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Ιμπεριαλιστικό μαντρόσκυλο από Μακεδονία μέχρι Ισραήλ

Η κοινή δήλωση ΗΠΑ-Ελλάδας που δη-
μοσιεύτηκε αμέσως μετά τη συνάντη-
ση των υπουργών Εξωτερικών Δένδια-

Πομπέο, στο πλαίσιο της επίσκεψης που ο τε-
λευταίος πραγματοποίησε στην Θεσσαλονίκη
και στην αμερικανική βάση της Σούδας, καθώς
και η ίδια η επίσκεψη δεν αφήνουν περιθώρια
για παρεξηγήσεις. Είναι μια πολύ επικίνδυνη
εξέλιξη.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακολουθώντας τα
βήματα του προκατόχου της στην κυβέρνηση,
του Αλέξη Τσίπρα, χώνει το ελληνικό κράτος
ακόμη πιο βαθιά στην στρατιωτική συνεργασία
με τις ΗΠΑ και τους επικίνδυνους σχεδια-
σμούς που αυτές απεργάζονται, σε μια περιο-
χή που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή, την
Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. 

Η αναβάθμιση του ρόλου της βάσης της
Σούδας που περιλαμβάνουν αυτά τα σχέδια
(μαζί με την στρατιωτική αναβάθμιση των σχέ-
σεων της Ελλάδας, πέρα από το κράτος του
Ισραήλ, με τα καθεστώτα των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας)
είναι μια κίνηση που έρχεται να εμπλέξει ακό-
μη πιο άμεσα τη χώρα στις αμερικανικές επεμ-
βάσεις στην περιοχή. Επεμβάσεις, οι οποίες το
μόνο που έχουν πετύχει μέχρι τώρα στο Ιράκ,
την Συρία, την Λιβύη, είναι να σπείρουν το χά-
ος και την καταστροφή.

Ταυτόχρονα έρχεται να εντάξει το ελληνικό
κράτος ακόμη πιο ενεργά στο πλευρό των
ΗΠΑ, μέσα σε μια επικίνδυνη συγκυρία που οι
παγκόσμιοι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις μεγά-
λες δυνάμεις, τις ΗΠΑ, την Κίνα και κυρίως τη
Ρωσία στη γειτονιά μας, οξύνονται όλο και πε-
ρισσότερο - βάζοντας μας στο μάτι του κυκλώ-
να σε μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του
πλανήτη. Όχι μόνο όσον αφορά στη Μέση
Ανατολή αλλά και στα Βαλκάνια, όπου η Ελλά-
δα εμφανίζεται σαν ο δερβέναγας των πιο
αδύναμων χωρών των δυτικών Βαλκανίων. Αυ-
τούς τους δύο άξονες, συμβόλισε εξάλλου και
η επιλογή ο Πομπέο να επισκεφθεί όχι την
Αθήνα, αλλά την Θεσσαλονίκη και τα Χανιά.

Τα εξοπλιστικά προγράμματα που συνο-
δεύουν την αναβάθμιση ανάμεσα στις σχέσεις
των δύο χωρών, με την Ελλάδα ήδη να αποτε-
λεί τη νο2 χώρα σε πολεμικές δαπάνες του
ΝΑΤΟ σε ποσοστό του ΑΕΠ, στην πράξη μετα-
φράζονται σε ακόμη μεγαλύτερες σπατάλες
την ίδια ώρα που η οικονομία βυθίζεται μέσα
στην κρίση που επανέκαμψε με την πανδημία. 

Το βάθεμα της οικονομικής συνεργασίας μέ-
σα από τη μεγαλύτερη σύσφιξη με τα αμερικα-
νικά γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα
που ενεργοποιούνται γύρω από το φυσικό αέ-
ριο είτε με αγωγούς είτε με πλωτά μέσα στην
Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, μπορεί να
κάνουν τις μεγάλες πολυεθνικές και το ελληνι-
κό εφοπλιστικό και κατασκευαστικό κεφάλαιο
να τρίβουν τα χέρια τους, αλλά δεν εγκυμο-
νούν τίποτε το καλό για την εργατική τάξη. Εί-
τε για τους κινδύνους της περιβαλλοντικής κα-
ταστροφής που αυτό συνεπάγεται είτε για την
κλιμάκωση των ανταγωνισμών, τοπικών και ευ-
ρύτερων, που αυτά τα σχέδια μπορεί να επιφέ-
ρουν. 

Πάνω σε αυτό ακριβώς, το τελευταίο ση-
μείο, κυβέρνηση και ΜΜΕ προσπαθούν να μας
πείσουν ότι η κλιμάκωση της στρατιωτικής και
οικονομικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ είναι ένα

“πλεονέκτημα” απέναντι στην Τουρκία, ότι λει-
τουργεί αποτρεπτικά απέναντι στην “επιθετι-
κότητα” του Ερντογάν, εξασφαλίζοντας τελικά
την ειρήνη. 

Πρόκειται για μια ψεύτικη εικόνα, και όχι μό-
νο γιατί υπερβάλει για προπαγανδιστικούς λό-
γους τη στενή συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας απέ-
ναντι στη συνεχιζόμενη -παρά τα όποια προ-
βλήματα- συνεργασία των ΗΠΑ με την Τουρ-
κία. Ξέρουμε πολύ καλά, ότι και στο παρελθόν
το ελληνικό κράτος είχε ξαναβρεθεί σε “πλεο-
νεκτικότερη” θέση σε αυτόν τον ανταγωνισμό
για το καλύτερο μαντρόσκυλο των ΗΠΑ στην
περιοχή, αλλά αυτό ούτε ειρήνη έφερε, ούτε
τις περίλαμπρες “εθνικές νίκες” με τις οποίες
βαυκαλίζονται και σήμερα διάφοροι απόστρα-
τοι και άλλοι οπαδοί του “πρώτου πλήγματος”
-και μιλάμε βέβαια για το πραξικόπημα του
Σαμψών και τον πόλεμο στην Κύπρο το 1974. 

Η μόνη απάντηση που έχουμε να δώσουμε
στον Μητσοτάκη και τον Πομπέο είναι αυτή
που δίνει το αντιπολεμικό κίνημα εδώ και χρό-
νια διαδηλώνοντας: Καμιά συμμετοχή στους
πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, έξω από
το ΝΑΤΟ, να κλείσει η βάση της Σούδας και
όλες οι αμερικανικές βάσεις, πάγωμα τώρα
όλων των εξοπλισμών, όχι στον πόλεμο. 

Η κοινή δήλωση ΗΠΑ-Ελλάδας, οι δηλώσεις των υπουργών και τα
θέματα που συζητήθηκαν ανάμεσα στους υπουργούς και τις
επιτροπές των δύο χωρών, αναδεικνύουν ανάγλυφα την επικίν-

δυνη πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη που -τηρώντας τα πατροπα-
ράδοτα έθιμα από την εποχή που η οικογένεια έκανε διακοπές με την
οικογένεια Μπους- φιλοξένησε στο σπίτι του στα Χανιά, τον Πομπέο. 

“Οι δύο πλευρές επανέλαβαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν και να
ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς στο πλαίσιο της
συνεργασίας 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες), η
οποία ξεκίνησε στα Ιεροσόλυμα τον Μάρτιο του 2019, καθώς αυτή η
συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ειρήνης, της στα-
θερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσό-
γειο και στην ευρύτερη περιοχή” σημειώνεται στην κοινή δήλωση. 

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επαναλαμβάνουν την υπο-
στήριξή τους για την ένταξη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
σε ευρωπαϊκούς και διατλαντικούς θεσμούς σύμφωνα με την επιλογή
των πολιτών τους. Εξήραν τις προσπάθειες της Ελλάδας προς το
σκοπό αυτό, σημειώνοντας τη συνεχιζόμενη συνάφεια της συμφωνίας
Πρεσπών με την επακόλουθη προσχώρηση της Βόρειας Μακεδονίας
στο ΝΑΤΟ... 

Στον επόμενο Στρατηγικό Διάλογο, και οι δύο πλευρές σκοπεύουν
να συζητήσουν πώς να βοηθήσουν η μία την άλλη στη διατήρηση
ισχυρών, ικανών και διαλειτουργικών στρατών...

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα καλωσόρισαν την ολοκλήρω-
ση του ελληνικού τμήματος του Υπερ-Αδριατικού Αγωγού και εκφρά-
ζουν τη βούληση να ενταχθεί στον προσεχή Στρατηγικό Διάλογο η
συζήτηση για αμοιβαία υποστήριξή τους στον Διασυνδετήριο Αγωγό
φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας, το έργο πλωτής μονάδας
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη, την
ιδιωτικοποίηση του υπόγειου χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου
της Καβάλας, το έργο Διασύνδεση Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας
και άλλα εμπορικά βιώσιμα έργα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμ-
βάνουν τον αγωγό αερίου EastMed... 

Παράλληλα, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την επίσημη καθιέρωση του
Φόρουμ Αερίου EastMed στις 22 Σεπτεμβρίου ως περιφερειακού ορ-
γανισμού. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισαν τη
συμμετοχή της ExxonMobil σε συνεργασία με την Total and Hellenic
Petroleum σε υπεράκτια εξερευνητικά τεμάχια ανοικτά της Κρήτης,
καθώς και τις πιθανές ευκαιρίες για επενδύσεις των ΗΠΑ στον τομέα

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τον πρόσφατα επικυρωμένο
ελληνικό νόμο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντική νομοθεσία... Οι δύο
χώρες εξέτασαν τη συνεχιζόμενη βελτίωση της ανταλλαγής πληρο-
φοριών και της συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας...”

“Πέρα από αυτά, στον τομέα των εξοπλισμών οι ΗΠΑ (μέσω της
Λόκχιντ Μάρτιν) έχουν ήδη αναλάβει την αναβάθμιση 84 F-16, έχει
ολοκληρωθεί η συμφωνία προμήθειας τεσσάρων ελικοπτέρων MH-
60R για το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.), ενώ υπάρχει έντονο αμερικανικό
ενδιαφέρον για το πρόγραμμα των τεσσάρων νέων φρεγατών και την
αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ. Και σε αυτή την
περίπτωση υπάρχει αμερικανική πρόταση για ναυπήγηση τεσσάρων
νέων φρεγατών πολλαπλού ρόλου (MMCS) με παράλληλη αναβάθμι-
ση των ΜΕΚΟ στην Ελλάδα”, γράφει ο Βασίλης Νέδος στην Καθημε-
ρινή. “Η Αθήνα από την πλευρά της θα ζητήσει στήριξη για το ευρι-
σκόμενο σε εξέλιξη πρόγραμμα δημιουργίας ενός δεύτερου ναυ-
στάθμου, ώστε το Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου
(ΣΔΑΜ) στη Σούδα να έχει πραγματικές δυνατότητες στα επόμενα
χρόνια... Ενα ισχυρό σημειολογικό στοιχείο της επίσκεψης του κ.
Πομπέο στη βάση της Σούδας με τον κ. Μητσοτάκη, εστιάζεται στην
παρουσία F-16 της αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
(ΗΑΕ), τα οποία σταθμεύουν στην 115 Πτέρυγα Μάχης για ένα μήνα,
ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε δύο εβδομάδες...” 

“Θέλουν τη Σούδα να τη μετατρέψουν σε μια αεροναυτική βάση –
μαμούθ με υπερσύγχρονα αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, με ισχυρό-
τατη δύναμη πυρός, για πιο δυναμική παρουσία στην Ανατολική Μεσό-
γειο, αλλά και στη Βόρεια Αφρική”, γράφει αναφερόμενος στις ΗΠΑ ο
Μάνος Χαραλαμπάκης στα ΝΕΑ. “Σφόδρα ανησυχούν... όταν βλέπουν
οι «απέναντι», τα θηριώδη πολεμικά αμερικανικά πλοία να ελλιμενίζον-
ται στη Σούδα, και να διαπιστώνουν ότι το μοναδικό κρηπίδωμα (προ-
βλήτα) όπου μπορεί να δεχθεί πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα και πυ-
ρηνοκίνητα υποβρύχια, το Κρηπίδωμα K-14, επεκτείνεται συνεχώς
ώστε να δέχεται περισσότερα πολεμικά πλοία και άλλων χωρών. Βεβαί-
ως δεν περνά απαρατήρητο και το γεγονός όταν οι Αμερικανοί θέτουν
σε συναγερμό τις βάσεις τους για αντιμετώπιση πιθανής απειλής, πρώ-
τα απ’ όλα θέτουν σε συναγερμό τη Σούδα, όπως συνέβη αμέσως μετά
την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Τότε όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις
στη χώρα μας τέθηκαν στον ύψιστο βαθμό πολεμικής ετοιμότητας”.

Τόσο καλά...

Γιώργος Πίττας

Για τους αγωγούς ρε γαμώτο!
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Φτάνει επιτέλους η ώρα της από-
φασης του δικαστήριου για τους
ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυ-

γής. Η πανεργατική πανελλαδική κινητο-
ποίηση την Τετάρτη 7 Οκτώβρη είναι
ένας σταθμός για το αντιφασιστικό κίνη-
μα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε διε-
θνή κλίμακα.

Την έκβαση αυτής της μάχης την πε-
ριμένουν χιλιάδες και χιλιάδες αγωνι-
στές σε όλη την Ευρώπη, που χρόνια
τώρα επιμένουν ότι οι ρατσιστικές πολι-
τικές της ΕΕ-φρούριο τρέφουν την
ακροδεξιά και τη φασιστική απειλή. Το
ίδιο ισχύει στην Αμερική, όπου σε λίγες
βδομάδες πηγαίνουν στις κάλπες με τον
Τραμπ να ενθαρρύνει ανοιχτά τους φα-
σίστες να χτυπάνε τους διαδηλωτές του
Black Lives Matter.

Το μήνυμα που στέλνουμε από το

Εφετείο της Αθήνας αντηχεί σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη. Αλλά βέβαια αυτό
δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτός ο πό-
λεμος γίνεται εδώ. Οι διαδηλωτές που
θα συγκεντρωθούμε στα αντιφασιστικά
συλλαλητήρια της 7 Οκτώβρη σε όλη
την Ελλάδα πηγαίνουμε με τον αέρα του
νικητή.

Δική μας νίκη είναι το γεγονός ότι η δί-
κη έφτασε ως εδώ ξεπερνώντας όλα τα
εμπόδια και τις τρικλοποδιές από τους
ισχυρούς προστάτες των νεοναζί: από
τους εφοπλιστές που τους χρηματοδο-
τούσαν, από τους Μπαλτάκους γεφυρο-
ποιούς δεξιάς-ακροδεξιάς, από τους θε-
σμούς μιας Δικαιοσύνης ταξικής που εί-
ναι τυφλοί για τον απλό κόσμο αλλά
ανοιχτομάτηδες για τα συμφέροντα των
πλούσιων και των ισχυρών.

Ξεσηκωνόμαστε
Έχοντας αυτή την εικόνα ξεσηκωνό-

μαστε μαζικά και ενωτικά τη μέρα της
απόφασης του δικαστήριου για να εξα-
σφαλίσουμε τους καλύτερους όρους
για τη συνέχεια. Γιατί η συνέχεια θα εί-
ναι σκληρή, κόντρα σε μια κυβέρνηση
και ένα σύστημα-θερμοκήπιο για την
ανασύνταξη των φασιστών.

Καλύτεροι όροι για το αντιφασιστικό
κίνημα σημαίνει πρώτα απ' όλα μια από-

φαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής σαν
εγκληματική ναζιστική οργάνωση που εί-
ναι. Καμιά παραχώρηση σε αστερίσκους
και ελαφρυντικά. Σημαίνει επίσης, σύν-
δεση της αντιφασιστικής πάλης με την
συμπαράσταση στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες. Δεν ξεχνάμε ούτε λε-
πτό ότι πριν φτάσουν στη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα οι χρυσαυγίτες δο-
λοφόνησαν τον Σαχζάτ Λουκμάν. Οι ρα-
τσιστικές επιθέσεις ήταν και παραμέ-
νουν το γήπεδο εκπαίδευσης των ταγ-
μάτων εφόδου και καλλιέργειας των δε-
σμών τους με την αστυνομία, τους δικα-
στικούς και το πολιτικό σύστημα.

Πάνω απ' όλα, καλύτεροι όροι για τη
συνέχεια εξασφαλίζονται με την οργά-
νωση των δυνάμεων του αντιφασιστικού
κινήματος. Όσο πιο οργανωμένα θα κα-
τέβουμε στα αντιφασιστικά απεργιακά
συλλαλητήρια στις 7 Οκτώβρη, τόσο πιο
σίγουροι θα είμαστε για νίκες στις επό-
μενες μάχες.  

Η εργατική τάξη, οι συλλογικότητες
και το κίνημά της είναι ο ταξικός κορμός
για την απομόνωση και το τσάκισμα των
νεοναζί. Χωρίς αυτόν τον κορμό, το λε-
γόμενο “δημοκρατικό τόξο” είναι φτερό
στον άνεμο, όπως έχει αποδειχθεί πολ-
λές φορές και ιστορικά και πρόσφατα.
Κάθε σωματείο που καλεί στάση εργα-
σίας στις 7 Οκτώβρη είναι μια εγγύηση
για να συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη. Κάθε
μαζική τοπική ΚΕΕΡΦΑ είναι μια δέσμευ-
ση ότι αυτές οι επιλογές γίνονται πράξη.
Μια δυνατή επαναστατική αριστερά εί-
ναι το προγεφύρωμα της τάξης μας σε
όλες αυτές τις συγκρούσεις. Εμπρός να
κάνουμε τις 7 Οκτώβρη σταθμό για να
τα κατακτήσουμε όλα αυτά.

Αντιφασιστική διαδήλωση τον Μάη του 1998. Ένα μήνα πριν την επίθεση ομάδας κρούσης της Χρυσής Αυγής στον Δ. Κουσουρή

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

ΔΙΚΗ-ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Έρχεται η ώρα της αλήθειας

Ανοιχτές Εκδηλώσεις
Χανιά 
Πέμπτη 1/10, 6μμ, Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας
Ομιλητές: Σεραφείμ Ρίζος δάσκαλος Ανταρσία στα Χανιά,
Θανάσης Καμπαγιάννης  πολιτική
αγωγή στη δίκη της ΧΑ, Αλί Μουσταφάογλου ΔΣ Συλλόγου
Δασκάλων, Μέλος από το Κοινωνικό Στέκι Μεταναστών, Ομι-
λητής από τη Ρόζα Νέρα

Γιάννενα
Παρασκευή 2/10, 7μμ, Πλατεία Καλούτσιανης – Τζαμί
Ομιλητές: Στάθης Παπασταθόπουλος πανεπιστημιακός Τμή-
μα Ψυχολογίας, Πάνος Χριστοδούλου γιατρός νοσ. Χατζηκώ-
στα, Λουίζα Γκίκα ειδικευόμενη γιατρός - ΚΕΕΡΦΑ

ΥΠ.ΠΟ
Παρασκευή 2/10, 11πμ, ΤΑΠΑ, Πανεπιστημίου 57, 4ος όροφος
Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ σε συνεργασία με το Σωματείο Εργα-
ζόμενων στο Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώ-
σεων
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου ΚΕΕΡΦΑ

Βόλος
Παρασκευή 2/10, 6μμ, Πλατεία Ελευθερίας
Ομιλητές: Τάκης Πολίτης πανεπιστημιακός, Χατίμπα πρόσφυ-
γας, Γιάννης Σηφακάκης Συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

Ηράκλειο Κρήτης
Σάββατο 3/10, 6μμ, πλατεία Δασκαλογιάννη
Ομιλητές: Ηλίας Σεκέρης εκπαιδευτικός, Ελευθερία Φραγκια-
δουλάκη δικηγόρος, Μύρων Μαρκάκης ειδικευόμενος για-
τρός, Χαλίλ Ουακφί Κούρδος πρόσφυγας, Παντελής Πανα-
γιωτακόπουλος ΚΕΕΡΦΑ

Ξάνθη
Σάββατο 3/10, 7μμ, Πολυτεχνείο Ξάνθης - ΠΡΟΚΑΤ
Ομιλητές: Τζεμαλή Μηλιαζήμ συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ-Ανταρσία
στην Ξάνθη, Θανάσης Καμπαγιάννης πολιτική αγωγή, Σαμή
Καραμπουγιούογλου δημοσιογράφος ΕΡΤ, Μαρία Λουκοπού-
λου ΔΣ ΕΛΜΕ Ξάνθης, Θεολόγης Ταμπάκης δάσκαλος, Κώ-
στας Θεοδωρίδης φοιτητής Πολυτεχνείου (ΕΑΑΚ), Έλλη Παν-
ταζοπούλου Πρωτοβουλία στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zac-
kie - Oh

Μυτιλήνη
Κυριακή 4/10, 6μμ, Ξενοδοχείο “Λέσβιον”
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος καθηγητής Παιδαγωγικού
ΑΠΘ, Έφη Λατσούδη ακτιβίστρια - κίνημα αλληλεγγύης Λέ-
σβου, Εύη Σαμπανίκου παρατηρητήριο κατά του ρατσισμού
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ. Συντονίζει ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου εκπαιδευτι-
κός.

Μαρούσι
Εκδήλωση - Βιβλιοπαρουσίαση
"Το 'άλλο άκρο' στο εδώλιο: Δικαιοσύνη ή ατιμωρησία ξανά;"
Τετάρτη 30/9, 7μμ, Πλατεία Αγίας Λαύρας
Θα μιλήσουν: Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Γιάννης Ζήβας, κάτοικος Μαρουσιού,
διερμηνέας, Ελευθερία Κουμάντου, Golden Dawn Watch
Την εκδήλωση στηρίζουν: Δημοτική παράταξη "Ενότητα Ανα-
τροπή και Έργο για το Μαρούσι", Αριστερή ριζοσπαστική δη-
μοτική κίνηση "Εκτός των Τειχών", αντιφασίστες/τριες του
Μαρουσιού, φορείς, συλλογικότητες

Ηλιούπολη
Εκδήλωση - Βιβλιοπαρουσίαση
"Το 'άλλο άκρο' στο εδώλιο: Δικαιοσύνη ή ατιμωρησία ξανά;"
Κυριακή 4/10, 6μμ, Θεατράκι στο Πάρκο Καλαβρύτων
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης πολιτική αγωγή στη δίκη της
ΧΑ, Πάνος Τότσικας Ερευνητής, Αρχιτέκτονας, Άννα Στάμου
Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας, Γιάννης Παντελάκης Δημο-
σιογράφος. Συντονίζει: Χρύσα Δουζένη ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων



«Aυτή η εβδομάδα μοιάζει λίγο με τα
μέσα Μαρτίου αλλά σε αργή κίνη-
ση» έγραψε στο τουίτερ ο επιδημιο-

λόγος Άνταμ Κουτσάρσκι τις προάλλες. Κα-
θώς τα κρούσματα αυξάνονται και ο Covid-19
εξαπλώνεται ήδη στις αίθουσες των σχολείων
και των σχολών,  μπορούμε εύκολα να καταλά-
βουμε τι εννοεί.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Όλοι πλέον συνειδητοποιούν ότι ο Covid-19
δεν θα βγει νοκ άουτ μέσα σε λίγους μήνες,
όπως υποστήριζε στην παιδαριώδη δήλωσή
του ο Μπόρις Τζόνσον. Τίποτα από τον Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά δεν έχει διατα-
ράξει τόσο σοβαρά την παγκόσμια οικονομία
και τις κοινωνίες σε όλον τον κόσμο.

Φυσικά, η πανδημία δεν προκαλεί τις κατα-
στροφές που προκάλεσε ο πόλεμος ούτε είναι
πιθανό να οδηγήσει σε τόσο μεγάλο αριθμό
νεκρών (αν και υπάρχουν προβλέψεις ότι θα
έχει σκοτώσει τρία εκατομμύρια ανθρώπους
μέχρι το τέλος του έτους). Αλλά ο ιός θα είναι
μαζί μας για χρόνια, ειδικά εάν, όπως υποδη-
λώνει μια μελέτη, μεταλλάσσεται προσπερ-
νώντας τα όποια αντίμετρα παίρνονται.

Η αναταραχή που προκαλεί, είναι πολύ πιο
μεγάλη από μια βραχυπρόθεσμη οικονομική
ύφεση. Ιδιαίτερα εάν τα εμβόλια δεν παρέχουν
πλήρη ή μόνιμη ανοσία, οι κοινωνίες θα αναγ-
καστούν να κάνουν μακροπρόθεσμες προσαρ-
μογές, με σημαντικές οικονομικές συνέπειες.

Η εντυπωσιακά άτσαλη και χαοτική διαχείρι-
ση του Τζόνσον, τα κάνει όλα αυτά πολύ ορα-
τά στη Βρετανία. Αλλά το βλέπουμε και αλλού.
Οι λοιμώξεις με Covid19 αυξήθηκαν στο Iσπα-
νικό κράτος και στη Γαλλία νωρίτερα και υψη-
λότερα από ό, τι στη Βρετανία ενώ ήδη έχουν
εξαπλωθεί σε μεγάλα μέρη της Λατινικής Αμε-
ρικής και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όλο και περισσότερο αυτή η πραγματικότη-
τα καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις. Ξεκίνησε
με το κίνημα Black Lives Matter στις ΗΠΑ. Οι
διαμαρτυρίες ήταν απάντηση στις δολοφονίες
Μαύρων από αστυνομικούς, αλλά τις διαπερ-
νούσε ο άνισος αντίκτυπος της πανδημίας σε
βάρος των Μαύρων. Σύμφωνα με μια πρόσφα-
τη μελέτη στις ΗΠΑ, το ποσοστό θνησιμότη-
τας από το Covid-19 για τους Μαύρους είναι
3,4 φορές υψηλότερο από αυτό των λευκών.

Αλλά τώρα βλέπουμε ολοένα και πιο έντονη
αντίθεση στα λοκντάουν από τα δεξιά. Παρακι-
νημένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η ακροδεξιά
χρησιμοποιεί ένα μείγμα θεωριών συνωμοσίας
και επικαλείται την ατομική ελευθερία για να
καλέσει σε κινητοποιήσεις στη Γερμανία, στη
Βρετανία καθώς και στις ίδιες τις ΗΠΑ.

Αντίθεση
Η αντίθεση σε περισσότερους περιορισμούς

αυξάνεται επίσης στην κεντροδεξιά. Η Μασσα-
λία έχει πληγεί σκληρά από τη νέα αύξηση των
λοιμώξεων. Ωστόσο, η εντολή της γαλλικής κυ-
βέρνησης να κλείσει μπαρ και εστιατόρια εκεί
για ένα δεκαπενθήμερο καταγγέλθηκε από το-
πικούς πολιτικούς και έφερε τους ιδιοκτήτες
και τους εστιάτορες στους δρόμους. Ακόμη
πιο σοβαρή είναι η κατάσταση στη Μαδρίτη,
όπου το ποσοστό μόλυνσης ανέρχεται σε 722
ανά 100.000 κατοίκους. Η περιφερειακή κυβέρ-
νηση, με επικεφαλής την Ισαμπέλ Ντίαζ Αγιού-
σο του συντηρητικού φρανκικού Λαϊκού Κόμ-
ματος, απέρριψε το αίτημα της κεντρικής κυ-
βέρνησης να επιβάλει περιορισμούς στις μετα-

κινήσεις μεταξύ γειτονιών σε όλη την πόλη.
Η αύξηση των λοιμώξεων με Covid19 σε όλη

την Ευρώπη έχει προκληθεί από τις βιαστικές
κινήσεις για χαλάρωση των λοκντάουν κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Το ίδιο ισχύει και
στη Βρετανία. Ο Τζόνσον έχει πιαστεί σε μέγ-
γενη ανάμεσα στις πιέσεις από τα δεξιά και
στις συμβουλές της επιστημονικής κοινότητας
που υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί που ανα-
κοίνωσε την περασμένη εβδομάδα απέχουν
παρασάγγας από το να αρχίσουν να αντιστρέ-
φουν την αύξηση των λοιμώξεων. Οι ίδιοι οι
βουλευτές του γίνονται όλο και πιο ανήσυχοι
για αυτό το απόλυτο χάος του Τζόνσον. «Κάθε
εβδομάδα είναι μια δοκιμασία», δήλωσε ένας
βουλευτής των Τόρηδων στους Financial Ti-
mes. “Μας έχει τρελάνει”.

Η γελοία τοποθέτησή του Τζόνσον στη Βου-
λή των Κοινοτήτων την περασμένη εβδομάδα
ότι η Βρετανία έχει υψηλότερο ποσοστό μό-
λυνσης από την Ιταλία ή τη Γερμανία επειδή «η
χώρα μας είναι μια χώρα που αγαπά την ελευ-
θερία» πήρε απάντηση από τον Ιταλό Πρόεδρο
Ματαρέλα: «Εμείς οι Ιταλοί αγαπάμε επίσης
την ελευθερία, αλλά ενδιαφερόμαστε επίσης
για τη σοβαρότητα». Ο Covid-19 είναι ένας τυ-
φώνας που καταστρέφει όχι μόνο ζωές αλλά
και πολιτικές καριέρες. 

Το ένα εκατομμύριο παγκο-
σμίως ξεπέρασαν οι νεκροί
από τον κορονοϊό στις 28 Σε-

πτεμβρίου με όλες τις προβλέψεις
να μιλάνε για εκτίναξη κρουσμάτων
και νεκρών τους επόμενους μήνες.

Για την Ελλάδα, η νέα μελέτη του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων (ECDC) (17/9) κάνει
την πρόβλεψη ότι στις 19 Οκτωβρί-
ου τα κρούσματα θα κυμαίνονται
ημερησίως ανάμεσα σε 1.000-7.000,
οι θάνατοι από κορονοϊό ανάμεσα
σε 25- 250, οι νέες εισαγωγές σε νο-
σοκομεία ανάμεσα σε 1.000-7.000
και οι νέες εισαγωγές σε ΜΕΘ ανά-
μεσα σε 250-1.250, ανάλογα με το
καλύτερο και το χειρότερο σενάριο.

