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Την περασμένη εβδομάδα, οι
μεγάλες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ
και στην ΕΕ, παρά τις μεταξύ

τους επιμέρους διαφωνίες και αντα-
γωνισμούς, σφράγισαν τις εξελίξεις,
δείχνοντας και στην τουρκική και
στην ελληνική κυβέρνηση, ποιος
έχει το πάνω χέρι στην Ανατολική
Μεσόγειο. Οι μεγάλοι παίκτες βαρά-
νε το ταμπούρλο των ανταγωνισμών
και οι τοπικοί υπο-ιμπεριαλισμοί πρέ-
πει να προσαρμόζονται.

Την ώρα ακριβώς που στις Βρυξέλ-
λες οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσιζαν ότι
δεν πρόκειται να υπάρξουν άμεσα κυ-
ρώσεις για την Τουρκία, ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτενμ-
περγκ ανακοίνωνε την επίσκεψή του
σε Ελλάδα και Τουρκία καθώς και την
εκκίνηση του στρατιωτικού μηχανι-
σμού για την αποκλιμάκωση των εντά-
σεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,
τονίζοντας ότι αυτός είναι το αποτέ-
λεσμα μιας σειράς συναντήσεων με-
ταξύ των τεχνικών κλιμακίων των δύο
χωρών. Η τελική ανακοίνωση της Συ-
νόδου της ΕΕ βάζει “υπό παρακολού-
θηση” την Τουρκία μέχρι τον Δεκέμ-
βρη και καλεί τον Ερντογάν να σταμα-
τήσει τις μονομερείς ενέργειες.

Σε αυτό τοπ πλαίσιο, στην Τουρκία
ο Ερντογάν και οι υπουργοί του  απέ-
συραν το ερευνητικό πλοίο «Γιαβούζ»
από την ΑΟΖ που διεκδικεί η Κύπρος,
μια εβδομάδα νωρίτερα από τη λήξη
της Navtex. Στην Ελλάδα, η απόπειρα
της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρα-
τίας να παρουσιάσει αυτές τις εξελί-
ξεις και την υπογραφή του Μητσοτά-
κη στην απόφαση της Συνόδου σαν
μια “εθνική επιτυχία” που κερδήθηκε
μετά από “πολύωρη μάχη”, κάνει
ακόμη και τους πιο θερμούς υποστη-
ρικτές της, να υπομειδιούν. 

Μήνες τώρα, από Σύνοδο υπουρ-
γών Εξωτερικών σε Σύνοδο Κορυ-
φής και τούμπαλιν, η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας, διεκδικούσε από
τους διεθνείς θεσμούς όλο και πιο
δραστικά μέτρα, διατυμπανίζοντας
σε όλους τους τόνους ότι αυτά βρί-
σκονται προ των θυρών και ότι το
τουρκικό κράτος είναι απολύτως
απομονωμένο απέναντι στα “αδιαμ-
φισβήτητα εθνικά δίκαια” της Ελλά-
δας. Τα πράγματα, βέβαια, εξελίχθη-
καν διαφορετικά, όπως ήταν και το
αναμενόμενο.

Όλο αυτό το διάστημα, οι μεγάλες
δυνάμεις στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ
έστειλαν το μήνυμα στον Ερντογάν
“να μαζευτεί”, βάζοντάς του τα όρια
μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί,
και δεν είναι άλλα από αυτά που οι
ίδιες επιβάλλουν στην περιοχή. Αλλά
θα πρέπει να είναι κανείς πραγματι-
κά ηλίθιος ή αδαής για να πιστεύει
ότι θα ήθελαν να αγνοήσουν τις
διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους
στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ενός κράτους, με πληθυσμό 82
εκατομμύρια, σταυροδρόμι στο πέ-
ρασμα των διεθνών αγωγών φυσικού
αερίου, με στενές οικονομικές σχέ-
σεις με τις μεγάλες αγορές της ΕΕ.

Ενός κράτους που έχει αναδειχθεί
μέσα από τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
σε βασική χώρα μαντρώματος 4 εκα-
τομμυρίων προσφύγων. Με στρατιω-
τική παρουσία στη Συρία, στη Λιβύη,
στο Ιράκ, πρόσφατα στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ και επί δεκαετίες στο εσω-
τερικό του ενάντια στους Κούρδους.
Ενός κράτους που μπορεί να έχει
συμμετοχή σε μια σειρά ιμπεριαλιστι-
κές επεμβάσεις ως μέλος του ΝΑΤΟ
αλλά ταυτόχρονα δεν έχει διστάσει,
πρόσφατα, να συγκρουστεί διπλωμα-
τικά και με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ.   

Το ελληνικό κράτος μπορεί να έχει
εξελιχθεί εδώ και χρόνια σε “κεφαλο-
χώρι” των Βαλκανίων και να ακολου-
θεί μια από τις πιο επιθετικές πολιτι-
κές με διεκδικήσεις που φτάνουν πα-
ρέα με την Κύπρο μέχρι τα παράλια
της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Όμως
όλα αυτά δεν αναιρούν ότι το τουρκι-
κό κράτος στη διεθνή σκακιέρα είναι
μια υπολογίσιμη δύναμη. Μια δύναμη
με την οποία διαπραγματεύονται οι

μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις,
ιδιαίτερα όταν διακυβεύονται τα συμ-
φέροντά τους στην Ανατολική Μεσό-
γειο και στη Μέση Ανατολή.  

Ανταγωνισμοί
Από τη φύση της, αυτή η παρέμ-

βαση ούτε φιλειρηνική είναι ούτε
πρόκειται να εκτονώσει τους ελλη-
νοτουρκικούς ανταγωνισμούς, όσο
και να επιδιώκουν γενικά τη “σταθε-
ρότητα” στην περιοχή. Κάθε διπλω-
ματικός γύρος που εξαγγέλλεται,
πριν καν ακόμη αρχίσει, γίνεται πηγή
όξυνσης των ανταγωνισμών – σαν
αυτή που ζήσαμε μέσα στο καλοκαί-
ρι. Γιατί και οι ίδιες οι μεγάλες ιμπε-
ριαλιστικές δυνάμεις έχουν αντι-
κρουόμενα συμφέροντα. Γιατί η σχέ-
ση τους με τους τοπικούς υποϊμπε-
ριαλισμούς είναι γεμάτη από διπλές
συμφωνίες όπως τους συμφέρει την
κάθε δεδομένη στιγμή. 

Έχουμε δει άλλωστε πως έχουν
λειτουργήσει οι διπλωματικές πα-

ρεμβάσεις των ιμπεριαλιστών στις
χώρες την πρώην Γιουγκοσλαβίας,
στην Κύπρο αλλά και στον πόλεμο
που μαίνεται στο Ναγκόρνο Καραμ-
πάχ, ανάμεσα στην Αρμενία και το
Αζερμπαϊτζάν. Οι παρεμβάσεις της
“Ομάδας του Μισνκ”, εδώ και τριάν-
τα χρόνια το μόνο που πετυχαίνουν
είναι να οδηγούν σε νέες εντάσεις. 

Επιπλέον, πρέπει να έχουμε την
εικόνα ότι ούτε οι κυβερνήσεις των
μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων
δεν έχουν τον έλεγχο των εξελίξεων.
Η παγκόσμια κρίση του συστήματος
δημιουργεί απρόβλεπτες αστάθειες
παντού, ακόμη και στα πιο ισχυρά
κέντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
Πομπέο που τριγυρνούσε ως μεσο-
λαβητής στην περιοχή, αναγκάστηκε
να γυρίσει στην Ουάσιγκτον καθώς
ο Τραμπ βρέθηκε στο νοσοκομείο. Ο
Μητσοτάκης και ο Ερντογάν περιμέ-
νουν στο ακουστικό τους για τη συ-
νέχεια και συνεχίζουν τα τυχοδιωκτι-
κά παιχνίδια των δυο ανταγωνιστι-

κών καπιταλισμών που κυβερνάνε.
Ενδεικτικό το γεγονός ότι, την ίδια

στιγμή που η Ελλάδα και η Τουρκία
μπαίνουν σε “διάλογο”, οι κυβερνή-
σεις εκατέρωθεν του Αιγαίου αναγ-
γέλλουν νέα εξοπλιστικά προγράμ-
ματα. Επιπλέον, ακριβώς μια εβδο-
μάδα μετά τη στρατιωτική αναβάθμι-
ση της σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ (μέσα
από την κοινή διακήρυξη και την ενί-
σχυση της αμερικανικής βάσης στη
Σούδα προκειμένου να ελέγχουν οι
τελευταίες την Ανατολική Μεσόγειο)
η κυβέρνηση παρουσίασε στη Διαρ-
κή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών
της Βουλής τη δημιουργία μιας δεύ-
τερης Διοίκησης του ελληνικού Στό-
λου στην Ανατολική Μεσόγειο με
έδρα τη Σούδα καθώς και τη σύστα-
ση νέας Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.
“Διάλογος”, μέσα από εξοπλισμούς,
προετοιμασία για πόλεμο και συνε-
χείς πολεμικές ασκήσεις σαν και αυ-
τή που το σαββατοκύριακο οδήγησε
στην πυρκαγιά που έκαιγε το δάσος
της Δαδιάς στον Έβρο.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό
το γεγονός ότι μπροστά σε αυτές τις
εξελίξεις οι ηγεσίες των κομμάτων
της αντιπολίτευσης που θέλουν να
τοποθετούνται στα αριστερά της κυ-
βέρνησης, από το ΚΙΝΑΛ και τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ μέχρι το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25,
άσκησαν κριτική από “πατριωτική”
σκοπιά γιατί ο Μητσοτάκης δεν προ-
χώρησε σε βέτο στην ΕΕ, γιατί δεν
επέβαλε έστω ένα “μηχανισμό κυρώ-
σεων”, γιατί άπλωσε “λευκή πετσέ-
τα”, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο
Τσίπρας, γιατί δεν υπερασπίζει τα
“κυριαρχικά δικαιώματα” όπως δη-
λώνει συχνά πυκνά ο Κουτσούμπας.
Πρόκειται για  μια “πατριωτική πλει-
οδοσία” από την οποία ο μόνος που
θα μπορούσε να είναι ωφελημένος
είναι ο Βελόπουλος, οι κάθε λογής
οπαδοί του ελληνικού “πρώτου πλήγ-
ματος” και στρατόκαυλοι που πλημ-
μυρίζουν τελευταία τα κανάλια.

Σε αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση
από τις ηγεσίες των κομμάτων είναι
το μήνυμα που στέλνουν αυτές τις μέ-
ρες τόσο οι μαθητικές καταλήψεις κά-
νοντας άμεσα τη σύνδεση ανάμεσα
στις σπατάλες των εξοπλισμών με την
διάλυση της δημόσιας Παιδείας αλλά
και οι δεκάδες περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις από Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο
που υπογράφουν κοινή Διακήρυξη με
αίτημα “Όχι στις εξορύξεις υδρογο-
νανθράκων! Όχι στον πόλεμο!”

Η αντικαπιταλιστική αριστερά πρέ-
πει να τρέξει να στηρίξει και να
απλώσει τις αντιπολεμικές διαθέσεις
και πρωτοβουλίες και να το κάνει
άμεσα, πριν φτάσουμε στον επόμε-
νο γύρο έντασης που έρχεται πίσω
από τον ανταγωνιστικό “διάλογο”.

Γιώργος Πίττας
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“Διάλογος” από κρίση σε κρίση

“Ηκλιματική καταστροφή είναι πραγματική” τονί-
ζει ανάμεσα σε άλλα η Διακήρυξη που υπο-

γράφουν από κοινού περιβαλλοντικές οργανώσεις
από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο, αναφέ-
ροντας μια σειρά από παραδείγματα της τελευταίας
χρονιάς από όλο τον κόσμο. 

“Οι λαοί των περιοχών της Μεσογείου και της Μαύ-
ρης Θάλασσας έχουν κοινό συμφέρον. Δεν έχουμε
ανάγκη να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο για αυτά τα
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου... Είναι
απόλυτη υποκρισία των κυβερνήσεων μας να συμμε-
τέχουν στις «κλιματικές διασκέψεις κορυφής» κάτω
από την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών και να υπό-
σχονται τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμο-
κηπίου και, στη συνέχεια, να ανταγωνίζονται μεταξύ
τους για να εξάγουν ακόμη περισσότερα ορυκτά καύ-
σιμα από το φλοιό της γης... Αυτές οι επικίνδυνες αν-
τιπαραθέσεις απειλούν την ασφάλεια των λαών των
χωρών μας... Λέμε όχι στις έρευνες ορυκτών καυσί-

μων και στην εξόρυξη νέων αποθεμάτων! Λέμε όχι
στη σύγκρουση μεταξύ των χωρών μας! Λέμε ναι στη
δικαιοσύνη για το κλίμα και στην ειρήνη”!

Το κείμενο υπογράφουν 22 τουρκικές περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις ενώ ανάμεσα στις δεκάδες περιβαλ-
λοντικές συλλογικότητες από την Ελλάδα υπογρά-
φουν οι: Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην
εξόρυξη χρυσού, Δίκτυο ενημέρωσης πολιτών ενάντια
στις εξορύξεις, Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια στην
καύση σκουπιδιών No Burn- Βόλος, Νέοι για το περι-
βάλλον (Βόλος), Ποδονίφτης, ρε(ύ)μα κριτικής των
καιρών και δράσης, ΙΛΙΣ-ΣΟΣ, Κίνηση για την προστα-
σία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος της Ραφήνας,
Περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ, Οικολογικό δί-
κτυο, Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Κα-
ταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή, ΡεμΑττική, Πα-
νελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία,
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, Δίκτυο Πολιτών
για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης κ.α. 
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Το τέλος της δίκης της Χρυσής Αυγής ση-
ματοδοτεί μια καμπή για τους αγώνες
της εργατικής τάξης. Φτάσαμε στην από-

φαση του δικαστήριου μέσα σε κλίμα γενικευ-
μένης αντιφασιστικής οργής και κινητοποί-
ησης. Ούτε ένας κοινωνικός φορέας δεν τόλ-
μησε να στηρίξει την εισαγγελική πρόταση πε-
ρί αθωότητας της εγκληματικής οργάνωσης. Η
τελική ευθεία κυριαρχήθηκε από την απαίτηση
του αντιφασιστικού κινήματος για καταδίκη
των νεοναζί. 

Ακόμη και από το κυβερνητικό στρατόπεδο
της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκαν να υπο-
κλιθούν σε αυτό το ρεύμα. Ο Σαμαράς που
ενορχήστρωσε την κοινή ρατσιστική εκστρα-
τεία ΕΛΑΣ-Χρυσής Αυγής τώρα δηλώνει αντι-
φασίστας. Ο Μητσοτάκης που ευλογούσε τα
συλλαλητήρια των Μακεδονοφάγων παρέα με
τη Χρυσή Αυγή τώρα διεκδικεί αντιφασιστικά
τρόπαια. Οι Βορίδηδες και οι Γεωργιάδηδες

που θα ήθελαν να απαλλαγούν από το “ηθικό
πλεονέκτημα” της Αριστεράς αναγκάζονται να
καταπιούν τη γλώσσα τους την ώρα που αυτό
το πλεονέκτημα επιβεβαιώνεται για άλλη μια
φορά σαρωτικά: η Αριστερά και μάλιστα η
επαναστατική Αριστερά μπήκε μπροστά για να
φτάσουμε στη γενικευμένη κατακραυγή κατά
των νεοναζί.

Τριγμοί στην κυβέρνηση
Όλα αυτά δεν είναι δωρεάν για την κυβέρνη-

ση. Ακόμα και τα φιλικά της ΜΜΕ ομολογούν
ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση: γράφει, παρα-
δείγματος χάρη, το in.gr

“Δεκαπέντε μήνες μετά τη μεγάλη νίκη της
ΝΔ στις εκλογές και την ανάληψη της εξου-
σίας, οι πρώτοι τριγμοί, γκρίνιες και προβλημα-
τικές συμπεριφορές έχουν κάνει την εμφάνισή
τους. Θα έλεγε κανείς ότι «έχει κάτσει η βάρ-
κα»... Η κρίση του κοροναϊού που είναι σε πλή-
ρη εξέλιξη, οι πρώτες ενδείξεις για σοβαρά
προβλήματα στην οικονομία, τα ελληνοτουρκι-
κά που έτσι κι αλλιώς είναι πάντα στην επικαι-
ρότητα αλλά και οι καταλήψεις σχολείων, δημι-
ουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την κυβέρ-
νηση”.

Η πραγματικότητα πίσω από αυτές τις διατυ-
πώσεις είναι πολύ πιο σκληρή. Η αποτυχία των
κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν την πανδημία
κοστίζει απέραντη δυστυχία στον απλό κόσμο
αλλά και πολιτική φθορά για
τους κυβερνήτες, όπως δεί-
χνει το παράδειγμα του
Τραμπ. Ο Μητσοτάκης δεν
εξαιρείται. 

Στην οικονομία τα πράγματα
είναι πολύ πιο άγρια. Η κυβέρ-
νηση, παρέα με το Eurogroup
και τον διαβόητο Κλάους Ρέγ-
κλιγκ, βάζουν στόχο να εξαφα-
νίσουν το τεράστιο πρωτογε-

νές έλλειμμα του φετινού προϋπολογισμού τον
επόμενο χρόνο. Τέτοιας έκτασης δημοσιονομι-
κή προσαρμογή έχει να γίνει από 2010-11, τότε
που διαλύθηκε η κυβέρνηση του Γιώργου Πα-
πανδρέου. Τα ήδη ρημαγμένα σχολεία, νοσοκο-
μεία, ασφαλιστικά ταμεία, κοινωνικές υπηρεσίες
των δήμων αντιμετωπίζουν νέα σφαγή.

Τώρα είναι η στιγμή για κλιμάκωση των αγώ-
νων ενάντια στην κυβέρνηση της φτώχειας και
του ρατσισμού. Το μαζικό ρεύμα υπέρ της κα-
ταδίκης των νεοναζί είναι δύναμη για να κλιμα-
κώσουμε σε όλα τα μέτωπα. Η απεργία στα
Νοσοκομεία στις 15 Οκτώβρη μπορεί και πρέ-
πει να μετατραπεί σε πανεργατική μετά την
απόφαση της ΑΔΕΔΥ που καλεί όλο το δημό-
σιο να απεργήσει. Οι μαθητές που συνδυάζουν
τις αποφάσεις για καταλήψεις στα σχολεία με
αντιφασιστική παρουσία στις 7 Οκτώβρη δεί-
χνουν πόσο ρεαλιστικός είναι αυτός ο συνδυα-
σμός για όλους. Αυτό το ρεύμα μπορεί να κά-
ψει το χαρτί του ρατσισμού οργανώνοντας την
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Η ΚΕΕΡΦΑ δεί-
χνει το δρόμο για αυτή τη συνέχεια με το διή-
μερο στις 17-18 Οκτώβρη.

Τώρα δεν είναι ώρα για να δίνει συγχωρο-
χάρτι η κοινοβουλευτική αριστερά στον Μη-
τσοτάκη στο όνομα του “δημοκρατικού τόξου”.
Να δυναμώσουμε την επαναστατική αριστερά
που βάζει στόχο να αξιοποιήσει τη δυναμική
της τάξης μας μέχρι τη νίκη.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Να ξηλώσουμε αυτούς που έθρεψαν 
τους νεοναζί και σπέρνουν φτώχεια

Σεπτέμβρης 2013. Το πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην απεργιακή αντιφασιστική πορεία μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα δίνει απάντηση στις απάτες του Σαμαρά.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Κυριακή 18/10
Ρομάντσο 11πμ
(Αναξαγόρα 3-5)

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕ-
ΔΥ που συνεδρίασε την Τρίτη
6/10, κατέληξε ομόφωνα ότι

στις 15 Οκτώβρη θα γίνει πανελλα-
δική πανδημοσιοϋπαλληλική 24ωρη
απεργία. 

Οι αιχμές της απεργίας έχουν να
κάνουν με τα ζητήματα στην Υγεία
για προσλήψεις και μονιμοποίηση
των συμβασιούχων, στην Παιδεία
για διορισμούς εκπαιδευτικών και
15 μαθητές ανά τμήμα, στους Δή-
μους για προσλήψεις καθαρι-
στριών και ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Επίσης, καλύπτει με απερ-
γία-αποχή τους καθηγητές που
τους βάζει η Κεραμέως να κάνουν
τηλεμαθήματα με απουσίες στους
καταληψίες, πράγμα χαφιεδίστικο
και απεργοσπαστικό. 

Τέλος, αποφασίστηκε η κατάργη-
ση των ηλεκτρονικών εκλογών στα
υπηρεσιακά συμβούλια των δασκά-
λων. Η πρόταση για απεργία στις
15 Οκτώβρη μπήκε από τη μεριά
των Παρεμβάσεων για να συμπέσει
με την απεργία της ΠΟΕΔΗΝ στα
νοσοκομεία. 

Στο Συμβούλιο μπήκε και το ζή-
τημα της δίκης της Χρυσής Αυγής.
Η ΔΑΚΕ είχε το θράσος να πει ότι ο
Σαμαράς είναι αυτός που τους έβα-
λε φυλακή. Απαντήσαμε ότι το αντι-
φασιστικό κίνημα είναι αυτό που
τους έβαλε σε δίκη, αντίθετα δεν
ξεχνάμε στελέχη της Νέας Δημο-
κρατίας που τους έκαναν πλάτες. 

Η 7/10 που θα πάρει απόφαση το
δικαστήριο είναι μια ιστορική μέρα,
γιατί το εργατικό κίνημα θα βγει
μαζικά στο δρόμο για τους χαμέ-
νους μας εργάτες, Λουκμάν και
Φύσσα. Θα είμαστε όλοι και όλες
εκεί και θα κλιμακώσουμε με την
πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία
μια εβδομάδα μετά.

Χρίστος Αργύρης, 
μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ με τις Παρεμ-

βάσεις, Συντονιστικό Νοσοκομείων

15 Οκτώβρη
Απεργία 
σε όλο 
το δημόσιο
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Οι καταλήψεις στο δρόμο!
Χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες μαζί με

φοιτητές και εκπαιδευτικούς πλημμύρι-
σαν τους δρόμους της Αθήνας την Πέμ-

πτη 1 Οκτώβρη. Απέναντι στους εκφοβισμούς
της κυβέρνησης και της Κεραμέως, που επι-
βάλει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς υποχρε-
ωτικά τηλεμαθήματα στα σχολεία που έχουν
κατάληψη, οι μαθητές απάντησαν με ένα μαζι-
κό συλλαλητήριο και συνέχεια των καταλήψε-
ων. Οι ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ είχαν κη-
ρύξει στάση εργασίας τη μέρα της πορείας
για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να βρε-
θούν στο πλάι των καταλήψεων.

Οι μαθητές/τριες Anticapitalista είχαν μαζι-
κή παρουσία με μπλοκ στην πορεία μοιράζον-
τας προκήρυξη που καλούσε σε άπλωμα των
καταλήψεων, σε συντονισμό με τους εκπαι-
δευτικούς και στην αντιφασιστική κινητοποί-
ηση στις 7/10. Πανό με κεντρικό σύνθημα
“Απεργία τώρα” είχαν οι εκπαιδευτικοί του δι-
κτύου “η Τάξη μας”, που κάνουν  την προσπά-
θεια να βγει απεργία εκπαιδευτικών σε συντο-
νισμό με τις μαθητικές καταλήψεις. 

