όχι της ανερ-
γίας (όπως πράττει η κυβέρνηση), στο 40% του
μισθού και στο 100% των εισφορών για τις πλητ-
τόμενες επιχειρήσεις” (Η Αυγή της Κυριακής
20/9/2020, σελ. 5). 

Με άλλα λόγια επιδότηση πρέπει να παίρνουν οι
επιχειρήσεις και όχι οι εργαζόμενοι που μένουν
άνεργοι. Αυτή η αντιδραστική κραυγή είναι αυτή
τη στιγμή το λάβαρο των αφεντικών διεθνώς
μπροστά στην προοπτική ενός νέου λοκντάουν.
Θέλουν όλα τα λεφτά των κρατικών επιδοτήσεων
δικά τους και οι άνεργοι ας “φροντίσουν να φτιά-
ξουν το βιογραφικό τους”, όπως είπε και ένα γνω-
στό νεοδημοκρατικό φερέφωνο.

Στην πραγματικότητα, η αντιπολίτευση γίνεται
στους δρόμους. Πραγματική αντιπολίτευση είναι
το απεργιακό κύμα που ξεδιπλώνουν οι εργαζόμε-
νοι στα Νοσοκομεία, στα Πλοία, στον Επισιτισμό-
Τουρισμό, οι εργάτες της Τέχνης. Πραγματική αν-
τιπολίτευση είναι οι χιλιάδες που βγήκαν στους
δρόμους στο πλευρό των προσφύγων, ενάντια
στους φασίστες και προχωράνε για απεργία τη
μέρα που βγαίνει η απόφαση του δικαστήριου για
της Χρυσή Αυγή στις 7 Οκτώβρη.

Μαζί με την κινηματική δράση, όμως, χρειαζό-
μαστε δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά. Για να
διαμορφώνουμε τις γνήσιες εργατικές εναλλακτι-
κές απέναντι στον καπιταλισμό που πηγαίνει από
κρίση σε κρίση και για να χτίζουμε τη δύναμη που
μπορεί να επιβάλει τις εργατικές λύσεις. Είναι
ώρα να πάρουμε την αντιπολίτευση στα χέρια
μας.

Χαιρετισμός αλληλεγ-
γύης στους αντιφασίστες
και τους αντιρατσιστές
στην Ελλάδα.

Αναμένουμε με μεγάλο
ενδιαφέρον το αποτέλεσμα
στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής και καλωσορίζουμε τις
διαδηλώσεις και τις απερ-
γίες την ημέρα της απόφα-
σης. Μια επιτυχία του αντι-
φασιστικού κινήματος στην
Ελλάδα θα είναι επιτυχία
για όλους μας. 

Είδαμε με μεγάλη φρίκη
την τρομερή επιδείνωση
της ήδη ανυπόφορης κατά-
στασης στη Λέσβο. Καλού-
με τη γερμανική κυβέρνηση
να δεχτεί όλους τους πρό-
σφυγες χωρίς καθυστέρη-
ση. 170 πόλεις έχουν δη-
λώσει την προθυμία τους
να τους υποδεχτούν. Είναι
σκανδαλώδες το γεγονός
ότι ο υπουργός Εσωτερι-
κών Seehofer συνεχίζει να
εμποδίζει την υποδοχή
τους. Παλεύουμε στο πλευ-
ρό των προσφύγων και των
υποστηρικτών τους. Όχι
στην Ευρώπη φρούριο και
τον ρατσισμό -η εναλλακτι-
κή μας είναι η αλληλεγγύη.

Aufstehen gegen 
Rassismus, Γερμανία

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Πάρτε την αντιπολίτευση
στα χέρια σας!

Διεθνής
Αλληλεγγύη

18/9, Αντιφασιστικό συλλαλητήριο στη
Θεσσαλονίκη. Φωτό: Έφη Γεωργακοπούλου

Γερμανία

Μόρια



Την Πέμπτη 17/9 νωρίς το απόγευμα τελείωσε
το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά. Ακούγεται κλι-
σέ αλλά ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο το

φαινόμενο. Επί 24 ώρες φυσούσε μανιασμένα και έβρεχε από κάθε πι-
θανή κατεύθυνση. Ένας από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στη
δυτική ακτή του νησιού έφτασε να καταγράφει 12 μποφόρ ενώ η βρο-
χόπτωση, εκατό τόνοι νερού ανά στρέμμα, σε όλο το νησί ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο. Με εξαίρεση τους συνταξιούχους ναυτικούς που
θυμήθηκαν ιστορίες από τα μπάρκα κανένας στο νησί δεν είχε ζήσει
κάτι παρόμοιο. Μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι πλέον όλοι οι κά-
τοικοι έχουν πειστεί για το πόσο πραγματική και απειλητική είναι η
κλιματική αλλαγή. Στο Δήμο Σάμης που χτυπήθηκε πιο σκληρά το
ρεύμα κόπηκε σχετικά σύντομα, αλλά οι περισσότεροι δεν κοιμήθη-
καν όλο το βράδυ. 

Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις καταστάσεις φάνηκαν όλες οι
αδυναμίες των υποδομών και του κρατικού μηχανισμού: ασυντήρητες
γέφυρες κατέρρευσαν, μπαζωμένα ρέματα πλημμύρισαν γεμίζοντας
λάσπες και βράχους τα σπίτια και τα μαγαζιά. Η πρόσβαση στο υπό-
λοιπο νησί ήταν αδύνατη, οι τηλεπικοινωνίες ανύπαρκτες, ενώ στο
Κέντρο Υγείας Σάμης η γεννήτρια δεν δούλεψε και οι γιατρίνες που

κάνουν εκεί το αγροτικό τους βρέθηκαν να ράβουν
τραύματα με φακούς ενώ άδειαζαν τα νερά με
τους κουβάδες. 

Το πρωί του Σαββάτου η δυστοπία ήταν πλέον πλήρης. Καθώς δεν
δούλεψε ποτέ ούτε η γεννήτρια στο αντλιοστάσιο της ύδρευσης κό-
πηκε και το νερό. Οι κάτοικοι μαζεμένοι σε όσα από τα καφενεία είχαν
γεννήτριες να κάνουν απολογισμό. Οι παραλίες ήταν θαμμένες με
φερτά υλικά και πνιγμένες γίδες σε αποσύνθεση και η πολιτική προ-
στασία να στέλνει ειδοποιήσεις για να πλένουμε τα χέρια μας.

Αυτή την φορά δεν είχαμε νεκρούς, επειδή λειτούργησε το ένστικτο
των ανθρώπων και επειδή δούλεψαν με τρομερό ρίσκο για τις ζωές
τους οι πυροσβέστες που απεγκλώβιζαν κόσμο και οι καβοδέτες των
λιμανιών που απέτρεψαν δεκάδες ναυάγια. Επειδή όμως αυτά τα και-
ρικά φαινόμενα θα επαναληφθούν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να
γίνουν μόνιμες προσλήψεις στην πολιτική προστασία, αντιπλημμυρικά
έργα και δημόσιες επενδύσεις στις γερασμένες υποδομές.

Το βράδυ της Δευτέρας που γράφονταν αυτές οι γραμμές το ρεύ-
μα και το νερό δεν είχε επανέλθει σε τμήματα του νησιού.

Μανώλης Σπαθής
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Στις 24-25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιεί-
ται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, όπου θα συζητηθεί η κρί-

ση στην Ανατολική Μεσόγειο και τα ελληνο-
τουρκικά ενώ τη Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη πραγ-
ματοποιήθηκε και η Σύνοδος των υπουργών
Εξωτερικών της ΕΕ. 

Οι κυβερνήσεις εκατέρωθεν του Αιγαίου,
έχοντας περάσει όλο το καλοκαίρι ανταλλάσ-
σοντας απειλές και βγάζοντας τα μαχητικά
αεροπλάνα και τους στόλους τους στην Ανα-
τολική Μεσόγειο (“στη μεγαλύτερη κινητοποί-
ηση στη σύγχρονη ιστορία του Ελληνικού Πο-
λεμικού Ναυτικού” όπως διαβάσαμε πρόσφα-
τα σε άρθρο στην Καθημερινή) αυτοπαρου-
σιάζονται σήμερα αμφότερες ως υπέρμαχοι
του διαλόγου. 

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μέρ-
κελ, ακόμη και ο Μακρόν που κράτησε -λόγω
και έργω- επιθετική στάση απέναντι στον Ερν-
τογάν, παρουσιάζονται και αυτοί σαν οι παρά-
γοντες που τελικά με τις πρωτοβουλίες τους,
κατόρθωσαν να αποκλιμακώσουν την κατά-
σταση και να δημιουργήσουν τους όρους για
να συνεχιστεί ο ελληνοτουρκικός διάλογος
που είχε σταματήσει το 2016. Τον ίδιο ακρι-
βώς ρόλο διεκδικούν ο γγ του ΝΑΤΟ Στόλ-
τενμπεργκ, ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουρ-
γός Εξωτερικών των ΗΠΑ Πομπέο - που ανα-
μένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα και τη να-
τοϊκή βάση στη Σούδα μέσα στην επόμενη
βδομάδα.

Είναι απατηλή αυτή η εικόνα, όχι μόνο όσον
αφορά τους δύο τοπικούς ανταγωνιστές αλλά
και τους λεγόμενους διαμεσολαβητές. Η επι-
κίνδυνη ένταση και διάρκεια του πολεμικού
πυρετού που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες
έχει σαν βασική της αιτία τους υπαρκτούς αν-
ταγωνισμούς για τον οικονομικό και γεωστρα-
τηγικό έλεγχο μιας τεράστιας περιοχής της
Ανατολικής Μεσογείου που το ελληνικό και το
τουρκικό κράτος αντιμετωπίζουν όψιμα σαν
“αμπελοχώραφα” τους και εκφράστηκε με τις
εκατέρωθεν μονομερείς συμφωνίες για τις
ΑΟΖ με Λιβύη και Αίγυπτο. Και κλιμακώθηκε
με τις παρεμβάσεις των δυνάμεων που τώρα
παριστάνουν τους μεσολαβητές- με την κάθε
πλευρά να τρέχει να πλασαριστεί ντε φάκτο
με καλύτερους όρους σε αυτό το “διάλογο”.  

Κοιτάζοντας μπροστά τώρα, και για τους
τρεις εμπλεκόμενους παράγοντες, το ελληνι-
κό κράτος, το τουρκικό κράτος και τους δια-
μεσολαβητές, η επανέναρξη των διμερών
“διερευνητικών επαφών” Ελλάδας-Τουρκίας
που αναμένεται να ακολουθήσουν την Σύνοδο
της ΕΕ δεν αποτελεί μια ειλικρινή προσέγγιση
με άξονα την ειρήνη και το καλό των λαών της
Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ένα μέσο ώστε η
κάθε εμπλεκόμενη πλευρά να εδραιώσει, στρι-
μώχνοντας η μια την άλλη, τα δικά της συμφέ-
ροντα στην περιοχή με τα μικρότερα δυνατά
ανταλλάγματα. 

Ξεκινώντας από τους “διαμεσολαβητές”, οι
πρωτοβουλίες της Μέρκελ, που παρουσιάζε-
ται λίγο-πολύ σαν η “ψύχραιμη” φωνή, έχουν
πολλαπλούς στόχους: Να στείλουν το μήνυ-
μα, ότι αυτός που αποφασίζει στην Ανατολική
Μεσόγειο, δεν είναι ο Ερντογάν (ούτε φυσικά
ο Μητσοτάκης, όσες συμφωνίες και αν συνά-
ψουν οι δύο τους με τη Λιβύη και την Αίγυπτο

  Η Ε.Ε. –    “     
Σε λίμνη μετατράπηκε η πόλη της Καρδί-

τσας και ένα μεγάλος μέρος του Θεσ-
σαλικού κάμπου μετά το πέρασμα του

Ιανού, αφήνοντας πίσω του μέχρι στιγμής
τρεις νεκρούς, μια αγνοούμενη, χιλιάδες εγ-
κλωβισμένους -ακόμη και την Τρίτη το πρωί η
πυροσβεστική συνέχιζε να απεγκλωβίζει αν-
θρώπους από το χωριό Οξυά- 5.000 περίπου
πλημμυρισμένα σπίτια και τεράστιες κατα-
στροφές στην αγροτική παραγωγή και σε
υποδομές, δημόσιες και ιδιωτικές. 

“Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Πλημ-
μύρισαν χιλιάδες διαμερίσματα, σπίτια και
χώροι που βρίσκονταν σε υπόγεια και ισόγεια
και στην πόλη και σε χωριά. Πέσανε γεφύρια,
δρόμοι υποχώρησαν και ολόκληρα χωριά
αποκλείστηκαν” δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Γιάννης Κούτρας, γιατρός στο Ιπ-
ποκράτειο Θεσσαλονίκης με καταγωγή από
το Πεδινό Καρδίτσας. “Το δικό μου το χωριό
τη γλύτωσε, αλλά οι καταστροφές σε όλο το
νομό είναι τεράστιες καθώς πλημμύρισε ο
Πηνειός και ό, τι παραπόταμος υπάρχει με
αποτέλεσμα να πληγούν ταυτόχρονα περιο-
χές από την Καρδίτσα μέχρι το Μουζάκι. 

Η Καρδίτσα έγινε και αυτή λίμνη, με το νε-
ρό να παρασέρνει αυτοκίνητα, κάδους και
ό,τι άλλο έβρισκε στο δρόμο. Τα νερά μυρί-
ζουν πετρέλαιο από λέβητες κλπ, ενώ η πόλη
έμεινε για ώρες χωρίς ρεύμα και νερό – και
πολλά χωριά παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύ-
μα. Η οικονομική καταστροφή είναι τεράστια
για τους αγρότες καθώς η πλημμύρα ήρθε
ακριβώς πριν μαζευτεί το μπαμπάκι και ο κίν-
δυνος για νέες πλημμύρες δεν έχει περάσει
ακόμη στις αγροτικές εκτάσεις. Ο κόσμος
έζησε δραματικές στιγμές, φίλοι και συγγε-
νείς έπαιρναν την Πυροσβεστική που αδυνα-
τούσε να απαντήσει και όταν αυτό συνέβαι-
νε, ενημέρωναν ότι έρχονται μόνο αν κινδυ-
νεύει άμεσα η ζωή κάποιου.

Οι πιο ηλικιωμένοι δεν θυμούνται να έχει
συμβεί στη ζωή τους παρόμοιας έντασης και
έκτασης πλημμύρες. Η καταστροφή στον
θεσσαλικό κάμπο είναι αποτέλεσμα του φαι-
νομένου της κλιματικής αλλαγής. Πλημμύρες
και ακραία φαινόμενα που συνέβαιναν πιο
σπάνια, συμβαίνουν τώρα με μεγαλύτερη συ-
χνότητα και ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Στην

Καρδίτσα μέσα σε μια μέρα έπεσε τόσο νερό
όσο πέφτει ένα χρόνο. Δεύτερο, είναι αποτέ-
λεσμα μιας πολιτικής που δεν παίρνει κανένα
απολύτως μέτρο για την προστασία από τις
καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ –
και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου μιλά-
με για μια περιοχή πεδινή, εξαιρετικά επίφο-
βη για πλημμύρες, καθώς η Καρδίτσα βρί-
σκεται στο πιο χαμηλό σημείο του θεσσαλι-
κού  κάμπου. Υπάρχουν μπαζωμένα ρέματα
και στα χωριά και στις πόλεις με πιο χαρα-
κτηριστική την περίπτωση του Κέντρου Υγεί-
ας στο Μουζάκι που κατέρρευσε γιατί βρι-
σκόταν δίπλα ακριβώς στην κοίτη του ποτα-
μού. Οι δυνάμεις και τα μέσα της Πυροσβε-
στικής, των δήμων αλλά και όλων όσων υπη-
ρεσιών εμπλέκονται σε καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης, είναι απελπιστικά λίγα, μέσα
από το τι έχει σημάνει η χρόνια πολιτική περι-
κοπών στις δαπάνες. 

Καταστροφή
Η καταστροφή που έπληξε την Καρδίτσα

δεν έχει να κάνει απλά με μια λάθος εκτίμηση
για το που θα χτυπούσε τελικά ο Ιανός. Τα
ίδια τα φαινόμενα είναι αποτέλεσμα ενός συ-
στήματος που βάζει τα κέρδη από τα ορυκτά
καύσιμα πάνω από το περιβάλλον ενώ η αδυ-
ναμία να αντιμετωπιστεί η καταστροφή είναι
αποτέλεσμα μιας πολιτικής που προτιμάει να
δαπανά δις ευρώ για το φυσικό αέριο στις
ΑΟΖ και στις πολεμικές δαπάνες παρά να τα
δίνει για την αντιμετώπιση των φυσικών κατα-
στροφών”.

Στις πληγείσες περιοχές ξεχειλίζει η οργή

όπως έδειξαν διαμαρτυρίες κατά του Μητσο-
τάκη, την Τρίτη στην Καρδίτσα. 

“Το μέγεθος της καταστροφής θα μπορού-
σε να έχει αποφευχθεί. Το νερό όπως είναι λο-
γικό ακολούθησε την φυσική του πορεία” ανα-
φέρει ανάμεσα σε άλλα η ανακοίνωση της
Αριστερής Παρέμβασης στη Θεσσαλία-Ανταρ-
σία για την Ανατροπή. “Όποιος αδειοδότησε ή
νομιμοποίησε παρεμβάσεις σε αυτή την πο-
ρεία είναι εγκληματίας. Εκείνοι που με υπερη-
φάνεια υπερασπίζονται και πραγματοποιούν
τεχνητές στενώσεις στη διατομές των κοιτών
των  ποταμών με ή χωρίς εκτροπή αυτών, εί-
ναι εγκληματίες. Εκείνοι που πετσόκοψαν
τους προϋπολογισμούς για τους καθαρισμούς
ρεμάτων και σειρά άλλων απαραίτητων κοινω-
νικών έργων, λόγω των «εθνικών στόχων» και
των «πλεονασμάτων» είναι εγκληματίες…

Δε θέλουμε ούτε μπαλώματα, ούτε κου-
κουλώματα. Θέλουμε πλήρη αποζημίωση και
αποκατάσταση των ζημιών. Θέλουμε άμεση
και επαρκή αποζημίωση σε όλους τους πλη-
γέντες για την καταστροφή κάθε κατοικίας,
επαγγελματικής στέγης, αγροτικής παραγω-
γής, επαγγελματικού εξοπλισμού και οποιου-
δήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου του
Λαού του νομού Καρδίτσας. Θέλουμε άμεσο
και σοβαρό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό που
να εντάσσεται στο πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων. Θέλουμε την απόδοση ποινικών
ευθυνών στο πολιτικό προσωπικό που διαχει-
ρίστηκε την εν λόγω κατάσταση και σε όλους
εκείνους που άφησαν απροστάτευτη την πε-
ριοχή της Καρδίτσας”.

Γ.Π.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ  Στον βωμό των περικοπών

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Το Κέντρο Υγείας στο Μουζάκι
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αντίστοιχα) αλλά οι μεγάλες δυνάμεις της Ευ-
ρώπης και τα συμφέροντα που αυτές εκπρο-
σωπούν – και μάλιστα αναβαθμισμένα όσον
αφορά τις ΗΠΑ και την παρουσία τους στην
περιοχή. 

Συμφέροντα που, εξάλλου, έχουν ενεργή
παρουσία σε όλα τα σχέδια εξορύξεων, διακί-
νησης και αγωγών που βρίσκονται στα σκαριά
στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλουν να στείλουν
μήνυμα στο εσωτερικό της ΕΕ, ότι πέρα από
τη Γαλλία και το ρόλο της σαν στρατιωτική δύ-
ναμη στην περιοχή, η Γερμανία είναι  δύναμη
που έχει πολιτικά τον έλεγχο της κατάστασης.
Να εξασφαλίσουν ότι το τουρκικό κράτος θα
συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του βασικού δε-
σμοφύλακα των προσφύγων, έξω από τα σύ-
νορα της Ευρώπης-Φρούριο, με τα σχετικά οι-
κονομικά και όχι μόνο ανταλλάγματα. 

Μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό πλαίσιο, τα
τηλέφωνα του Τραμπ στον Μητσοτάκη και
στον Ερντογάν πριν ένα μήνα, αλλά και η
επερχόμενη επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα -
και μάλιστα στη βάση της Σούδας- θέλουν να
στείλουν σαφές μήνυμα ότι και οι ΗΠΑ – συγ-
κεκριμένα ο 6ος στόλος- είναι παρών όσο πα-
ρών είναι και ο ρωσικός στόλος στη Συρία.

Όλοι αυτοί οι -ανταγωνιστικοί μεταξύ τους-
παράγοντες αποτελούν εγγύηση ότι, με τον
ίδιο τρόπο που οι πρωτοβουλίες των μεγάλων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων οδήγησαν στην κλι-
μάκωση της έντασης, έτσι και ο ίδιος ο “διάλο-
γός” τον οποίο μεθοδεύουν δεν θα σταματήσει
την ένταση: είτε μέσα από ένα ακόμη ναυάγιο
συνομιλιών, είτε μέσα από αποφάσεις, που θα
αφήνουν δυσαρεστημένη τη μια, την άλλη, τις
δύο ή και περισσότερες πλευρές που εμπλέ-
κονται στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Έχουμε μια μεγάλη ιστορική εμπειρία για το
πώς έχουν λειτουργήσει ιστορικά οι πρωτο-
βουλίες των ιμπεριαλιστικών θεσμών -είτε λέ-
γονται ΝΑΤΟ, είτε ΕΕ, είτε ΟΗΕ- στην Κύπρο,
στην πρώην Γιουγκοσλαβία και πιο πρόσφατα
στην Λιβύη (άλλο ένα μέτωπο που υποτίθεται
θέλουν να “λύσουν” οι ηγέτες της ΕΕ παράλ-
ληλα με το ελληνοτουρκικό) οδηγώντας τελικά
την χώρα σε ένα εμφύλιο πόλεμο στον οποίο η
Ιταλία στήριζε τον Σάρατζ και η Γαλλία και η
Ελλάδα τον Χαφτάρ! Από την εποχή της αποι-
κιοκρατίας κιόλας, και μετά το τέλος της, οι
παρεμβάσεις των ιμπεριαλιστών όχι μόνο δεν
φέρνουν ειρήνη στους λαούς της περιοχής αλ-
λά ρίχνουν λάδι στην φωτιά.  

Χαρακτηριστικό από αυτήν την άποψη είναι
ένα από τα πρότζεκτ της ΕΕ που συζήτησαν οι
υπουργοί Εξωτερικών παράλληλα με τα ελλη-
νοτουρκικά και ακούει στο όνομα “Νότια Γειτο-
νιά” περιλαμβάνοντας προγράμματα “συνερ-
γασίας” με δέκα χώρες της Αφρικής και της
Μέσης Ανατολής (Αίγυπτο, Λιβύη, Λίβανο, Αλ-
γερία κ.α). Ένα όνομα εξόφθαλμα προκλητικό
και αποκαλυπτικό για το πως βλέπουν τη Με-
σόγειο και την ευρωπαϊκή πολιτική “καλής γει-
τονίας” ακόμη και σήμερα όλοι οι παλιοί αποι-
κιοκράτες. Με τον ίδιο τρόπο που οι ΗΠΑ θεω-
ρούσαν “πίσω αυλή” τους νότιους γείτονές
τους στη Λατινική Αμερική.

Το ίδιο υποκριτική είναι και η στάση που
κρατάνε ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης, που
στο μεταξύ έχουν ρίξει τους τόνους. Ο Ερντο-
γάν απέσυρε το Ορούτς Ρεϊς, ο ελληνικός στό-

λος επέστρεψε στο ναύσταθμο, ο Μητσοτάκης
δεν επιμένει σε απόφαση για κυρώσεις (του-
λάχιστον σε αυτήν τη Σύνοδο) αλλά αυτό για
το οποίο ετοιμάζονται οι δύο πλευρές – και
μάλιστα καταμεσής της χειρότερης οικονομι-
κής κρίσης και της κρίσης της πανδημίας –
δεν είναι η ειρήνη αλλά ο πόλεμος! 

Με την ύφεση, να χτυπάει και στις δύο χώ-
ρες διψήφια νούμερα στις προβλέψεις για το
2020, και οι δύο κυβερνήσεις έχουν ήδη εξαγ-
γείλει νέα θηριώδη εξοπλιστικά προγράμματα
για την “προστασία της πατρίδας”, την ίδια
ώρα που αφήνουν απροστάτευτη την εργατική
τάξη, αντιμέτωπη με τον κορονοϊό, την ανερ-
γία και τη σκληρή λιτότητα που έρχεται. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Μητσοτάκης
ανέδειξε σαν  βασικό άξονα στην ομιλία του
στη ΔΕΘ το εξοπλιστικό, “ένα πρόγραμμα φι-
λόδοξο αλλά εντός των δυνατοτήτων της χώ-
ρας... Προχωράμε σε 15 χιλιάδες προσλήψεις
αλλά και επενδύσεις στην αμυντική βιομηχα-

νία... Τα Ραφάλ θα αντικαταστήσουν τα Μιράζ.
Έξι καινούργια και δώδεκα ελαφρώς μεταχει-
ρισμένα. Τα πρώτα θα φτάσουν στα μέσα του
2021 και θα ολοκληρωθεί η αγορά το 2022.
Εδώ και μία δεκαετία δεν έγινε επένδυση στο
ναυτικό και για αυτό αγοράζονται τέσσερις
φρεγάτες”. Για τη στρατιωτική θητεία τόνισε
ότι “εξετάζεται αύξηση, όχι πέραν των 12 μη-
νών” και “υποχρεωτική στράτευση στα 18”. 

Ό, τι και να λέει ο Μητσοτάκης ότι “δεν θα
μπούμε σε κούρσα εξοπλισμών”, στην πράξη
κάνει το αντίθετο – παρόλο που ρίχνει τους τό-
νους για να περιορίσει τις αντιδράσεις του αν-
τιπολεμικού κινήματος, της νεολαίας και βέ-
βαια του εργατικού κινήματος.  Ενδεικτικός
αυτής της προσπάθειας ήταν ο τραγέλαφος
του  υπουργού Άμυνας Παναγιωτόπουλου,
που σε ομιλία του σε συνέδριο του Economist
την περασμένη εβδομάδα κοκορευόταν ότι
“μιλάμε για δαπάνες 10 δισ. ευρώ” για να ανα-
σκευάσει τρεις μέρες αργότερα σε συνέντευ-

ξή του στα ΝΕΑ, ότι «δεν πρόκειται για... εξο-
πλιστικό μαμούθ ύψους 10 δισ., όπως εσφαλ-
μένως διαδίδεται, αλλά για ένα πρόγραμμα
σταδιακής, έξυπνης και εξειδικευμένης ενίσχυ-
σης των Ενόπλων Δυνάμεων”! 

Σε αυτό το νέο εξοπλιστικό εξέχουσα θέση
έχει η Γαλλία αλλά και η Γερμανία που έτρεξε
να μπει στο παζάρι και βέβαια οι ΗΠΑ. Σύμφω-
να με την Καθημερινή, στη συνάντηση του Μη-
τσοτάκη και του Δένδια με τον Πομπέο θα συ-
ζητηθεί  “η ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαί-
ας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) Ελλάδας
και ΗΠΑ... Θεωρείται δεδομένο ότι στον κ.
Πομπέο και την αμερικανική αντιπροσωπεία θα
τεθούν ελληνικά αιτήματα όχι μόνο για τη συ-
νεργασία στον εξοπλιστικό τομέα, αλλά και τη
βοήθεια στη βελτίωση κάποιων υποδομών των
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων”. 

Και αν η μια εξόφθαλμη υποκρισία του “δια-
λόγου” αφορά στους εξοπλισμούς, η άλλη
αφορά στους πρόσφυγες. Η απόλυτη ξεφτίλα
της ΕΕ, που “αδυνατεί” να δεχτεί τους 20 χι-
λιάδες πρόσφυγες της καμμένης Μόριας. Η
απόλυτη ξεφτίλα της ελληνικής κυβέρνησης,
που όχι μόνο συμμετέχει σε αυτό το παζάρι,
αλλά το μόνο που βρήκε να στείλει σαν βοή-
θεια στις χιλιάδες άστεγες οικογένειες ήταν τα
ΜΑΤ και απειλές απέλασης σε όσους δεν δέ-
χονται να καταλήξουν στις κλειστές δομές-φυ-
λακές που ετοιμάζει. Η απόλυτη ξεφτίλα και
του Ερντογάν που πουλάει “αντιμπεριαλισμό”
στην εργατική τάξη της Τουρκίας, την ίδια
στιγμή που είναι έτοιμος να τα κάνει πλακάκια
σε βάρος των προσφύγων όπως είχε κάνει και
με τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας το 2016. 

Σε αυτόν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στον ελ-
ληνικό και τον τουρκικό καπιταλισμό για το
ποιος θα είναι κάθε φορά ο καλύτερος δερβέ-
ναγας του ιμπεριαλισμού σε μια από τις πιο
θερμές περιοχές του πλανήτη, δεν έχουμε να
περιμένουμε τίποτε θετικό ούτε από τους εκά-
στοτε διαχειριστές τους ούτε και από τους ιμ-
περιαλιστές. 

Μέσα σε ένα περιβάλλον που η κλιματική
αλλαγή και η λιτότητα απειλεί ολόκληρες πε-
ριοχές, όπως είδαμε πρόσφατα από την Κε-
φαλλονιά μέχρι την Καρδίτσα, oι κυβερνήσεις
είναι έτοιμες να προκαλέσουν πολεμικό επει-
σόδιο για την διακίνηση και τον έλεγχο των εν-
δεχόμενων ορυκτών καυσίμων της Μεσογείου,
την ίδια ώρα που η παγκόσμια και οι τοπικές
οικονομίες βυθίζονται στην ύφεση και στη δίνη
του κωρονοϊού. Είναι παρανοϊκό αλλά πότε ο
καπιταλισμός υπήρξε ένα ορθολογικό σύστη-
μα;  

Η μοναδική απάντηση σε αυτήν την παρά-
νοια είναι ο απλός κόσμος που λέει πλειοψηφι-
κά όχι στον πόλεμο από τα γκάλοπ (και στις
δύο πλευρές των συνόρων) μέχρι τους δρό-
μους απαιτώντας λεφτά για την υγεία και την
παιδεία και όχι για τα όπλα. Είναι το αντιπολε-
μικό κίνημα διεθνιστικής αλληλεγγύης που
συντονίζεται στην Ελλάδα, την Τουρκία, την
Κύπρο, τη Συρία και την Αίγυπτο, με πρωτο-
βουλίες όπως η κοινή διακήρυξη που δημοσι-
εύσαμε στο προηγούμενο φύλλο της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης (και μπορείτε να διαβάσετε
εδώ https://ergatiki.gr/article.php?id=22787&is-
sue=1438).

Γιώργος Πίττας

  Η     “μεσολαβητής” δεν φέρνει την ειρήνη

Στην πάλη ενάντια στην απειλή ελληνοτουρκικού πολέμου, σύμμαχός μας δεν είναι η ΕΕ της Μέρκελ 
και του Μακρόν, αλλά το κίνημα ενάντια στην Ευρώπη φρούριο και το “αραβικό πεζοδρόμιο”.  