Απέναντι σε αυτήν την άμεση απει-
λή, στο διάγγελμά του ο Μητσοτά-
κης απάντησε θέτοντας το δίλημμα
“αυτοπροστασία ή καραντίνα”. Η κυ-
βέρνηση για ακόμη μια φορά τους
τελευταίους μήνες παίζει το χαρτί
της “ατομικής ευθύνης”, επιδιώκον-
τας να φορτώσει τις ευθύνες για το
τι έχει συμβεί και το τι πρόκειται να
ακολουθήσει στον κάθε άνθρωπο ξε-
χωριστά. Μην κάνοντας ταυτόχρονα
τίποτε για να ενισχύσει δωρεάν με
μάσκες, αντισηπτικά, προστατευτικά
κλπ τον πληθυσμό και στοχοποιών-
τας αμέσως ή εμμέσως ολόκληρα
κομμάτια του πληθυσμού, κυρίως τη
νεολαία αλλά και τους μετανάστες
και τις φτωχές γειτονιές της Αθήνας
και της Αττικής, όπου εμφανίζονται
πλέον τα περισσότερα κρούσματα.  

Όμως οι ευθύνες, συλλογικές και
ατομικές, βαραίνουν την ίδια και τα

στελέχη της, τους υπουργούς και
τον πρωθυπουργό της. Θα μπορού-
σαμε να αντιμετωπίσουμε την απει-
λή της επιδημίας αν υπήρχε μια πο-
λιτική που θα έκανε τα στοιχειώδη
άμεσα και μακροπρόθεσμα βήματα:
• Πρώτα και κύρια, άμεση ενίσχυ-

ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
με νέες κλινικές, γιατρούς, νοσηλευ-
τές, καθαριστές, λοιπό προσωπικό,
αντιδραστήρια, κρεβάτια ΜΕΘ και
ό,τι άλλη απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή, για να μπορεί να αντιμε-
τωπίσει τον επερχόμενο όγκο κρου-
σμάτων και εισαγωγών σε νοσοκο-
μεία και ΜΕΘ.

• Περισσότερα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς και οδηγούς στις συγκοι-
νωνίες, στις οποίες η πλειοψηφία
του κόσμου συνωστίζεται καθημερι-
νά πηγαίνοντας για τη δουλειά. Μεί-
ωση του συνωστισμού στα αεροπλά-
να που ταξιδεύουν κάθε μέρα χωρίς
κανένα απολύτως περιορισμό. 
• Μέτρα στα σχολεία και στους

χώρους εκπαίδευσης, με 15 μαθητές
ανά τάξη το περισσότερο και άνοιγ-
μα νέων αιθουσών με προσλήψεις
εκπαιδευτικών και καθαριστριών.
• Ενίσχυση των υπηρεσιών των

δήμων με προσωπικό και υλικοτεχνι-
κή υποδομή ώστε να μπορούν να αν-

ταποκριθούν σε
όλες τις αυξημένες
ανάγκες για καθα-
ριότητα, Βοήθεια
στο Σπίτι, καθώς οι
άνω των 65 ετών
καλούνται να παρα-
μένουν στο σπίτι. 
• Μέτρα προστα-

σίας και μείωσης
του συγχρωτισμού
σε όλους τους μι-
κρούς και μεγάλους
χώρους εργασίας,
από τα εργοστάσια
και τους εργάτες
γης ως τις υπηρε-
σίες, τις τράπεζες
και τα τηλεφωνικά
κέντρα, όπου πλη-
θαίνουν τα κρού-

σματα και οι εστίες μόλυνσης.
• Κλείσιμο όλων των στρατοπέ-

δων συγκέντρωσης όπου χιλιάδες
πρόσφυγες βρίσκονται κλειδωμένοι
κάτω από τις πιο άθλιες συνθήκες.
Αποσυμφόρηση των φυλακών. Απο-
δέσμευση των φαντάρων από τα
στρατόπεδα.   

Έχουν πραγματικά απεριόριστο
θράσος εκεί στην κυβέρνηση, για να
αγνοούν αυτά και άλλα μέτρα, αλλά
να αναδεικνύουν σε μείζον θέμα το
κλείσιμο των περιπτέρων και των ψι-
λικατζίδικων μετά τις 12 τη νύχτα,
αγνοώντας την καθημερινότητα της
τεράστιας πλειοψηφίας στο χώρο

εργασίας, στο σχολείο ή πηγαίνον-
τας σε αυτά. 

Γιατί η μεγαλύτερη διάδοση, όπως
και τα μεγαλύτερα εγκλήματα, δεν
γίνονται τη νύχτα αλλά την ημέρα.
Πρόκειται για εγκλήματα που αφο-
ρούν τις αποφάσεις και τις επιλογές
της κυβέρνησης ΝΔ από το ξέσπα-
σμα της επιδημίας μέχρι και σήμερα,
όπως το να σπαταλάει δεκάδες εκα-
τομμύρια για ενίσχυση των κλινικαρ-
χών αντί να φτιάχνει ΜΕΘ και να ενι-
σχύει το ΕΣΥ. Όπως το να σπαταλάει
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για ενί-
σχυση των καναλιών και των εργολά-
βων μέσα από διαφημιστικές δαπά-
νες για τον κορονοϊό. Να ανοίγει τα
σύνορα για τον εξωτερικό τουρισμό
εκτινάσσοντας τα κρούσματα μέσα
στον Αύγουστο για χάρη των μεγα-
λοξενοδόχων και των αεροπορικών
εταιριών, αντί να επιδοτήσει τον
εσωτερικό εργατικό τουρισμό. Να
σπαταλά έναν ογκούμενο αριθμό δι-
σεκατομμυρίων ευρώ για τα νέα εξο-
πλιστικά προγράμματα. Να βρίσκει
την ευκαιρία μέσα στην πανδημία κι
αντί να στηρίζει, να ιδιωτικοποιεί πε-
ραιτέρω δημόσιες συγκοινωνίες,
Υγεία, ενέργεια, περιβάλλον. Να δί-
νει νέα δώρα στα αφεντικά.   

Είναι αυτές οι επιλογές που οδη-
γούν με μαθηματική ακρίβεια σε κα-
ταστροφικές επιπτώσεις, επιλογές
που ανέδειξαν ξανά με την πρόσφα-
τη απεργία τους οι νοσοκομειακοί
γιατροί και που αναδεικνύουν σήμε-
ρα οι μαθητές με τις πρωτοπόρες
καταλήψεις τους.

Γιώργος Πίττας 

Νο 1440, 30 Σεπτέμβρη 2020 Αγώνας για να σώσουμε ζωέςσελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Συλλογική απάντηση στους απατεώνες

Πανδημία πολιτικής κρίσης

της “ατομικής ευθύνης”

24/9, Υπουργείο Υγείας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Νο 1440, 30 Σεπτέμβρη 2020Αγώνας για να σώσουμε ζωές εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

15/10 Απεργία 
στα Νοσοκομεία

Μόνη ελπίδα απέναντι στην πανδημία είναι οι αγώνες
των υγειονομικών και των εργαζόμενων που στέκονται
στο πλευρό τους. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε η

24ωρη απεργία των γιατρών την Πέμπτη 24/9 και ήδη οργανώ-
νεται η συνέχεια, με την 24ωρη απεργία και το πανελλαδικό
συλλαλητήριο των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία στις
15 Οκτώβρη στην Αθήνα. 

Στη μάχη για την οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας
ρίχνονται οι δυνάμεις του Συντονιστικού Νοσοκομείων, οργα-
νώνοντας εξορμήσεις και περιοδείες και διεκδικώντας τη συγ-
κρότηση Επιτροπών Αγώνα και την πραγματοποίηση γενικών
συνελεύσεων σε κάθε νοσοκομείο. Ενδεικτικά, στο νοσοκομείο
Αγ.Όλγα θα γίνει συνέλευση την Πέμπτη 1/10 στη 1μμ και την
επόμενη ημέρα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αγώνα, στη 1μμ
στο Κυλικείο. Στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας ο Σύλλογος Εργαζο-
μένων καλεί σε συνέλευση την Πέμπτη 1/10, στη 1μμ στο προ-
αύλιο, ενώ την ίδια μέρα η Επιτροπή Αγώνα του ΓΝΑ Γεννημα-
τάς θα συνεδριάσει στις 1:30μμ στα γραφεία του σωματείου.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων, δυνάμεις του οποίου έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στην πλαισίωση της απεργίας των γιατρών
με στάσεις εργασίας που κάλυψαν το μη ιατρικό προσωπικό,
καλεί τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες της Υγείας σε κοινό
απεργιακό βηματισμό.

Στο κάλεσμά τους στην απεργία, οι αγωνιστές και αγωνί-
στριες του Συντονιστικού σημειώνουν: 

“Τα κρούσματα στην χώρα πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους
ρυθμούς αποδεικνύοντας με τον τραγικότερο τρόπο το πόσο
εγκληματική είναι η πολιτική για την πανδημία της κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας. Παρά τις εξαγγελίες τους για προσλή-
ψεις και θωράκιση του ΕΣΥ μέσα στο προηγούμενο διάστημα, η
αλήθεια είναι ότι δεν έγιναν οι αναγκαίες προσλήψεις ούτε σε
ιατρικό, ούτε σε νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον δεν έλαβαν
κανένα μέτρο για αύξηση των δρομολογίων στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, στην μείωση του αριθμού των μαθητών σε κάθε
σχολική αίθουσα, τον έλεγχο τρόπου εργασίας στα μεγάλα ερ-
γοστάσια, στην λήψη μέτρων για πρόσφυγες και μετανάστες
που διαμένουν σε καμπς... 

Συμφέροντα
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. Ενδιαφέρεται για τα
συμφέροντα των μεγαλοκλινικαρχών, των φαρμακοβιομηχανιών
και όλων των αφεντικών. Τα λεφτά αντί να πηγαίνουν για προσ-
λήψεις σε υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στους
δήμους, αποζημιώσεις στους ανέργους πάνε για τους μεγαλο-
ξενοδόχους, τους κλινικάρχες και τους πολεμικούς εξοπλι-
σμούς”.

Στο δρόμο για τον επόμενο μεγάλο απεργιακό σταθμό της
15/10, η ΠΟΕΔΗΝ καλεί στάση εργασίας για το έκτακτο προ-
σωπικό την Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη (7πμ-10πμ) και συγκέντρω-
ση στις 9πμ στο Υπουργείο Υγείας, με βασική διεκδίκηση τη
μονιμοποίησή του. Την προηγούμενη ημέρα, στη Θεσσαλονίκη,
οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Παπανικολάου καλούσαν σε
συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου με αίτημα τη μονιμο-
ποίηση όλων των ελαστικά εργαζομένων, που απειλούνται με
απόλυση. “Ενώ το ΕΣΥ πιέζεται αφόρητα εξαιτίας και της παν-
δημίας, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε αυτό, ζει στο
φάσμα της ανεργίας. Έτσι στο Γ. Νοσοκομείο Γ. Παπανικολά-
ου, υπηρετούν περίπου 250 άτομα με ελαστικές μορφές εργα-
σίας, οι οποίοι σε διαφορετικό χρόνο ο καθένας περιμένει να
απολυθεί… Καλούμε την κυβέρνηση να αρθεί στο ύψος της σο-
βαρότητας της κατάστασης και να μην απολυθεί κανείς μέσα
σε αυτόν τον υγειονομικό πόλεμο που ζούμε” σημειώνει το σω-
ματείο εργαζομένων σε ανακοίνωσή του.

Σε συγκέντρωση το απόγευμα της Τρίτης 29/9 στο υπ. Υγεί-
ας και σε στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ την επόμενη μέρα κα-
λούσε η Συντονιστική Επιτροπή Επικουρικών της 2ης ΥΠΕ.

Με μαζική συμμετοχή πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη 24/9, η
24ωρη απεργία των νοσοκομει-

ακών γιατρών και η συγκέντρωση έξω
από το Υπουργείο Υγείας. Μαζικές
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις συμβασιού-
χων, χρηματοδότηση στην Υγεία, επίτα-
ξη της Ιδ. Υγείας, είναι τα βασικά αιτή-
ματα των απεργών, ως απαραίτητες
προϋποθέσεις για ένα δημόσιο σύστημα
Υγείας που να μπορεί να ανταποκριθεί
στις προκλήσεις που θέτει η πανδημία. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν πλή-
θος γιατρών που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ, της πανελλήνιας
ομοσπονδίας του κλάδου, αλλά δεν
ήταν μόνοι τους. Συνάδελφοί και συνα-
δέλφισσές τους, από το νοσηλευτικό
και διοικητικό προσωπικό, την καθαριό-
τητα, την φύλαξη κλπ, απήργησαν και
διαδήλωσαν στο πλευρό τους. Μια σει-
ρά πρωτοβάθμια σωματεία νοσοκομεί-
ων κήρυξαν στάση εργασίας στέλνον-
τας μήνυμα ενότητας των εργαζόμενων
στη δημόσια Υγεία. Μεταξύ αυτών τα
σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία
Αγ. Σάββας, Ευαγγελισμός, Θριάσιο,
Αττικό που είχαν οργανωμένη παρουσία
στην απεργιακή συγκέντρωση, όπως εί-
χαν και το Συντονιστικό Νοσοκομείων
και οι γιατροί του ΓΝΑ Γεννηματάς. 

Αξιοσημείωτη ήταν και η μαζική πα-
ρουσία συμπαραστατών. Η καμπάνια
Support Health Workers, φοιτητές και
φοιτήτριες σχολών Υγείας, κινήσεις αλ-
ληλεγγύης στους μετανάστες και τους
κρατούμενους με πανό για την αποσυμ-
φόρηση των φυλακών και το κλείσιμο
των στρατοπέδων συγκέντρωσης, μα-
θητές και μαθήτριες που πριν από λίγο
είχαν διαδηλώσει στο πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο.

“Οι νοσοκομειακοί γιατροί απεργούμε
δίνοντας μια μεγάλη μάχη για όλη την
κοινωνία. Η πολιτική της κυβέρνησης
συνοψίζεται στο εξής: Επιτάσσει τα δη-
μόσια νοσοκομεία, τα μετατρέπει σε νο-
σοκομεία μιας νόσου και προωθεί όλες
τις υπόλοιπες στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
Αυτό είναι δολοφονικό και άθλιο καθώς

βρίσκουν την ευκαιρία να κερδοσκοπή-
σουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες” τονίζει
ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων στον Αγ.Σάββα.
“Είμαστε εδώ γιατί διεκδικούμε μαζικές
προσλήψεις. Στα νοσοκομεία ήδη πριν
το ξέσπασμα της πανδημίας, περισσό-
τερες από τις μισές προβλεπόμενες ορ-
γανικές θέσεις ήταν κενές. Σχεδόν
15.000 συμβασιούχοι εργάζονται στην
Υγεία και η κυβέρνηση, αντί να τους μο-
νιμοποιήσει και να προσλάβει ακόμα πε-
ρισσότερο κόσμο για να καλυφθούν τα
κενά, συνεχίζει την εγκληματική πολιτι-
κή των μη προσλήψεων και της ανάθε-
σης σε ιδιώτες κι εργολάβους. 

Επίταξη
Παλεύουμε να δοθούν λεφτά για την

Υγεία κι όχι για πολεμικούς εξοπλι-
σμούς. Η ανάγκη της κοινωνίας είναι
όλα τα λεφτά να πάνε στα νοσοκομεία
και στην Παιδεία. Ζητάμε εδώ και τώρα
επίταξη όλης της Ιδιωτικής Υγείας για
να μπει στη μάχη ενάντια στην πανδημία
ως κομμάτι του ΕΣΥ. Είμαστε δυνατοί
και μπορούμε να αναγκάσουμε την κυ-
βέρνηση να υποχωρήσει. Θα συνεχίσου-
με. Στις 15 Οκτώβρη με την απεργία
των νοσοκομείων και το πανελλαδικό
συλλαλητήριο, είναι το επόμενο ραντε-
βού για να πλημμυρίσουμε την Αθήνα –
υγειονομικοί μαζί με όλους τους εργα-
ζόμενους– και να σταματήσουμε αυτή
την εγκληματική πολιτική” συνέχισε. 

Την οργή των εργαζόμενων του ΓΝΑ
Γεννηματάς, μετέφερε ο Χρίστος Αργύ-
ρης, γιατρός στο νοσοκομείο και μέλος
του Συντονιστικού Νοσοκομείων:

“Ένα τεράστιο νοσοκομείο, στην
πρώτη γραμμή της μάχης, που η πολιτι-
κή της κυβέρνησης απειλεί να το διαλύ-
σει. Την προηγούμενη εβδομάδα παρά
τις διαμαρτυρίες πολλών γιατρών, η δι-
οίκηση μαζί με την ΥΠΕ διέταξαν να κα-
ταργηθεί η Α' Παθολογική Κλινική προ-
κειμένου να γίνει κλινική covid19. Ζήτη-
σαν με θράσος από τους εργαζόμενους
της Β' και Γ' Παθολογικής να κάνουν
υπερεφημέρευση για να φορτωθούν τη

δουλειά της Α' Παθολογικής. Αυτό είναι
επικίνδυνο και για τους ασθενείς και για
τους εργαζόμενους. Είναι αποτέλεσμα
των μη προσλήψεων.   

Εδώ και καιρό τα συνδικάτα της Υγεί-
ας ζητάνε να επιταχθούν οι ιδιωτικές
κλινικές. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το
ανάποδο. Επιτάσσουν τις κλινικές του
ΕΣΥ, τις κάνουν κορονοκλινικές και τις
άλλες ασθένειες που περιέθαλπταν τις
σπρώχνουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία και
θησαυρίζουν οι ιδιώτες. Αφενός για τον
απλό κόσμο έχει τεράστιο κόστος η νο-
σηλεία στο Υγεία ή το Ιατρικό Κέντρο,
αφετέρου άνεργοι, άστεγοι, πρόσφυγες
και μετανάστες θα καταλήξουν να δια-
σωληνώνονται στους διαδρόμους”.

Στη συγκέντρωση χαιρέτισε και ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβου-
λος Αθήνας και συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και κάλεσε στην αντιφασιστική
απεργιακή κινητοποίηση στις 7/10, ημέ-
ρα απόφασης στη δίκη της Χ.Α.  

Χαρακτηριστικό της απαξιωτικής στά-
σης της κυβέρνησης ήταν το γεγονός
ότι ούτε ο υπουργός Κικίλιας, ούτε ο
υφυπουργός Κοντοζαμάνης δέχτηκαν
να συναντηθούν με αντιπροσωπεία των
απεργών γιατρών. Αντ' αυτών συναντή-
θηκαν με τον γενικό γραμματέα του
Υπουργείου και διευθυντές των υπουρ-
γικών γραφείων, οι οποίοι απάντησαν
ότι καμία διεκδίκηση δεν μπορεί να ικα-
νοποιηθεί λόγω “οικονομικών και νομι-
κών σκόπελων”. Σκόπελοι που εμποδί-
ζουν τις προσλήψεις γιατρών και νοση-
λευτών, αλλά δεν εμποδίζουν τη σπατά-
λη δισεκατομμυρίων για Ραφάλ και λοι-
πούς πολεμικούς εξοπλισμούς. Είναι θέ-
μα προτεραιοτήτων.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Τέρμα πια στην κοροϊδία!
24/9, Υπουργείο Υγείας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Συντονιστικό 
Νοσοσομείων
Σύσκεψη
Παρασκευή 2/10
ΕΚΑ, 6μμ
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Χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες
με τα πανό των κατειλημμέ-
νων σχολείων τους, φοιτητές,

γονείς και καθηγητές βγήκαν στους
δρόμους την Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη
σε διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε
όλες τις πόλεις. Ήταν η πρώτη συν-
τονισμένη μαθητική διαδήλωση των
εκατοντάδων καταλήψεων που γί-
νονται τις τελευταίες δύο βδομάδες.
Οι μαθητές, με τη μαζικότητα των
συγκεντρώσεων πανελλαδικά και με
τα πολιτικά συνθήματα για λεφτά
για την Παιδεία, διορισμούς εκπαι-
δευτικών, 15 μαθητές ανά τάξη, κα-
τάργηση της Τράπεζας Θεμάτων,
τσάκισαν τη λασπολογία της κυβέρ-
νησης, των ΜΜΕ και της ακροδεξιάς
που μιλούσαν για “ανεύθυνες” κατα-
λήψεις μειοψηφιών και αρνητών της
μάσκας.

“Λεφτά για την Υγεία, λεφτά για
την Παιδεία, όχι για τις τράπεζες και
την αστυνομία”, “Ρατσισμός, λιτότη-
τα, πολεμοκαπηλεία, κάτω η Νέα
Δημοκρατία”, “7 Οκτώβρη απεργια-
κή, να μπούνε οι φασίστες όλοι φυ-
λακή”, ήταν κάποια από τα συνθήμα-
τα που φώναζε στην πορεία το
μπλοκ των Μαθητών/τριών “Anticapi-
talista”, συνδέοντας τη μάχη για την
Παιδεία με τη συνολική μάχη ενάν-
τια στην κυβέρνηση και τον αντιφα-
σιστικό αγώνα να μπουν φυλακή οι
νεοναζί.

“Κάνουμε από τη Δευτέρα κατά-
ληψη στο σχολείο, την κρατάμε όλη
μέρα με βάρδιες”, μας είπε η Π.,
από το 27ο ΓΕΛ Αθήνας. “Από τέσ-
σερα τμήματα που ήμασταν την
προηγούμενη χρονιά μας έκαναν
τρία με 27 άτομα. Δε γίνεται να απα-
γορεύουν να είμαστε πάνω από 9
άτομα στις πλατείες, την ώρα που
είμαστε τόσα παιδιά σε μια τάξη.
Έχουμε μόνο μία καθαρίστρια, στις
τουαλέτες δεν υπάρχουν σαπούνια
για να πλένουμε τα χέρια μας, ενώ
το κυλικείο είναι ακόμα κλειστό. Επί-
σης, διεκδικούμε την κατάργηση της
τράπεζας θεμάτων. Σκοπεύουμε να
συνεχίσουμε την κατάληψη και την
επόμενη βδομάδα αν δεν ικανοποι-
ηθούν τα αιτήματά μας”.

“Είμαστε υπέρ της μάσκας, αλλά
δεν είναι η μόνη προστασία”, τόνισε
ο Β.Μ. από το 6ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας.
“Δεν μπορεί να καθόμαστε δύο σε
ένα θρανίο με τόσα παιδιά σε μικρές
αίθουσες και να μας λένε να τηρού-
με αποστάσεις. Μέσα σε μια βδομά-
δα τα αντισηπτικά έχουν τελειώσει,
χωρίς να μας φέρουν καινούργια,
ενώ οι μάσκες του Υπουργείου είναι
τεράστιες και άχρηστες εν τέλει
υγειονομικά και είμαστε αναγκασμέ-
νοι να αγοράζουμε δικές μας. Αυτοί
που μας λένε για τη μάσκα, τις απο-
στάσεις και μας απαγορεύουν τις
βόλτες, είναι οι ίδιοι που είναι υπεύ-
θυνοι για τις ελλείψεις και το συνω-
στισμό. Δώσαμε τα αιτήματά μας
στο Σύλλογο Γονέων, που ήρθε στο
σχολείο και μας στήριξε 100%. Θα
προσπαθήσουμε να κατέβουμε σαν

σχολείο με καινούργιο πανό στις
7/10 στη δίκη της ΧΑ”.

“Ζούμε σε μια περίοδο πανδημίας,
παλεύουμε για μέτρα προστασίας
και το θεωρώ απρεπές και ανήθικο
που προσπαθούν κάποιοι αυθαίρετα
να μας σπάσουν τις καταλήψεις”, δή-
λωσε η Δέσποινα Μάνου, από το 3ο
ΓΕΛ Υμηττού. “Ένας γονιός μόνος
του, χωρίς εισαγγελέα, ήρθε να σπά-
σει τις αλυσίδες και τα παιδιά δεν
μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γιατί
θα τραυματιζόμασταν. Συγκεκριμέ-
νοι, όχι όλοι, προσπαθούν να υπονο-
μεύσουν τον αγώνα μας. Συνεχίζου-
με την κατάληψη και πιστεύω ότι οι
καταλήψεις χρειάζεται να συνδεθούν
με όλους τους αγώνες. Είναι σημαν-

τικό από μικρές ηλικίες τα παιδιά να
ασχολούνται και να παλεύουν ενάν-
τια στο ρατσισμό και το φασισμό”.

Ανύπαρκτα μέτρα
“Ξεκινήσαμε σήμερα την κατάλη-

ψη για να κατέβουμε στην πορεία”,
είπε η Βασιλική από το 5ο ΓΕΛ Νέας
Σμύρνης. “Είμαστε 25 παιδιά στην
τάξη και λείπουν ακόμα καθηγητές.
Εκτός από τη μείωση παιδιών στα
τμήματα, ζητάμε να υπάρχει και για-
τρός στο σχολείο για να μπορεί να
αναλάβει παιδιά που είναι ύποπτα
κρούσματα”.

“Εκτός από το πρόβλημα των ανύ-
παρκτων μέτρων προστασίας, μας
έχουν καταργήσει μαθήματα όπως

το γραμμικό σχέδιο που εμείς φέτος
εξεταζόμαστε”, επισήμανε η Φανή,
από το ΕΠΑΛ Αλίμου. “Με αυτόν τον
τρόπο μας αναγκάζουν να στηριζό-
μαστε αποκλειστικά σε φροντιστή-
ρια που τα πληρώνουμε. Τα ΕΠΑΛ
είναι τελείως υπό διάλυση. Θέλουν
όλα να τα κάνουν ιδιωτικά. Έχουμε
αρκετές ελλείψεις εκπαιδευτικών σε
όλα τα μαθήματα. Κακώς έχουν κα-
ταργήσει τα καλλιτεχνικά, γιατί είναι
μαθήματα που ένας άνθρωπος μπο-
ρεί και εξασκεί τη φαντασία του. Κα-
τάληψη έχουμε από την αρχή της
βδομάδας. Έχουμε κάνει συνελεύ-
σεις και συζητήσεις και θα συνεχί-
σουμε δυναμικά γιατί υπάρχει θέλη-
ση από τους μαθητές. Χρειάζεται να

είμαστε και στην αντιφασιστική κινη-
τοποίηση στις 7 Οκτώβρη, τη μέρα
της απόφασης στη δίκη της Χρυσής
Αυγής”. 

“Είναι μαζικό το συλλαλητήριο
των μαθητών και ταυτόχρονα η ΟΛ-
ΜΕ έχει κηρύξει και αυτή 3ωρη στά-
ση εργασίας για σήμερα”, δήλωσε ο
Ζάχος Χριστοδουλόπουλος, καθηγη-
τής στην ΕΛΜΕ Νοτίων. “Είναι κοινά
τα αιτήματά μας. Η κυβέρνηση έχει
πετάξει το μπαλάκι στους εργαζόμε-
νους και στους μαθητές. Το ίδιο κά-
νει στους υγειονομικούς που έχουν
και αυτοί απεργία σήμερα. Θα πρέ-
πει να πάμε σε κλιμάκωση με απερ-
γία και συντονισμό πανεκπαιδευτικό
και με τους νοσοκομειακούς. Οι μα-
θητές δεν φαίνεται να σταματούν, οι
εκπαιδευτικοί είναι στους δρόμους,
θα συνεχίσουμε με απεργία και τη
μέρα της απόφασης της δίκης της
ΧΑ, οπότε φαίνεται να είναι ένα θερ-
μό φθινόπωρο”. 

“Για άλλη μια φορά οι δρόμοι του
Ηρακλείου γέμισαν με μαθητές οι
οποίοι ζητούσαν άμεση λήψη μέ-
τρων προστασίας κατά του κορονοϊ-
ού στα σχολεία τους”, σημειώνει ο
Βασίλης, μαθητής του Πρότυπου
Πειραματικού ΓΕΛ Ηρακλείου Κρή-
της. “Η διαδήλωση ξεκίνησε στην
πλατεία Ελευθερίας τηρώντας τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας και
κατευθύνθηκε προς την Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρα-
κλείου. Τα κύρια αιτήματα ήταν μεί-
ωση του αριθμού των μαθητών ανά
τμήμα και η πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας. Επίσης οι μαθητές
έδειξαν με τη στάση τους ότι είναι
υπέρ της χρήσης μάσκας στα σχο-
λεία. Η κλιμάκωση των αγώνων στα
σχολεία είναι η μοναδική προοπτική
για να κερδίσουμε την ασφαλή δια-
βίωση μαθητών και καθηγητών, συ-
νεχίζουμε δυναμικά”.

Μάνος Νικολάου

Καταλήψεις μέχρι τη νίκη

Οι μαθητικές καταλήψεις απλώνονται παντού, σαν
ένα ορμητικό κύμα που μοιάζει ότι δεν μπορούν

να το σταματήσουν εύκολα. Η κυβέρνηση χρησιμο-
ποίησε όλα τα μέσα για να απομονώσει τις καταλή-
ψεις και να ανακόψει τη δυναμική τους. Από την προ-
παγάνδα για καταληψίες που θέλουν να χάσουν μά-
θημα, δεν έχουν αιτήματα και υποκινούνται μέχρι την
αστυνομική τρομοκρατία με εισαγγελείς και προσα-
γωγές μαθητών. Ενθαρρύνουν και δίνουν ασυλία σε
αισχρές μειοψηφίες τραμπούκων γονέων που προ-
σπαθούν με τη βία να σπάσουν τις καταλήψεις φτά-
νοντας μέχρι και σε τραυματισμούς μαθητών όπως
στο 5ο Γυμνάσιο Αλίμου. 