“Οι καταλήψεις πρέπει να συνεχιστούν”, τό-
νισε η Αλ, από το Πειραματικό στο Κολωνάκι.
“Δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα προστα-
σίας.  Δεν υπάρχει κανένα νόημα στην τάξη
να καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο και στο
διάλειμμα να πρέπει να κρατάμε αποστάσεις.
Είχαν πολλούς μήνες να σχεδιάσουν πώς θα
λειτουργήσουν τα σχολεία, αλλά δεν έκαναν
τίποτα. Υπάρχουν τάξεις σε κοντέινερ χωρίς
εξαερισμό. Δεν είναι ότι δεν έχουν χρήματα,
αλλά επιλέγουν να τα δίνουν αλλού. Με τα τη-
λεμαθήματα στις καταλήψεις η Κεραμέως
προσπαθεί να εκβιάσει με τις απουσίες, για να
κλείσουν οι καταλήψεις. Πρέπει και οι καθηγη-
τές να βγουν σε απεργία”.

“Εμείς δεν έχουμε ούτε τους καθηγητές
που θα έπρεπε για να βγαίνει το πρόγραμμα.
Δεν είναι εξαίρεση, πάρα πολλά σχολεία είναι
έτσι”, μας είπε η Κατερίνα από το Καλλιτεχνι-
κό Λύκειο Κερατσινίου. “Υπάρχουν και καθη-
γητές που έχουν φύγει λόγω Covid και είναι
σε ευπαθείς ομάδες. Απαιτούμε και σωστή
Παιδεία και μέτρα προστασίας, όχι 25 μαθη-
τές σε μια μικρή τάξη. Θυμήθηκαν τώρα τα

τηλεμαθήματα. Η κυβέρνηση το κάνει εκβια-
στικά, γιατί μας φοβάται. Είναι και καταπίεση
να κάνεις μάθημα με κάμερα μέσα στον προ-
σωπικό σου χώρο. Αυτό το κάνεις με ένα φίλο
σου όχι με 25 άτομα”.

“Με ενθουσίασε που η πορεία σήμερα ήταν
πιο μαζική και άρα πιο επαναστατική”, δήλωσε
η Μάιρα από το 19ο ΓΕΛ  Αθηνών. “Οπωσδή-
ποτε θα οργανώσουμε την αντιφασιστική κινη-
τοποίηση στις 7/10, θα κάνω το αδύνατο δυ-
νατό για να κατέβω και εγώ και παιδιά από το
σχολείο. Οι φασίστες και οι ρατσιστές είναι
ηλίθιοι που χωρίζουν τους ανθρώπους με δια-
φορετικά εξωτερικά στοιχεία από αυτούς”. 

Πανελλαδικά
“Στην πορεία της Πέμπτης στη Θεσσαλονί-

κη οι μαθητές ζήτησαν λεφτά για την Παιδεία
και να σταματήσουν να διοχετεύουν δισεκα-
τομμύρια σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς.
Υπολογίζουμε ότι είναι από τις μεγαλύτερες
πανεκπαιδευτικές συγκεντρώσεις που έχουν
γίνει το τελευταίο διάστημα. Συμμετείχαν μα-
θητές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, γονείς, οργα-
νώσεις της Αριστεράς”, είπε ο Νίκος Κ., εκπαι-
δευτικός.

“Στην πανεκπαιδευτική πορεία στο Ηρά-
κλειο Κρήτης, μαθητές, καθηγητές της τοπι-
κής ΕΛΜΕ και εκπρόσωποι φοιτητικών συλλό-

γων διαδηλώσαμε προς τα γραφεία της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου
και παραδώσαμε τα αιτήματά μας χωρίς όμως
να πάρουμε καμία ουσιαστική απάντηση”, μας
είπε ο Πάνος Λουκίσας. “Όλοι δεσμεύτηκαν
να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, με συμμε-
τοχή στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 7
του Οκτώβρη, την ημέρα της απόφασης της
δίκης της ΧΑ”.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και τις επό-
μενες μέρες τοπικά. Την Παρασκευή 2/10 με-
γάλη πορεία ξεκίνησε από το Δημαρχείο Πε-
τρούπολης με συμμετοχή μαθητών από γυ-
μνάσια και λύκεια και ενώσεις και συλλόγους
γονέων. Περνώντας μπροστά από δημοτικό
σχολείο της περιοχής καταχειροκροτήθηκε
από τους μαθητές του που μέσα από τα κάγ-
κελα φώναζαν τα συνθήματα της πορείας. Τη
Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητές έκα-
ναν κατάληψη στην Πρυτανεία του ΑΠΘ, διεκ-
δικώντας λεφτά για τις σχολές, προσλήψεις
ΔΕΠ και υπόλοιπου προσωπικού ώστε να γί-
νουν δια ζώσης μαθήματα με μέτρα προστα-
σίας και όχι τηλεμαθήματα. Την ίδια μέρα, στο
Γαλάτσι, βγήκαν μαζικά μαθητές σε πορεία
στη Λ.Βεΐκου μετά από κάλεσμα του 4ου ΓΕΛ
Γαλατσίου.

Μάνος Νικολάου

Στην ανοιχτή συνεδρίαση της Συντονι-
στικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας

τοποθετήθηκαν μαθητές/τριες Γυμνασίων
και Λυκείων της Αθήνας που μετέφεραν
με ζωντάνια μια πολύ πλούσια εικόνα μα-
χών που δίνει το μαθητικό κίνημα για να
οργανώσει τις καταλήψεις. 

Οι δυνάμεις της ΚΝΕ που ελέγχουν τη
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών δεν
μπορούσαν να ελέγξουν τις τοποθετήσεις
των μαθητών. Φρόντισαν όμως στο τέλος
να παρθεί καθορισμένη από τα πριν από-
φαση, αναντίστοιχη της δυναμικής της
συνέλευσης, που δίνει τον τόνο της  απο-
κλιμάκωσης.  Οι λέξεις “κατάληψη” και
“απεργία” δεν υπάρχουν πουθενά στην
απόφαση, ενώ η κινητοποίηση την Παρα-
σκευή στο Υπουργείο Παιδείας (στο Μα-
ρούσι!), αντί για το κέντρο της Αθήνας,
κινείται στην ίδια κατεύθυνση και δεν
αναφέρθηκε ποτέ παρά μόνο στο τέλος.
“Είμαστε ήδη νικητές! Αυτό πρέπει να το
καταλάβουμε όλοι μας πολύ καλά!” τονί-
ζει από τις πρώτες κιόλας γραμμές. Για
να μπορέσει να ψηφιστεί αυτή η απόφα-
ση, δεν δόθηκε η δυνατότητα να μπουν
σε ψηφοφορία άλλες προτάσεις και κό-
πηκαν παρεμβάσεις μαθητών -που, όπως
μας είπαν, έπρεπε να έχουν στείλει μέιλ
από πριν για να προλάβουν!-, με αρκε-
τούς να αποδοκιμάζουν έντονα τη διαδι-
κασία.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο πολύ μαζικές κινητοποιήσεις με τη συμβο-
λή πολλών μαθητών από τις καταλήψεις, αλλά και από ανοιχτά σχολεία.

Για να συνεχιστεί ο αγώνας και να κερδίσουμε, πιστεύουμε ότι πρέπει να
γίνουν τα εξής βήματα: Πρώτον, να συνεχιστούν και να απλώσουν οι καταλή-
ψεις σε όλα τα σχολεία. Οι καταλήψεις ήταν καθοριστικές για να γίνει γνω-
στό ότι παλεύουμε για τα αιτήματά μας και να βγει το μαθητικό κίνημα στους
δρόμους μαζικά. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται να καλέσουμε τους εκπαι-
δευτικούς να βγουν σε απεργία στο πλάι των μαθητών και να συμμετέχουν
μαζικά στις κινητοποιήσεις μαζί μας. Να σπάσουμε τη σιωπή που θέλει να δει
η Κεραμέως.

Ένα από τα πολλά αιτήματα που έχουν οι μαθητές είναι οι προσλήψεις κα-
θαριστριών. Χρειάζεται να πούμε και για την επίθεση της κυβέρνησης που
έδιωξε τις μετανάστριες καθαρίστριες με αποτέλεσμα να μείνουν άνεργες
και τα σχολεία να έχουν έλλειψη. Και αυτό συνδέεται με τη μάχη ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό. 

Γι αυτό όλοι μαζί ενωμένοι θα είμαστε στις 7 Οκτώβρη, στις 9πμ στο Με-
τρό Αμπελοκήπων για να καταδικαστούν οι Χρυσαυγίτες και να ακουστεί η
φωνή μας σε όλη την Αθήνα. Τους καθηγητές τους καλύπτει η ΟΛΜΕ και
μπορούν να παρευρεθούν και αυτοί. Δεν σταματάμε μέχρι να δικαιωθούμε!

Τζέσι και Νεκταρία, 3ο ΕΠΑΛ Κολωνού

Τον τελευταίο καιρό με τις καταλήψεις και τον κορονοϊό τα
πράγματα έχουν ξεφύγει και η κυβέρνηση δεν δίνει δεκάρα

πέρα από αυτά που της παρέχουν συμφέρον. 
Σε όλα τα σχολεία  εξακολουθούν να συνεχίζονται καταλήψεις με

δίκαια και προφανή αιτήματα για καλύτερη προστασία, μείωση μα-
θητών ανά τάξεις και προσλήψεις καθηγητών αλλά η κυβέρνηση
όχι μόνο αδιαφορεί, αλλά προσπαθεί να πάει κόντρα και σε όλους
τους μαθητές. Βάζουν απουσίες σε όσους μαθητές παρευρίσκον-
ται μέσα στις καταλήψεις, κάνουν τηλεκπαίδευση και μαθήματα τα
Σάββατα και σε αργίες για κάλυψη των μαθημάτων. Δηλαδή όχι μό-
νο δεν προσπαθεί να πραγματοποιήσει τα αιτήματα μας αλλά προ-
σπαθεί να μας βάλει και εμπόδια. Θα μας βρουν μπροστά τους.
Φαίνεται ξεκάθαρα επίσης ότι πέρα από τους μαθητές υπάρχει και
τεράστια στήριξη από τους εκπαιδευτικούς. Η ΟΛΜΕ που αποφάσι-
σε να μην κάνει το χατίρι της κυβέρνησης με τις τηλεαπουσίες και
πιστεύει ότι το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιεί αντιδημοκρατικές
πρακτικές, περνώντας το μήνυμα που θέλουν να περάσουν και οι
μαθητές. Καμία τηλεκπαίδευση εξ αποστάσεως σε σχολεία υπό κα-
τάληψη. Μαθητές και εκπαιδευτικοι είμαστε μαζί! 

Μάνος Μανιδάκης, 1ο ΓΕΛ Αλικαρνασσού, Ηράκλειο Κρήτης 

Σε ανοιχτή συνέλευση καλούν οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες Anticapitalista,

αυτή την Κυριακή 11 Οκτώβρη 5μμ στο
Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3, Ομόνοια): 

"Καλούμε όλους τους μαθητές και τις
μαθήτριες να έρθουν για να συζητήσουμε
και να οργανώσουμε την κλιμάκωση και
το άπλωμα των καταλήψεων! Τη σύνδεσή
μας με τους καθηγητές και τους φοιτητές
σε πανεκπαιδευτικο μέτωπο ενάντια στις
επιθέσεις της κυβέρνησης. Απέναντι στην
προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικο-
ποίησης του αγώνα μας, οργανώνουμε
τις συνελεύσεις, τις επιτροπές κατάλη-
ψης και τη συμπαράσταση όλων για να
κερδίσουμε!" 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

μαθητές/μαθήτριες

1/10, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

1/10, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Συνέλευση 
Κυριακή 11/10, 
5μμ Ρομαντζο 
Αναξαγόρα 3-5



Για ακόμα μια βδομάδα, τα μέλη του ΣΕΚ
βρέθηκαν έξω από τα σχολεία για να
στηρίξουν το μαθητικό κίνημα και τις κα-

ταλήψεις και να οργανώσουν μαζί με τους μα-
θητές τη συμμετοχή στο αντιφασιστικό συλλα-
λητήριο στη δίκη της Χρυσής Αυγής στις 7/10.

“Επισκεφθήκαμε τις καταλήψεις στο 5ο και
3ο ΓΕΛ Βύρωνα”, μας είπε η Κατερίνα Σεβα-
στάκη. “Τα παιδιά που περιφρουρούσαν ήταν
δεκάδες και συζητούσαν για το πώς μπορούν
να οργανωθούν καλύτερα, εξοργισμένα από
τις απειλές και τις επιθέσεις του Υπουργείου.
Πήραν πρόθυμα το φυλλάδιο για τις 7/10 και
συζητήσαμε πώς αυτά συνδέονται. Μαζέψαμε
υπογραφές. Καθηγήτριες του 3ου ΓΕΛ επίσης
στήριξαν και δήλωσαν συμμετοχή στην απερ-

γία της ΟΛΜΕ. Στο 5ο ΓΕΛ αργότερα, δυο κα-
θηγητές μαζί με τον διευθυντή πήγαν να ανοί-
ξουν το σχολείο με απειλές α λα Κεραμέως και
δεν τα κατάφεραν. Επιτέθηκαν σε εμάς με χυ-
δαίο τρόπο αλλά τα παιδιά τους αποδοκίμα-
σαν με χιούμορ”. 

“Μετά τις απειλές της Κεραμέως για τηλεκ-
παίδευση και απουσίες έχει ανοίξει η συζήτη-
ση για την απάντηση του κινήματος στα σχο-
λεία”, τόνισε ο Νεκτάριος Χάινταρ από το
Ηράκλειο Αττικής. “Γι' αυτό και οι μαθητές
υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την απόφαση
της ΟΛΜΕ για απεργία σε τέτοια περίπτωση.

Ταυτόχρονα τα σχολεία βρίσκονται σε αντιφα-
σιστικό συντονισμό. Σε τρία σχολεία της γειτο-
νιάς έχει ανοίξει η συζήτηση για αντιφασιστική
κατάληψη και συμμετοχή στην διαδήλωση στις
7/10. Φτιάχνουν αντιφασιστικά πανό, μαζεύουν
ονόματα για το ποιοι θα κατέβουν στην πο-
ρεία”. 

“Κάναμε παρέμβαση σε σχολεία στο Περι-
στέρι τη Δευτέρα 5/10”, είπε η Μαρία Καστε-
λιώτη. “Στο 3ο ΕΠΑΛ έγινε ψηφοφορία και
αποφασίστηκε η συνέχιση της κατάληψης με
τεράστια πλειοψηφία. Άνοιξε η συζήτηση για
τα τηλεμαθήματα γιατί υπήρχαν μαθητές που

προβληματίστηκαν με τις απειλές για απου-
σίες, αλλά την απάντηση την πήραν από τους
υπόλοιπους που τόνισαν ότι ο αγώνας τους εί-
ναι δίκαιος και πρέπει να νικήσει. Επίσης, την
Τετάρτη σκοπεύουν να κάνουν αντιφασιστική
κατάληψη και να κατέβουν οργανωμένα με το
πανό του σχολείου που έφτιαξαν με σύνθημα
'Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής,
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες'”.

“Oι μαθητές του 14ου λυκείου στο Κουκάκι
ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία να κρατήσουν
και αυτή τη βδομάδα την κατάληψη. Αυτές τις
μέρες παίρνει και αντιφασιστικό χαρακτήρα.
Στο σχολείο έχει μπει η αφίσα της ΚΕΕΡΦΑ
που καλεί στην πορεία στις 7/10 και οι μαθη-
τές  οργανώνουν για να κατέβουν στο εφε-
τείο”, δήλωσε η Μαρία Ρίζου. 
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Στο πλευρό των μαθητών

ΦΟΙΤΗΤΕΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τη στιγμή που οι μαθητές και οι μαθήτριες βγαίνουν
μαζικά στους δρόμους με τις καταλήψεις εκατοντά-
δων σχολείων να συνεχίζουν, η Κεραμέως ανακοινώνει

ότι τα πανεπιστήμια και συνολικά η τριτοβάθμια εκπαίδευση
θα ξεκινήσουν τα μαθήματα με τηλεδιασκέψεις για όλο το
πρώτο εξάμηνο και πιθανά και το επόμενο. Αντί να ενισχυθεί
με χρηματοδότηση η Παιδεία και η Υγεία οι προτεραιότητες
της κυβέρνησης είναι οι πολεμικοί εξοπλισμοί και τα δώρα
στους καπιταλιστές.

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών από το καλοκαίρι και οι
καταλήψεις των μαθητών δείχνουν τον δρόμο με αιτήματα
την μείωση των μαθητών ανά τμήμα, τις μαζικές προσλήψεις
καθηγητών και καθαριστριών, τα μαζικά τεστ και την επίταξη
κτηρίων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είμαστε σε αυτό τον
αγώνα, στηρίζουμε τις μαθητικές καταλήψεις, έχουμε βρεθεί
σε όλα τα μαθητικά συλλαλητήρια και ήδη έχουν ξεκινήσει
αντιδράσεις και κινήσεις σε μια σειρά σχολές για να ανοί-
ξουν τα πανεπιστήμια με σοβαρά μέτρα προστασίας. Δεν θα
αφήσουμε την κυβέρνηση να κρατήσει κλειστές τις σχολές
και να γενικεύσει την τηλεκπαίδευση όπως θέλει να το κάνει
και με τα σχολεία. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε να κάνουμε
μάθημα εξατομικοποιημένα στο σπίτι, δεν θα ανεχτούμε την
διάλυση της συλλογικότητας του φοιτητικού κινήματος. Τα
πανεπιστήμια θα ανοίξουν με την κάλυψη των αναγκών μας
με προσλήψεις εκπαιδευτικών, με μαθήματα σε περισσότε-
ρες αίθουσες  με προσλήψεις καθαριστριών. Ήδη με αυτά
τα αιτήματα οργανώνονται κινητοποιήσεις όπως τη Δευτέρα
5/10 η κατάληψη της πρυτανείας στο ΑΠΘ και κινητοποι-
ήσεις σε μια σειρά πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Η Κεραμέως
είναι γελασμένη αν νομίζει ότι θα παγώσει το φοιτητικό κίνη-
μα κρατώντας τα πανεπιστήμια κλειστά. Χρειάζεται να θυμί-
σουμε πως η πρώτη υποδοχή της κυβέρνησης μια εβδομάδα
μετά την εκλογή της ήταν τα φοιτητικά συλλαλητήρια ενάν-
τια στην κατάργηση του ασύλου και οι καταλήψεις σε πολ-
λές σχολές ενάντια στους νόμους της κυβέρνησης και την
προσπάθεια να γίνουν τα πανεπιστήμια επιχείρηση.

Οι δυνάμεις του ΣΕΚ στις σχολές μαζί με τα σχήματα της
ΕΑΑΚ θα μπούμε μπροστά σε αυτό τον αγώνα για την συγ-
κρότηση πανεκπαιδευτικού κινήματος, όλοι μαζί φοιτητές,
μαθητές εκπαιδευτικοί για να διεκδικήσουμε τις ζωές και
την μόρφωση που μας αξίζει.

Για την οργάνωση αυτής της προσπάθειας οργανώνουμε
πανελλαδική σύσκεψη των φοιτητών και φοιτητριών του
ΣΕΚ στις σχολές την Κυριακή 11 Οκτώβρη στις 2 το μεσημέ-
ρι στο αίθριο της Νομικής. Η παρακολούθηση και η συμμε-
τοχή πανελλαδικά θα εξασφαλιστεί με διαδικτυακό τρόπο.

ΣΕΚ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ  

Εμπρός για απεργία
Μαζί με τα αιτήματα για μαζικούς

διορισμούς, 15 μαθητές ανά τά-
ξη και ουσιαστικά μέτρα προστα-

σίας, το Υπουργείο Παιδείας έδωσε ακό-
μα μια αφορμή στους εκπαιδευτικούς να
βγουν σε κινητοποιήσεις. Καλεί τους κα-
θηγητές να γίνουν πολιορκητικός κριός
της κυβέρνησης ενάντια στις καταλήψεις
με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την
οποία θα εφαρμόζεται τηλεκπαίδευση σε
όσα σχολεία γίνονται καταλήψεις με ταυ-
τόχρονη προσμέτρηση των απουσιών.
Απέναντι σε αυτό, η ΟΛΜΕ πήρε θέση
υπέρ των μαθητικών καταλήψεων και
προχώρησε από την Πέμπτη 1/10 σε κα-
θημερινές στάσεις εργασίας. Τη Δευτέρα
5/10 έγινε κατάληψη της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Πει-
ραιά από εκπαιδευτικούς για να αποσυρ-
θεί αυτή η απεργοσπαστική απόφαση και
για τον ίδιο λόγο η Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονί-
κης κάλεσε συγκέντρωση στο Άγαλμα
του Βενιζέλου. 

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”
πήρε πρωτοβουλία να καλέσει σε σύσκε-
ψη την Παρασκευή 2/10 για να βγει
απεργία διαρκείας στο πλάι των μαθητι-
κών καταλήψεων και να συντονιστούν
απεργιακά με τους νοσοκομειακούς στις
15/10. Τη σύσκεψη άνοιξε ο Στέλιος Γιαν-

νούλης, δάσκαλος και ταμίας στο ΣΕΠΕ
Γλυφάδας-3Β. ”Η δυναμική των μαθητι-
κών καταλήψεων κέρδισε όλη την κοινω-
νία ότι τα αιτήματα της εκπαιδευτικής
κοινότητας είναι σωστά. Όμως η κυβέρ-
νηση κλιμακώνει την επίθεση, δεν μπο-
ρούμε να αφήσουμε μόνες τους τις κατα-
λήψεις, αλλά να προχωρήσουμε σε
απεργιακές κινητοποιήσεις. Είναι μια πο-
λύ εφικτή κατεύθυνση, μπαίνουμε μπρο-
στά να το κάνουμε πράξη. Δεν περιμέ-

νουμε τις ομοσπονδίες. Να μαζέψουμε
τη δυναμική και την οργή που υπάρχει
από τα κάτω. Να κινήσουμε γενικές συνε-
λεύσεις οργανώνοντας επισκέψεις στα
σχολεία, και συζήτηση με τους συναδέλ-
φους. Όποτε ζωντανεύει αυτή η παράδο-
ση της από τα κάτω οργάνωσης συνε-
λεύσεων, έχουμε πολύ καλό αποτέλε-
σμα. Αν θέλουμε να κερδίσουμε, η απερ-
γία τώρα είναι μονόδρομος”, τόνισε ανά-
μεσα σε άλλα.

Η Χρυσή Αυγή δικάζεται για τις δολοφονικές επιθέσεις της. Δικάζεται για
να βρουν δικαίωση τα θύματα της. Στις 7 Οκτώβρη πρέπει να ακουστούν δυ-
νατά οι φωνές μας. Πρέπει να είμαστε στους δρόμους γύρω από το Εφετείο,
να αντηχήσει τόσο δυνατά το «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» που να τρυπήσουν όλοι οι τοίχοι. 