Με δεκάδες καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα που αυξά-
νονται μέρα με τη μέρα απαντάει και το μαθητικό κίνη-
μα στην πολιτική της διάλυσης της δημόσιας Παιδείας.

Με πανό που βάζουν για τη μείωση μαθητών ανά τάξη, προσλή-
ψεις εκπαιδευτικών και καθαριστριών, λεφτά για την Παιδεία,
μέχρι και αντιφασιστικά συνθήματα, οι μαθητικές καταλήψεις
δείχνουν καθαρά ότι διεκδικούν μέτρα προστασίας και συντονί-
ζονται με τα αιτήματα των εκπαιδευτικών. Την Τετάρτη 23/9 ορ-
γανώνονται τοπικές μαθητικές κινητοποιήσεις σε πολλά Δημαρ-
χεία στην Αττική, ενώ την Πέμπτη 24/9 καλείται μαθητικό συλ-
λαλητήριο στις 10πμ στα Προπύλαια.

“Το αίτημα για τη μάσκα που έχουν διάφορες καταλήψεις,
πολλοί το εκλαμβάνουν ότι είμαστε αρνητές της μάσκας, ενώ
δεν είναι έτσι”, τονίζει ο Νίκος, μαθητής στο Ελληνικό. “Στην
κατάληψη στο σχολείο μου διεκδικούμε 15 μαθητές ανά τάξη.
Χρειάζεται η προσπάθεια για να μαζέψουμε τους μαθητές του
σχολείου και να συζητήσουμε για τα μέτρα προστασίας που
διεκδικούμε και να υπάρξει συλλογικότητα στις δράσεις μας.

Ήδη έχουμε παραπάνω κρούσματα σε σχέση με όταν κλείσανε
τα σχολεία στην πρώτη φάση της πανδημίας, ενώ προβλέπεται
ακόμα μεγαλύτερη έξαρση το χειμώνα. Δε γίνεται να μείνουμε
στάσιμοι”.

“Προχωρήσαμε σε κατάληψη με την ομόφωνη απόφαση του
σχολείου και έχουμε μαζί μας και τους καθηγητές μας σε αυτή
την προσπάθεια”,μας δήλωσε ο Ιάσονας, μαθητής του Πειρα-
ματικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης. “Από 1 Σεπτέμβρη δε
υπάρχει καθαρίστρια στο λύκειο μας , και αυτό είναι και το με-
γαλύτερο πρόβλημα. Είναι αδιανόητο σε ένα σχολείο περίπου
250 παιδιών να μην υπάρχει καθαρίστρια. Οι τουαλέτες είναι σε

άθλιες συνθήκες και αίτημα είναι η πρόσληψη εδώ και τώρα
προσωπικού υγιεινής πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, απαι-
τείται να δοθεί λύση στο πρόβλημα του συνωστισμού στις τά-
ξεις και στους χώρους του σχολείου. Τέλος διεκδικούμε να δο-
θεί λύση στο ζήτημα της μετακίνησης προς και από το σχολείο
με μείωση και κατάργηση του εισιτηρίου”.
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Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με δεκά-
δες πανό από ΕΛΜΕ, συλλόγους Α'
Βάθμιας, ενώσεις γονέων και συλλό-

γους φοιτητών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
17/9 το απόγευμα.  Στο συλλαλητήριο επίσης
συμμετείχαν και έκαναν χαιρετισμό οι απολυ-
μένες καθαρίστριες του Δήμου Αθήνας.

“Είμαστε εδώ εκπαιδευτικοί και γονείς, για
τα αυτονόητα μέτρα που έπρεπε να υπάρχουν
για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων”, τό-
νισε η Σταυρούλα Τσακανίκα, γραμματέας ΣΕ-
ΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
“Είμαστε η μοναδική χώρα παγκοσμίως που
αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη
αντί να μειωθεί. Να βρεθούν χώροι  ώστε να
σπάσουν τα τμήματα με μέγιστο αριθμό μαθη-
τών τους 15, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί εκ-
παιδευτικών για να στελεχωθούν τα τμήματα,
επαναλαμβανόμενα τεστ ανίχνευσης του ιού.
Επίσης, να γίνουν προσλήψεις καθαριστριών,
που ήρθαν πάρα πολύ αργά. Το πρώτο 10ήμε-
ρο στα περισσότερα σχολεία δεν υπήρχε η
παραμικρή καθαριότητα. Αν δεν γίνουν όλα
αυτά, τα πρωτόκολλα που μας έχουν στείλει
είναι ανεφάρμοστα. Τίποτα δε λειτουργεί, όσο
κι αν προσπαθούν να δείξουν το αντίθετο η κυ-
βέρνηση και το Υπουργείο. 

Εμείς σαν σύλλογος Α' βάθμιας βάλαμε πα-
νό με τα αιτήματά μας στις διάφορες περιοχές
για να ενημερωθούν οι γονείς και ο κόσμος”.

“Χρειάζεται άμεσα απεργιακή κλιμάκωση”,
επισήμανε η Ελένη Τσόλκα, δασκάλα. “Πρώτη
φορά μετά από χρόνια έχουν ξεκινήσει τα σχο-
λεία με τόσα κενά σε εκπαιδευτικούς. Στον Πει-
ραιά μόνο στα πρωϊνά τμήματα της Α' βάθμιας
λείπουν 105 αναπληρωτές. Είναι τραγικό τά-
ξεις του Δημοτικού να μην έχουν ακόμα δάσκα-
λο. Περιμένουμε τη Β' φάση προσλήψεων, που
εν μέσω επιδημίας υποτίθεται ότι απαγορεύε-
ται να μπαίνουν άλλα άτομα στις αίθουσες. Αν-
τίθετα για να καλυφθούν τα κενά μπαίνουν εκ
περιτροπής εκπαιδευτικοί σε διαφορετικές τά-
ξεις, άρα δεν μπορεί να διατηρηθεί η λεγόμενη
“τάξη-κάψουλα”. Οι πρώτες μέρες ήταν πολύ
δύσκολες, ειδικά με τα μικρά παιδιά. Όταν εί-
ναι πολλά σε μία τάξη πρέπει να φωνάζεις για
να σε ακούσουν μέσα από τη μάσκα, που δεν
είναι εκπαιδευτικά σωστό. Οι δυσκολίες εφαρ-
μογής των μέτρων, όπως τα ξεχωριστά δια-

λείμματα, πέφτουν πάνω στο σύλλογο διδα-
σκόντων, που πρέπει να τετραγωνίσει τον κύ-
κλο για να βρει λύσεις. Ο υπεύθυνος εκπαιδευ-
τικός covid, που πλέον υπάρχει στα σχολεία,

δεν έχει καμία επιπλέον εκπαίδευση. Μόνο από
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να εκπαιδεύσει ο
ίδιος εκπαιδευτικούς και μαθητές. Όποιο πρό-
βλημα και να υπάρξει, πέφτει πάνω μας”

“Μοιράσαμε υλικό και μιλήσαμε με τον κό-
σμο στη Νέα Σμύρνη από κοινού η τοπική ΕΛ-
ΜΕ, οι σύλλογοι δασκάλων και οι ενώσεις γο-
νέων”, δήλωσε η Έβελυν Αγγελίδη, μέλος ΔΣ
ΕΛΜΕ Καλλιθέας. “Η ανταπόκριση ήταν μεγά-
λη γιατί οι περισσότεροι έχουν παιδιά και εγ-
γόνια στα σχολεία και βλέπουν ότι τα προβλή-
ματα είναι τεράστια. Το μόνο μέτρο είναι το
μπαλάκι της “ατομικής ευθύνης” σε εκπαιδευ-
τικούς γονείς και μαθητές”, ενώ δεν έχει δοθεί
ούτε ένα ευρώ στην Παιδεία, παρά μόνο μία
μάσκα ως μέσο προστασίας. Οι μαθητές είναι
στοιβαγμένοι 25-27 άτομα σε μία αίθουσα, ενώ
σε αντίστοιχα τετραγωνικά σε ένα κατάστημα
επιτρέπονται 3 άτομα. Είναι επικίνδυνη η κατά-
σταση, ειδικά όταν λείπει και το προσωπικό
που θα καθαρίσει και θα απολυμάνει. Δίνονται
προτεραιότητες στους πολεμικούς εξοπλι-
σμούς, αντί για τη δημόσια Υγεία και Παιδεία.
Συνεχίζουν δηλαδή, ακόμα και σε αυτές τις
συνθήκες, την επίθεση με σκοπό τη διάλυση
της δημόσιας εκπαίδευσης μαζί με την κατα-
πάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων”.

“Χρειάζεται συντονισμός, κλιμάκωση και
απεργία”, μας είπε η Άννα Αδαμίδη, φοιτήτρια
ΦΛΣ. “Παρά το ότι δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι
σχολές, σύλλογοι φοιτητών κατέβηκαν στην
πορεία μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε
κερδίσει αυτό το συντονισμό που χτίστηκε μέ-
σα στους αγώνες του προηγούμενου διαστή-
ματος. Τα προβλήματα που υπάρχουν στα
σχολεία, θα τα αντιμετωπίσουμε και στις σχο-
λές. Πώς θα λειτουργήσει ένα τμήμα με 300
φοιτητές; Είναι προφανές ότι δεν σκοπεύουν
να κάνουν προσλήψεις ώστε να γίνουν δια ζώ-
σης τα μαθήματα. Άρα θα συνεχιστεί η τηλε-
εκπαίδευση με τα πολλά προβλήματα που ση-
μαίνει αυτό. Πολλοί φοιτητές θα αντιμετωπί-
σουν πρόβλημα να έχουν πρόσβαση στον
απαιτούμενο εξοπλισμό, υπολογιστές, ίντερ-
νετ, κάμερα, κτλ. Επίσης, είναι πρόβλημα για
την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικά
στις σχολές έχουμε τόσο το πρόβλημα των
υποδομών, αμφιθέατρα και αίθουσες, όσο με
την έλλειψη μελών ΔΕΠ -προσλήψεις έχουν να
γίνουν πολλά χρόνια- και προσωπικού καθαρι-
σμού, για να λειτουργήσουν τα μαθήματα με
ασφάλεια για την υγεία μας”.  

Μάνος Νικολάου

ΣΧΟΛΕΙΑ Όχι παιχνίδια με την υγεία μας

Μαθητικές
καταλήψεις

Τα σχολεία άνοιξαν, αλλά τα κενά σε εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό είναι
ακόμα τεράστια. Οι πρώτες μέρες μαθημάτων έδειξαν πολύ καθαρά ότι τα προβλήματα

που έχουν να αντιμετωπίσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι τεράστια λόγω της ανυπαρ-
ξίας ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Είναι τεράστια υποκρισία η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα απαγόρευσης συγκεντρώσεων
άνω των 9 ατόμων σε υπαίθριο χώρο και ταυτόχρονα να υπερασπίζεται ότι ο συνωστισμός
25 μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας και εκατοντάδων στις αυλές είναι ασφαλής, γιατί η
κάθε τάξη είναι μια “κυψέλη” που μπορεί να απομονωθεί. Κάνουν σαν να μην ξέρουν ότι οι
μαθητές πηγαίνουν και σε φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που και εκεί ο συνω-
στισμός σε μικρές αίθουσες λύνεται μόνο με την ατομική ευθύνη και τη μάσκα. Η χρηματο-
δότηση στη Δημόσια Παιδεία, σε υποδομές και διορισμούς, είναι απαραίτητη για την
ασφαλή λειτουργία των σχολείων και την καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία για τη μόρφω-
ση των μαθητών. 

Το πραγματικό είναι ότι για την κυβέρνηση πρόκειται για ένα κόστος περιττό με βάση τις
προτεραιότητες της, που θέλει να επιδοτεί τα αφεντικά και να αγοράζει όπλα. Ωστόσο, αυ-
ξάνεται καθημερινά η λίστα με τις σχολικές μονάδες που κλείνουν είτε επιμέρους τμήματα
είτε αναστέλλουν πλήρως τη λειτουργία τους, λόγω εμφάνισης κρουσμάτων κορονοϊού. Η
πλειοψηφία τους βρίσκεται στην Αττική, ενώ κλειστά για μια βδομάδα θα μείνουν όλα τα
σχολεία στην Πέλλα. Αυτή η εικόνα βάζει πιο επιτακτικά την ανάγκη για άμεση ικανοποίηση
των αιτημάτων όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας που ξεκινάει τις κινητοποιήσεις. 

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί η ΕΛΜΕ Πειραιά την Τετάρτη 23/9 στη 1μμ στην
πλατεία Κοραή μπροστά στο Δημαρχείο. Την Τρίτη 22/9 οργάνωσαν κινητοποιήσεις η Γ'
ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής στην κεντρική πλατεία του Ιλίου και η Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας στην πλατεία
Γεωργίου.

17/9, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. 
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Συγκέντρωση-δια-
μαρτυρία στο
Υπουργείο Εσωτε-

ρικών πραγματοποίησε η
Επιτροπή Απολυμένων
Καθαριστριών Σχολείων
του Δήμου Αθήνας τη
Δευτέρα 21/9 το μεσημέ-
ρι. Στην κινητοποίηση
συμμετείχαν επίσης αντι-
πρόσωποι από παρατά-
ξεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αθήνας, που
πρόσφατα υπερψήφισε
για την επαναπρόσληψή
τους και εκπαιδευτικοί,
έχοντας και την απόφα-
ση της Β' ΕΛΜΕ Αθήνας που στήριζε την κινητοποίηση.
Επόμενη παρέμβαση των καθαριστριών θα γίνει στο
δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας στις 28/9.

“Είμαι από την Αλβανία, δουλεύω 22 χρόνια με έν-
σημα εδώ στην Ελλάδα και έχω παιδιά με ελληνική
ιθαγένεια”, μας είπε η Μπούζι Λίντιτα από την Επιτρο-
πή Απολυμένων Καθαριστριών. “Για 360 ευρώ καθαρί-
ζαμε τα σχολεία ακόμα και επί κορονοϊού που όλοι
ήταν στα σπίτια κλεισμένοι. Ξαφνικά μας έδιωξαν από
τη δουλειά μας επειδή δεν έχουμε ελληνική ιθαγένεια.
22 χρόνια δεν την χρειάστηκαν για να καθαρίζω, γιατί
τη ζητούν τώρα; Αυτό είναι ρατσισμός. Έγινε το δημο-
τικό συμβούλιο της Αθήνας που ήμουν μέσα, καταθέ-
σαμε το ψήφισμα για την επαναπρόσληψή μας και το
κερδίσαμε. Ήταν μία νίκη, αλλά δε σημαίνει ότι μας
πήραν πίσω. Δεν σταματάμε τις κινητοποιήσεις μέχρι
να μας πάρουν πίσω. Γι' αυτό ήμασταν στην πανεκπαι-
δευτική κινητοποίηση την Πέμπτη 17/9 και σήμερα ορ-
γανώσαμε την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών”. 

“Στη σημερινή συνάντηση της Επιτροπής απολυμέ-
νων μεταναστριών καθαριστριών και δημοτικών παρα-
τάξεων του Δήμου Αθήνας με την Γενική Γραμματέα
του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Χαραλαμπογιάννη δεν
δόθηκε συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα του δημο-

τικού συμβουλίου Αθήνας, που ζητάει την επαναπρόσ-
ληψη όλων τώρα”, δήλωσε ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος με την “Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας”. “Η Γ.Γ. υποστήριξε ότι “οι δαπάνες για
την καθαριότητα έχουν ταβανιάσει”. 

Αλήθεια, έχει ταβάνι το δικαίωμα στην υγεία των
παιδιών και των εκπαιδευτικών, όταν ο κίνδυνος εξά-
πλωσης του κορονοϊού είναι άμεσος και ορατός; Πό-
σο αξίζουν λοιπόν οι ζωές του κόσμου της εκπαίδευ-
σης; Ο ρατσισμός βλάπτει σοβαρά την υγεία στα σχο-
λεία και πρέπει να πάρει τέλος”.

“Ως πρωτοβάθμιο σωματείο των εκπαιδευτικών
Β'βαθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή των Αμπελοκή-
πων στηρίζουμε με κάθε τρόπο το δίκαιο αγώνα των
καθαριστριών”, ανάφερε ο Ανδρέας Ζανιάς, γραμμα-
τέας της Β' ΕΛΜΕ Αθήνας. “Απαιτήθηκε πιστοποιητικό
ελληνομάθειας γιατί έψαχναν έναν τρόπο να τις βγά-
λουν εκτός εργασίας και έτσι έμειναν άνεργες. Και μά-
λιστα την ώρα που υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα με την
καθαριότητα στα σχολεία. Από στοιχεία του ίδιου του
δήμου χρειάζονται 500 καθαρίστριες, αλλά έχουμε μό-
νο τις μισές αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ
μετά από απόφαση που πήραμε στην ΕΛΜΕ να στηρί-
ξουμε την κινητοποίηση”.

Μ.Ν.
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε παράσταση διαμαρ-
τυρίας στο Υπουργείο
Εργασίας προχώρησε η

ΟΙΕΛΕ (Ομοσπονδία Ιδιωτι-
κών Εκπαιδευτικών Λειτουρ-
γών Ελλάδας). Η Ομοσπονδία
στην ανακοίνωσή της μιλάει
για “ακραία ζητήματα ανο-
μίας που μαστίζουν το χώρο
των Φροντιστηρίων και των
Κέντρων Ξένων Γλωσσών, αλ-
λά και το γεγονός ότι πολλές
από τις μονάδες αυτές είναι
απολύτως ακατάλληλες και
δεν τηρούν στοιχειώδεις προ-
ϋποθέσεις υγιεινής και ασφά-
λειας στην περίοδο της παν-
δημίας”.

Επίσης, θεωρεί ότι ο χαρα-
κτηρισμός των χώρων αυτών
ως “εποχικοί”, δεν είναι
αθώος, αλλά έδωσε τη δυνα-
τότητα σε πολλούς εργοδό-
τες να προχωρήσουν σε “πα-
ράνομες καταγγελίες σύμβα-
σης εκπαιδευτικών ορισμένου
χρόνου με τις πλάτες του
Υπουργείου Εργασίας”. 

Σύμφωνα με καταγγελίες
στην ΟΙΕΛΕ από εργαζόμε-
νους στους χώρους αυτούς,
συνεχίζεται η αποσάθρωση
των εργασιακών σχέσεων. Οι
εργοδότες επιβάλλουν κατα-
γραφή των διαδικτυακών μα-
θημάτων για «μελλοντική χρή-
ση», 60λεπτη διδακτική ώρα,
αντί για 45λεπτη που νόμιμα
προβλέπεται, κερδίζοντας ου-
σιαστικά 15 λεπτά χωρίς απο-
δοχές και ασφαλιστικές ει-
σφορές στους εκπαιδευτι-
κούς, υποχρέωση για εργασία
στους εργαζόμενους που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
υπερωριακή μη αμειβόμενη
απασχόληση για ζητήματα τη-
λε-εκπαίδευσης, κ.α. 

Ταυτόχρονα, παρά τα αυ-
ξανόμενα κρούσματα στα
σχολεία, μαθητές συνωστί-
ζονται σε πολύ μικρές αίθου-
σες, ενώ αμφίβολη είναι και η
τακτική απολύμανση των χώ-
ρων.

“Γίνεται φανερό ότι στην
περίοδο επέλασης του κορω-
νοϊού, ένας χώρος στον
οποίο συναθροίζονται τα
απογεύματα εκατοντάδες χι-
λιάδες παιδιά, εργαζόμενοι
και γονείς, αποτελούν υγει-
ονομικές βόμβες για τη δημό-
σια υγεία. Δυστυχώς, όμως, η
κυβέρνηση και τα Υπουργεία
Παιδείας και Εργασίας κω-
φεύουν”, υπογραμμίζει η
Ομοσπονδία.

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ 24/9 Απεργία στα καράβια
Σε 24ωρη προειδοποιητική Παμπειραϊκή απερ-

γία προχωράνε πέντε ναυτεργατικά σωμα-
τεία (ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΝ, Στέφενσων, ΠΕΕΜΑ-

ΓΕΝ, ΠΕΝΗΗΕΝ) στις 24 Σεπτέμβρη σε όλες τις
κατηγορίες των πλοίων ενάντια στην τροπολογία
του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη που ψηφί-
στηκε το καλοκαίρι στη Βουλή.  Η προετοιμασία
για την οργάνωση της απεργίας συνεχίζεται με εν-
τατικούς ρυθμούς. Πραγματοποιούνται καθημερι-
νές συσκέψεις σε όλα τα καράβια με τη συμμετοχή
όλων των ειδικοτήτων των Ναυτεργατών τόσο στο
λιμάνι του Πειραιά όσο και σε άλλα λιμάνια. 

Όπς αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ: “Στο
επίκεντρο της πάλης είναι τα αντεργατικά μέτρα
για την κατάργηση της ΣΣΕ στην ποντοπόρο ναυτι-
λία, η αντιδραστική παρέμβαση στις εκλογικές δια-
δικασίες των Ναυτεργατικών οργανώσεων, τα κοι-
νωνικοασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προβλήμα-
τα τα οποία έχουν επιδεινωθεί ραγδαία όλο το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα καθώς και τα εργασιακά
προβλήματα που οι εφοπλιστές βρήκαν την ευκαι-

ρία με την υγειονομική κρίση και καθημερινά παρα-
βιάζουν τις ΣΣΕ και τα δικαιώματα των Ναυτεργα-
τών που είναι κατοχυρωμένα στην Ναυτική νομοθε-
σία”, σημειώνει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.
“Καλούμε τον κλάδο και όλους τους Ναυτεργάτες
να συσπειρωθούν στο πλαίσιο των διεκδικήσεων
της ΠΕΝΕΝ, τα αιτήματα της οποίας αφορούν όλο
τον Ναυτεργατικό κόσμο ανεξάρτητα από ειδικότη-
τα μέσα στα πλοία, όλους τους απόμαχους του κύ-
ματος, να δώσουμε την δική μας αγωνιστική απερ-
γιακή απάντηση στις 24/9 βάζοντας μπροστά τα δι-
καιώματα και τα δίκαια αιτήματά μας”.

24ωρη απεργία την ίδια μέρα έχει προκηρύξει
και το σωματείο των Ναυτεργατών στην Πορθμει-
ακή γραμμή Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Λευκίμμη -
Διαπόντια νησιά. 

Όπως επισημαίνει το σωματείο: “Οι εξελίξεις εί-
ναι ραγδαίες και καταλυτικές αφού ο υπουργός
ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής αιφνιδιαστικά
με τροπολογία που κατέθεσε σε φορολογικό νομο-
σχέδιο και η οποία ψηφίστηκε από την πλειοψηφία
της βουλής, κατήργησε την ΣΣΕ στην ποντοπόρο

ναυτιλία για τα κατώτερα πληρώματα και τους
αξιωματικούς επιφέροντας με τον τρόπο αυτό δρα-
ματική μεταβολή και στο σύνολο των εργασιακών
δικαιωμάτων των ναυτεργατών, τα οποία αλλάζουν
επί το χείριστο και ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό
ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος επέκτασης αυτών
των αντιδραστικών αλλαγών και για τα πορθμεία
εσωτερικού.

Παράλληλα με την ίδια νομοθετική ρύθμιση γί-
νονται σοβαρές αλλαγές στη λειτουργία και τις
εκλογικές διαδικασίες των ναυτεργατικών σωματεί-
ων και στην πράξη καταργεί το δικαίωμα του εκλέ-
γεσθαι και με τον τρόπο αυτό αχρηστεύει το Ελλη-
νικό σύνταγμα, τους σχετικούς για τα συνδικάτα
νόμους και τα ίδια τα καταστατικά των ναυτεργατι-
κών σωματείων. Την ίδια στιγμή οι εφοπλιστικές
οργανώσεις αρνούνται την διεξαγωγή διαπραγμα-
τεύσεων για την ανανέωση της ΣΣΕ για το 2020,
όπως είναι αυτή των πορθμείων εσωτερικού, με
αποτέλεσμα τα εισοδήματα των ναυτεργατών να
συρρικνώνονται ακόμη περισσότερο”.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Όχι στις ρατσιστικές απολύσεις

21/9, Συγκέντρωση καθαριστριών στο Υπουργείο Εσωτερικών. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Μη-
χανικών Δημοσίων Υπαλλήλων
(ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) καλεί σε Πανελ-

λαδική Στάση Εργασίας την Πέμπτη 1
Οκτώβρη, από την έναρξη του ωραρίου
μεχρι τις 12 το μεσημέρι με συγκέντρω-
ση στο Υπουργείο Εργασίας στις 9πμ. 

“Να καταβληθούν επιτέλους οι συντά-
ξεις στους συνταξιούχους, τέσσερα χρό-
νια είναι αρκετά”, αναφέρει η ανακοίνω-
ση της Ομοσπονδίας. “Οι ασφαλισμένοι
με παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση
δεν έχουν λάβει ακόμη την οριστική σύν-
ταξη τους λόγω “έλλειψης λογισμικού”
εδώ και τέσσερα χρόνια και τέσσερις μή-
νες καθυστέρησης. Εκτός της παράλλη-
λης ασφάλισης υπάρχει, πέρα από κάθε
λογική, καθυστέρηση και στην απονομή
των συντάξεων από ένα μόνο Ταμείο”.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνταξι-
ούχοι να πρέπει να επιβιώσουν με τις πε-
νιχρές αποδοχές των προσωρινών συν-
τάξεων που αντιστοιχούν στο 40% περί-
που των εν ενεργεία αποδοχών τους, πα-
ρά το ότι επί 40 χρόνια πλήρωναν διπλές
εισφορές.  

Με την κινητοποίησή τους διεκδικούν
την άμεση καταβολή όλων των υπό εκ-
κρεμότητα συντάξεων και προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού στη Δ/νση Συντάξε-
ων του Γ.Λ.Κ. και στη Διεύθυνση Συντά-
ξεων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Επίσης, πα-
λεύουν για αύξηση της προσωρινής σύν-
ταξης, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρε-
πής διαβίωση των συνταξιούχων μέχρι
την έκδοση της οριστικής σύνταξης. Λέ-
νε όχι στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλι-
σης και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα
και ζητούν δημόσιο και κοινωνικό ασφα-
λιστικό σύστημα και κατάργηση όλων
των αντιασφαλιστικών Νόμων.

ΕΜΔΥΔΑΣ
Στάση εργασίας 1/10
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας “υπο-

δέχτηκαν” τον υφυπουργό Υγείας
Κοντοζαμάνη, οι εργαζόμενοι του Ιπποκρά-
τειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 

Ο υφυπουργός υποτίθεται ότι πραγμα-
τοποίησε “αιφνιδιαστική” επίσκεψη την Τε-
τάρτη 16/9, στο νοσοκομείο. Η διοίκηση
προσπάθησε να αποφύγει τις αντιδράσεις
αρχικά μην ανακοινώνοντας την επίσκεψη
και στη συνέχεια διεψεύδοντάς την. Δεν τα
κατάφερε. Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθη-
καν στην πύλη του νοσοκομείου και όπως
μας λέει ο Γιάννης Κούτρας, εκλεγμένος
στο Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων: “σε
ελάχιστο χρόνο καταφέραμε και κινητοποι-
ήσαμε μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων,
κύρια συμβασιούχους. Δεν πήραμε καμία
απάντηση από τον υφυπουργό για τους 27
επικουρικούς του Ιπποκράτειου, παρά μό-
νο αόριστες υποσχέσεις για τους συμβασι-
ούχους και επανάληψη των γνωστών εξαγ-
γελιών περί προσλήψεων. Η δική μας
απάντηση θα είναι ακόμα πιο μαχητική, με
αγώνα διαρκείας για μονιμοποίηση όλων
και μαζικές προσλήψεις. Στείλαμε ένα
πρώτο μήνυμα με τη μαζική συμμετοχή
μας στην απεργιακή διαδήλωση στις 11/9
και συνεχίζουμε οργανώνοντας τους επό-
μενους σταθμούς με τις απεργίες στις 24
Σεπτέμβρη και στις 15 Οκτώβρη”.

Με δύο 24ωρες απεργίες οι εργαζόμε-
νοι των νοσοκομείων συνεχίζουν τον
αγώνα για δημόσια Υγεία που να μπο-

ρεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει
η πανδημία. Την Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη έχει
εξαγγελθεί απεργία από την ΟΕΝΓΕ, την ομο-
σπονδία των γιατρών.  Απεργιακή συγκέντρω-
ση θα γίνει στις 12 μεσ. στο Υπ. Υγείας. Την
Πέμπτη 15 Οκτώβρη, η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε
απεργία και πανελλαδικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα, όπως αποφάσισε το Γενικό της Συμ-
βούλιο μετά τη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη
την Παρασκευή 11/9.

Προσλήψεις, μονιμοποίηση των συμβασιού-
χων, αύξηση της χρηματοδότησης για την
Υγεία, κάλυψη των δεκάδων χιλιάδων κενών
οργανικών θέσεων, είναι οι διεκδικήσεις των
υγειονομικών, απέναντι σε μια κυβέρνηση που
επιμένει να διαχειρίζεται την πανδημία με ψέ-
ματα, περιοριστικά μέτρα και προτεραιότητα
στους πολεμικούς εξοπλισμούς. 

“Είμαστε μόλις στην αρχή του δεύτερου κύ-
ματος, και το, έτσι και αλλιώς, τραγικά υποστε-
λεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας «ζορίζεται»,
όπως η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται. Το
αφήγημα για την ενίσχυση του δημόσιου συ-
στήματος Υγείας καταρρέει σαν χάρτινος πύρ-
γος” σημειώνει η ομοσπονδία των γιατρών. Αν-
τί για αύξηση των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ
υπάρχει μείωση σύμφωνα με τα στοιχεία της
ίδιας της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.
“1017 στο πρώτο κύμα της επιδημίας, 931 στις
18/09, πολλές από αυτές στα χαρτιά. Το 67%
των κλινών ΜΕΘ για Covid-19 είναι ήδη κατει-
λημμένες και τα δύσκολα είναι μπροστά. Αυτό
είναι το περίφημο σχέδιο που έχει εκπονήσει η
κυβέρνηση”, καταγγέλει η ΟΕΝΓΕ.