Απέτυχαν όλες οι προσπάθειές τους. Το μόνο που
κατάφεραν είναι να δυναμώσουν τις καταλήψεις και
να μεγαλώσουν τη συμπαράσταση από το εργατικό
κίνημα και την κοινωνία.

Η συσσωρευμένη εμπειρία των προβλημάτων της δη-
μόσιας Παιδείας, που εκτινάχθηκαν στην πανδημία, και
οι μάχες που δόθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα,
δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα, που χτίζει γερά τα
θεμέλια του μαθητικού κινήματος. Δεν χρειάζονται υπο-
κίνηση για να αγανακτήσουν με τις τεράστιες ελλείψεις
που διαλύουν το δημόσιο σχολείο, την ίδια ώρα που
υποβάλλονται στην πιο ψυχοφθόρα και αντιεκπαιδευτι-
κή κούρσα ανταγωνισμού για να μπουν σε μια σχολή.
Και όλο αυτό για ένα αβέβαιο εργασιακό μέλλον. 

Όμως δεν υπάρχει μόνο η αγανάκτηση, αλλά και η
πολιτικοποίηση. Οι μαθητές των καταλήψεων είναι η
γενιά που έγινε ο πρωταγωνιστής του κινήματος
ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος, κατέ-
βηκαν μαζικά στους δρόμους στις αντιρατσιστικές κι-
νητοποιήσεις Black Lives Matter και στις αντιφασιστι-
κές διαδηλώσεις, είναι μαζικό κομμάτι του Pride και
των κινημάτων ενάντια στο σεξισμό και την ομοφοβία.
Αποδοκιμάζουν τους πολεμικούς εξοπλισμούς και τα
δις ευρώ που σπατάλησε η κυβέρνηση για τα Rafale. 

Ταυτόχρονα, το εργατικό κίνημα δίνει δύναμη και
έμπνευση στις μαθητικές καταλήψεις και αντίστροφα.
Συνδέουν άμεσα τον αγώνα τους με τους εργαζόμε-
νους στα σχολεία, εκπαιδευτικούς και καθαρίστριες,
ζητούν μαζικούς διορισμούς και υιοθετούν τα αιτήμα-
τα των εκπαιδευτικών σωματείων. Η ΟΛΜΕ, τοπικοί
σύλλογοι εκπαιδευτικών, η ομοσπονδία και ενώσεις
γονέων παίρνουν θέση που υπερασπίζεται τις καταλή-
ψεις ενάντια σε κυβέρνηση και τραμπούκους. Ταυτό-
χρονα με το μαθητικό συλλαλητήριο, απεργούσαν και
διαδήλωναν οι γιατροί, οι ναυτεργάτες, οι καλλιτέ-
χνες και λίγες μέρες αργότερα οι εργαζόμενοι στον
επισιτισμό-τουρισμό. Η αποστομωτική απάντηση του
μαθητή από το Πέραμα “μας υποκινεί η ανεύθυνη πο-
λιτική στάση της κυβέρνησης” έγινε viral γιατί εκφρά-
ζει όλους, όχι μόνο τους μαθητές. 

24/9, Οι μαθητικές καταλήψεις στους δρόμους της Αθήνας. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Εξορμήσεις σε δεκάδες σχολεία, κατειλημμένα ή μη, έκαναν οι
πυρήνες του ΣΕΚ την προηγούμενη βδομάδα. Στήριξη και
άπλωμα των καταλήψεων, συντονισμός με τους εκπαιδευτι-

κούς και το εργατικό κίνημα, κάλεσμα στην αντιφασιστική κινητοποί-
ηση στις 7/10, μέρα απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ήταν τα
βασικά σημεία που άνοιγαν στη συζήτηση.

“Στο 14ο ΓΕΛ Αθηνών στο Κουκάκι δώσαμε τη μάχη μαζί με τα παι-
διά για να κρατήσουν την κατάληψη κόντρα στις απειλές του διευθυν-
τή ότι θα καλέσει εισαγγελέα και αστυνομία”, δήλωσε η Μαρία. “Δε-
χτήκαμε απειλές και εμείς, αλλά την απάντηση την έδωσαν τα παιδιά:
‘Όπως εσείς φέρνετε αστυνομία, εμείς φέρνουμε αλληλέγγυους’. Κά-
νουν 2 μέρες αποχή, αλλά οργανώνουν συνέλευση για να γίνει ξανά
κατάληψη, το ίδιο κάνει και το διπλανό γυμνάσιο, και ετοιμάζονται να
κατέβουν στην πορεία της Πέμπτης. Έχουμε μοιράσει την προκήρυξη
που καλεί σε απεργία στα σχολεία και για το αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο στις 7/10 με πολύ θετική ανταπόκριση”.

“Στο Β’ ΕΠΑΛ στα Εξάρχεια η κατάληψη κρατάει πολλές μέρες”,
τόνισε η Μαριλένα Κουντούρη. “Μιλάμε για ένα σχολείο που, όπως
μας είπαν τα ίδια τα παιδιά, το 90% είναι παιδιά μεταναστών από 30
διαφορετικές εθνικότητες, οπότε αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να
ανοίξουμε παραπάνω και τη συζήτηση για το ρατσισμό και τους φασί-
στες. Επίσης, πρόσθεσαν στα αιτήματά τους την αλληλεγγύη στο
σχολείο του Αλίμου, που δέχτηκε επίθεση από ομάδα τραμπούκων
γονέων”.

“Στο 4ο ΓΕΛ Ιλίου οι μαθητές στην κατάληψη είχαν μεγάλο ενθου-
σιασμό και για να παλέψουν ενάντια στην κυβέρνηση για ένα καλύτε-
ρο δημόσιο σχολείο, αλλά και για τον αντιφασιστικό αγώνα στη δίκη
της Χρυσής Αυγής. Μαθητές πήραν τα φυλλάδια της ΚΕΕΡΦΑ που
καλούν στις 7/10 για να τα μοιράσουν στους υπόλοιπους”, μας είπε ο
Βασίλης Καταραχιάς. 

Ο Ορέστης Ηλίας έδωσε εικόνα για το 1ο ΓΕΛ Βριλησσίων: “Το
σχολείο έχει κατάληψη από τη Δευτέρα 28/9 και για όλη τη βδομάδα,
ενώ οργανώνουν και το κατέβασμά τους στην πορεία την Πέμπτη στα
Προπύλαια. Χάρηκαν που η αντικαπιταλιστική κίνηση που εκπροσω-
πούμε στη γειτονιά ‘Αντίσταση και Ανατροπή’ έχει δηλώσει τη στήρι-
ξή της στις καταλήψεις. Όλοι γνώριζαν για τις 7/10 και μας κατήγγει-
λαν ότι ομάδα χρυσαυγιτών βγήκαν στη γειτονιά και έψαχναν να τρο-
μοκρατήσουν καταληψίες μαθητές”.

“Στο 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας, δυο μαθητές που ενθουσιάστηκαν με το
κάλεσμα στις 7/10, μας βοήθησαν να μοιράσουμε μαζί την προκήρυ-
ξη στα παιδιά έξω. Η κατάληψη άνοιξε για λίγο, αλλά θα ξανακλείσει
την Τετάρτη και θα κατέβουν στο συλλαλητήριο της Πέμπτης 1/10.
Το 6ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας που έχει απόφαση στήριξης της κατάληψης
από το Σύλλογο Γονέων, δεν έχει ανοίξει καθόλου”, τόνισε η Άννα
Αδαμίδη.  

“Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων της Νίκαιας βρίσκονται
σε κατάληψη”, σημειώνει ο Παντελής Παναγιωτακόπουλος. “Μαθητές
του 1ου ΕΠΑΛ πέρασαν από την εξόρμηση που κάνουμε στη γειτονιά
στον Άγιο Νικόλαο και πήραν προκηρύξεις για να μοιράσουν. Στο 6ο
Γυμνάσιο και το 4ο Λύκειο υπήρχαν προοδευτικοί καθηγητές έξω από
την κατάληψη, μοιράσαμε και μιλήσαμε και σε αυτούς και στους μα-
θητές. Η κουβέντα για την πολιτική άνοιξε ακόμα καλύτερα και πιο
ουσιαστικά μετά από περιστατικό με μαθητή που έλεγε ‘εξω τα κόμ-
ματα, δε θέλουμε φυλλάδια, κτλ’, που εν τέλει μας βοήθησε”. 

Στάση εργασίας 11πμ-2μμ αποφάσισε η
ΟΛΜΕ για την Πέμπτη 1/10, ώστε να
συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί στο συλ-

λαλητήριο στο πλευρο των μαθητικών κατα-
λήψεων. Πολλές ήταν οι κινητοποιήσεις που
οργανώθηκαν από εκπαιδευτικούς, μαθητές
και γονείς όλη την προηγούμενη βδομάδα
στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. 

Την Τετάρτη 23/9, μια μέρα πριν το κεντρι-
κό συλλαλητήριο των μαθητών, έγινε μεγάλη
κινητοποίηση στον Πειραιά που συμμετείχαν
η ΕΛΜΕ Πειραιά, η Ένωση Γονέων Πειραιά,
μαθητών, σχολικές καθαρίστριες και ναυτερ-
γάτες. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία
Κοραή, έκανε το γύρο του κέντρου του Πει-
ραιά και κατέληξε στη Διεύθυνση της Εκπαί-
δευσης του Πειραιά. Την Πέμπτη 24/9 το
απόγευμα πανεκπαιδευτική συγκέντρωση
στην Καλαμάτα με μεγάλη συμμετοχή διορ-
γάνωσαν ο ΣΕΠΕ Μεσσηνίας, η Α’ ΕΛΜΕ
Μεσσηνίας και η Ένωση Γονέων του Δήμου
Καλαμάτας. Με πορεία πήγαν στο υπό κατά-
ληψη 4ο Λύκειο Καλαμάτας, ως συμπαράστα-
ση των γονέων και των εκπαιδευτικών στις
μαθητικές καταλήψεις. Την Παρασκευή 25/9
στην Άρτα πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη
μαθητική πορεία των τελευταίων χρόνων. 

Τη Δευτέρα 28/9 η συγκέντρωση στήριξης
της κατάληψης από μαθητές μαζί με γονείς
και εκπαιδευτικούς στο 5ο Γυμνάσιο Αλίμου
ήταν πολύ μαζική. Είναι το σχολείο όπου μι-
κρή ομάδα τραμπούκων γονιών επιχείρησαν

να μπουκάρουν στο σχολείο με τη βία τραυ-
ματίζοντας μαθητές Γυμνασίου που υπερα-
σπίζονταν την κατάληψη. Το αποτέλεσμα
ήταν η κατάληψη να μαζικοποιηθεί και να πά-
ρει με το μέρος της όλη την κοινωνία, τον το-
πικό σύλλογο γονέων, τους εκπαιδευτικούς
και καταλήψεις σε άλλες γειτονιές που πρό-
σθεσαν στα αιτήματά τους την αλληλεγγύη
στη συγκεκριμένη κατάληψη. 

Σε κατάληψη προχώρησε και το 46ο Λύ-
κειο Αθηνών, στην Νεάπολη Εξαρχείων μετά
και την επίθεση που δέχτηκαν μαθητές του
σχολείου από την αστυνομία. Οι μαθητές
που πήγαιναν στο σχολείο κουβαλώντας πα-
νό κατάληψης κυνηγήθηκαν και, όπως καταγ-
γέλουν, υπό την απειλή όπλων αναγκάστη-
καν να προσαχθούν στο ΑΤ Εξαρχείων, ενώ ο
ένας ξυλοκοπήθηκε από τις αστυνομικές δυ-
νάμεις.

Συλλογικές διαδικασίες
Μαζική αποχή από τα μαθήματα ήταν η

απάντηση των μαθητών στο 14ο ΓΕΛ Αθηνών
στο Κουκάκι μετά το σπάσιμο της κατάληψης
από τον διευθυντή που απειλούσε μαθητές
και αλληλέγγυους με αποβολές και με την
αστυνομία. Οι μαθητές οργανώνουν συλλογι-
κές διαδικασίες ώστε να συνεχίσουν την κα-
τάληψη. 

Παρέμβαση με τα αιτήματά τους κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης της υφυπουργού
Παιδείας Ζαχαράκη στις Διευθύνσεις Π.Ε και

Δ.Ε Γ’ Αθήνας έκαναν εκπρόσωποι των ΣΕΠΕ
Δ.Γληνός, Αιγάλεω, Έλλη Αλεξιου, Χαϊδάρι,
της ΕΛΜΕ Γ’ Αθήνας, καθώς και των Ενώσε-
ων Γονέων Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊ-
δαρίου. 

Παράσταση διαμαρτυρίας στην προϊστά-
μενη εισαγγελίας Πειραιά πραγματοποίησε η
ΕΛΜΕ Πειραιά ώστε “να πέσει στο κενό η
προσπάθεια ποινικοποίησης των μαθητικών
αγώνων” και καταγγέλει ότι αστυνομικά τμή-
ματα του Πειραιά και των γύρω Δήμων, ζη-
τούν στοιχεία, κατόπιν εισαγγελικής εντολής,
για τις μαθητικές κινητοποιήσεις.

Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχώρησε
και ο ΣΕΠΕ Αμαρουσίου στα γραφεία της Δι-
εύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας για τους αναπληρω-
τές εκπαιδευτικούς που δεν έγιναν δεκτές οι
αιτήσεις τους, καθώς και όσους αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα στη σχολική τους μονάδα.

Την Τρίτη 29/9, ο Διδασκαλικός Σύλλογος
Ξάνθης κάλεσε εκπαιδευτικά σωματεία και
την ένωση και συλλόγους γονέων σε κοινή
κινητοποίηση. Την ίδια μέρα το πρωί πραγ-
ματοποιήθηκε μαζική μαθητική πορεία στο
Κερατσίνι και συγκέντρωση στο Δημαρχείο.  

Μ.Ν.

Εκπαιδευτικοί, Γονείς, Φοιτητές μαζί

Στηρίζουμε 
τις καταλήψεις

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΙΣ 12μες
ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ!!

Όλο και πληθαίνουν οι καταλήψεις απέναντι
στη δολοφονική αδιαφορία της κυβέρνη-

σης και του Υπουργείου Παιδείας για τη λει-
τουργία των σχολείων μας εν μέσω πανδημίας.
Ο «ιός» των καταλήψεων έχει φτάσει σε πάνω
από 700 σχολεία πανελλαδικά, και τουλάχιστον
250 στην Αθήνα, σύμφωνα με αναρτήσεις εκ-
παιδευτικών site!

Οι μαζικές και μαχητικές διαδηλώσεις μας
την περασμένη Πέμπτη ξεσήκωσαν κίνημα αυ-
τοπεποίθησης για να συνεχίσουμε μέχρι να τα
πάρουμε όλα! Έχουμε καταφέρει ήδη να τρο-
μάξουμε την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια
της που τρέχουν να μιλήσουν για μειοψηφίες,
για αλήτες κλπ. Αυτές οι απόψεις είναι που ρί-
χνουν νερό στο μύλο αντιδραστικών ανθρώπων
που προσπαθούν να σπάσουν τις καταλήψεις
μας ακόμα και με τη βία. Η επίθεση τραμπού-
κων γονέων σε σχολεία του Αλίμου, διευθυντές
που απειλούν με αποβολές ακόμα και με το να
καλέσουν την αστυνομία ενάντιά μας, είναι με-
ρικά τέτοια παραδείγματα.

Αυτά όμως είναι στην ουσία η μειοψηφία,
ενώ ο κόσμος που παλεύει και μας στηρίζει εί-
ναι απείρως πιο πλειοψηφικός! Στη διαδήλωση
όχι μόνο συμμετείχαν μαζί μας φοιτητές, καθη-
γητές και γονείς αλλά και οι περαστικοί χειρο-
κροτούσαν με ενθουσιασμό. Στα περισσότερα
σχολεία οι καθηγητές είναι με το μέρος μας
καθώς έχουμε κοινά αιτήματα. Εμπρός για πα-
νεκπαιδευτικό συντονισμό, να βγούμε όλοι και
όλες μαζί με καταλήψεις και απεργίες!

Συνεχίζουμε οργανώνοντας και συμμετέχον-
τας στο νέο συλλαλητήριο, αυτή την Πέμπτη
στις 12 στα Προπύλαια (μετρό Πανεπιστήμιο).

Οργανώνουμε από τώρα κλειστά σχολεία και
αντιφασιστικές καταλήψεις για την επόμενη Τε-
τάρτη, 7 Οκτώβρη, συμμετέχοντας στην αντι-
φασιστική απεργία για την ισόβια καταδίκη των
νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Διαδηλώνουμε στις
9 το πρωί στο μετρό Αμπελοκήπων μαζί με
τους φοιτητές, τους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες, τις κινήσεις γυναικών και λοατκι. Όλοι
μαζί ενάντια στους ναζί!

Μαθητές/τριες Anticapitalista 

Εξάρχεια

Το δίκτυο εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”
καλεί σε σύσκεψη για να βγει απεργία δί-
πλα στις μαθητικές καταλήψεις στα σχο-
λεία, την Παρασκευή 2/10, στις 6μμ, στο
Ανοιχτό Θέατρο Γκράβας (Ταϋγέτου 60).



Συνεχίζεται ο κύκλος των εκδηλώ-
σεων της ΚΕΕΡΦΑ σε δεκάδες γει-
τονιές και πόλεις σε όλη τη χώρα,

εν όψει της απόφασης στη δίκη της
Χρυσής Αυγής στις 7 Οκτώβρη. Η εικό-
να των εκδηλώσεων προϊδεάζει για την
επιτυχία που θα έχουν η αντιφασιστική
απεργία και οι συγκεντρώσεις εκείνη τη
μέρα, τόσο έξω από το Εφετείο της
Αθήνας όσο και παντού.

«Μεγάλη συμμετοχή, με πενήντα περί-
που άτομα είχε η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
στην πλατεία Κυψέλης, στις 24/9», μας
είπε ο Γιάννης Μακαρώνας. «Τη συζήτη-
ση άνοιξε ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο οποί-
ος αναφέρθηκε στην ανάδειξη της εγ-
κληματικής δράσης των ναζί μέσα στη
δίκη. Συνέχισε ο Μπάμπης Κόκλας, πρό-
εδρος της Γ' ΕΛΜΕ, τονίζοντας τη σημα-
σία της καταδίκης για το εργατικό κίνη-
μα και τα σωματεία και γι’ αυτό και η ίδια
η Γ' ΕΛΜΕ δίνει πάντα το παρών στο αν-
τιφασιστικό κίνημα. Η Μαρία Γιούσεφ,
φοιτήτρια στο Χημικό Αθήνας, ανέδειξε
τη σχέση των καπιταλιστών με τους φα-
σίστες και η Charlene, από την Κοινότη-
τα του Καμερούν, αναφέρθηκε στη σχέ-
ση των φασιστών με τη ρατσιστική πολι-
τική και την ανάγκη να παλεύουμε και τα
δύο για να μπορέσουμε να κερδίσουμε.
Ο Γιώργος Πίττας μίλησε για τις παλιό-
τερες μάχες με τη Χρυσή Αυγή στην Κυ-
ψέλη, που πάνε πίσω στη δεκαετία του
'90, με το κλείσιμο των γραφείων τους.

Χαιρετισμό ανάμεσα σε άλλους απεύ-
θυνε ο Ηλίας Ανδρεόπουλος από τον
πολιτιστικό σύλλογο Δράση, ενώ το πα-
ρών έδωσαν απολυμένες από το δήμο
της Αθήνας μετανάστριες εργάτριες της
καθαριότητας στα σχολεία που κρέμα-
σαν πανό στην πλατεία. Επίσης πολλοί
μ ε τ α ν ά σ τ ε ς /
στριες από την κοινότητα του Καμε-
ρούν. Η εικόνα της γειτονιάς με τους με-
τανάστες και την εργατική τάξη να συ-
ζητάνε πώς θα οργανώσουν τη δράση
τους απέναντι στους φασίστες, είναι
που μας δείχνει τη δυνατότητα να βά-
λουμε τη ναζιστική συμμορία στη φυλα-
κή».

«Αντιρατσιστές και αντιφασίστες, αλ-
ληλέγγυοι, εκπρόσωποι εργατικών αλλά
και πολιτικών χώρων γέμισαν στις 23/9
τον χώρο της εκδήλωσης των τοπικών
επιτροπών ΚΕΕΡΦΑ, στη Νέα Ιωνία»,
μας περιέγραψε ο Θάνος Τζινιέρης. «Ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος της
πολιτικής αγωγής, κάνοντας μια σύντο-
μη αναδρομή στο χρονικό της δίκης, τό-
νισε τη σημασία μιας καταδικαστικής
απόφασης. Η Μαρία Ντάσιου, εκπροσω-
πώντας τους υγειονομικούς, τόνισε την
σημασία της πίεσης του εργατικού κινή-
ματος, τόσο για την έναρξη και τα κε-
κτημένα της δίκης, όσο και για τη δύνα-
μή του να επηρεάσει την έκβασή της.

Η Αφροδίτη Φράγκου υπογράμμισε τη
σύνδεση του αντιφασιστικού κινήματος
με το αντιρατσιστικό, τονίζοντας την
ανάγκη για δράση, τη στιγμή που η κυ-
βέρνηση κλιμακώνει τις δολοφονικές
ρατσιστικές πολιτικές της, σε βάρος των
προσφύγων, των μεταναστών, και όλων
των καταπιεζόμενων κοινωνικών ομά-

δων. Από την Κρήτη ο Τζαβέντ Ασλάμ
μας έστειλε το μαχητικό μήνυμα των
εξεγερμένων αντιφασιστών, που διαδη-
λώνουν ενάντια στα ρατσιστικά πογκρόμ
που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες
στο Τυμπάκι. 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από εκ-
προσώπους εργατικών χώρων και τοπι-
κών αριστερών οργανώσεων, με αποκο-
ρύφωμα την τοποθέτηση προσφύγισσας
πρώην κατοίκου του καμπ της Μόριας,
που κάλεσε τον κόσμο στον αγώνα για
να σπάσουμε το αφήγημα του φασι-
σμού, που γεννά φράχτες και καμπ-κο-
λαστήρια και κοστίζουν καθημερινά αν-
θρώπινες ζωές».

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε και
την εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων στην
πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό στις
25/9. Τη συζήτηση συντόνισε η Χρύσα
Δουζένη, από το Δίκτυο Αλληλεγγύης
στους Πρόσφυγες και την ΚΕΕΡΦΑ Νο-
τίων, ενώ ομιλητές ήταν ο Χρήστος Ευ-
θυμίου, πρόεδρος του Σωματείου εργα-
ζομένων δήμου Αγίου Δημητρίου, η Άν-
να Στάμου, από τη Μουσουλμανική
Ένωση Ελλάδας, ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της ΧΑ, ο Στέλιος Γιαννούλης,
μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ 3Β-Γλυφάδας
και η Γεωργία Σακελλάρη, φοιτήτρια
ΕΜΠ.

Αιτήματα
Ανάμεσα στις πολλές τοποθετήσεις

που ακολούθησαν, η Θάλεια Ψαλλίδα,
από τη δημοτική παράταξη Συνεργοί με
την Ηλιούπολη, ενημέρωσε για το  αίτη-
μα να ονομαστεί ένας χώρος με το όνο-
μα του Παύλου Φύσσα. Ο Νίκος Τραπε-
ζανλίδης, μαθητής από τις καταλήψεις,
μετέφερε τα αιτήματα των μαθητών και
τόνισε πως και οι μαθητές στις 7 Οκτώ-
βρη θα είναι στο Εφετείο.

Ο Χρήστος Κοκοτίνης, από τη δημοτι-
κή παράταξη ΗΛΙΟΥ-πόλις Ανθρώπινη
πόλη, μίλησε για τους αγώνες για πό-
λεις καθαρές από φασισμό και ρατσισμό
και δήλωσέ του τη στήριξή του σε κάθε
πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυν-
ση και σαν μάρτυρας στη δίκη με το Συ-
νεργείο στην Ηλιούπολη. Ο Γιώργος
Αθανασόπουλος, από τοπικό Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων αναφέρθηκε στο
δίκαιο αγώνα των μαθητών/τριών και τό-
νισε ότι στις γειτονιές δεν έχουν καμία
θέση οι ρατσιστές και οι νεοναζί. Την εκ-
δήλωση επίσης παρακολούθησαν ο
πρώην δήμαρχος Ελληνικού Χρήστος
Κορτζίδης, ο Ναΐμ Ελγαντούρ από τη
Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας και αν-
τιπροσωπεία από τον κοινωνικό χώρο
Καλλίπολις.

Παρουσία δεκάδων εργαζόμενων και
νεολαίας, κύρια εκπαιδευτικών και μα-
θητών, έγινε η εκδήλωση στην πλατεία
Νέας Σμύρνης στις 26/9. Σε μια πλατεία
γεμάτη από κόσμο όλων των ηλικιών, η
συζήτηση τραβούσε το ενδιαφέρον

όσων περνούσαν από εκεί, κάνοντάς τη
κέντρο για όλη γειτονιά. Την κουβέντα
άνοιξαν ο Δημήτρης Δασκαλάκης, μέ-
λος της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ, η Έβελυν Αγ-
γελίδη, μέλος του ΔΣ ΕΛΜΕ Ν. Σμύρ-
νης-Καλλιθέας-Μοσχάτου και η Κατερί-
να, μαθήτρια Λυκείου της περιοχής που
κάλεσαν σε μαζικό ξεσηκωμό στις 7/10.
Ακολούθησαν παρεμβάσεις από εκπαι-
δευτικούς και μαθητές, εργαζόμενους
σε ξενοδοχεία και ΜΜΕ. Η εκδήλωση
έκλεισε με τον μαθητή και μουσικό,
Παύλο-Ill Mantis, να διαβάζει αντιφασι-
στικό του ποίημα καθώς και να ερμη-
νεύει ένα δικό του χιπ χοπ κομμάτι.

Αντίστοιχη ανταπόκριση βρήκε η εκ-
δήλωση στην πλατεία Βαρνάβα στο
Παγκράτι. «Κόσμος της γειτονιάς που εί-
χε ενημερωθεί αλλά και κόσμος που κά-
νει τη βόλτα του στην πλατεία, συμμε-
τείχε ενεργά στην εκδήλωση», μας είπε
η Κατερίνα Σεβαστάκη. «Τη συζήτηση
άνοιξαν ο Κώστας Μανταίος, μέλος ΔΣ
του ΣΦΕΑ, ο Κ.Παπαδάκης, από την πο-
λιτική αγωγή στη δίκη, η Ελένη Πορτάλι-
ου, ακτιβίστρια του αντιρατσιστικού-πε-
ριβαλλοντικού κινήματος, η Μαρία Χαρ-
χαρίδου, μέλος ΔΣ του Σωματείου Ερ-
γαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς
και ο Νίκος Βούλτσος από την τοπική
ΚΕΕΡΦΑ. Όλες/οι, αλλά και οι παρεμβά-
σεις που ακολούθησαν, ανέδειξαν τη
σημασία της απεργίας στις 7 Οκτώβρη
και της μαζικής συμμετοχής στη συγκέν-
τρωση στο Εφετείο».

Μεγάλη συμμετοχή είχε και η εκδήλω-
ση στην πλατεία Εξαρχείων στις 27/9.
Πάνω από πενήντα αγωνιστές και αγωνί-
στριες, σπάζοντας το κλίμα τρομοκρα-
τίας που έχει προσπαθήσει να επιβάλλει
η κυβέρνηση και η αστυνομία στη γειτο-
νιά, συζήτησαν για τη μάχη να καταδικα-
στούν οι ναζί δολοφόνοι. Η εκδήλωση
ξεκίνησε με την ηθοποιό Μάνια Παπαδη-
μητρίου να διαβάζει αντιφασιστικό κεί-
μενο. Ακολούθησαν οι ομιλητές, ο Κώ-
στας Παπαδάκης, ο Βασίλης Κουκαλάνι,
ηθοποιός, η Αλεξάνδρα Πολιτάκη, πολι-
τικός επιστήμονας, ο Παύλος Κατσιβέ-
λης, μουσικός και εκ των συντελεστών
της θεατρικής παράστασης «Με τις μέ-
λισσες ή με τους λύκους» και ο Σωκρά-
της Ταγκόπουλος, μέλος της τοπικής
ΚΕΕΡΦΑ και κοινοτικός σύμβουλος 1ου
διαμερίσματος δήμου Αθήνας.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη Δανάη Λιο-
δάκη, σκηνοθέτη της παράστασης «Με
τις μέλισσες ή με τους λύκους» να δια-
βάζει απόσπασμα από την αγόρευση
του Θανάση Καμπαγιάννη. Πολλοί και
πολλές προμηθεύτηκαν υλικά της αντι-
φασιστικής καμπάνιας, υπέγραψαν τα
κείμενά της, ενίσχυσαν οικονομικά. Δε-
κάδες εργαζόμενοι και νεολαίοι, ντόπιοι
και μετανάστες συμμετείχαν και στην
εκδήλωση στην πλατεία Κύπρου στην
Καλλιθέα στις 22/9.

Λένα Βερδέ
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Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκαν οι τρεις εκδη-
λώσεις της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσα-

λονίκης την περασμένη εβδομάδα.
Και οι τρεις έγιναν κέντρο οργάνω-
σης της αντιφασιστικής απεργίας
στις 7 Οκτώβρη -ημέρα ανακοίνω-
σης της απόφασης στη δίκη της
Χρυσής Αυγής- και της συγκέντρω-
σης την ίδια μέρα στις 10πμ στο
Άγαλμα Βενιζέλου. Την απεργιακή
κινητοποίηση καλούν ήδη η ΕΔΟΘ
και το Σωματείο Εργαζομένων του
Ιπποκράτειου ΓΝΘ με στάση εργα-
σίας και κεντρικό αίτημα την καταδί-
κη της εγκληματικής οργάνωσης.