Έχουμε καθήκον σαν μαθητές να διεκδικήσουμε μια ζωή και μια κοινωνία
χωρίς διακρίσεις και φασισμό. Την Τετάρτη, όχι μόνο θα φωνάξουμε για την
καταδίκη των μελών της ΧΑ αλλά θα ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην
ξενοφοβία και στο μίσος. Έχουμε χρέος να μην ξεχάσουμε τον Παύλο, τον
Σαχζάτ Λουκμάν, τους Αιγύπτιους αλιεργάτες, τη δράση των ταγμάτων εφό-
δου, τα πογκρόμ εναντίον μεταναστών, τα εκατοντάδες θύματα της Χρυσής
Αυγής. Θα είμαστε στο Εφετείο γιατί πρέπει να έρθει το τέλος της εγκληματι-
κής οργάνωσης. Η θέση της είναι μόνο πίσω από τα σίδερα. Όχι στον ρατσι-
σμό και στον φασισμό. Θα αγωνιστούμε και θα φωνάξουμε για το μέλλον μας.
Πρέπει και τους αξίζει να τιμωρηθούν. Στις 7 Οκτώβρη θα είμαι στο Εφετείο,
γιατί όπως λέει ο ποιητής «Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δε θα πεθάνει
μόνος, τσάκισε τον» 

Χρυσάνθη Χείλαρη, 1ο ΓΕΛ Ελληνικού

Με τα σχολεία σε έκρυθμη κατάσταση, τους
μαθητές σε δυναμικές καταλήψεις ενάντια στις
επικίνδυνες γελοιότητες του υπουργείου και
τους εκπαιδευτικούς σε συνεχείς απεργιακές
κινητοποιήσεις, που όμως γίνονται σποραδικά,
η ΕΛΜΕ στα Χανιά καλεί σε γενική συνέλευση
την Τετάρτη 7/10, 6:30μμ, στο 1ο Γυμνάσιο. 

Το πρωί απεργούμε και διαδηλώνουμε απαιτών-
τας ισόβια στη νεοναζιστική οργάνωση της Χρυ-
σής Αυγής και το απόγευμα συζητάμε και αποφα-
σίζουμε την απεργιακή δράση του κλάδου. Θεωρώ
ότι το πρώτο και ελάχιστο βήμα είναι η συμμετοχή
και της ΟΛΜΕ στην απεργία στις 15/10, μαζί με
τους νοσοκομειακούς και βέβαια η ανοιχτή απαίτη-
ση των συναδέλφων ότι πια πρέπει να βγούμε και
ως κλάδος σε απεργιακή δράση διαρκείας.

Δώρα Κιντή, ΕΛΜΕ Χανίων

ΧΑΝΙΑ7/10 Όλοι στο Εφετείο

1/10, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

 
  

  
 

Σύσκεψη φοιτητών 
Κυριακή 11/10, 2μμ 
Αίθριο Νομικής 
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Στις 15  
για τη  

Για την οργάνωση μιας
απεργίας – σεισμό στις 15
Οκτώβρη, μιλάει το Συντο-

νιστικό Νοσοκομείων, κομμάτι
ενός αγώνα που αποτελεί τη μό-
νη προοπτική που μπορεί να σώ-
σει το ΕΣΥ. Είναι ο μόνος τρό-
πος για να μπει φρένο σε μια
άνευ προηγουμένου τραγωδία,
όπως κινδυνεύει να εξελιχθεί η
πανδημία στη χώρα. Ήδη με
αφίσα και προκήρυξη οι υγει-
ονομικοί που συσπειρώνονται
στο Συντονιστικό δίνουν όλες
τους τις δυνάμεις για την επιτυ-
χία της. Στην ανακοίνωσή τους
αναφέρουν:

“Στις 15 Οκτώβρη απεργούμε
και διαδηλώνουμε πανελλαδικά
όλοι οι υγειονομικοί. Βρισκόμα-
στε σε μια κρίσιμη περίοδο στην
εξέλιξη της πανδημίας, με τα
κρούσματα να ξεπερνούν τα
τριακόσια ή τα τετρακόσια καθη-
μερινά και τα νοσοκομεία μας να
μετατρέπονται το ένα μετά το
άλλο εν μία νυχτί και με επικίνδυ-
νη προχειρότητα, σε νοσοκομεία
για τους ασθενείς με Covid19. 

Η κατάσταση γίνεται πολύ επι-
κίνδυνη αφού σε δύο μόλις μέ-
ρες αποκαλύφθηκε μέσα από
καταγγελίες ότι στο Σωτηρία,
τον Άγιο Σάββα, το Λοιμωδών,
γιατροί και νοσηλευτές βγαίνουν
θετικοί στο τεστ για κορονοϊό.
Στο γηροκομείο του Άγιου Παν-
τελεήμονα είδαμε δυστυχώς ξα-
νά την εικόνα της εγκατάλειψης
να μεταφράζεται σε μαζικά
κρούσματα ηλικιωμένων, η δια-
κομιδή των οποίων την προηγού-
μενη Πέμπτη οδήγησε στην κα-
τάρρευση του ΕΚΑΒ. Αυτές τις
δύο μέρες στο αίσχος της κυ-
βέρνησης και των «ειδικών» προ-
στέθηκαν εκατοντάδες κρούσμα-
τα εργατών στο εργοστάσιο κον-
σερβοποιίας στην Πέλλα. 

Η απάντηση της κυβέρνησης;
Ξύλο στους επικουρικούς και τα
σωματεία μας έξω από το
υπουργείο, χαρτί-απειλή του δι-
οικητή της 1ης ΥΠΕ στα νοσοκο-
μεία ότι έρχονται μετακινήσεις
προσωπικού και πειθαρχικές
διώξεις για όσους αντιδράσουν,
με το κερασάκι στην τούρτα να
είναι η «συνέχιση» της διαδικα-
σίας της αξιολόγησης ηλεκτρο-
νικά μέχρι 9 Οκτώβρη… Συνεχί-
ζει κανείς από την ξεφτιλισμένη
αυτή κυβέρνηση και τους παρα-
τρεχάμενους της να διατείνεται
ότι «είμαστε έτοιμοι»;. 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημο-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Εμπρός για απεργία σεισμό!
Τα βήματα για μια μεγάλη απεργιακή κινητο-

ποίηση στις 15 Οκτώβρη και την οργάνωση
της μαζικής συμμετοχής των υγειονομικών

στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο της 7 Οκτώβρη,
έβαλε η συνέλευση του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων την περασμένη βδομάδα. 

Στις 15 Οκτώβρη η ΠΟΕΔΗΝ έχει καλέσει σε
24ωρη απεργία και πανελλαδικό συλλαλητήριο
στις 8:30πμ, στην πλ. Μαβίλη, στην Αθήνα. Στη

συνέλευση συμμετείχαν είτε δια ζώσης –στο Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας– είτε διαδικτυακά, εργαζό-
μενες κι εργαζόμενοι από μια σειρά νοσοκομεία
όπως τα ΓΝΑ Γεννηματάς, Σωτηρία, Αγ. Σάββας,
Γενικό Νίκαιας, Ερυθρός, Αγ. Όλγα, Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης, Α. Συγγρός, Αμ. Φλέμινγκ, τα Κέν-
τρα Υγείας Καλυβίων και Ν. Ιωνίας, την Ιδ. Υγεία
κ.α.

Δυο μέρες πριν είχε προηγηθεί η κινητοποίηση
της ΠΟΕΔΗΝ στο Υπουργείο Υγείας, με αίτημα
την παραμονή του έκτακτου προσωπικού στη δου-
λειά. Το γεγονός ότι η συγκέντρωση αντιμετωπί-
στηκε με ξύλο και χημικά από τα ΜΑΤ, είχε γεμίσει
με οργή τους υγειονομικούς, γεγονός που φάνηκε
και στις τοποθετήσεις στη συνέλευση.

Τη συζήτηση άνοιξαν ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκο-
μείου Αγ. Σάββας κι ο Δημήτρης Περίχαρος, πρό-
εδρος του Σωματείου Εργαζομένων νοσοκομείου
Αμ. Φλέμινγκ.

“Η κατάσταση με την πανδημία έχει ξεφύγει, τα
κρούσματα και οι εισαγωγές εκτινάσσονται, ο
αριθμός των συναδέλφων που νοσεί αυξάνεται συ-
νεχώς και η κυβέρνηση έχει όλη την ευθύνη. Όχι
μόνο δεν έκανε τίποτα τόσο καιρό αλλά συνεχίζει
τις επιθέσεις προωθώντας τις ιδιωτικοποιήσεις, τις
απολύσεις και την καταστολή. Είδαμε τα ΜΑΤ και
το ξύλο απέναντι στην κινητοποίηση των έκτακτων
που απολύονται, έξω από το Υπουργείο Υγείας την
Τετάρτη 30/9” σημείωσε ο Κ.Καταραχιάς. “Αλλά
αυτή είναι η εικόνα μιας κυβέρνησης που φοβάται.
Είναι στριμωγμένη, σε κρίση, αδύναμη. Με την
απεργία θα αναδείξουμε τις ευθύνες μιας κυβέρ-
νησης που βάζει σαν στόχο να μειώσει κι άλλο το
προσωπικό, ενώ έχει μειώσει και τη χρηματοδότη-
ση της Υγείας κατά 80 εκατομμύρια. Έχουμε τις
επόμενες ημέρες να ξεσηκώσουμε τα νοσοκομεία
με περιοδείες, εξορμήσεις κι επιτροπές αγώνα. Να
γίνει μια απεργία σεισμός” συνέχισε.

“Ακόμα και νοσοκομεία αναφοράς που κατά-
φερναν να διαχειριστούν την κατάσταση, όπως το
Σωτηρία, τώρα καταρρέουν” τόνισε ο Δ. Περίχα-
ρος. “Έχουν σταματήσει τα χειροκροτήματα κι
έχει αρχίσει το ξύλο των ΜΑΤ. Την ίδια ώρα το σύ-
στημα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία
προς όφελός του σπρώχνοντας τα ΣΔΙΤ ή κλείνον-
τας πτέρυγες όπως στο Αμ. Φλέμιγκ. Σε άλλες χώ-
ρες επιτάσσουν χώρους και τους μετατρέπουν
εκτάκτως σε νοσοκομεία. Εδώ διαλύουν κι αυτά
που έχουν. Ωστόσο και η πιο μικρή κινητοποίηση
τους στριμώχνει. Οι εργαζόμενοι του Φλέμινγκ κά-
ναμε χτες παρέμβαση στα Μελίσσια και είχαμε
πολύ καλή ανταπόκριση στον κόσμο. Χρειάζεται
κουβέντα άνθρωπο τον άνθρωπο. Η απεργία μπο-
ρεί να είναι επιτυχημένη. Θα ταρακουνήσει την κυ-
βέρνηση και μπορεί να ανακόψει την επίθεση”.

“Η επιλογή της κυβέρνησης δεν είναι μέτρα για
την πανδημία αλλά η εφαρμογή των αντισυνδικα-
λιστικών νόμων και η βία” υπογράμμισε η Κατερί-

να Πατρικίου, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζο-
μένων νοσ. Αγ. Σάββας, μεταφέροντας την εικόνα
από την κινητοποίηση της Τετάρτης στο Υπ. Υγεί-
ας. “Καταστολή όμως είναι και το να διαμορφώ-
νουν τις συνθήκες στις οποίες ο κόσμος θα πεθαί-
νει. 460 κρόυσματα σήμερα, τα 114 σε εργοστά-
σιο. Οι εργάτες είναι αυτοί που την πληρώνουν.
Στον Αγ.Σάββα έχουμε ξεκινήσει την οργάνωση
της απεργίας. Κάναμε χτες ανοιχτή συνεδρίαση
του Δ.Σ και της Επιτροπής Αγώνα στο προαύλιο.
Με αυτό τον τρόπο έρχεται η εικόνα από όλα τα
τμήματα και δυναμώνει η αίσθηση της συλλογικό-
τητας στους συναδέλφους. Οι άνθρωποι που συμ-
μετέχουν στην Επ.Αγώνα είναι η μαγιά πάνω στην
οποία θα χτιστεί η επιτυχία της απεργίας. Ήδη
μαζί τους έχουμε διαμορφώσει καθημερινό πρό-
γραμμα περιοδειών”.

Για τα αυτονόητα
Από το Σωτηρία, μίλησε η Αμαλία. Την προηγού-

μενη ημέρα το τμήμα θωρακοχειρουργικής του
νοσοκομείου αναφοράς, σταμάτησε τη λειτουργία
του λόγω κρουσμάτων σε γιατρούς και νοσηλευ-
τές. “Έχω μπει πρόσφατα στον αγώνα για καλύτε-
ρο ΕΣΥ. Στο Σωτηρία δεν έχουμε υλικά. Στο Ακτι-
νολογικό αναλογεί μια χειρουργική μάσκα ανά ερ-
γαζόμενο. Η βία στο Υπουργείο προχτές ήταν σο-
καριστική αλλά ακουστήκαμε. Κι αναρωτιέμαι.
Πρέπει να παίζουμε ξύλο για να ακούγονται τα αυ-
τονόητα που λέμε;” είπε μεταξύ άλλων.

Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο Γεννηματάς
και μέλος του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ έβαλε την προοπτι-
κή να πάρει ευρύτερα χαρακτηριστικά η απεργία:
“Στις 6/10 συνεδριάζει το γενικό συμβούλιο της
ΑΔΕΔΥ και θα προτείνουμε να γίνει πανδημοσιοϋ-
παλληλική απεργία για την Υγεία στις 15/10. Να
μην μείνουν μόνα τους τα νοσοκομεία. Μπορούμε
να το πετύχουμε γιατί όλοι αγανακτούν με την κα-
τάσταση του ΕΣΥ. Παντού κάνουμε Επιτροπές
Αγώνα κι οργανώνουμε από τα κάτω. Αν δεν θέ-
λουν να οργανώσουν την απεργία οι ηγεσίες των
σωματείων, θέλει ο κόσμος και πάμε να το οργα-
νώσουμε μαζί του”.

“Την Πέμπτη κάναμε γενική συνέλευση στο νο-
σοκομείο Αγ.Όλγα. Χρόνια είχαμε να δούμε τόσο
μαζική συνέλευση. Αυτό έχει να κάνει με το πως
προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση η κυ-
βέρνηση. Στο νοσοκομείο μας για παράδειγμα,
έχει δημιουργηθεί κλινική covid 'απομονώνοντας'
έναν χώρο με ένα... παραβάν. Υπάρχει μεγάλη
διάθεση για αγώνα. Φάνηκε στις 11/9 με τη συγ-

κέντρωση που κάναμε στην πύλη, φάνηκε σε όλες
τις προηγούμενες κινητοποιήσεις. Οι δύο επόμε-
νοι απεργιακοί σταθμοί στις 7/10 και 15/10 θα εί-
ναι εκρηκτικοί” μετέφερε ο Μιχάλης Βερβέρης.

Παρέμβαση έκανε κι ο Κώστας Πολύδωρος
εκλεγμένος στο Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων
Ιδ. Κλινικών που αναφέρθηκε στις συνθήκες με τις
οποίες εμφανίζονται γηροκομεία όπως στον
Αγ.Παντελεήμονα με δεκάδες κρούσματα σε προ-
σωπικό και ενοίκους: “Όλη η ευθύνη είναι στην
εργοδοσία. Στον Αγ.Παντελεήμονα υπήρχε εργα-
ζόμενος με συμπτώματα που του βάλανε γάντια
και τον ξανάστειλαν στη δουλειά. Στην Ιδ. Υγεία
γίνεται πάρτυ κερδοσκοπίας. Υπερκοστολόγηση
για ΜΕΘ, ακριβά τεστ, παραπομπές από τα δημό-
σια νοσοκομεία για εξετάσεις. Στο σωματείο βά-
λαμε πρόταση για συμμετοχή στην απεργία της
15/10, αν και η ΔΑΣ/ΠΑΜΕ που έχει την πλειοψη-
φία δεν τη στήριξε”.

Από το ΓΝΑ Γεννηματάς, η Μαρία Χαρχαρίδου,
μέλος στο Δ.Σ του σωματείου, σημείωσε: “Η κατά-
σταση είναι αφόρητη. Αντί να προσλάβουν εργα-
ζόμενους, προσπαθούν να ξεζουμίσουν το λιγο-
στό υπάρχον προσωπικό. Οι εγκάθετοι της κυβέρ-
νησης μας λένε να βάλουμε πλάτη για να κρατη-
θεί όρθιο το ΕΣΥ, λόγω έκτακτων συνθηκών. Τους
απαντάμε ότι είχαν το χρόνο και δεν έκαναν τίπο-
τα. Μόνο ο αγώνας μας θα κρατήσει όρθιο το
ΕΣΥ. Στις 15 Οκτώβρη αυτό έχουμε να κάνουμε.
Μια μεγάλη απεργία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Κάναμε συνεδρίαση της Επιτροπής Αγώνα στο
Γεννηματάς. Όλες οι ειδικότητες έδωσαν το πα-
ρών. Βάλαμε πρόγραμμα εξορμήσεων για να ξε-
σηκώσουμε όλο το νοσοκομείο. Όλες μας πιάνει
το γαμώτο και η κούραση. Δεν αφήνουμε λεπτό
να κυριαρχήσουν αυτά τα συναισθήματα. Η κυ-
βέρνηση πρέπει επί τέλους να μας φοβηθεί”. 

“Έχουμε γίνει 24ωρο κέντρο covid για όλη τη
νότια Αττική. Επικρατεί αλαλούμ. Οι οδηγίες του
ΕΟΔΥ αλλάζουν με βάση το τι βολεύει το οικονο-
μικό πρόγραμμα της κυβέρνησης”, μετέφερε η
Θένια Ασλανίδη, γιατρός στο Κέντρο Υγείας Κα-
λυβίων. Ανάλογη ήταν και η εικόνα που έφερε η
Μαρία Ντάσιου, γιατρός στο Κέντρο Υγείας στη
Νέα Ιωνία. “Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη για πρώτη φορά υπάρχει
τόσο ομόθυμη οργή σε νοσηλευτικό, ιατρικό και
διοικητικό προσωπικό. Μπορούμε να πετύχουμε
νίκες γιατί όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικές
είναι οι διεκδικήσεις μας”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

13/10, Επίθεση των ΜΑΤ σε εργαζόμενους των δημ. νοσοκομείων έξω από το Υπ. Υγείας. Φωτό: Γ. Κέμμος
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  Δημόσια Υγεία

κρατίας φέρει την ευθύνη και
για τις δύο αυτές εξελίξεις.
Ενώ κέρδισαν χρόνο στο προ-
ηγούμενο κύμα δεν έκαναν κα-
μία πρόσληψη νοσηλευτών,
γιατρών. 

Αντίθετα, σήμερα τα δημόσια
νοσοκομεία έχουν πέντε χιλιά-
δες λιγότερους εργαζόμενους
σε σχέση με πέρσι και συνολικά
τριάντα πέντε χιλιάδες κενές
οργανικές θέσεις! Από την άλ-
λη η κυβέρνηση ποτέ δεν εν-
διαφέρθηκε να αυξήσει τη συ-
χνότητα των δρομολογίων στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κα-
ταργώντας κάθε μέτρο προ-
στασίας, στοιβάζει εικοσιπέντε
μαθητές στις σχολικές αίθου-
σες, δεν οργανώνει ελέγχους
στους χώρους δουλειάς και
αφήνει πρόσφυγες και μετανά-
στες στα στρατόπεδα-ντροπή
χωρίς τρεχούμενο νερό και βα-
σικές συνθήκες υγιεινής. Ως
άλλες Μαρίες Αντουανέτες
έχουν το θράσος να λένε στους
εργαζόμενους να προτιμούν το
περπάτημα αντί για τα μέσα,
για να πηγαίνουν στη δουλειά
τους! Λες και ξέρουν πόσα λε-
ωφορεία και μετρό αλλάζεις
από το Περιστέρι για να φτά-
σεις στη δουλειά σου στο Γου-
δί! 

Σκανδαλώδεις
Τολμάνε να λένε ότι ανοίγουν

κρεβάτια ΜΕΘ όταν στην πραγ-
ματικότητα έχουν μετατρέψει
όλες τις ΜΕΘ της Αττικής σε
κορονο-ΜΕΘ στέλνοντας όλα
τα υπόλοιπα περιστατικά σε
ιδιωτικές ΜΕΘ με σκανδαλώ-
δεις αποζημιώσεις από τον ΕΟ-
ΠΥΥ. Κρατάνε σε ομηρία χιλιά-
δες συμβασιούχους, υπό την
απειλή της απόλυσης, αντί να
τους μονιμοποιήσουν εδώ και
τώρα και όταν διαδηλώνουν για
το δικαίωμα στην μόνιμη δου-
λειά, στέλνει τα ΜΑΤ για να ρί-
ξουν ξύλο και να τους τρομο-
κρατήσουν.

Η κυβέρνηση μας απειλεί με
νέα καραντίνα μιλώντας για
ατομική ευθύνη και πρέπει να
απαντήσουμε με τον πιο οργα-
νωμένο και ισχυρό τρόπο, με
την απεργία! Ποιος θα τους
αναγκάσει σε μαζικές επείγου-
σες προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού αν όχι εμείς; Ποιος θα
σταματήσει την επικίνδυνη υπε-
ρεφημέρευση των γιατρών που
κάνουν εννιά και δέκα εφημε-

ρίες το μήνα ή τις βάρδιες των
νοσηλευτών χωρίς ρεπό αν όχι
εμείς; Ποιος θα βάλει τέλος
στην παράνοια να χαρίζονται
τα λεφτά των ασφαλισμένων
στους κλινικάρχες τη στιγμή
που έπρεπε να επιταχθούν όλα
τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια χω-
ρίς αποζημίωση για τις ανάγκες
της πανδημίας, αν όχι εμείς;
Ποιος θα αναγκάσει εδώ και
τώρα την κυβέρνηση να μην δί-
νει 14 δις ευρώ για την αγορά
πολεμικών εξοπλισμών αλλά να
πάνε για την υγεία, την παιδεία,
τις συγκοινωνίες, τις στρατιές
των ανέργων που θα πεινάσουν
το χειμώνα; 

Η απεργία στις 15 Οκτώβρη
πρέπει να είναι σεισμός! Δεν
έχουμε άλλη εναλλακτική. Ή
θα αφήσουμε να εξελιχτεί μία
τραγωδία ή θα τη σταματήσου-
με οργανώνοντας κάθε νοσοκο-
μείο σε κάθε γωνιά της χώρας
με επιτροπές αγώνα, συνελεύ-
σεις, ενημερωτικές εξορμήσεις
και προσωπικό ασφαλείας για
να φτιάξουμε ένα ποτάμι απερ-
γών που θα διεκδικεί να μπει η
υγεία μας πάνω από τα κέρδη
των αφεντικών! 

Σύμμαχοί μας είναι οι εκπαι-
δευτικοί που απαιτούν μαζικές
προσλήψεις για ασφαλή και
ποιοτική διδασκαλία στα σχο-
λειά, τα παιδιά μας, οι μαθητές
που κάνουν καταλήψεις και ζη-
τάνε τα αυτονόητα μέτρα προ-
στασίας, οι εργαζόμενοι στον
τουρισμό και επισιτισμό που
απαιτούν συνθήκες ασφαλείας
και επιδόματα, οι εργαζόμενοι
της τέχνης. 