Επιλογές
“Οι επιλογές της κυβέρνησης μας έφεραν το

δεύτερο κύμα της πανδημίας πιο νωρίς απ' ότι
το περιμέναμε” λέει στην Εργατική Αλληλεγγύη

ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλό-
γου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ.Σάββας και
συνεχίζει: “Υπάρχει μεγάλη οργή στους εργα-
ζόμενους των νοσοκομείων για την εγκληματι-
κή πολιτική των τελευταίων μηνών. Η κυβέρνη-
ση δεν σταμάτησε τις επιθέσεις. Ενισχύει διαρ-
κώς τον ιδιωτικό τομέα και τα δημόσια νοσοκο-
μεία αφήνονται σε κατάσταση χειρότερη από
αυτή που ήταν στην αρχή της πανδημίας. Αυτό
το καταλαβαίνουν όλοι και η οργή έχει μετα-
φραστεί σε πίεση από τη μεριά των εργαζομέ-
νων με αποτέλεσμα οι συνδικαλιστικές ομο-
σπονδίες να εξαγγέλουν δυο νέες απεργίες.
Έπαιξε ρόλο η επιτυχία της κινητοποίησης στις
11 Σεπτέμβρη με τη διαδήλωση στη Θεσσαλο-
νίκη αλλά και τις συγκεντρώσεις σε μια σειρά

πύλες νοσοκομείων στην Αθήνα. Είναι
πάρα πολύ κρίσιμη η επιτυχία αυτών των
απεργιών για όλη την εργατική τάξη.
Μπορούν και πρέπει να μετατραπούν σε
απεργίες – σεισμό και οι δύο απεργίες
και γι' αυτό καλούμε σαν Συντονιστικό
Νοσοκομείων, τις δύο ομοσπονδίες να
συντονιστούν. Και η ΠΟΕΔΗΝ να καλέ-
σει απεργία στις 24/9 μαζί με την ΟΕΝ-
ΓΕ και αντίστοιχα η ομοσπονδία των για-
τρών να καλέσει απεργία στις 15/10.
Στον Αγ. Σάββα βγάλαμε στάση εργα-
σίας την Πέμπτη 24/9 για όλο το μη ια-
τρικό προσωπικό. Η δράση των εργαζό-
μενων στα δημόσια νοσοκομεία χρειάζε-
ται να είναι ενιαία. 

Χαρακτηριστικό για το τι επικρατεί
στα νοσοκομεία είναι το τι γίνεται στο
ΓΝΑ Γεννηματάς. Μετατρέπουν μια πα-
θολογική κλινική σε κλινική covid. Χωρίς
σχεδιασμό ουσιαστικά επιτάσσουν  μια
κλινική δημόσιου νοσοκομείου, αντί να
επιτάξουν τον ιδιωτικό τομέα. Με αυτό
τον τρόπο μπλοκάρεται η ομαλή λει-
τουργία ενός ολόκληρου νοσοκομείου,
καθώς είναι κρίσιμη η παθολογική κλινι-
κή. Αυτό έχει ξεσηκώσει μεγάλες αντι-

δράσεις στο ΓΝΑ Γεννηματάς αλλά έχει ανοί-
ξει τη συζήτηση και σε άλλα νοσοκομεία που
λένε ότι δεν θα ανεχτούν τέτοιου τύπου κυβερ-
νητικές αποφάσεις. Η λύση είναι μία. Προσλή-
ψεις, μονιμοποιήσεις, επίταξη της ιδιωτικής
Υγείας και όλα τα λεφτά που θέλει να τα δώσει
για εξοπλιστικά προγράμματα και φρεγάτες,
να πάνε στα νοσοκομεία τώρα. 

Οργανώνουμε λοιπόν την επιτυχία των απερ-
γιών στις 24/9 και 15/10 αλλά και την αντιφασι-
στική στάση εργασίας στις 7/10 και το Συντονι-
στικό Νοσοκομείων δίνει όλες του τις δυνάμεις
σε αυτό. Με συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα,
εξορμήσεις και περιοδείες, με έκδοση προκή-
ρυξης και αφίσσας”.

Σ.Μ.

24/9 15/10 Διπλή απεργία

Οργή έχει προκαλέσει στους εργαζόμε-
νους του ΓΝΑ Γεννηματάς, η απόφαση
για μετατροπή του σε νοσοκομείο ανα-

φοράς για τον κορονοϊό, χωρίς να έχει γίνει η
οποιαδήποτε προετοιμασία για αυτό. 

Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατρο-
πή, το συνδικαλιστικό σχήμα που συμμετέχουν
και οι συντρόφισσες/οι από την Πρωτοβουλία
Νυστέρι, καλεί σε μαζική συμμετοχή στις
απεργίες 24/9 και 15/10 και διεκδικεί άμεση
πραγματοποίηση γενικής συνέλευσης των ερ-
γαζόμενων του νοσοκομείου. Όπως καταγγέ-
λει σε ανακοίνωσή της, υπουργείο, διοίκηση,
επιτροπή Covid19 και κάποιοι συντονιστές δι-
ευθυντές αποφάσισαν να μετατρέψουν την Α’
Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου σε κλινι-
κή νοσηλείας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κο-
ρονοϊού. Αυτό επιβαρύνει ιδιαίτερα τις άλλες
δύο παθολογικές κλινικές -και τους εργαζόμε-
νους σε αυτές- εφημερεύοντας ανά οκτώ ημέ-
ρες αντί ανά δώδεκα που ίσχυε μέχρι τώρα.
Ταυτόχρονα η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων

(ΜΕΛ) μεταφέρεται σε θαλάμους της Β’ Χει-
ρουργικής, με τους νοσηλευτές της να επωμί-
ζονται το έργο της ΜΕΛ.

“Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για
προσλήψεις και θωράκιση του ΕΣΥ μέσα στο
προηγούμενο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι
δεν έγιναν οι αναγκαίες προσλήψεις ούτε σε
ιατρικό, ούτε σε νοσηλευτικό προσωπικό” ση-
μειώνει η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή. 

“Ήδη γνωρίζουμε ότι οι παθολογικές κλινικές
του Νοσοκομείου μας νοσηλεύουν τριπλάσιο
αριθμό ασθενών από αυτό των κλινών τους
(κλίνες 25, νοσηλευόμενοι 80) ενώ λειτουργούν
με ελλείψεις σε ειδικευόμενους γιατρούς, επι-
μελητές, νοσηλευτές. Σ' αυτά έρχεται να προ-
στεθεί η υποστελέχωση συνολικά του Νοσοκο-
μείου σε εργαστηριακούς, τεχνολόγους, τραυ-
ματιοφορείς, βοηθούς θαλάμου κλπ. Επιπλέον
μία σειρά από νοσοκομεία με τα οποία συνεφη-
μερεύαμε έχουν εξαιρεθεί από τις γενικές εφη-
μερίες λόγω του ότι έχουν μετατραπεί σε νο-

σοκομεία αναφοράς στρέφοντας έναν ικανό
αριθμό περιστατικών στο δικό μας νοσοκομείο.
Η συνεχώς αυξανόμενη εντατικοποίηση της ερ-
γασίας μας, χωρίς δυνατότητα ανάπαυσης με
ρεπό μας κάνει επικίνδυνους για τους ασθενείς
μας και τους εαυτούς μας…

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που
πριν την πανδημία ετοιμαζόταν να φέρει τα
ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα)
στα δημόσια νοσοκομεία δεν ενδιαφέρεται για
την υγεία της συντριπτικής πλειοψηφίας του
κόσμου, των εργαζομένων και των παιδιών
τους, των συνταξιούχων, των προσφύγων, των
μεταναστών. Ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα
των μεγαλοκλινικαρχών, των φαρμακοβιομη-
χανιών και όλων των αφεντικών… 

Είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της μά-
χης και δεν αρνούμαστε τα καθήκοντά μας.
Αρνούμαστε όμως να γίνουμε επικίνδυνοι για
τους ασθενείς και τους εαυτούς μας μετατρέ-
ποντας τα νοσοκομεία σε υγειονομικές βόμβες
μετάδοσης του ιού”.

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Όχι άλλη κοροϊδία
Προσλήψεις – 
όχι μπαλώματα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από

την 4η ΥΠΕ στη Θεσσαλονίκη πραγ-
ματοποίησαν την Τρίτη 22/9, υγειονομι-
κοί και κάτοικοι των περιοχών του Ζαγ-
κλιβερίου, Γερακαρούς και Βασιλουδίου.

Αφορμή ήταν οι μετακινήσεις εργαζό-
μενων από τις τοπικές μονάδες πρωτο-
βάθμιας Υγείας σε νοσοκομεία της πό-
λης, κατά της συνήθη τακτική της κυ-
βέρνησης, όπου μπαλώνει τρύπες δημι-
ουργώντας νέες, αντί να καλύψει τα κε-
νά με προσλήψεις. “Η αντιμετώπιση της
επιδημίας δεν γίνεται με μετακινήσεις
και μπαλώματα. Ας κάνουν προσλήψεις
γιατρών στα Νοσοκομεία και ας σταμα-
τήσουν να μετακινούν τιμωρητικά αγωνι-
ζόμενους γιατρούς που αντιστέκονται
στα σχέδια διάλυσης της Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης” τονίζουν μεταξύ άλλων κά-
τοικοι των περιοχών με κείμενο της ανοι-
χτής συνέλευσής τους. Τις μετακινήσεις
καταδικάζει και η ΕΝΙΘ, μέλη της οποίας
συμμετείχαν στην κινητοποίηση.

16/9, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.



Κινητοποίηση τη Δευτέρα 21/9 ήταν η
απάντηση των καλλιτεχνών στα έκτακτα
μέτρα της κυβέρνησης στην Αττική για

τον κορονοϊό, που εκτός των άλλων απαγό-
ρευσε όλες τις συναυλίες ακόμα και με καθή-
μενο κοινό, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους. Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση
στα Προπύλαια και πορεία προς το Υπουργείο
Εργασίας. Εκεί, αντί για τον Υπουργό, συνάν-
τησαν διμοιρίες των ΜΑΤ που είχαν κλείσει την
είσοδο.  

"Όσοι νόμοι και να ψηφιστούν, οι διαδηλώ-
σεις θα συνεχιστούν". Με αυτό το σύνθημα
απάντησαν και στο νέο μέτρο που απαγορεύει
οποιαδήποτε συγκέντρωση πάνω από 9 άτο-
μα, το οποίο έσπασαν στην πράξη με την κινη-
τοποίησή τους, με την αστυνομία να μην τολ-
μάει να επέμβει και να κόψει πρόστιμα.

Στις κινητοποιήσεις καλούσαν ο Πανελλή-
νιος Μουσικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Ελλή-
νων Ηθοποιών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θε-
άματος-Ακροάματος (ΠΟΘΑ), η Ανατρεπτική
Συσπείρωση Ηθοποιών, το Support Art Wor-
kers, κ.α.

“Μετά τις αποφάσεις του καλοκαιριού που
ακύρωσε συναυλίες και θεατρικές παραστά-
σεις, η κυβέρνηση έρχεται ξανά τώρα να δώ-
σει ένα δεύτερο χτύπημα”, δήλωσε ο Κώστας
Κεχαγιόγλου, πρόεδρος της ΠΟΘΑ. “Δεν έχει
πάρει τα κατάλληλα μέτρα, δεν έχει φροντίσει
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ούτε τα δημό-
σια νοσοκομεία για να αντέξουν κάτω από αυ-
τή την πίεση, ούτε τα σχολεία. Αλλά χτυπάει
τον Πολιτισμό και πρέπει να βρεθεί τρόπος
βιοπορισμού για τον κόσμο που ακυρώθηκαν
οι δουλειές του και για τους μακροχρόνια
άνεργους. Εμείς είμαστε εδώ να διαμαρτυρη-
θούμε, σεβόμενοι τους κανόνες για την πανδη-

μία, αλλά κάνουμε
κριτική στα προ-
κλητικά μέτρα. Δεν
μπορούμε να κατα-
νοήσουμε γιατί
απαγορεύονται οι
συναυλίες όταν τη-
ρούν όλα τα πρω-
τόκολλα, αλλά και
οι συναθροίσεις
άνω των 9 ατόμων.
Μέσα σε ένα λεω-
φορείο είναι πολύ
περισσότεροι από
9. Αν δεν υπάρξουν
μέτρα στήριξης, οι
κινητοποιήσεις μας
δεν μπορούν να πε-
ριοριστούν”.

“Δεν υπάρχει πια
επιβίωση στους
καλλιτέχνες, επιδο-
τούν μόνο το 20% με λίγα λεφτά για 2 μήνες”,
μας είπε η Μαρία Δημητριάδη, ηθοποιός. “Τι
θα κάνουν οι υπόλοιποι που έχουν να δουλέ-
ψουν τόσους μήνες; Γι' αυτό διαδηλώνουμε,
να δοθεί οικονομική στήριξη σε όλους και βοή-
θεια στις οφειλές μας σε ΔΕΚΟ και εφορίες.
Αν και με νόμο απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις,
ο κλάδος μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Εί-
ναι αγώνας επιβίωσης αυτός που δίνουμε.
Όπου τους συμφέρει κάνουν απαγορεύσεις”.

“Δεν καταλαβαίνω που αποσκοπούν αυτά τα
μέτρα, που στην τελική βάλλονται εναντίον

συγκεκριμένων κλάδων”, τόνισε ο Αυγουστί-
νος Κούμουλος, ηθοποιός. “Προσπαθούμε να
έρθουμε σε επαφή, όπως σήμερα που ήρθαμε
στο Υπουργείο Εργασίας για να συζητήσουμε,
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει διάθεση για επι-
κοινωνία από τη μεριά της κυβέρνησης. Από
μέρα σε μέρα αλλάζουν οι συνθήκες που κα-
λούνται να λειτουργήσουν οι καλλιτεχνικοί χώ-
ροι κι άρα δεν μπορείς να υπολογίσεις σε τί-
ποτα. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια. Εγώ θα επι-
θυμούσα για τη συνέχεια τη μεγαλύτερη συμ-
μετοχή στους δρόμους, πιο συχνά και πιο συν-
τονισμένα με τους άλλους κλάδους. Πρέπει να

γίνει ανυπακοή απέναντι στο μέτρο που απα-
γορεύει τις συναθροίσεις πάνω από 9 άτομα
γιατί έτσι θέλουν να σταματήσουν τις κινητο-
ποιήσεις”.

“Έχουν απαγορεύσει τα πάντα και εμείς πο-
λύ απλά δεν θα μπορούμε να ζήσουμε”, είπε η
Χρυσή, μουσικός. “Οι συναυλίες απαγορεύον-
ται επ' αόριστον, αλλά και τα επιδόματα δεν
δίνονται. Δόθηκαν σε κάποιους στην πρώτη
φάση, που είχαν ένσημα. Αν εγώ είχα κλείσει
δουλειά για το καλοκαίρι και ακυρώθηκε λόγω
πανδημίας, μένω αποκλεισμένη. Τηρούμε τα
μέτρα προστασίας, φοράμε όλοι μάσκες στη
διαδήλωση σήμερα, είναι παράλογο να επιβά-
λουν απαγορεύσεις συναθροίσεων”.

“Στην απόγνωση που βρίσκεται ο κλάδος
δεν μας οδήγησε η υγειονομική κρίση, αλλά η
κυβέρνηση με την αδιαφορία της και την ανι-
κανότητά της να συγκροτήσει ένα ολοκληρω-
μένο σχέδιο στήριξης του πολιτισμού, παρά
τις προτάσεις μας”, αναφέρει ανακοίνωση της
ΠΟΘΑ.

“Βρισκόμαστε στα τέλη Σεπτεμβρίου και η
κυβέρνηση αρνείται να ανακοινώσει το πλαίσιο
με το οποίο θα λειτουργήσουν οι χειμερινοί
χώροι πολιτισμού. Πολλά μικρά θέατρα, μου-
σικές σκηνές και κινηματογράφοι έχουν ήδη
ανακοινώσει ότι δεν θα ξεκινήσουν την δρα-
στηριότητά τους. Η οικονομική καταστροφή
που συντελείται είναι ανυπολόγιστη και οι μό-
νοι που θα βγουν κερδισμένοι είναι οι ‘μεγά-
λοι’ επιχειρηματίες και τα Ιδρύματα”. 

Μάνος Νικολάου

Πανελλαδική μέρα δράσης εί-
ναι η Δευτέρα 28/9 για τους
εργαζόμενους στον Επισιτι-

σμό-Τουρισμό, ενώ στην Αττική το
Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού-
Ξενοδοχοϋπάλληλων προκήρυξε
4ωρη στάση εργασίας 10πμ – 2μμ
με συγκέντρωση στις 11πμ στο
Υπουργείο Εργασίας.  

Ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία
στην Ελλάδα όπως λένε, ήταν ένα
από τα θύματα που πλήρωσαν ακρι-
βά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην πλη-
ρώσουν την κρίση αυτή οι εργοδό-
τες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί
όμιλοι του κλάδου, που μετρούσαν
πολλά δις ευρώ υπερκέρδη κάθε
χρόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα,
επιτρέπει 100% πληρότητα επιβατι-
κού κοινού στα αεροπλάνα, ακόμα
και την ώρα που απαγορεύει τις συ-
ναθροίσεις με πάνω από 9 άτομα σε
ανοιχτό χώρο. Δίνει κρατικό χρήμα
για να καλύψει εργοδοτικές εισφο-
ρές και προσφέρει φοροελαφρύν-
σεις. Νομοθετεί για να τσακίσει
όποιο εργατικό δικαίωμα έχει παρα-
μείνει, σε ένα κλάδο που ο εργασια-
κός μεσαίωνας είχε επιβληθεί από
πριν για να εξασφαλίσει τα υπερκέρ-
δη των επιχειρηματιών. Μέσα από
προγράμματα και μέτρα που υπό-

σχονται την εξασφάλιση της εργα-
σίας, ουσιαστικά οι εργοδότες
έχουν τη δυνατότητα να απασχο-
λούν εργαζόμενους όποια ώρα και
με όποιο ωράριο τους έχουν ανάγ-
κη, καταργώντας πλήρως τις Συλλο-
γικές Συμβάσεις Εργασίας. Δεν μοι-
ράστηκαν τα κέρδη τότε, τώρα θέ-
λουν να μοιράσουν τις ζημιές.

Μαζί με τις άθλιες συνθήκες γαλέ-
ρας, οι εργαζόμενοι έχουν να αντι-
μετωπίσουν την πλήρη αδιαφορία
κυβέρνησης και εργοδοτών για την
προστασία των εργαζόμενων από
τον κορονοϊό. Οι εργαζόμενοι κα-
ταγγέλουν έλλειψη μέτρων προστα-
σίας, ενώ προσπαθούν να αποκρύ-
ψουν κρούσματα, αφού πρώτα
έχουν στείλει τους εργαζόμενους να
πληρώσουν μόνοι τους το τεστ. Κα-
μία κρατική ή εργοδοτική ευθύνη
δεν υπάρχει στα πρωτόκολλα.

Όσοι πετιούνται στην ανεργία δύ-
σκολα θα έχουν την τύχη να πάρουν
τα ψίχουλα των επιδομάτων, καθώς
όπως είπε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης,
η πολιτική του είναι να επιδοτεί την
εργασία και όχι την ανεργία. 

Αυτή η προκλητική φιλοεργοδοτι-
κή στάση της κυβέρνησης αποθρα-
σύνει τα αφεντικά. Η πίεση για εντα-

τικοποίηση έχει ξεπεράσει κάθε
όριο, αυξάνοντας κατά πολύ τα ερ-
γατικά ατυχήματα στον κλάδο.
Έχουν, επίσης, αυξηθεί τα περιστα-
τικά ξυλοδαρμού από εργοδότες σε
εργαζόμενους. Μετά τις Αχαρνές, το
Ηράκλειο Κρήτης και τη Λευκάδα,
τέτοιο περιστατικό ξυλοδαρμού κα-
ταγγέλθηκε και στη Λήμνο στις 16/9. 

Η απεργιακή απάντηση στις 28/9
είναι πολύ σημαντική για να να δώ-

σει συνέχεια στις μεγάλες κινητοποι-
ήσεις, που έγιναν τους προηγούμε-
νους μήνες, να βοηθήσει στην οργά-
νωση του οργισμένου κόσμου που
δουλεύει στον κλάδο ώστε να τσακί-
σει αυτές τις επιθέσεις. 

“Όλοι και όλες στο δρόμο. Να
υπερασπιστούμε δουλειές, μισθούς,
εργατικά δικαιώματα!”, καλεί η αντι-
καπιταλιστική κίνηση εργαζομένων
στον Επισιτισμό-Τουρισμό “Καμαριέ-
ρα”. “Να ξεσηκωθούμε γιατί τα μέ-
τρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης
και οι υπουργοί του είναι μια ανοιχτή
πρόκληση ενάντια στην εργατική τά-
ξη. Ιδιαίτερα για τον κλάδο μας η
πολιτική τους δεν αγγίζει τον τζίρο
των 120 δις ευρώ των προηγούμε-
νων χρόνων στον τουρισμό, αντίθε-
τα συνεχίζει να πριμοδοτεί με δεκά-
δες δις. ευρώ τους εργοδότες και
βάζει στόχο να χτυπήσει κάθε καμα-
ριέρα, σερβιτόρο, μπουφετζή, μά-
γειρα ή ξενοδοχοϋπάλληλο, τις ερ-
γατικές κατακτήσεις μας, το συνδι-
κάτο και τον συνδικαλισμό”. Και συ-
νεχίζει: “Δεν θα τους αφήσουμε! Οι
μεγάλες κινητοποιήσεις που κάναμε
τον Ιούνη κέρδισαν να μπουν χιλιά-
δες συνάδελφοι δικαιούχοι του
έκτακτου επιδόματος, ανέδειξαν τις

ανάγκες μας και μαζικοποίησαν το
συνδικάτο και την εργατική διεκδίκη-
ση στον κλάδο. Μπροστά μας είναι η
ανάγκη κλιμάκωσης των αγώνων
μας. Διεκδικούμε το άπλωμα της
απεργιακής κινητοποίησης από τα
συνδικάτα και τα σωματεία επισιτι-
σμού-τουρισμού πανελλαδικά. Τώρα
είναι η στιγμή να συνεχιστεί ο αγώ-
νας με πανελλαδική απεργία από
την Ομοσπονδία. 

Ως Καμαριέρα δώσαμε το παρών
σε όλες τις κινητοποιήσεις, κάναμε
παρεμβάσεις σε πολλούς χώρους
δουλειάς και καλούμε κάθε μια και
κάθε έναν στην απεργιακή κινητο-
ποίηση της Δευτέρας 28/9 με στόχο
να πετύχει η απεργία και να κλιμα-
κώσουμε τις δράσεις μας. Τώρα εί-
ναι η ώρα να γίνουμε όλοι μέλη του
Συνδικάτου, να στηρίξουμε την δρά-
ση της Καμαριέρας, που είναι η αντι-
καπιταλιστική κίνηση στον κλάδο. Οι
αγώνες μας είναι δύναμη για το ερ-
γασιακό μας μέλλον. Ένα μέλλον με
τις ανάγκες των εργατών πάνω από
τα κέρδη τους! Διεκδικούμε -Eπίδο-
μα στο ύψος του μισθού -Συλλογι-
κές συμβάσεις με αυξήσεις -Μέτρα
προστασίας από την πανδημία -Κοι-
νωνικό τουρισμό για όλους τους ερ-
γάτες -Κρατικοποίηση με εργατικό
έλεγχο των κλειστών ξενοδοχείων.”

Στηρίξτε τους εργάτες της Τέχνης…

…και του Επισιτισμού-Τουρισμού

21/9: Διαδήλωση Καλλιτεχνών στο κέντρο της Αθήνας. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Οργανώνουμε αντιφασιστική    

Το πρόγραμμα των επόμενων
εκδηλώσεων στη σελίδα 19

Στην πλατεία Αγίου Νικολάου έγινε στις 15/9 η εκδή-
λωση της ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας-Κερατσινίου. «Είναι με-
γάλη επιτυχία που αυτή η συζήτηση, παραμονές της

απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, γίνεται σε τούτη
δω την πλατεία», είπε στην ομιλία της η Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη με την Ανταρσία στην
Κοκκινιά. «Γιατί είναι η πλατεία που έδρασε η Χρυσή Αυγή,
που έκανε την πρώτη της συγκέντρωση, που απειλούσε
ότι θα κλείσει τα μαγαζιά των Πακιστανών. Και αυτή τη
στιγμή, τα μαγαζιά των μεταναστών είναι ανοιχτά, τα γρα-
φεία-ορμητήριά της ναζιστικής οργάνωσης κλειστά και η
πλατεία γεμάτη αντιφασίστες/ιστριες που μπορούν να τη
βάλουν στη φυλακή».

Είχε προηγηθεί ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος
της Πολιτικής Αγωγής, που στάθηκε σε κάποια από τα πιο
σημαντικά στοιχεία αυτής της δίκης, όπως για παράδειγ-
μα το θάρρος που έδειξαν οι μάρτυρες κατηγορίας που
κατέθεσαν. Επίσης ο Γιάννης Λειβαδάρος, μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Εργαζόμενων στο δήμο Κερατσινίου, που
ανέδειξε τις κυβερνητικές ευθύνες στην τροφοδότηση
των φασιστών και ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου μέλος της
ΕΛΜΕ Λέσβου που μίλησε τηλεφωνικά από τη Μυτιλήνη
για το αντιρατσιστικό συλλαλητήριο των συνδικάτων την
ίδια ώρα.

Η συζήτηση ένωσε κι εδώ παλιούς και νέους αγωνι-
στές/ίστριες. Ο Λεωνίδας Καλτσάς, συνταξιούχος δικηγό-
ρος, έκανε μια αναδρομή στο πώς από την Κατοχή μέχρι
σήμερα το ελληνικό κράτος και τα δικαστήρια μεθόδευ-
σαν το να πέσουν στα μαλακά οι συνεργάτες των ναζί, οι
ταγματασφαλίτες και πρόγονοι της Χρυσής Αυγής. Η

Στέλλα Μπελιά, πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Κο-
ρυδαλλού, που συμμετείχε με συναδέλφους της στην εκ-
δήλωση, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν μαζικά το
παρών στην απεργιακή κινητοποίηση της 7 Οκτώβρη, ενώ
μίλησε και για τη μάχη που δίνουν ενάντια στο ρατσισμό
και σε αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες της Μόρια.

Ο Ασίφ από την Πακιστανική Κοινότητα περιέγραψε
πώς οι μετανάστες μπήκαν στο στόχαστρο της Χρυσής
Αυγής αλλά και πώς η Κοινότητα οργανωμένα και ενωτικά
με το εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα έδωσε τη μάχη
εναντίον της στη γειτονιά. Ο Λεωνίδας Κοντουδάκης, αυ-
τόπτης μάρτυρας της δολοφονίας Λαμπράκη, περιέγρα-
ψε πώς η άνοδος της Χρυσής Αυγής και η παρουσία των
ταγμάτων εφόδου στη γειτονιά τον παρακίνησε να ενερ-
γοποιηθεί ξανά μετά από πολλά χρόνια με καθημερινή
παρακολούθηση της δίκης στο πλευρό των θυμάτων.

Στην προσπάθεια των φασιστών να ξαναβγούν στο προ-
σκήνιο με το κίνημα κατά της μάσκας στα σχολεία στάθη-
κε ο Κώστας Παπαδόπουλος, δημοτικός σύμβουλος Νί-
καιας, ενημερώνοντας επίσης ότι με πρόταση της Ανταρ-
σία στην Κοκκινιά πέρασε στο δημοτικό συμβούλιο ομό-
φωνο ψήφισμα για την καταδίκη της ΧΑ και στήριξης της
7 Οκτώβρη. Πολλοί/ές πήραν ακόμα το λόγο, ανάμεσά
τους η Μίτση Μπαμπάκου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός,
που μίλησε για τη διεθνή συμπαράσταση που κερδίζει το
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα στην Ελλάδα.

«Πάνω από 70 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση»,
μας είπε η Πηνελόπη, μέλος της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ. «Κό-
σμος που έχει σχέση με την ΚΕΕΡΦΑ από τις προηγούμε-
νες μάχες αλλά και πολύς καινούργιος -εκπαιδευτικοί, ερ-
γαζόμενοι στην εστίαση, σε τράπεζες και άλλους χώρους.
Επίσης μαθητές και συνταξιούχοι. Πολλοί υπέγραψαν, πή-
ραν προκηρύξεις και αφίσες, ενίσχυσαν οικονομικά».

ΝΙΚΑΙΑ

Σε μια απεργιακή κινητοποίηση στις 7 Οκτώβρη που
«να πλημμυρίσει τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το
Πεδίο του Άρεως ως την Κηφισίας, και να δείξει

έτσι ποια είναι η θέληση του λαού», κάλεσε ο Κώστας Πα-
παδάκης, δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής, στην εκδήλω-
ση στα Πετράλωνα στις 15/9. Την ίδια ώρα η πλατεία
Μερκούρη ήταν γεμάτη, με πάνω από 100 άτομα στις κα-
ρέκλες, τα πεζούλια, τα παγκάκια, ακόμα και όρθιους.

Ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις της
ΚΕΕΡΦΑ στη γειτονιά, χαρακτηριστικό δείγμα ότι η ανα-
κοίνωση της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής κινη-
τοποιεί μαζικά κόσμο που απαιτεί την καταδίκη της ναζι-
στικής συμμορίας. Μια απαίτηση που ενώνει όλες τις γε-
νιές των αγωνιστών/ιστριών, από τον ιστορικό Δημήτρη
Λιβιεράτο που με τη σύντροφό του Ίγκριντ παραβρέθη-
καν στην εκδήλωση, μέχρι τους νέους εργαζόμενους,
φοιτητές και μαθητές που παρακολούθησαν με μεγάλο
ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία των εργατών της Τέ-
χνης που εκπροσωπούνταν και στο πάνελ από τους Βασίλη
Κουκαλάνι και Ντίνα Καφτεράνη. Οι δυο ηθοποιοί στάθη-
καν στους αγώνες που δίνει ο κλάδος τους την περίοδο
της πανδημίας σε όλα τα μέτωπα, και στο αντιφασιστικό κί-
νημα. «Υψώνουμε μια δυνατή αντιρατσιστική και αντιφασι-
στική φωνή σήμερα που χρειάζεται να έχει συνέχεια στις 7
Οκτώβρη» είπε ο Β. Κουκαλάνι. «Πολλοί όσοι είμαστε εδώ
στεκόμαστε χρόνια απέναντι στην άποψη ότι το θέατρο και
η πολιτική δεν έχουν καμία σχέση και δηλώνουμε ξανά πα-
ρόντες και παρούσες σήμερα», είπε η Ν. Καφτεράνη που
είχε ξεκινήσει τραγουδώντας συνοδεία ρυθμικών χειροκρο-
τημάτων του κόσμου. «Σκοπός του καλλιτέχνη είναι να κά-

νει την επανάσταση ακαταμάχητη», κατέληξε.
Στο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που δεν τα

παρατάει αλλά συνεχίζει ενάντια στις ρατσιστικές πολιτι-
κές της κυβέρνησης, αναφέρθηκε με τη σειρά της η Έφη
Λατσούδη, ακτιβίστρια του αντιρατσιστικού κινήματος
από τη Λέσβο. «Είναι σημαντικό που μπορούμε συνδέου-
με όσα δραματικά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Λέσβο
Μόρια με μια ιστορική δίκη όπως αυτή της Χρυσής Αυ-
γής», είπε. Ενώ σε τηλεφωνική σύνδεση με τη Μυτιλήνη, ο
Στέλιος Μιχαηλίδης από την Εργατική Αλληλεγγύη μετέ-
φερε την εικόνα του εργατικού αντιρατσιστικού συλλαλη-
τηρίου των συνδικάτων που βρισκόταν σε εξέλιξη την ίδια
ώρα στην πόλη. «Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί σώσει
τους πρόσφυγες της Μόρια από τις άγριες επιθέσεις της
κυβέρνησης αλλά και να τσακίσει τους φασίστες και τους
ακροδεξιούς που προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι», τό-
νισε.