Το τριήμερο εκδηλώσεων έκλεισε
πανηγυρικά το Σάββατο 26/9 στον
υπαίθριο χώρο του Δημαρχείου
Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από
180 συναγωνιστές και συναγωνί-
στριες όλων των ηλικιών ενημερώ-
θηκαν για την καμπάνια καταδίκης
των νεοναζί, προμηθεύτηκαν έντυπα
και υλικά, ενώ δήλωσαν συμμετοχή
στις δράσεις που ακολουθούν.

Στο πάνελ μαζί μου βρέθηκαν ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος
της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, ο Στέλιος Νικητό-
πουλος, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ3
και μέλος του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ και
ο Γιώργος Γιαννόπουλος, εκδότης
του περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ. Οι μεγά-
λες στιγμές του αντιφασιστικού και

αντιρατσιστικού κινήματος τα τελευ-
ταία χρόνια, ο ρόλος που παίζουν οι
ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνή-
σεων στην άνοδο ακροδεξιών, παρα-
κρατικών και φασιστικών συμμο-
ριών, η υποχρέωση όλων μας να το-
ποθετηθούμε για το αποτέλεσμα αυ-
τής της δίκης, η κεντρικότητα της
εργατικής τάξης στη μάχη ενάντια
στο φασισμό, ήταν ανάμεσα στα
πολλά που τονίστηκαν στις ομιλίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον
Γ. Γιαννόπουλο στην ιστορική εμπει-
ρία των εγκλημάτων του φασισμού
αλλά και της αντιφασιστικής δράσης
στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ακο-
λούθησαν πολλές τοποθετήσεις από
αγωνιστές/ιστριες, που ανέδειξαν
την κρίσιμη μάχη που έχουμε μπρο-
στά μας, τη σημασία της οργάνω-

σής της ενιαιομετωπικά και της σύν-
δεσής της με τις ρατσιστικές επιθέ-
σεις της κυβέρνησης και της Ευρώ-
πης-φρούριο. 

Είχαν προηγηθεί οι εκδηλώσεις
στην πλατεία της Χαριλάου και στο
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακί-
ρης» στη δυτική Θεσσαλονίκη στις
24 και τις 25/9 αντίστοιχα. Στην πρώ-
τη, ομιλητές ήταν ο Γιάννης Κού-
τρας, γιατρός στο Ιπποκράτειο Νο-
σοκομείο, ο Γιώργος Τσιάκαλος, πα-
νεπιστημιακός και ο Ζήσης Μπάγιος
φοιτητής Αρχιτεκτονικής. Μαζί τους,
ο Ντέιβιντ, πρόσφυγας από το Αφ-
γανιστάν, μετέφερε την εμπειρία του
από τη Μόρια και μίλησε για τις
απάνθρωπες συνθήκες που επικρα-
τούν εκεί καθώς δεν υπάρχει νερό,
φαγητό, ασφάλεια και τις διεκδική-

σεις των προσφύγων να ζήσουν
ελεύθεροι σαν όλο τον υπόλοιπο κό-
σμο και όχι κλεισμένοι σε στρατόπε-
δα. Αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στους
ανήλικους πρόσφυγες που απελπι-
σμένοι από τις συνθήκες ζωής και
εγκλωβισμού πολύ συχνά αυτοτραυ-
ματίζονται ή κάνουν απόπειρες αυ-
τοκτονίας. 

Στη δεύτερη, τη συζήτηση άνοιξαν
ο Νίκος Χατζάρας, εργαζόμενος στο
Βοήθεια στο σπίτι και μέλος του ΔΣ
του Σωματείου εργαζομένων του
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
η Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζόμενη
στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης και ο Ευθύμης Κυρατζής,
μέλος του Συλλόγου Φοιτητών Νομι-
κής. Ο συνεχής και επίμονος αγώ-
νας ενάντια στον φασισμό αλλά και

στις πολιτικές που τον τροφοδο-
τούν, ο πρωτοπόρος ρόλος των ερ-
γαζόμενων και σε αυτή τη μάχη, αλ-
λά και η ανάγκη κλιμάκωσης τόσο
γιατί η πρόταση της εισαγγελέως
εκφράζει το δισταγμό του κράτους
να θέσει οριστικό τέρμα στην ασυ-
λία της ΧΑ, όσο και γιατί οι φασίστες
ενθαρρύνονται από την πολιτική της
κυβέρνησης που αντιμετωπίζει τους
πρόσφυγες ως «ασύμμετρη απειλή»,
βρέθηκαν στο κέντρο των ομιλιών.

Ανάμεσα στις τοποθετήσεις που
ακολούθησαν, η Δήμητρα Γεμενετζή,
από το δίκτυο αλληλεγγύης Albatros,
αναφέρθηκε στη σημασία του συντο-
νισμού των δικτύων αλληλεγγύης και
του ενωτικού αντιρατσιστικού και αν-
τιφασιστικού αγώνα από τα κάτω. Η
Κική Ιακωβίδου, μέλος του νεο-ιδρυ-
θέντος κόμματος «Πράσινοι», τόνισε
ότι δεν πρέπει να εφησυχάσουμε
μπροστά στον κίνδυνο του φασισμού
και κάλεσε τους παρευρισκόμενους
να συνδέσουν τις μάχες ενάντια
στον φασισμό και το ρατσισμό, μέ-
νοντας στη σημασία που έχει η κινη-
τοποίηση των συνδικάτων σε αυτή τη
μάχη. Ενώ, ο Γιώργος Παπακωνσταν-
τίνου, αναπληρωτής γραμματέας του
Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,
ως μέλος σωματείων πολλά χρόνια,
αναφέρθηκε στην ανάγκη η μάχη για
να καταδικαστούν οι χρυσαυγίτες να
μην μείνει μόνο μέσα στα δικαστήρια
αλλά να συνδεθεί με τα εργατικά σω-
ματεία και την αντιρατσιστική μάχη.

Μετά από αυτό το τριήμερο, είμα-
στε όλες και όλοι πιο δυνατοί για
την οργάνωση των επόμενων μαχών
με πρώτο σταθμό την αντιφασιστική
απεργία στις 7 Οκτώβρη.

Δήμητρα Κομνιανού
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    σε κάθε πόλη και γειτονιά

Με τη συμμετοχή 150 περίπου εργαζο-
μένων, φοιτητών, μαθητών και κόσμου
απ' όλες τις γειτονιές της πόλης πραγ-

ματοποιήθηκε την Πέμπτη 24/9, η εκδήλωση
της ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας σε συνδιοργάνωση με το
βιβλιοπωλείο Πίξελ books και τις εκδόσεις Αν-
τίποδες. Μια ζωντανή, μαζική, αντιφασιστική
και αντιρατσιστική γιορτή που έστειλε το μήνυ-
μα ότι στις 7/10 θα είμαστε όλες και όλοι στις
11πμ στην πλατεία Γεωργίου διεκδικώντας την
καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων της ΧΑ με αν-
τιφασιστική απεργία την ίδια μέρα.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Θανάσης Καμπαγιάν-
νης, δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής στην δί-
κη της ΧΑ. Τόνισε τη σημασία της καταδίκης
της ΧΑ, σαν εγκληματική οργάνωση στο σύνο-
λο της ηγεσίας της, περιέγραψε πως αυτό έχει
αποδειχθεί συντριπτικά μέσα στην αίθουσα
του δικαστηρίου και έχει ξεγυμνώσει τους φα-
σίστες παρά την στενή σχέση τους με την
αστυνομία και εξήγησε γιατί είναι δύσκολο να
ακολουθηθεί η πρόταση της εισαγγελίας για
αθώωσή τους και να λειτουργήσει η δικαιοσύ-
νη ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Κάλεσε να

στείλουμε παντού το μήνυμα ότι δεν θα γυρί-
σουμε πίσω στο 2012/13 όταν με τον μανδύα
του νόμιμου πολιτικού κόμματος η ΧΑ έστηνε
τάγματα εφόδου, καλώντας να κορυφώσουμε
τις κινητοποιήσεις στις 7/10, στην Πάτρα και
σε όλη την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο Στάθης Μακρίδης, εκπαι-
δευτικός μίλησε για τη σημασία της πάλης
ενάντια σε φασίστες και ρατσισμό μέσα στα
σχολεία θυμίζοντας όλες τις μάχες καθηγη-
τών, μαθητών και γονέων για να μην ριζώσουν
αυτές οι ιδέες στην εκπαίδευση. Μίλησε για τη
σημασία της συμμετοχής των ΕΛΜΕ Πάτρας
με στάση εργασίας στις 7/10 και την προσπά-

θεια που γίνεται μέσα στις
επόμενες μέρες να υπάρ-
ξει μέχρι την Δευτέρα που
συνεδριάζει το Δ.Σ των
καθηγητών ανάλογη από-
φαση.

Ο Δημήτρης Μπελιάς,
υγειονομικός, μέλος της
ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας άνοιξε
την ομιλία του με την
απεργία των γιατρών την
ίδια μέρα, τονίζοντας τη
σημασία των αγώνων όλα
αυτά τα χρόνια μέσα στα

νοσοκομεία όχι μόνο για προσλήψεις και δω-
ρεάν Υγεία για όλους, αλλά και ενάντια στους
φασίστες μπλοκάροντας πρωτοβουλίες για αι-
μοδοσία μόνο για Έλληνες και διεκδικώντας
ότι το σύνθημα νοσοκομειακών και γιατρών
για δωρεάν Υγεία σε κάθε μετανάστη, πρό-
σφυγα και ανασφάλιστο γίνεται πράξη. Τόνισε
τη σημασία της αντιφασιστικής απεργίας και
κινητοποίησης στις 7/10 στην Πάτρα. Θύμισε
σε όλους μας όλες τις κρίσιμες πολιτικές επι-
λογές που οδήγησαν σ' ένα μαζικό δίκτυο της
ΚΕΕΡΦΑ στους χώρους δουλειάς και τις γειτο-
νιές το οποίο έδωσε και δίνει την μάχη για να
σταματήσουμε και τη φασιστική απειλή και

τον ρατσισμό.
Ακολούθησε συζήτηση με ερωτήματα για το

ρόλο των συνδικάτων και της νεολαίας σ' αυτή
την μάχη, την πιθανή έκβαση ενόψει της δικα-
στικής απόφασης και τοποθετήσεις για το ρό-
λο του αντιφασιστικού-αντιρατσιστικού κινή-
ματος στην Πάτρα που ξεδίπλωσαν το νήμα
των αγώνων μας. Από την δολοφονία του Τεμ-
πονέρα έως την δίκη για να καταδικαστούν οι
Βαγγελάτοι για τα εγκλήματα σε βάρος των
εργατών γης της Μανωλάδας. Από το κλείσιμο
όλων των γραφείων που προσπάθησε να ανοί-
ξει η ΧΑ από το 2014, φτάνοντας μέχρι σήμε-
ρα και την τεράστια σημασία της αντιφασιστι-
κής απεργίας, της δράσης ενάντια στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη και το ρατσιστικό δηλη-
τήριο που χύνει. Από την σύνδεση με το μεγά-
λο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στο Παρίσι
μέχρι τις διαδηλώσεις στην Γερμανία. Στοτέ-
λος της εκδήλωσης, η απόφαση όλων μας
ήταν ότι στην τελική ευθεία για την καταδίκη
των νεοναζί δολοφόνων το σύνθημα “Όλοι μα-
ζί, να σβήσουν οι Ναζί” όχι μόνο θα ακουστεί
δυνατά από την Πάτρα, αλλά θα βάλει και την
δική του υπογραφή στην καταδίκη τους και
στο τσάκισμα αυτής της κυβέρνησης.

ΚΕΕΡΦΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Όλες παρούσες, όλα παρόντα και όλοι παρόν-
τες, με τις μάσκες μας, απαιτώντας την καταδί-

κη της Χρυσής Αυγής. 
Οι συνυπογράφουσες ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικότητες

καλούμε τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα να δώσει δυναμικά
το παρόν έξω από το δικαστήριο, όπου μετά από
πεντέμισι χρόνια θα ανακοινωθεί η απόφαση του δι-
καστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Μαζευόμαστε στις 9
πμ στο μετρό των Αμπελοκήπων και περπατάμε μαζί
με το συλλαλητήριο προς το Εφετείο...

Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα υπήρξε μεγάλο θύμα του
μισαλλόδοξου κύματος που χτύπησε την κοινωνία το
2012 με την είσοδο της Χρυσής Αυγής στην Βουλή.
Μόλις μία εβδομάδα μετά τις εκλογές, οι δρόμοι στο
Γκάζι γέμισαν με φυλλάδια εναντίον μας, με την
απειλή ότι «μετά τους μετανάστες θα έρθει και η
σειρά σας». Αργότερα μέσα στην ίδια χρονιά, η αντι-
κουήρ ιδεολογία της Χρυσής Αυγής γίνεται ακόμα
πιο mainstream, όταν η πολιτική ηγεσία της χώρας
και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας την υποστηρί-
ζει έξω από το Θέατρο Χυτήριο την ημέρα της πρε-
μιέρας της παράστασης Corpus Christi. Οι “μεμονω-
μένες επιθέσεις” γίνονται όλο και συχνότερες τα
επόμενα χρόνια, κυρίως στην περιοχή του Κεραμει-
κού αλλά και αλλού, με εμβληματικότερη την επίθε-
ση ακροδεξιών σε gay ζευγάρι με μπουκάλια χλωρί-
νης στην πλατεία Βαρνάβα το 2014.

Για τα ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα των νεοναζί και των ιδεο-
λογιών τους,

Για το μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό
που έφυγε από πόλεμο ή/και ακραία φτώχεια μόνο
για να συναντήσει τους ντόπιους εκφραστές του φα-
σισμού,

Για τους/ις Ρομά και τους/ις Εβραίους/ες,
Για τους Αιγύπτιους αλιεργάτες στο Πέραμα, για

τον Αμπουζίντ Εμπάρακ,
Για τον Σαχζάτ Λουκμάν, για τον Παύλο Φύσσα,
Για τη Ζάκι.
Απαιτούμε δικαίωση: Καταδίκη των νεοναζί! Δηλώ-

νουμε αντιφασιστικά ΠΑΡΟΥΣΑ!

Οι οργανώσεις και οι συλλογικότητες: Colour
Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, Οικογένει-

ες Ουράνιο Τόξο, Athens Pride - Φεστιβάλ Υπερη-
φάνειας Αθήνας, Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοι-

νότητα Ελλάδας – ΟΛΚΕ, ΛΟΑΤ ΑμεΑ, Proud Se-
niors Greece - Ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων
ηλικίας 50 και άνω, Πολύχρωμο Σχολείο, Thessalo-
niki Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης,

Justice For Zak/Zackie, Σωματείο Υποστήριξης
Διεμφυλικών, LGBTQI+ Employment Support Gro-

up / Oμάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης 

Στις 8 Μαΐου 1931 –ακριβώς δεκατέσσερα χρόνια
πριν τη λήξη του αιματηρού πολέμου που έμελλε

να φέρει στον κόσμο- ο Αδόλφος Χίτλερ υποχρεώθη-
κε να παρουσιαστεί σε δικαστήριο του Βερολίνου και
να καταθέσει για την επίθεση μελών του κόμματός
του, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματι-
σμό πολλών αντιφασιστών πολιτών. Ήταν η επίθεση
απόρροια της πολιτικής γραμμής του κόμματός του ή
μια «μεμονωμένη» -από τις πολυάριθμες- πράξη με-
λών και οπαδών του, που δήθεν δεν είχε την έγκρισή
του; Ο ίδιος υποστήριξε την αντίθεσή του στη βία και
μίλησε για πράξεις αυτοάμυνας απέναντι σε επιθέ-
σεις των αντιπάλων του. Οι διαβεβαιώσεις του για κα-
ταδίκη της βίας αντιμετωπίστηκαν με ειρωνεία και
αγανάκτηση από το σύνολο του Τύπου. Το δικαστή-
ριο όμως, με πολλούς δισταγμούς είναι αλήθεια, απο-
δέχτηκε τις υποκριτικές δηλώσεις του. Ήταν μία από
τις δικαστικές αποφάσεις στη Δημοκρατία της Βαϊμά-
ρης, που άνοιξαν το δρόμο προς την εξουσία στον
Χίτλερ και τους Ναζί. 

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα στη Δίκη της Νυ-
ρεμβέργης η πρώτη απόφαση αφορούσε στον χαρα-
κτήρα του ναζιστικού κόμματος: Από τη στιγμή που
δημιουργήθηκε το κόμμα και έκανε πρόγραμμα τη
ναζιστική ιδεολογία ήταν μια εγκληματική οργάνωση,

διότι η ιδεολογία
αυτή ως πρόγραμ-
μα συνεπάγεται
την τέλεση εγκλη-
μάτων. Στη βάση
αυτής της απόφα-
σης δικάστηκαν
και καταδικάστη-
καν τα ηγετικά
στελέχη του ναζι-
στικού κόμματος.
Ανάμεσά τους ο
Γιούλιους Στράι-
χερ, που καταδικά-
στηκε σε θάνατο
και απαγχονίστη-
κε. Πριν τρία χρό-
νια οι ναζί στη χώ-
ρα μας έγραψαν

γι’ αυτόν και την καταδίκη του: «Ο Streicher έγινε διά-
σημος για την εφημερίδα Der Sturmer που εξέδιδε,
στην οποία αποκάλυπτε τις μεθοδεύσεις των Εβραί-
ων με ιδιαίτερα παραστατικά σκίτσα. Μετά τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο και ενώ δεν είχε καμία πολιτική ή
στρατιωτική θέση κατά τον πόλεμο, οι σιωνιστές νικη-
τές εκδικητικά διέταξαν την εκτέλεσή του». 

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης
δεν είναι μόνον βασικό θεμέλιο του νομικού πολιτι-
σμού στην αντιμετώπιση των κομμάτων που έρχονται
να εφαρμόσουν στην πράξη τη ναζιστική ιδεολογία.
Είναι επιπλέον υπενθύμιση των συνεπειών δικαστικών
αποφάσεων, όπως ήταν εκείνη του 1931: δεκάδες
εκατομμύρια νεκροί στον πόλεμο, στους θαλάμους
αερίων, στις πυρπολήσεις από τα SS δεκάδων χω-
ριών της πατρίδας μας.

Με αυτές τις αποφάσεις μετριούνται σήμερα οι δι-
καστικοί λειτουργοί μας στη Δίκη της Χρυσής Αυγής.
Ως παρασυρμένα και αδικημένα ανθρωπάκια εμφανί-
στηκαν μπροστά τους τα μέλη και με την υποκρισία
του Χίτλερ στη δίκη του 1931 αντιτάχθηκαν στη δίω-
ξη τα ηγετικά στελέχη και ιδιαίτερα ο Φύρερ τους.
Γνωστή η τακτική τους και γνωστά τα καταστροφικά
αποτελέσματά της, όταν τύχει να γίνει αποδεκτή. 

Στις 7 Οκτωβρίου γράφεται Ιστορία. Θέλω ως πολί-
της αυτής της χώρας να μπορώ να λέω με υπερηφά-
νεια στον κόσμο όλο: «Υπάρχουν δικαστές στην Αθή-
να, στη γενέτειρα πόλη της Δημοκρατίας».

Γιώργος Τσιάκαλος

Το αστικό κράτος χρειάζεται
το φασισμό. Η πορεία των

πραγμάτων, έτσι όπως καθορίζε-
ται από το αστικό σύστημα εξου-
σίας είναι τέτοια που θέλει πάντα
το φασισμό να υπάρχει, να μην
τσακιζεται, να είναι ένα φόβητρο
για τους εργατικούς λαϊκούς κοι-
νωνικούς αγώνες. Δυστυχώς ο
ρόλος των ΜΜΕ όλα αυτά τα
χρόνια δεν είναι ο καλύτερος
αφού απέφευγαν και συνεχίζουν
να αποφεύγουν να αναφέρουν την πολιτική ταυ-
τότητα των φασιστών που επιδίδονται σε επιθέ-
σεις. Πρέπει να γνωρίζουν όμως ότι ο φασισμός
στην επίθεσή του δεν κάνει εξαιρέσεις.

Μόνο η δική μας μαχητική παρουσία μπορεί
και αναστρέφει τα πράγματα. Εν όψει της από-
φασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής να θυμηθού-

με τον αγώνα που έδωσαν οι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ για να
μην προβάλεται ο ρατσιστι-
κός ναζιστικός ξενοφοβικός
λόγος της. Και να εξάρουμε
το ρόλο της ΠΟΣΠΕΡΤ, της
Ομοσπονδίας των Εργαζομέ-
νων, που έκανε στάσεις ερ-
γασίας όποτε οι διοικήσεις
της ΕΡΤ προγραμμάτιζαν σε
ζωντανή μετάδοση ομιλίες
της Χρυσής Αυγής. Κι έτσι,

ομιλίες της Χρυσής Αυγής σε ζωντανή μετάδοση
δεν έπαιζαν στην ΕΡΤ. Αυτοί οι αγώνες μπορούν
και πρέπει να γίνουν το φόβητρο του φασισμού
και να τον τσακίσουν.

Στέλιος Νικητόπουλος, 
δημοσιογράφος ΕΡΤ3, μέλος ΔΣ ΕΣΗΕΜ-Θ

Βρισκόμαστε σε αναμονή της από-
φασης της ιστορικής δίκης κατά

της Χ.Α. Ιστορική θα είναι και η ευθύνη
των δικαστών στην παρεμπόδιση της
αναβίωσης του φασισμού. Πέρασαν
πολλά χρόνια, με την κυριαρχία της
Χ.Α. στο δρόμο, με την τρομοκράτηση
του κόσμου, με την επιβολή της οργα-
νωμένης βίας, με τα τάγματα, τις εντο-
λές για επιθέσεις, που εκπορεύονταν
από την ηγεσία, με ναζιστικό οργανωτι-
κό πλαίσιο για να τελεστούν οι εγκλη-
ματικές τους πράξεις συντονισμένα, με
άγριους ξυλοδαρμούς και δολοφονίες,
μεταναστών, συνδικαλιστών, ακτιβι-
στών, και νέων που δεν τους έμοιαζαν.

Οι μάρτυρες και τα ντοκουμέντα,
απέδειξαν το ναζιστικό της χαρακτήρα και αυτό δεν
επιδέχεται αντίλογο. Απέναντι στο ναζιστικό μόρ-
φωμα, η κοινωνία και το αντιφασιστικό κίνημα, με
τις κινητοποιήσεις, την επαγρύπνηση, την ετοιμότη-
τα, την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στα θύ-
ματα και τις οικογένειές τους, στάθηκαν σαν ΤΕΙ-
ΧΟΣ απέναντι στο ΚΤΗΝΟΣ του φασισμού, στην μά-

χη για τη δίκη και όλες τις συ-
ναφείς δίκες!

Και τώρα βρισκόμαστε λίγο
πριν το αποτέλεσμα για την
τιμωρία των φασιστών, για τη
δικαίωση των θυμάτων, για να
ικανοποιηθεί το κοινό περί δι-
καίου αίσθημα, για τη ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ. Η καταδίκη, θα απο-
τελέσει ένα αποφασιστικό
χτύπημα, και θα επισφραγίσει
την απαξίωση της κοινωνίας
απέναντί τους.

Αλλά, όποιο και αν είναι το
αποτέλεσμα ο αγώνας θα συ-
νεχιστεί. Για να ξεριζωθεί ο
φασισμός και ο ρατσισμός, η

βαρβαρότητα και ο σκοταδισμός. Για να δοθεί ένα
διαχρονικό μήνυμα στους φασίστες:

- Να μην τολμήσουν να επανέλθουν
- ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ
- Και κανένας αθώος, όποιος άμεσα ή έμμεσα

τους υποστηρίζει ή σκοπεύει να τους μιμηθεί.

Μαρία Κασκαρίκα, Μητέρα θύματος

Στις 7 Οκτώβρη οι μετανάστες θα είμαστε στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο. Η
Πακιστανική Κοινότητα, όπως όλη η χώρα, απαιτεί από δικαστήριο να στείλει όλους τους ναζί

δολοφόνους στη φυλακή.
Πάνω από 1000 μετανάστες χτυπήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά

στη Νίκαια, που είχε τον πιο σκληρό πυρήνα της, από το 2012 άρχισαν να χτυπάνε στο δρόμο,
στη δουλειά, στα μαγαζιά. Μπήκαν στα σπίτια μας, εμένα με χτύπησαν σε λεωφορείο. Μόνο και
μόνο γιατί εμείς είμαστε μετανάστες και Πακιστανοί. Η Χρυσή Αυγή πρώτα χτύπησε εμάς, δολο-
φόνησε το Σαχζάτ Λουκμάν. Μετά έφτασε στο Φύσσα, που μιλούσε και τραγουδούσε για μας και
κάθε φτωχό, αδικημένο.

Εμείς μαζί με ΚΕΕΡΦΑ σπάσαμε το φόβο, στο δρόμο, με συλλαλητήρια. Πήγαμε αστυνομία και
παρόλο που δεν δέχονταν πάντα τις μηνύσεις μας, επιμείναμε. Κερδίσαμε τη συμπαράσταση των
ντόπιων και όλης της αριστεράς και με τη δύναμη του κινήματος, απαντήσαμε. Διεκδικήσαμε δι-
καιώματά μας γιατί είμαστε χρόνια εδώ, δουλεύουμε και βοηθάμε οικονομικά τη χώρα. Θέλουμε
τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Είναι κάτι που θα δυναμώσει και τον αγώνα μας για δικαιώματα,
χαρτιά και νομιμοποίηση, για άσυλο και στέγη σε όλους τους πρόσφυγες, για παιδεία και υγεία
για όλους, ενάντια στις απελάσεις που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση.

Ασίφ Αλί, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας, ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας

Μας καλούν Όλοι μαζί, να σβήσουν οι Ναζί

Στις 7 Οκτωβρη όλες και όλοι κατά χιλιά-
δες, στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Εφε-

τείο της Αθήνας. Εκδίδεται η απόφαση στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής. Τι κρίνεται;

Κρίνεται αν οι εκατοντάδες δολοφονικές
επιθέσεις με μαχαίρια και ρόπαλα, σε όλη την
επικράτεια, τα εκατοντάδες θύματα σε όλη
την χώρα, θα θεωρηθούν μεμονωμένα περι-
στατικά, όπως σε όλες τις μέχρι τώρα δίκες
και η ναζιστική βία θα επανέλθει άμεσα στους
δρόμους νομιμοποιημένη.  

Ή αν όλες αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις
οργανώθηκαν και σχεδιάστηκαν από την ηγε-
σία της Χρυσής Αυγής, εκτελέστηκαν από τις
ένοπλες ομάδες κρούσης, τα τάγματα εφόδου
που η ίδια εκπαίδευσε, εξόπλισε και φανάτισε,
και η ηγεσία της θα καταδικαστεί και θα πάει
φυλακή. 

Το αντιφασιστικό κίνημα, αυτή τη δίκη δεν
την άφησε να διεξάγεται μόνο στην αίθουσα
του δικαστηρίου. Την έκανε οργανωμένη πολι-
τική μάχη σε όλη την κοινωνία. Επέβαλε την
ποινική δίωξη ως εγκληματική οργάνωση, με
την κινητοποίηση των εκατοντάδων χιλιάδων
σε όλη τη χώρα, απομόνωσε τη Χρυσή Αυγή
από κάθε δημόσιο χώρο και μέσο. 

Αυτή η μαζική, ενωτική, επίμονη, δράση του
αντιφασιστικού κινήματος είχε αποτελέσματα,
πριν την απόφαση του δικαστηρίου. Η Χρυσή
Αυγή σήμερα είναι κομμάτια και θρύψαλα. Με
το στίγμα της εγκληματικής οργάνωσης. Δια-
σπασμένη σε πολλά κομμάτια, εκτός Βουλής,
χωρίς τις ένοπλες ομάδες κρούσης. Απομονω-
μένη πολιτικά και κοινωνικά. 

Και έπεισε, τη μεγάλη δημοκρατική πλει-
οψηφία, με εκατοντάδες συγκεντρώσεις, κινη-
τοποιήσεις, ομιλίες, ότι όλες οι δολοφονικές
επιθέσεις που δικάζει και εξετάζει το δικαστή-
ριο, είχαν έναν δράστη και οργανωτή, τη Χρυ-
σή Αυγή. 

Οι δεκάδες χιλιάδες, έξω από το Εφετείο
στις 7 Οκτώβρη, θα φέρουν τη δική τους ετυ-
μηγορία:

Είναι ένοχοι. 
Είναι ναζιστική εγκληματική οργάνωση. 
Είναι επικίνδυνοι για τις δημοκρατικές ελευ-

θερίες όλων μας. 
Και πρέπει να καταδικαστούν.

Τάκης Ζώτος, 
Πολιτική Αγωγή Αιγύπτιων αλιεργατών

Ηδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή ξεκίνησε στις 20
Απρίλη του 2015 με απεργία. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι και συνδικαλι-

στές που απήργησαν εκείνο το πρωί και διαδήλωσαν μαζί με όλα τα κομ-
μάτια του κινήματος στον Κορυδαλλό, έστειλαν το μήνυμα ότι είναι υπόθε-
ση του εργατικού κινήματος να τσακίσουμε το φασισμό και το ρατσισμό.

Έτσι και θα κλείσει η δίκη στις 7 Οκτώβρη. Είμαστε η δύναμη της κοινω-
νίας που μπορούμε να επιβάλλουμε, ακόμα και στα δικαστήριά τους, ακό-
μα και στους μηχανισμούς τους, ότι η απόφαση για τους ναζί δολοφόνους
θα είναι καταδικαστική. Κηρύσσοντας και οργανώνοντας τη στάση εργα-
σίας της ΑΔΕΔΥ, είναι για να ξέρουν από πριν η πρόεδρος, το δικαστήριο,
η κυβέρνηση ότι ο εργατόκοσμος θα είναι εκεί και δεν θα σταματήσει μέ-
χρι να δικαιωθούν τα αδέρφια μας που δολοφονήθηκαν ή δέχτηκαν επιθέ-
σεις..