Αρνούμαστε να καθόμαστε
με δεμένα τα χέρια όταν δεν
προλαβαίνουμε να αφιερώσου-
με τον αναγκαίο και ασφαλή
χρόνο για τους ασθενείς μας,
όταν δεν τηρούνται τα μέτρα
ασφαλείας μέσα στα νοσοκο-
μεία, όταν στοιβάζονται σε ράν-
τζα, όταν μία νοσηλεύτρια είναι
υπεύθυνη σε μία νύχτα για
τριάντα ασθενείς και γιατρός
για εξήντα ασθενείς, όταν ερ-
χόμαστε σε επαφή με επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα και δεν μπο-
ρούμε να βγούμε σε καραντίνα.
Αρνούμαστε και γι’ αυτό απερ-
γούμε. Είναι η μόνη γλώσσα
που μπορεί να ακούσει αυτή η
κυβέρνηση. Απεργούμε για τη
δημόσια υγεία, για τις ζωές
μας”! 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 

Οι ζωές πάνω από τα κέρδη

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
Πλήρης κάλυψη μισθού - όχι απολύσεις

Σε ένα ακόμη γηροκομείο, αυτό
στον Αγ. Παντελεήμονα, εντοπί-
στηκαν δεκάδες κρούσματα κο-

ρονοϊού, εγείροντας ερωτήματα για
τις συνθήκες διαβίωσης κι εργασίας
σε τέτοιους χώρους. Ζητήσαμε από
την Χρυσάνθη Καθοπούλου, εργαζό-
μενη σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμέ-
νων, να σχολιάσει.

“Την ώρα που η πανδημία και η κρί-
ση συνεχίζεται, όλοι όσοι εργαζόμα-
στε σε χώρους της Υγείας, δημόσιους
ή ιδιωτικούς, ερχόμαστε αντιμέτωποι
με την πολιτική με την οποία η κυβέρ-
νηση τις διαχειρίζεται. Σε αρκετά γη-
ροκομεία και μονάδες φροντίδας ηλι-
κιωμένων εντός και εκτός Αττικής,
μπήκε λουκέτο καθώς εργαζόμενοι και
ένοικοι βρέθηκαν θετικοί. Εργαζόμενοι
και εργαζόμενες βρέθηκαν ξαφνικά
αντιμέτωποι όχι μόνο με τον ιό αλλά
και με την ανεργία. Μήνες μετά την
έναρξη της πανδημίας, αντί να βελτιώ-
νεται η μέριμνα και η πρόληψη, τουλά-
χιστον από τη μεριά της διεύθυνσης
και της διοίκησης σε κάθε χώρο, οι
συνθήκες επιδεινώνονται. 

Ήδη, πριν από την εμφάνιση της
πανδημίας, οι εργασιακές συνθήκες,
στις οποίες καλούνταν οι εργαζόμενοι
και οι εργαζόμενες να δουλέψουν
ήταν κακές (απουσία εξοπλισμού,
απουσία προστατευτικών μέτρων για
επικίνδυνες ή επίπονες εργασίες,
απουσία επαρκούς προσωπικού κλπ).
Συχνά η έλλειψη εξοπλισμού και προ-
σωπικού μπορεί να οδηγήσουν στην
εμφάνιση κρουσμάτων σε ένα χώρο

Υγείας, όπως είναι ήδη γνωστό. Όμως,
στον Άγιο Παντελεήμονα, σχετικά με
το συμβάν, μετά από γνωστοποίηση
καταγγελιών, εργαζόμενος που είχε
συμπτώματα του ιού, συνέχιζε την
δουλειά του, εν γνώσει της διεύθυν-
σης. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος
έπρεπε να δουλέψει σε νυχτερινή βάρ-
δια (όπου συνήθως είναι ένας μόνο νο-
σηλευτής υπεύθυνος για όλους τους
ασθενείς/ενοίκους) με τον εξοπλισμό
των 5 μασκών και 3 γαντιών, παρου-
σιάζοντάς τα ως επαρκή υλικά για να
καλύψουν τις ανάγκες της βάρδιας. Η
διοίκηση επέλεξε να αντιμετωπίσει το
συμβάν της μετάδοσης του ιού με το

να στείλει ηλεκτρονικά επιστολή
στους συγγενείς των ενοίκων ότι σε
περίπτωση θανάτου κάποιου ενοίκου,
το γηροκομείο δεν φέρει καμία ευθύ-
νη. 

Ο πραγματικός λόγος όπου νόση-
σαν και άλλοι άνθρωποι στο γηροκο-
μείο ήταν η έλλειψη προσωπικού και
εξοπλισμού και όχι η ατομική ευθύνη
του συγκεκριμένου εργαζόμενου αλλά
και του κάθε εργαζόμενου και εργαζό-
μενης που καλείται να αντεπεξέλθει
στις δύσκολες αυτές συνθήκες. Το
σύνθημα "οι ζωές μας πάνω από τα
κέρδη τους" παίρνει μεγαλύτερη ση-
μασία όσο ποτέ”. 

114 εργάτες βρέθηκαν θετικοί σε εργοστάσιο
κονσερβοποιίας στην Πέλλα. Το Εργατικό
Κέντρο της περιοχής καταγγέλλει ότι παρότι

ένα μήνα πριν εντοπίστηκαν κρούσματα σε άλλο εργοστά-
σιο του κλάδου στα Γιαννιτσά, το κράτος “δεν επέβλεψε αν
οι επιχειρήσεις στην Π.Ε. Πέλλας τηρούν τις προβλέψεις
της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργα-
σία και ειδικότερα αν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την
πρόληψη και προστασία των εργαζομένων έναντι του κορο-
νοϊού. Δεν άσκησε ποτέ έλεγχο στους χώρους εργασίας για
το αν λήφθηκαν και αν τηρούνταν τέτοια μέτρα. Με τα πρώ-
τα κρούσματα και στο εργοστάσιο στο Μαυροβούνι όπως
και στο εργοστάσιο στα Γιαννιτσά δεν κινητοποιήθηκε αμέ-
σως κανένας κρατικός μηχανισμός”. 

Η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη στο ακέραιο για την εξά-
πλωση του κορονοϊού, σημειώνει το Εργατικό Κέντρο, τονί-
ζοντας ότι η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊ-
ού δεν ήταν ούτε απρόσμενη ούτε αναπόφευκτη. “Ποιοι
αποφάσισαν, ενώ γνώριζαν την εστία μετάδοσης, να συνεχι-
στεί η λειτουργία του εργοστασίου; Γιατί χρειάστηκε να
φθάσουν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στον αριθμό 114,

για να ληφθεί απόφαση αναστολής λειτουργίας της επιχεί-
ρησης;” επισημαίνει.

Το εργοστάσιο ανέστειλε τη λειτουργία του για 10 ημέ-
ρες, αναδεικνύοντας ζητήματα που η έκρηξη της πανδημίας
δίνει μεγάλες διαστάσεις, δίπλα στην επείγουσα ανάγκη ενί-
σχυσης του ΕΣΥ: Μέριμνα κι έλεγχος για την παροχή και τή-
ρηση όλων των μέσων και μέτρων προστασίας στους χώ-
ρους δουλειάς, κάτι που παρά τις δηλώσεις της εργοδο-
σίας για το αντίθετο, δεν φαίνεται να έγινε στην περίπτωση
του εργοστασίου. Αναστολή λειτουργίας των εργατικών χώ-
ρων που μετατρέπονται σε υγειονομικές βόμβες και το πιο
βασικό: Απαγόρευση των απολύσεων και πλήρης κάλυψη
του μισθού των εργατών όσο καιρό χρειάζεται να κάθονται
σπίτι. Αιτήματα – προϋπόθεση για την επιβίωση της εργατι-
κής τάξης που πετιέται σε εργοστάσια αρένες και καλείται
να παλέψει με τα θηρία του συνωστισμού, των ελλείψεων
και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κι αφού η υγειονομική
βόμβα σκάσει την καταδικάζουν στην πείνα, καθώς τα αφεν-
τικά βρίσκουν άλλη μια ευκαιρία να γλιτώσουν το μεροκά-
ματο. 
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Πετυχημένος
κύκλος
εκδηλώσεων

Επιτυχημένος ήταν ο κύκλος εκδηλώ-
σεων της ΚΕΕΡΦΑ που οργάνωσε
πανελλαδικά για το τέλος της δίκης

της Χρυσής Αυγής και τον αντιφασιστικό
απεργιακό ξεσηκωμό την ημέρα της από-
φασης του δικαστηρίου στις 7 Οκτώβρη.
Τόσο από άποψη αριθμού -25 εκδηλώσεις
σε λιγότερο από τρεις βδομάδες, εκ των
οποίων οι 15 σε γειτονιές της Αθήνας και οι
10 σε άλλες πόλεις- όσο και από άποψη
συμμετοχής -κοντά 2000 αγωνιστών και
αγωνιστριών-, η ΚΕΕΡΦΑ και οι τοπικές της
επιτροπές βρέθηκαν για άλλη μια φορά στο
κέντρο της μάχης για την καταδίκη των ναζί
δολοφόνων.

Η σύνθεση των πάνελ ήταν ένα ακόμα
στοιχείο επιτυχίας, καθώς μαζί βρέθηκαν
ομιλητές και ομιλήτριες από όλα τα κομμά-
τια του κινήματος. Δικηγόροι της Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη, συνδικαλιστές/ίστριες και
εργαζόμενοι/ες από σχολεία, νοσοκομεία,
δήμους και δεκάδες ακόμα εργατικούς χώ-
ρους από το δημόσιο και τον ιδιωτικό το-
μέα, μετανάστες/ιστριες και πρόσφυγες/ίσ-
σες από μια σειρά κοινότητες και καμπ,
ακτιβιστές/ίστριες του κινήματος αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες και του περιβαλ-
λοντικού κινήματος, αγωνιστές/ίστριες του
ΛΟΑΤΚΙ+ και γυναικείου κινήματος, πρωτο-
πόροι/ες φοιτητές/τριες και μαθητές/τριες,
δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, καλλι-
τέχνες, πανεπιστημιακοί, μέλη πολλών ορ-
γανώσεων της  Αριστεράς, ένωσαν τη φω-
νή τους απαιτώντας να μπει βαθιά στη φυ-
λακή η ναζιστική εγκληματική οργάνωση.

Πλούτος
Αυτός ο πλούτος του κινήματος εκφρά-

στηκε και στα ακροατήρια, με δεκάδες και
εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες
κάθε ηλικίας, να δίνουν παντού το παρών
και να υπογραμμίζουν τη γενική αίσθηση
ότι η απαίτηση καταδίκης των ναζί είναι
συντριπτικά πλειοψηφική. Κάθε εκδήλωση
με την πολιτική συζήτηση που τη συνόδευε,
πολλές φορές άτομο το άτομο, έγινε και
ένα βήμα για περισσότερα σωματεία, για
περισσότερους φοιτητικούς και μαθητικούς
συλλόγους, για περισσότερους φορείς και
συλλογικότητες να μπαίνουν στη μάχη απο-
φασίζοντας τη συμμετοχή τους στην αντι-
φασιστική απεργία και κινητοποίηση.

Όλες οι εκδηλώσεις συνδυάστηκαν με
μεγάλες περιοδείες και εξορμήσεις σε γει-
τονιές, εργατικούς χώρους, σχολεία και
σχολές σε βδομαδιάτικη βάση, με καθημε-
ρινές αφισοκολλήσεις, με πικετοφορίες με
ντουντούκες και μικροφωνικές μέχρι την
τελευταία μέρα. Τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ στή-
ριξαν επίσης μια σειρά ακόμα εκδηλώσεις
που έγιναν σε πόλεις και γειτονιές, με μοί-
ρασμα υλικού και παρεμβάσεις στις συζη-
τήσεις, ενισχύοντας κάθε πρωτοβουλία για
την επιτυχία της 7 Οκτώβρη. Η δράση τους
έπαιξε αναντικατάστατο ρόλο στο μαζικό
ρεύμα που δημιουργήθηκε για την καταδί-
κη της Χρυσής Αυγής.

Η μεγαλύτερη αντιφασιστική εκδήλωση
στην πρόσφατη ιστορία της πόλης
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3

Οκτώβρη στο Πολυτεχνείο Ξάνθης, παρά τις
αντιρρήσεις της διοίκησης σχετικά με τη διε-
ξαγωγή της. Πάνω από 120 αντιφασίστες/
τριες -εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, μέλη
της μειονότητας, καλλιτέχνες, ΛΟΑΤΚΙ+-
συμμετείχαν στη συζήτηση. 

Μαζί με το Θανάση Καμπαγιάννη από την
Πολιτική Αγωγή και την Έλλη Πανταζοπού-
λου από το ΣΕΚ, στο πάνελ των ομιλητών
βρέθηκαν εκπρόσωποι “των δικών μας θε-
σμών” στην πόλη, που με τους δικούς τους
αγώνες έκλεισαν τα γραφεία-ορμητήρια των
ναζί δυο φορές, κράτησαν τις σχολές καθα-
ρές από φασίστες, στάθηκαν στο πλευρό των
προσφύγων και της μειονότητας ενάντια στις
φασιστικές επιθέσεις, τους φράχτες, τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και τις ρα-
τσιστικές διώξεις. Τη συζήτηση συντόνισε ο
Τζεμαλή Μηλιαζήμ από την ΚΕΕΡΦΑ.

Η Μαρία Λουκοπούλου από την ΕΛΜΕ Ξάν-
θης, που πήρε ομόφωνη απόφαση συμμετο-
χής στην εκδήλωση και στο συλλαλητήριο
της Τετάρτης, τόνισε ότι η δίκη, παρά τα εμ-
πόδια που μπήκαν, έπεισε όλη την κοινωνία
για την ενοχή των νεοναζί δολοφόνων ώστε
καμιά άλλη απόφαση δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή πέρα από τη συνολική καταδίκη. Ο
Σαμή Καραμπουγιούκογλου θύμισε τις επιθέ-

σεις των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυ-
γής στην Ξάνθη στον Τζεμαλή και σε ένα μει-
ονοτικό φοιτητή και την αντιφασιστική έκρη-
ξη που προκάλεσε η τελευταία σε όλη τη
Θράκη μήνες πριν τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. Αναφέρθηκε επίσης στις διασυνδέ-
σεις της Χρυσής Αυγής με το βαθύ κράτος
και ιδιαίτερα με το στρατό.

Ο Κώστας Θεοδωρίδης, πρώτος κατά σει-
ρά φοιτητής από τα ΕΑΑΚ, επισήμανε ότι η
Χρυσή Αυγή δεν έχει μόνο δεσμούς με το
κράτος αλλά ταυτόχρονα είναι και κίνημα
που πατά πάνω στο ρατσισμό και τον εθνικι-
σμό (το Μακεδονικό ήταν το εφαλτήριό της).
Ο Αγάπιος Χρυσοστομίδης στάθηκε κυρίως
στους αγώνες του φοιτητικού συλλόγου που
οδήγησαν στη διαγραφή του καθηγητή Παύ-
λου, που χρησιμοποιούσε τη θέση του για να
κάνει φασιστική προπαγάνδα και να προχω-
ράει σε διώξεις συνδικαλιστών φοιτητών. Ο

Θεολόγης Ταμπάκης, δάσκαλος, αφού καυ-
τηρίασε τη στάση των ΜΜΕ που έθαψαν τη
δίκη και της εισαγγελέως που ξέπλυνε όλους
τους δολοφόνους, έθεσε το ερώτημα σχετικά
με το κατά πόσο ασχολήθηκε το δικαστήριο
με την κάλυψη και τη στήριξη που παρείχε η
αστυνομία στην δολοφονική δράση της Χρυ-
σής Αυγής.

Πολλές ακόμα ερωτήσεις απευθύνθηκαν
από τα κάτω, κυρίως προς το Θανάση Καμ-
παγιάννη, για όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση
με την απόφαση, τις απαντήσεις του αντιφα-
σιστικού κινήματος, αλλά και τη συνέχεια. Τη
μέρα και ώρα της απόφασης, Τετάρτη 7
Οκτώβρη, όπως στο Εφετείο και στις άλλες
πόλεις, θα είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή,
απεργώντας και διαδηλώνοντας στις 10.30πμ
στην Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης.

Παντελής Αποστολίδης

Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή
περίπου 150 ατόμων πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 1/10 στο Πάρκο

Ειρήνης και Φιλίας των Λαών η εκδήλωση
της ΚΕΕΡΦΑ με θέμα: “Καταδίκη των νεοναζί
– Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες”. Η εκδήλω-
ση έγινε κέντρο του αντιφασιστικού κινήμα-
τος και οργάνωσης της μάχης στις 7 Οκτω-
βρίου. 

Τη συζήτηση συντόνιζε η Μαρία Βισταγιαν-
νάκη, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, ενώ ξεκινώντας τις
ομιλίες ο Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός σύμβου-
λος με την Ανταρσία στα Χανιά, δήλωσε ότι
«Έχει σημασία πως σε αυτή τη μάχη μπαί-
νουμε με απεργία. Σχετικά με την απόφαση
δεν χωράει κανένας εφησυχασμός καθώς η
κυβέρνηση διαμορφώνει τους όρους για να
εμφανιστούν ξανά τα τάγματα εφόδου και τα
ρατσιστικά πογκρόμ». 

Από την πλευρά του ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης, από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη
της ΧΑ, επεσήμανε ότι «Το δικαστήριο είναι
πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσει την ει-
σαγγελική πρόταση. Είναι πάρα πολύ δύσκο-
λο να μην κρίνει την ύπαρξη εγκληματικής
οργάνωσης, να μην κρίνει ότι τα συγκεκριμέ-
να περιστατικά (οι επιθέσεις και τα πογκρόμ
των ταγμάτων εφόδου) δεν ήταν μεμονωμένα
και ότι συνδεόντουσαν με τον πυρήνα της
Χρυσής Αυγής. Αυτό που λέμε είναι ότι η δι-
καστική εξουσία θα διακυβεύσει την ίδια της
τη νομιμοποίηση στην κοινωνία που είναι ήδη
αρκετά χαμηλά, για το πως θα τελειώσει αυ-
τή η υπόθεση. Η δική μας εκτίμηση είναι πως
πάμε για καταδίκη».

Η Μαρία Ζ., από το Κοινωνικό Στέκι - Στέκι
Μεταναστών, παρουσίασε τη δράση της Χρυ-
σής Αυγής στην πόλη και θύμισε πως αυτή
απαντήθηκε από το τοπικό αντιφασιστικό κί-
νημα που με συγκροτημένη παρέμβαση ανα-
χαίτισε την προσπάθεια εδραίωσης των ναζί.
Στη συνέχεια ο Σάμυ Αλεξανδρίδης από την
Κατάληψη Ρόζα Νέρα μίλησε για την τερά-
στια προσπάθεια αναχαίτισης του φασιστι-
κού φαινομένου στα Χανιά σε πάρα πολλά
επίπεδα, στο δρόμο, στα σχολεία, στα χωριά.
Τέλος, ο Αλί Μουσταφάογλου, μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Δασκάλων Χανίων, τόνισε ότι
«Από την πλευρά μας ως Σύλλογος Δασκά-
λων, όπως και η ΕΛΜΕ, μαζί με το εκπαιδευ-
τικό κίνημα στα Χανιά και πανελλαδικά, έχου-
με πρωτοστατήσει στον αγώνα ενάντια στη
Χρυσή Αυγή. Η μάχη του εκπαιδευτικού κινή-
ματος συντονισμένα μαζί με τα υπόλοιπα
πρωτοβάθμια σωματεία , με το εργατικό κίνη-
μα γενικότερα, με όλους τους αντιφασίστες

και τις αντιφασίστριες δεν έδωσε τη δυνατό-
τητα στη Χρυσή Αυγή να μπει μέσα στα σχο-
λειά μας».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις
από τους παρευρισκόμενους τόσο σχετικά
με την εξέλιξη της δίκης, όσο και με την δρά-
ση του αντιφασιστικού κινήματος με επισή-
μανση ότι όταν μιλάμε για το φαινόμενο του
φασισμού δεν μιλάμε μόνο για τη Χρυσή Αυ-
γή. Ο Μανώλης θύμισε ότι  το αντιφασιστικό
κίνημα είχε διαδηλώσει και κατά του Πλεύρη
όταν είχε πραγματοποιήσει εκδήλωση στο
Δημαρχείο Χανίων, ενώ η Μαρία θύμισε την
επιδίωξη του Κασιδιάρη να γίνει Δήμαρχος
της Αθήνας και η οποία εμποδίστηκε, όπως
ανάλογες κινήσεις, από τους αντιφασίστες.

Στα Χανιά  η αντιφασιστική απεργία και το
συλλαλητήριο την Τετάρτη 7/10 στις 10πμ γί-
νεται στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ

ΞΑΝΘΗ



Στην επιτυχία της αντιφασιστικής
απεργίας στις 7 Οκτώβρη συνέ-

βαλαν και οι εκδηλώσεις παρουσία-
σης του βιβλίου του Κώστα Παπαδί-
κη «Το “άλλο άκρο” στο εδώλιο: Δι-
καιοσύνη ή ατιμωρησία ξανά;» στο
Μαρούσι και την Ηλιούπολη στις
30/9 και στις 4/10 αντίστοιχα.

Η αγόρευση του δικηγόρου της
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής είναι όχι μόνο μια πολύτι-
μη καταγραφή όσων αποδείχτηκαν
κατά τη διάρκεια της πολύχρονης δι-

καστικής διαδικασίας σχετικά με τη
ναζιστική εγκληματική οργάνωση αλ-
λά και ένα σημαντικό εργαλείο στην
κατανόηση του τι διακυβεύεται από
την απόφαση της 7ης Οκτώβρη. Στα
δύο αυτά στοιχεία στάθηκαν στις
ομιλίες τους στο Μαρούσι ο Γιάννης
Ζήβας, κάτοικος της περιοχής και
διερμηνέας και η Ελευθερία Κουμάν-
του, από το Golden Dawn Watch που
βρέθηκαν στο πάνελ μαζί με τον Κ.
Παπαδάκη.