Στην ανάγκη οι φοιτητικοί σύλλογοι να δώσουν μαζικά
παρών στις 7 Οκτώβρη, στάθηκε η Στεφανία Φιλίππου,
από το Χημικό, θυμίζοντας κάποιους μεγάλους σταθμούς
της αντιφασιστικής μάχης που το φοιτητικό κίνημα έπαιξε
ρόλο για την απομόνωση των φασιστών. Αντίστοιχα, ο Αν-
τώνης Σκαρπέλης από την Ένωση Γονέων της 3ης Δημο-
τικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, τόνισε την σημα-
σία που έχει το γονεϊκό και εκπαιδευτικό κίνημα που δίνει
τη μάχη για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων απέναν-
τι στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης να είναι
στις 7 Οκτώβρη στο Εφετείο. Ακολούθησαν πολλές πα-
ρεμβάσεις από μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και κόσμο της γειτο-
νιάς, δεκάδες υπέγραψαν στην καμπάνια για την καταδίκη
των φασιστών, πολλοί δήλωσαν συμμετοχή στις δράσεις
που θα οδηγήσουν σε μια 7 Οκτώβρη σεισμό.

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Περιστέρι

Πετράλωνα

Ζωγράφου
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   απεργία και συλλαλητήριο

Με έναν πολύ πετυχημένο κύκλο εκδηλώσε-
ων ξεσηκώνει η ΚΕΕΡΦΑ τις γειτονιές για
την αντιφασιστική απεργία και διαδήλωση

έξω από το Εφετείο Αθηνών στις 7 Οκτώβρη, ημέρα
ανακοίνωσης της απόφασης στη δίκη της Χρυσής
Αυγής. Εκατοντάδες κόσμος, εργαζόμενοι, φοιτη-
τές, μαθητές, αγωνιστές/ιστριες όλων των κινημά-
των και της Αριστεράς, ντόπιοι και μετανάστες, δί-
νουν παντού το παρών και δηλώνουν συμμετοχή
στη μάχη για να καταδικαστούν οι ναζί δολοφόνοι.

Οι αποφάσεις των συνδικάτων για απεργιακή κι-
νητοποίηση στις 7 Οκτώβρη βρίσκονται στο κέντρο
των εκδηλώσεων. Για εκείνη τη μέρα η ΑΔΕΔΥ έχει
προκηρύξει στάση εργασίας 8.30πμ-11.30πμ δίνον-
τας πανδημοσιοϋπαλληλικό απεργιακό χαρακτήρα
στη συγκέντρωση. Στην επέκτασή της προχώρησε η
ΟΛΜΕ με στάση εργασίας 11πμ-2μμ, γεγονός που
σημαίνει ότι στις 7 Οκτώβρη τα σχολεία μπορούν να
μείνουν κλειστά και μαζικά εκπαιδευτικοί και μαθη-
τές να συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία της
Αθήνας έχουν επίσης τη δυνατότητα μιας μεγάλης
παρουσίας μετά και την απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ για
παναττική στάση εργασίας 8.30πμ-11.30πμ -αίτημα
των αγωνιστών της βάσης είναι η μετατροπή της σε
πανελλαδική. Μια σειρά ακόμα Ομοσπονδίες και
Σωματεία, όπως το ΕΚΑ, η ΔΟΕ, η ΠΟΘΑ, η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Ανά-
πτυξης, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ο Σύλλογος Εργαζόμενων
στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, το Σωματείο Εργα-
ζόμενων στο δήμο Αγίου Δημητρίου, το ΣΕΗ, η
ΕΣΠΗΤ έχουν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις συμμε-
τοχής.

Στη μάχη μπαίνουν και οι γονείς. Η Ένωση Γονέ-
ων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθη-
ναίων έχει ήδη ανακοινώσει τη συμμετοχή της, ενώ
ανάλογες αποφάσεις αναμένονται από πολλούς
ακόμα Συλλόγους και Ενώσεις Γονέων. Καλέσματα
έχουν επίσης αρχίσει να κυκλοφορούν από φοιτητι-
κούς συλλόγους, κοινότητες μεταναστών, οργανώ-
σεις της αριστεράς, συλλογικότητες του γυναικείου
και ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος. Οι μεγαλειώδεις διαδηλώ-
σεις για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα και για τα δυο χρόνια από τη δολοφονία
του Ζακ Κωστόπουλου έβαλαν μαζικά την 7 Οκτώ-
βρη ως το επόμενο βήμα.

Όλη αυτή η εικόνα γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό
στις εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ που με τη σειρά τους
προσθέτουν νέες δυνάμεις στον αγώνα. Την αρχή
έκαναν την περασμένη εβδομάδα οι τοπικές επιτρο-
πές της Κίνησης στον Πειραιά και το Χαλάνδρι, ενώ
ακολούθησαν οι εκδηλώσεις σε Πετράλωνα, Περι-
στέρι, Νίκαια-Κερατσίνι, Ζωγράφου, Αμπελόκη-
πους-Γκύζη, Ίλιον-Πετρούπολη-Αγ. Αναργύρους. Το
πρόγραμμα θα συνεχιστεί σε πολλές ακόμα γειτο-
νιές της Αθήνας αλλά και στις άλλες πόλεις -στόχος
είναι η 7 Οκτώβρη να απλωθεί πανελλαδικά με
απεργιακές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Τις εκδη-
λώσεις συμπληρώνουν εξορμήσεις, περιοδείες,
αφισοκολλήσεις σε πλατείες, εργατικούς χώρους,
σχολεία και σχολές.

ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Σε όλες τις γειτονιές οι εκδηλώσεις
της ΚΕΕΡΦΑ βρήκαν μεγάλη αντα-
πόκριση. Τόσο στου Ζωγράφου, όσο

και το Περιστέρι, τους Αμπελόκηπους και
το Ίλιον, δεκάδες άνθρωποι όλων των ηλι-
κιών συμμετείχαν στις συζητήσεις, δίνον-
τας την αίσθηση ότι θεωρούν τη μάχη για
τη καταδίκη της Χρυσής Αυγής δική τους.

«Κύρια φοιτητές παρακολούθησαν την
εκδήλωση στου Ζωγράφου που έγινε στο
προαύλιο των Εστιών του Πανεπιστημίου
Αθηνών» μας είπε η Κατερίνα Σεβαστάκη.
«Την κουβέντα άνοιξε η Ζαννέτα Λυσικά-
του, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργζό-
μενων στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας που
εξήγησε πώς οι μάχες των νοσοκομειακών
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης
στην Υγεία, ειδικά την περίοδο της πανδη-
μίας, συνδέονται με τον αγώνα για να βά-
λουμε τους φασίστες στη φυλακή. “Θέ-
λουμε λεφτά για προσλήψεις, όχι για εξο-
πλισμούς, φράχτες και στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης. Είναι υπόθεση του εργατικού
κινήματος. Το πρόβλημα είναι η πολιτική
της κυβέρνησης και όχι οι πρόσφυγες. Με
την καταδίκη των νεοναζί θα στείλουμε
διεθνώς το μήνυμα στο κίνημα που πα-
λεύει, ότι μπορούμε να νικήσουμε. Γι' αυτό
έχει σημασία η απεργία στις 7 Οκτώβρη”.

Στην πολύχρονη διαδικασία της δίκης
αναφέρθηκε ο Κώστας Σκαρμέας, δικηγό-
ρος της Πολιτικής Αγωγής, περιγράφον-
τας την 7 Οκτώβρη σαν μια “ιστορική μέ-
ρα. Αν μιλούσαμε νομικά θα ήταν σίγουρο
ότι η απόφαση είναι καταδικαστική. Όμως
η δικαστική εξουσία έχει ιστορικό πολλων
αθωωτικών αποφάσεων και κωλυσιεργιών.
Δεν ξεχνάμε τις νίκες μας. Η ΧΑ πετάχτηκε
έξω από τη Βουλή, έχασε την κρατική χρη-
ματοδότηση, έκλεισαν τα γραφεία της.
Στις 7/10 σας περιμένουμε όλες και όλους
για το τελικό χτύπημα”.

Τις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής στους
ΛΟΑΤΚΙ+, στο Γκάζι, την πλατεία Βαρνά-
βα και αλλού, θύμισε ο Σάββας Κλεάνθους
ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Μί-
λησε επίσης για τη δολοφονία του Ζακ και
πώς άλλαξε ριζικά το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα μέ-
σω του πένθους αλλά και της οργής. “Η
δίκη της Χρυσής Αυγής κατάφερε να δια-
λύσει την οργάνωση”, είπε. “Αλλά για τις
ιδέες τους θέλουμε παραπάνω μάχη.
Ενάντια στα ΜΜΕ που είναι ισλαμοφοβικά
και ομοφοβικά. Θα είμαστε στις 7/10 ως
Color Youth”. Στη συμβολή των φοιτητών
αλλά και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς στον αντιφασιστικό
αγώνα, στάθηκε η Βάσια Χριστοδούλου,
από τη δημοτική κίνηση Κίνημα στην Πό-
λη. “Η 7/10 πρέπει να είναι ημέρα απερ-
γίας. Μαζί με τους φοιτητές εκεί”, είπε.

Στη διαδήλωση στο Κερατσίνι για την
επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσ-
σα δυο μέρες μετά, κάλεσε η Εύα Ντόκου
από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ, αλλά και στις
δράσεις στη γειτονιά με κεντρικές αιχμές
την καταδίκη των ναζί και την αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες. “Η δράση μας και στο

Ζωγράφου πάει πολλα χρόνια πίσω”, είπε
ο Γιάννης Τσαμούρης στη συζήτηση που
ακολούθησε με αρκετές παρεμβάσεις.
“Όταν το 2006 έγινε φασιστική επιθεση σε
συνεργείο της Εργατικής Αλληλεγγυης,
οργανώσαμε μια κινητοποίηση με χιλιάδες
ανθρώπους άμεσα και το συμπέρασμα το
δικό μου μετά από όλα αυτά τα χρόνια πά-
λης, είναι αυτό που φωνάζουμε στις διαδη-
λωσεις: λαός ενωμένος ποτέ νικημένος”».

«Πολύς κόσμος»
«Πολύς κόσμος που πήρε την προκήρυ-

ξη ή είδε την αφίσα στη γειτονιά τις προ-
ηγούμενες μέρες ήρθε στην εκδήλωση
στο Περιστέρι στις 15/9», μας είπε η Μα-
ρία Καστελιώτη, μέλος της τοπικής ΚΕΕΡ-
ΦΑ και φοιτήτρια στη Φιλοσοφική. «Όλοι
και όλες, εργαζόμενοι αλλά και πολλοί μα-
θητές, ενθουσιάστηκαν από την κουβέντα
και την προσπάθεια που κάνουμε να οργα-
νώσουμε απεργιακά την 7 Οκτώβρη.

Ομιλητές ήταν ο Τάκης Ζώτος, δικηγό-
ρος της Πολιτικής Αγωγής, η Ματίνα
Τριανταφύλλου από το Κοινωνικό Ιατρείο
Αλληλεγγύης Περιστερίου, ο Νίκος Κο-
τριώτσος, δάσκαλος και εγώ. Νομίζω ότι
από μόνο του το πάνελ με ανθρώπους από
διαφορετικούς χώρους που παλεύουν και
ενώνονται σε αυτή τη μάχη έκανε εντύπω-
ση. Αυτό φάνηκε και στην κουβέντα που
ακολούθησε αλλά και στις συζητήσεις που
κάναμε στο τέλος της εκδήλωσης, με πολ-
λούς να αφήσουν στοιχεία επικοινωνίας,
να προμηθεύονται υλικά για τις 7 Οκτώ-
βρη και να ενισχύουν οικονομικά. Συνεχί-
ζουμε τις επόμενες μέρες με ένα μεγάλο
πρόγραμμα εξορμήσεων και περιοδειών
στη γειτονιά».

Με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου της
γειτονιάς έγινε και η εκδήλωση στην πλα-
τεία Πανόρμου στους Αμπελόκηπους στις
17/9. Δεκάδες εργαζόμενοι, φοιτητές, μέ-
λη της Κοινότητας Φιλιππινέζων KASAPI,
μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμ-

πελοκήπων που δέχτηκε από τις πρώτες
επιθέσεις φασιστικού τάγματος εφόδου το
2010 (ανάμεσά τους η Αιμιλία Παπαδάκη,
από τα θύματα εκείνης της επίθεσης), ο
Αλέξης Λάζαρης θύμα επίθεσης χρυσαυγι-
τών από τα πρώην γραφεία ορμητήρια στη
Μεσογείων και η μητέρα του Μαρία Κα-
σκαρίκα, ο Κώστας Μανταίος μέλος του
ΔΣ του ΣΦΕΑ έδωσαν το παρών.

«Η παρουσία τους δείχνει ότι η αντιφασι-
στική μνήμη και ιστορία είναι ζωντανή και
μάχιμη στη γειτονιά μας» σχολίασε αμέ-
σως μετά ο Τάκης Ζώτος που ήταν και ομι-
λητής στην εκδήλωση. Ενώ και η Αργυρώ
Γιαννουδάκη, δημοσιογράφος και γονέας
στο 10ο Δημοτικό, όπου είχε υπάρξει ρα-
τσιστική επίθεση σε μαθητή, εξηγώντας
τους λόγους που ήταν ομιλήτρια στην εκ-
δήλωση έγραψε πώς η απόφαση στη δίκη
της Χρυσής Αυγής «θεωρώ ότι θα επηρεά-
σει άμεσα το μέλλον όλων μας και δη των
παιδιών μας. Ευχαριστώ την ΚΕΕΡΦΑ για
την τιμή. Στο μέτωπο απέναντι στον φασι-
σμό είναι ταγμένος κάθε δημοκρατικός άν-
θρωπος».

Μαζί τους μίλησαν ο Κώστας Καταρα-
χιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, η Χρι-
στιάνα Κατσιανικάκη, φοιτήτρια Φιλοσοφι-
κής και η Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη σε
ΜΚΟ. Όλοι τόνισαν τη σημασία της απερ-
γίας στις 7 Οκτώβρη, την ανάγκη σύνδε-
σης του αντιφασιστικού αγώνα με τον αν-
τιρατσιστικό, αλλά και για τη συνολική μά-
χη ανατροπής της κυβέρνησης και της πο-
λιτικής της που χτυπά τους εργαζόμενους
και ανοίγει το δρόμο στους φασίστες. Έμ-
πνευση προκάλεσε και η τοποθέτηση του
Τζο Βαλένθια, προέδρου του KASAPI, στη
συζήτηση που ακολούθησε. «Οι μετανά-
στες δεν είμαστε θύματα, αλλά πρωταγω-
νιστές των αγώνων», είπε.

Τρεις εκπαιδευτικοί, ο Γιώργος Πέττας,
ο Γιώργος Χρόνης και ο Χρήστος Κουρ-
νιώτης, συμμετείχαν σαν ομιλητές στην
εκδήλωση στην κεντρική πλατεία στο
Ίλιον στις 21/9, με τη συμμετοχή πολλών
συναδέλφων τους αλλά και εργαζόμενων
από άλλους χώρους, φοιτητών και μαθη-
τών. Στις ομιλίες τους τόνισαν πόσο μεγά-
λη σημασία έχει η μάχη της 7 Οκτώβρη
αλλά και η συνέχεια απέναντι στις ιδέες
του ρατσισμού και του εθνικισμού στα
σχολεία. «Είναι πρόκληση οι ναζί να απει-
λούν την ΟΛΜΕ», είπε ο Χ. Κουρνιώτης,
μετά το απειλητικό μέηλ που δέχτηκε η
Ομοσπονδία για την απόφασή της να κη-
ρύξει απεργία στις 7 Οκτώβρη.

Μαζί τους ομιλητές ήταν ο Τάκης Ζώτος
και η Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας
του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσοκο-
μείο Άγιος Σάββας, ενώ ακολούθησαν
πολλές παρεμβάσεις και ερωτήσεις. Η
πλειοψηφία όσων παρακολούθησαν υπέ-
γραψαν στην καμπάνια για την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής.

Λ.Β.



Μια σκληρή διελκυστίνδα έχει στηθεί
στη Λέσβο. Από τη μια οι κυβερνητι-
κές μεθοδεύσεις για μια νέα, χειρότε-

ρη Μόρια. Από κοντά οι φασίστες έχοντας τις
πλάτες της Περιφέρειας και της αστυνομίας.
Από την άλλη το αντιρατσιστικό κίνημα και τα
εργατικά συνδικάτα. 

Μια σπουδαία απάντηση δόθηκε με την μη-
χανοκίνητη πορεία το απόγευμα της Δευτέρας
14/9 και το πανεργατικό συλλαλητήριο που
οργάνωσαν την Τρίτη 15/9, το Εργατικό Κέν-
τρο Λέσβου και το νομαρχιακό τμήμα της
ΑΔΕΔΥ. Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στην
πλ. Σαπφούς κι εκτός από τα συνδικάτα που
το κάλεσαν, συμμετείχαν η Ομοσπονδία Αγρο-
τικών Συλλόγων, η Επιτροπή Αγώνα Μανταμά-
δου, η ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου, μέλη του ΠΑΜΕ και
της Λαϊκής Συσπείρωσης, η δημοτική κίνηση
που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ κ.α. “Ούτε κλειστά
– ούτε ανοιχτά, στρατόπεδα συγκέντρωσης
δεν θέλουν τα νησιά” ήταν το βασικό σύνθημα
που συνοδευόταν από συνθήματα ενάντια
στους φασίστες. “Όχι στα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης, έμπρακτη αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες κι απεγκλωβισμός τους, ενίσχυση του
νοσοκομείου και μαζικά τεστ για τον κορο-
νοϊό” ήταν τα βασικά αιτήματα που πρόβαλε
το κάλεσμα των συνδικάτων. 

“Σήμερα βλέπουμε ότι συμμετέχει πολύς κό-
σμος στο συλλαλητήριο” μας λέει ο Μιχάλης
Τσορμπατζόγλου, μέλος της τοπικής ΕΛΜΕ
και της ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου. “Τα πάγια αιτήματα
που έχει το κίνημα αλληλεγγύης ανάμεσά
τους κι εμείς της ΚΕΕΡΦΑ, είναι ενάντια στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Διεκδικούμε το

δικαίωμα στους πρόσφυγες να πάνε στην εν-
δοχώρα, να τους χορηγηθούν χαρτιά, άσυλο
και στέγη, όσοι θέλουν να πάνε στη χώρα που
επιθυμούν κι όσοι θέλουν να μείνουν στην Ελ-
λάδα. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί με τα
εργατικά σωματεία μπροστά. Ως ΚΕΕΡΦΑ Λέ-
σβου χαιρετίζουμε το σημερινό συλλαλητήριο
και καλούμε τα συνδικάτα να κλιμακώσουν τον
αγώνα με παλλεσβιακή απεργία”.

Δίπλα του ο Αμπντούλ, πρόσφυγας που
συμμετέχει στο συλλαλητήριο συμπληρώνει:
“Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να αγνοεί
τις ανάγκες των προσφύγων. Είμαστε εδώ για
να σταματήσουμε αυτή την πολιτική”. 

Ο Στέφανος, από την Επιτροπή Αγώνα Μαν-
ταμάδου θυμίζει ότι το κίνημα στη Λέσβο έχει
νωπές τις μνήμες από τη μάχη που έδωσε
απέναντι στα ΜΑΤ, την άνοιξη, για να μη φτια-
χτεί το στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Κα-
ράβα. Τα εργατικά συνδικάτα είχαν παίξει κα-
θοριστικό ρόλο τότε παραλύοντας τα πάντα
με την απεργία που κάλεσαν. 

“Δώσαμε τη μάχη στην Καράβα τον περα-
σμένο Φλεβάρη. Το θέμα δεν έχει κλείσει ακό-
μα. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι εγ-
κλωβισμένοι. Η κυβέρνηση τους αφήνει εδώ
σε απάνθρωπες συνθήκες και τώρα που έρχε-
ται κι ο χειμώνας τα πράγματα γι' αυτούς τους
ανθρώπους θα γίνουν χειρότερα. Πάνε να
τους βάλουν σε μια νέα δομή – φυλακή. Θα
συνεχίσουμε τη μάχη για να μην αφήσουμε τα

ακροδεξιά στοιχεία να κυριεύσουν τον τόπο”
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη. 

Στο συλλαλητήριο συμμετείχε κι αντιπροσω-
πεία της ΚΕΕΡΦΑ από την Αθήνα.

“Βρισκόμαστε στην πλατεία Σαπφούς για να
στείλουμε ένα μήνυμα στο Χρυσοχοΐδη και τον
Μητσοτάκη ότι μετά την πυρκαγιά στη Μόρια,
για την οποία ευθύνεται η ρατσιστική πολιτική
της κυβέρνησης, δεν θα ανεχτούμε νέα κλει-
στά στρατόπεδα” τονίζει ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας. “Δεν θα ανεχτούμε το
μάντρωμα στο Καρά Τεπέ. Η μόνη λύση είναι
οι πρόσφυγες να μετακινηθούν στην ενδοχώ-
ρα. Να πάνε σε ξενοδοχεία και σπίτια στις γει-
τονιές μας στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις.
Να μπει ένα τέλος στις ρατσιστικές πολιτικές
και να σταματήσουν οι κραυγές για απελάσεις.
Αν χρειάζεται να απελαθεί κάποιος, είναι ο Μη-
τσοτάκης, γιατί για εμάς οι πρόσφυγες είναι
καλοδεχούμενοι”. 

Οι εργατικές κινητοποιήσεις δεν έμειναν στο
συλλαλητήριο της Τρίτης. Τη Δευτέρα 21/9,
πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας των εργα-
ζόμενων στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται
στη Λέσβο. Για χιλιάδες εργαζόμενους του κλά-
δου η πυρκαγιά στη Μόρια σήμανε την ανατρο-
πή των εργασιακών δικαιωμάτων τους καθώς
κλήθηκαν να εργάζονται “λόγω έκτακτων συν-
θηκών” χωρίς ωράρια και μέσα προστασίας, σε
αρκετές περιπτώσεις έγιναν στόχος των φασι-
στών, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι δεν συναινούν στη
δημιουργία του κλειστού καμπ. “Eμείς, από την
πλευρά μας, σαν εργαζόμενοι και εργαζόμενες
βάσης, δεν θα δεχτούμε υπό καμία συνθήκη να
γίνουμε οι διαχειριστές της κρατικής κρίσης,
ούτε το ανθρωπιστικό άλλοθι των κατασταλτι-
κών επιχειρήσεων απέναντι στις μετανάστριες
και τους πρόσφυγες. Δε θα δεχτούμε καμία πε-
ραιτέρω υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας
μας. Δεν θα συνεργήσουμε στους εθνικούς και
διεθνικούς εκβιασμούς. Δεν θα δουλέψουμε για
την εδραίωση και την νομιμοποίηση κανενός
camp. Στεκόμαστε δίπλα στους αγώνες των εγ-
κλωβισμένων μεταναστριών και υποστηρίζουμε
τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους μας
που στοχοποιούνται από την ντόπια ακροδεξιά.
Το λέμε ξεκάθαρα: Η ανασυγκρότηση της πο-
λεμικής μηχανής του «προσφυγικού», δεν θα
περάσει από πάνω μας” σημειώνει η ανακοίνω-
ση του ΣΒΕΜΚΟ Λέσβου. 

Νο 1439, 23 Σεπτέμβρη 2020

Φτάσαμε στη Μυτιλήνη την Τρίτη 15/9.
Ήδη συμπληρωνόταν μια εβδομάδα
από την πυρκαγιά. Το νέο στρατόπεδο

συγκέντρωσης είχε στηθεί. Οι κυβερνητικές
απειλές και οι εκβιασμοί στους πρόσφυγες
προκειμένου να μπουν στο στρατόπεδο ήταν
σε εξέλιξη. Χιλιάδες βρίσκονταν με σκηνές και
παραπήγματα στο πεζοδρόμιο του Καρά Τεπέ,
ενώ πολλοί ήταν αυτοί που ακόμα έμεναν στην
καμένη Μόρια. Το απόγευμα της ίδιας μέρας
ήταν προγραμματισμένο συλλαλητήριο που
καλούσε το Εργατικό Κέντρο Λέσβου και το
νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ, σε αλληλεγγύη
με τους πρόσφυγες κι ενάντια στη δημιουργία
της νέας δομής. 

Εκμεταλλευτήκαμε το πρωινό προκειμένου
να επισκεφτούμε τη Μόρια. Μέσα στο στρατό-
πεδο δεν μπορούσαμε να δούμε, αλλά απ'
έξω, εκεί που απλωνόταν μια τεράστια φαβέλα
στην οποία έφτασαν να ζουν ακόμα και 20.000
άτομα, τώρα βρίσκονταν οι σκελετοί από τα
κοντέινερ και τις καμένες σκηνές και παράγ-
κες. Ωστόσο η περιοχή μόνο έρημη δεν θα την
έλεγες. Εκατοντάδες κόσμος προσπαθούσε
να σώσει ότι μπορούσε από τα πράγματά του,
τα τίναζε από τις στάχτες και τα φόρτωνε σε
καφάσια. Έπειτα τα έσερνε στην κατηφόρα
προς το Καρά Τεπέ. Άλλοι σχημάτιζαν ουρές
ύστερα από πρόσκληση κάποιας ΜΚΟ που
διένειμε ήδη πρώτης ανάγκης. Σε ένα άλλο
σημείο είχαν στηθεί τα καζάνια της Κοινωνικής
Κουζίνας “Ο άλλος άνθρωπος”, ετοιμάζοντας
φαγητό. Σε ένα σημείο στο δρόμο, αρκετοί άν-
τρες πλένονταν από ένα σπασμένο σωλήνα νε-
ρού. 

Και σε αρκετά σημεία είχαν στηθεί ξανά
σκηνές. “Είμαστε 6 άτομα οικογένεια” μας λέει
ο Α από το Αφγανιστάν που έμενε σε μία από
αυτές. Δίπλα του τα παιδιά του χαμογελαστά
μου κάνουν το σήμα της νίκης. “Αναγκαστήκα-
με να έρθουμε στην Ευρώπη γιατί στο Αφγανι-
στάν μου επιτέθηκαν οι Ταλιμπάν. Η πλάτη
μου έχει καταστραφεί” μας λέει και μας δεί-
χνει ένα σημάδι.“Το βράδυ της φωτιάς η αστυ-
νομία δεν μας είπε τίποτα. Όταν το πήραμε
χαμπάρι αφήσαμε τη σκηνή μας και τρέξαμε
να σωθούμε. Δεν θέλουμε το νέο καμπ.  Στο
νέο καμπ δεν υπάρχουν ούτε τα αναγκαία.
Ανησυχώ όχι τόσο για μένα, αλλά για τα παι-
διά μου”. 

Δείχνοντάς του την Εργατική Αλληλεγγύη
και εξηγώντας του τι λέει, μου απαντάει “είμα-
στε όλοι άνθρωποι. Οι θρησκείες δεν έχουν
σημασία. Όλοι θέλουμε μια καλή ζωή για τα
παιδιά μας” κι ένας φίλος του που ακούει το
διάλογο ζητάει ο ίδιος να μας μιλήσει. Είχε το
χέρι του δεμένο. “Κοίτα το χέρι μου. Το έσπα-
σε η αστυνομία” μας λέει. Λίγο πιο κάτω, δί-
πλα στην άσφαλτο, μια άλλη παρέα κάθεται σε
ένα ράντσο στημένο δίπλα από τρεις σκηνές.
Δέχονται να μου μιλήσουν. Η συζήτηση είναι
για το νέο καμπ. “Είναι φυλακή” μας λένε.
“Ακούγεται ότι σου παίρνουν μέχρι και τα κορ-
δόνια από τα παπούτσια. Δεν θέλαμε τη Μόρια
αλλά αυτό είναι ακόμα χειρότερο”.

Την επόμενη ημέρα πάμε στο Καρά Τεπέ. Η
περιοχή είναι αποκλεισμένη. Τα μπλόκα των
φασιστών δεν υπάρχουν πια. Έχουν μείνει αυ-

τά των ΜΑΤ. Καταφέρνουμε να περάσουμε και
το τελευταίο, στην περιοχή δίπλα από το νέο
στρατόπεδο. Χιλιάδες πρόσφυγες δεξιά κι αρι-
στερά του δρόμου έχουν στήσει σκηνές και
παράγκες από ξύλα και πανιά. Στη μέση του
δρόμου μια τεράστια ουρά εκατοντάδων μέ-
τρων περιμένει υπομονετικά να πάρει το φα-
γητό που προσφέρει κάποια ΜΚΟ. Σε κάποια
σημεία, οικογένειες ετοιμάζουν το φαγητό
τους ανάβοντας κάποια μικρή εστία και βάζον-
τας ένα κατσαρολάκι από πάνω. Σε ένα άλλο,
δίπλα από έναν σπασμένο σωλήνα μια μάνα
και δυο πιτσιρίκια βάζουν μπουγάδα τα ρούχα
τους σε μια λεκάνη. Ένας ηλικιωμένος μαζί με
ένα παιδί, γεμίζουν κάτι μπουκάλια με νερό.
Στα πάρκινγκ ενός σουπερμάρκετ που βρίσκε-
ται εκεί, έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη γειτο-
νιά. Παιδιά ο,τι μπορούν το κάνουν παιχνίδι.
Ένα κορίτσι έχει φτιάξει μια κούνια απλά με
ένα χοντρό σκοινί. Συναντάμε τον Μοχάμαντ.
Κρατάει το ενός μηνός βρέφος στην αγκαλιά
του και καταγγέλλει ότι πριν κάποιες ημέρες η
αστυνομία έριξε χημικά στο σημείο που καθό-
ταν με το παιδί. 

Στο απέναντι πεζοδρόμιο βλέπουμε μια σκη-
νή με ένα πλακάτ. Γράφει στα αγγλικά “εκτοπι-
στήκαμε λόγω της φωτιάς στις 8/9. Από τότε
εγώ και η έγκυος γυναίκα μου ζούμε στο δρό-
μο. Θέλουμε να πάμε στην ηπειρωτική Ελλά-
δα. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματά μας;”.
Η γυναίκα που κάθεται στην είσοδο της σκη-
νής έχει δίπλα της ένα άλμπουμ με φωτογρα-

φίες από το Αφγανιστάν που κάνουν απόλυτα
κατανοητό τί τους οδήγησε στο δρόμο της
προσφυγιάς. Δέχεται να μας πει την ιστορία
της:

“Mε λένε Μάριαμ και είμαι 11 μήνες εδώ.
Έχω έρθει από το Αφγανιστάν. Φύγαμε από το
Αφγανιστάν γιατί κινδυνεύαμε. Το σπίτι μας
βομβαρδίστηκε. Δύο αδέρφια του άντρα μου
σκοτώθηκαν. Η μάνα του κουφάθηκε από την
έκρηξη. Το ταξίδι ήταν πολύ δύσκολο. Πρώτα
πήγαμε Ιράν, Τουρκία και μετά εδώ. Από τότε
μέχρι τη φωτιά, μέναμε στη Μόρια. 