Ξεσηκώνουμε λοιπόν τους χώρους μας για τις 7 Οκτώβρη. Εμείς τα νο-
σοκομεία μας, σαν κομμάτι του αγώνα μας ενάντια στα αίσχη της κυβέρ-
νησης με τη διαχείριση του κορονοϊού και της κρίσης, σαν τον πιο κρίσιμο
σταθμό πριν τη μεγάλη πανελλαδική απεργία μας στις 15 Οκτώβρη. Αντί-
στοιχα σε όλους τους χώρους που κάνουν καταλήψεις, απεργίες, διαδη-
λώσεις. Για να τσακίσουμε τους δολοφόνους του Φύσσα και του Λουκμάν
και ταυτόχρονα για να κόψουμε τη φόρα στην κυβέρνηση που τους κάνει
πλάτες με τη ρατσιστική της πολιτική ενώ χτυπά τους εργάτες. Ανοιχτά
σύνορα για τους πρόσφυγες, βαθιά στη φυλακή οι φασίστες, ποτέ ξανά
φασισμός. Η μόνη εγγύηση για μας είναι η τάξη μας.

Χρίστος Αργύρης, γιατρός, μέλος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ

Ηαλήθεια είναι πως αν με ρωτούσαν ποια είναι η άποψή σου για τον
ρατσισμό, θα έλεγα πως δεν έχω. Διότι είναι κάτι που έχω ζήσει αλ-

λά δεν έχω κατανοήσει, πέρα από το ότι υπάρχει. Το να φοβάται κανείς
το ξένο μπορώ να το κατανοήσω, αλλά το να μισεί ή να έχει απέχθεια και
να μην αποδέχεται το ξένο, δεν το κατανοώ. Στην ουσία όποιος φέρεται
ρατσιστικά το κάνει στον εαυτό του, στο είδος του, γιατί πάνω από όλα
είμαστε όλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν είναι ζώα για να τρώγονται με-
ταξύ τους, έχουν αρκετή νοημοσύνη για να καταλάβουν την κατάσταση
ενός πρόσφυγα ή μετανάστη που διέφυγε από πόλεμο, πείνα ή και διωγ-
μό.

Ο ρατσισμός είναι μια ιδεολογία που μας χωρίζει και η ρατσιστική πολι-
τική βοηθάει τους φασίστες να βγαίνουν στους δρόμους. Η Ελλάδα πρέ-
πει να αναπτύξει τις κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να νικηθεί η
ιδεολογία αυτή. Εμείς οι μετανάστες της Καμερουνέζικης Κοινότητας εί-
μαστε ενάντια στο φασισμό και στηρίζουμε την ΚΕΕΡΦΑ και την κινητο-
ποίηση στις 7 Οκτώβρη ώστε να καταδικαστούν ισόβια οι εκτελεστές των
εγκληματικών πράξεων του υποτιθέμενου κόμματος Χρυσή Αυγή.

Charlene Ivana Wanga, Κοινότητα ΚαμερούνΦτάνοντας στο τέλος αυτής
της ιστορικής δίκης για τα

ελληνικά και ευρωπαϊκά ποινικά
χρονικά, η ελληνική δικαιοσύνη
καλείται να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων. 

Πέρασαν επτά χρόνια από τη
δολοφονία του Παύλου και πεντέ-
μιση χρόνια δικαστικής διαδικα-
σίας. Δεν είναι λίγα. Σίγουρα, δεν
μιλάμε για ταχεία απονομή δι-
καιοσύνης, ελπίζουμε τουλάχι-
στον, ότι θα είναι ουσιαστική.

Η 7 Οκτώβρη θα είναι μια μέρα
ορόσημο, που θα καθορίσει σε
ένα βαθμό, το μέλλον της κοινω-
νίας μας. Θα σταλεί ένα μήνυμα.
Τι θέση έχει το κράτος απέναντι
στη ναζιστική εγκληματική δράση
της ΧΑ; Θα λογοδοτήσουν οι δι-
ευθύνοντες αυτή τη τη δράση;

Όποιο κι αν είναι το μήνυμα, το
σίγουρο είναι ότι ο αγώνας για
έναν κόσμο χωρίς ρατσισμό και
μισαλλοδοξία δεν σταματάει στις
7 Οκτώβρη, αλλά συνεχίζεται.

Χρύσα Παπαδοπούλου, 
Πολιτική Αγωγή οικογένειας 

Παύλου Φύσσα

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Γκορυτσά, Ασπρόπυργος Μάης 2017
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ΝΕΟ “ΣΥΜΦΩΝΟ” ΤΗΣ ΕΕ

Ακόμα πιο ρατσιστικό
Ξεχειλίζει από “αλληλεγγύη” το νέο

Σύμφωνο γα τη Μετανάστευση και
το Άσυλο που παρουσίασε την πε-

ρασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες η Κο-
μισιόν. Aλληλεγγύη όχι απέναντι στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες αλλά
απέναντι στις “χώρες πρώτης υποδοχής”.
Αλληλεγγύη απέναντι σε αυτούς που ορ-
γανώνουν τα  push backs, που στοιβάζουν
οικογένειες σε Μόριες και δίνουν το πρά-
σινο φως σε ακροδεξιούς δημάρχους και
φασιστικές συμμορίες να καταδιώκουν βί-
αια ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. 

Ο ρατσισμός διαπερνάει από την πρώτη
μέχρι την τελευταία λέξη το νέο Σύμφωνο.
Η Μόρια δεν ήταν προϊόν κρατικής αδια-
φορίας. Ούτε υποχρηματοδότησης. Η κό-
λαση ήταν αποτέλεσμα συνειδητού σχε-
διασμού –ένα ζωντανό “επιχείρημα” που
είχε σαν στόχο να αποτρέπει τους πρό-
σφυγες από το να προσπαθούν να ζητή-
σουν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
νέο Σύμφωνο, παρά τα παχιά λόγια για τις
“ευρωπαϊκές αξίες” και τα “ανθρωπιστικά
ιδεώδη”, ορθώνει ακόμα περισσότερους
φράχτες απέναντι στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες. 

Το νέο Σύμφωνο περιλαμβάνει τρεις βα-
σικούς άξονες δράσης.

Ο πρώτος είναι η αντικατάσταση της
συμφωνίας του 2016 για την “ποσόστωση”
-την υποχρεωτική αποδοχή ενός αριθμού
προσφύγων από κάθε κράτος-μέλος- με
ένα πιο “ευέλικτο σύστημα” που θα παίρνει
υπόψιν του τις “ευαισθησίες” της κάθε χώ-
ρας. Τις ακροδεξιές “ευαισθησίες” του Βί-
κτορ Ορμπάν και των ομοίων του δηλαδή,
που αρνήθηκαν από την πρώτη στιγμή να
συμμορφωθούν με την απόφαση του 2016
και διαλαλούσαν από τότε ότι κανένας “ξέ-
νος” δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι του
στην Ουγγαρία, την Πολωνία ή την Αυ-
στρία. Το νέο Σύμφωνο τους απαλλάσσει
από αυτή την υποχρέωση. Τώρα η κάθε
χώρα θα μπορεί να διαλέξει τι ρόλο θα παί-
ξει -θα δέχεται πρόσφυγες για μετεγκατά-
σταση στο έδαφός της; Ή θα αναλαμβάνει
τις διαδικασίες “επιστροφής” αυτών που η
αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί; 

Σύμφωνα με την Καθημερινή
(24/09/2020) “πέρυσι λιγότερο από το 1/3
των ατόμων των οποίων τα αιτήματα ασύ-
λου απορρίφθηκαν επιστράφηκαν επιτυ-
χώς στις χώρες τους. Η προσδοκία της
Επιτροπής (Κομισιόν) είναι ότι η εμπλοκή
άλλων κρατών-μελών πιο ενεργά στη δια-
δικασία ... και η ευρύτερη πολιτική στενό-
τερης συνεργασίας με τρίτες χώρες προ-
έλευσης και διέλευσης (όπως είναι η
Τουρκία και η Λιβύη) ... θα αυξήσει το πο-
σοστό αυτό”.

Ο δεύτερος άξονας είναι η δημιουργία
μηχανισμών καλύτερης παρακολούθησης
και αυστηρότερης φύλαξης των συνόρων.
“Σκοπός”, γράφει η Καθημερινή, “είναι οι
μηχανισμοί αυτοί να διασφαλίσουν ότι δεν
θα γίνονται push backs στα σύνορα, όπως
είπε η κ. Γιόχανσον”. Υπάρχουν αμέτρητες

καταγγελίες  σε βάρος της Ελλάδας για
παράνομα push-backs στο Αιγαίο. Οι κα-
ταγγελίες αυτές δεν προέρχονται μόνο
από τις οργανώσεις προστασίας των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και τις αριστερές
εφημερίδες: τον περασμένο Μάρτιο το
πλήρωμα ενός δανέζικου λιμενικού, που
περιπολούσε στα πλαίσια της “Επιχείρη-
σης Ποσειδών” μαζί με πλοία της Frontex
στο Αιγαίο, διέσωσε 33 πρόσφυγες από
ένα μισοβουλιαγμένο φουσκωτό. Η εντολή
των ελληνικών αρχών, αμέσως μετά την
ενημέρωση ήταν σαφής: βάλτε τους ξανά
στο φουσκωτό και ρυμουλκήστε τους πί-
σω στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Το
πλήρωμα αρνήθηκε να ακολουθήσει την
παράνομη διαταγή. Το επεισόδιο έληξε με
μια επίσημη διαμαρτυρία της κυβέρνησης
της Δανίας στην κυβέρνηση της Αθήνας.
Φυσικά ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του
αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγο-
ρίες.

Nόμιμα push-backs
Ο στόχος του νέου Συμφώνου είναι

πράγματι να σταματήσει τα παράνομα pu-
sh-backs. Ο τρόπος είναι πολύ απλός και
σύμφωνος με τις “ευαισθησίες” της Ελλά-
δας: τα κάνει νόμιμα. “Η Επιτροπή προτεί-
νει την καθιέρωση μιας διαδικασίας η
οποία για πρώτη φορά περιλαμβάνει έλεγ-
χο πριν από την είσοδο. Μετά τον έλεγχο
τα άτομα μπορούν να προωθούνται ... είτε
στα σύνορα ... είτε σε μια κανονική διαδι-
κασία ασύλου...” (Lifo 24/09/2020). Περιττό
να το υπενθυμίσουμε, προώθηση στα σύ-
νορα ονομάζεται push-back στα αγγλικά.

Ο τρίτος άξονας είναι η επιτάχυνση των
διαδικασιών ελέγχου στις πύλες εισόδου,
πού όπως εύγλωττα γράφει η Καθημερινή
“θα επιτρέπουν fast-track διαδικασίες
απόρριψης αιτημάτων ατόμων από χώρες
με χαμηλό βαθμό αναγνώρισης. Το σχέδιο
είναι η κατηγοριοποίηση να γίνεται εντός
πέντε ημερών και η διαδικασία του αιτήμα-
τος, συμπεριλαμβανομένου και του δι-
καιώματος ένστασης, να ολοκληρώνεται
εντός 12 εβδομάδων”.  Δηλαδή η δημιουρ-
γία ενός γραφειοκρατικού μηχανισμού μα-
ζικών και οριστικών απορρίψεων αιτημά-
των παροχής ασύλου. “Οι επιδόσεις της
εθνικής υπηρεσίας Ασύλου, με τη στήριξη
Ευρωπαίων ειδικών μέσω της νέας Ευρω-
παϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, θα πρέπει να
αναβαθμιστούν θεαματικά για να καταστεί
ρεαλιστικός αυτός ο στόχος. Διαφορετικά,
δημιουργούνται ξανά οι προϋποθέσεις μα-
κροπρόθεσμης κράτησης σε υπερπλήρη
κέντρα υποδοχής”.

Τα ονόματα της φον ντερ Λάιεν, του
Σχοινά, της Γιόχανσον θα μείνουν στην
ιστορία. Στις μαύρες σελίδες της ιστορίας
δίπλα στα ονόματα των άλλων εγκλημα-
τιών σε βάρος της ανθρωπότητας. Τα ονό-
ματα του Μηταράκη, του Κουμουτσάκου
και του Μητσοτάκη θα είναι ακριβώς από
κάτω – δίπλα στην καμμένη Μόρια. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Το κίνημα των “Χωρίς
Χαρτιά” (sans papiers)
στη Γαλλία φουντώνει

και ετοιμάζεται για τη μεγάλη,
πανεθνική διαδήλωση της 17
Οκτώβρη στα Ηλύσια Πεδία
στο Παρίσι.  Εμπνευσμένο
από τα Κίτρινα Γιλέκα, που
ονομάζουν τις μεγάλες διαδη-
λώσεις “Πράξεις”, το κίνημα
οργανώνει την “Πράξη τρίτη”.
“Πράξη πρώτη: στις 30 Μάη,
χιλιάδες μετανάστες/τριες
χωρίς χαρτιά και σύμμαχοί
τους σπάνε την απαγόρευση
των διαδηλώσεων και βγαί-
νουν στους δρόμους του Πα-
ρισιού και πολλών άλλων πό-
λεων. Τις εβδομάδες που
ακολούθησαν, δεκάδες χιλιά-
δες κόσμος διαδήλωσε ενάντια στον ρατσισμό
και την αστυνομική βία. Πράξη δεύτερη: Στις 20
Ιούνη, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες/τριες χωρίς
χαρτιά και σύμμαχοί τους διαδηλώνουν στο Πα-
ρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυόν, τη Λιλ, τη Ρεν, το
Μονπελιέ, το Στρασβούργο και πολλές ακόμα
πόλεις”, τονίζει η ανακοίνωση-κάλεσμα. “Οργα-
νώνουμε λοιπόν την Πράξη τρίτη!”

Την ανακοίνωση υπογράφουν 15 συλλογικότη-
τες μεταναστών/τριών χωρίς χαρτιά, το δίκτυο
συνελεύσεων EGM που συντονίζει δεκάδες τοπι-
κές πρωτοβουλίες, το Marche des Solidarites και
ακόμα 120 οργανώσεις, ανάμεσα στις οποίες το
ΝΡΑ και η Ανυπότακτη Γαλλία. Η CGT, το μεγα-
λύτερο συνδικάτο της χώρας, έχει υπογράψει και
έχει στηρίξει οικονομικά αυτή την καμπάνια, ενώ
την οργανώνουν τοπικά τα μέλη της βάσης του
καθώς και τοπικές οργανώσεις του Solidaires -
ενός άλλου μεγάλου συνδικάτου. Το εύρος στή-
ριξης της πανεθνικής διαδήλωσης των “Χωρίς
Χαρτιά” δίνει την εικόνα των όσων έχει ήδη κατα-
φέρει το αντιρατσιστικό κίνημα: το εργατικό κίνη-
μα και η Αριστερά αγκαλιάζουν τα αιτήματα των
μεταναστών/τριών και των προσφύγων για χαρτιά
και στέγαση σε όλους/ες και κλείσιμο των κέν-
τρων κράτησης.

Πανεθνική πορεία
Το κάλεσμα περιλαμβάνει έναν ολόκληρο μή-

να με τοπικές διαδηλώσεις και γεγονότα σε δε-
κάδες πόλεις απ' άκρη σ' άκρη της Γαλλίας, που
ξεκίνησε στις 19 Σεπτέμβρη και θα ολοκληρωθεί
στις 17 Οκτώβρη. Πρόκειται για μια κυριολεκτι-
κά πανεθνική πορεία, αφού αγωνιστές και αγω-
νίστριες της πρωτοβουλίας αυτής θα διασχί-
σουν με τα πόδια όλη τη χώρα περπατώντας σε
5 άξονες που θα συγκλίνουν στα Ηλύσια Πεδία.
Στο Μονπελιέ και στη Μασσαλία, όπου έγιναν οι
πρώτες δράσεις, εκατοντάδες κόσμου έχουν
συμμετάσχει ενώ ετοιμάστηκαν αντιπροσωπείες

δεκάδων αγωνιστών και αγωνιστριών που θα πά-
νε στο Παρίσι. Οι δράσεις περιλαμβάνουν συγ-
κεντρώσεις με ομιλίες, διαδηλώσεις, συναυλίες,
κοινωνικές κουζίνες και ανοιχτές συζητήσεις.

Ο Γκαμπριέλ Καρντούν, υποστηρικτής των
“Χωρίς Χαρτιά” από το Μοντρέιγ, προάστιο του
Παρισιού, περιγράφει: “Από τη Μασσαλία 40
άτομα δήλωσαν ότι θα βαδίσουν ως το Παρίσι.
47 από το Μονπελιέ, 20 από τη Γκρενόμπλ, 50
από το Στρασβούργο. Άλλα ρυάκια έχουν ήδη
ξεκινήσει από τη Ρεν, τη Λίλ και αλλού. Το σαβ-
βατοκύριακο αυτό [σ.σ: 25-27 Σεπτέμβρη] αρχί-
ζουν οι δράσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πα-
ρισιού. Έχουν ήδη προγραμματιστεί δράσεις
στο 15ο, 16ο και 20ό διαμέρισμα, μεταξύ των
οποίων συναυλία με αφρικανούς καλλιτέχνες. 

Το κίνημα έχει αποκτήσει νέα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά. Η συμμετοχή των μεταναστών/τριών
είναι ένα από αυτά. Ενώ μέχρι πρόσφατα στο κί-
νημα αυτό συμμετείχαν κυρίως μετανάστες/
τριες από τη Δυτική Αφρική, πλέον βλέπουμε να
μπαίνουν μαζικά και μετανάστες/τριες από το
Μαγκρέμπ [σ.σ: Βόρεια Αφρική], το Μπανγκλαν-
τές και αλλού. 

Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η στήριξη
των συνδικάτων και της Αριστεράς. Το προ-
ηγούμενο διάστημα έχουν γίνει απεργίες των
μεταναστών/τριών χωρίς χαρτιά σε χώρους
όπως ο επισιτισμός και έχουν στηριχθεί από τα
συνδικάτα. Σήμερα είμαστε σε ένα σημείο που η
μακροχρόνια μάχη των ‘Χωρίς Χαρτιά' πολώνει.
Το κοινωνικό κίνημα έχει αγκαλιάσει τα αντιρα-
τσιστικά αιτήματα και όλοι θέλουν να είναι μέ-
ρος αυτής της μάχης. Στο Μοντρέι έχουν μπει
και τα Κίτρινα Γιλέκα να οργανώσουν την πανε-
θνική διαδήλωση της 17 Οκτώβρη. Η οργάνωσή
μας, 'Pour l' autonomie de Classe' έχει μπει με
όλες της τις δυνάμεις σε αυτή τη μάχη και έχου-
με πολλά νέα μέλη”.

Αφροδίτη Φράγκου

ΓΑΛΛΙΑ
Πορεία
των
“Χωρίς
Χαρτιά”
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Επόμενος σταθμός
17 Οκτώβρη στα camps

Ηανεξάρτητη μουσική σκηνή παίρνει
θέση στο πλευρό των προσφύγων με
την πρωτοβουλία Unity. Ουσιαστικά

πρόκειται για μια μουσική συλλογή η οποία
πωλείται διαδικτυακά, μαζί με t-shirt, κονκάρ-
δες, αυτοκόλλητα, και τα έσοδα μετατρέ-
πονται σε είδη πρώτης ανάγκης για τους
πρόσφυγες της Μόριας. Στη μουσική συλλο-
γή συμμετέχουν 160 μουσικοί και μπάντες
με τραγούδια τους, καθώς και γραφίστες και
δημιουργοί κόμικς με έργα τους. 

Ο Στέλιος Μιχαηλίδης μίλησε με τον Δ.
από τους βασικούς οργανωτές της πρωτο-
βουλίας. 

Πως προέκυψε το Unity;

Είναι μερικά περιστατικά, όπως η φωτιά
στη Μόρια, που εκεί που είσαι κλεισμένος
στη φούσκα σου, χαμένος μέσα στην καθη-
μερινότητα που επιβάλει ο καπιταλισμός,
λειτουργούν σαν καμπανάκι. Είναι σαν το
πρόβλημα που έχουν άλλοι άνθρωποι και
εσύ συνήθως το πέρναγες σαν πληροφορία,
να σου χτυπάει την πόρτα. Έχοντας πάρει
μέρος και σε άλλες αντίστοιχες πρωτοβου-
λίες αλληλεγγύης είναι το ίδιο συναίσθημα.
Ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις ένα μεγάλο τέ-
τοιο γεγονός που επηρρεάζει χιλιάδες κό-
σμο και λες, εγώ τι κάνω; Όταν συνειδητο-
ποιείς ότι πρόκειται για 13.000 ανθρώπους –
οι αριθμοί λένε πολλά – και μαθαίνεις σε τι
συνθήκες ζούσαν στη Μόρια, σε τι συνθήκες
ζουν τώρα, κι όλα αυτά δίπλα στην πόρτα
σου, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αναλάβεις
δράση όπως μπορείς. Πρόκειται λοιπόν για
μια μουσική συλλογή, για μια συμβολική κί-
νηση που το νόημά της αποτυπώνεται και
στον τίτλο. Ενότητα. Όλοι αυτοί οι καλλιτέ-
χνες ενώνουν τις φωνές τους για ένα κοινό
σκοπό. Την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.

Πως φτάσατε σε ένα εγχείρημα με τέτοιο
εύρος; 

Ξεκινήσαμε πέντε, γίναμε δέκα και μετά
έγινε χιονοστιβάδα. Ο κάθε ένας από την αρ-
χική ομάδα αναλάβαμε να βρούμε καλλιτέ-
χνες από διαφορετικούς μουσικούς χώρους
που είχαμε σχέση. Άλλος το χιπ χοπ, άλλος
το μέταλ, άλλος το πανκ, άλλος τα ηλεκτρονι-
κά κλπ. Κι ενώ πηγαίναμε έχοντας κάποια
ονόματα κατά νου, τελικά συναντήσαμε πολύ
μεγάλη ανταπόκριση και φτάσαμε στους 160
καλλιτέχνες που προσέφεραν 160 κομμάτια.

Θα ήταν ακόμη περισσότερα, γιατί ακόμα επι-
κοινωνούν καλλιτέχνες για να προσφέρουν
κάποιο κομμάτι, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή
να το κλείσουμε για να κυκλοφορήσει.

Είναι μαζική η ανταπόκριση. Που πιστεύεις
ότι οφείλεται;

Είναι πολύ μαζική και με διεθνή αναγνώρι-
ση καθώς έχουν γράψει σχετικά και μέσα
του εξωτερικού. Αυτό έχει να κάνει και με τη
Μόρια αυτή καθεαυτή. Η Μόρια ήταν ίσως
το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Όλος ο κόσμος ξέρει τι ήταν. Κι εμείς αυτό
το κάνουμε όχι μόνο για να στείλουμε κά-
ποια είδη πρώτης ανάγκης. Είναι για το μή-
νυμα που θέλουμε να στείλουμε. Ότι χρει-
άζεται φροντίδα για αυτούς τους ανθρώ-
πους. Ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στρατό-
πεδα συγκέντρωσης. Ότι πρέπει οι πρόσφυ-
γες να έχουν ίσα δικαιώματα όπως όλος ο
κόσμος και να ζουν με αξιοπρέπεια. Κι ότι οι
καταστάσεις που δημιουργούν την προσφυ-
γιά πρέπει να σταματήσουν μια και καλή. 

Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθή-
σετε;

Τώρα είμαστε στο στάδιο που η συλλογή
προσφέρεται μαζί με τα υπόλοιπα – τα t-sh-
irt, τις κονκάρδες κλπ – μέσω της διαδικτυα-
κής πλατφόρμας bandcamp, μια ιστοσελίδα
που χρησιμοποιούν μουσικοί για να διακι-
νούν τη δουλειά τους. Μάλιστα το band-
camp αναγνώρισε τη σημασία μιας τέτοιας
κίνησης και μας επέστρεψε το ποσοστό που
κανονικά κρατάει από τις πωλήσεις. Και τα
έσοδα θα μετατραπούν σε είδη πρώτης
ανάγκης για τους πρόσφυγες. Να ξεκαθαρί-
σουμε κάτι. Δεν είμαστε ΜΚΟ, ούτε έχουμε
σχέση με κάποια. Δεν έχουμε επίσης απευ-
θείας συνεργασία με καμία εταιρία. Είμαστε
μια ανεξάρτητη κίνηση, παίρνουμε συμβου-
λές για τις ανάγκες των προσφύγων από
ανεξάρτητες ομάδες που δρουν στο νησί
της Λέσβου και κανείς δεν θα πάρει στα χέ-
ρια του μετρητά. Από τα έσοδα της πρωτο-
βουλίας θα αγοραστούν αγαθά που χρειάζε-
ται ο κόσμος εκεί και θα δημοσιευτούν όλα
με απόλυτη διαφάνεια. Καλό είναι τα λέμε
αυτά, γιατί δίκαια ο κόσμος έχει καχυποψία. 

Μπορείτε να βρείτε τη μουσική συλλογή
Unity vol 1 - Ιn solidarity with the refugees

of moria camp στην ιστοσελίδα
unitygr.bandcamp.com

22/3/20, Κινητοποίηση της ΚΕΕΡΦΑ στη Μαλακάσα. Φωτό: Αφροδίτη φράγκου

Σκίτσο του Τάσου Μαραγκού
για το Unity

Ένα κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσε-
ων σαρώνει ξανά την Ευρώπη, μετά
την φωτιά στη Μόρια και τις νέες

προκλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης που
προσπαθεί να μαντρώσει για άλλη μια φορά
τους πρόσφυγες σε παγίδες θανάτου. Το κί-
νημα αυτό, έχει κατορθώσει να βάλει στην
ημερήσια διάταξη το αίτημα για ανοιχτά σύ-
νορα και έχει αντιστρέψει το αφήγημα που
υιοθετούσε παλιότερα ακόμη και η Αριστερά:
“η Μέρκελ άνοιξε τα σύνορα το 2015 και η
αύξηση των προσφύγων στη χώρα ενίσχυσε
το φασιστικό AfD”. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι
οι πολιτικές της γερμανικής κυβέρνησης και
της ΕΕ-φρούριο είναι απάνθρωπες και δολο-
φονικές και το σύνθημα “Έχουμε χώρο” κερ-
δίζει έδαφος τόσο στη Γερμανία όσο και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην Ελλά-
δα. Πρόκειται για το επίκεντρο της εφαρμο-
γής της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ – Ελλά-
δας – Τουρκίας του 2016 που έχει οδηγήσει
στα κολαστήρια της Μόριας, της ΒΙΑΛ, της
Μαλακάσας, της Κορίνθου. Είναι τα “εξωτερι-
κά σύνορα” της Ευρώπης φρούριο, που οι
ελληνικές κυβερνήσεις αναλαμβάνουν να φυ-
λάξουν με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες
ζωές, προκαλώντας ταυτόχρονα τεράστια
φρίκη στο εσωτερικό με όλες τις ρατσιστικές
πολιτικές που έχουν εφαρμόσει. 

Αλλά είναι και το κέντρο της αντίστασης σε
όλα αυτά. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες δεν έχουν
λείψει από καμία μεγάλη μάχη των τελευταί-
ων πέντε χρόνων: αντιρατσιστικά και αντιφα-
σιστικά συλλαλητήρια, πανεργατικές απερ-
γίες, Πρωτομαγιές, ημέρα των γυναικών. Ξε-
σηκώνονται τοπικά και διαδηλώνουν σε κάθε

άκρη της χώρας ενάντια στην καταπάτηση
των δικαιωμάτων τους και τις άθλιες συνθή-
κες στις οποίες είναι αναγκασμένοι να ζουν.
Και βγήκαν κατά χιλιάδες στις 26 Ιούνη, σε
συντονισμό με το παγκόσμιο κίνημα Black Li-
ves Matter για να φωνάξουν ότι οι ζωές των
προσφύγων μετράνε.

Το ίδιο και το εργατικό κίνημα. Δεν έχει
αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να μετατρέψει σε
κανονικότητα τα κολαστήρια, τις παράνομες
επαναπροωθήσεις, τη στέρηση του ΑΜΚΑ,
τον εγκλεισμό των προσφύγων στα στρατό-
πεδα με το πρόσχημα της δημόσιας Υγείας.
Έχει δώσει μάχες για να μην εφαρμοστούν
τα ολοένα και πιο αντιδραστικά μέτρα της ΝΔ
για το μεταναστευτικό. Πιο πρόσφατο παρά-
δειγμα το διήμερο κινητοποιήσεων του Εργα-
τικού Κέντρου Λέσβου, το οποίο στην προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να στήσει νέο στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης στον Καρά Τεπέ,
απαντάει με το αίτημα για αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες, ασφαλή μεταφορά τους στην εν-
δοχώρα, τεστ για όλους και στέγαση.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε αναβρα-
σμό οι χώροι της Παιδείας και της Υγείας.
Εκεί όπου έχουν δοθεί οι μεγαλύτερες αντι-
ρατσιστικές μάχες των τελευταίων ετών. Η
μάχη για να γραφτούν τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία και να απομονωθούν οι φασί-
στες που προσπάθησαν τα τα διώξουν. Η μά-
χη για να είναι ανοιχτά τα νοσοκομεία “για
κάθε μετανάστη και ανασφάλιστο”. Ταυτό-
χρονα το εργατικό κίνημα ετοιμάζει έναν
απεργιακό ξεσηκωμό για την καταδίκη των
ναζί της Χρυσής Αυγής στις 7 Οκτώβρη. Η
πάλη για την καταδίκη των ναζί δολοφόνων
είναι δεμένη με τους αγώνες ντόπιων και με-
ταναστών ενάντια στον ρατσισμό, αφού αυτή
ήταν η κοφτερή άκρη του μαχαιριού με το
οποίο η Χρυσή Αυγή προσπάθησε να επιβά-
λει τον τρόμο στις γειτονιές.