Την εκδήλωση, που στήριζαν οι το-
πικές δημοτικές παρατάξεις “Εκτός
των Τειχών” και “Ενότητα Ανατροπή
και Έργο για το Μαρούσι”, αντιφασί-
στες/ιστριες του Μαρουσιού, φορείς
και συλλογικότητες της γειτονιάς,
παρακολούθησαν πάνω από 80 άτο-
μα. Ανάμεσά τους μέλη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, της ΛΑΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
και πολλοί/ές αγωνιστές και αγωνί-
στριες από εργατικούς χώρους. Στις
τοποθετήσεις αναδείχτηκαν, ανάμε-
σα σε άλλα, οι μάχες στο Μαρούσι
για το κλείσιμο των γραφείων της
ΧΑ, ο ρόλος του εργατικού κινήμα-
τος στην αντιφασιστική μάχη τα προ-
ηγούμενα χρόνια και με τελευταίο
παράδειγμα την απεργία στις 7/10,

καθώς και η σημασία των αγώνων
ενάντια το ρατσισμό που και στο Μα-
ρούσι ήταν μεγάλοι.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Μεγάλη συμμετοχή είχε και η εκ-

δήλωση στην Ηλιούπολη με πάνω
από 60 άτομα της γειτονιάς. Τη συ-
ζήτηση συντόνισε η Χρύσα Δουζένη
από την ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων, ενώ ο κάθε
ομιλητής ενίσχυε με την εισήγησή
του τη σημασία της κινητοποίησης
στο Εφετείο. Ο Κ. Παπαδάκης, με
μια συνολική παρουσίαση των πεντέ-
μιση χρόνων της δίκης και των μα-
χών που δόθηκαν για να φτάσουμε
στην απόφαση. Ο Γιάννης Παντελά-
κης, δημοσιογράφος, μιλώντας για
το πώς τα κυρίαρχα ΜΜΕ ξέπλεναν
τη Χρυσή Αυγή. Η Άννα Στάμου, από
τη Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας,
περιγράφοντας τις χρυσαυγίτικες
επιθέσεις κατά των μεταναστών. Ο
Πάνος Τότσικας, ερευνητής-αρχιτέ-
κτονας, τονίζοντας ότι η πίεση στο
δικαστήριο είναι απαραίτητη γιατί
στις ταξικές κοινωνίες ανεξάρτητη
δικαιοσύνη δεν υπάρχει.

Νο 1441, 7 Οκτώβρη 2020να πάνε φυλακή οι νεοναζί εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Στη Λέσβο στις 4/10 έκλεισε
ο κύκλος των εκδηλώσεων

της ΚΕΕΡΦΑ για τη δίκη της
Χρυσής Αυγής. Στο νησί όπου
χιλιάδες μετανάστες βρίσκον-
ται αντιμέτωποι με τις κοινές
επιθέσεις της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη, της αστυνομίας και
των φασιστών εναντίον τους, η
μάχη για την καταδίκη της εγ-
κληματικής οργάνωσης δεν θα
μπορούσε παρά να συνδεθεί
άμεσα με τον αγώνα ενάντια
στις ρατσιστικές πολιτικές.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Μιχά-
λης Τσορμπατζόγλου, εκπαι-
δευτικός, που θύμισε τη μάχη
των κατοίκων του νησιού ενάν-
τια στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης-φυλακές και τα αιτήμα-
τα για ανοιχτές πόλεις και σύ-
νορα στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες, ενάντια στην
πολιτική που ανοίγει το δρόμο
στην ακροδεξιά και του ναζί.

Η Εύη Σαμπανίκου, από το
Παρατηρητήριο κατά του ρα-
τσισμού του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, έκφρασε την ανυπομο-
νησία όλων για την απόφαση
της Τετάρτης και περιέγραψε
το πώς βίωσε το νησί της Λέ-
σβου το φαινόμενο της ανόδου
του φασισμού-ναζισμού όπως
εκφράστηκε με τη βία ενάντια
στους πρόσφυγες. Συνέχισε
διαβάζοντας αντιρατσιστικό
κείμενο του Παρατηρητηρίου.

Η Έφη Λατσούδη από τη δο-
μή αλληλεγγύης προσφύγων
ΠΙΚΠΑ τόνισε τη σημασία της
σύνδεσης της αντιρατσιστικής
μάχης με τη μαζική αντιφασι-
στική απαίτηση να καταδικα-
στεί η Χρυσή Αυγή. «Το ΠΙΚΠΑ
έτσι άρχισε, από αντιφασίστες
και αλληλέγγυους», είπε, περι-
γράφοντας την πολύτιμη προ-
σφορά της δομής μέχρι σήμε-
ρα.  Αυτός είναι ο βασικός λό-
γος που έχει αυτή τη στιγμή
μπει στο στόχαστρο της κυβέρ-
νησης, απειλώντας την με κλεί-
σιμο.

Τις ομιλίες έκλεισε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, μιλώντας για την
απαίτηση της καταδίκης της
Χρυσής Αυγής με απεργιακή
κινητοποίηση και στη Λέσβο
στις 7 Οκτώβρη. Πολλές τοπο-
θετήσεις και ερωτήσεις στη συ-
νέχεια ανέδειξαν τη  διάθεση
για συνέχιση του αγώνα ενάν-
τια στο ρατσισμό και τη φασι-
στική απειλή.

Πάνω από τα 35 άτομα παρακο-
λούθησαν την εκδήλωση της

ΚΕΕΡΦΑ για τη δίκη της Χρυσής
Αυγής στο Βόλο στις 2/10. Τη συ-
ζήτηση άνοιξε ο Γιάννης Σηφακά-
κης υπενθυμίζοντας τις μάχες και
τις νίκες του αντιφασιστικού κινή-
ματος για να φτάσουμε μέχρι εδώ.
Κάλεσε στην κινητοποίηση που θα
γίνει και στο Βόλο στις 7/10, αλλά
και στους αγώνες που πρέπει να
δώσουμε στη συνέχεια, ενάντια
στους φασίστες, την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας και τις ρα-
τσιστικές πολιτικές της. Πολιτικές
τις οποίες επεσήμανε και ο πρό-
σφυγας Χατίμπα στην τοποθέτησή
του, ευχαριστώντας θερμά τους
παρευρισκόμενους και την ΚΕΕΡ-
ΦΑ και λέγοντας ότι πρέπει περισ-
σότεροι πρόσφυγες να συσπειρω-
θούν γύρω από την Κίνηση.

Η Τζένη, από την τοπική ΚΕΕΡ-
ΦΑ αναφέρθηκε στη δράση των
ναζί και του Μιχαλολιάκου από τη
δεκαετία του '70 και τη θεσμική
ασυλία που απολάμβαναν όλα αυ-
τά τα χρόνια. Ο Γιάννης μίλησε για
την πολιτική σημασία της δίκης.
Στην πλειοψηφία του ο κόσμος
που παρακολούθησε την εκδήλω-
ση ήταν νεολαίοι, κύρια μαθητές.
Ένας από αυτούς, ο Νίκος, μίλησε
για την ανάγκη να παλέψουμε
ενάντια σε κάθε διάκριση. Ενάντια
στην ομοφοβία και τον σεξισμό,
ιδέες που όπως είπε, αναπαράγον-
ται και μέσα στα σχολεία.

Η συζήτηση έδωσε αυτοπεποίθη-
ση σε όλους μας για τη συνέχεια
και ένα βασικό κρατούμενο, ότι
πρέπει να αγωνιστούμε ενωμένοι
εργάτες, φοιτητές και μαθητές,
ντόπιοι και μετανάστες, από όλο
τον αριστερό χώρο, για να τσακί-
σουμε το φασισμό και το ρατσισμό.
Στο κλείσιμό του ο Γιάννης Σηφα-
κάκης μίλησε για την εναλλακτική
για το κίνημα, το πρόγραμμα της
εργατικής τάξης που θα δώσει την
ελπίδα σε όλη την κοινωνία και επα-
ναστατική διέξοδο από την κρίση.

Τάσος Τσιούνης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ 

Πανελλαδικά στον δρόμο για την καταδίκη

Την Παρασκευή 2/10 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
για την δίκη της Χρυσής Αυγής και στα Γιάννενα.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Πάνος Χριστοδούλου, γιατρός στο νοσοκομείο
Χατζηκώστα, βάζοντας εικόνες από την εμπειρία του στους Γιατρούς
του Κόσμου στην Πάτρα και πώς κάθε φορά που λειτουργούσαν γρα-
φεία της ΧΑ, εμφανίζονταν 25-30 μετανάστες που είχαν δεχθεί επιθέ-
σεις. Μίλησε για την μάχη της Μανωλάδας, τη σημασία του εργατικού
κινήματος στην απομόνωση και την καταδίκη της ΧΑ και έκλεισε λέγον-
τας “ο φασισμός δεν θα πεθάνει μόνος τσάκισέ τον”.

Η Λουίζα Γκίκα, γιατρός, από την ΚΕΕΡΦΑ, μίλησε για τη σύνδεση του
αντιφασιστικού και του αντιρατσιστικού κινήματος και τις επιλογές της
κυβέρνησης που κάνουν πλάτες στους ναζί. Επισήμανε την σημασία της
απεργιακής αντιφασιστικής κινητοποίησης την ημέρα της έκδοσης της
απόφασης στις 7/10 στις 10πμ στην Περιφέρεια. Και μας κάλεσε στις 17
του Οκτώβρη στην κινητοποίηση στο στρατόπεδο του Κατσικά που γίνε-
ται σε συντονισμό με τις κινητοποιήσεις των Sans Papiers στην Γαλλία.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις για την προκλητική κίνηση της κυβέρνη-
σης να διορίσει, παραμονές της απόφασης στη δίκη, τη Ζαρούλια μετα-
κλητή υπάλληλο της Βουλής, απόφαση που “πάγωσε” μετά την κατα-
κραυγή. Για το διεθνή αντιρατσιστικό αντιφασιστικό ξεσηκωμό σε συν-
τονισμό με την Ελλάδα. Αλλά και για τη συνέχεια του αγώνα για να τσα-
κίσουμε οριστικά τη φασιστική απειλή.

Αρετή Κανέλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Με τη συμμετοχή 40 αγωνιστών/
στριών πραγματοποιήθηκε το Σάβ-

βατο 3/10 η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Ηρα-
κλείου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής στην
κεντρική πλατεία της πόλης. Στο πάνελ
βρέθηκαν ο Μύρων Μαρκάκης, ειδικευό-
μενος γιατρός, ο Χαλίλ Ουαφκί, Κούρδος
πρόσφυγας, οικοδόμος, ο Ηλίας Σέκερης,
εκπαιδευτικός, ο Αbdalazez Byazed (Αμ-
πντούλ), Σύριος πρόσφυγας και ο Παντε-
λής Παναγιωτακόπουλος από τη ΚΕΕΡΦΑ.

Όπως χαρακτηριστικά μας είπε ο Κλί-
στον, φοιτητής στο Γεωπονικό: “Θα ήθελα
να συνεχιστεί η προσπάθεια που κάνετε
και στις 7/10 καλούμε τους πάντες να
συμμετέχουν στο συλλαλητήριο”. Η Βασι-
λική, φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών στο
Ρέθυμνο, μας είπε: “Η εκδήλωση πιστεύω
πως κινητοποίησε κόσμο καθώς τονίστηκε
το γεγονός πως η συνέχεια της μάχης
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
είναι μπροστά μας αμέσως μετά τις 7
Οκτώβρη”. Επίσης, ο Μοχάμεντ, μαθητής
σε εσπερινό Λύκειο μας ανέφερε πως
“πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι απέναν-
τι στο ρατσισμό και τους φασίστες. Σε αυ-
τή τη μάχη θέλω να είμαι μαζί σας. Η 7
του μήνα θα πρέπει να μας βρει όλους
στους δρόμους”.

Την ημέρα της απόφασης το αντιρατσι-
στικό και αντιφασιστικό κίνημα θα είναι
στην πλατεία Ελευθερίας στις 9:30πμ, για
να στείλει το μήνυμα για ολοκληρωτική
καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης. 

Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΒΟΛΟΣ

Μαρούσι

Βόλος
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Η υποκρισία δεν θα σώσει Μητσοτάκη-Σαμαρά
Ηολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής

Αυγής με την ανακοίνωση της απόφα-
σης στις 7 Οκτώβρη έρχεται με τη

συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου να ξεση-
κώνεται και να απαιτεί να μπει βαθιά στη φυ-
λακή η ναζιστική συμμορία σαν εγκληματική
οργάνωση. Σε αυτή τη στιγμή, Μητσοτάκης
και Σαμαράς φιγουράρουν σαν αυτοί που
έστειλαν τη Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη, ζη-
τώντας λίγο πολύ από όλη αυτή τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία να αναγνωρίσει ότι αυτή τη δί-
κη τη χρωστάει στη Νέα Δημοκρατία!

Με προκλητικό μάλιστα τρόπο ο Σαμαράς
ενημερώνει στη δήλωσή του στην Εφημερίδα
των Συντακτών του περασμένου Σαββατοκύ-
ριακου (3-4/10) ότι «Είχα καταγγείλει δημόσια
τη Χρυσή Αυγή ως “νεοναζιστικό μόρφωμα”
ήδη από τον Απρίλιο του 2012, πριν από τις
πρώτες εκλογές της χρονιάς εκείνης». Και επι-
πλέον ότι «Βρέθηκα αρκετά μόνος τότε. Αλλά
στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι έκανα το σω-
στό». Αντίστοιχα ο Μητσοτάκης γράφει στην
ίδια εφημερίδα πως «είμαι περήφανος που η
παράταξή μας την εξάρθρωσε, στέλνοντας
τον ηγετικό της πυρήνα στο εδώλιο για τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα. Και νιώθω ικανο-
ποίηση που τα επιχειρήματα της Δημοκρατίας
την εξόρισαν από τη Βουλή και το Κράτος Δι-
καίου από την καθημερινότητά μας».

Χρειάζεται πραγματικά απύθμενο θράσος
να μεταμφιέζεται αυτό το δίδυμο σε αντιφασί-
στες και να προσπαθεί να πείσει ότι το κόμμα
τους «έβαλε τέλος» στη Χρυσή Αυγή δίνον-
τας μάχη ενάντια στο φασιστικό φαινόμενο
στην Ελλάδα. Νομίζουν προφανώς ότι μπο-
ρούμε να ξεχάσουμε τους ιστορικούς δε-
σμούς της Νέας Δημοκρατίας με τους φασί-
στες και την ακροδεξιά σε αυτή τη χώρα. Ότι
είναι το κόμμα που πάντα αποτελούσε το κα-
ταφύγιο των φασιστών, από την περίοδο των
δοσίλογων της κατοχής μέχρι τους παρακρα-
τικούς που δολοφόνησαν το Λαμπράκη την
περίοδο της ΕΡΕ μέχρι τους φιλοχουντικούς
που βρήκαν στέγη στους κόλπους της ΝΔ
του εθνάρχη Καραμανλή. 

Να ξεχάσουμε ότι είναι το κόμμα των Κέν-
ταυρων και των Ρέηντζερς, των επίσημων
ταγμάτων εφόδου της ΟΝΝΕΔ που το 1991,
με κυβέρνηση μπαμπά Μητσοτάκη, δολοφο-
νούσαν τον καθηγητή Νίκο Τεμπονέρα στην
προσπάθειά τους να σπάσουν τις μαθητικές
καταλήψεις. Ότι την ίδια περίοδο έβαζαν στο
ελληνικό λεξιλόγιο τη λέξη «λαθρομετανά-
στης» παίζοντας το χαρτί του ρατσισμού και
οργανώνοντας πογκρόμ σε βάρος των Αλβα-
νών μεταναστών παρέα με φασιστικές συμμο-
ρίες. Να ξεχάσουμε ότι ταυτόχρονα έπαιζαν
το χαρτί του εθνικισμού με τα μακεδονικά
συλλαλητήρια κι ότι σε αυτά ήταν που η Χρυ-
σή Αυγή κατέβασε για πρώτη φορά τα τάγμα-
τα εφόδου της στους δρόμους.

Να ξεχάσουμε ότι εκείνη την περίοδο,
όπως έγραφε στο βιβλίο του ο υπαρχηγός τό-
τε του Μιχαλολιάκου, Κουσουμβρής, τα ψη-
φοδέλτιά της Χρυσής Αυγής τυπωνόνταν σε
γραφείο «μεγάλου κόμματος». Ότι τότε ήταν
ο φασίστας Καρατζαφέρης που καλούσε τα

“παιδιά της ΧΑ να πάρουν ένα υπουργείο
στην κυβέρνηση της ΝΔ”. Ή ότι δικηγόρος
του Καλαμπόκα που δολοφόνησε τον Τεμπο-
νέρα ήταν ο ο Μ. Αρβανίτης, μετέπειτα βου-
λευτής της ΧΑ.

Δεν ξεχνάμε
Και προφανώς θέλουν να ξεχάσουμε ποιος

άνοιξε το δρόμο στη Χρυσή Αυγή τα χρόνια
που ακολούθησαν τα μνημόνια. Ότι η ΝΔ
ήταν ο βασικός κορμός στην εκστρατεία που
έθρεψε τη Χρυσή Αυγή και δεν ήταν άλλη
από την εκστρατεία της άγριας λιτότητας
συνδυασμένης με τον αχαλίνωτο ρατσισμό με
στόχο τη διάσπαση του εργατικού κινήματος
και τον αποπροσανατολισμό του από τις ευ-
θύνες των κυβερνήσεων, των τραπεζιτών, της
άρχουσας τάξης συνολικά. Να ξεχάσουμε την
κυβέρνηση Παπαδήμου, στο πλαίσιο της
οποίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκαν με το
φασιστικό ΛΑΟΣ. Να ξεχάσουμε ότι ήταν μια
κυβέρνηση που έσταζε ρατσιστικό δηλητήριο
με το Λοβέρδο ως υπουργό Υγείας και το
Χρυσοχοΐδη ως υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ να κυνη-
γούν τις οροθετικές γυναίκες και να μιλούν
για τις “υγειονομικές βόμβες” των μετανα-
στών στο κέντρο της Αθήνας -συνοδεύοντας
τις δηλώσεις τους με εισβολές της αστυνο-
μίας σε σπίτια και μαζικές συλλήψεις.

Να ξεχάσουμε ότι την ίδια ακριβώς περίο-
δο, αυτή που τώρα ο Σαμαράς ισχυρίζεται ότι
προειδοποιούσε για το “νεοναζιστικό μόρφω-
μα” εν όψει των εκλογών, ο ίδιος έκανε την
ρατσιστική ατζέντα της Χρυσής Αυγής και
συγκεκριμένα την «ανακατάληψη των πόλεων
από τους λαθρομετανάστες» κεντρικό σλόγ-
καν της προεκλογικής καμπάνιας της ΝΔ. «Οι
πόλεις μας έχουν καταληφθεί από παράνο-
μους μετανάστες, εμείς θα τις ανακαταλά-
βουμε», έλεγε σε κομματικό όργανο. «Θα με-
ταφέρουμε τους λαθρομετανάστες σε κέντρα
φιλοξενίας, σε παλιά στρατόπεδα έως ότου
να επαναπατριστούν... Δεν θα ανεχθούμε η
χώρα να γίνει ξέφραγο αμπέλι». Δίνοντας έτσι
αέρα στα πανιά της Χρυσής Αυγής που δια-
κήρυττε ότι θα “ξεβρωμίσει” τον τόπο από
τους “υπανθρώπους” για να μπει στη Βουλή.

Και βέβαια θέλουν να ξεχάσουμε ότι ήταν το
καλοκαίρι του 2012 αμέσως μετά τις εκλογές

και την ανάληψη της πρωθυπουργίας από το
Σαμαρά στη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗ-
ΜΑΡ, που ο Δένδιας ως υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ
εγκαινίαζε τον περίφημο “Ξένιο Δία”. Να ξεχά-
σουμε ότι ο “Ξένιος Δίας” δεν ήταν “μόνο” ένα
ασύλληπτο πογκρόμ κατά χιλιάδων μετανα-
στών, με μαζικούς ελέγχους, αναίτιες προσα-
γωγές με μόνο κριτήριο το χρώμα του δέρμα-
τος, εγκλεισμούς σε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης και τη διαμόρφωση ενός ολόκληρου μηχα-
νισμού βασανιστηρίων σε αυτά (με ξυλοδαρ-
μούς, ηλεκτροσόκ, ακόμα και σεξουαλικές πα-
ρενοχλήσεις όπως κατήγγειλαν τότε πάρα
πολλά θύματα). Αλλά και ότι μέσα σε αυτό το
κλίμα μαζικής ρατσιστικής υστερίας που ενορ-
χήστρωνε η κυβέρνηση και το υπουργείο, η
Χρυσή Αυγή και οι πρόθυμοι υποστηρικτές της
στην αστυνομία, πήραν αέρα για να εξαπο-
λύουν κάθε λογής επιθέσεις, από μαχαιρώμα-
τα μέχρι και εισβολές σε τζαμιά μέχρι δολοφο-
νία στο κέντρο της Αθήνας, μένοντας πάντα
στο απυρόβλητο.

Πατώντας σε αυτή την πολιτική και την
αγαστή συνεργασία με την αστυνομία, η Χρυ-
σή Αυγή έστησε τα δολοφονικά τάγματα εφό-
δου της στη Νίκαια και άλλες γειτονιές για να
προσπαθήσει να ελέγξει τους δρόμους, να
χτυπήσει το εργατικό κίνημα, τους αντιφασί-
στες, την Αριστερά. Ό,τι και να λένε Σαμα-
ράς-Μητσοτάκης σήμερα, η Χρυσή Αυγή
έχαιρε της πλήρους ασυλίας από όλους τους
θεσμούς του κράτους και της κυβέρνησης.
Τα αστυνομικά σώματα, δεν την ψήφιζαν μό-
νο μαζικά, αλλά είχαν -και έχουν- στους κόλ-
πους τους δηλωμένους χρυσαυγίτες.

Γι’ αυτό η Χρυσή Αυγή αποθρασυνόταν
όλο και περισσότερο, γι' αυτό κλιμάκωνε τις
επιθέσεις της φτάνοντας στη δολοφονίες
πρώτα του Σαχζάτ Λουκμάν και ύστερα του
Παύλου Φύσσα. Θεωρώντας ότι έχει το ελεύ-
θερο, το πράσινο φως, να προχωρήσει. Αυτή
η αίσθηση έδινε εξάλλου στο Ρουπακιά το
θράσος να δηλώνει στους αστυνομικούς που
τον συνέλαβαν «Είμαι δικός σας, είμαι της
Χρυσής Αυγής», πιστεύοντας ότι έτσι θα την
βγάλει καθαρή. 

Είναι απέραντη πρόκληση να μιλάνε όσοι
την έθρεψαν ότι ήτανε τάχα μου οι διώκτες
της.

Τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής
ήταν γνωστά στο Σαμαρά, το Μη-
τσοτάκη και ολόκληρη την τότε

κυβέρνηση τους. Όχι μόνο δεν επεδίω-
ξαν, όμως, να περιορίσουν τη δράση
της ή να την καταδιώξουν αλλά αντίθε-
τα αυτό που διεκδικούσαν ήταν να
ανοίξουν μεγαλύτερες γέφυρες μαζί
της. Η προσπάθειά τους δεν ήταν να τη
σταματήσουν, αλλά να την εγκολπώ-
σουν στην ευρύτερη δεξιά πολυκατοι-
κία, θυμίζοντας τις παραινέσεις Καρα-
τζαφέρη είκοσι χρόνια νωρίτερα.

Αυτός ήταν ο λόγος γιατί ο Δένδιας,
που μέχρι και σήμερα παριστάνει τον
ήπιο και δημοκράτη πολιτικό που έβα-
λε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, κρα-
τούσε καλά κρυμμένες στο συρτάρι
του τις 32 υποθέσεις της ΧΑ μέχρι τη
δολοφονία Φύσσα. Αυτή τη στόχευση
είχαν οι τηλεοπτικές προτροπές για κυ-
βερνητική συνεργασία με «μια σοβαρή
Χρυσή Αυγή». Αυτή τη συμμαχία έστη-
νε ο γενικός γραμματέας της κυβέρνη-
σης και κολλητός του Σαμαρά, Μπαλ-
τάκος, στα υπόγεια της Βουλής, ακόμα
και μετά τις συλλήψεις.