Πριν ένα μήνα πέρασα τη συνέντευξη για το
άσυλο. Τώρα περιμένω τα χαρτιά για να φύγω.
Η φωτιά τα κατέστρεψε όλα. Το βράδυ της
φωτιάς ήταν πολύ άσχημο. Κινδυνέψαμε σο-
βαρά. Ήμασταν οι τελευταίοι που φύγαμε από
τη Μόρια. Τώρα μας λένε ότι αν δεν πάμε στο
καινούργιο καμπ η υπόθεση του ασύλου μας
θα κλείσει. Αποφασίσαμε να πάμε στο καμπ.
Είναι ένας εκβιασμός. Δεν θέλω να πάω στο
καμπ. Μας λένε ότι οι συνθήκες εκεί μέσα δεν
είναι καλές. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, οι σκη-
νές δεν είναι ασφαλείς κλπ. Στη Μόρια τουλά-
χιστον μπορούσαμε να βγαίνουμε. Εδώ μας
λένε ότι δεν θα μπορούμε. Ότι το καμπ είναι
κλειστού τύπου. Φοβόμαστε να μπούμε εκεί
μέσα. Αλλά αποφασίσαμε να πάμε γιατί δεν
έχουμε άλλη επιλογή. Είμαι έγκυος 6 μηνών.
Το να μένεις στο πεζοδρόμιο δεν είναι καλό αν
είσαι έγκυος. Ελπίζουμε να υπάρχουν τουλάχι-
στον παροχές υγείας εκεί.

Φύγαμε από το Αφγανιστάν για μια πιο
ασφαλή ζωή. Αλλά εδώ δεν την έχουμε βρει.
Όχι μόνο εμείς. Όλοι οι πρόσφυγες. Δεν θέ-
λουμε να πάμε σε άλλη χώρα. Θέλουμε να πά-
με σε ένα ασφαλές μέρος στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν εδώ
διαμαρτυρίες. Δεν θέλουμε άλλη μία Μόρια.
Κάθε άνθρωπος θέλει να ζήσει μια καλή ζωή
με ασφάλεια. Εδώ δεν είναι έτσι. Στη Μόρια
κάθε βράδυ σκοτωνόταν κι ένας άνθρωπος. Η
αστυνομία μας αντιμετωπίζει πολύ άσχημα. Το
βράδυ που κάηκε η μισή Μόρια η αστυνομία
έλεγε μη φύγετε από τη Μόρια, θα σας σώ-
σουμε. Είπαμε ΟΚ. Το άλλο βράδυ κάηκε και η
άλλη μισή. Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να
φύγουμε. Το Σάββατο ο κόσμος βγήκε στο
δρόμο και φώναζε 'θέλουμε ελευθερία'. Η
αστυνομία μας έριξε χημικά. Έριξε χημικά στη
σκηνή μας και στις δίπλα σκηνές”. 

Από το πρωί της επόμενης ημέρας η κυβέρ-
νηση ενέτεινε την προσπάθεια να γεμίσει το
νέο στρατόπεδο. Αυτό σήμαινε νέες επιθέσεις
της αστυνομίας, αφού είχαν διώξει από το χώ-
ρο τα ΜΜΕ και τις ΜΚΟ. Χιλιάδες άρχισαν να
συνωστίζονται στην είσοδο του στρατοπέδου
για να γλιτώσουν από την αστυνομική βία, αλ-
λά και για τους λόγους που εξηγεί πιο πάνω η
Μάριαμ. Σε λιγότερο από τρεις ημέρες η κυ-
βέρνηση περηφανευόταν ότι 10.000 πρόσφυ-
γες μπήκαν στο καμπ κι ένα νέο κεφάλαιο
ντροπής για την Ευρώπη Φρούριο είχε αρχίσει
να γράφεται.
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ΟΧΙ ΣΤΙΣ 
ΦΥΛΑΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τα βράδια της Τρίτης 8/9 και της Τετάρ-
της 9/9 το στρατόπεδο προσφύγων
της Μόριας και η φαβέλα που απλωνό-

ταν στο δάσος γύρω από το καμπ καταστρά-
φηκαν από μια τεράστια πυρκαγιά.

Περισσότεροι από 13.000 πρόσφυγες ήρ-
θαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φωτιάς,
αλλά και την ελπίδα ότι το κολαστήριο της
Μόριας είναι πια παρελθόν. 

Όμως η κυβέρνηση έκανε την απάνθρωπη
μεταχείρισή τους, ακόμα χειρότερη. Βρήκε
την ευκαιρία να προωθήσει τη δημιουργία
μιας νέας Μόριας, ακόμα χειρότερης από
την παλιά.  Η κατασκευή του καμπ κλειστού
τύπου, μιας φυλακής προσφύγων, ήταν προ-
γραμματισμένη από την αρχή της χρονιάς.
Την άνοιξη η κυβέρνηση δέχθηκε μια μεγάλη
ήττα σε αυτό το μέτωπο. Παρά την απόβαση
τεράστιων αστυνομικών δυνάμεων στο νησί,
η κατασκευή του καμπ στην Καράβα μπλο-
καρίστηκε από τη μαζική κινητοποίηση των
κατοίκων της Λέσβου και μια πολυήμερη
απεργία των συνδικάτων. 

Αυτή τη φορά δεν είναι η Καράβα, αλλά το
Πεδίο Βολής του στρατού, λίγα μέτρα από
το σημείο που είχαν αποκλειστεί οι πρόσφυ-
γες στο Καρά Τεπέ. Ένα μεγάλο ξερό χωρά-
φι δίπλα από τη θάλασσα, που το βαράει ο
καυτός ήλιος το καλοκαίρι κι ο λυσσασμένος
αέρας το χειμώνα. Εκεί σε χρόνο – αστραπή,
στήθηκαν σκηνές, υψώθηκαν συρματοπλέγ-
ματα, δημιουργήθηκε ξεχωριστή αστυνομική
διεύθυνση και μέσα σε μια εβδομάδα η φυ-
λακή ήταν έτοιμη. 

Στο τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση
πανηγύριζε ότι σχεδόν όλοι οι πρόσφυγες
μπήκαν στο στρατόπεδο, “από μόνοι τους”.
Στην πραγματικότητα έπαιξε το πιο βρώμικο
παιχνίδι: τους ανάγκασε να μπουν στο στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης κάνοντάς τους το βίο
αβίωτο. Τους εκβίασε ότι όποιος δεν μπει
στο στρατόπεδο θα αποκλειστεί από κάθε
διαδικασία ασύλου. Και προχώρησε σε συλ-
λήψεις προσφύγων, που τους φόρτωσαν τον
εμπρησμό της Μόριας.

Κι από όταν άρχισαν να μπαίνουν οι πρό-
σφυγες στη νέα φυλακή, οι καταγγελίες δεν
σταμάτησαν να διαδέχονται η μία την άλλη.
Ένα Γκουαντάναμο στημένο πάνω σε χώμα
και πέτρες έτοιμο να γίνει ένας τεράστιος
βούρκος στην πρώτη βροχή. Με 35 χημικές
τουαλέτες για χιλιάδες ανθρώπους. Με ετοι-
μόρροπες σκηνές χωρίς πάτωμα στις οποίες
στοιβάζονται περισσότερα από 100 άτομα
στην καθεμιά. Χωρίς τρεχούμενο νερό. Σε
ένα παλιό πεδίο βολής όπου τα παιδιά παί-
ζουν με τους κάλυκες και τα απομεινάρια
των στρατιωτικών ασκήσεων. Με άθλιο φα-
γητό κι απαγορεύσεις σε οποιαδήποτε ΜΚΟ
ή άλλον φορέα παρέχει τροφή εκτός καμπ.

Και ο Μηταράκης να δηλώνει οργουελικά
ότι ήταν ανθρωπιστικό καθήκον το στήσιμο
της νέας φυλακής.

Από το 2015 που είχαμε τις πρώτες μαζικές αφίξεις προσφύγων/ισσών και μετανα-
στών/ριών στη Λέσβο και τα πρώτα αυθόρμητα δίκτυα αλληλεγγύης που αναπτύχθη-

καν, έχουν περάσει πέντε χρόνια που μοιάζουν αιώνας. 
Από τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας μέχρι την γενικότερη αναπαραγωγή, από μεριάς κυβερ-

νήσεων και τοπικών παραγόντων, ρατσιστικών πολιτικών και φασίζουσας ρητορικής, όλο
αυτό οπλίζει και θεριεύει το χέρι του παρακράτους στο τόπο μας. Η απουσία στην απόδο-
ση της δικαιοσύνης για μια σειρά από λεκτικές ή και σωματικές επιθέσεις εναντίων προ-
σφύγων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μη καταδίκη υπευθύνων για το πογκρόμ της
22ας Απριλίου του 2018 αλλά και τις επιθέσεις σε εργαζόμενους/ες ΜΚΟ τον Φεβρουάριο
του 2020, αφήνει στην ατιμωρησία ποινικά και κοινωνικά κολάσιμες πράξεις, θεριεύοντας
τη δολοφονική φύση της συνεργασίας κράτους και παρακράτους.

Εμείς –κι εδώ έρχεται η απάντηση των εργαζομένων/ανέργων μέσω των σωματείων τους
και κάθε λογής αντιφασιστικών, αντιρατσιστικών πρωτοβουλιών- καλούμε τον λαό της Λέ-
σβου να κλείσει τα αυτιά του στις φασιστικές ιαχές, να χτίσει δίκτυα αλληλεγγύης με τους
πρόσφυγες, αλλά και στις γειτονιές του. Να αποτρέψουμε τη δημιουργία κέντρων κράτη-
σης στο νησί μας, σε όλη τη χώρα, παντού.

Κώστας Ντουράκης, μέλος ΕΛΜΕ Λέσβου

Κίνημα αλληλεγγύης

Ο λόγος στους πρόσφυγες
Αποστολή στη Μυτιλήνη: Στέλιος Μιχαηλίδης

16/9, Καρά Τεπέ

15/9, Πανεργατικό συλλαλητήριο στην πλ. Σαπφούς



Στο τέλος της δεύτερης μέρας,
παρουσία πολλών δικηγόρων
της Πολιτικής Αγωγής, ο Θα-

νάσης Καμπαγιάννης και οι συντελε-
στές της παράστασης συζήτησαν με
το κοινό για τη μάχη να καταδικα-
στούν οι ναζί δολοφόνοι.

Η ομάδα των καλλιτεχνών, αφού
ευχαρίστησε τον Θανάση και τις εκ-
δόσεις Αντίποδες που της εμπιστεύ-
τηκαν το κείμενο και την υποστήρι-
ξαν στην προσπάθειά της, αλλά και
τον κόσμο για την ανταπόκρισή του,
είπε ανάμεσα σε άλλα: «Αφορμή και
έναυσμα για τη σκηνική πράξη ήταν
το κείμενο του Θανάση το οποίο θε-
ωρούμε ένα ιστορικό κείμενο και ως
τέτοιο προσπαθήσαμε να το μετα-
χειριστούμε. Κατά τη γνώμη μας αν-
τικατοπτρίζει το ήθος του αγωνιστή
δικηγόρου και όλης της ομάδας της
Πολιτικής Αγωγής -πολλοί και πολ-
λές ήσαστε σήμερα εδώ και σας ευ-
χαριστούμε για την παρουσία σας-
που στάθηκε με αξιοπρέπεια και μα-
χητικότητα απέναντι στις προσβο-
λές, τις προκλήσεις και τις απειλές
της αντίπαλης πλευράς...

Στεκόμαστε αδιαπραγμάτευτα στο
πλευρό της Πολιτικής Αγωγής, των
θυμάτων και των οικογενειών τους
και ενάντια στα κατηγορούμενα στε-
λέχη της Χρυσής Αυγής... Ένα από
τα ενδιαφέροντα στοιχεία που είχα-
με να επεξεργαστούμε εξαρχής
ήταν ότι το κείμενο δεν είναι ένα θε-

ατρικό κείμενο, δεν το εμπνεύστηκε
κάποιος θεατρικός συγγραφέας στο
δωμάτιό του. Είναι προϊόν κοπιαστι-
κής εργασίας και ταυτόχρονα ένα
κείμενο πραγματικό. Περιγράφει

ιστορίες πραγματικές, αν-
θρώπων πραγματικών που
επιβίωσαν από δολοφονι-
κές επιθέσεις, ανθρώπων
που δολοφονήθηκαν σε
δημόσια θέα, ανθρώπων
που έχασαν αγαπημένους
και ανθρώπων που νίκη-
σαν το φόβο και μίλησαν
για τη φρίκη που αντίκρυ-
σαν… 

Έχουμε την αίσθηση ότι
ζούμε σε μια εποχή που
μας κάνει να συνηθίζουμε
τη βαρβαρότητα, που μας
εξοικειώνει με εικόνες αν-
θρώπων που πεθαίνουν
από φωτιά, γυαλιά και μα-
χαίρι, με εικόνες ζωντα-
νών να κοιμούνται πλάι σε
πεθαμένους. Ταυτόχρονα
μας εξαναγκάζει να συνυ-
πάρχουμε με φωνές που
μπροστά σε μια πυρκαγιά
που απειλεί ανθρώπινες
ζωές, άλλοτε με ψιθύρους
και άλλοτε με κραυγές,
μπορούν να λένε “ας
καούν”… 

Προσβλέπουμε στην
ελάχιστη δικαίωση της μνήμης του
Παύλου Φύσσα, του Σαχζάτ Λουκ-
μάν και εκατοντάδων άλλων θυμά-
των που θα σημάνει καταδίκη των

φασιστών και της εγκληματικής ορ-
γάνωσης Χρυσή Αυγή που δρούσε
για χρόνια υπό την ανοχή και τη
σύμπραξη του ελληνικού κράτους
και της ελληνικής αστυνομίας».

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης ευχαρί-
στησε με τη σειρά του τους συντε-
λεστές που, όπως είπε, «ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα του καιρού
τους, προκειμένου αυτές τις μέρες
που περιμένουμε την έκδοση της
απόφασης να μην είμαστε στα σπί-
τια μας. Γιατί δεν θέλουμε να είμα-
στε στα σπίτια και να αφήσουμε
απερίσπαστη τη δικαιοσύνη να κάνει
το έργο της. Θα κάνουμε όλα αυτά,
θέατρα, εκδηλώσεις, συζητήσεις,
διαδηλώσεις για να στείλουμε το μή-
νυμα της κοινωνίας για την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής». Αναφέρθηκε
επίσης στο πολύτιμο έργο των συνα-
δέλφων του στην Πολιτική Αγωγή,
στην έκδοση του βιβλίου, αλλά και
στη σημασία της κινητοποίησης στις
7 Οκτώβρη.

Καταδίκη
«Στις 7 Οκτώβρη αξιώνουμε από

τη δικαστική εξουσία να δώσει μια
απόφαση που να αντιστοιχεί σε μια
αποδεικτική διαδικασία που ήταν
συντριπτική», είπε. «Η φυσιολογική
συνέχεια, το τέλος αυτής της ποινι-
κής δίκης, είναι η καταδίκη των κα-

τηγορούμενων.. όχι μονάχα των φυ-
σικών αυτουργών αλλά και των ηθι-
κών, δηλαδή των διευθυντών της εγ-
κληματικής οργάνωσης, του Μιχαλο-
λιάκου και του ηγετικού πυρήνα της
Χρυσής Αυγής. Αυτό χρειάζεται να
το πούμε πριν τις 7 Οκτώβρη... ώστε
η δικαστική εξουσία να αντιληφθεί
το διακύβευμα της απόφασης που
θα μας ανακοινώσει και που δεν έχει
σχέση απλά με τους συγκεκριμέ-
νους κατηγορούμενους αλλά με το
σε τι κόσμο και κοινωνία θα ζήσουμε
τους επόμενους μήνες και χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση, στις 7/10, η Μά-
γδα Φύσσα, οι Αιγύπτιοι ψαράδες
και οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που
θα είναι εκεί, δεν θα είναι μόνοι. Θα
είμαστε μαζί, γιατί μαζί θα χρειαστεί
να ζήσουμε με την απόφαση που θα
ακούσουμε».

Στην αντιφασιστική απεργία στις
7/10 κάλεσε και ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.
«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια
στους συντελεστές της παράστασης
γιατί βάζουν το αντιφασιστικό κίνη-
μα μέσα στο χώρο της τέχνης και
αυτό είναι βοήθεια για όλους και
όλες μας που επί χρόνια αγωνιζόμα-
στε για να τους τσασίσουμε», είπε.
«Σας θέλουμε μαζί στις 7 Οκτώβρη
που από τις 9πμ θα αρχίζουμε να
πλημμυρίζουμε την Αλεξάνδρας.
Όλα τα γρανάζια να σταματήσουν
εκείνη τη μέρα, αυτή την έκκληση
κάνουμε».
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Τέχνη ενωμένη με τον αντιφασισμό
«Δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα

να πάρω ό,τι μπορώ από αυτήν
εδώ την εικόνα. Μακάρι να μπο-

ρούσατε ένας ένας να περάσετε από εδώ,
να δείτε αυτή την εικόνα». Με αυτά τα λόγια
υποδέχτηκε ο ηθοποιός Γεράσιμος Γεννα-
τάς, εμφανώς συγκινημένος, το κοινό, την
πρώτη μέρα της θεατρικής παράστασης «Με
τις μέλισσες ή με τους λύκους» στις 19/9. Εί-
χε μόλις ανέβει στη σκηνή ενός κατάμεστου
Τριανόν με μια σκάλα στα χέρια και έντονες,
γρήγορες κινήσεις που κατέληξαν σε ένα
ουρλιαχτό. Ένα ουρλιαχτό από αυτά που θέ-
λει να βγάλει κανείς από μέσα του όταν έρ-
χεται πρόσωπο με πρόσωπο με τη φρίκη του
φασισμού.

«Είμαι ο Γεράσιμος και μαζί με τον Παύλο
[Κατσιβέλη] και τον Γιώργο [Χανό] θα σας
παρουσιάσουμε αποσπάσματα από την αγό-
ρευση του Θανάση Καμπαγιάνη, δικηγόρου
της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, την απόφαση της οποίας περιμένου-
με σε λίγες βδομάδες», συνέχισε ο ηθοποι-
ός. Όχι προφανώς γιατί ο κόσμος δεν γνώρι-
ζε τι θα δει, αλλά για να δώσει από την αρχή
το στίγμα της επικαιρότητας της παράστα-
σης σε μια μάχη που είναι σε εξέλιξη, που
δεν έχει τελειώσει.

Το ίδιο μήνυμα ερχόταν ξανά και ξανά.
Μια δικαστική αγόρευση δεν θα μπορούσε

να ξεκινήσει παρά με το «Κυρία πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι δικαστές». Μόνο που εδώ η
δεύτερη προσφώνηση, «κυρίες και κύριοι...
δικαστές», ειπώθηκε μια ακόμα φορά απευ-
θυνόμενη προς το κοινό. Όχι για να το βάλει

στη θέση των δικαστών, αλλά για να του πει
ότι σε αυτή τη δίκη, ναι χρειάζεται να πάρει
θέση. Να πάρει θέση απέναντι στα εγκλήμα-
τα των ναζί της Χρυσής Αυγής, τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα, τις επιθέσεις κατά

των Αιγύπτιων αλιεργατών και των συνδικα-
λιστών του ΠΑΜΕ, όλες τις δολοφονικές
τους πράξεις. Να απαιτήσει την καταδίκη
της εγκληματικής οργάνωσης, όπως ακρι-
βώς έκανε η αγόρευση του Θανάση.

Έτσι ξεκίνησε. Και καθήλωσε. Επί μιάμιση
ώρα δεν πήρε κανείς ανάσα από την εξαι-
ρετική ερμηνεία του ηθοποιού που συνο-
δευόταν από τις εξίσου εξαιρετικές ηχητι-
κές -και όχι μόνο- παρεμβάσεις των δυο
μουσικών. Η σκάλα και ο τρόπος με τον
οποίο ο Γεννατάς “έπαιξε” μαζί της και γύ-
ρω της εντυπωσίασαν, τόσο για τις ικανότη-
τές του, όσο και για το πώς το πιο απλό
σκηνικό εργαλείο μπορεί να γίνει τόσο ιδα-
νικό σε μια παράσταση.

Ο κινηματογράφος ήταν γεμάτος όλες τις
ημέρες. Η παράσταση βγήκε sold out και για
τις πέντε μέρες από τις 19 έως τις 23/9, πριν
ακόμα φτάσει στη σκηνή. Το αποτέλεσμα αν-
ταποκρίθηκε και με το παραπάνω στο αυξη-
μένο ενδιαφέρον, με δυνατά χειροκροτήμα-
τα και συνθήματα «Ο Παύλος ζει, τσακίστε
τους ναζί» να κλείνουν τις παραστάσεις.

Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ ήταν κάθε μέρα εκεί,
καλώντας στην αντιφασιστική απεργία και
διαδήλωση στις 7 Οκτώβρη, αλλά και στις
εκδηλώσεις που οργανώνει η Κίνηση σε
όλες τις γειτονιές μέχρι τότε.

Λένα Βερδέ

20/9, Κινηματογράφος Τριανόν, οι συντελεστές της παράστασης με τον Θ. Καμπαγιάννη
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Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ στο Τριανόν

“Δικαίωση του Παύλου, του Σαχζάτ…”
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Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΙ! Χιλιάδες 
στους δρόμους

Χιλιάδες διαδηλωτές και διαδη-
λώτριες πλημμύρισαν την Πα-
ρασκευή 18 Σεπτέμβρη το Κε-

ρατσίνι, στην πορεία για την επέτειο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
από τη ναζιστική εγκληματική οργά-
νωση Χρυσή Αυγή. Κοινό αίτημα
όλων η καταδίκη των ναζί δολοφό-
νων στις 7 Οκτώβρη, ημέρα που θα
ανακοινωθεί η απόφαση στη δίκη της
Χρυσής Αυγής. «Η 7 Οκτώβρη απερ-
γιακή, όλοι οι ναζί να πάνε φυλακή»
ήταν το κεντρικό σύνθημα της ΚΕΕΡ-
ΦΑ καλώντας στην αντιφασιστική
απεργία και διαδήλωση που οργανώ-
νεται εκείνη τη μέρα έξω από το Εφε-
τείο Αθηνών.

Ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωση
στη γειτονιά από το 2013, όταν ο αν-
τιφασίστας μουσικός έπεφτε νεκρός
από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Ρου-
πακιά περικυκλωμένος από το τάγμα
εφόδου της Νίκαιας, κατ’ εντολή της
ηγεσίας της ναζιστικής συμμορίας.
Εργαζόμενοι, νεολαίοι, άνθρωποι
όλων των ηλικιών, ντόπιοι και μετανά-
στες γέμισαν τα μπλοκ των συλλογι-
κοτήτων, των φορέων, των σωματεί-
ων, των φοιτητικών συλλόγων, των
οργανώσεων της Αριστεράς που
συμμετείχαν στη διαδήλωση. Όλες
και όλοι μαζί έδειξαν ότι η 7 Οκτώ-
βρη θα είναι σεισμός.

«Διαδηλώνουμε σήμερα όπως κάθε
χρόνο τέτοια μέρα για να τιμήσουμε
τον Παύλο Φύσσα και να εκφράσου-
με την οργή μας για τους φασίστες»,
μας είπε η Σπύρος Βασιλείου, εργά-
της στην καθαριότητα στο νοσοκο-
μείο Άγιος Σάββας. «Φέτος είμαστε
ακόμα πιο πολλοί και ακόμα πιο απο-
φασισμένοι καθώς στις 7 Οκτώβρη
περιμένουμε την απόφαση στη δίκη
της Χρυσής Αυγής. Δεν αποδεχόμα-
στε τίποτα άλλο από μια καταδικαστι-
κή απόφαση για τους ναζί δολοφό-
νους, με τις μεγαλύτερες δυνατές
ποινές, να πάνε φυλακή για τη δολο-
φονία Φύσσα και όλα τα εγκλήματά
τους. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε σή-
μερα και στην κυβέρνηση και στα δι-
καστήρια και στους φασίστες, ότι
τέρμα, ως εδώ ήταν.

Γι' αυτό θα απεργήσουμε εκείνη τη
ημέρα. Ο Σύλλογός μας έχει πάρει
απόφαση συμμετοχής στην απεργία
στις 7 Οκτώβρη που καλούν η ΑΔΕ-
ΔΥ και πολλά ακόμα συνδικάτα. Δεν
είναι η πρώτη φορά. Έτσι ξεκίνησε η
δίκη, απεργιακά, έτσι συνεχίσαμε και
σε άλλες κρίσιμες στιγμές της, με
στάσεις εργασίας του Συλλόγου και
παρουσία στο Εφετείο. Συνδέοντας
τη μάχη ενάντια στους φασίστες με
τον αγώνα για δημόσια και δωρεάν
Υγεία για όλους, για τους μετανά-
στες, τους πρόσφυγες, για όλο το
λαό. Και θα συνεχίσουμε μέχρι να
απαλλαγούμε οριστικά από τους φα-
σίστες και το ρατσισμό».

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στο Μνη-
μείο του Παύλου Φύσσα, στο σημείο
της δολοφονίας, με τα τραγούδια
του να συνοδεύουν τα συνθήματα «Ο
Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» και
«Δίκη-Καταδίκη της Χρυσής Αυγής,
αυτής της συμμορίας της ναζιστι-
κής». Ακολούθησε πορεία μέχρι τον
Πειραιά, στην κεφαλή της οποίας
ήταν όπως κάθε χρόνο η Μάγδα
Φύσσα. Τα χειροκροτήματα των πε-
ραστικών και των κατοίκων από τα
μπαλκόνια δεν σταμάτησαν σε όλη
τη διάρκεια. Η παρουσία της αστυνο-
μίας με δεκάδες κλούβες και διμοι-
ρίες των ΜΑΤ, με μηχανάκια της
ΔΡΑΣΗ και άλλες δυνάμεις, ιδιαίτερα
έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυ-
γής στον Πειραιά, ήταν προκλητική.
Αντί να φοβίζει όμως, εξόργιζε και
πείσμωνε ακόμα περισσότερο τους
διαδηλωτές να κλιμακώσουν τον
αγώνα.

Σε όλη τη χώρα
Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν την

ίδια μέρα σε όλη τη χώρα. «Χιλιάδες
διαδήλωσαν και στη Θεσσαλονίκη με
πολύ παλμό, με αντιφασιστικά και αν-
τιρατσιστικά συνθήματα», μας είπε η
Δήμητρα Κομνιανού, συντονίστρια
της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. «Η συγ-
κέντρωση ξεκίνησε στην Καμάρα και
ακολούθησε πορεία στους κεντρι-
κούς δρόμους της πόλης που κατευ-
θύνθηκε προς τα γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής. Το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ
συσπείρωσε εργαζόμενους, νεολαί-
ους, κόσμο της αριστεράς και ήταν
πολύ μαζικό. Με πανό συμμετείχαν
επίσης φοιτητικοί σύλλογοι, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ κι άλλες οργανώσεις
της αριστεράς και του αντιεξουσια-
στικού χώρου. Πολλοί υπέγραψαν
στην καμπάνια μας για την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής και τις 7 Οκτώ-
βρη, ενώ εκδήλωσαν ενδιαφέρον για
τις εκδηλώσεις μας την επόμενη βδο-
μάδα. 

Ήταν από τις πιο μεγάλες πορείες
που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη για
την επέτειο της δολοφονίας Φύσσα,
με έντονη την παρουσία της νεολαί-
ας. Η αστυνομία είχε γεμίσει την πό-
λη, εμφανίστηκε σε κάποιες στιγμές
και στη διάρκεια της πορείας, ενώ
για άλλη μια φορά προστάτευε τα
γραφεία των ναζί κλείνοντας το δρό-
μο στους διαδηλωτές. Το επόμενο
ραντεβού μας είναι στις 7 Οκτώβρη.
Θέλουμε να οργανώσουμε μια μεγά-
λη απεργιακή συγκέντρωση και στη
Θεσσαλονίκη. Υπάρχει διάθεση από
τη μεριά των συνδικάτων και όλων
των εργαζόμενων, από την πλευρά
μας αυτή την προσπάθεια θα κάνου-
με τις επόμενες μέρες».

«Η φετινή διαδήλωση στο Ηρά-
κλειο δεν ήταν σαν τις προηγούμε-
νες, καθώς είμαστε παραμονές της

απόφασης στη δίκη τις Χρυσής Αυ-
γής και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε
τα γεγονότα στη Μόρια αλλά και τα
ρατσιστικά πογκρόμ στο Τυμπάκι και
τις Μοίρες, όπως και επιθέσεις σε
βάρος μεταναστών στο Ηράκλειο»,
μας είπε η Ιωάννα Κτενιουδάκη, φοι-
τήτρια, από την ΚΕΕΡΦΑ Ηρακλείου.
«Με πανό διαδήλωσαν ο φοιτητικός
σύλλογος Ιατρικής, σωματεία εργα-
ζομένων όπως το ΣΜΤ και το σωμα-
τείο ερευνητών, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ο Αντιφασιστικός Συντονι-
σμός και άλλες οργανώσεις και συλ-
λογικότητες.

Στο μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ ήταν μαζι-
κή η παρουσία προσφύγων και μετα-
ναστών που δώσανε τον τόνο με συν-
θήματα κατά του ρατσισμού και του
φασισμού. Στέλνοντας έτσι το μήνυ-
μα πως ντόπιοι και μετανάστες εργά-
τες μαζί ενωμένοι παλεύουμε ενάντια
στο ρατσισμό. Συνολικά πάνω από
1000 άτομα όλων των ηλικιών συμμε-
τείχαν στις κινητοποιήσεις. Η συζήτη-
ση με τον κόσμο είχε σαν κύριο θέμα
την καταδίκη των νεοναζί αλλά και
τις τοπικές εξελίξεις και κατέληγε
στο ότι θα πρέπει το επόμενο διάστη-
μα να γίνουν δράσεις με κορύφωση
μια μεγάλη απεργιακή διαδήλωση τις
7 του Οκτώβρη και στο Ηράκλειο».

«Μαζική αντιφασιστική συγκέντρω-
ση και πορεία πραγματοποιήθηκε και
στα Χανιά», μας είπε ο Ειρηναίος Μα-
ράκης από την ΚΕΕΡΦΑ Χανίων.
«Συμμετείχαν με πανό πολλά μπλοκ,
όπως ο Σύλλογος Φοιτητών ΗΜΜΥ, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Κατάληψη Rosa Nera, το
ΠΑΜΕ, οι Έμφυλες Αταξήες κ.α. Από
την πλευρά μας συζητήσαμε και κα-
λέσαμε τον κόσμο στην εκδήλωση
για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
στις 1/10 στο Πάρκο Ειρήνης και Φι-
λίας, με προοπτική μια αντιφασιστική
απεργία και διαδήλωση στις 7 Οκτώ-
βρη και στα Χανιά».