Το κάλεσμα των “Χωρίς Χαρτιά” από τη
Γαλλία για μια αντιρατσιστική ημέρα δράσης
στις 17 Οκτώβρη έχει ήδη βρει ανταπόκριση
εκτός Γαλλίας. Εκείνη τη μέρα, η ΚΕΕΡΦΑ
καλεί σε επισκέψεις – συγκεντρώσεις αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες στα στρατόπεδα.
Ντόπιοι, μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελ-
λάδα θα διεκδικήσουν, μαζί με τα αδέρφια
τους στη Γαλλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη,
να κλείσουν τα στρατόπεδα της ντροπής, να
έχουν όλοι πρόσβαση στο ΕΣΥ και αξιοπρεπή
στέγαση, χαρτιά στους μετανάστες, άσυλο
για όλες και όλους, σύνορα ανοιχτά.

Α.Φ.

Σάββατο 17/10
Αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες! 
Κλείστε τα στρατόπεδα-
ανοίξτε τις πόλεις!
• Σχιστό 12μεσ
• Μαλακάσα 3μμ
• Ελαιώνας 5μμ
• Θεσσαλονίκη Διαβατά 5μμ
• Γιάννενα Κατσικάς 5μμ
• Βόλος Άλλη Μεριά 12μεσ
• Καβάλα πρώην στρατόπεδο 

Ασημακοπούλου 2μμ

Η 
Μουσική 
στο 
πλευρό 
των 
προσφύγων
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ΥΠ. ΑΣΥΛΟΥ
Πίσω στη δουλειά
οι απολυμένοι

Με δικαστική απόφαση δικαιώνονται
οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι της
Υπηρεσίας Ασύλου των οποίων η

σύμβαση δεν είχε ανανεωθεί για εκδικητι-
κούς λόγους. 17 εργαζόμενοι από τους
650 συμβασιούχους τον περασμένο Απρί-
λιο, απολύθηκαν μέσω της μη άνανέωσης,
όλοι τους μέλη του σωματείου εργαζομέ-
νων με πλούσια συνδικαλιστική δράση. Οι
απολύσεις είχαν σημάνει έναν σπουδαίο
απεργιακό αγώνα εν μέσω πανδημίας, με
τη στήριξη πλήθους σωματείων, της ΑΔΕ-
ΔΥ και συλλογικοτήτων, ανάμεσά τους και
της ΚΕΕΡΦΑ.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο αναγνώρισε
ότι οι συμβάσεις θα έπρεπε να παρατα-
θούν και ότι η συμπεριφορά του Υπουργεί-
ου συνιστά και προσβολή της προσωπικό-
τητας των εργαζόμενων. 

Με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργα-
ζόμενων Συμβασιούχων της Υπηρεσίας
Ασύλου σημειώνει μεταξύ άλλων ότι “η
πρώτη δικαίωση των συναδέλφων και συ-
ναδελφισσών μας είναι από την μία νίκη
όλων μας, νίκη του Σωματείου, νίκη των
αγωνιζόμενων εργαζομένων, και από την
άλλη ήττα των σχεδίων καταστολής όσων,
υψώνουν λόγο, οργανώνονται και αντιστέ-
κονται. Το ΣΕΣΥΑ αναμένει το Υπουργείο
να συμμορφωθεί πλήρως με την δικαστική
απόφαση, οι συνάδελφοι/ισσες να επιστρέ-
ψουν στις προηγούμενες θέσεις τους και
στα καθήκοντα που είχαν πριν την ανυπέρ-
βλητα έκνομη απόφαση περί μη ανανέω-
σης των συμβάσεών τους. 

Ενότητα
Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και

όλους τους συναδέλφους να καλωσορί-
σουν πίσω στην Υπηρεσία Ασύλου τους συ-
ναδέλφους/ισσες, να εμπιστευτούν την ίδια
τη δύναμη της οργάνωσης μας, να μαζικο-
ποιήσουν και να ενισχύσουν την ενότητα
και την δράση του Σωματείου. Δηλώνουμε
απερίφραστα ότι κατά την κρίσιμη περίοδο
που ακολούθησε την καταστροφή του ΚΥΤ
Λέσβου στην Μόρια, το ΣΕΣΥΑ θα συνεχίσει
να αγωνίζεται για ανθρώπινες εργασιακές
συνθήκες και σεβασμό τόσο για τους/ις ερ-
γαζομένους/ες όσο και για τους/ις αιτούν-
τες/ούσες διεθνή προστασία”. 

Ωστόσο η εκδικητική κι αντισυνδικαλιστι-
κή στάση του Υπουργείου Μετανάστευσης
δεν σταματάει παρότι υποχρεώθηκε να κα-
λέσει στην εργασία τους τους πρώην απο-
λυμένους. Για κάποιους από αυτούς – ανά-
μεσά τους και την πρόεδρο του σωματείου
– επεφύλασε δυσμενείς μεταθέσεις σε δια-
φορετικά πόστα από αυτά που κατείχαν.
“Απαιτούμε από το Διοικητή της ΥΑ και την
Προϊσταμένη του Τμ. Ανθρώπινου Δυναμι-
κού να προβούν σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες
να επιστρέψουν στις θέσεις που κατείχαν
και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια
που θίγει τα συμφέροντά τους και στοχο-
ποιεί το Σωματείο”, ξεκαθαρίζουν οι εργα-
ζόμενοι.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Συλλαλητήριο 1 Οκτώβρη

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Λεφτά στους εργάτες
Όχι στα αφεντικά

Κινητοποίηση καλούν η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Θεάματος Ακροάματος και 24
καλλιτεχνικά σωματεία και σωματεία

εργαζομένων την Πέμπτη, 1 Οκτώβρη στην
Πλατεία Συντάγματος, στις 6μμ.

Καταγγέλλουν την κυβερνητική πολιτική για
στοχοποίηση των χώρων πολιτισμού και των
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ως εστίες μετάδο-
σης της επιδημίας του κορονοϊού. Η κυβέρνη-
ση μετά τα μέτρα που ακυρώνουν όλες τις συ-
ναυλίες, ανακοίνωσε την ακύρωση και των θε-
ατρικών παραστάσεων σε ανοιχτούς χώρους.
Όπως ειρωνικά γράφει το Support Art Wor-
kers: “Στο ανοιχτό θέατρο κολλάει ενώ σε εκ-
κλησίες, μετρό και δημόσιες υπηρεσίες δεν
κολλάει. Α ναι. ΚΑΙ στα αεροπλάνα ‘δεν κολ-
λάει’ αφού έτσι το απαίτησαν οι εταιρείες”.  

Η κοινή ανακοίνωση – κάλεσμα των σωμα-
τείων αναφέρει: ”Η Κυβέρνηση – συνεχίζον-
τας στο πλαίσιο υποχρηματοδότησης και απα-
ξίωσης του Πολιτισμού - από την αρχή αντιμε-
τωπίζει τον κλάδο ως τον τελευταίο τροχό της
αμάξης, ως κλάδο «μη πρώτης ανάγκης». Δεν
είναι τυχαία η απουσία έστω και μίας αναφο-
ράς στο προεκλογικό της πρόγραμμα, δεν εί-
ναι τυχαία η μείωση του προϋπολογισμού του
ΥΠΠΟΑ για το 2020, η έξωση των καλλιτεχνι-
κών μαθημάτων από τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Δεν είναι τυχαίες οι συμβάσεις και οι
αναθέσεις σε Ιδρύματα και Ιδιωτικούς φορείς
ως «σωτήρες» του Πολιτισμού, οι παράνομοι
διαγωνισμοί που, τελικά, ματαιώνονται, τα

ακέφαλα μουσεία, οι εξαγγελίες προγραμμά-
των που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, η απίστευτη
καθυστέρηση καταβολής όσων λίγων υποσχέ-
θηκαν. Δεν είναι, τελικά, τυχαίος ο, από την
Υπουργό, χαρακτηρισμός των καλλιτεχνών ως
«φοροφυγάδων» και «μαύρα» εργαζόμενων.

Ατόπημα
Η δήλωση αυτή της υπουργού πολιτισμού

αποτελεί μέγιστο ηθικό ατόπημα, τη στιγμή
μάλιστα που δεν υφίσταται ΙΧΝΟΣ εργασίας
τους τελευταίους μήνες με τα συνεχή μέτρα
της κυβέρνησης και των συνεχών αναβολών
και ακυρώσεων των πολιτιστικών δράσεων.
Με την δήλωσή της αυτή ενοχοποιεί χιλιάδες
οικογένειες εργαζομένων στον πολιτισμό. Ξε-
χνάει, μάλλον, η Υπουργός πως αυτά συμβαί-

νουν όταν – όπως η ίδια κυνικά δήλωσε στις 7
Μαΐου – η «αγορά αυτορρυθμίζεται» και το
Υπουργείο απλά κοιτά αμέτοχο, δηλώνοντας
«αναρμόδιο».

Παρά τη σύσσωμη αντίδραση όλου του κλά-
δου, αλλά και όλης της κοινωνίας, ακόμα και
τώρα, στην έναρξη της χειμερινής σεζόν, δεν
έχει υπάρξει κανένας σχεδιασμός. Μετά από
μήνες ανεργίας και πενιχρά μέτρα, που κάλυ-
ψαν μικρό μόνο μέρος των εργαζομένων, οι
χώροι όπου εργαζόμασταν έχουν σφραγιστεί ή
θα σφραγιστούν σύντομα. Ο κλάδος μας έχει
αυτή τη στιγμή πάνω από 90% ανεργία, ενώ
καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για το μέλλον.

Κι αυτό πρέπει να ανατραπεί! Η αντοχή μας
εξαντλήθηκε. Είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης”. 

Απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγ-
ματοποίησαν οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό-Τουρισμό τη Δευτέ-
ρα 28/9 το πρωί, πανελλαδική μέρα δράσης του κλάδου. Το Συν-

δικάτο Αττικής είχε κηρύξει στάση εργασίας από τις 10πμ μέχρι τις 2μμ. 

“Σήμερα είναι η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση στη 2η φάση της
πανδημίας”, δήλωσε ο Βασίλης Μυρσινιάς, μπουφετζής, μέλος του Συν-
δικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Αττικής. “Τις προηγούμενες μέρες κά-
ναμε ως εργαζόμενοι της κίνησης «Καμαριέρα» εξορμήσεις ενημέρω-
σης για τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Κυκλοφορήσαμε μια αφί-
σα που δίνει το στίγμα ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε τον αγώνα όλοι,
και αυτοί που είναι στα πόστα τους και όσοι είναι σε αναστολή ή χωρίς
εργασία αυτή τη στιγμή. Επίσης, πολλοί πήραν κείμενο εγγραφής στο
Συνδικάτο και θέλουν να κρατήσουν επαφή με μας για τη συνέχεια.

Η τελευταία περίοδος για τους εργαζόμενους στον κλάδο επιφύλασ-
σε διπλά και τριπλά πόστα στους χώρους δουλειάς. Με το πρόγραμμα
Συν-εργασία, οι αποδοχές είναι μικρότερες από το ύψος του μισθού,
με τους εργοδότες να πληρώνουν πολύ μικρό ποσοστό και τα υπόλοι-
πα να τους τα χαρίζει το κράτος.

Από την άλλη, είναι ο κόσμος που βρίσκεται ακόμα σε αναστολή ερ-
γασίας. Δεν είναι σε αναστολή γιατί δεν υπάρχει δουλειά, αλλά γιατί η
κυβέρνηση παρατείνει αυτό το μέτρο και το εκμεταλλεύονται οι εργο-
δότες. Μόλις πριν λίγες μέρες πληρώθηκαν το επίδομα για το μήνα
Ιούλη. Δηλαδή μένουν 2 μήνες απλήρωτοι. Χρειάζεται να δώσουμε έμ-
φαση και στα ένσημα. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα από την κυβέρνηση,
που έχει αφήσει τελείως ανενεργό το Σώμα ΕΠιθεώρησης Εργασίας.

Οι κινητοποιήσεις πρέπει να συνεχιστούν με εκ νέου προκήρυξη
απεργίας, πανελλαδική. Επίσης, θα δώσουμε το παρών στη μεγάλη αν-
τιφασιστική κινητοποίηση 7 Οκτώβρη, τη μέρα απόφασης της δίκης
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής”. 

“Από την αρχή της πανδημίας ό,τι μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση
έχουν δύο χαρακτηριστικά”, τόνισε ο Μανώλης Καμηλάκης, μέλος της
κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου Αττικής. “Το πρώτο  είναι ότι επι-
δοτεί αφειδώς το κεφάλαιο και αφήνει στο έλεος τους εργαζόμενους.
Το δεύτερο είναι ότι επιταχύνει όλα τα αντεργατικά μέτρα. Δεν υπάρχει
η ψευδαίσθηση ότι θα είναι προσωρινά για την πανδημία. Θέλουν να
μείνουν μόνιμα και να βγουν οι καπιταλιστές ωφελημένοι στην μετά Co-
vid εποχή. Με το επίδομα που δίνουν δεν μπορεί να ζήσει κάποιος. Ένα
πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων είναι εκτός του μηχανισμού στή-
ριξης και αν δεν κάναμε τόσες κινητοποιήσεις εδώ και μήνες, θα ήταν
εκτός η μεγάλη πλειοψηφία. Πάρα πολλοί είναι και οι άνεργοι του κλά-
δου. Για όλα αυτά διεκδικούμε να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων των
εργαζόμενων, να καταργηθούν τα αντεργατικά νομοσχέδια και να
υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία μας”.

Μάνος Νικολάου

10/9, Οι εργάτες της Τέχνης διαδηλώνουν στην Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου

28/9, Απεργιακή συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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ΕΜΔΥΔΑΣ

Πάλη για τις συντάξεις
ΠΕΝΕΝ

Έδεσαν 
τα πλοία

“Χρειαζόμαστε οδηγούς, τεχνικούς

Με πανελλαδική στάση εργασίας που κήρυξε η ΠΟ ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ την Πέμπτη 1 Οκτώβρη από την έναρξη του ωραρίου
μέχρι τις 12 το μεσημέρι, ξεκινούν οι μηχανικοί δημόσιοι

υπάλληλοι τη μάχη για τις συντάξεις. Στις 9πμ θα γίνει συγκέντρω-
ση στο υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου.

Σε απεργιακή κινητοποίηση για το θέμα των συντάξεων μέσα
στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτώβρη προσανατολίζεται και η
ομοσπονδία των εργαζόμενων στα ασφαλιστικά ταμεία, η ΠΟ-
ΠΟΠΚ, ενώ την Τρίτη 29/9 έχει προγραμματίσει συνάντηση με την
ΠΟΣΕ ΙΚΑ και την ομοσπονδία του ΟΑΕΔ για να συντονίσουν τη
δράση τους.

Η «έναρξη του συστήματος ταχύτατης ηλεκτρονικής έκδοσης
των συντάξεων», που είχε ανακοινώσει πανηγυρικά ο Βρούτσης,
θα μπορούσε να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο, αν δεν υπήρχαν οι
τραγικές συνέπειες για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, αλλά
και εργαζόμενους που παρότι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συντα-
ξιοδότησης αναγκάζονται να συνεχίσουν να δουλεύουν μέχρι τα 67
μέσα σε συνθήκες πανδημίας.

Η «προσωρινή σύνταξη» που παίρνει όποιος/α συνταξιοδοτείται
είναι το 40% της τελικής «κύριας σύνταξης», που για τους δημόσι-
ους υπάλληλους κυμαίνεται γύρω στα 670 ευρώ. Για πόσο χρονικό
διάστημα; Τουλάχιστον για τρία χρόνια με τα σημερινά δεδομένα.
Για το συμπλήρωμα της «επικουρική σύνταξης» και το «εφάπαξ» ο
χρόνος απόδοσης είναι πολύ μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΠΟΠΚ «ο συνολικός όγκος των
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων στο εννεάμηνο Ιου-
λίου 2019-Μαρτίου 2020, αυξήθηκε από 250.000 το καλοκαίρι του
2019 σε περίπου 300.000 τον Φεβρουάριο του 2020». Η μαζική από-
λυση συμβασιούχων του προγράμματος των «5.500 νέων πτυχιού-
χων» την περασμένη άνοιξη έχει φέρει ακόμα μεγαλύτερη διάλυση
στις υπηρεσίες. Αποτέλεσμα; Οι απονομές πλήρους «κύριας σύντα-
ξης» να έχουν κολλήσει εδώ και μήνες στο φθινόπωρο του …2017!

Εισφορές
Σαν να μην έφταναν αυτά, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καταγγέλλει ότι οι

μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι με παράλληλη και διαδοχική ασφά-
λιση δεν έχουν λάβει εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια και τέσσε-
ρις μήνες την οριστική σύνταξη τους, επισήμως λόγω «έλλειψης
λογισμικού», παρά το γεγονός ότι πλήρωναν για δεκαετίες αναγκα-
στικά διπλές εισφορές! Αυτό ισχύει για όλους τους σχεδόν
100.000 συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας στο δημόσιο και
στις πρώην ΔΕΚΟ (μηχανικούς, γιατρούς, νομικούς, γεωπόνους
κλπ).

Οι τραγικές «καθυστερήσεις» που έχουν φέρει οι περικοπές στα
ασφαλιστικά ταμεία, είναι κομμάτι της συνολικής επίθεσης στο
ασφαλιστικό που μεθοδεύει η κυβέρνηση της ΝΔ με τους διαβόη-
τους «τρεις πυλώνες» του Βρούτση: συνεχές ροκάνισμα των κύ-
ριων συντάξεων, «κεφαλαιοποιητικό» σύστημα σε επικουρική σύν-
ταξη και εφάπαξ με στόχο την παράδοση σε ιδιωτικά εταιρικά σχή-
ματα, σπρώξιμο προς τα ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα
των ασφαλιστικών εταιριών. Προοπτική είναι η ιδιωτικοποίηση της
ασφάλισης τόσο για τους «νέους» όσο και για τους «παλιούς» ερ-
γαζόμενους και τους συνταξιούχους, αφού κανένα επικουρικό τα-
μείο δεν θα μπορέσει να επιβιώσει χωρίς εισφορές.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με τη στάση εργασίας διεκδικεί την άμεση κα-
ταβολή όλων των υπό εκκρεμότητα συντάξεων και προσλήψεις μό-
νιμου προσωπικού στα ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα λέει όχι
στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης και στο κεφαλαιοποιητικό σύ-
στημα και ζητά δημόσιο και κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και
κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων.

Δεν πάει άλλο! Η μάχη για το ασφαλιστικό αφορά όλη την εργα-
τική τάξη σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η απεργία στην Υγεία
στις 15 Οκτώβρη είναι ευκαιρία τόσο για τις Ομοσπονδίες των
ασφαλιστικών ταμείων, όσο και για την ΑΔΕΔΥ, να συντονίσουν τη
δράση τους για να τη μετατρέψουν σε μια πανδημοσιοϋπαλληλική
απεργία ενάντια στο σφαγείο των συντάξεων.

Κώστας Πίττας, 
γραμματέας ΟΣΥΒΕΤ (Ομοσπονδία τ.ΥΠΑΝ), μέλος της ΕΜΔΥΔΑΣ 

Καθολική ήταν η συμμετοχή των
ναυτεργατών στην 24ωρη απερ-
γία στο λιμάνι του Πειραιά την

Πεμπτη 24/9. Την απεργία είχαν προ-
κηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών
Εμπορικού Ναυτικού(ΠΕΝΕΝ), η Πα-
νελλήνια Ένωση Μηχανικών (ΠΕΜΕΝ),
η Πανελλήνια Ένωση Κατώτερων Πλη-
ρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»,
η Πανελλήνια Ένωση Μαγείρων (ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ) και η Ένωση Ηλεκτρολόγων
(ΠΕΝΗΗΕΝ). Αγκυροβολημένα έμειναν
και τα πλοία στην πορθμειακή γραμμή
Κέρκυρας - Ηγουμενίτσας - Διαπον-
τίων νησιών, καθώς το τοπικό σωμα-
τείο ναυτεργατών συμπορεύτηκε με τα
σωματεία του Πειραιά.

Η απεργία των ναυτεργατών γίνεται
ενάντια στην ψηφισμένη από την κυ-
βέρνηση τροπολογία που κατατέθηκε
αιφνιδιαστικά  το καλοκαίρι από τον
Υπουργό Ναυτιλίας μέσα σε νομοσχέ-
διο του Υπουργείου Οικονομικών για
την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών.
Σύμφωνα με αυτήν την τροπολογία, οι
πλοιοκτήτες μπορούν να καταργήσουν
τις Συλλογικές Συμβάσεις που ισχύουν
στην Ελλάδα και να επιβάλλουν πολύ
χειρότερες διεθνείς συμβάσεις για
τους ποντοπόρους ναυτεργάτες. Επί-

σης, μεγάλη μάχη είναι να κατοχυρω-
θεί ο συνδικαλισμός, που είναι προ-
ϋπόθεση για να μπει φρένο στις αν-
τεργατικές επιθέσεις. Σε άρθρο της
τροπολογίας γίνεται παρέμβαση στο
συνδικαλιστικό κίνημα και στον τρόπο
διεξαγωγής των εκλογών.  

Περιφρούρηση
“Σε απεργιακή συγκέντρωση μπρο-

στά στους καταπέλτες των ακινητοποι-
ημένων πλοίων μετατράπηκε η περι-
φρούρηση της απεργίας των ναυτερ-
γατών στο λιμάνι του Πειραιά”, τονίζει
η ανακοίνωση της “Ανταρσία στο Λιμά-
νι” τη μέρα της απεργίας. “Οι ναυτερ-
γάτες, παρά τους εκβιασμούς και τις
απειλές, απήργησαν ενάντια στην πρό-
θεση της κυβέρνησης να νομοθετήσει
την κατάργηση των Συλλογικών τους
Συμβάσεων, κατά παραγγελία των
εφοπλιστών. Εκτός από τους ναυτερ-

γάτες με τα πανό και τις σημαίες της
ΠΕΝΕΝ, συμμετείχαν με πανό η Αγωνι-
στική Ταξική Ενότητα (ΑΤΕ-ΕΚΑ) και ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης.
Ήταν ακόμα εκεί πολλοί εκπρόσωποι
σωματείων από το δημόσιο και ιδιωτι-
κό τομέα, η Αντικαπιταλιστική Ανατρο-
πή στην Αττική με τον περιφερειακό
της σύμβουλο Κώστα Τουλγαρίδη και
η Ανταρσία στο Λιμάνι με τον επικεφα-
λής της Θανάση Διαβολάκη, δημοτικό
σύμβουλο Πειραιά.

Οι σημερινές απεργίες των ναυτερ-
γατών και των υγειονομικών, οι συγ-
κεντρώσεις μαθητών, εκπαιδευτικών
και καλλιτεχνών δείχνουν το δρόμο
της αντίστασης και της νίκης ενάντια
σε μια εγκληματική κυβέρνηση που
νομοθετεί κατά παραγγελία των αφεν-
τικών. Για την υπεράσπιση της ζωής
και των δικαιωμάτων μας”.

Μ.Ν.

“Την Πέμπτη, ένα μήνα νωρίτερα από τον αρχικό
σχεδιασμό θα βγουν τα πρώτα 10 επιπλέον λεω-
φορεία στους δρόμους της Αθήνας και μέχρι τα

τέλη Οκτωβρίου θα έχουν προστεθεί στο στόλο συνολικά
200 επιπλέον λεωφορεία των ΚΤΕΛ με τους δικούς τους
οδηγούς” ανέφερε σε πανηγυρικό τόνο ο υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών Καραμανλής στον Σκάι.

Αν δεν ήταν σε εξέλιξη το φούντωμα της πανδημίας, θα
μπορούσαμε να μιλάμε για το ανέκδοτο του μήνα. Χρει-
άστηκαν επτά ολόκληροι μήνες πανδημίας -και πάρα πολλά
χρόνια απόλυτης εγκατάλειψης (δέκα σύμφωνα με τον
υπουργό) των αστικών συγκοινωνιών- για να μας ανακοινώ-
σει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έρχονται τα πρώτα δέκα
λεωφορεία στην Αθήνα. Μόνο που η περίφημα “ανανέωση
του στόλου” είναι παραμύθι. 

Ούτε ένα από τα 500 συνολικά λεωφορεία για τα οποία
κάνει λόγο ο Καραμανλής δεν πρόκειται να μείνει στον στό-
λο του ΟΑΣΑ. Η κυβέρνηση χαρίζει στα ΚΤΕΛ, δηλαδή στον
ιδιωτικό τομέα εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αναλά-
βουν τις περιφερειακές διαδρομές έχοντας το θράσος να
τα προβάλει σαν την “φθηνότερη” λύση! Ενώ τον Ιανουά-
ριο, θα μας φέρει 300 επιπλέον λεωφορεία ηλικίας μέχρι 10
ετών (!) με leasing, με τον ίδιο τον υπουργό να ομολογεί
στο Σκάι ότι θα έχουν “ετήσιο κόστος ανά λεωφορείο
33.800, δηλαδή συνολικά το κόστος είναι περίπου 30 εκ.
ευρώ για 3 χρόνια. Εάν το δημόσιο αγοράσει τα αντίστοιχα
λεωφορεία, αστικού τύπου με 50 θέσεις, θα χρειαστεί του-
λάχιστον 60 εκ. ευρώ”! “Με τα συνολικά 140 εκατ. ευρώ
που θα μας κοστίσει το «επιτελικό» σχέδιο των μεταχειρι-
σμένων στην τετραετία, θα μπορούσαμε να αγοράσουμε
τουλάχιστον 600 καινούργια πετρελαιοκίνητα λεωφορεία ή
300 καινούργια πετρελαιοκίνητα και 110 καινούργια ηλε-

κτρικά λεωφορεία” γράφει σχετικά ο Γιάννης Μπαζαίος
στην ΕφΣυν.

Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση
στις συγκοινωνίες αλλά προτιμάει να σπαταλάει εκατομμύ-
ρια σε προσωρινές “λύσεις”, γιατί πολύ απλά αυτό που επι-
διώκει είναι η σταδιακή ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοι-
νωνιών – με όσους χρησιμοποιούν καθημερινά τα (ούτως ή
άλλως επιδοτούμενα) ΚΤΕΛ για να πάνε στη δουλειά τους
να γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει ταλαιπωρία, αραιά
δρομολόγια και ακριβά εισιτήρια. 

Γι' αυτό και είναι απατηλές οι ούτως ή άλλως ελάχιστες
655 προσλήψεις συνολικά σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ (“για πρώτη
φορά μετά από 10 χρόνια από μία κυβέρνηση κεντροδε-
ξιά”, όπως δήλωσε ξεδιάντροπα ο υπουργός) καθώς οι πε-
ρίπου 500 οδηγοί που θα προσληφθούν στα τέλη της χρο-
νιάς, θα βοηθήσουν για την κυκλοφορία μόνο 200 οχημά-
των ενώ συνολικά σύμφωνα με τον Γ.Μπαζαίο, “θα μπορού-
σαν να κυκλοφορήσουν ακόμη και 1.350 λεωφορεία (μετά
από μικροεπισκευές) και ώς 250 τρόλεϊ, εάν υπήρχε η πολι-
τική βούληση και οι αντίστοιχοι οδηγοί”. 

Χρειαζόμαστε άμεσα καινούργια λεωφορεία, μαζικές
προσλήψεις, οδηγούς αλλά και τεχνικούς, που να μπορούν
να συντηρούν τον στόλο” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Αντώνης Πλακας, τεχνικός στο αμαξοστάσιο του Βο-
τανικού, και παλαίμαχος αγωνιστής από την περίοδο των
αγώνων της ΕΑΣ. “Όπως κάναμε και στο παρελθόν, οι ερ-
γαζόμενοι και ο λαός πρέπει να σταθούμε ενάντια σε κάθε
απόπειρα ιδιωτικοποίησης των συγκοινωνιών”.  

Γ.Π. 