Και βέβαια αυτή τη γραμμή ακολου-
θούσαν οι βουλευτές της ΝΔ που είτε
καταψήφιζαν, είτε ψήφιζαν παρών (μαζί
με τους βουλευτές των ΑΝΕΛ) είτε
απείχαν στις ψηφοφορίες για την άρση
ασυλίας της ΧΑ. Ακολουθώντας τον
Ψωμιάδη που δήλωνε ότι η Χρυσή Αυγή
είναι “αδελφό κόμμα”, αλλά και τον αν-
τικαταστάτη του στην Περιφέρεια Θεσ-
σαλονίκης Τζιτζικώστα που προσκαλού-
σε επίσημα τους ναζί δολοφόνους στην
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ένα μό-
λις μήνα μετά τη δολοφονία Φύσσα.

Η απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά
το Σεπτέμβρη του 2013 να προχωρήσει
στις συλλήψεις και στη συνέχεια να κι-

νήσει τις ποινικές διαδικασίες κατά της
ΧΑ έγινε κάτω από την πίεση μιας και
μοναδικής δύναμης: του αντιφασιστι-
κού κινήματος. Δεν ξεχνάμε όσα ακο-
λούθησαν τη δολοφονία Φύσσα. Ήταν
το επόμενο κιόλας πρωί που στην
απεργία της ΑΔΕΔΥ τα μικρόφωνα
πλημμύρισαν από τα αντιφασιστικά μη-
νύματα με τον Πέτρο Κωνσταντίνου
της ΚΕΕΡΦΑ να τα προβάλλει. Η απερ-
γιακή διαδήλωση μετατράπηκε στην
πρώτη αντιφασιστική απάντηση. Το
απόγευμα της ίδιας μέρας το Κερατσίνι
βούλιαξε από χιλιάδες διαδηλωτές και
διαδηλώτριες, πολλοί/ές πηγαίνοντας
κατευθείαν από την πρωινή πορεία στο
σημείο της δολοφονίας.

Δεν ήταν “απλά” ένα αυθόρμητο ξέ-
σπασμα της νεολαίας ή των φίλων του
Φύσσα. Στη μάχη μπήκε ο κορμός του
αντιφασιστικού κινήματος, η εργατική
τάξη και τα συνδικάτα της. Μια βδομά-
δα μετά, με πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ,
γινόταν πράξη η πρώτη αντιφασιστική
απεργία με δεκάδες χιλιάδες στους
δρόμους να απαιτούν τις συλλήψεις
των δολοφόνων. Αυτή η δύναμη τρόμα-
ξε τη ΝΔ.

Ο λόγος ήταν διπλός. Το κίνημα δεν
είχε πέσει από τον ουρανό. Ήταν μια
έκρηξη που πατούσε πάνω σε μάχες
που είχαν δοθεί τους προηγούμενους
μήνες και που παντού, όπου οι χρυσαυ-
γίτες προσπαθούσαν να πατήσουν το
πόδι τους, σε όποιο χώρο, σε όποια
γειτονιά, έβρισκαν μπροστά τους το
τείχος του κινήματος. Η ΚΕΕΡΦΑ, που
από τη δημιουργία της το 2009 βρισκό-

ταν μπροστά στη μάχη, εξασφάλιζε με
το δίκτυο των τοπικών της επιτροπών
ότι πουθενά οι προκλήσεις της ΧΑ δεν
θα έμεναν χωρίς απάντηση.

Κορυφαίες στιγμές
Κορυφαία στιγμή αυτής της πορείας

ήταν η κινητοποίηση των μεταναστών
με κέντρο την Πακιστανική Κοινότητα
ενάντια στον Ξένιο Δία τον Αύγουστο
του 2012. Παρά το γεγονός ότι ο Δέν-
διας είχε εξαπολύσει το μαζικής κλίμα-
κας πογκρόμ του σε έναν «νεκρό»,
όπως νόμιζε, μήνα, στις 24 Αυγούστου
είχε δει το μαζικότερο συλλαλητήριο
στο κέντρο της Αθήνας από την περίο-
δο των «καταλήψεων των πλατειών» και
των μεγάλων 24ωρων και 48ωρων πα-
νεργατικών που είχαν οδηγήσει τόσο
την κυβέρνηση Παπανδρέου όσο και
την κυβέρνηση Παπαδήμου στην πα-
ραίτηση. Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες
με τη συμπαράσταση της ΚΕΕΡΦΑ, της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλων οργανώσεων εί-
χαν πλημμυρίσει τους δρόμους, δίνον-
τας ένα δυνατό χαστούκι στη ρατσιστι-
κή πολιτική της κυβέρνησης και τη συ-
νεργασία τους με τους χρυσαυγίτες.

Έτσι, μπορεί ο Σαμαράς να διακή-
ρυττε την “ανακατάληψη των πόλεων”
από τους μετανάστες, αλλά τελικά
ήταν οι μετανάστες που κατέλαβαν την
Ομόνοια και το Σύνταγμα και ανάγκα-
σαν τη Βουλή να ανοίξει τις πόρτες της
στην αντιπροσωπεία τους και να δεχτεί
το ψήφισμα της συγκέντρωσής τους.
«Οι προσπάθειες του Σαμαρά και των
υπουργών του να παίξουν το χαρτί του

φόβου είναι αγωνιώδεις», έγραφε τότε
η Εργατική Αλληλεγγύη. «Αυτό φαίνε-
ται πιο προκλητικά στην περίπτωση του
«Ξένιου Δία». Δεν πρόκειται για μια
“απλή” επιχείρηση-σκούπα της ΕΛΑΣ.
Είναι συστηματική επιχείρηση τρόμου
με δολοφονικές επιθέσεις από φονιά-
δες της Χρυσής Αυγής, βασανιστήρια
μέσα κι έξω από τα αστυνομικά τμήμα-
τα, εξευτελισμούς και βεβηλώσεις χώ-
ρων θρησκευτικής λατρείας. Δένδιας
και Μιχαλολιάκος, χέρι-χέρι, προσπα-
θούν να στείλουν τους μετανάστες να
κρυφτούν τρομοκρατημένοι και ταυτό-
χρονα να δημιουργήσουν αίσθηση
αδυναμίας στους ντόπιους μπροστά
στην εγκληματική βία της αστυνομίας
και του παρακράτους.

Το συλλαλητήριο της Παρασκευής
ήταν μια συγκλονιστική απάντηση σε
όλα αυτά. Θύμιζε πραγματικά ένα “πα-
νηγύρι των καταπιεσμένων” καθώς χι-
λιάδες μετανάστες ρουφούσαν την αί-
σθηση της συλλογικής δύναμης στο
δρόμο: φωνάζοντας συνθήματα, χορο-
πηδώντας, ζητωκραυγάζοντας, ευχαρι-
στώντας τους συμπαραστάτες. Όλοι
καταλάβαιναν ότι είχαν δώσει ένα χα-
στούκι στον Δένδια που “σκούπισε”
7000 μετανάστες για να δει πολλαπλά-
σιες χιλιάδες να πλημμυρίζουν την
Ομόνοια και το Σύνταγμα».

Αντίστοιχα κορυφαία στιγμή ήταν
όσα ακολούθησαν τη χρυσαυγίτικη δο-
λοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν στα Πε-
τράλωνα. Ήταν μια δολοφονία που θα
μπορούσε να περάσει στα ψιλά των ει-
δήσεων και να συγκαλυφτεί άνετα

όπως και επιχειρήθηκε από την αστυ-
νομία. Αντί για αυτό, δυο μόλις μέρες
μετά, το κέντρο της Αθήνας, πλημμύρι-
σε ξανά από την Ομόνοια μέχρι το Σύν-
ταγμα, στη διαδήλωση “Αθήνα-Πόλη
Αντιφασιστική”. Σε μια κινητοποίηση
που ένωσε συνδικάτα, δημοτικά συμ-
βούλια (όπως της Αθήνας για πρώτη
μέχρι τότε φορά), κοινότητες μετανα-
στών, γυναικείες και ΛΟΑΤΚΙ+ συλλο-
γικότητες, οργανώσεις της Αριστεράς,
καλλιτέχνες που έδωσαν μια φοβερή
αντιρατσιστική και αντιφασιστική συ-
ναυλία στο Σύνταγμα.

Ήταν ένας μεγάλος σταθμός, όχι μό-
νο γιατί καθιέρωσε τις διαδηλώσεις
στην επέτειο της δολοφονίας του
Λουκμάν ή άνοιξε το δρόμο για τα με-
γάλα αντιρατσιστικά-αντιφασιστικά

συλλαλητήρια κάθε χρόνο το Μάρτη,
αλλά και γιατί ήταν ο προπομπός και το
κρίσιμο βήμα για τον αντιφασιστικό Σε-
πτέμβρη μετά τη δολοφονία Φύσσα.

Μόνο έτσι, όταν έγινε η δολοφονία
Φύσσα, η κυβέρνηση Σαμαρά ένιωθε
ότι δεν βρισκόταν αντιμέτωπη με μια
στιγμιαία έκρηξη, αλλά με ένα δυνατό
κίνημα που δεν θα σταματούσε αν δεν
έβλεπε τους δολοφόνους στη φυλακή.
Μόνο έτσι ο Σαμαράς βρέθηκε στη δυ-
σάρεστη θέση να πρέπει να περάσει
χειροπέδες στη Χρυσή Αυγή.

Οι μνήμες από την κατάληξη των
προηγούμενων κυβερνήσεων και ιδιαί-
τερα της κυβέρνησης Παπαδήμου ήταν
άλλωστε ακόμα νωπές. Το «νέο μοντέ-
λο» διακυβέρνησης με τραπεζίτη πρω-
θυπουργό είχε καταρρεύσει μέσα σε
μια βδομάδα μετά από μια τριήμερη
πανεργατική απεργία και μια μεγαλει-
ώδη διαδήλωση έξω από τη Βουλή που
για ώρες ολόκληρες δεν διαλυόταν
όσα δακρυγόνα ή ξύλο και αν έριχνε η
αστυνομία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβο-
λία ότι οι εικόνες της αντιφασιστικής
απεργίας μετά τη δολοφονία Φύσσα
και των δεκάδων χιλιάδων που κατευ-
θύνονταν προς τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής στη Μεσογείων, ξύπνησαν στο
Σαμαρά και την κυβέρνησή του εκείνο
τον εφιάλτη.

Γι’ αυτό έχουμε κάθε δικαίωμα να λέ-
με ότι οι συλλήψεις και η ποινική δίωξη
της Χρυσής Αυγής ήταν αποτέλεσμα
του τρόμου που προκάλεσε το κίνημα
στην κυβέρνηση Σαμαρά, γέννημα του
άμεσου κινδύνου που διέτρεχε αν έκα-
νε την επιλογή να καλύψει τη ναζιστική
συμμορία και να συνεχίσει τον ήδη φα-
νερό εναγκαλισμό μαζί της. Να έχει την
τύχη του Παπαδήμου και των προκατό-
χων του.

Δύναμή μας οι αγώνες

Κείμενα: Λένα Βερδέ

Ο Μιχαλολιάκος υποκλίνεται στη Ντόρα Μπακογιάννη
όταν η ΧΑ μπήκε στη Βουλή

Φλεβάρης 2012, Η εργατική έκρηξη που
γκρέμισε την κυβέρνηση Παπαδήμου

24/8/12, Η Πακιστανική Κοινότητα και η ΚΕΕΡΦΑ φράζουν το δρόμο στον Ξένιο Δία της ΕΛΑΣ και ΧΑ 26/9/13, “Ο Παύλος Ζει, Τσακίστε τους ναζί” στην αντιφασιστική απεργία μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
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Διήμερο δράσης 17-18 Οκτώβρη

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

Με ένα διήμερο δράσης κατά του
ρατσισμού και του φασισμού δί-
νει της συνέχεια η ΚΕΕΡΦΑ αμέ-

σως μετά την έκδοση της απόφασης στη
δίκη της Χρυσής Αυγής. Το διήμερο θα
γίνει στις 17 και 18 Οκτώβρη και περι-
λαμβάνει κινητοποιήσεις αλληλεγγύης
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη
την Ελλάδα και κεντρική εκδήλωση – συ-
νέλευση δράσης.

“Φτάνουμε στην ιστορική μέρα της
απόφασης για την δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, με την συντριπτική πλειοψηφία του
κόσμου να απαιτεί να μπει βαθιά στη φυ-
λακή η εγκληματική ναζιστική οργάνωση!
Είναι μια πρώτη μεγάλη νίκη που δείχνει
την δύναμή μας! Τη δύναμη του αντιφα-
σιστικού κινήματος που κατάφερε να ξε-
περάσει όλα τα εμπόδια και τις τρικλοπο-
διές των ισχυρών προστατών των νεοναζί
και να τους κάτσει στο σκαμνί, τη δύναμη
της εργατικής τάξης και των συνδικάτων
που προχωράνε σε αντιφασιστική απερ-
γία, τη δύναμη της ενωτικής δράσης της
νεολαίας, των μεταναστών και των προ-
σφύγων, της Αριστεράς!” τονίζει η ανα-
κοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ που θα ξεκινήσει
να μοιράζεται ήδη από τις συγκεντρώ-
σεις της 7/10 για την καταδίκη των ναζί.

Υπογραμμίζοντας πως με τη δικαστική
απόφαση δεν τελειώνει η φασιστική απει-

λή, καθώς είναι υπόθεση του κινήματος
να υλοποιήσει την καταδίκη τους, η ανα-
κοίνωση συνεχίζει: “Έχουμε να συγκρου-
στούμε με την κυβέρνηση που παίζει συ-
στηματικά το χαρτί του ρατσισμού και
του εθνικισμού για να μας διασπάσει και
να μας αποπροσανατολίσει. Με τις υστε-
ρικές κραυγές κατά των προσφύγων που
βαφτίζονται «εισβολείς», με την συνεργα-
σία με την Ευρώπη–Φρούριο που δολο-
φονεί πρόσφυγες και μετανάστες στα
σύνορά της και ετοιμάζει ένα νέο Σύμφω-
νο Μετανάστευσης και Ασύλου, ακόμα
πιο σκληρό κι απάνθρωπο, με περισσότε-
ρες απελάσεις και στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης. Αυτές οι πολιτικές είναι που
φουσκώνουν ξανά τα πανιά φασιστών και
ακροδεξιών από τον Έβρο και τα νησιά
μέχρι τα Καμένα Βούρλα και το Τυμπάκι. 

Μπορούμε να κερδίσουμε! Οργανώ-
νουμε ακόμα καλύτερα τις δυνάμεις του
αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινή-
ματος. Συνδέουμε τις μάχες ενάντια στο
ρατσισμό και τους φασίστες με τις διεκ-
δικήσεις των εργαζόμενων και της νεο-
λαίας που ξεσηκώνονται ενάντια σε μια
κυβέρνηση και ένα σύστημα που, μέσα
στην χειρότερη οικονομική και υγειονομι-
κή κρίση, ξερνάνε θάνατο, φτώχεια, ρα-
τσισμό, πολέμους και οικολογική κατα-
στροφή. Ενώνουμε την φωνή μας με το
διεθνές κίνημα που έχει στραμμένα τα

μάτια του στην Ελλάδα και απαιτεί την
καταδίκη των νεοναζί για να συνεχίσει
από καλύτερες θέσεις τις μάχες του
ενάντια ακροδεξιά καθάρματα όπως ο
Τραμπ και τις ρατσιστικές πολιτικές της
ΕΕ-φρούριο. Με το διεθνές κίνημα που
ξεδιπλώθηκε μετά την πυρκαγιά στη Μό-
ρια και διεκδικεί να ανοίξουν τα σύνορα
και να φτάσουν οι πρόσφυγες από τα νη-
σιά στις πόλεις της Γερμανίας, της Αυ-
στρίας, της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της
Βρετανίας. 

Αυτό το κίνημα συντονίζεται στις 17
Οκτώβρη, σε μια μέρα αλληλεγγύης σε
πρόσφυγες και μετανάστες. Με κινητο-
ποιήσεις σαν κι αυτή που έχει ήδη ξεκινή-
σει να οργανώνεται στη Γαλλία, με δια-
δηλώσεις σε διάφορες πόλεις που θα κο-
ρυφωθούν εκείνη την μέρα με μια μεγά-
λη διαδήλωση αλληλεγγύης στους μετα-
νάστες χωρίς χαρτιά στο Παρίσι. Είμαστε
μαζί τους! Εκείνη την ημέρα η ΚΕΕΡΦΑ
θα βρεθεί μαζί με αλληλέγγυους, συνδι-
καλιστές και αντιρατσιστές/τριες έξω
από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για
να απαιτήσουμε: Κλείστε τα στρατόπεδα
– ανοίξτε τις πόλεις!”, κλείνει η ανακοί-
νωση, καλώντας όλες και όλους να συ-
σπειρωθούν στην ΚΕΕΡΦΑ για να οργα-
νώσουν ενωτικά αυτές τις μάχες.

Οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες το
Σάββατο 17/10 είναι ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός,
δεμένο με τη μάχη να καταδικαστούν στην πράξη οι να-

ζί και να φράξει ο δρόμος για κάθε επίδοξο μιμητή τους. Η Νέα
Δημοκρατία έχει δώσει όλα τα, πολιτικά και όχι μόνο, πατήματα
σε φασιστικές συμμορίες να βγαίνουν μπροστά και τα αποτελέ-
σματα αυτής της πολιτικής τα βλέπουμε στις απαγωγές, τα βα-
σανιστήρια και τις παράνομες επαναπροωθήσεις στα σύνορα.
Αλλά η ίδια η ύπαρξη των στρατοπέδων εν μέσω πανδημίας και
η ακόμα πιο σκληρή εφαρμογή των αντιμεταναστευτικών νό-
μων, η κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης με άλλα λό-
για, είναι ένα διαρκές έγκλημα.

Με το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας υγείας, η κυ-
βέρνηση συνεχίζει το πιο εξόφθαλμα ρατσιστικό από όλα τα ρα-
τσιστικά μέτρα που έχει εφαρμόσει: τον πλήρη εγκλεισμό των
προσφύγων μέσα στα στρατόπεδα. Απέτυχε τους προηγούμε-
νους μήνες να τους μαντρώσει νομιμοποιώντας τις απελάσεις
χωρίς δικαίωμα αίτησης ασύλου. Παρά το ότι οι αντιμεταναστευ-
τικοί νόμοι πλάτυναν πολύ τα περιθώρια της κυβέρνησης να
προχωρά σε κράτηση των προσφύγων σαν γενικευμένο μέτρο
(αντί για εξαιρετικό που οφείλει να είναι ακόμη και με βάση την
αστική νομιμότητα), οι αντιστάσεις των προσφύγων και των αντι-
ρατσιστών/τριών, καθώς και οι αντιδράσεις από τα κάτω σε όλη
την Ευρώπη ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές, δεν άφησαν την
απομόνωση των προσφύγων να κανονικοποιηθεί. Τώρα, με το
πρόσχημα των κρουσμάτων, η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει την
έξοδο από τα καμπ σε χιλιάδες πρόσφυγες και προσφύγισσες,
στα νησιά, στον Ελαιώνα, στη Μαλακάσα, στο Σχιστό, στη Ρι-
τσώνα και αλλού. Είναι μια ακόμη προσπάθεια στο ίδιο μήκος
κύματος: να γίνουν τα στρατόπεδα de facto κλειστά.

Ο πρώτος νεκρός πρόσφυγας στην Ελλάδα από κορονοϊό
ζούσε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας, το οποίο έχει κλείσει
από τις 8 Σεπτέμβρη χωρίς καμία πρόβλεψη για την τήρηση των
στοιχειωδών κανόνων υγιεινής, χωρίς περίθαλψη και παρακο-

λούθηση από γιατρούς. Η οικογένειά του και δεκά-
δες ακόμα πρόσφυγες από το στρατόπεδο βγήκαν
στις 27/9 στον παράδρομο της εθνικής οδού για να
διαμαρτυρηθούν για τον εγκλεισμό τους, με την
αστυνομία να απαντάει με καταστολή. Την ίδια μέρα
αργότερα προχώρησε και στη φίμωσή τους, αφού
δεν επέτρεψε σε δημοσιογράφους της Εργατικής
Αλληλεγγύης να πλησιάσουν στα 100 μέτρα πρό-
σφυγες με τους οποίους είχαν ραντεβού για να μι-
λήσουν δημόσια για τα αιτήματά τους και τον θάνα-
το του συμπατριώτη τους. 

Η γυναίκα του πρόσφυγα που έχασε τη ζωή του
μίλησε τηλεφωνικά στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Ο
άντρας μου λεγόταν Μοχάμεντ και ήταν 61 ετών.
Έχουμε τρία παιδιά, τα δυο είναι ανήλικα και ζουν
εδώ, στη Μαλακάσα. Όταν αρρώστησε σοβαρά ήρ-
θε και τον πήρε το ασθενοφόρο. Η υπόλοιπη οικογέ-
νεια βγήκαμε αρνητικοί στο τεστ. Δεν είχαμε δυνα-
τότητα να επικοινωνήσουμε όσο ήταν στο νοσοκο-
μείο. Λάβαμε μόνο μια δυο φωτογραφίες του που
ήταν διασωληνωμένος. Αργότερα μάθαμε ότι πέθανε”.

Στο Σχιστό, οι πρόσφυγες έχουν κάνει κινητοποιήσεις για τις
τρομακτικές ελλείψεις στα τρόφιμα. Σε όλα τα στρατόπεδα που
έχουν κλείσει, εκτός από τις ελλείψεις στα βασικά αγαθά (υγιει-
νής, τρόφιμα, βρεφικά), υπάρχει σχεδόν πλήρης επικοινωνιακός
αποκλεισμός, ενώ τα προσφυγόπουλα, αν και έχουν προσκλη-
θεί στο σχολείο, δεν μπορούν να πάνε. Όσοι πρόσφυγες έχουν
καταφέρει να βρουν δουλειά, είναι καταδικασμένοι να τη χά-
σουν. Το Υπουργείο έχει ανακοινώσει την παράταση της καραν-
τίνας μέχρι -τουλάχιστον- τις 9 Οκτώβρη. Αυτό το αίσχος δεν εί-
ναι “προστασία της δημόσιας υγείας”, είναι εξόντωση. Οι κινη-
τοποιήσεις στα στρατόπεδα, σε συντονισμό με το μαζικό κίνημα
των “Χωρίς Χαρτιά” που ξεσηκώνει αυτές τις εβδομάδες όλη τη
Γαλλία και θα κορυφωθεί την ίδια μέρα, είναι ένα δυνατό μήνυ-
μα ότι αυτό το έγκλημα πρέπει να σταματήσει.