«Η διαδήλωση για την επέτειο της
δολοφονίας Φύσσα ήταν η πιο μαζική
πορεία τους τελευταίους μήνες στα
Γιάννενα», μας είπε η Αρετή Κανέλ-
λου. «Η δυνατή βροχή την ίδια ώρα
δεν σταμάτησε τον κόσμο της πόλης
να κατέβει και να απαιτήσει την κατα-
δίκη των ναζί εν όψει και της απόφα-
σης του δικαστηρίου. Η πλειοψηφία
ήταν φοιτητές και νεολαία. Η συγκέν-
τρωση έγινε στην Περιφέρεια και ακο-
λούθησε πορεία σε όλη την πόλη. Με
πανό συμμετείχαν ο Σύλλογος Εστια-
κών Φοιτητών του πανεπιστημίου, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες οργανώσεις της
αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού
χώρου. Η ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων οργανώ-
νει εκδήλωση για τη δίκη της ΧΑ στις
2 Οκτώβρη, καθώς και παρεμβάσεις
στα συνδικάτα για απεργιακή συγκέν-
τρωση στις 7 Οκτώβρη, στις 10πμ
στην Περιφέρεια».

Λ.Β.

18/9, Κερατσίνι
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18/9, Χανιά

18/9, Ξάνθη



Ξεκινάμε την παρέμβασή μας στις
σχολές σε νέες συνθήκες και με
μια τριπλή κρίση που καθορίζει

τα πάντα. Τα πανεπιστήμια δεν ανοί-
γουν ακόμα, αλλά ήδη η νεολαία δίνει
τον τόνο με την συμμετοχή της σε
όλους τους αγώνες. Βρισκόμαστε στην
τελική ευθεία μιας μεγάλης μάχης, την
καταδίκη των φασιστών στις 7 Οκτώ-
βρη και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις
για να την κερδίσουμε. Η μαζική συμ-
μετοχή νεολαίας στην μεγάλη διαδή-
λωση στο Κερατσίνι, η μαζική συμμε-
τοχή στην διαδήλωση για τα δύο χρό-
νια από την δολοφονία του Ζακ δείχνει
τις δυνατότητες και την διάθεση να
συγκρουστεί με την κυβέρνηση του
Μητσοτάκη.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του
ΣΕΚ μετά από σύσκεψη στη Νομική
βάζουμε μπροστά να ξεσηκώσουμε
τους πάντες για τις 7 Οκτώβρη. Ήδη
αφίσες και πανό κοσμούν τη Νομική,
το Πάντειο, το ΠΑΔΑ, τη Φιλοσοφική
και συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με
την ΑΣΟΕΕ, την ΑΣΚΤ και άλλες. Πα-
ρόλο που λίγα μαθήματα δίνονται από
κοντά και επικρατεί η τηλεξεταστική, οι
λέσχες και τα αναγνωστήρια είναι
ανοιχτά και οργανώνουμε την παρέμ-
βασή μας σε αυτά για να επικοινωνή-
σουμε με όλους τους φοιτητές.

Δίνουμε ταυτόχρονα την μάχη για να
ανοίξουν οι σχολές απέναντι στην διά-
λυση που προωθεί η Κεραμέως μαζί με
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Θέλουμε ανοιχτές σχολές με μαθήμα-
τα δια ζώσης με αυξημένα μέτρα προ-

στασίας, με μισά τμήματα στις αίθου-
σες, όπως διεκδικούμε 15 παιδιά ανά
τάξη στα σχολεία. Διεκδικούμε προσ-
λήψεις εκπαιδευτικών, καθαριστριών,
περισσότερα δρομολόγια στα ΜΜΜ,
δωρεάν μαζικά τεστ. Αντί για αυτά η
κυβέρνηση στοχοποιεί τη νεολαία,
αποφασίζει μόνο κατασταλτικά μέτρα
και δείχνει ξεκάθαρα ποιες είναι οι επι-
λογές της: Λεφτά για την αστυνομία,
προσλήψεις μπάτσων και στρατιωτι-
κών, περικοπές στην δημόσια Υγεία και
Παιδεία. Δεν θα τους αφήσουμε.               

Μαρία Καστελιώτη, 
φοιτήτρια Φιλοσοφικής

Γράμματα και σχόλια e-mail: ergatiki@gmail.com / τηλ. 210 5241001Νο 1439, 23 Σεπτέμβρη 2020
σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

Την Κυριακή 20/9 πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία
στο κέντρο της Φρανκφούρτης για τους/τις προ-

σφυγές στην Λέσβο και εναντίον της απάνθρωπης, ρα-
τσιστικής πολιτικής της ΕΕ. Η κινητοποίηση συγκέντρω-
σε πάνω από 1.000 άτομα περνώντας μεταξύ άλλων
από τα γραφεία της ΕΚΤ, όπου τα συνθήματα απέκτη-
σαν άλλη ένταση. Η πορεία είχε ως κεντρικό σύνθημα
το «Εκκενώστε Τώρα!», ενώ άλλα συνθήματα που ακού-
στηκαν ήταν «Ζήτω η Διεθνιστική Αλληλεγγύη!» καθώς
και «Κανένας δεν είναι λαθραίος!». Η πορεία οργανώ-
θηκε από ευρύ φάσμα οργανώσεων (φοιτητικές οργα-
νώσεις, αντιφασιστικές συλλογικότητες και κόμματα
της Αριστεράς). 

Η πορεία της Κυριακής ολοκλήρωσε ένα διήμερο
ηχηρών κινητοποιήσεων μετά την συγκέντρωση του
Σαββάτου, εις μνήμην των έξι μεταναστών που έπεσαν
θύματα της ρατσιστικής, ακροδεξιάς βίας στο Χάναου
στις 19 Φεβρουαρίου. Σε εκείνη την διαδήλωση έδωσαν
το παρών εκατοντάδες, και ακούστηκαν συνθήματα εμ-
πνευσμένα από τα κινήματα των ΗΠΑ, όπως το γνωστό
«say their names (πες τα ονόματά τους)». Επίσης,
στους χαιρετισμούς που απευθύνθηκαν στην αρχή της
διαδήλωσης αναφέρθηκε πως «από το Χάναου μέχρι
την Μόρια μέχρι το Πόρτλαντ, ο ρατσισμός σκοτώνει!».

Η πορεία της Κυριακής ξεκίνησε από τον κεντρικό
σταθμό της Φρανκφούρτης και ολοκληρώθηκε στην Pa-
ulsplatz, περνώντας έτσι από την καρδιά της πόλης. Αυ-
τή η συγκέντρωση ήταν η δεύτερη που πραγματοποι-
ήθηκε, μετά από συγκέντρωση την επόμενη της πυρκα-
γιάς. 

Ιάσονας Παπαντωνίου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου όπως καταγγέλλουν
στην τοπική ΚΕΕΡΦΑ πρόσφυγες και μετανάστες

δέχονται διαρκώς επιθέσεις με ξυλοδαρμούς και απει-
λές μέχρι και με όπλο. Συγκεκριμένα ομάδα περίπου 15
ατόμων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους πρόσφυγες και
στη συνέχεια πέταξαν ένα από τα παιδιά στο ρέμα στην
περιοχή της παραλιακής κοντά στο πολυκατάστημα Ta-
los. Επιπλέον άλλη μια ομάδα αποτελούμενη από 6 άτο-
μα επιτέθηκε σε πρόσφυγες αυτή τη φορά από τη Συρία
και τους ξυλοκόπησαν βαριά. Με αποκορύφωμα ένα πε-
ριστατικό στην Χανιόπορτα όπου 3 δράστες ξυλοκόπη-
σαν τους πρόσφυγες και τους απείλησαν με πιστόλι. Το
τελευταίο περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ο
δράστης βρέθηκε αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

Επιπλέον την προηγούμενη εβδομάδα ενώ ένας νεα-
ρός μετανάστης από το Πακιστάν καθόταν στην πλα-
τεία, τον πλησίασαν 10 άτομα και άρχισαν να του επιτί-
θενται λεκτικά και στο τέλος τον ξυλοκόπησαν βαριά.
Το παιδί που δέχτηκε την επίθεση απευθύνθηκε στην
αστυνομία, όμως η απάντηση που πήρε είναι πως δεν
μπορούμε να κάνουμε κάτι είσαι μετανάστης και δεν
έχεις χαρτιά και άλλες τέτοιες χυδαίες δικαιολογίες.

Δε θα επιτρέψουμε σε αυτές τις ομάδες που λειτουρ-
γούν με τις πλάτες της αστυνομίας να καθορίσουν το
πολιτικό σκηνικό στο Ηράκλειο. Καλούμε όλο το δημο-
κρατικό κόσμο του Ηρακλείου, τα συνδικάτα, τους συλ-
λόγους και τις οργανώσεις να καταδικάσουν τα γεγονό-
τα και να μπουν μπροστά στις μάχες αυτές. Κλιμακώ-
νουμε τις δράσεις μας με αποκορύφωμα τις 7 του
Οκτωβρίου όπου θα διαδηλώσουμε σε ένα ακόμη μεγά-
λο συλλαλητήριο και στο Ηράκλειο για την καταδίκη
των φασιστών. Το επόμενο διάστημα η ΚΕΕΡΦΑ οργα-
νώνει μαζικές εξορμήσεις στο κέντρο του Ηρακλείου
για να οργανώσει αυτές τις μάχες, σας καλούμε να
συμμετέχετε όλες και όλοι. 

Ξεσηκώνουμε τις σχολές μας

“Στις 7 Οκτώβρη θα είμαστε Όλοι Μαζί”

Συζήτηση με τους δικηγόρους πολιτικής αγωγής οργάνωσε η
οικογένεια Φύσσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 7
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Καλεσμένοι/ες στην εκδήλωση ήταν και δικηγόροι που έχουν ερ-
γαστεί με την πολιτική αγωγή όλα αυτά τα χρόνια, η ομάδα του
παρατηρητηρίου της δίκης Golden Dawn Watch, καθώς και δημο-
σιογράφοι που κάλυψαν τη δίκη. Ήταν μια συνάντηση όλων αυτών
που, όπως είπε η Μάγδα Φύσσα που μίλησε τελευταία, “ήταν συνε-
χώς στα δικαστήρια, κάθε μέρα, όλοι αυτοί οι αφανείς ήρωες”.

Αποτιμώντας τα 5,5 χρόνια αυτής της μάχης, η Χρύσα Παπαδο-
πούλου, συνήγορος της οικογένειας Φύσσα, τόνισε “ακόμη κι αν
ξέραμε τι θα ακολουθούσε, πόσο μακρόχρονη και δύσκολη θα
ήταν η διαδικασία, είμαι σίγουρη ότι όλοι οι συνήγοροι της πολιτι-
κής αγωγής δεν θα διστάζαμε και θα το ξανακάναμε. Είχαμε την
ικανοποίηση του να δουλεύεις να αποδείξεις κάτι το οποίο πι-
στεύεις. Και είναι σημαντικό όχι μόνο για τους εντολείς μας, αλλά
και για όλη την κοινωνία. Πεντέμισι χρόνια μετά έχει φτάσει η ώρα
της αλήθειας. Περιμένουμε ότι θα πλημμυρίσουν οι δρόμοι γύρω
από το Εφετείο και πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβεί. Η 7 Οκτώβρη
θα είναι μια μέρα ορόσημο στον αντιφασιστικό αγώνα. Θα είμαστε
όλοι εκεί για να πούμε ότι για εμάς η Χρυσή Αυγή είναι μια ναζιστι-
κή εγκληματική οργάνωση”.

“Το ότι είναι εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή φρόντισε να
μας το θυμίσει από την πρώτη μέρα, χτυπώντας μάρτυρες, φίλους
του Φύσσα”, συνέχισε ο Μάνος Μαλαγάρης, συνήγορος των συν-
δικαλιστών του ΠΑΜΕ. “Είχαμε κι άλλα στη συνέχεια, χτύπησαν
την Ευγενία [Κουνιάκη], την Ελευθερία [Τομπατζόγλου], καθημερι-

νές απειλές σε μάρτυρες, δικηγόρους της πολιτικής αγωγής μέσα
και έξω από την αίθουσα. Μου έκανε εντύπωση η στάση τους απέ-
ναντι στην ίδια τους την ιδεολογία, τη ναζιστική: μια πλήρης άρνη-
ση. Αντιλαμβάνονταν και οι ίδιοι ότι η ναζιστική ιδεολογία ήταν το
κλειδί για να ξεκλειδώσουμε και να ερμηνεύσουμε τις πράξεις για
τις οποίες κατηγορούνται. Αλλά μας έδωσε και την ικανοποίηση να
δούμε ότι ντρέπονται και δεν είχαν το σθένος να την υπερασπι-
στούν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μια καταδικαστική
απόφαση”.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος των Αιγύπτιων αλιεργα-
τών, σημείωσε: “Έχει ανοίξει ξανά μια συζήτηση για το αν έχουμε
δικαίωμα να λέμε ότι 'δεν είναι αθώοι'. Λένε ότι η πίεση της κοινω-
νίας θίγει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ουδέν ψευδέστερον.
Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν υπάρχει απέναντι στην κοινω-
νία, αλλά απέναντι στην πολιτική εξουσία, τους ισχυρούς. Η δι-
καιοσύνη δεν παράγεται in vitro, στον σωλήνα, αλλά ακούγοντας τι
ζητάει η κοινωνία. 

Η φυσιολογική συνέχεια της αποδεικτικής διαδικασίας είναι η
καταδίκη όλων με αυτά που κατηγορούνται. Υπάρχουν σκληρά
αποδεικτικά στοιχεία που το δικαστήριο πρέπει να χάσει κάθε νομι-
μοποίηση για να αγνοήσει.

Βλέπουμε τις εικόνες στη Μόρια και ξέρουμε ότι μέσα σε αυτό
το σύστημα δεν θα τελειώσουμε με τον φασισμό και τον ρατσισμό
με μια δικαστική απόφαση. Αλλά θα έχουμε μια σημαντική νίκη
απέναντι στο πολιτικό σχέδιο των ταγμάτων εφόδου. Στις 7 Οκτώ-
βρη θα είμαστε εκεί και όλοι μαζί θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε”.

Α.Φ.



Με μαζικές διαδηλώσεις βγή-
κε το κίνημα στους δρό-
μους, διεκδικώντας δικαιο-

σύνη για τον Ζακ, στη δεύτερη επέ-
τειο από την άγρια δολοφονία του
σε δημόσια θέα. Στην Αθήνα, η δια-
δήλωση έγινε στις 20 Σεπτέμβρη και
έπιασε το νήμα από τη συγκλονιστι-
κή διαδήλωση στο Κερατσίνι, δίνον-
τας τον τόνο: πολλές χιλιάδες βάδι-
σαν από την οδό Γλάδστωνος, όπου
έγινε η δολοφονία, προς τη Βουλή
και στη συνέχεια στα Προπύλαια,
πλημμυρίζοντας τη Σταδίου και την
Πανεπιστημίου. Μαζί διαδήλωσε και
η Μάγδα Φύσσα.

Ένα μεγάλο φάσμα πολιτικών,
ΛΟΑΤΚΙ+, γυναικείων και άλλων ορ-
γανώσεων συμμετείχαν στη διαδή-
λωση με τα πανό τους και τα συνθή-
ματά τους. Ανάμεσά τους, η Ανοιχτή
Συνέλευση για τον Ζακ/Zackie Oh
στην κεφαλή της πορείας με τον
αδελφό του Ζακ, Νίκο, να κρατάει το
πανό, η πρωτοβουλία Support Art
Workers, η Πρωτοβουλία “Στη φυλα-
κή οι δολοφόνοι της Zackie Oh” κ.ά.
Εκτός από το κεντρικό σύνθημα “Η
Ζάκι ζει, τσακίστε τους ναζί”, ακού-
στηκαν και τα “Ο Παύλος ζει, τσακί-
στε τους ναζί”, καθώς και “Ποτέ μην
ξεχαστεί τι κάναν στην Ελένη, καμία
άλλη δολοφονημένη”. Η δίκη των
δολοφόνων του Ζακ ξεκινάει στις 21
Οκτώβρη και έγινε κάλεσμα, τόσο
από την κεφαλή της πορείας με
ντουντούκα, όσο και από την Πρω-
τοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι
της Zackie Oh” για μαζική παρουσία
στο δικαστήριο.

Την επόμενη ημέρα έγιναν διαδη-
λώσεις σε πολλές πόλεις σε όλη την
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πά-
τρα, Χανιά κ.α. “Πάνω από 350 άτο-
μα συμμετείχαν στην συγκέντρωση
και πορεία, που ξεκίνησε το απόγευ-
μα της Δευτέρας 21/9, από την πλα-
τεία Γεωργίου, στην Πάτρα, με
αφορμή τα 2 χρόνια από τη δολοφο-
νία του Ζακ/Zackie”, μας είπε ο Δη-
μήτρης. “Στην κεφαλή της πορείας
ήταν το πανό του Patras Pride, που
είχε πάρει την πρωτοβουλία να καλέ-
σει στην κινητοποίηση. Στην πορεία
συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, η
ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οργανώσεις
της αριστεράς και συλλογικότητες
του αντιεξουσιαστικού χώρου.”

“Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Θεσσα-
λονίκη σε μια πάρα πολύ μεγάλη πο-
ρεία για τον Ζακ, σε συνέχεια της
Παρασκευής, επετείου της δολοφο-
νίας Φύσσα. Η πορεία πέρασε από
την καρδιά της πόλης, ξεκινώντας
από το άγαλμα Βενιζέλου”, μεταφέ-
ρει ο Νίκος. “Καλούσαν πλήθος ορ-
γανώσεων της Αριστεράς, ανάμεσά
τους το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αντι-
φασιστικών οργανώσεων, οργανώ-
σεων της αναρχίας. Υπήρχαν συνθή-
ματα αντισεξιστικά, αλλά και αντιφα-
σιστικά και εργατικά -πολύς κόσμος
έβαζε την αναγκαιότητα να τσακι-
στούν οι φασίστες σε κάθε χώρο
δουλειάς.”

Η παρουσία των αντιφασιστικών
και αντιρατσιστικών συνθημάτων
στις διαδηλώσεις για τον Ζακ ήταν
πιο έντονη από ποτέ. Η απόφαση
στη δίκη της Χρυσής Αυγής είναι
σταθμός για όλο αυτόν τον κόσμο
που διεκδικεί δικαιοσύνη για τον
Ζακ. Γιατί η εμπειρία ότι χιλιάδες κι-
νητοποιήθηκαν για να αναμετρη-
θούν με έναν γιγάντιο αντίπαλο -
έναν κρατικό μηχανισμό και μια σει-
ρά κυβερνήσεων που έκαναν τα πάν-
τα για να καλύπτουν διαρκώς τη
συμμορία του Μιχαλολιάκου- και τα
κατάφεραν, είναι και ο τρόπος να
παλέψουμε ενάντια στον ίδιο αντίπα-
λο που θέλει στην υπόθεση του Ζακ
να προστατέψει ξανά τα δικά του
παιδιά. 

Στα δυο χρόνια που έχουν περά-
σει από τη δολοφονία του Ζακ, όσοι
και όσες παλεύουν για έναν πιο δί-
καιο κόσμο είχαν μεγάλες κατακτή-
σεις. Η αποτυχία της Χρυσής Αυγής
στις εκλογές, η τριχοτόμησή της και
το κλείσιμο της Μεσογείων έχουν
γεμίσει αυτοπεποίθηση χιλιάδες. Το
ίδιο και το Pride του 2019, πιο μαζι-
κό και πολιτικό από ποτέ, που έκανε
το σύνθημα “δικαιοσύνη για τον
Ζακ” αίτημα εκατομμυρίων. Η δίκη
των δολοφόνων της Ε. Τοπαλούδη,
που ταρακούνησε όλη την κοινωνία
και έληξε με την καταδίκη τους,
ήταν μια ακόμα νίκη κόντρα στον
ίδιο σκληρό αντίπαλο, το σύστημα.

Σε όλες αυτές τις μάχες ήταν η ερ-
γατική τάξη που αγκάλιασε τα αιτή-
ματα, από τους εργαζόμενους/ες
της ΕΡΤ που δεν έδιναν τηλεοπτικό
χρόνο στους ναζί, μέχρι τις εργαζό-
μενες στους δήμους και στα νοσο-
κομεία που οργάνωναν συζητήσεις
για την απεργιακή Ημέρα των Γυναι-
κών.

Οι μάχες έχουν συνδεθεί. Η πλει-
ονότητα που θέλει δικαιοσύνη για
τον Ζακ, την Ελένη, τον Παύλο είναι
μία -και παλεύει καθημερινά ενάντια
στις επιθέσεις, στις πολιτικές της
Νέας Δημοκρατίας και του συστήμα-
τος συνολικά.

Δυο χρόνια 
από τη δολοφονία

Η δολοφονία του Ζακ Κωστόπου-
λου το μεσημέρι της 21/9/18, άνοιξε
ερωτήματα που δεν αφορούν μόνο
το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα. “Ποιες πολιτι-
κές ευθύνονται που όσοι γίνονται
αντιληπτοί ως χρήστες, αντιμετωπί-
ζουν αυτομάτως μεγαλύτερο κίνδυ-
νο κακομεταχείρισης και βίας, θεω-
ρούμενοι ως κατώτερα όντα; Πού
οφείλεται η σιγουριά της ατιμωρη-
σίας αν όχι στις πρακτικές της ίδιας
της αστυνομίας; Είναι σύμπτωση
που ο ένας δράστης είναι οργανω-
μένος φασίστας; Ο Ζακ ήταν φανε-
ρά τρομοκρατημένος από το πρώτο
δευτερόλεπτο του πρώτου βίντεο,

μια ζωή με συνεχή την απειλή της
βίας λόγω του ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ+
άτομο δεν έχει συμβάλει σε αυτό;
Πώς θα σταματήσουμε τις διακρί-
σεις στην εργασία και την κοινωνική
απομόνωση που είναι οι βασικές αι-
τίες της απόγνωσης και της μικροεγ-
κληματικότητας (άσχετα που στην
περίπτωση του Ζακ δεν ήταν τελικά
αυτή η αφορμή που δέχτηκε επίθε-
ση) και από τις οποίες υποφέρουν
πολύ τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ειδικά σε
περίοδο κρίσης;”, έγραφε η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη δυο βδομάδες μετά
τη δολοφονία.

Τους τελευταίους μήνες είδαμε
άστεγους να διώκονται από την
αστυνομία με κυνηγητό και πρόστι-
μα γιατί δεν “έμεναν σπίτι τους”. Εί-
δαμε παρακρατικές φασιστικές συμ-
μορίες να απαγάγουν πρόσφυγες
στον Έβρο και τα νησιά. Είδαμε την
αστυνομία, αποθρασυμένη λόγω της
διακυβέρνησης ΝΔ, να κακοποιεί
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, πρόσφυγες και με-
τανάστες και να σπάει στο ξύλο τον
Β. Μάγγο που ένα μήνα μετά πέθα-
νε. Στην περίπτωση δε του Β. Μάγ-
γου είδαμε να επαναλαμβάνεται το
σκηνικό της δολοφονίας του Ζακ:
μια ιατροδικαστική εξέταση που
αξιοποιείται επικοινωνιακά για να
βγει λάδι η αστυνομία.

Ένα μεγάλο κίνημα κατάφερε με
συνεχείς κινητοποιήσεις μέσα σε 20

μέρες να ανατρέψει την προσπάθεια
που είχε γίνει από την αστυνομία και
τα ΜΜΕ, να συγκαλυφθεί το έγκλη-
μα. Οι δράστες ήταν βέβαιοι ότι
ένας περιθωριακός τύπος (όπως
αναμφίβολα θεωρούσαν τον Ζακ)
δεν θα αναζητηθεί ό,τι και αν πάθει,
και θα μπορέσουν ανενόχλητοι να
επιστρέψουν ένας ένας στη δουλειά
τους. Όμως ο Ζακ ήταν γνωστός
αγωνιστής για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, αντιφασίστας, καλλιτέχνης και
η δολοφονία του ξεσήκωσε αμέσως
τεράστιες αντιδράσεις. Κανείς και
καμία δεν οφείλει να έχει επιδείξει
αγώνες και τέχνη για να δικαιούται
μια αξιοπρεπή ζωή και έναν αξιοπρε-
πή θάνατο. Όλες και όλοι έχουν ονό-
ματα, ζωές, όνειρα και αγωνίες.
Όμως η μάχη για την απόδοση δι-
καιοσύνης για έναν γνωστό και αγα-
πητό άνθρωπο, έγινε αφετηρία για
τη συνολική διεκδίκηση αυτής της
αξιοπρέπειας.

Πέρα από τον ρόλο της αστυνο-
μίας και του κρατικού μηχανισμού,
είναι μια μάχη ενάντια στις πολιτικές
των κυβερνήσεων που προσπαθούν
να μας χρεώσουν την κρίση. Σήμερα,
με το αφήγημα της “ατομικής ευθύ-
νης” να παίζει καθημερινά, η δολο-
φονία του Ζακ μας θυμίζει τη μετα-
χείριση που επιφυλάσσουν στους
χρήστες, τους οροθετικούς/ές, τους
ΛΟΑΤΚΙ+ κλπ οι θιασώτες αυτού του
αφηγήματος.

«Αυτή η δολοφονία είναι καρπός
της στοχοποίησης των εξαρτημένων
ως των ανεπιθύμητων παράσιτων,
που χαλάνε την εικόνα της Αθήνας-
πόλο έλξης του τουρισμού ενώ ταυ-
τόχρονα στοχοποιούνται και για την
υποβάθμιση στις πλατείες και τα
πάρκα. Οι εξαρτημένοι στο στόχα-
στρο αυτής της εκστρατείας δεν
απέχουν πολύ από το να θεωρούν-
ται σκουπίδια που χρήζουν αποκομι-
δής και μεταφοράς κάπου μακριά»,
έλεγε ο Π. Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος με την “Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας”, στη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου
εκείνης της βδομάδας.

Η απάντηση για το πώς μπορούμε
να διεκδικήσουμε δικαιοσύνη και να
την κερδίσουμε δόθηκε κι αυτή από
τις πρώτες μέρες. Η ΟΕΝΓΕ έβγαλε
στη 1/10/18 ανακοίνωση με την
οποία απαίτησε διερεύνηση της δο-
λοφονίας και δικαιοσύνη: «Η απί-
στευτη βιαιότητα με την οποία συμ-
περιφέρονται οι αστυνομικοί σε έναν
άνθρωπο ημιθανή, ίσως ήδη νεκρό,
όχι μόνο αποτελεί πράξη βαρβαρό-
τητας αλλά αποκαλύπτει και τον
προσανατολισμό της αστυνομίας
στην καταστολή. Ως Νοσοκομειακοί
Γιατροί, αφιερωμένοι στην καθημε-
ρινή μάχη για τη διασφάλιση της
ζωής και της υγείας των ασθενών
μας, απαιτούμε την άμεση και πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης και την τι-
μωρία όλων των υπευθύνων».

Α.Φ.
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Δικαίωση 
για 
τον Ζακ

20/9, Αθήνα. Φωτό: Λένα Βερδέ



ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 
θέατρο Εθν. Αντίστασης 7.30μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 πλατεία Ηρώ 8μμ
Καταδίκη των νεοναζί – Αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες – Αντιφασιστική απεργία 7
Οκτώβρη
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 Κισσάβου 11, 8μμ
Εκλογές στις ΗΠΑ – Η ώρα του «μικρότε-
ρου κακού»;
Ομιλητής: Κώστας Φοινηνής

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 
Πάρκο Ειρηνης και Φιλίας 6.30μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9, καφέ Ποέτα 7μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο -
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 καφέ Γιώτης 8μμ
Πίσω στο 1945;
ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Αντιφασιστική απεργία 7 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 Πολυχώρος πολιτισμού
«Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Αντιφασιστική απεργία 7 Οκτώβρη
ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 θεατράκι Αναύρου 8μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο -
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Για να κερδίσουμε τις μάχες και να τελει-
ώνουμε με την κυβέρνηση των δολοφόνων
Ομιλητής :Πάνος Κατσαχνιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 
καφενείο πλατείας Σουρμένων 7.30μμ
Για να κερδίσουμε τις μάχες και να τελει-
ώνουμε με την κυβέρνηση των δολοφόνων
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 
καφέ Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Για να κερδίσουμε τις μάχες και να τελει-
ώνουμε με την κυβέρνηση των δολοφόνων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 καφέ Μύλος 7μμ
Ισόβια στους νεοναζί 
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 
καφέ Μύρτιλο (πάρκο Καπάψ) 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΘΗΣΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 καφέ Αλουστίνες 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Αλουστίνες 7μμ
Εκλογές στις ΗΠΑ – Η ώρα του «μικρότε-
ρου κακού»;
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Εκλογές στις ΗΠΑ, η ώρα του μικρότερου
κακού;
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλι-
στικό κίνημα
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/9 
καφέ Ηλιόπετρα, στοά Θησέως και
Αγ.Πάντων 7μμ
Ελληνο-τουρκικοί ανταγωνισμοί
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/9 
στου Βασίλη (πλατεία Δουργουτίου) 8μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες - Ανταπό-
κριση από τη Μόρια
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 1/10 
στου Βασίλη (πλατεία Δουργουτίου) 8μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 24/9 Goody’s 7.30μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/9 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 24/9 δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Ελληνο-τουρκικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 24/9 πλ. Ρήγα Φεραίου 7.30μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλι-
στικό κίνημα

Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/9 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όρ. 7μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/9 
Πάρκο Ειρηνης και Φιλίας 6.30μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9 καφέ Κήπος 7μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλι-
στικό κίνημα
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9 
καφέ μέρες Ραδιοφώνου 6μμ
Καταδίκη των νεοναζί – Αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες – Αντιφασιστική απεργία 7
Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Γέφυρες 6μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλι-
στικό κίνημα
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
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ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 24/9
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 1μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Πλ. Σημηριώτη 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Γερμανός 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ)7μμ
NIKAIA Μετρό 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν 11.30 πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Έβερεστ 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Γούναρη με Σβώλου 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου με Μαρτίου 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ 
Πλατεία Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρ. Φεραίου 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 11.30πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύ-
χει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττή-
θηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατι-
κής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετω-
πίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κα-
ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ 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 Κοντο-
γιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαη-
λίδης, Λέανδρος Μπόλαρης, Μάνος
Νικολάου, Γιώργος Πίττας, Αφροδίτη
Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

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

Εργατικές 
ομάδες
Επισιτισμός
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 
καφέ Μύρτιλο (Μετρό Πανόρ-
μου) 5.30μμ

Υγεία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9

Α.Σ Ηθοποιών
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9 
ΕΚΑ 6.30μμ

ΥΠΠΟ
ΤΡΙΤΗ 29/9 

Δήμοι
ΤΡΙΤΗ 29/9 
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Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ
Καταδίκη των νεοναζί - 
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες
Ν. Ιωνία
Τετάρτη 23/9, 7.30μμ, 
πλατεία Σημηριώτη
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης
πολιτική αγωγή, Αφροδίτη Φράγ-
κου δημοσιογράφος- LGBTQI+ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, Μαρία Ντάσιου γιατρός,
Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρος Πακιστα-
νικής Κοινότητας Ελλάδος “η Ενό-
τητα”

Κυψέλη - Πατήσια -
Γαλάτσι

Πέμπτη 24/9, 7.30μμ, 
πλατεία Κυψέλης
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης πο-
λιτική αγωγή, Μπάμπης Κόκλας
πρόεδρος Γ ΕΛΜΕ Αθήνας, Λήδα
Καζαντζάκη ιστορικός Τέχνης,
Γιώργος Πίττας δημοσιογράφος,
Μιχάλης Αφολαγιάν ακτιβιστής
Black Lives Matter, Μαρία Γιούσεφ,
φοιτήτρια Χημικού Αθήνας