και νέα λεωφορεία”

24/9, Απεργία ναυτεργατών. Φωτό: ΣΕΚ Πειραιά
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ΠΕΜΠΤΗ 1/10
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Γερμανός 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Βαλτετσίου με Ζ. Πηγής 8μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Βασιλόπουλος Πλατεία 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 5μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γ. Ολυμπίου 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ)7.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγ. Θεράποντα7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρ. Φεραίου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν 11.30 πμ
ΙΛΙΣΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σκοπευτήριο 6μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία Έβερεστ 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
NIKAIA Λαϊκή Παιδική Στέγη 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σκλαβενίτης Τσαλδάρη 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή με Ναβαρίνου 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 12μ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου με Μαρτίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10
ΓΟΥΔΙ Πλ. Αγίου Θωμά 7μμ

ΤΡΙΤΗ 6/10
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραΐσκου 7μμ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιτα-
λιστικό κίνημα
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 
θέατρο Εθν. Αντίστασης 7.30μμ
Από το Black Lives Matter στην Αμερική
ως τη μάχη να μπουν στη φυλακή οι νεο-
ναζί στην Ελλάδα
Ομιλητές: Κώστας Κουρούπης, Μαρία Κα-
στελιώτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 πλατεία Ηρώ 8μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντί-
σταση στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Κισσάβου 11, 7.30μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιτα-
λιστικό κίνημα
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Πολύκεντρο 8μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο -
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο -
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές
Ομιλήτρια: Σοφία Μπεν Ζελούν

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9, καφέ Ποέτα 7μμ
Εκλογές στις ΗΠΑ, η ώρα του «μικρότε-
ρου κακού»;
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο -
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Πέτρος 7μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο -
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές

Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 θεατράκι Αναύρου 8μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Κήπος 7.30μμ
Στη φυλακή οι νεοναζί – καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες – Αντιφασιστική απεργία 7
Οκτώβρη
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 
καφενείο πλατείας Σουρμένων 7.30μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Αντιφασιστική απεργία 7 Οκτώβρη
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 
καφέ Μυρτίλο (πάρκο Καπάψ) 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντί-
σταση στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Family cafe 7μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο -

Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Μύλος 7μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

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

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Εκλογές στις ΗΠΑ, η ώρα του «μικρότε-
ρου κακού»;
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Ηλιόπετρα, 
στοά Θησέως και Αγ.Πάντων 7μμ
Στο δρόμο για τις 7/10 – Η μάχη της Μό-
ριας 
Ομιλήτρια: Εύη Μαχοβίτσκαγια

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 
στου Βασίλη (πλατεία Δουργουτίου) 8μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ. Νικολάου) 7.30μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 Goody’s 7.30μμ
Εργατική τάξη, ο «ιστορικός νεκροθά-
φτης» σήμερα
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Εκλογές στις ΗΠΑ – Η ώρα του «μικρότε-
ρου κακού»;
Ομιλήτρια: Αθηνά Πολίτη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 Βαρνάβα καφέ 7μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΙΚΑΙΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 1/10 
δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιτα-
λιστικό κίνημα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 8/10 
δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο -
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 δημαρχείο 7μμ
Αντιφασιστική απεργία 7 Οκτώβρη 
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 
καφέ μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Καταδίκη των νεοναζί – Αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες – Αντιφασιστική απερ-
γία 7 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 πλ. Ρήγα Φεραίου 7μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιτα-
λιστικό κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όρ. 7μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο -
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Γιώτης 8μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο -

Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές
ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Γέφυρες 6μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιτα-
λιστικό κίνημα
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 6.30μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 6.30μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

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 ανθρώ-
πινες 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
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Στις δυο τελευταίες βδομάδες του Σε-
πτέμβρη του 1970 μια βροχή από οβίδες
και σφαίρες και βόμβες ναπάλμ έπεφτε

στις παράγκες και τα φτωχόσπιτα των στρατο-
πέδων που ζούσαν στριμωγμένοι χιλιάδες Πα-
λαιστίνιοι πρόσφυγες. Όμως, αυτή η κόλαση
του πυρός δεν ερχόταν, αυτή τη φορά, από τα
τανκς, τα κανόνια και τα αεροπλάνα του Ισ-
ραήλ. Ερχόταν από τον στρατό του βασιλιά
Χουσεΐν της Ιορδανίας και τα στρατόπεδα βρί-
σκονταν γύρω από την πρωτεύουσα Αμμάν και
σε άλλες πόλεις της χώρας. Οι μάχες κράτη-
σαν μέχρι τα τέλη του μήνα, κόστισαν χιλιάδες
νεκρούς και έμειναν στη μνήμη των Παλαιστι-
νίων ως ο «Μαύρος Σεπτέμβρης». 

Το κράτος του Ισραήλ είχε θεμελιωθεί το
1948 με την εθνοκάθαρση εκατοντάδων χιλιά-
δων Παλαιστινίων από τα χωριά και τις πόλεις
της ιστορικής Παλαιστίνης. Αυτή η καταστρο-
φή, η Νάκμπα στα αραβικά, δεν ήταν το τέλος.
Το κράτος των σιωνιστών εποίκων από τη δε-
καετία του ’50 έπαιζε το ρόλο του μαντρόσκυ-
λου των ιμπεριαλιστών της Δύσης στη Μέση
Ανατολή. Τον Ιούνη του 1967 στον «πόλεμο
των έξι ημερών» ο στρατός του κατέλαβε τη
Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, τη Λωρίδα της Γά-
ζας, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα Υψίπεδα
του Γκολάν. 

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι βρέθη-
καν σε καθεστώς ισραηλινής κατοχής. Χιλιά-
δες πήραν, πολλοί ξανά, το δρόμο της προ-
σφυγιάς. Η ήττα των τριών αραβικών στρατών
ήταν σημείο καμπής και για το παλαιστινιακό
κίνημα αντίστασης και για την Ιορδανία. 

H παλαιστινιακή αντίσταση δεν είχε σταμα-
τήσει από τη δεκαετία του 1940. Όμως, από τα
τέλη της δεκαετίας του ’50 μια νέα οργάνωση,
η Φατάχ με ηγέτη τον Γιασέρ Αραφάτ άρχισε
να κυριαρχεί στο κίνημα. Η στρατηγική της
ήταν ο ένοπλος αγώνας ενάντια στο κράτος
του Ισραήλ με την ελπίδα ότι επί τέλους τα
«αδελφά» αραβικά καθεστώτα θα έκαναν το
καθήκον τους. Η Φατάχ κατόρθωσε να θέσει
υπό τον έλεγχό της την Οργάνωση για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) που εί-
χε ιδρύσει το καθεστώς του Νάσερ της Αιγύ-
πτου. 

Φενταγίν
Η ταπεινωτική ήττα των αραβικών στρατών

τον Ιούνη του 1967 ενίσχυσε το κύρος των Πα-
λαιστινίων μαχητών, των «φενταγίν», που τα
έβαζαν με το πάνοπλο Ισραήλ την ώρα που οι
αραβικές πρωτεύουσες έβαζαν την ουρά κάτω
από τα σκέλια. Αυτό το κύρος πήρε πελώριες
διαστάσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο. 

Η ημερομηνία ήταν 21 Μάρτη 1968 και ο τό-
πος ήταν η κωμόπολη της Ελ-Καράμα στην
κεντρική Ιορδανία, πολύ κοντά σε μια γέφυρα
προς την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο ισραηλι-
νός στρατός εξαπέλυσε μια ισχυρή επίθεση,
με 15 χιλιάδες στρατιώτες και δεκάδες άρμα-
τα μάχης για να καταστρέψει τη βάση των Πα-
λαιστινίων μαχητών στην πόλη. 

Όμως, αυτή τη φορά, οι Παλαιστίνιοι δεν τή-
ρησαν την κλασσική αντάρτικη τακτική της
υποχώρησης μπροστά σε υπέρτερες δυνά-
μεις. Περίπου 300 μαχητές/τριες στάθηκαν και
πολέμησαν σε μια μάχη εκ παρατάξεως. Μο-
νάδες του ιορδανικού στρατού αναγκάστηκαν
να εμπλακούν στη μάχη. Οι ισραηλινές μονά-
δες αποχώρησαν με σοβαρές απώλειες. 

Η λέξη Καράμα σημαίνει «αξιοπρέπεια» στα
αραβικά. Ήταν η πρώτη νίκη των αραβικών
όπλων, έστω και μικρή, από το 1948. Κι ήταν

έργο, ουσιαστικά, των Παλαιστίνιων ανταρτών.
Στα στρατόπεδα των προσφύγων χιλιάδες νέοι
και νέοι έσπευδαν να ζητήσουν την κατάταξή
τους στα ένοπλα τμήματα της Φατάχ και άλ-
λων οργανώσεων όπως το Λαϊκό Μέτωπο για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 

Ο βασιλιάς Χουσεΐν της Ιορδανίας προσπά-
θησε να κερδίσει κι αυτός κύρος από τη νίκη
στην Καράμα. Μια γνωστή φωτογραφία της
εποχής τον δείχνει να επιθεωρεί ένα κατε-
στραμμένο ισραηλινό τανκ. Εκεί έκανε και τη
δήλωση: «Θα έρθει ο καιρός που θα γίνουμε
όλοι φενταγίν». Μόνο αφελείς θα μπορούσαν
να πιστέψουν αυτή τη δήλωση. 

Η Ιορδανία ήταν μέχρι το 1946 προτεκτορά-
το της Βρετανίας, κι όταν έγινε ανεξάρτητη η
βασιλική οικογένεια συνέχισε να στηρίζεται
στη βρετανική βοήθεια. Μέχρι το 1956 επικε-
φαλής του ιορδανικού στρατού ήταν ο στρα-
τηγός σερ Τζον Μπέγκετ Γκλαμπ, γνωστός ως
Γκλαμπ Πασά. Οι μεγάλοι γαιοκτήμονες, οι κα-
πιταλιστές και οι στρατηγοί ήταν τα στηρίγμα-
τα του Χουσεΐν. 

Κι όλοι αυτοί ένιωθαν ότι απειλούνται από
την ανάπτυξη της παλαιστινιακής αντίστασης
στην επικράτειά τους. Ουσιαστικά η PLO και οι
οργανώσεις της ασκούσαν ντε φάκτο έλεγχο
όχι μόνο στα στρατόπεδα των Παλαιστίνιων
προσφύγων αλλά και σε πόλεις και χωριά στη
βόρεια Ιορδανία και το ίδιο το Αμμάν. Στον διε-
θνή τύπο γινόταν λόγος για το «κράτος εν
κράτει» και την «ανομία» των παλαιστινιακών
οργανώσεων στην Ιορδανία. 

Στην πραγματικότητα, η Παλαιστινιακή Αντί-
σταση γινόταν η πυροδότης ενός κινήματος
ενάντια στην κυβέρνηση και την άρχουσα τά-
ξη. Άλλωστε, ένα μεγάλο τμήμα του ιορδανι-
κού πληθυσμού ήταν παλαιστινιακής καταγω-
γής. Οι οργανώσεις της Αριστεράς, όπως το
Λαϊκό και το Δημοκρατικό Μέτωπο, άρχισαν να
βάζουν το πραγματικό ζήτημα με το σύνθημα:

«Όλη η Εξουσία στην Αντίσταση!». 
Για την κεντρική ηγεσία της Φατάχ μια τέ-

τοια προοπτική ήταν ανάθεμα. Επέμενε στην
αρχή της «μη-ανάμιξης στις εσωτερικές υπο-
θέσεις» των αραβικών καθεστώτων. Πίστευε
ότι οι ταξικές διαφορές στους Παλαιστίνιους
και τους Άραβες έπρεπε να παραμεριστούν
μπροστά στον εθνικό στόχο της Παλαιστίνης.
Ήθελε ένα κίνημα που θα πίεζε τους Άραβες
ηγέτες να αντιμετωπίσουν το Ισραήλ. Οι «Άρα-
βες ηγέτες», δηλαδή οι άρχουσες τάξεις, δεν
είχαν βέβαια τις ίδιες προτεραιότητες. 

Συγκρούσεις
Τον Φεβρουάριο του 1970, ύστερα από μια

επίσκεψη στον Αμερικανό πρόεδρο Νίξον και
τον Αιγύπτιο πρόεδρο Νάσερ, ο Χουσεΐν ανα-
κοίνωσε ότι απαγορεύει τη δράση όλων των
παλαιστινιακών οργανώσεων. Ένοπλες συγ-
κρούσεις με 300 περίπου νεκρούς ξέσπασαν
στους δρόμους του Αμμάν μεταξύ των δυνά-
μεων ασφαλείας της χώρας και παλαιστίνιων
μαχητών.

Τελικά, κάτω από την πίεση των δικών της
μαχητών, την απαίτηση των αριστερών οργα-
νώσεων στην PLO αλλά και τις επιθέσεις του
ιορδανικού κράτους που εντείνονταν -ανάμεσα
στο Φλεβάρη και τον Ιούνη του 1970 πάνω από
1.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους- η
Φατάχ αναγκάστηκε να δράσει. Στις αρχές Σε-
πτέμβρη κάλεσε γενική απεργία με αίτημα μία
λαϊκή συντακτική συνέλευση η οποία θα επέ-
λεγε νέα κυβέρνηση με παλαιστίνιους αντιπρο-
σώπους. 

Στις 15 Σεπτέμβρη, ο βασιλιάς Χουσεΐν
απάντησε κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο. Την
επόμενη ημέρα, ο στρατός επιτέθηκε στο αρ-
χηγείο της PLO στο Αμμάν και σε παλαιστινια-
κά στρατόπεδα σε πολλές πόλεις της χώρας.
Ο Αραφάτ δήλωσε τότε πως «Η Παλαιστινιακή
επανάσταση θα πολεμήσει για να υπερασπίσει

τον εαυτό της μέχρι τέλος -μέχρι η φασιστική
στρατιωτική κυβέρνηση να ανατραπεί». 

Ήταν, όμως, πολύ αργά. Παρά τη σφοδρή
αντίσταση, ο ιορδανικός στρατός δολοφόνησε
χιλιάδες Παλαιστίνιους και κατέστρεψε το με-
γαλύτερο μέρος των παλαιστινιακών υποδο-
μών. Οι ιορδανικές πηγές αναφέρουν 3.400
παλαιστίνιους νεκρούς στις δέκα μέρες που
κράτησε η σφαγή, οι παλαιστινιακές ανεβά-
ζουν τον αριθμό στους 10.000, κύρια αμά-
χους.

Η παλαιστινιακή ηγεσία περίμενε ότι τουλά-
χιστον τα «προοδευτικά» αραβικά καθεστώτα
θα βοηθούσαν. Το συριακό καθεστώς έστειλε
μονάδες τανκ που αποσύρθηκαν μετά από με-
ρικές αψιμαχίες μιας και δεν είχαν καν αερο-
πορική κάλυψη. Ο Χαφέζ Αλ Άσαντ, ο μπαμ-
πάς του Μπασίρ που κυβερνάει σήμερα την
Συρία, ως αρχηγός της αεροπορίας αρνήθηκε
να στείλει αεροπλάνα. Οι ιρακινές δυνάμεις
που στάθμευαν στην Ιορδανία έμειναν αμέτο-
χες. Ο Νάσερ, ο «ηγέτης της αραβικής επανά-
στασης» όπως αυτοαποκαλείτο και υποτιθέμε-
νος προστάτης των Παλαιστινίων, έμεινε κι αυ-
τός άπραγος.

Αντίθετα, ο Χουσεΐν είχε πλουσιοπάροχη
βοήθεια. Ο αμερικάνικος Έκτος Στόλος κινη-
τοποιήθηκε για «ασκήσεις», μονάδες πεζοναυ-
τών μπήκαν σε ετοιμότητα σε αμερικάνικες βά-
σεις στη Μεσόγειο, αμερικάνικα όπλα και χρή-
ματα -και, σύμφωνα με παλαιστινιακές καταγ-
γελίες, και ισραηλινά- άρχισαν να καταφθά-
νουν για να τον στηρίξουν. 

Στις 27 Σεπτέμβρη, σε μία συνάντηση του
Αραβικού Συνδέσμου στην Αίγυπτο, Αραφάτ
και Χουσεΐν συμφώνησαν να λήξουν τη διαμά-
χη. Λίγες ώρες μετά, ο Νάσερ, που επέβλεπε
τη συμφωνία, πέθανε από ανακοπή. Ο Χουσεΐν
άρπαξε την ευκαιρία για να συνεχίσει την επί-
θεσή του και οι δυνάμεις του κυνήγησαν την
PLO από πολλές περιοχές του Αμμάν και άλ-
λων πόλεων. 

Τους επόμενους μήνες χρησιμοποίησε
τανκς, αεροπλάνα και βαρύ πυροβολικό για να
σπρώξει τους Παλαιστίνιους στο νότιο τμήμα
της χώρας. Το τελικό χτύπημα ήρθε τον Ιούλη
του 1971, κατά τη διάρκεια του οποίου σκοτώ-
θηκαν 3000 Παλαιστίνιοι. Ο Αραφάτ και οι δυ-
νάμεις του εγκατέλειψαν τη χώρα μεταφέρον-
τας την επιχειρησιακή τους βάση στον Λίβανο.

Ο Μαύρος Σεπτέμβρης τέλειωσε με το ξερί-
ζωμα της Παλαιστινιακής Αντίστασης στην
Ιορδανία. Η ηγεσία της έβγαλε το πιο λάθος
συμπέρασμα: ότι οι Παλαιστίνιοι δεν πρέπει
ποτέ ξανά να απειλήσουν την σταθερότητα
των αραβικών κρατών. Κι άρχισε να ελπίζει ότι
θα διαπραγματευτεί με το Ισραήλ και τους
«συμμάχους» της τη δημιουργία ενός μίνι πα-
λαιστινιακού κράτους. Αυτός ο δρόμος έχει
αποδειχτεί αδιέξοδο στρωμένο με συμβιβα-
σμούς και άφθονο παλαιστινιακό αίμα. 

Πενήντα χρόνια μετά, μόνο η επανάσταση
των αράβων εργατών -ιδιαίτερα στην Αίγυπτο,
την πιο δυνατή χώρα στην περιοχή- μπορεί να
απελευθερώσει την Παλαιστίνη και όλες τις
άλλες χώρες από τον ιμπεριαλισμό. Ένα από
τα συνθήματα της αιγυπτιακής επαναστατικής
αριστεράς στις αρχές της δεκαετίας του 2000,
στις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστι-
νιακή Ιντιφάντα, ήταν: «Ο δρόμος για την Ιε-
ρουσαλήμ περνάει από το Κάϊρο». Γίνεται ξα-
νά επίκαιρο σήμερα. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Παλαιστίνη εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

50 χρόνια από τον
“Μαύρο Σεπτέμβρη”
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ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΧ
Πόλεμος και υδρογονάνθρακες

Από την περασμένη Κυ-
ριακή έχουν ξεσπάσει
πολεμικές συγκρούσεις

μεταξύ της Αρμενίας και του
Αζερμπαϊτζάν. Ο πόλεμος δεν
είναι καινούργιος. Η σύγκρου-
ση ξεκίνησε ήδη από το 1987,
πριν από τη διάλυση της
ΕΣΣΔ, και ήταν ένα από τα
σημάδια της τεράστιας κρί-
σης που αγκάλιαζε το σταλινι-
κό καθεστώς, καθώς οι διά-
φορες τοπικές γραφειοκρα-
τίες του γίγαντα που έπεφτε
επιχειρούσαν να αρπάξουν
για τον εαυτό τους μεγαλύτε-
ρο κομμάτι της εξουσίας και
του πλούτου. 

Μήλο της έριδος στη συγ-
κεκριμένη περίπτωση έγινε
το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Το
Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι
ένας θύλακας που βρίσκεται
μέσα στα επίσημα σύνορα
του Αζερμπαϊτζάν, αλλά οι κά-
τοικοί του ήταν στην πλειοψη-
φία τους Αρμένιοι. Το 1991 η
σύγκρουση μετατράπηκε σε
γενικευμένο πόλεμο, ο οποίος
έφτασε σε ανακωχή το 1994.
Στο μεταξύ είχαν χάσει τη
ζωή τους είκοσι χιλιάδες άν-
θρωποι, στρατιώτες και άμα-
χοι. Ενώ εκατοντάδες χιλιά-
δες, σχεδόν ένα εκατομμύριο,
έγιναν πρόσφυγες και προς
τις δύο πλευρές, μετά από
διώξεις και πογκρόμ εκατέρω-
θεν. 

Η σύγκρουση επί της ου-
σίας δεν έληξε, αλλά “πάγω-
σε”. Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ
μετατράπηκε σε ντε-φάκτο
αυτόνομο κράτος υπό την
προστασία της Αρμενίας, το
οποίο διεθνώς δεν αναγνωρί-
ζεται. Από το “πάγωμα” του
1994, οι δύο χώρες έφτασαν
ξανά σε πολεμική σύγκρουση
το 2016, ενώ φέτος από το
καλοκαίρι η κατάσταση πήγαι-
νε προς το χειρότερο, με συγ-
κέντρωση στρατευμάτων και
κλιμάκωση της ρητορείας πε-
ρί “αδούλωτων αδερφών”
από τη μια μεριά και “αδού-
λωτων εδαφών” από την άλ-
λη. Ήδη η κατάσταση φαίνε-
ται να ξεπερνάει σε ένταση
τον πόλεμο του 2016 - κατα-
γράφονται 40 νεκροί. Το Ναγ-
κόρνο-Καραμπάχ έχει επιφά-
νεια όσο η μισή Κρήτη, είναι
γεμάτο δάση, και η μισή του
έκταση έχει υψόμετρο ένα χι-
λιόμετρο ή και παραπάνω. Σε
μια τέτοια περιοχή, και με τη
διαχωριστική γραμμή ανάμε-
σα στους αντίπαλους στρα-

τούς πολύ κοντά σε κατοικη-
μένες περιοχές, οι άμαχοι πέ-
φτουν θύματα από την πρώτη
στιγμή.

Ο Νότιος Καύκασος είναι
σταυροδρόμι ανταγωνισμών
για το φυσικό αέριο και το πε-
τρέλαιο. Οι μεγάλες πετρε-
λαϊκές εταιρείες (Τotal, BP και
άλλες) προσέχουν σαν τα μά-
τια τους τις σχέσεις τους με
το καθεστώς του Αζερμπαϊ-
τζάν. Ο αγωγός BTC φέρνει
πετρέλαιο από το Μπακού ως
το Τζεϊχάν, στη μεσογειακή
ακτή της Τουρκίας, ενώ και ο
TAP που κατασκευάζεται δια-
σχίζοντας τη Βόρεια Ελλάδα
από τους Κήπους του Έβρου
μέχρι την Αλβανία και από
εκεί στην Ιταλία είναι προ-
έκταση του αγωγού που φέρ-
νει αζερικό φυσικό αέριο από
την Κασπία.

Όξυνση
Ο πόλεμος αναδεικνύει μια

σειρά χαρακτηριστικά της πο-
λιτικής περιόδου που ζούμε.
Πρώτον, αντίθετα με τις προ-
βλέψεις ότι η περιβαλλοντική
κρίση βάζει σε δεύτερη μοίρα
τους υδρογονάνθρακες και
τις μοιρασιές για τα πετρέ-
λαια, οι συγκρούσεις και στον
Νότιο Καύκασο και στη Μέση
Ανατολή δείχνουν ότι οι αντα-
γωνισμοί οξύνονται. Οι ελίτ
του Αζερμπαϊτζάν (και μαζί
τους οι πολυεθνικές του πε-
τρελαίου) έζησαν το δικό
τους μπουμ μέσα στα 26 χρό-
νια που πέρασαν από τότε
που ο πόλεμος μπήκε προσω-
ρινά στο παρασκήνιο. Για την
BP τα κοιτάσματα του Αζερμ-
παϊτζάν είναι από τα σημαντι-

κότερα στα οποία έχει απλώ-
σει το χέρι της εδώ και δεκαε-
τίες. Κάποια στιγμή το Αζερμ-
παϊτζάν θα επέστρεφε στους
ανοιχτούς λογαριασμούς του
1994. Από τη μεριά της Αρμε-
νίας, τα χρόνια που πέρασαν
λειτούργησαν σαν επιβεβαί-
ωση του ντε-φάκτο ελέγχου
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, και
συσσωρεύοντας όπλα, με τη
στήριξη της Ρωσίας, επίσης
έδειχνε ότι κάποια στιγμή θα
επέστρεφε για να τελειώσει
τους ανοιχτούς λογαρια-
σμούς.

Το δευτερο χαρακτηριστικό
είναι η ορατή πλέον αποστα-
θεροποίηση της ιμπεριαλιστι-
κής “σταθερότητας”. Όταν
κατέρρεε η ΕΣΣΔ, οι ΗΠΑ εί-
χαν τη δυνατότητα να τρέ-
ξουν και να εξασφαλίσουν
τους δεσμούς τους με το
Αζερμπαϊτζάν και τα κοιτά-
σματά του. Αυτές οι δυνατό-
τητες περιορίστηκαν με τα
χρόνια. Αλλά, ακόμη και το
2000-2001 όταν καλλιεργούν-
ταν ελπίδες για ειρηνική επί-
λυση του ζητήματος, μπορού-
σαν να κάθονται στο ίδιο τρα-
πέζι με τη Ρωσία και τη Γαλ-
λία, στην ομάδα του Μινσκ
του ΟΑΣΕ. Ήταν η εποχή που
οι ΗΠΑ καλούσαν τη Ρωσία
να γίνει το όγδοο μέλος των
G-7. Αυτοί οι μήνες ή χρόνια
του μέλιτος έχουν περάσει.
Μεσολάβησε εκτός των άλ-
λων και ο πόλεμος στη Γεωρ-
γία το 2008, που συνορεύει
και με την Αρμενία και το
Αζερμπαϊτζάν.

Ο Τόμας ντε Βάαλ, ειδικός
στα αρμενο-αζερικά θέματα,
γράφει πως “Η Ουάσινγκτον

ήταν η τελευταία που εξέδω-
σε ανακοίνωση για τον πόλε-
μο. Δείχνει απώλεια ενδιαφέ-
ροντος για την περιοχή… Εί-
ναι σύμπτωμα ενός κόσμου
όπου οι ΗΠΑ δεν δρουν πλέον
για να εκτονώνονται περιφε-
ρειακές συγκρούσεις. Το
Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι
εξάλλου η τρίτη ζώνη στην
οποία βρίσκονται αντιμέτω-
πες η Τουρκία με τη Ρωσία,
μετά τη Συρία και τη Λιβύη.
Όσο για την ΕΕ, ποτέ δεν
έπαιξε σοβαρό ρόλο στη σύγ-
κρουση”.

Προβλήματα
Όμως, η αναζωπύρωση του

πολέμου δείχνει ότι και η Ρω-
σία έχει αντίστοιχα προβλή-
ματα να ελέγξει περιοχές που
θεωρεί πίσω αυλή της. Μετά
την Ουκρανία και τη Λευκο-
ρωσία στις οποίες έχει πλέον,
για διαφορετικούς λόγους,
ανοιχτές πληγές, το ίδιο βλέ-
πει και στο Νότιο Καύκασο.
Αν και έχει στρατιωτική βάση
και σύμφωνο “άμυνας” με την
Αρμενία, διατηρούσε για τον
εαυτό της τον ρόλο του εγ-
γυητή της σταθερότητας,
αποκαλώντας συμμάχους και
τις δύο χώρες. Όμως είμαστε
σε εποχή τέλους των εγγυή-
σεων.

Ο αγώνας ενάντια στον πό-
λεμο, τον εθνικισμό και τις
πολυεθνικές του πετρελαίου
που σπέρνουν μίσος από τη
Μεσόγειο ως την Κασπία είναι
ο μόνος δρόμος που μπορεί
να σώσει τους αθώους όλων
των πλευρών από τη σφαγή.

Νίκος Λούντος

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Νέες διαδηλώσεις
παρά την καταστολή

Οι κυβερνητικές εφημερίδες κυκλοφορούν με τίτ-
λο “Σίσι, είμαστε μαζί σου”. Τα κανάλια διακό-
πτουν το πρόγραμμα για να προβάλουν την αι-

γυπτιακή σημαία να ανεμίζει με τα λόγια “Ζήτω η Αίγυ-
πτος. Ζήτω ο Πρόεδρος Σίσι”.  Η αστυνομία ζητάει από
τα πολιτικά κόμματα του καθεστώτος να κινητοποι-
ήσουν τους οπαδούς τους για να οργανωθούν αντιδια-
δηλώσεις. Στην πλατεία Ταχρίρ στο Κάιρο, οι μπάτσοι
σταματάνε στον σωρό και ελέγχουν τα σακίδια. Για
ποιο λόγο; Κανείς δεν ξέρει επίσημα αφού τα ΜΜΕ
απαγορεύεται να γράψουν ότι στις 20 Σεπτέμβρη είχαν
καλεστεί διαδηλώσεις ενάντια στον δικτάτορα. 

Τα ΜΜΕ δεν γράφουν ούτε λέξη για τις διαδηλώσεις
-σαν να μην έγιναν. Ο Σίσι μετά από λίγες μέρες αναγ-
κάζεται να δηλώσει ότι θα απελευθερώσει 68 μικρά
παιδιά που είχαν συλληφθεί στις διαδηλώσεις. Στην
πραγματικότητα οι συλληφθέντες και οι συλληφθείσες
είναι εκατοντάδες. Όμως το ξέσπασμα των δολοφονι-
κών μηχανισμών του Σίσι ακόμη και σε βάρος μικρών
παιδιών που βγήκαν και διαδήλωσαν στα χωριά τους
κινδύνευε να τροφοδοτήσει καινούργιες μικρές εξεγέρ-
σεις στην επαρχία με ολόκληρο το χωριό να συγκεν-
τρώνεται μπροστά στο αστυνομικό τμήμα ή και στο πα-
ράρτημα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ρωγμή
Το καθεστώς της Αιγύπτου δείχνει όλο και περισσό-

τερο σημάδια πανικού που μοιάζουν “για το τίποτα”. Το
συμπέρασμα όμως βγάζει μάτια. Ο Σίσι δεν μπορεί να
αντέξει ούτε καν την εικόνα μιας μικρής διαδήλωσης
στην πλατεία Ταχρίρ. Φοβάται ότι αν υπάρχει έστω και
η παραμικρή ρωγμή που να δείξει ότι το καθεστώς έχει
πρόβλημα, δεν θα υπάρξει τρόπος να το φρενάρει. 