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 

Κυριακή 18/10 
Εκδήλωση - Συνέλευση δράσης 
Σινεμά ΤΡΙΑΝΟΝ, Κοδριγκτώνος 21, 3μμ 
“Μετά την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής,
συνεχίζουμε!”
Θα μιλήσουν δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής, συνδικα-
λιστές, πρόσφυγες, μετανάστες, ακτιβιστές

email: antiracismfascism@yahoo.gr 
Πρόσκληση ενίσχυσης: 5 ευρώ 
Λογαριασμός ΕΤΕ: ΕΤΕ 167/470832-65, IBAN GR78
0110 1670 0000 1674 7083 265

31/5, Κινητοποίηση στον Ελαιώνα ενάντια στις εξώσεις προσφύγων. 
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

31/5, Κινητοποίηση στα Διαβατά. Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης



Στις 21 Οκτώβρη ξεκινά η δίκη
των δολοφόνων του Ζακ Κω-
στόπουλου. Έχοντας επιεική

μεταχείριση από τις αρχές ήδη από
το παραπεμπτικό βούλευμα, οι Σ.
Δημόπουλος και Α. Χορταριάς, κα-
θώς και τέσσερις αστυνομικοί θα δι-
καστούν για θανατηφόρο σωματική
βλάβη. Το αίτημα της οικογένειας
του Ζακ να αναβαθμιστεί το κατηγο-
ρητήριο αγνοήθηκε και η μήνυση σε
βάρος του συνόλου των αστυνομι-
κών για ανθρωποκτονία και σε βά-
ρος του διασώστη ΕΚΑΒ για θανατη-
φόρο έκθεση απορρίφθηκε. Η μάχη
για τη δικαίωση του Ζακ είναι μια
μάχη ενάντια στις ανισότητες, την
ομοφοβία και τρανσφοβία, την περι-
θωριοποίηση, την αστυνομική αυθαι-
ρεσία. Και η δίκη των δολοφόνων
του είναι σταθμός σε αυτή τη μάχη.

Το μεσημέρι τις 21 Σεπτέμβρη
2018, ο ακτιβιστής και καλλιτέχνης
Ζακ Κωστόπουλος, γνωστός και με
το drag όνομά του Zackie Oh, δολο-
φονήθηκε βάναυσα σε δημόσια θέα.
Δυο επιχειρηματίες της περιοχής
τον κλώτσησαν επανειλημμένα στο
κεφάλι ενώ ήταν εγκλωβισμένος σε
μια σπασμένη τζαμαρία και λίγο αρ-
γότερα οκτώ αστυνομικοί συνέχισαν
να τον χτυπούν και τον χειροπέδη-
σαν με φοβερή βαναυσότητα ενώ
ήταν πια σχεδόν αναίσθητος. Πολλά
ΜΜΕ έσπευσαν να κυκλοφορήσουν
την είδηση: “επίδοξος ληστής κόπη-
κε στα τζάμια ενώ προσπαθούσε να
διαφύγει” και λίγη ώρα αργότερα το
αφήγημα είχε μετατραπεί σε μια
ιστορία αυτοδικίας -πάλι με αφετη-
ρία την υποτιθέμενη ληστεία. Ο Σ.
Δημόπουλος, ιδιοκτήτης του κοσμη-
ματοπωλείου στο οποίο ξυλοκοπή-
θηκε ο Ζακ, έκανε δήλωση στις κά-
μερες χωρίς να αναφέρει τον ξυλο-
δαρμό και έχοντας ήδη καθαρίσει τα
αίματα από το πεζοδρόμιό του. Αν
δεν ήταν γνωστός, και αν δεν έβγαι-
ναν στη δημοσιότητα τα βίντεο που
δείχνουν την επίθεση σε βάρος του,
ο Ζακ θα είχε πέσει στα αζήτητα της
αστυνομίας και η βάναυση δολοφο-
νία του θα είχε περάσει εντελώς ατι-
μώρητη.

Προσπάθεια συγκάλυψης
Αυτήν όμως την εξέλιξη των πραγ-

μάτων προσπάθησαν να εξασφαλί-
σουν ούτως ή άλλως. Τη δολοφονία
του Ζακ ακολούθησε μια τιτάνια
προσπάθεια συγκάλυψής της. Όσο
ο δεύτερος δράστης, Α. Χορταριάς,
κυκλοφορούσε ελεύθερος πριν ακό-
μα ταυτοποιηθεί από τα βίντεο, είχε
το θράσος να δημιουργεί κλίμα σε
βάρος του Ζακ γράφοντας στα κοι-
νωνικά δίκτυα ότι επρόκειτο για μια
λογική πράξη αυτοάμυνας απέναντι
σε έναν ληστή με μαχαίρι. Τα δεξιά
ΜΜΕ έγραφαν στο ίδιο μήκος κύμα-
τος, ενώ κάποια προχώρησαν σε αυ-
τό που το κίνημα ονόμασε “δεύτερη
δολοφονία του Ζακ”: με χυδαιότητες
για τις ταυτότητές του, είτε αυτές
ίσχυαν είτε του τις είχαν αποδώσει,

έγραφαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι
έπαθε αυτά που άξιζε ως οροθετι-
κός, ομοφυλόφιλος, χρήστης, περι-
θωριακός. 

Η αρχική δικογραφία δεν είχε κα-
μία αναφορά στη βιαιότητα της επί-
θεσης σε βάρος του Ζακ, ενώ περιέ-
γραφε τα περιστατικά από την οπτι-
κή γωνία της απόπειρας ληστείας,
παρά το ότι κανένα στοιχείο δεν επι-
βεβαίωνε αυτήν την εκδοχή. Με στο-
χευμένες “διαρροές” από “αστυνο-
μικές πηγές”, τις επόμενες ημέρες
έγινε προσπάθεια να διαστρεβλωθεί
η αλήθεια. “Βρέθηκε το DNA του
Ζακ στο μαχαίρι”, έλεγε ένας τίτλος.
Αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν το
αίμα του, ενώ δεν βρέθηκαν δακτυ-
λικά αποτυπώματα του Ζακ, ούτε
στο μαχαίρι ούτε στο κατάστημα.
“Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του
Ζακ”, έλεγε ένα άλλο δημοσίευμα
μετά την πρώτη ιατροδικαστική εξέ-
ταση και συμπλήρωνε: “δεν φέρει
θανατηφόρες κακώσεις” -ενώ η
πραγματικότητα αποδείχθηκε έναν
μήνα μετά, ότι καμία κάκωση μόνη
της δεν έφερε τον θάνατο, αλλά
όλες μαζί οδήγησαν σε ισχαιμικό
επεισόδιο που ήταν η αιτία θανάτου.
Παράλληλα, τις μέρες εκείνες,

έβγαιναν δημοσιεύματα που υπονο-
ούσαν ή έλεγαν ευθέως ότι ο Ζακ
πέθανε από τα ναρκωτικά που είχε
πάρει. Μέχρι που βγήκε η τοξικολο-
γική και κατέρριψε και αυτό το σενά-
ριο.

Οι δολοφόνοι αφέθηκαν ελεύθε-
ροι με περιοριστικούς όρους μετά
τις απολογίες τους. Η ΕΔΕ για τους
αστυνομικούς έγινε με δυο μήνες
καθυστέρηση και πρότεινε την ανώ-
τατη πειθαρχική ποινή για τους τέσ-
σερις (απόταξη) και αργία με το
ερώτημα της απόλυσης για τους άλ-
λους τέσσερις. Ωστόσο το πειθαρχι-
κό συμβούλιο αναβλήθηκε τον Ιού-
λιο του 2019 και τον Νοέμβριο του
2019 με άγνωστη εξέλιψη -μέχρι και
σήμερα οι αστυνομικοί δεν έχουν
υποστεί πειθαρχικές ποινές. Χρει-
άστηκαν τρεις ολόκληρες εβδομά-
δες για να ζητήσει η εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου να διερευνηθεί το
ρατσιστικό κίνητρο στη δολοφονία,
η παραπομπή των έξι σε δίκη έγινε
έναν ολόκληρο χρόνο μετά, παραμο-
νές της πρώτης επετείου της δολο-
φονίας, ενώ η ημερομηνία της δίκης
ορίστηκε την άνοιξη του 2020 για τις
21 Οκτώβρη, 25 ακριβώς μήνες μετά
τη δολοφονία, παρά το ότι η ανακρι-
τική διαδικασία είχε λήξει αδικαιολό-
γητα γρήγορα.

Εμπόδια
Η συγκάλυψη και τα εμπόδια δεν

σταματάνε εκεί. Η αστυνομία αδια-
φόρησε στο αίτημα του ανακριτή να
κατασχεθεί υλικό από τις κάμερες
ασφαλείας. Με πίεση της πολιτικής

αγωγής της οικογένειας του Ζακ
στάλθηκε δεύτερο αίτημα το οποίο
είχε την ίδια μοίρα. Όταν πια συλ-
λέχθηκε το υλικό ήταν πολύ αργά,
καθώς όποιες κάμερες μπορεί να εί-
χαν καταγράψει την επίθεση, το εί-
χαν διαγράψει αυτόματα, όπως προ-
βλέπεται μετά από λίγα 24ωρα. Οι
λίγοι μάρτυρες που κλήθηκαν, έκα-
ναν λόγο για δεκάδες άλλους αυτό-
πτες μάρτυρες, αλλά κι εκεί υπάρχει
ένα τεράστιο κενό. Τον μάρτυρα
κλειδί (ο λεγόμενος “άνδρας με το
κίτρινο μπλουζάκι”, που είχε εμποδί-
σει τον Ζακ από το να μπει στον
απέναντι Βενέτη και ακολούθησε
από κοντά όλη την πορεία των γεγο-
νότων -μέχρι και γκλοπ εικονίζεται
να κρατάει) η αστυνομία ισχυριζόταν
ότι δεν μπορεί να τον βρει. Χρει-
άστηκε η δουλειά της Forensic Arch-
itecture, μιας ομάδας ανεξάρτητων
ερευνητών, και η τεράστια δημοσιό-
τητα που έδωσε στα ευρήματά της ο
απλός κόσμος, που ανάγκασαν τον
μάρτυρα να εμφανιστεί μέσα σε
τρεις μέρες.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο
Α. Χορταριάς αισθάνεται την άνεση
να κυκλοφορεί στον τόπο του εγκλή-
ματος και να συνεχίζει να τραμπου-
κίζει. Το καλοκαίρι του 2019 επιτέθη-
κε φραστικά στις δημοσιογράφους
Α. Νίνη και Μ. Λούκα, καθώς και
στους υπόλοιπους του συνεργείου
που βρέθηκε στο κοσμηματοπωλείο
για ρεπορτάζ, ενώ τον Δεκέμβριο
του 2019 είχε στήσει ολόκληρη ενέ-
δρα, βεβηλώνοντας με εθνικιστικά
αυτοκόλλητα τα στένσιλ που είχαν

γίνει στη μνήμη του Ζακ για τους 15
μήνες από τη δολοφονία του, αναρ-
τώντας τη βεβήλωση στα κοινωνικά
δίκτυα και προκαλώντας ονομαστικά
την Μ. Λούκα να έρθει να τα κατεβά-
σει. Η δημοσιογράφος Α. Φράγκου
που περνούσε τυχαία από εκεί κατέ-
βασε τα αυτοκόλλητα και δέχτηκε
επίθεση, με τον δράστη να φωνάζει
“φώναξε την αστυνομία ρε” -θέλον-
τας να δείξει ότι δεν την φοβάται.
Αυτό το μήνυμα είχε πάρει από την
ίδια την αστυνομία άλλωστε.

Η δίκη των δολοφόνων του Ζακ εί-
ναι από μόνη της ένα μεγάλο κατόρ-
θωμα του κινήματος. Από την άρνη-
ση της μεγάλης μάζας του κόσμου
να δεχθεί ότι ένας περιθωριοποιημέ-
νος φτωχοδιάβολος αξίζει να πεθά-
νει επειδή πήγε να κλέψει, ανοίγον-
τας αυτή την αντιπαράθεση ήδη από
τις πρώτες ώρες, μέχρι την οργή
όταν μαθεύτηκε τι πραγματικά είχε
συμβεί, ήταν οι χιλιάδες κόσμου που
δεν άφησαν να θαφτεί η υπόθεση
του Ζακ κάτω από τόνους λάσπης.
Διαδηλώσεις ξέσπασαν άμεσα, από
τα δικαστήρια όπου έγιναν οι απολο-
γίες, μέχρι το κέντρο της Αθήνας
που πλημμύρισε ούτε μία ούτε δυο
φορές. 

Κίνημα
Καλέσματα από οργανώσεις, drag

queens, φοιτητικούς συλλόγους και
συνδικάτα με προεξέχουσα την
ΟΕΝΓΕ, έχτισαν ένα μεγάλο κίνημα
“Δικαιοσύνη για τον Ζακ”. Στις δια-
δηλώσεις σε όλη την Ευρώπη συχνά
εμφανιζόταν κάποιο μπλοκ, πανό ή
πικέτα με το σύνθημα αυτό. Στα Pri-
de του επόμενου καλοκαιριού, στην
Ελλάδα και διεθνώς, ο Ζακ ήταν το
κέντρο. Στην Αθήνα, δεκάδες χιλιά-
δες διαδήλωσαν ενάντια στην αστυ-
νομική αυθαιρεσία και ατιμωρησία.
Στην καμπάνια της Διεθνούς Αμνη-
στίας ανταποκρίθηκαν πάνω από
100 χιλιάδες άνθρωποι υπογράφον-
τας ότι απαιτούν δικαιοσύνη. Στην
πρώτη και στη δεύτερη επέτειο της
δολοφονίας, χιλιάδες διαδήλωσαν
σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελ-
λάδας, κάνοντας όλο και πιο ξεκά-
θαρα τις συνδέσεις ανάμεσα στο
ΛΟΑΤΚΙ+ και στο αντιρατσιστικό/αν-
τιφασιστικό κίνημα. Η Μάγδα Φύσσα
στην κεφαλή της πορείας από τη
Γλάδστωνος ήταν η προσωποποίηση
του ότι ο αγώνας για δικαιοσύνη εί-
ναι κοινός και είναι υπόθεση όλων.

Ο απόηχος της απόφασης στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής δεν θα έχει κα-
ταλαγιάσει ακόμα, όταν όλος ο κό-
σμος που έχει αγωνιστεί για να
μπουν οι ναζί στη φυλακή θα ξανα-
βγεί στους δρόμους για να διεκδική-
σει δικαίωση για τον Ζακ. Οι αγωνιώ-
δεις προσπάθειες του κράτους, των
δεξιών ΜΜΕ, της αστυνομίας να θά-
ψουν την υπόθεση είναι η καλύτερη
απόδειξη ότι η μάχη για τη δικαίωση
του Ζακ είναι μια ακόμη μάχη που θα
καθορίσει σε τι κοινωνία θα ζούμε.

Α.Φ.

Νο 1441, 7 Οκτώβρη 2020STOP στην ομοφοβία εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Δικαιοσύνη για τον Ζακ
Στις 21 Οκτώβρη
αρχίζει η δίκη 
για τη δολοφονία
της Zackie Oh

20/9, Διαδήλωση για τη συμπλήρωση δυο χρόνων από τη δολοφονία της Zackie Oh. Φωτό: Λένα Βερδέ



Νο 1441, 7 Οκτώβρη 2020 Νέα από τους χώρουςσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

ΣΕΗ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ Χρειάζεται κλιμάκωση-συντονισμός  

Πάνω από 200 άτομα συμμετείχαν στη μα-
ζική συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων
Ηθοποιών την Κυριακή 4 Οκτώβρη.

Υπερψηφίστηκε η εισήγηση που έβαζε τις επό-
μενες κινητοποιήσεις, όπως την αντιφασιστική
κινητοποίηση στις 7/10 για να καταδικαστούν οι
νεοναζί της Χρυσής Αυγής, καθώς και τα αιτή-
ματα του κλάδου, όπως το επίδομα για όλους
χωρίς εξαιρέσεις όσο κρατάει η πανδημία, οικο-
νομικές διευκολύνσεις με αναστολές πληρωμής
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία, τράπεζες
και ΔΕΚΟ, κ.α. Επίσης, συζητήθηκε το πώς χρει-
άζεται να ανοίξουν τα θέατρα την περίοδο του
κορονοϊού ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια
για την υγεία των εργαζόμενων και του κοινού.

Στη συνέλευση συμμετείχε η Ανατρεπτική
Συσπείρωση Ηθοποιών (ΑΣΗ), μοιράζοντας
προκήρυξη και καλώντας σε κλιμάκωση με νέα
συλλαλητήρια καταλήψεις και απεργίες, σε
συντονισμό με αγωνιζόμενους εργαζόμενους
και συνδικάτα. Από τη μεριά της ΑΣΗ, τοποθέ-
τηση στη συνέλευση έκανε ο Αλέξανδρος
Μαρτζούκος. Ανάμεσα σε άλλη η πρόταση της
ΑΣΗ στη συνέλευση αναφέρει:

“Θα χρειαστεί να κλιμακώσουμε με νέες κι-
νητοποιήσεις όχι μόνο με νέα συλλαλητήρια,
αλλά και καταλήψεις υπουργείων, δημαρχεί-
ων, απεργίες και συντονισμό με άλλους αγωνι-
ζόμενους κλάδους και εργαζόμενους, που δί-
νουν παρόμοιες μάχες επιβίωσης, όπως οι ερ-
γαζόμενοι στον επισιτισμό-τουρισμό, που και
για αυτούς το ζήτημα του μισθού/επιδόματος
είναι κομβικό. Αυτό το αίτημα στην πορεία της
επιδείνωσης της πανδημίας και της οικονομι-
κής κρίσης θα γίνει κεντρικό για πάρα πολ-
λούς κλάδους, χρειάζονται αγωνιστικές πρω-
τοβουλίες συντονισμού από την μεριά μας. Το
ίδιο και με τον αγώνα των εργαζόμενων στην
Yγεία που τα αιτήματά τους είναι καθοριστικά
για τις ζωές όλων μας, παλεύουν να στήσουν
ασπίδα προστασίας για εμάς και τα παιδιά
μας. Στις 15 Οκτώβρη καλούν σε 24ωρη απερ-
γία και σε συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει από
την πλατεία Μαβίλη 8:30πμ. Να βρεθούμε σε
κοινό αγώνα μαζί τους! Ταυτόχρονα στις 7
Οκτώβρη φτάνει το τέλος της δίκης της νεονα-

ζιστικής συμμορίας Χρυσή Αυγή. Πεντέμισι
χρόνια μετά θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία του
δικαστηρίου. Είναι μέρα αντιφασιστικής απερ-
γίας για το εργατικό κίνημα!”

Συγκέντρωση των Εργατών Τέχνης
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα πραγματοποί-

ησαν οι εργάτες της Τέχνης την Πέμπτη 1/10
το απόγευμα μετά από κοινό κάλεσμα της ΠΟ-
ΘΑ και δεκάδων καλλιτεχνικών σωματείων. Τα
σωματεία ρίχνουν την ευθύνη στην κυβερνητι-
κή πολιτική που όχι απλώς “ακυρώνει” τον Πο-
λιτισμό με κάθε τρόπο και τους αφήνει χωρίς
δουλειά, αλλά δεν κάνει και τίποτα για να
φροντίσει την επιβίωσή τους. Αντίθετα, οι εμ-
παιγμοί, οι κατηγορίες περί “φοροφυγάδων”
καλλιτεχνών και ένα Μητρώο στο οποίο δεν
μπορεί να μπει η πλειοψηφία, είναι τα μόνα
που φροντίζει να κάνει το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και η κυβέρνηση. Μαζική θα είναι η πα-
ρουσία τους στις 7 Οκτώβρη τη μέρα της από-
φασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, με όλα τα
καλλιτεχνικά σωματεία να καλούν στην αντιφα-
σιστική κινητοποίηση.

“Θα συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε στο δρό-
μο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος”, δήλωσε η Χα-
ρά Κότσαλη, πρόεδρος του Σωματείου Εργα-
ζομένων στο Χώρο του Χορού (ΣΕΧΩΧΟ). “Τα
αιτήματα των καλλιτεχνών έχουν ακουστεί αρ-

κετά μέσω των κινητοποιήσεων, αλλά αυτό δε
φτάνει. Συνεχίζει να είναι ασαφές το πώς θα
ανοίξουν τα θέατρα και οι σχολές χορού το χει-
μώνα. Καθώς μιλάμε, έρχεται ένας στρατός
από ‘όργανα της τάξης’ για να ‘φυλάξουν’ τους
καλλιτέχνες, όπως φύλαξαν τους γιατρούς και
τους μαθητές τις προηγούμενες μέρες. Μέσα
σε αυτές τις συνθήκες οι καλλιτέχνες επικοινώ-
νησαν και με τους άλλους εργαζόμενους που
παλεύουν. Αυτό είναι πολύ βασικό γιατί έσπα-
σε η εικόνα του καλλιτέχνη που είναι σε ένα
κάστρο μόνος του με λυμένα τα προβλήματά
του. Στην κλιμάκωση του αγώνα μας βοηθούν
και οι καταλήψεις των μαθητών και κάθε κίνημα
που παλεύει. Το ταξικό πρόσημο παραμένει σε
αυτές τις συνθήκες.
Πολύ σημαντικό ραν-
τεβού είναι και η αντι-
φασιστική κινητοποί-
ηση στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, όπως και
η κινητοποίηση στη
δίκη του Ζακ που ξε-
κινάει”.

“Ο δικός μας χώ-
ρος στην πλειοψηφία
του έχει να δουλέψει
από τον Φλεβάρη”,
τόνισε ο Τάσος Μπό-

τσιος, πρόεδρος του ΣΤΑΖΟΕ, του σωματείου
των τεχνικών σε συναυλίες και παραστάσεις.
“Μόνο ένα 30% του κόσμου έχει πάρει οποι-
οδήποτε επίδομα. Το Μητρώο Καλλιτεχνών
του Υπουργείου είναι ουσιαστικά μια πλατφόρ-
μα απογραφής που απουσιάζουν πάρα πολλές
ειδικότητες. Εμείς δεν έχουμε ακόμα ούτε κω-
δικό ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ασφαλιζόμαστε
με δανεικούς κωδικούς”. 

“Ο κλάδος των εικαστικών πλήττεται για
πολλά χρόνια, πόσο μάλλον τώρα”, είπε η Εύα
Μελά, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εικαστι-
κών Τεχνών. “Η οικονομική στήριξη από την
κυβέρνηση δεν δίνεται σε όσους την χρειάζον-
ται, ειδικά σε εμάς που δεν έχουμε σχέση
εξαρτημένης εργασίας. Επίσης το θέμα της
κατάργησης των εικαστικών μαθημάτων στα
σχολεία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από τη μέρα
που εξαγγέλθηκε από την Υπουργό, έχουμε
προβεί σε σειρά κινητοποιήσεων, κάναμε
ασφαλιστικά μέτρα και αίτηση ακύρωσης. Δυ-
στυχώς η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη.
Χθες βγήκαν τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον
μας. Παρ' όλα αυτά θα επιμείνουμε με μαζι-
κούς αγώνες και θα πιέσουμε για εικαστικά
μαθήματα για όλα τα παιδιά και επιπλέον εικα-
στικά γι' αυτούς που θέλουν να μπουν σε μια
από τις 13 σχολές που απαιτούμενο μάθημα
είναι το σχέδιο. Στηρίζουμε τον αγώνα των μα-
θητών, έχουν δίκιο να ζητούν από το κράτος
να αναλάβει τις ευθύνες του”.