Πάτρα 
Πέμπτη 24/9, 7 μμ, 
Έσπερος, πλατεία Γεωργίου
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης
πολιτική αγωγή, Στάθης Μακρίδης
εκπαιδευτικός, Δημήτρης Μπελιάς,
υγειονομικός ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας
Συνδιοργάνωση ΚΕΕΡΦΑ-Πίξελ bo-
oks-Αντίποδες

Θεσσαλονίκη -
Χαριλάου
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 7 μμ, Πάρ-
κο Χαριλάου 
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος ομό-
τιμος καθηγητής ΑΠΘ, Γιάννης
Κούτρας γιατρός Ιπποκράτειο Νο-
σοκομείο, Ζήσης Μπάγιος φοιτητής
Αρχιτεκτονικής, Τζαβέντ Εργαζόμε-
νος σε ΜΚΟ

Ελληνικό
Παρασκευή 25/9, 7μμ, 
πλατεία Σουρμένων 
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης
πολιτική αγωγή, Άννα Στάμου Μου-
σουλμανική Ένωση Ελλάδας, Ανα-
στασία Χριστοδουλοπούλου εκπαι-
δευτικός Διαπολιτισμικό Σχολείο
Ελληνικού, Χρήστος Ευθυμίου πρό-
εδρος Σωματείου Εργαζομένων Δή-
μου Αγίου Δημητρίου, Χρύσα Δου-
ζένη Δίκτυο Αλληλεγγύης Προσφύ-
γων, Γεωργία Σακελλάρη φοιτήτρια
ΕΜΠ, Στέλιος Γιαννούλης μέλος ΔΣ
ΣΕΠΕ 3Β-Γλυφάδας

Θεσσαλονίκη - Πολίχνη
Παρασκευή 25/9, 7 μμ, Ανοιχτό θέ-
ατρο Κρύας Βρύσης, Πολίχνη 

Ομιλητές: Κατερίνα Αβραμίδου Ψυ-
χιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης, Νίκος Χατζάρας Βοήθεια στο
Σπίτι ΔΣ Σωματείο Εργαζομένων
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
Ευθύμης Κυρατζής φοιτητής Νομι-
κής, Ζαμπί, Εργαζόμενος σε ΜΚΟ

Παγκράτι 
Σάββατο 26/9, 7μμ, 
πλατεία Βαρνάβα
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης πολι-
τική αγωγή, Kώστας Μανταίος μέ-
λος ΔΣ ΣΦΕΑ, Ελένη Πορτάλιου
ακτιβίστρια αντιρατσιστικού – περι-
βαλλοντικού κινήματος, Μαρία Χαρ-
χαρίδου ΔΣ Νοσοκομείο Γεννημα-
τάς, Νίκος Βούλτσος ΚΕΕΡΦΑ

Νέα Σμύρνη
Σάββατο 26/9, 7μμ, 
πλατεία Ν. Σμύρνης
Ομιλητές: Έβελυν Αγγελίδη ΔΣ ΕΛ-
ΜΕ Ν. Σμύρνης - Καλλιθέας - Μο-
σχάτου, Θεόφιλος Ζυγάς ΔΣ Σωμα-
τείου εργαζομένων Δήμου Ν. Σμύρ-
νης, Κατερίνα μαθήτρια Λυκείου Π.
Φαλήρου, Δημήτρης Δασκαλάκης
ΚΕΕΡΦΑ

Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 7 μμ, 
Θεατράκι Δημαρχείου Θεσσαλονί-
κης 
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης
πολιτική αγωγή, Στέλιος Νικητό-
πουλος δημοσιογράφος ΕΡΤ3 ΔΣ
ΕΣΗΕΜ-Θ, Δήμητρα Κομνιανού
συντονίστρια ΚΕΕΡΦΑ

Eξάρχεια
Κυριακή 27/9, 7μμ, 
πεζόδρομος τέρμα Βαλτετσίου
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης πο-
λιτική αγωγή, Aλεξάνδρα Πολιτάκη
πολιτικός επιστήμονας, Βασίλης
Κουκαλάνι ηθοποιός, Σωκράτης
Ταγκόπουλος Κοινοτικός Σύμβου-
λος Α’ Διαμερίσματος, Παύλος Κα-
τσιβέλης μουσικός

Χανιά 
Πέμπτη 1/10, 6μμ, 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας
Ομιλητές: Σεραφείμ Ρίζος δάσκα-
λος Ανταρσία στα Χανιά, Θανάσης
Καμπαγιάννης  πολιτική
αγωγή, Αλί Μουσταφάογλου ΔΣ
Συλλόγου Δασκάλων, Μέλος από
το Κοινωνικό Στέκι Μεταναστών,
Ομιλητής από τη Ρόζα Νέρα

Γιάννενα
Παρασκευή 2/10, 7μμ, 
Πλατεία Καλούτσιανης – Τζαμί

Ομιλητές: Στάθης Παπασταθόπου-
λος πανεπιστημιακός Τμήμα Ψυχο-
λογίας, Λουϊζα Γκίκα ειδικευόμενη
γιατρός - ΚΕΕΡΦΑ

Βόλος
Παρασκευή 2/10, 6 μμ, 
Πλατεία Ελευθερίας
Ομιλητές: Τάκης Πολίτης πανεπι-
στημιακός, Χατίμπα πρόσφυγας,
Γιάννης Σηφακάκης Συντονιστικό
ΚΕΕΡΦΑ

Ηράκλειο Κρήτης
Σάββατο 3/10, 6 μμ 
πλατεία Δασκαλογιάννη
Ομιλητές: Ηλίας Σεκέρης εκπαιδευ-
τικός, Ελευθερία Φραγκιαδουλάκη
δικηγόρος, Μύρων Μαρκάκης ειδι-
κευόμενος γιατρός, Χαλίλ Ουακφί
Κούρδος πρόσφυγας, Παντελής
Παναγιωτακόπουλος ΚΕΕΡΦΑ

Ξάνθη
Σάββατο 3/10, 7μμ, 
Πολυτεχνείο Ξάνθης - ΠΡΟΚΑΤ
Ομιλητές: Τζεμαλή Μηλιαζήμ συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ-Ανταρσία στην
Ξάνθη, Θανάσης Καμπαγιάννης πο-
λιτική αγωγή, Σαμή Καραμπουγι-
ούογλου δημοσιογράφος ΕΡΤ Μα-
ρία Λουκοπούλου ΔΣ ΕΛΜΕ Ξάν-
θης, Θεολόγης Ταμπάκης δάσκα-
λος, Κώστας Θεοδωρίδης φοιτητής
Πολυτεχνείου (ΕΑΑΚ), Έλλη Παντα-
ζοπούλου Πρωτοβουλία στη φυλα-
κή οι δολοφόνοι της Zackie - Oh

Μυτιλήνη
Κυριακή 4/10, 6μμ
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος κα-
θηγητής Παιδαγωγικού ΑΠΘ, Πέ-
τρος Κωνσταντίνου συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ

Μαρούσι
Εκδήλωση - Βιβλιοπαρουσίαση
"Το 'άλλο άκρο' στο εδώλιο: Δικαιο-
σύνη ή ατιμωρησία ξανά;"
Τετάρτη 30/9, 7μμ, 
Πλατεία Αγίας Λαύρας
Θα μιλήσουν: Κώστας Παπαδάκης,
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, Γιάννης Ζήβας, κάτοι-
κος Μαρουσιού, διερμηνέας, Ελευ-
θερία Κουμάντου, Golden Dawn
Watch
Την εκδήλωση στηρίζουν: Δημοτική
παράταξη "Ενότητα Ανατροπή και
Έργο για το Μαρούσι", Αριστερή
ριζοσπαστική δημοτική κίνηση
"Εκτός των Τειχών",
αντιφασίστες/τριες του Μαρουσι-
ού, φορείς, συλλογικότητες

Εξορμήσεις
KEEΡΦΑ
Πέμπτη 24/9
Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία 7μμ

Παρασκευή 25/9
Περιστέρι,
Μουσείο ΕΑΜικής Αντίστασης
7.30μμ
Ίλιον, πλατεία 11πμ
Χαλάνδρι, πλατεία 7μμ
Νίκαια, Μετρό 7μμ
Πετράλωνα, ΗΣΑΠ 7μμ
Κουκάκι, Γ.Ολυμπίου 7μμ 
Ζωγράφου, Μάρκετ Ιν 7 μμ
Ηράκλειο Κρήτης, Λιοντάρια
6μμ

Σάββατο26/9
Πειραιάς, Σωτήρος 11.30 πμ
Νέος Κόσμος, Λαϊκή 12μ 
Ελληνικό, Σκλαβενίτης 12μ
Εξάρχεια,
λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ

Τρίτη 29/9
Θεσσαλονίκη, Καμάρα 7μμ

11/9, Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο Χαλάνδρι. Φωτό: Νεκτάριος Χάινταρ

15/9, Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ στο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στη Μυτιλήνη. 
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Τον Σεπτέμβρη του 2000, η ετήσια Σύνο-
δος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας, που εκείνη τη χρονιά διεξαγόταν

στην Πράγα, τελείωσε άρον άρον μια ημέρα
νωρίτερα από το προγραμματισμένο, στις
26/9. Η δε δεξίωση που θα ακολουθούσε στην
“Όπερα” ήταν ένα φιάσκο. Οι σύνεδροι, που
είχαν αποκλειστεί από διαδηλωτές και διαδη-
λώτριες στο Συνεδριακό Κέντρο, έφταναν κα-
θυστερημένα στην Όπερα, αλλά κι εκεί άρχι-
σαν να περικυκλώνονται. Όταν αποκλείστηκαν
και στον χώρο της δεξίωσης περίμεναν επί
ώρες λεωφορεία να τους μεταφέρουν. Αντί να
κυκλοφορούν με λιμουζίνες και ταξί, φυγα-
δεύονταν με το επιταγμένο Μετρό και με λεω-
φορεία γκρινιάζοντας. Πολλοί κλείστηκαν στα
δωμάτιά τους στα ξενοδοχεία, ενώ άλλοι έφυ-
γαν εντελώς από την Πράγα. Η πόλη είχε πα-
ραλύσει από τη διεθνή διαδήλωση με σύνθημα
“Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη”.

Ο πρόεδρος της Συνόδου, υπουργός Οικο-
νομικών της Ν. Αφρικής, έκανε κλείσιμο σε μια
σχεδόν άδεια αίθουσα λέγοντας “είναι θλιβερό
που τα πράγματα κατρακύλησαν σε τόση βία”.
Αλλά οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ δήλωναν στα
ΜΜΕ ότι οι εργασίες απλώς “κινήθηκαν γρη-
γορότερα από το αναμενόμενο και ολοκληρώ-
θηκαν νωρίτερα”, μη θέλοντας να παραδε-
χτούν ότι οι διαδηλώσεις είχαν πετύχει τον
στόχο τους: να κάνουν την Πράγα ένα νέο
Σιάτλ. Στο Σιάτλ ήταν που λίγους μήνες νωρί-
τερα δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές και διαδη-
λώτριες είχαν πολιορκήσει τη σύνοδο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, μαται-
ώνοντάς την. Ακόμα και θεσμικός Τύπος είχε
χαρακτηρίσει εκείνη τη διαδήλωση ως “εξέ-
γερση ενάντια στον καπιταλισμό”.

Εν όψει της συνόδου του ΔΝΤ, ογδόντα
αγωνίστριες και αγωνιστές από Τσεχία, Βρετα-
νία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα συ-
ναντήθηκαν στην Πράγα στις 24 και 25 Ιούνη
2000. “Πιστεύουμε ότι η εναλλακτική στην
παγκοσμιοποίηση είναι μια κοινωνία που δεν
θα στηρίζεται στο κέρδος για τους λίγους αλ-
λά στις γνήσιες ανάγκες και στις επιθυμίες κα-
θενός, στις αρχές της αλληλεγγύης, στην αλ-
ληλοβοήθεια, μια κοινωνία που απορρίπτει κά-
θε μορφή και σύστημα κυριαρχίας, διάκρισης
και κάθε μορφή καταπίεσης. Καλούμε όσο δυ-
νατόν πιο πολλές ομάδες να υποστηρίξουν αυ-
τό το κάλεσμα και να διοργανώσουν την παγ-
κόσμια δράση τον Σεπτέμβρη στην Πράγα”,
έλεγε η απόφαση της σύσκεψης. Το αφήγημα
της “παγκοσμιοποίησης” ήταν ότι, μετά την
κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής
Ευρώπης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου,
επικράτησε ο καπιταλισμός και από δω και πέ-
ρα μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγ-
ματα. Η κλιμάκωση της καπιταλιστικής παγκο-
σμιοποίησης θα φέρει τέλος των πολέμων, οι-
κονομική ανάπτυξη και, τελικά, ευημερία ακό-
μη και για τους πιο φτωχούς.

Το ΣΕΚ μπήκε στην οργάνωση της διαδήλω-
σης στην Πράγα με όλες του τις δυνάμεις.
Στις 6 Ιούλη συγκροτήθηκε η “Πρωτοβουλία
Πράγα 2000” με τις υπογραφές μιας μεγάλης
γκάμας αγωνιστριών και αγωνιστών: από τα
συνδικάτα, τις κοινότητες μεταναστών, τις πε-
ριβαλλοντικές πρωτοβουλίες, τις οργανώσεις
της Αριστεράς. Η “Πρωτοβουλία Πράγα” ορ-
γάνωσε μαζικές εξορμήσεις στους χώρους
δουλειάς, σε σχολεία και σχολές, κάνοντας
την πρώτη της εμφάνιση στη διαδήλωση της
ΔΕΘ. Δεκάδες σωματεία, ομοσπονδίες και
φοιτητικοί σύλλογοι πήραν αποφάσεις στήρι-

ξης ή και αποστολής αντιπροσωπείας στην
Πράγα. Το κύμα αυτό έφτασε στη ΓΣΕΕ και
την ΑΔΕΔΥ, ενώ πολιτικά επηρέασε όλο το φά-
σμα της αριστεράς, από κομμάτι της βάσης
του ΠΑΣΟΚ μέχρι το ΚΚΕ και τους αναρχι-
κούς.

Αντίστοιχη δουλειά έγινε και σε πολλές άλ-
λες χώρες και μια ολόκληρη διεθνής αντικαπι-
ταλιστική κινητοποίηση πήρε σάρκα και οστά.
Η απάντηση των από πάνω ήταν η συκοφάντη-
ση του κινήματος, με ανελέητη προπαγάνδα
για χούλιγκαν που θα τα διαλύσουν όλα. Οι
αρχές φρόντισαν να ερημώσουν την Πράγα,
κλείνοντας σχολεία και καταστήματα. Επι-
στρατεύτηκαν 11 χιλιάδες πάνοπλοι ματατζή-
δες. Απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις στην πό-
λη ενώ η τσέχικη κυβέρνηση προσπάθησε να
κλείσει τα σύνορα για τους διαδηλωτές και τις
διαδηλώτριες. Η απάντηση δόθηκε με τη δια-
δήλωση στις 24 Σεπτέμβρη με σύνθημα “αφή-
στε τους να μπουν”. Μέχρι και προβοκάτσια με
συγκέντρωση νεοναζί επιχειρήθηκε να γίνει
αλλά κι αυτή απέτυχε.

Η ελληνική αντιπροσωπεία έφτασε με επτά
πούλμαν το πρωί της 26ης Σεπτέμβρη. Στην
πλατεία Ειρήνης βρίσκονταν ήδη χιλιάδες σπά-
ζοντας την απαγόρευση των διαδηλώσεων και
υποδέχθηκαν την ελληνική αντιπροσωπεία με
ενθουσιασμό. Σωματεία, ομοσπονδίες, οργα-
νώσεις της Αριστεράς συμμετείχαν με τα πανό
τους. Σχηματίστηκαν τρεις διαφορετικές πορεί-
ες για να περικυκλώσουν το Συνεδριακό Κέν-

τρο. Η “κίτρινη” (συνδικάτα, αριστερές και αν-
τικαπιταλιστικές οργανώσεις, ανένταχτοι/ες), η
“μπλε” (αναρχικοί/ες) και η “ροζ” (ακτιβιστές/
τριες). Οι διαδηλώσεις έκλεισαν όλους τους
δρόμους μην αφήνοντας τους συνέδρους να
κινηθούν. “Ήθελα να δω τα αξιοθέατα, αλλά τί-
ποτα...”, παραπονιόταν στους LA Times η σύζυ-
γος ενός συνέδρου.

Μήνυμα
Στη συνέχεια η διαδήλωση κατευθύνθηκε

στην πλατεία Βέντσισλας, ιστορικό κέντρο των
διαδηλώσεων της Άνοιξης της Πράγας το '68.
Σε πανηγυρικό κλίμα, πήραν τον λόγο ομιλη-
τές από διάφορες χώρες, μεταφέροντας τις
εικόνες από τις δικές τους μάχες, ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις, τις απολύσεις, τις επιθέσεις
στο κοινωνικό κράτος. Υποσχέθηκαν να μετα-
φέρουν το μήνυμα της Πράγας πίσω στις χώ-
ρες τους και να οργανώσουν τη μάχη ενάντια
στο ίδιο το σύστημα που παράγει δυστυχία και
φτώχεια. Τις ίδιες μέρες, σε δεκάδες χώρες
σε όλο τον κόσμο γίνονταν διαδηλώσεις ενάν-
τια στις πολιτικές του ΔΝΤ: Φιλιππίνες, Κροα-
τία, σε 50 πόλεις στις ΗΠΑ, Αυστραλία, Κανα-
δάς, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία, Δανία, Νέα
Ζηλανδία κλπ. Και στην Αθήνα έγινε διαδήλω-
ση μετά από κάλεσμα της “Πρωτοβουλίας
Πράγα”.

Στο Σιάτλ και στην Πράγα γεννήθηκε το νέο
αντικαπιταλιστικό κίνημα του οποίου τα προ-
χωρήματα είχαν καθοριστική επίδραση στις

μάχες που ακολούθησαν και συνεχίζονται μέ-
χρι σήμερα, 20 χρόνια μετά. Η Αντι-Σύνοδος
που διοργανώθηκε στην Πράγα πριν τις διαδη-
λώσεις άνοιξε όλα τα ζητήματα. Από το αν πα-
λεύουμε ενάντια στην παγκοσμιοποίηση ή
στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, αν οι
θεσμοί του συστήματος μεταρρυθμίζονται,
ποιος είναι ο ρόλος της εργατικής τάξης, αν
έχει ξεπεραστεί το εργατικό κίνημα και ποια η
σχέση του με τα κινήματα που ξεπηδάνε για
την απελευθέρωση των γυναικών και ΛΟΑΤ-
ΚΙ+, για τα δικαιώματα των Μαύρων, για την
προστασία του περιβάλλοντος. Η “Πρωτοβου-
λία Πράγα” οργάνωσε συζητήσεις μέσα στο
ίδιο το καραβάνι των διαδηλωτών/τριών που
ανέβαιναν στην Πράγα.

Παρά τα ειρωνικά σχόλια των μεγάλων ΜΜΕ
και την υποτίμηση του αντικαπιταλιστικού κινή-
ματος από μεγάλο κομμάτι της Αριστεράς, αυ-
τό γιγαντώθηκε. Εκατοντάδες χιλιάδες διαδή-
λωσαν στη Γένοβα ενάντια στη σύνοδο των G8
το 2001. Το κίνημα αυτό έστρωσε τον δρόμο
για ένα ακόμα πιο μαζικό και διεθνώς συντονι-
σμένο αντιπολεμικό κίνημα. Το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Φόρουμ στη Φλωρεντία, που έκλει-
σε με μια αντιπολεμική διαδήλωση ενός εκα-
τομμυρίου, έβαλε μπροστά για τη διεθνή ημέ-
ρα δράσης ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ. Η
15 Φλεβάρη 2003 εξελίχθηκε στη μέχρι τότε
μεγαλύτερη διαδήλωση της ανθρώπινης ιστο-
ρίας. 

Τα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Κοινωνικά Φό-
ρουμ που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, με
γιγάντιες διαδηλώσεις, έγιναν το κέντρο της
αντιπαράθεσης για την προοπτική του κινήμα-
τος. Η ρεφορμιστική αριστερά υπερασπιζόταν
τη στρατηγική των μεταρρυθμίσεων, ότι το κί-
νημα πρέπει να παλέψει για την ανατροπή της
νεοφιλελεύθερης διαχείρισης του συστήματος
-αντί για το ίδιο το σύστημα. Στην Ελλάδα αυ-
τό εκφράστηκε με την ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ το
2006 με υποσχέσεις ότι θα άλλαζε ολόκληρη η
Ευρώπη, που διαψεύστηκαν οικτρά ήδη από
τους πρώτους μήνες του 2015 που έγινε κυ-
βέρνηση. Από την Πράγα μέχρι το ξέσπασμα
της κρίσης σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, η
επαναστατική αριστερά έμπαινε σε όλες τις
μάχες της εργατικής τάξης, επιχειρηματολο-
γώντας ότι ο καπιταλισμός δεν θα φέρει ευη-
μερία αλλά κρίση. Και μέσα στην κρίση πρό-
βαλλε την αντικαπιταλιστική προοπτική απέ-
ναντι στη στρατηγική αυτή του ρεφορμισμού.

Σήμερα, 20 χρόνια μετά την Πράγα, ένα από
τα συνθήματα της Πρωτοβουλίας, το “Παγκο-
σμιοποιήστε την αντίσταση” είναι πραγματικό-
τητα. Εκατομμύρια εργάτες και εργάτριες σε
όλο τον κόσμο ξεσηκώνονται ενάντια στον ρα-
τσισμό, τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς,
τις τοπικές άρχουσες τάξεις και τα καθεστώτα
τους, την προσπάθεια να φορτωθεί η εργατική
τάξη το βάρος της κρίσης, τη διάλυση του κοι-
νωνικού κράτους που έχει σαν αποτέλεσμα
εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από την πανδη-
μία. Με κάθε μάχη που ξεσπάει χιλιάδες εργά-
τριες και εργάτες καταλαβαίνουν ότι έχουμε
απέναντί μας ένα δολοφονικό σύστημα σε βα-
θιά κρίση και αποσταθεροποίηση. Η κληρονο-
μιά του κινήματος γεννήθηκε στο Σιάτλ και την
Πράγα, του αντικαπιταλισμού, είναι πολύτιμη
σήμερα.

Αφροδίτη Φράγκου

Η ελληνική αποστολή στη διαδήλωση της Πράγας. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Η αναγέννηση του αντικαπιταλισμού
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Μικρές και μεγάλες δυνάμεις
μετατρέπουν τη Λιβύη τα
τελευταία χρόνια σε γήπε-

δο όπου λύνουν τους λογαρια-
σμούς τους. Τους τελευταίους μή-
νες όμως είναι ο απλός κόσμος που
εμφανίστηκε ξανά στο προσκήνιο,
στους δρόμους, και προκάλεσε αλ-
λαγές που κανένα διεθνές τραπέζι
διαπραγματεύσεων δεν έχει κατα-
φέρει. Τη δεύτερη βδομάδα του Σε-
πτέμβρη παραιτήθηκε η “κυβέρνη-
ση” της Ανατολικής Λιβύης. Είναι η
μη-αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ
κυβέρνηση που αναφέρεται στο
Κοινοβούλιο που εδρεύει στο Τομ-
προύκ, κοντά στα σύνορα με την Αί-
γυπτο. 

Οι διαδηλώσεις είχαν ξεσπάσει
στη Βεγγάζη και σε άλλες πόλεις
της Ανατολής, με τον κόσμο να
βγαίνει στο δρόμο καταγγέλλοντας
ότι δεν έχει να ζήσει, επιβιώνει συ-
νήθως χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και
χωρίς ορατή διέξοδο. Έβαλαν φω-
τιά σε λάστιχα και απέκλεισαν κεν-
τρικούς δρόμους. Οι διαδηλώσεις
έφτασαν μέχρι το αλ-Μαρτζ (Βάρ-
κη), το προπύργιο του στρατάρχη
Χάφταρ. Ο Χάφταρ, με τις ευλογίες
της κυβέρνησης της Ανατολής είχε
εξαπολύσει επίθεση σε βάρος της
αντίπαλης κυβέρνησης, με έδρα
την Τρίπολη, που κράτησε 14 μή-
νες. Έφτασε στα περίχωρα της
πρωτεύουσας, βομβάρδισε μέχρι
και νοσοκομεία, αλλά τελικά από
τον περασμένο Ιούνη παραδέχθηκε
την ήττα του και υποχώρησε. Όταν
οι εντάσεις αυξήθηκαν, ακόμη και
στο εσωτερικό της “ανατολικής”
κυβέρνησης  επιχείρησε να κηρύξει

δικτατορία, παραμερίζοντας το Κοι-
νοβούλιο και την κυβέρνηση που
τον στήριζε. Οι διαδηλώσεις μέσα
στο ίδιο του το προπύργιο, με τον
κόσμο να αψηφά την παρουσία των
πάνοπλων πολιτοφυλακών του,
έδειξαν πόσο έχουν προχωρήσει τα
πράγματα.

Διαδηλώσεις
Όμως, διαδηλώσεις είχαν αρχίσει

να οργανώνονται από τον Αύγου-
στο και στην άλλη πλευρά. Ένα άρ-
θρο της εφημερίδας Λε Μοντ σχο-
λιάζει “είναι σκηνές που οι Λίβυοι
δεν έχουν ζήσει εδώ και πολύ και-
ρό. Μπλοκ διαδηλωτών, ξεδιπλωμέ-
να πανό και συνθήματα ενάντια στη
διαφθορά, το κόστος ζωής και τη
διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών:
εικόνες μιας κοινωνίας πολιτών που
ξεδιπλώνονται και αντικαθιστούν τα
κλισέ με πάνοπλες πολιτοφυλακές
που έφτιαξαν διεθνώς το στερεότυ-
πο ότι η Λιβύη δεν είναι τίποτα άλλ-
λο παρά οι στρατιωτικές τις  συγ-
κρούσεις.”.

Μέσα σε λίγες μέρες ο Σαράτζ, ο
αναγνωρισμένος από τον ΟΗΕ
πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ότι θα
παραιτηθεί μόλις βρεθεί διάδοχη
κατάσταση.

Η παραίτηση του Σαράτζ επιτα-
χύνθηκε και από τη μυστική συμφω-
νία που ανακοινώθηκε μεταξύ του
γιου του Χάφταρ και του αντιπρο-
έδρου της κυβέρνησης της Δύσης,
με την οποία ανακοίνωναν ότι ξα-
ναμπαίνει μπρος η παραγωγή πε-
τρελαίου. Το πετρέλαιο το είχε δια-
κόψει η πλευρά Χάφταρ καταλαμ-
βάνοντας τις εγκαταστάσεις για να

πιέσει ακόμη περισσότερο την Τρί-
πολη που είχε τη δυνατότητα να ει-
σπράττει τα έσοδα, προκαλώντας
φτώχεια και πείνα. Τώρα με σπρώ-
ξιμο από τις μεγάλες δυνάμεις (Ρω-
σία επισήμως αλλά και Γαλλία, ΗΠΑ
και Εμιράτα παρασκηνιακά) η πλευ-
ρά Χάφταρ θέλει να παρουσια-
στεί… γενναιόδωρη.

Τίποτα δεν είναι λυμένο, ούτε για
το αν θα ξαναρχίσει η παραγωγή,
ούτε πώς θα μοιράζονται τα έσοδα,
αφού το τραπεζικό σύστημα και η
πετρελαϊκή εταιρεία είναι γεωγρα-
φικά και πολιτικά διασπασμένα. Και
ακόμη πιο βασικό, οι πολιτοφυλα-
κές που ελέγχουν τις διάφορες εγ-
καταστάσεις δεν βρίσκονται υπό
κάποιο ενιαίο κέντρο, εσωτερικό
και εξωτερικό. Η πολυδιάσπαση
φτάνει πλέον βαθιά στο εσωτερικό
και των δύο κυβερνήσεων και είναι
πιο πιθανό να αντανακλαστεί και
στρατιωτικά.

Στο μεταξύ, ο κόσμος εξαθλιώνε-
ται. 67% δηλώνουν ότι από το Μάρ-
τη έχουν χάσει είτε τη δουλειά τους,
είτε ένα μέρος του εισοδήματός
τους. Το 45% των οικογενειών έχει
μειώσει τον αριθμό των γευμάτων.

Ο Χάφταρ πρόφτασε να ζήσει στη
διάρκεια των μηνών του ως επίδο-
ξος δικτάτορας, τις αγκαλιές του
Μητσοτάκη και του Δένδια που ανα-
κάλυψαν στο πρόσωπό του αντίπα-
λο δέος στη Λιβύη απέναντι στον
Ερντογάν. Το πραγματικό αντίπαλο
δέος και στις δύο πλευρές της Λι-
βύης είναι ο απλός κόσμος που ξε-
σηκώνεται.

Ν.Λ.

ΛΙΒΥΗ
Ο κόσμος ξεσηκώνεται ενάντια
και στις δυο κυβερνήσεις

11/9, Διαδήλωση στη Βεγγάζη. Φωτό: Reuters
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Η Ροσάνα Ροσάντα που πέθα-
νε την Κυριακή σε ηλικία 96
ετών, ήταν ένα από τα κορυ-

φαία στελέχη της Αριστεράς στην
Ιταλία και στο διεθνές κίνημα. Η ζωή
της, έτσι όπως την παρουσίασε η
ίδια με το βιβλίο της με τίτλο «Ένα
κορίτσι του περασμένου αιώνα» και
όπως τη γνωρίσαμε από τη δράση
της, καλύπτει πραγματικά έναν αι-
ώνα πολέμων και επαναστάσεων.

Η Ροσάνα γεννήθηκε το 1924 στην
Πόλα, μια πόλη που πριν από τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανήκε
στην Αυστρουγγαρία, μετά πέρασε
στην Ιταλία μέχρι τον Δεύτερο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια στη
Γιουγκοσλαβία μέχρι τη διάλυσή της
που σήμανε ότι η Πόλα ανήκει στην
Κροατία. Όπως γράφει στο βιβλίο
της:

«Η Άνω Αδριατική είχε βγει πριν
από μια δεκαετία από την Αυστρο-
ουγγρική Αυτοκρατορία και οι δικοί
μου μετρούσαν το χρόνο σε ‘πριν
από τον πόλεμο’ και ‘μετά τον πόλε-
μο’… Στο άλμπουμ βρίσκω μικρο-
σκοπικές φωτογραφίες σακατεμέ-
νων αεροπλάνων, ξεκοιλιασμένων
σπιτιών, ένα βυζαντινό τρούλο να
γέρνει από τη μια πλευρά ίσως στη
Σερβία, ίσως στην Ουγγαρία».
(σελ.12)

Η Ροσάνα έφυγε μαζί με την αδελ-
φή της το 1930 από την Πόλα και
πήγαν στη Βενετία να μείνουν με τη
θεία τους για να πάνε σχολείο. Ήταν
μετά το Κραχ του 1929, όπου οι γο-
νείς της έμειναν άνεργοι, έχασαν το
σπίτι και όλη την περιουσία τους και,
μη έχοντας πια δυνατότητα να στη-
ρίξουν τα παιδιά τους, τα έστειλαν
σε συγγενείς.