Όμως οι διαδηλώσεις έγιναν. Και αποκάλυψαν ρωγ-
μές πολύ μεγάλες. Στη χώρα που σε εξαφανίζουν αν
στραβοκοιτάξεις έναν αστυνομικό, ο κόσμος βγήκε σε
όλη τη χώρα και ποδοπάτησε πορτρέτα του Σίσι. Όπως
τονίζουν οι Επαναστάτες Σοσιαλιστές σε ανακοίνωσή
τους, η σημασία των διαδηλώσεων δεν μετριέται ούτε
με το μέγεθος, ούτε με το ποιος τις κάλεσε (ένας αντι-
πολιτευόμενος επιχειρηματίας από το εξωτερικό), αλλά
από τις συνθήκες μέσα στις οποίες έγιναν. Πέρσι, τέτοι-
ες μέρες, ήταν η πρώτη φορά που οργανώθηκαν διαδη-
λώσεις ενάντια στο καθεστώς μετά την άνοδο του Σίσι
στην εξουσία. Σε εκεινες τις διαδηλώσεις έγιναν πάνω
από τέσσερις χιλιάδες συλλήψεις. Ο κόσμος ξέρει με τι
έχει να αναμετρηθεί. Υπάρχουν βίντεο από την περα-
σμένη βδομάδα που δείχνουν την αστυνομία να χρησι-
μοποιεί πραγματικά πυρά. Έχει αναφερθεί ένας νεκρός.
Ο Σίσι πήρε την εξουσία ρίχνοντας τον πρώτο δημοκρα-
τικά εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας και δολοφονώντας
χιλιάδες διαδηλωτές μέσα σε μία μέρα στο δρόμο. Οι
φυλακές είναι γεμάτες με αγωνιστές και αγωνίστριες.

Οι Επαναστάτες Σοσιαλιστές γράφουν: “Οι αποφά-
σεις που πάρθηκαν μέσα σε πολύ μικρό διάστημα τε-
λευταία, όπως η αύξηση του εισιτήριου στο μετρό και
σε όλα τα μέσα μεταφοράς, οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό,
το φυσικό αέριο, το νερό, η μείωση του βάρους της
φρατζόλας, από μόνη τους η καθεμιά δεν κατάφερε να
οδηγήσει σε ξέσπασμα διαδηλώσεων. Το κράτος ήταν
ικανό να τις επιβάλει μέσα σε σιωπή, χάρη στις δυνά-
μεις καταστολής. Οι κινητοποιήσεις των τελευταίων
ημερών αμφισβητούν την εξουσία και στέλνουν μήνυμα
ότι οι διαδηλώσεις είναι εφικτές, ακόμη και απουσία
ΜΜΕ, κομμάτων, συνδικάτων ή άλλων πολιτικών και λαϊ-
κών οργανώσεων. Το περιβάλλον καταστολής μέσα στο

Το αζέρικο πυροβολικό
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οποίο ξετυλίχθηκαν πολλαπλασιάζει την αξία
τους, και το οικονομικό και κοινωνικό περι-
βάλλον τις καθιστά ειλικρινές θερμόμετρο
για το πώς νιωθει ο κόσμος στην Αίγυπτο”.

Στα χωριά της Άνω Αιγύπτου διαδηλώσεις
είχαν ξεκινήσει από νωρίτερα, ενάντια στην
αναγκαστική επίταξη γης από την κυβέρνη-
ση που αφήνει τον κόσμο χωρίς σπίτια. Πολ-
λά από τα παιδιά 10-15 χρονών που συνελή-
φθησαν είναι Νούβιοι, και οι διαδηλώσεις
ενάντια στην αστυνομία είχαν και χαρακτή-
ρα αντιρατσιστικό ενάντια στις διακρίσεις
προς όποιους έχουν πιο σκούρο δέρμα.

Ταυτόχρονα, ο Σίσι βρίσκεται μπλεγμένος
ανάμεσα στο βάλτο του λιβυκού εμφύλιου
και του κινδύνου πολέμου με την Αιθιοπία
για τη μοιρασιά των νερών του Νείλου. Την
ώρα που στον αραβικό κόσμο ξεσπάει η ορ-
γή για την ομαλοποίηση των σχέσεων των
καθεστώτων με το Ισραήλ, το αιγυπτιακό
κράτος περηφανευόταν την ίδια βδομάδα
γιατί δολοφόνησε δύο Παλαιστίνιους ψαρά-
δες από τη Λωρίδα της Γάζας που τόλμησαν
να περάσουν τα “θαλάσσια σύνορα”.  Είναι
τα θαλάσσια “σύνορα” που έχει μοιράσει και
με το Μητσοτάκη με τις περίφημες συμφω-
νίες για την ΑΟΖ.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
25/9 στο Τριμελές Πλημμελειοδι-
κείο Χανίων η εκδίκαση της δολο-

φονικής, τρανσφοβικής επίθεσης κατά της
Ήβης Καίσερλη το πρωί της 10ης Ιουνίου
του 2016 κοντά στα Νεώρια, στην παλιά
πόλη των Χανίων. Ήταν μια απρόκλητη ρα-
τσιστική και τρανσφοβική επίθεση που θα
μπορούσε να αποβεί μοιραία για την Ήβη. 

Παρόλα αυτά το δικαστήριο δεν καταλό-
γισε ρατσιστικό κίνητρο στους δύο δρά-
στες που αναγνωρίστηκαν από εργαζόμενη
του καταστήματος όπου έγινε η επίθεση,
αποφασίζοντας να μεταφέρει στο θύμα την
ευθύνη για να αποδείξει τις αιτίες της επί-
θεσης. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω
ήταν ο ένας δράστης να καταδικαστεί σε
12 μήνες με αναστολή για την επίθεση ενώ
ο δεύτερος αθωώθηκε αφού σύμφωνα με
την κατάθεση και της Ήβης, δεν συμμετεί-
χε στον ξυλοδαρμό της.

Ο δρόμος για μια τέτοια απόφαση είχε
ετοιμαστεί από πιο πριν αφού η κατηγορία
με την οποία παραπέμφθηκαν οι δύο κατη-
γορούμενοι στο Τριμελές Πλημμελειοδι-
κείο Χανίων ήταν «απρόκλητη επικίνδυνη
σωματική βλάβη από κοινού», χωρίς να
υπάρχει μέσα το ρατσιστικό κίνητρο της
επίθεσης λόγω ταυτότητας φύλου. 

Αλληλεγγύη
Από νωρίς το πρωί υπήρχε συγκέντρωση

αλληλεγγύης στην Ήβη και κατά των τραν-
σφοβικών επιθέσεων από αντιρατσιστικές
και queer συλλογικότητες από ολόκληρη
την Κρήτη. Όπως αναφέρει η Ήβη «Δεν
υπήρξε νίκη χτες μέσα στην αίθουσα [...] Η
νίκη υπήρξε όμως έξω από την αίθουσα, η
νίκη ήταν τα άμεσα αντανακλαστικά της
κοινωνίας που ζω, των φίλων μου, των συλ-
λογικοτήτων της πόλης, το τεράστιο κύμα
συμπαράστασης και αλληλεγγύης από
όλους αυτούς τους ανθρώπους... Η νίκη
ήταν ότι εγώ μπήκα και θα μπαίνω σε κάθε
μάχη στο προαύλιο περήφανη κι ελεύθερη
μαζί με τα 100αδες αδέρφια μου ενώ ο άν-
θρωπος που με χτύπησε μόνος κι από την
πίσω πόρτα.” Η υπόθεση δεν τελειώνει σε
αυτό το σημείο καθώς εναντίον της Ήβης
εκκρεμούν μηνύσεις από τους δράστες για
ψευδή καταμήνυση και για απρόκλητη επί-
θεση.

Η ΚΕΕΡΦΑ σε σχετική ανακοίνωση γρά-
φει ότι «Δεν θα αφήσουμε τους δρόμους
των Χανίων να μολυνθούν από το δηλητή-
ριο του σεξισμού, του ρατσισμού, της ομο-
φοβίας και της τρανσφοβίας. Η δικαιοσύνη
για τη δολοφονική επίθεση στην Ήβη όπως
και για τη δολοφονία του Ζακ είναι υπόθε-
ση όλης της εργατικής τάξης. Συνεχίζουμε
διεκδικώντας και στα Χανιά την οργάνωση
αντιφασιστικής απεργίας στις 7 Οκτωβρίου
απαιτώντας την παραδειγματική καταδίκη
των δολοφόνων νεοναζί της Χρυσής Αυγής
με μια απόφαση σταθμό».

Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ
Όχι στις
τρανσφοβικές
επιθέσεις

ΛΕΣΒΟΣ Κάτω τα χέρια από το ΠΙΚΠΑ

Αφού εκμεταλλεύτηκε την καταστροφή του κολαστηρίου της Μό-
ριας για να ανοίξει ένα νέο στρατόπεδο συγκέντρωσης στον Κα-
ρά Τεπέ, η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει και όποια δομή προ-

σφύγων λειτουργεί με ανθρώπινες συνθήκες. Ο λόγος για το ΠΙΚΠΑ,
μια αυτοδιαχειριζόμενη δομή αλληλεγγύης με προσφορά χρόνων στη
φιλοξενία και φροντίδα προσφύγων, και τη δημοτική δομή του Καρά Τε-
πέ που λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια στο παλιό πάρκο κυκλοφορια-
κής αγωγής. 

“Tο Καρά Τεπέ, ένας καταυλισμός πρότυπο με χωρητικότητα 1000
ατόμων, είναι ικανός να φιλοξενήσει τους αιτούντες άσυλο για όσες μέ-
ρες διαρκεί η καταγραφή και ταυτοποίηση τους από τις αρχές. Το ΠΙΚ-
ΠΑ επίσης, με χωρητικότητα 100-120 ατόμων μπορεί να φιλοξενήσει τις
πιο ευάλωτες περιπτώσεις, όπως έκανε μέχρι σήμερα πολύ αποτελε-
σματικά και με διεθνή αναγνώριση (βραβείο Nansen της Ύπατης Αρμο-
στείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες)” περιγράφει τους δύο χώρους το
Lesvos Solidarity. 

Ο Μηταράκης ανακοίνωσε την περασμένη βδομάδα ότι οι δύο δομές
θα αδειάσουν μέχρι το τέλος του Οκτώβρη και οι διαμένοντες θα μετα-
φερθούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ με επιστολή της προς την
αστυνομική διεύθυνση Λέσβου, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (μόνο ως ειρωνεία μπορεί
να ακουστεί το όνομα) του Υπουργείου Εργασίας, ζητάει την εκκένωση
του ΠΙΚΠΑ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Όπως ο ίδιος ο υπουργός Μετανά-
στευσης δήλωσε, το κλείσιμο του ΠΙΚΠΑ αποτελεί ικανοποίηση ενός
πάγιου αιτήματος της Ένωσης Ξενοδόχων. 

Οικογένειες
“Η Κυβέρνηση της ΝΔ κλείνει τον χώρο αλληλεγγύης ΠΙΚΠΑ στην Λέ-

σβο. Ένας χώρος που τους χαλεπούς καιρούς των έντονων κοινωνικών
αδικιών και του προσφυγικού προβλήματος στήριξε αμέτρητες οικογένει-
ες προσφύγων και μεταναστών, σηκώνοντας έτσι και ένα βάρος ολόκλη-
ρης της Λεσβιακής κοινωνίας”, σημειώνει η ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου και συνεχί-
ζει: “Η προσφορά του ΠΙΚΠΑ έχει καταγραφεί στη συνείδηση αλληλέγ-
γυων, ντόπιων και μεταναστών ως χώρος υπηρέτησης και εφαρμογής της
ζωντανής συμπαράστασης και στήριξης σε όλους τους κατατρεγμένους”.

“Όσο η ελληνική κυβέρνηση δεν προσφέρει αξιοπρεπείς δομές υποδο-
χής και φιλοξενίας στους πρόσφυγες, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμα-
στε την ανοιχτή δομή του ΠΙΚΠΑ. Δεν είναι ένας αγώνας για την υπερά-
σπιση ενός χώρου. Είναι ένας αγώνας για την προάσπιση της αλληλεγ-

γύης, της αξιοπρέπειας και της ισότητας. Όχι άλλη Μόρια. Η Αλληλεγγύη
θα νικήσει” υπογραμμίζουν οι άνθρωποι που λειτουργούν το ΠΙΚΠΑ.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι καταγγελίες των προσφύγων για τις συν-
θήκες διαβίωσης στο νέο στρατόπεδο του Καρά Τεπέ, όπου διαμένει
κόσμος που προηγούμενα βρισκόταν στη Μόρια.  Πλέον μόνο με ειδική
άδεια κατόπιν αίτησης θα μπορεί να βγαίνει κάποιος από το camp κι
όταν επιστρέφει θα βγαίνει ο επόμενος/η, θυμίζοντας όλο και περισσό-
τερο φυλακή. Τα παιδιά παίζουν δίπλα από πυροτεχνουργούς που ψά-
χνουν για παλιά εκρηκτικά. Για να προμηθευτεί κάποιος νερό και φαγη-
τό πρέπει να στηθεί σε ατελείωτες ουρές και το ντους για 13.000 αν-
θρώπους είναι μια μικρή δεξαμενή στην καρότσα ενός φορτηγού. “Στο
παλιό στρατόπεδο υπήρχε νερό για τρεις ώρες κάθε μέρα. Οπότε δεν
άλλαξαν πολλά. Περιμένουμε στην ουρά για φαγητό, μαγειρεύουμε στο
ύπαιθρο και κοιμόμαστε σε σκηνές χωρίς δάπεδα. Και ακούμε υποσχέ-
σεις για αλλαγή. Ακούσαμε πολλές υποσχέσεις και δεν άλλαξαν πολ-
λά”, σημειώνει μεταξύ άλλων πρόσφυγας που συμμετέχει στην ομάδα
Moria Corona Awareness Team.

Την ίδια στιγμή έρχονται στο φως σχέδια για άνοιγμα ενός νέου
στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Καμένο Δάσος, σε ένα έρημο απομα-
κρυσμένο χώρο κοντά σε πεδίο βολής του στρατού, όπως κατέληξε σύ-
σκεψη της δημοτικής αρχής, μαζί με τον τοπικό βουλευτή της ΝΔ και
στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και αποκαλύπτει η τοπική
ιστοσελίδα stonisi.gr.

Σ.Μ.

Οι διασώστες δεν είναι εγκληματίες

Την ώρα που διεθνή ειδησεογραφικά
πρακτορεία και ανθρωπιστικοί φορείς
κατηγορούν το ελληνικό κράτος για πα-

ράνομες βίαιες επαναπροωθήσεις προσφύ-
γων, αυτό σχηματίζει δικογραφία με κακουρ-
γηματικές κατηγορίες, σε βάρος διασωστών
κι εργαζόμενων σε ΜΚΟ που βοηθούσαν τους
πρόσφυγες να μην βρεθούν πνιγμένοι ή στα
χέρια των ένοπλων καουμπόιδων του Αιγαίου.  

Τριανταπέντε άτομα κατηγορούνται για “έν-
ταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκοπία,
παραβίαση μυστικών της Πολιτείας και του
κώδικα Μετανάστευσης”. Τα 33 από αυτά εί-
ναι μέλη οργανισμών με διεθνή αναγνώριση
στον τομέα της διάσωσης προσφύγων, αρκε-
τοί από αυτούς μέλη πληρώματος σκάφους
που έσωζε πρόσφυγες που βρίσκονταν στη
θάλασσα. Κατηγορούνται τώρα για κατασκο-
πία και παράνομη διακίνηση μεταναστών, για-
τί άκουσον άκουσον, παρείχαν βοήθεια μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής στους πρόσφυγες
που έκαναν το ταξίδι και τους πληροφορού-
σαν σχετικά με την επιχειρησιακή δράση της
ακτοφυλακής. Συνέλεγαν δε – σύμφωνα με τα
σαΐνια της ΕΥΠ – στοιχεία “εμπιστευτικού χα-
ρακτήρα”, σχετικά με τους χώρους συγκέν-
τρωσης προσφύγων στα τουρκικά παράλια,

τον χρόνο εκκίνησης των βαρκών, τις συντε-
ταγμένες τους, τον αριθμό των επιβαινόντων
κλπ. “Παράλογα” πράγματα για οργανισμούς
που δουλειά τους είναι να μαζέψουν ανθρώ-
πους εν πλω, πριν βρεθούν για πάντα στον
πάτο της θάλασσας.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δεν βρίσκει κου-
βέντα να πει για τις αποκαλύψεις που πέφτουν
βροχή σχετικά με την πραγματική εγκληματική
δράση στα νερά του Αιγαίου. Την Κυριακή
27/9, η βρετανική εφημερίδα Γκάρντιαν δημο-
σίευσε μια σειρά καταγγελίες προσφύγων που
περιγράφουν με λεπτομέρεια τις παράνομες
επαναπροωθήσεις της ελληνικής ακτοφυλα-
κής. “Σημαδεύοντάς μας με όπλα –πάνω από
τους μισούς ήμασταν γυναίκες, 6 μικρά παιδιά
κι αρκετοί ανήλικοι– μας ανάγκασαν να ανέ-
βουμε στο σκάφος τους και με μαχαίρια βύθι-
σαν τη φουσκωτή βάρκα. Το πρωί αφού βρι-
σκόμασταν σε τουρκικά νερά, μας έβαλαν σε
μια μικρή σωσίβια λέμβο. Κάποιοι δεν χώρα-
γαν και κολύμπησαν”, έλεγε μια μαρτυρία.
Ανάλογες καταγγελίες είχαν δημοσιεύσει πριν
λίγες μέρες οι New York Times και η Deutche
Welle, ενώ οι διωκόμενες ΜΚΟ είχαν καταγγεί-
λει επανειλημμένα τα push-backs.

Aίγυπτος
Συνέχεια από τη διπλανή σελίδα

Διεθνής συμπαράσταση στο ΠΙΚΠΑ. Φωτό: Μπρίστιν Κεντόφσκι



7 ΟΚΤΩΒΡΗ - ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Όλοι μαζί - να σβήσουν οι Ναζί!
Σε περιόδους κρίσης τα

ναζιστικά μορφώματα
αναβιώνουν. Το ίδιο το σύ-
στημα τα χρησιμοποιεί για να
καθοδηγήσει όλη την οργή
που νιώθει ο κόσμος προς
τους κατατρεγμένους του
πλανήτη. Το αντιφασιστικό
κίνημα όμως ήταν εκεί όλα
αυτά τα χρόνια και έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στο πώς
εξελίχτηκαν τα πράγματα.

Έδωσε απάντηση σε σχο-
λές, χώρους εργασίας, γει-
τονιές. Δεν είναι τυχαίο ότι
παρά την άνοδό της, η ΧΑ
δεν κατάφερε ποτέ να στα-
θεί στα πανεπιστήμια κι αυτό
χάρη στην επαναστατική
αριστερά και την δράση της.
Είναι αξιέπαινο ότι δεν υπήρ-
χε ούτε μια εμφάνιση της ΧΑ
στις γειτονιές που να μην
απαντηθεί με συγκεντρώσεις
αλληλεγγύης σε πρόσφυγες
και μετανάστες, δίνοντας σε
όλους δύναμη να νικήσουν
το φόβο. Είναι σημαντικό ότι
στους χώρους εργασίας η
ΧΑ απομονώθηκε πολύ νω-
ρίς. Κι ότι από την αρχή της
δίκης, φοιτητές και εργαζό-
μενοι βρίσκονταν έξω από τα
δικαστήρια με δεκάδες απο-
φάσεις από φοιτητικούς
συλλόγους, σωματεία.

Έχουμε χρέος να μη γυρί-
σουμε πίσω. Το σύνθημα
που λέει “του Παύλου οι δο-
λοφόνοι ήτανε πολλοί” πε-
ριέχει όλη την ουσία της
απόφασης που έρχεται. Η 7
Οκτώβρη πρέπει να είναι μια
μέρα νίκης, για όλους αυ-
τούς που φοβόντουσαν να
περπατήσουν στις γειτονιές
υπό το φόβο των πογκρόμ,
για όσους δέχτηκαν επιθέ-
σεις, για όσους πάλεψαν σε
κάθε επίπεδο ενάντια στο
φασισμό. Μια μέρα δικαίω-
σης για την οικογένεια του
Φύσσα και του Λουκμάν, για
τους συνδικαλιστές του ΠΑ-
ΜΕ, τους Αιγύπτιους ψαρά-
δες. Μια μέρα απεργίας
στους εργασιακούς χώρους,
που οι σχολές θα είναι κλει-
στές, που τα σχολεία που
τώρα σηκώνουν καταλήψεις
θα καταφέρεουν να είναι
εκεί. Για να κάνουμε από κοι-
νού ξεκάθαρο ότι ο ρατσι-
σμός και ο φασισμός δεν
έχουν θέση σε αυτή την κοι-
νωνία. 

Γεωργία Σακελλάρη, 
φοιτήτρια ΕΜΠ, ΑΡΙΣ

Στις 7 Οκτώβρη θα είμα-
στε στο Εφετείο όχι

γιατί πέθανε ένας άνθρω-
πος αλλά γιατί πέθαναν
πολλοί και συνεχίζουν να
πεθαίνουν από εδώ μέχρι
τις ΗΠΑ. Μας αφορά κι
εμάς, ασχέτως αν μας χω-
ρίζουν χιλιόμετρα. Νιώθω
περίεργα που εν έτη 2010
σκοτώνονται άνθρωποι λό-
γω διαφορετικότητας, λό-
γω φυλετικού ρατσισμού.
Ακόμα να καταλάβουμε ότι
οι χώρες είναι κομμάτια
γης χωρισμένες με γραμ-
μές και τίποτα παραπάνω.
Τι φταίει το κάθε προσφυ-
γόπουλο που γεννήθηκε
χωρίς να το επιλέξει το ίδιο
στην άλλη πλευρά της
γραμμής. Αν το χαμόγελο
του κάθε προσφυγόπουλου
αλλοιώνει το πολιτισμό
σου, τότε ο πολιτισμός σου
δεν αξίζει.

Στις 7 Οκτώβρη περιμέ-
νουμε την απόφαση για μια
τρομοκρατική κατά τη γνώ-
μη μου οργάνωση. Αν είχα-
με αντιδράσει στους πό-
νους των προσφύγων και
των μεταναστών, ο Παύλος
μπορεί να ζούσε. Ο Παύ-
λος λέγεται και Ζακ και
Τζορτζ Φλόιντ και Ταμίρ
Ράις. Μπορεί να είμαι εγώ,
εσύ, ο διπλανός σου. Μέχρι
σήμερα δεν έχει αποδοθεί
δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι
αυτοί πρέπει να μπουν ισό-
βια.

Ποιός θα φέρει πίσω στη
μάνα το παιδί της; Αυτοί οι
άνθρωποι πέθαναν για μας,
για τον καθένα μας που εί-
ναι διαφορετικός, που κιν-
δυνεύει εξαιτίας αυτού. Κι
εγώ έχω βιώσει μερικές
φορές το ρατσισμό λόγω
της καταγωγής μου. Να με
κοιτάξουν με υποτιμητικό
ύφος και να με πούνε “η
αρμένισσα” ή “η ρουμάνα”
επειδή δεν είμαι 100% ελ-
ληνίδα. Είναι τρομακτικό
πώς γίνεται να γεμίζουν τό-
σο πολύ με μίσος τα παι-
διά. Περνάνε μέσα τους αν-
τιλήψεις και ιδέες τελείως
λάθος. Στις 7 Οκτώβρη θα
πούμε όχι στο ρατσισμό, το
φασισμό, σε όποια επίθεση
γίνεται, για να φέρουμε δι-
καιοσύνη για τον Παύλο και
τον κάθε Παύλο.

Κατερίνα, 
μαθήτρια Λυκείου 

στο Π. Φάληρο

Είμαστε σε μια περίοδο με εικόνες όπως αυτές από τα Κα-
μένα Βούρλα, όπου 39 προσφυγόπουλα εμποδίζονται από

“αγανακτισμένους” κατοίκους να μείνουν σε τοπικό ξενοδο-
χείο και στη συνέχεια να έχουν τα απαραίτητα. Ή όπως αυτές
από τη Μόρια, όπου η αστυνομία του Χρυσοχοϊδη είναι χέρι
χέρι με τους φασίστες και χτυπάνε προσφύγισσες και παιδιά.
Χαρακτηρίζοντας τους πρόσφυγες ανεπιθύμητους, η κυβέρνη-
ση της ΝΔ δημιουργεί το κλίμα στο οποίο βρίσκουν την ευκαι-
ρία οι φασίστες να πατήσουν πόδι. Οι ευθύνες της, όπως και
ολόκληρης της ΕΕ, είναι τεράστιες.

Απέναντί τους βρίσκεται όμως πολύ δυνατό και ενωμένο το
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα. Όλα τα υγιή κομμά-
τια της κοινωνίας, εργαζόμενοι, συνδικάτα, μαθητές, φοιτητές,
κινήσεις γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+, άνθρωποι των γραμμάτων και
των τεχνών, πρόσφυγες, μετανάστες, άνεργοι και κάθε συλλο-
γικότητα, καλούν μαζικά στο Εφετείο στις 7 Οκτώβρη και ενώ-
νουν τις φωνές τους κατά της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι
συγκλονιστικό ότι πολύς κόσμος ετοιμάζεται να έρθει εκείνη
τη μέρα και από άλλες πόλεις για να είναι στη συγκέντρωση.
Όλες και όλοι στη προσυγκέντρωση στις 9πμ στο Μετρό Αμ-
πελοκήπων και στην πορεία στο Εφτείο για να απαιτήσουμε
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Εμείς έχουμε διαλέξει πλευ-
ρά. Θα είμαστε με τις μέλισσες, όχι με τους λύκους.

Χρύσα Δουζένη, 
Δίκτυο Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες, ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων

Ηριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας το τελευταίο διάστη-
μα, έχει παίξει σημαντικό ρόλο για την κλιμάκωση του

αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση, αφού μέρα με τη μέρα όλο
και περισσότεροι φοιτητές και μαθητές κατεβαίνουν στο
δρόμο για να παλέψουν μαζί με τους εργάτες, συνδέοντας
τις μάχες τους. Η μέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής πλη-
σιάζει και η νεολαία κλιμακώνει τους αγώνες με μαζικές κα-
ταλήψεις σε σχολεία αλλά και σε σχολές, στηρίζοντας τις
απεργίες σε μια σειρά από εργατικούς χώρους. Στην πο-
ρεία για την επέτειο δολοφονίας του Φύσσα και του Ζακ, η
νεολαία βγήκε μπροστά για να τσακίσει το ρατσισμό και το
φασισμό, το σεξισμό και την ομοφοβία.

Η οργή μετατρέπεται σε οργανωμένη πάλη, και το δίκτυο
που χτίζεται γίνεται όλο πιο δυνατό και συσπειρωμένο, έτοι-
μο να παλέψει και να διεκδικήσει. Η μέρα της απόφασης θα
παίξει καθοριστικό ρόλο, διότι θα στείλει το μήνυμα στην
κυβέρνηση, η οποία κλείνει σύνορα, χτίζει κλειστά
καμπ/στρατόπεδα συγκέντρωσης και σκοτώνει πρόσφυγες
πνίγοντάς τους στη θάλασσα, πως δεν θα αφήσουμε τους
φασίστες ελεύθερους να κάνουν κουμάντο. Στις 7/10 φοιτη-
τές και εργάτες, με τους Συλλόγους και τα Σωματεία μας,
τσακίζουμε ενωμένοι τον ρατσισμό, το φασισμό και το σύ-
στημα που τα γεννά. Ισόβια καταδίκη στους νεοναζί, αλλη-
λεγγύη στους πρόσφυγες.

Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια ΕΜΜΕ

Ηκαταδίκη της ΧΑ και η διάλυση
της ναζιστικής συμμορίας αποτε-

λεί ένα σταθμό στην πάλη του λαϊκού
εργατικού και αντιφασιστικού κινήμα-
τος στην χώρα μας. Θα αποτελέσει μια
δικαίωση των αγώνων του λαού μας,
για το δολοφονημένο αγωνιστή Π Φύσ-
σα, τον Σατζάν Λουκμάν, τους εργάτες
του ΠΑΜΕ, τους Αιγύπτιους ψαράδες,
για όλα τα θύματα της φασιστικής
βίας.

Δεν φτάσαμε μέχρι εδώ μόνο για να
πάει ισόβια ο δολοφόνος Ρουπακιάς
και να την γλυτώσουν τα αποβράσματα
της ηγεσίας της συμμορίας! Το θέμα
είναι να καταδικαστούν οι ηθικοί αυ-
τουργοί της δολοφονίας και των άλλων
εγκληματικών πράξεων της ΧΑ, δηλα-

δή ο Μιχαλολιάκος και όλη η ηγεσία
(νυν και πρώην) και να διαλυθεί η συμ-
μορία. Ο λαός έχει μιλήσει!! Δεν θα
συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο!! Ας το
έχουν αυτό υπόψη τους όλοι!!

Η καταδίκη της συμμορίας θα είναι
ένας σημαντικός σταθμός, αλλά όχι το
τέλος στην μάχη με την ακροδεξιά και
τον φασισμό. 

Γιατί πράγματι ο εθνικισμός γίνεται
επίσημη κρατική ιδεολογία όταν το ελ-
ληνικό κράτος αναγορεύει σε «ζωτικό
του χώρο» τα Δυτικά Βαλκάνια και την
Α. Μεσόγειο και οικοδομεί μια νέα «με-
γάλη ιδέα». Όταν με την δολοφονική
του πολιτική απέναντι στους πρόσφυ-
γες ενισχύει το κλίμα ξενοφοβίας και
ρατσισμού. Όταν με την απαράδεκτη

πολιτική του στο υγειονονομικό ζήτημα
που διακινδυνεύει την υγεία των εργα-
ζόμενων στο όνομα των κερδών της
ολιγαρχίας του πλούτου, ενισχύεται ο
ανορθολογισμός, η ακροδεξιά και οι
αντιλήψεις της.

Επομένως η πολιτική, ιδεολογική και
οργανωτική αντιπαράθεση με την
ακροδεξιά και τον φασισμό συνεχίζε-
ται. Με τα επιχειρήματα, στις αίθουσες
των δικαστηρίων και στο πεζοδρόμιο!
Είναι αγώνας και ενάντια στην αστική
πολιτική και ιδεολογία. Είναι αγώνας
αντικαπιταλιστικός! Και θα βγούμε νι-
κητές.

Αντώνης Δραγανίγος, 
ΝΑΡ, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

18/9, Κερατσίνι, Χιλιάδες στους δρόμους στα 7 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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