Η Ιταλία της δεκαετίας του 1930
ήταν μια κοινωνία χτυπημένη όχι μό-
νο από την παγκόσμια οικονομική
κρίση αλλά και από τον φασισμό. Τα
κόμματα της Αριστεράς ήταν στην
παρανομία, ο Γκράμσι στη φυλακή.
Όπως περιγράφει η Ροσάνα τη ζωή
της σαν μαθήτρια «ο φασισμός της
δεκαετίας του ’30 σήμαινε μια κοι-
νωνία που μιλούσε με υπονοούμενα,
με μισόλογα ή ίσως εκείνοι που μι-
λούσαν σοβαρά να μιλούσαν μόνο
μεταξύ τους». (σελ.41)

Οι εμπειρίες της άλλαξαν δραμα-
τικά όταν μετακόμισε στο Μιλάνο
μαζί με τους γονείς της το 1937. Τώ-
ρα πια ζούσε σε ένα τριάρι απέναντι
από ένα γκαράζ της Άλφα Ρομέο και
αυτό ίσως συμβόλιζε όλη την αλλα-
γή. Η Ιταλία στον Α’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο ξεκίνησε σαν ουδέτερη χώρα,
ύστερα πέρασε στο πλευρό των Αγ-
γλογάλλων, αλλά στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο μπήκε στον Άξονα με τη να-

ζιστική Γερμανία. Η μαθήτρια Ροσά-
να βίωσε τις συνέπειες:

«Την προηγούμενη χρονιά στο σχο-
λείο (Νοέμβρης 1938), η διπλανή μου
στο θρανίο μου είπε ‘από αύριο δεν
θα έρθω στο σχολείο’. Γιατί; ‘Γιατί εί-
μαι εβραία’. Την Τζορτζίνα Μολ δεν
την ξαναείδα ποτέ». (σελ.56).

«Μια μέρα γκρεμίστηκε το σπίτι
μου…ακριβώς από πάνω μας ένα
βομβαρδιστικό έριξε τρεις ή τέσσε-
ρις βόμβες». (σελ.69)

Και έκανε τις επιλογές της σαν
φοιτήτρια πλέον: «Από τον Σεπτέμ-
βρη του 1943 μέχρι τον Οκτώβρη
του 1945 ο χρόνος μου φάνηκε πολύ
μακρύς. Ήταν απλό να πλησιάσω
την Αντίσταση, το δίκτυο γύρω από
το Πανεπιστήμιο λειτουργούσε».
(σελ.93)

To 1944 οι Ναζί (που είχαν τον
έλεγχο της βόρειας Ιταλίας μαζί με
τον Μουσολίνι ενώ η κυβέρνηση της
Ρώμης είχε περάσει με το μέρος
των Συμμάχων) εκτέλεσαν τον θείο
της ως “προδότη”. Ήταν αξιωματι-
κός του ιταλικού πολεμικού ναυτι-
κού και υπηρετούσε στη Λέρο όπου

αντιστάθηκε στην κατάληψη του νη-
σιού από τους Γερμανούς.

Η Ροσάνα Ροσάντα μπήκε στο ΙΚΚ
το 1943 και διαγράφηκε το 1969
όταν μαζί με άλλους συντρόφους
ξεκίνησαν το Μανιφέστο. Έζησε από
τα μέσα την πορεία προς τον «ιστο-
ρικό συμβιβασμό», πρώτα με την
ηγεσία του Τολιάτι και ύστερα με
του Μπερλιγκουέρ. 

Με την Απελευθέρωση, οι ομάδες
της αντίστασης και η εργατική τάξη
του Βορρά πίστευαν ότι μπορούν να
πάρουν την εξουσία. Αυτή η εικόνα
δεν ήταν στα μυαλά τους, αυτό πια
ήταν η πραγματική δύναμη. Την
Πρωτομαγιά του 1945 η Γερμανία εί-
χε ηττηθεί και η Βόρεια Ιταλία ήταν
κάτω από τον έλεγχο των εργατών
που είχαν καταλάβει τα εργοστάσια
και των οπλισμένων ομάδων που
εξασφάλιζαν ότι στις κατειλημμένες
πόλεις δεν μπορούσαν να μπουν ού-
τε φασίστες ούτε κανένας άλλος.
Όμως, το 1945, μετά την Απελευθέ-
ρωση το Κομμουνιστικό Κόμμα συμ-
μετέχει στην κυβέρνηση με το Χρι-
στιανοδημοκρατικό Κόμμα – το κόμ-
μα της κυρίαρχης τάξης στην Ιταλία.
Ήταν επιλογές της ηγεσίας Τολιάτι
που είχε γυρίσει από τη Μόσχα
όπου ήταν στενός συνεργάτης του
Στάλιν και είχε διοριστεί αναπληρω-
ματικός γραμματέας της Κομιντέρν.
Οι προσδοκίες των παρτιζάνων έμει-

ναν ανεκπλήρωτες.
Όπως έχουμε γράψει και στο πε-

ριοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω
Νο 97 όταν κυκλοφόρησε στα ελλη-
νικά το βιβλίο της Ροσάντα: «τα προ-
βλήματα μέσα στο Κ.Κ. (και οι αμφι-
σβητήσεις από τη Ροσάνα και τους
συντρόφους της) δεν δημιουργήθη-
καν μόνο από τις δεξιές προσαρμο-
γές στο εσωτερικό, αλλά και από τη
θέση που πήρε στις επαναστάσεις
που έγιναν στο ανατολικό μπλοκ,
στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στην
Τσεχοσλοβακία.

«Μέχρι τέλους η ΕΣΣΔ ήταν για το
ΙΚΚ ένας ξάδελφος όχι πολύ ευπα-
ρουσίαστος αλλά ισχυρός με τον
οποίο δεν ήταν σωστό να ανοίξει μια
μετωπική σύγκρουση. Κάποια προ-
σπάθεια του Τολιάτι να αρπάξει τον
ταύρο από τα κέρατα, μεταξύ 1963
και 1964, έσβησε με τον θάνατο
του… η αποδέσμευση του Μπερλιγ-
κουέρ ήταν αργή και επιφυλακτική,
και έτσι το ΙΚΚ πήγε τυφλό και βου-
βό μέχρι το 1991, όταν η κόκκινη ση-
μαία κατέβηκε από το Κρεμλίνο»
(σελ. 215).

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά την
Απελευθέρωση, ήρθε μια νέα ευκαι-
ρία για την εργατική τάξη και την
Αριστερά με τη διετία των φοιτητι-
κών καταλήψεων και του καυτού ερ-
γατικού φθινόπωρου το 1968-1969.
Οι εργάτες στα μεγάλα εργοστάσια

της Φίατ και της Πιρέλι  δεν άφηναν
καμιά αμφιβολία για την προοπτική
που άνοιγαν όταν φώναζαν «Ανιέλι
την Ινδοκίνα την έχεις μέσα στο ερ-
γοστάσιο». Όμως η θέση της ηγε-
σίας του ΚΚ ήταν ξανά εχθρική. Ο
Αμέντολα μιλούσε για ανεύθυνους
φοιτητές και ο Μπερλιγκουέρ για
επικίνδυνους εργάτες. Αυτό ήταν η
αρχή του τέλους της σχέσης όχι μό-
νο της Ροσάνα Ροσάντα αλλά και χι-
λιάδων που εγκατέλειψαν το Κ.Κ. για
να ενταχτούν στις επαναστατικές
οργανώσεις. Έτσι ξεκίνησε και η έκ-
δοση του Μανιφέστο:

«…Χάσαμε πολλές ώρες για να
βρούμε το όνομα που θα δίναμε στο
μηνιαίο έντυπο… και καταλήξαμε
στο ‘Μανιφέστο’. Αυτό του 1848. Θέ-
λαμε την αναφορά στον Μαρξ, μο-
λονότι γνωρίζαμε ότι κάθε τίτλος εν-
τύπου, αν δεν αποτύχει αμέσως, γί-
νεται ένα σύμβολο που για το νόημα
του δεν αναρωτιέται κανείς». (σελ.
425)

Οι οργανώσεις της επαναστατικής
αριστεράς δεν κατάφεραν να δώσουν
συνέχεια σε εκείνη τη ρήξη με τον ρε-
φορμισμό του ΙΚΚ. Ο Κρις Χάρμαν
στο βιβλίο του για τον Μάη του 68 δί-
νει τις εικόνες από εκείνες τις μάχες.
Αλλά η Ροσάνα Ροσάντα κατάφερε να
επιβιώσει και να συναντηθεί με μια
νέα γενιά αντικαπιταλιστών μετά τη
Γένοβα το 2001 και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Φόρουμ της Φλωρεντίας το
2002. Η Ροσάνα δεν ήταν “κορίτσι
του περασμένου αιώνα”.

Οι αγώνες της εργατικής τάξης,
των γυναικών, της νεολαίας για μια
κοινωνία όπως τη διακήρυξε το αρχι-
κό Μανιφέστο του Μαρξ και του
Ένγκελς, σημάδεψαν τα 96 χρόνια
που έζησε και αγωνίστηκε η Ροσάνα.
Και ένας νέος αιώνας πολέμων και
επαναστάσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

Μαρία Στύλλου

Ένας αιώνας πολέμων και επαναστάσεων 
μέσα από τα μάτια της Ροσάνα Ροσάντα

Η Ροσάνα Ροσάντα με την 
Λουτσιάνα Καστελίνα στο συνέδριο 

του Μανιφέστο το 1974

Η Ροσάνα Ροσάντα μιλάει για το αντιπολεμικό κίνημα στο Ευρωπαϊκο Κοινωνικό
Φόρουμ στη Φλωρεντία το 2002. 
Στο πάνελ της συζήτησης συμμετέχει η Μαρία Στύλλου.
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Η υποτίμηση του Τραμπ ήταν
πάντοτε μια λάθος επιλογή.
Κι αυτή η διαπίστωση ισχύει

ιδιαίτερα σήμερα, δηλαδή την στιγ-
μή που παλεύει άγρια να παραμεί-
νει στον Λευκό Οίκο. Το να μην τον
υποτιμάμε σαν αντίπαλο σημαίνει
να τον παίρνουμε στα σοβαρά σαν
πολιτικό αλλά και σαν εκφραστή
μιας ιδεολογίας. 

Οι ιδεολογικές θέσεις που παίρ-
νει ο Τραμπ έχουν τρεις διαστάσεις.
Η πρώτη είναι ο οικονομικός εθνικι-
σμός που τον βοήθησε να κερδίσει
τις εκλογές το 2016 κι από τότε έχει
εκφραστεί με τους εμπορικούς πο-
λέμους με την Κίνα και, με πιο αρ-
γούς ρυθμούς, με την Ε.Ε. 

Μια δεύτερη διάσταση είναι ο
«πολιτισμικός πόλεμος» που είχε
κηρύξει για πρώτη φορά το 1992
στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων
ο Πατ Μπιουκάναν που τότε απέτυ-
χε να πάρει το προεδρικό χρίσμα.
Στην ουσία του πρόκειται για την
προσπάθεια να ξηλωθούν όλες οι
μεταρρυθμίσεις που κέρδισαν οι
μαζικοί αγώνες της δεκαετίας του
’60 και του ’70. 

Εκείνες οι μεταρρυθμίσεις δεν εί-
χαν στόχο να ανατρέψουν τον καπι-
ταλισμό στις ΗΠΑ, αλλά να επεκτεί-
νουν τα πολιτικά δικαιώματα σε
όλους όπως ήταν η υπόσχεση μετά
το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου
ανάμεσα στο 1861-65. Ένα γνωστό
παράδειγμα είναι ο αγώνας των
Μαύρων για πολιτικά δικαιώματα
στο Νότο. Ένα άλλο παράδειγμα εί-
ναι η απόφαση του Ανώτατου Δικα-
στηρίου για την υπόθεση Roe vs
Wade το 1973 με την οποία νομιμο-
ποιούσε τις αμβλώσεις. Ήταν μια νί-
κη σταθμός για το γυναικείο κίνημα. 

Ο Μπιουκάναν στην ομιλία που
έκανε το 1992 έβαζε στο στόχα-
στρο τον Μπιλ Κλίντον, τότε υποψή-
φιο των Δημοκρατικών γιατί υποτί-
θεται υποστήριζε: «τις ελεύθερες
αμβλώσεις…τα δικαιώματα των
ομοφυλόφιλων, τις διακρίσεις εις
βάρος των θρησκευτικών σχολείων,
την είσοδο γυναικών σε μάχιμες μο-
νάδες των ενόπλων δυνάμεων».
Όλα αυτά τα ζητήματα κινητοποι-
ούν ιδιαίτερα την χριστιανική Δεξιά
με την οποία ο Τραμπ έχει φροντί-
σει να δυναμώσει τους δεσμούς
του, διορίζοντας συντηρητικούς
σαν ομοσπονδιακούς δικαστές. 

Ο θάνατος της Ρουθ Μπάντερ
Γκίνσμπεργκ, μιας φιλελεύθερης
φεμινίστριας, την περασμένη Παρα-
σκευή, προσφέρει στον Τραμπ την
ευκαιρία να διαμορφώσει μια συν-
τηρητική πλειοψηφία στο Ανώτατο

Δικαστήριο (6 έναντι 3) η οποία στη
συνέχεια μπορεί να  πάρει πίσω την
απόφαση Roe vs Wade. Αυτή η εξέ-
λιξη βαθαίνει ακόμα περισσότερο
την αντιπαράθεση σε μια ήδη έντο-
να πολωμένη εκλογική αναμέτρηση
ανάμεσα στον Τραμπ και τον Τζο
Μπάηντεν, τον υποψήφιο των Δημο-
κρατικών. 

Όμως, δεν πρέπει να αγνοούμε
και την τρίτη ιδεολογική διάσταση
του Τραμπ: τον πόλεμο ενάντια
στην αντικαπιταλιστική και αντιρα-
τσιστική Αριστερά. Αυτή η διάστα-
ση είχε εκδηλωθεί πιο νωρίς στην
προεδρία του αλλά ο Τραμπ την έκ-
φρασε πιο καθαρά σε μια ομιλία
του σε συνέδριο για την αμερικάνι-
κη ιστορία την περασμένη βδομά-
δα.

«Ορδές αριστερών έχουν γκρεμί-
σει αγάλματα των προγόνων μας,
έχουν βεβηλώσει τα μνημεία μας σε
μια εκστρατεία βίας και αναρχίας»
είπε ο Τραμπ. «Ακροαριστεροί δια-
δηλωτές φωνάζουν ‘η Αμερική δεν
ήταν ποτέ Μεγάλη’». Κι απέδωσε τα
παραπάνω στην υποτιθέμενη διείσ-
δυση των αριστερών ιδεών στο εκ-
παιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ ανα-
φερόμενος στον Χάουρντ Ζιν τον
μαρξιστή ιστορικό (πέθανε το
2010). 

«Οι φοιτητές μας κατακλύζονται
από την κριτική φυλετική θεωρία.
Πρόκειται για ένα μαρξιστικό δόγμα
που λέει ότι η Αμερική είναι ένα
μοχθηρό και ρατσιστικό έθνος, ότι

ακόμα και τα παιδιά είναι συνένοχα
στην καταπίεση κι ότι η κοινωνία
ολόκληρη πρέπει να αλλάξει ριζι-
κά». 

Ο Τραμπ δεν έχει άδικο. Για δε-
καετίες, μαρξιστές και άλλοι αντι-
ρατσιστές διανοούμενοι έχουν στοι-
χειοθετήσει τις ρατσιστικές ρίζες
της αμερικάνικης κοινωνίας που συ-
νεχίζουν να βγάζουν άγριους καρ-
πούς παρά τους αγώνες για τα πο-
λιτικά δικαιώματα. Δυστυχώς, η
επιρροή αυτών των διανοούμενων
ήταν περιορισμένη. Το «τουητ» που
κατάγγελλε την «κριτική φυλετική
θεωρία» ως την «μεγαλύτερη απει-
λή για το δυτικό πολιτισμό» -και υιο-
θέτησε ο Τραμπ- ήταν σκέτη υπερ-
βολή. Όμως, οι εξεγέρσεις του κα-
λοκαιριού άλλαξαν την κατάσταση.
Ένα μαχητικό κίνημα, το BLM, με
την εμφάνισή του διέψευσε την
ιδέα ότι τάχα οι ΗΠΑ είναι πλέον μια
«μετα-φυλετική» κοινωνία. 

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε αυτές
τις διαδηλώσεις για να χτυπήσει τα
τύμπανα του νόμου και της τάξης.
Όμως, δεν μένει εκεί. Οι ιδεολογι-
κές του επιθέσεις στην Αριστερά
συνδέονται με τις καταγγελίες για
τους «αντίφα» αγωνιστές και την εν-
θάρρυνση που δίνει στους υποστη-
ρικτές του και στους μπάτσους να
επιτίθενται σε αγωνιστές του BLM
κινήματος. Μέχρι στιγμής τρεις
έχουν πεθάνει από πυροβολισμούς. 

Η τακτική του Τραμπ να παρου-
σιάζει τον Μπάηντεν σαν συνοδοι-
πόρο της «αριστερής πολιτιστικής
επανάστασης» οξύνει την προεκλο-
γική ένταση. Όμως, αυτές οι κινή-
σεις φαίνεται ότι είναι σχεδιασμέ-
νες για να τσιμεντάρουν ιδεολογικά
το κίνημα των υποστηρικτών του
στο δρόμο. Ηδη, διατυπώνεται ο
φόβος από πολλούς κύκλους του
κατεστημένου ότι αν ο Τραμπ δει
ότι χάνει τις εκλογές τον Νοέμβρη,
θα καλέσει τους ένοπλους υποστη-
ρικτές του να τον κρατήσουν στον
Λευκό Οίκο. 

Μένει να δούμε αν ο Τραμπ θα
καταφέρει να γαντζωθεί στην εξου-
σία με συνταγματικές ή αντισυνταγ-
ματικές μεθόδους. Όμως, αυτό που
συμβαίνει τώρα είναι ότι για τους
δικούς του, ιδιοτελείς λόγους μετα-
μορφώνει το διασκορπισμένο, κατα-
κερματισμένο και ασυνάρτητο
ακροδεξιό ακτιβισμό των περασμέ-
νων δεκαετιών σε κάτι που μπορεί
να είναι η απαρχή ενός πραγματι-
κού φασιστικού κινήματος. Κι αυτή
μπορεί να είναι η χειρότερη κληρο-
νομιά του. 

Πώς ο Τραμπ κάνει
πλάτες στους φασίστες

Γράφει ο 
Άλεξ 

Καλλίνικος

“Οι εθνικιστικές κραυγές της δεξιάς και ακροδεξιάς αντιπολίτευ-
σης δεν πρέπει να ξεγελούν κανέναν. Η συμφωνία που επικυ-
ρώνουν τα τηλεφωνήματα Τσίπρα-Ζάεφ δεν είναι �εθνική υπο-

χώρηση που ξεπουλάει το όνομα της Μακεδονίας'. Είναι μια συμφωνία
που βάζει τη γειτονική χώρα κάτω από τις φτερούγες του ελληνικού καπι-
ταλισμού στο δρόμο προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ”.

Aυτά γράφαμε την επόμενη μέρα της Συμφωνίας των Πρεσπών, τον Ιού-
νη του 2018 στην Εργατική Αλληλεγγύη. Η πρόσφατη επίσκεψη Ζάεφ
στην Αθήνα και η συνάντησή του με τον Μητσοτάκη κάτω από την Ακρό-
πολη καθώς και τα μνημόνια συνεργασίας Ελλάδας- Βόρειας Μακεδονίας
που κατατέθηκαν λίγο νωρίτερα στη Βουλή από την κυβέρνηση για ψήφι-
ση, ήρθαν να επιβεβαιώσουν όσους από τότε κιόλας υποστηρίζαμε ότι
δεν υπήρχε πιθανότητα ούτε μια στο εκατομμύριο ο Μητσοτάκης να μην
εφαρμόσει αυτήν την καθ' όλα συμφέρουσα για τον ελληνικό καπιταλι-
σμό, συμφωνία. Όσο και να έπαιξε τότε το χαρτί του εθνικισμού, αφήνον-
τας ελεύθερους τους γεωργιάδηδες να φοράνε τις περικεφαλαίες και να
κατεβαίνουν αγκαλιά με τους φασίστες στις στημένες “λαοσυνάξεις”, με
την ανάληψη της κυβέρνησης πέρσι το καλοκαίρι, δήλωσε ότι θα σεβαστεί
τη συμφωνία αν και δεν συμφωνεί. 

Τα μνημόνια συνεργασίας που έρχονται για ψήφιση  αυτές τις μέρες
αφορούν στην επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης της Βόρειας Μακεδο-
νίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στην εξασφάλιση των συμφερόντων των Ελ-
λήνων καπιταλιστών μέσα από την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας
των δύο χωρών και στην εναέρια αστυνόμευση του FIR των Σκοπίων από
την ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Είναι η επιβεβαίωση της κωλοτούμπας
που ήδη, εδώ και ένα χρόνο έχει κάνει ο Μητσοτάκης – κερδίζοντας και τα
“καλά” λόγια του Ζάεφ που δήλωσε:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη την ευκαιρία να δείξει τη στάση του
απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Έδωσε μάχες για εμάς, μάχες για το ευρω-
παϊκό μας μέλλον, για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και είμαι πολύ ευχαριστημέ-
νος. Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει τελειώσει. Τελείωσε. Τώρα ας συνεργα-
στούμε, ας κάνουμε δουλειές, ας βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών μας...»

Φυσικά, το ότι οι “δουλειές” του Μητσοτάκη με τον Ζάεφ έχουν βελτιώ-
σει ή πρόκειται να βελτιώσουν τη ζωή των απλών ανθρώπων στη Βόρεια
Μακεδονία ή και στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο. Ακριβώς το ίδιο ανέκδοτο
που αναμασούσε το 2018 η κυβέρνηση Τσίπρα απολογούμενη προς τα
αριστερά όταν δεν αράδιαζε κομπάζοντας προς τα δεξιά όλα τα “οφέλη”
που αποδεδειγμένα, είχε η συμφωνία για τον ελληνικό καπιταλισμό, οικο-
νομικά, γεωπολιτικά και στρατιωτικά.   

Αποδεικνύεται επίσης σήμερα ξεκάθαρα πόσο δίκιο είχε τότε εκείνο το
κομμάτι της Αριστεράς, το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, παίρνοντας τότε την θέ-
ση για διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρεσπών απέναντι σε εκείνο το
κομμάτι που μιλούσε για “διεθνιστικό” ΝΑΙ στην Συμφωνία, γιατί τάχα απο-
τελούσε τη μόνη εναλλακτική στον εθνικισμό της δεξιάς. 

Στην πραγματικότητα η δεξιά μετατόπιση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ προς
το μαχητικό “πατριωτισμό”, ξεκίνησε ακριβώς τότε, όταν το επιχείρημά
της για τους  βόρειους “γείτονες” που δεν αποτελούν κίνδυνο συνδεόταν
με το επιχείρημα για τους “γείτονες” εξ ανατολών που είναι  πραγματική
απειλή. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν περισσότερο διεθνιστική από
όσο είναι οι σημερινές τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα - που δεν χάνει
την ευκαιρία να ασκεί κριτική από τα δεξιά στον Μητσοτάκη για ολιγωρία
στα “εθνικά θέματα” - παρέχοντας του παρόλα αυτά την απαραίτητη συ-
ναίνεση που ο δεύτερος του αρνήθηκε το 2018.   

Γ.Π.

Ο Ζάεφ στην Αθήνα,
ελληνικά F16 
πάνω από τα Σκόπια
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ΟΜακρόν έχει κηρύξει επιστροφή στην
κανονικότητα για να ξαναπάρει μπρος
η γαλλική οικονομία. Όμως, τα κινή-

ματα και η αντίσταση τον έχουν ήδη προλάβει.
Την Πέμπτη 17 Σεπτέμβρη οργανώθηκε η
πρώτη 24ωρη απεργία από την CGT. Δυο μέ-
ρες αργότερα, το Σάββατο, το αντιρατσιστικό
κίνημα, με τους μετανάστες χωρίς χαρτιά
στην πρώτη γραμμή, ξεκίνησαν διαδηλώσεις
σε όλη τη χώρα που θα συνεχιστούν ακατά-
παυστα μέχρι τις 17 Οκτώβρη οπότε και θα
συγκεντρωθούν σε μια μεγάλη κοινή συγκέν-
τρωση στο Παρίσι.

Η απεργία της CGT δέχθηκε όλων των ει-
δών της επιθέσεις από τα αφεντικά και τα
ΜΜΕ για την “ανευθυνότητα” των συνδικάτων
εν μεσω πανδημίας. Όμως την ίδια τη μέρα
της απεργίας η είδηση που έσκασε ήταν το
κλείσιμο του εργοστασίου της Bridgestone
στην Μπετίν, στο βορρά της χώρας. Η μεγα-
λύτερη εταιρεία ελαστικών στον κόσμο κλείνει
το εργοστάσιο, πετάει στο δρόμο 863 εργάτες
και εργάτριες. Ο Μακρόν πρέπει να εξηγήσει
πώς τόσα χρόνια θυσίες από την εργατική τά-
ξη της Γαλλίας για χάρη της ανταγωνιστικότη-
τας οδηγούν τελικά σε κλεισίματα, με τα
αφεντικά της Bridgestone να δικαιολογούνται
λέγοντας πως κατεβάζουν ρολά λόγω χαμη-
λής ανταγωνιστικότητας.

Τα εργοστάσια έμειναν ανοιχτά στη διάρ-
κεια της πανδημίας και η εργατική τάξη στη
βιομηχανία πλήρωσε με το παραπάνω σε θα-
νάτους αυτή την επιλογή, αλλά τώρα πετιούν-
ται στο δρόμο γιατί υπάρχει “υπερπαραγωγή”. 

Τα συνδικάτα που λένε πως πρέπει ο κό-
σμος να βγει στον αγώνα για να σώσει τις
δουλειές και τις ζωές του έχουν δίκιο. Οργα-
νώθηκαν απεργιακές πορείες σε πολλές πό-
λεις. Και παρότι η ηγεσία της CGT δεν ασχο-
λήθηκε με την οργάνωση των χώρων, ούτε πή-
ρε πρωτοβουλίες για τη μαζικοποίηση των
συγκεντρώσεων, τα μαχητικά κομμάτια της
τάξης και οι χώροι που βρίσκονται ήδη σε κι-
νητοποιήσεις κατέβηκαν και έβγαλαν την οργή
στους δρόμους.

Μια οργή που δεν πέρασε καθόλου απαρα-

τήρητη όλους αυτούς τους μήνες παρά τα πε-
ριοριστικά μέτρα. Υπουργοί και επίσημοι δεν
μπορούσαν να πλησιάσουν στα νοσοκομεία,
από το κράξιμο και τις διαδηλώσεις που εισέ-
πρατταν σε κάθε τους κίνηση. Οι διαδηλώσεις
ενάντια στο νέο ασφαλιστικό του Μακρόν εί-
χαν συνεχιστεί μέχρι το Μάρτη και τελικά η κυ-
βέρνηση αναγκάστηκε να κάνει κινήσεις προς
τα πίσω. Την Πρωτομαγιά έγιναν πετυχημένες
προσπάθειες για διαδηλώσεις ανά περιοχή.
Ενώ στις 30 Μάη ήρθε η έκρηξη των χωρίς
χαρτιά με μια κινητοποίηση κόντρα σε όλες τις
απαγορεύσεις που έσπασε κάθε ελπίδα της
κυβέρνησης ότι η πανδημία θα ηρεμούσε την
οργή. Ακολούθησαν διαδηλώσεις των συνδικά-
των στις 16 Ιούνη και ξανά μετά από λίγες μέ-
ρες μετανάστες και αντιρατσιστικό κίνημα.
Ενώ και τα Κίτρινα Γιλέκα δεν σταμάτησαν να
κάνουν τη ζωή δύσκολη στις αρχές.

Ο συντονισμός ανάμεσα στα τρένα και τα
μέσα μεταφοράς που παραμένει ενεργός από

τις βδομάδες της μεγάλης απεργίας, έκανε
την εμφάνισή του στις 17/9 και συνεχίζει να
τρομάζει τους από πάνω με την απειλή της
παράλυσης των πάντων. Αλλά δυναμική πα-
ρουσία είχαν και άλλα κομμάτια που έχουν έρ-
θει στην πρώτη γραμμή της μάχης, όπως
μπλοκ από εργαζόμενες στα ξενοδοχεία που
βρίσκονται υπό την απειλή κλεισιμάτων, απο-
λύσεων και εκβιαστικών αλλαγών, εργαζόμε-
νοι από τα σούπερ-μάρκετ, και από τους το-
μείς της βιομηχανίας που δέχονται τη μεγαλύ-
τερη πίεση όπως ο αεροναυπηγικός.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Μακρόν άλλαξε τον
πρωθυπουργό του, το καλοκαίρι, επιχειρών-
τας να δώσει εικόνα αντεπίθεσης, αλλά τώρα
είναι αντιμέτωπος με μια οικονομία που σέρ-
νεται. Ο υπουργός του των Οικονομικών μιλά-
ει για συρρίκνωση 10% φέτος. Η Bridgestone
δεν είναι απομονωμένη περίπτωση. Η Τράπεζα
της Γαλλίας υπολογίζει πως μέσα στη χρονιά
θα χαθούν 800 χιλιάδες θέσεις εργασίας και

πως το πρώτο τρίμηνο του 2021 η ανεργία θα
φτάσει το 11%.

Ο πρωθυπουργός, Ζαν Καστέξ, τρέχει πίσω
από τα αφεντικά παρακαλώντας τα να προχω-
ρήσουν μαζικά σε παρτ-τάιμ συμβάσεις, πε-
ριορίζοντας δηλαδή τους μισθούς για να μην
εκτοξευθεί η ανεργία. Τα 100 δισεκατομμύρια
δώρο που έδωσε η κυβέρνηση Μακρόν στα
αφεντικά για να “αντιμετωπίσουν την πανδη-
μία” φαίνεται πως δεν είναι αρκετά.

Στο μεταξύ, μέχρι τις 17 Οκτώβρη, το αντι-
ρατσιστικό κίνημα προχωράει σε καθημερινές
διαδηλώσεις, ανά πόλη σε ολόκληρη τη χώρα
που θα συντονίζονται σε τέσσερα μεγάλα
μπλοκ (Βορράς, Δύση, Βορειοανατολικά, Νο-
τιοανατολικά). Και στις 17 Οκτώβρη όλοι μαζί
θα ενωθούν στο Παρίσι για μια μαζική διαδή-
λωση για χαρτιά σε όλους, άσυλο και στέγη
και ελευθερία ενάντια στην αστυνομική βία.

Νίκος Λούντος

Απεργιακή διαδήλωση στη Μασσαλία

Μετανάστες χωρίς χαρτιά διαδηλώνουν στη Μασσαλία

Απεργιακή φρουρά σε πολυκατάστημα στη Μασσαλία

ΓΑΛΛΙΑ Aπεργίες και διαδηλώσεις 
ενάντια σε λιτότητα και ρατσισμό
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