Μάνος Νικολάου

8 ΟΚΤΩΒΡΗ Απεργία και συγκέντρωση των δικυκλιστών

Σε απεργία στις 8 Οκτώβρη και συγκέντρωση - μοτοπορεία στις
11πμ στο Πεδίον του Άρεως καλεί η Συνέλευση Βάσης Εργαζό-
μενων Οδηγών Δίκυκλου (ΣΒΕΟΔ). 

“Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκε, πέρα από τον πε-
ριορισμό βασικών συνταγματικών δικαιωμάτων, έφερε μια σειρά από
αντεργατικά μέτρα με τις αλλεπάλληλες πράξεις νομοθετικού περιεχο-
μένου (ΠΝΠ), που στο σύνολό τους στοχεύουν στην περαιτέρω απορ-
ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων”, τονίζει η ανακοίνωση της ΣΒΕΟΔ. 

“Η 8ωρη 5νθημερη εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις έχει
μπει για τα καλά στον πάγκο του χασάπη, ο εκβιασμός της ανεργίας
μεγαλώνει και η εντατικοποίηση τείνει να γίνει κανονικότητα. Παράλ-
ληλα, αποδυναμώθηκε ο ρόλος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και ενισχύθηκαν τα περιθώρια της εργοδοτικής ασυδοσίας”.

Η προηγούμενη απεργιακή μοτοπορεία τον Απρίλη του 2019 είχε με-
γάλη συμμετοχή και κατάφερε να κερδίσει με ψήφιση νόμου εταιρικά
μηχανάκια, κράνη, πληρωμένες βενζίνες, περισσότερα ένσημα και μια
μικρή αύξηση μισθού. “Τα κερδίσαμε στα χαρτιά, να τα επιβάλλουμε
και στην πιάτσα” ήταν τότε το μήνυμα των δικυκλιστών κόντρα στην
εργοδοτική αυθαιρεσία που καταπατά στην πράξη αυτές τις κατακτή-
σεις, χωρίς τον παραμικρό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. 

“Η απεργία της 8 Οκτώβρη πού καλεί το ΣΒΕΟΔ ξαναβάζει τα αιτή-
ματα που έχουν χρόνια τώρα οι συνάδελφοι σε ντελίβερι, κούριερ και
εξωτερικές εργασίες” δήλωσε ο Χρήστος Βαρβέρης, εργαζόμενος
κούριερ. “Σήμερα, στον καιρό της πανδημίας σε ένα πολύ μεγάλο πο-
σοστό δουλεύουμε χωρίς κανένα μέτρο ατομικής προστασίας και σε
συνθήκες γαλέρας. Με την τρομερή εντατικοποίηση της δουλειάς ο
κλάδος έχει θρηνήσει πόλους συναδέλφους. Στον χώρο των κούριερ η
επίθεση από τα αφεντικά γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη. Μπροστά
στο κέρδος τους, οι ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζόμενων πά-
νε πίσω.

Αυτή η απεργία είναι ευκαιρία να συνδεθούμε όλοι οι εργαζόμενοι
οδηγοί δίκυκλου σε διαφορετικούς εργατικούς χώρους, από την
εστίαση μέχρι τις ταχυμεταφορές. Χρειάζεται όλα τα επιχειρησιακά
σωματεία να κλιμακώσουν απεργιακά από κοινού τον αγώνα. Θέλουμε
ταυτόχρονα και το συντονισμό με άλλους εργατικούς χώρους που αυ-
τή τη στιγμή παλεύουν ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης, όπως
νοσοκομεία, σχολεία, επισιτισμός, καλλιτέχνες. Με την απεργία της 8
Οκτώβρη διεκδικούμε να πάρουμε πίσω πολλά από αυτά πού δικαιού-
μαστε, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς”.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Μέτρα για τον
κορονοϊό τώρα!
Την Παρασκευή βρέθηκε κρούσμα covid

19 σε συμβασιούχο ΟΑΕΔ 8μηνη εργαζό-
μενη στο Δήμο Πειραιά. 

Η διοίκηση του δήμου δεν προέβει σε κα-
μία ενεργεια και οι εργαζομενοι στο χώρο
του δημαρχείου ξεσηκώθηκαν και κατέλαβαν
το ληξιαρχείο. Απαίτησαν την απολύμανση
του χώρου που έγινε και διεκδικουν μέτρα
προστασιας και μαζικά τεστ μέσα στο δη-
μαρχείο σε όλους τους εργαζομενους. Η Αν-
ταρσία στο Λιμάνι βρέθηκε την Δευτέρα στο
δημαρχείο, μίλησε με τους εργαζόμενους
και θα είναι μαζί τους στους αγώνες. Οι ζωές
μας πάνω από τα κέρδη τους, λεφτά για τις
κοινωνικές ανάγκες. 

Ανταρσία στο Λιμάνι
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ΕΡΤ
Έκοψαν την
εκπομπή 
της Εύης Ξυνού 

Συνεχίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης
προκειμένου να ξηλωθεί οτιδήποτε θυμίζει
το διετή αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ

ενάντια στο “μαύρο”. Τελευταίο χτύπημα το κό-
ψιμο της ραδιοφωνικής εκπομπής “Υπεράνω Πά-
σης Υποψίας”, που έκανε στο Α' Πρόγραμμα η
Εύη Ξυνού και φιλοξενούσε φωνές από το εργα-
τικό και νεολαιίστικο κίνημα, τους αντιφασιστι-
κούς κι αντιρατσιστικούς αγώνες, το κίνημα για
την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και άλλες
αντιστάσεις. Η συγκεκριμένη εκπομπή συνέχιζε
την προσπάθεια για μια ΕΡΤ που “δίνει φωνή
στην κοινωνία” όπως ήταν και το σύνθημα τη διε-
τία 2013-2015. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τη
διαμαρτυρία τους εξέφρασαν οι δικηγόροι πολι-
τικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής αλλά
και η ΚΕΕΡΦΑ

“Πρόκειται για τη μοναδική εκπομπή της Ε.Ρ.Τ.
μετά την επαναλειτουργία της, η οποία σταθερά
κάθε εβδομάδα σχεδόν, ενημέρωνε το κοινό για
τις εξελίξεις της δίκης φιλοξενώντας μας επανει-
λημμένα «στον αέρα». Η στάση της αυτή βρίσκε-
ται σε συνέπεια με τη στάση της ΠΟΣΠΕΡΤ απέ-
ναντι στη Χρυσή Αυγή και η παρουσιάστρια δη-
μοσιογράφος Ευανθία Ξυνού υπήρξε μία από τις
αγωνιζόμενες λειτουργούς της ενημέρωσης
ενάντια στο μαύρο στην ΕΡΤ το 2013. Για αυτό
και στην εκπομπή της είχαν βήμα και δίαυλο ενη-
μέρωσης οι φωνές όλων των αγωνιζόμενων δυ-
νάμεων στην κοινωνία και τα κινήματα” σημει-
ώνουν μεταξύ άλλων οι δικηγόροι πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χ.Α και καλούν τον διευθυντή
του Α' Προγράμματος Άρη Τόλιο να ανακαλέσει
την απόφασή του.

Για “ευρεία επιχείρηση εκκαθάρισης” που εξε-
λίσσεται εδώ και καιρό κάνει λόγο η ΠΟΣΠΕΡΤ.

Σε κείμενο που κυκλοφόρησαν συνάδελφοί/ισ-
σες της καλώντας τα συνδικαλιστικά όργανα του
Τύπου να πάρουν αποφάσεις συμπαράστασης,
επισημαίνουν μεταξύ άλλων: “Οι «ανεπιθύμητοι» ή
οι «ενοχλητικοί» δημοσιογράφοι, είτε εξαναγκά-
ζονται σε παραίτηση, είτε  περιθωριοποιούνται
μπαίνοντας στην κατάψυξη, είτε απολύονται... Τον
τελευταίο καιρό είναι πλέον διακριτό και δια γυ-
μνού οφθαλμού ότι στη «νέα» ΕΡΤ που εποπτεύε-
ται απευθείας από τον  πρωθυπουργό και το επι-
τελείο του Μαξίμου, δεν έχουν θέση εκπομπές με
αληθινά  κοινωνικό πρόσημο, δεν έχουν θέση εκ-
πομπές σαν αυτήν που έχει η Εύη Ξυνού... Θα εί-
μαστε όλοι στο πλευρό της πολιτικά διωκόμενης
δημοσιογράφου Εύης Ξυνού και κάθε άλλου  δη-
μοσιογράφου που αρνείται να απεμπολήσει ή να
θάψει για χάρη κανενός και καμίας «ανάγκης», τις
αξίες που τον οδήγησαν στην δημοσιογραφία και
τον κρατούν όρθιο ώστε να μπορεί να κρατά χω-
ρίς  ενοχές την πέννα ή το μικρόφωνο δημοσιο-
ποιώντας όλη την αλήθεια και να υπηρετεί με συ-
νέπεια την δημοσιογραφική του αποστολή”.

“Δείγμα της αυταρχικής νοοτροπίας αλλά και
της επιχείρησης απόλυτου ελέγχου της ΕΡΤ από
την κυβέρνηση της ΝΔ” χαρακτηρίζει την απόφα-
ση η ΚΕΕΡΦΑ, με δήλωση του συντονιστή της
Πέτρου Κωνσταντίνου.  

Σ.Μ.

ΕΜΔΥΔΑΣ
4 χρόνια αναμονής 
για πλήρη σύνταξη 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συγκέντρωση 
στις 8/10

Στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 12 το μεση-
μέρι κήρυξε την Πέμπτη 1/10 η Πανελλαδική Ομοσπονδία των Μη-
χανικών του Δημοσίου, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, για τις συντάξεις. Στη συγ-

κέντρωση που κάλεσαν στο Υπουργείο Εργασίας συμμετείχαν εργαζό-
μενοι αλλά και συνταξιούχοι μηχανικοί.

“Κάνουμε κινητοποίηση σήμερα γιατί ο κόσμος που βγαίνει στη σύν-
ταξη περιμένει τρία και τέσσερα χρόνια για να πάρει πλήρη σύνταξη”,
δήλωσε ο Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. “Πολ-
λοί πλήρωναν διπλές εισφορές για 35-40 χρόνια. Από το νόμο Κατρούγ-
καλου και μετά, δεν έχει πάρει κανείς την τελική του σύνταξη, αναγκα-
σμένοι να ζουν για πολλά χρόνια με συντάξεις φτώχειας. Αυτή την κα-
τεύθυνση είχε και ο νόμος Βρούτση. Διαχρονικά η ιστορία του ασφαλι-
στικού συστήματος είναι ότι πληρώνουν οι εργαζόμενοι για να εξαφανί-
ζονται τα χρήματα σε “μαύρες τρύπες”, είτε του χρέους, όπως με το
PSI, είτε με δήθεν επενδύσεις, όπως στην τράπεζα Αττικής που έφυγε 1
δις ευρώ. Προσπαθούμε να συσπειρώσουμε στον αγώνα μας και τους
συνταξιούχους. Είναι θετικό ότι σήμερα μας στηρίζει και Ένωση Συντα-
ξιούχων Μηχανικών με την παρουσία της”.

“Είμαι εργαζόμενος μηχανικός σε Δήμο, βρίσκομαι στην περίοδο της
συνταξιοδότησης, αλλά δεν σκέφτομαι να βγω σε σύνταξη”, τόνισε ο Κώ-
στας Φοινινής. “Ο λόγος είναι ότι αναγκαζόμαστε λόγω υποχρεώσεων να
παραμείνουμε στη δουλειά γιατί το ύψος της σύνταξης αυτή τη στιγμή
είναι 355 ευρώ. Έχουν καταντήσει φύλλο και φτερό τον ασφαλιστικό μας
οργανισμό, που ήταν ένας από τους ισχυρότερους. Είμαστε εδώ να διεκ-
δικήσουμε συντάξεις στο επίπεδο της επιβίωσης και όχι της πρόνοιας”.  

“Τα προβλήματα του κλάδου είναι πάρα πολλά. Υποστελέχωση τραγι-
κή στις δημόσιες υπηρεσίες, καμιά διάθεση για προσλήψεις, θέλουν να
τα περάσουν όλα σε ιδιώτες” μας είπε η πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής,
Φανή Καβάλλα. “Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του δημοσίου τομέα σε
ιδιώτες σημαίνει ότι ο ιδιώτης μηχανικός αυτομελετάται, αυτοελέγχεται,
αυτοεκδίδει. Μια δημόσια διοικητική πράξη παύει να είναι δημόσια, ενώ
θα έχει τον τίτλο της δημόσιας. Είναι εις βάρους του κοινωνικού συνό-
λου και εις βάρος του περιβάλλοντος”.

Μ.Ν.

Κινητοποιήσεις με όλες τις μορφές σε όλη τη χώρα
καλούν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώ-
σεις, αρχίζοντας από την 1η Οκτώβρη, παγκόσμια

μέρα των συνταξιούχων. Στην Αθήνα καλούν συγκέντρωση
την Πέμπτη 8/10, στις 10πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος με
πορεία στο Υπουργείο Εργασίας. Στο κάλεσμα συμμετέ-
χουν συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΕΛ-
ΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ ΝΑΤ, ΠΣΣ Δικηγόρων, ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ, ΕΣΤΑ-
ΜΕΔΕ. 

“Όλοι στον δρόμο του αγώνα για να μας αποδοθούν όλα
αυτά που με τη βία για δέκα χρόνια μας αρπάζουν” αναφέ-
ρουν στην ανακοίνωσή τους.”Να ανοίξουν τα νοσοκομεία,
οι εκατοντάδες δομές στην Υγεία που έκλεισαν και να κα-
λύψουν τις τραγικές ελλείψεις σε αυτά που λειτουργούν με
υλικά, κρεβάτια, γιατρούς και νοσηλευτές. Να δημιουργη-
θούν τώρα νέες υποδομές με δημόσιους οίκους ευγηρίας,
κέντρα αποκατάστασης. Να γίνει πρόσληψη προσωπικού
για βοήθεια στο σπίτι των ανήμπορων. Να προσληφθεί
προσωπικό στα ασφαλιστικά ταμεία και να εκδοθούν άμε-
σα οι εκκρεμείς συντάξεις που φθάνουν τις εκατοντάδες
χιλιάδες. Να αποδοθούν τώρα με πολιτική απόφαση της
κυβέρνησης τα αναδρομικά... Να σταματήσει κάθε ενέρ-
γεια της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της Κοινωνι-
κής Ασφάλισης αρχίζοντας από την Επικουρική.

Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά μας τα-
μεία. Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις”.

“Οι καθυστερήσεις στις συντάξεις που φτάνουν τα 4
χρόνια είναι απλά η αιχμή μιας τραγικής αντιασφαλιστικής
κατάστασης”, μας είπε ο Κώστας Τζατζάνης, πρόεδρος
ΕΣΤΑΜΕΔΕ. 'Θέλουν να πάρουν πίσω την κοινωνική ασφά-
λιση, δικαίωμα που το κερδίσαμε με αίμα. Το κράτος θέλει
να απαλλαγεί και να κάνει την ασφάλιση υπόθεση ατομική
του εργαζόμενου. Κάνουν κατασπατάληση των εισφορών
μας, παίρνουμε ούτε τα μισά από αυτά που δώσαμε”.

Tα κανάλια μπορεί να μην το είδαν ποτέ, αλλά το μαζι-
κό, δυναμικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα 5/10 στην Καρδίτσα απέδειξε ότι οι αντι-

δράσεις των εργαζομένων και των κατοίκων της πόλης, δεν
πρόκειται να παραμείνουν στα γιουχαϊσματα που άκουσε ο
Μητσοτάκης, όταν επισκέφθηκε την πόλη μετά την κατα-
στροφή.   

Τη συγκέντρωση, που ακολούθησε πορεία στην πόλη,
πραγματοποίησαν φορείς, σύλλογοι και κάτοικοι της περιο-
χής διεκδικώντας άμεση αποζημίωση από την πολιτεία
στους πληγέντες της καταστροφής του Ιανού, άμεση απο-
κατάσταση των ζημιών, αντιπλημμυρικά  έργα. 

Όπως αναφέρει το karditsalive.net, εκατοντάδες ήταν οι
πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ενωτικής
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και του Εμ-
πορικού Συλλόγου, και συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της
πόλης. Ανάμεσα στις ομιλίες αίσθηση προκάλεσε εκείνη
του προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών κ.
Αθανασίου ο οποίος τόνισε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για την
προστασία των κατοίκων του Νομού που απειλούνται από
τρεις υγειονομικές βόμβες και συγκεκριμένα από τον ιό του
Δυτικού Νείλου, τα χιλιάδες νεκρά ζώα στον κάμπο και στα
βουνά (που δεν μαζεύονται επειδή πρέπει να πιστοποιηθεί
ο αριθμός τους για τις σχετικές αποζημιώσεις) και φυσικά
από τον COVID-19.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ Μαζική
συγκέντρωση για 
τους πλημμυροπαθείς

5/10, Συλλαλητήριο στην Καρδίτσα. Φωτό: KarditsaLive.Net
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Εξορμήσεις
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
Από το Black Lives Matter στην Αμερική ως
τη μάχη να μπουν στη φυλακή οι νεοναζί
στην Ελλάδα
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 πλατεία Εθν. Αντίστασης
(απέναντι από τον ΟΤΕ) 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 πλατεία Ηρώ 8μμ
Από το Black Lives Matter στην Αμερική ως
τη μάχη να μπουν στη φυλακή οι νεοναζί
στην Ελλάδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9, καφέ Ποέτα 7μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Πέτρος 7μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όρ. 7μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και η συνέχεια 
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και η συνέχεια 
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 
καφενείο πλατείας Σουρμένων 7.30μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και η συνέχεια 
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 δημαρχείο 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.

Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 
καφέ Μυρτίλο (πάρκο Καπάψ) 7μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Μύλος 7μμ
Φαρμακευτικές εταιρίες και εμβόλιο
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 καφέ Αλουστίνες 7μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και η συνέχεια 
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και η συνέχεια 
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Ηλιόπετρα, στοά Θη-
σέως και Αγ.Πάντων 7μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και η συνέχεια 
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 
στου Βασίλη (πλατεία Δουργουτίου) 8μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και η συνέχεια 
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ. Νικολάου) 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Family cafe 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Goody’s 7.30μμ
Η συνέχεια του αντιφασιστικού κινήματος
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Κισσάβου 11, 7.30μμ
Η συνέχεια του αντιφασιστικού κινήματος
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Πολύκεντρο 8μμ
Η συνέχεια του αντιφασιστικού κινήματος
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Η συνέχεια του αντιφασιστικού κινήματος
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Γαρδένια 7.30μμ
Η συνέχεια του αντιφασιστικού κινήματος
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και η συνέχεια 
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Βαρνάβα καφέ 7μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και η συνέχεια 
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΙΚΑΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από τις αν-
θρώπινες ζωές – Φαρμακευτικές εται-
ρείες και εμβόλιο
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 
καφέ μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Η εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 πλ. Ρήγα Φεραίου 7μμ
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από τις αν-
θρώπινες ζωές – Φαρμακευτικές εται-
ρείες και εμβόλιο
Ομιλήτρια: Άννα Κτενιουδάκη

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 θεατράκι Αναύρου 8μμ
80 χρόνια από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ομιλητής: Στάθης Αντωνάκης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Γιώτης 8μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 καφέ Γέφυρες 6μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Χρήστος Τούρκας

ΧΑΝΙΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 8/10 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 6.30μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

• ΠΕΜΠΤΗ 15/10 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 6.30μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
Ομιλητής: Βαγγέλης Κωνσταντουλάκης

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 6.30μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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Βιβλιοπαρουσίαση
Με την παρουσίαση του βιβλίου του
Ντάνκαν Χάλας «Ο Μαρξισμός του
Τρότσκι» ξεκινά το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο το νέο κύκλο των διαδι-
κτυακών του εκδηλώσεων. 
Την Παρασκευή 16 Οκτώβρη στις
7μμ, θα μιλήσουν για την 3η έκδοση
του βιβλίου ο Δημήτρης Κατσορίδας,
ο Φοίβος Οικονομίδης και ο Λέαν-
δρος Μπόλαρης. 
Η εκδήλωση θα γίνει μέσω της πλατ-
φόρμας zoom. Για να συμμετέχετε
συνδεθείτε στο λινκ:
https://tinyurl.com/mbekdilosi, Mee-
ting ID: 842 5898 5480, Passcode:
158418. 
Μπορείτε να την παρακολουθήσετε
και ζωντανά στη σελίδα του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου στο Facebook.

Εργατικές ομάδες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10, 6μμ
Διαδικτυάκα
(Για συμμετοχή τηλ. 697 6853852)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/10
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Μετρό Δουκίσης 5μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 10πμ
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
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαική 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Έβερεστ 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ)12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ 
Πλατεία Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Τσιμισκή με Ναβαρίνου 12μ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 12μ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 12μ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου με Μαρτίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρ. Φεραίου 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 12μ
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Στις 29 Απρίλη του 1945 το
συγκεντρωμένο πλήθος στην
Πιατσάλε Λορέτο του Μιλάνο

πανηγύριζε. Από ένα δοκάρι πάνω
από ένα κοντινό βενζινάδικο κρεμό-
ταν ανάποδα το πτώμα του Μουσο-
λίνι, της Κλάρας Πετάτσι και άλλων
πρωτοκλασάτων φασιστών.  

Τα πτώματα κρεμάστηκαν από κει
και για να είναι ορατά από μεγαλύ-
τερη απόσταση αλλά και για να απο-
τρέψουν τις εκδηλώσεις οργής των
συγκεντρωμένων. Οι παρτιζάνοι που
εκτελούσαν χρέη φρουράς μόλις
και κατάφεραν να εμποδίσουν μια
ομάδα γυναικών από τις εργατογει-
τονιές του Μιλάνο να βάλουν ένα
ψόφιο ποντίκι στο στόμα του Μου-
σολίνι και ένα ξεροκόμματο μαύρο
ψωμί στο χέρι του. Αυτά ήταν τα
«σύμβολα» της πείνας που είχε σα-
ρώσει τις εργατογειτονιές στη διάρ-
κεια του πολέμου. 

Και βέβαια η ίδια η Πιατσάλε Λο-
ρέτο δεν επιλέχθηκε τυχαία. Δεν
ήταν η κεντρική πλατεία του Μιλάνο.
Όμως εκεί, στις 10 Αυγούστου του
1944 οι φασίστες πέταξαν τα πτώ-
ματα 15 αγωνιστών της Αντίστασης
που είχαν πρώτα βασανίσει και μετά
εκτελέσει με εντολή του διοικητή
των SS της πόλης. 

Συνήθως, στα περισσότερα βιβλία
της ιστορίας, η αντίστροφη μέτρηση
για τον Μουσολίνι ξεκινάει στις 25
Ιούλη του 1943. Εκείνη η μέρα ξεκί-
νησε με την καθαίρεσή του από το
Ανώτατο Φασιστικό Συμβούλιο και
τέλειωσε με την σύλληψή του από
τους καραμπινιέρους του βασιλιά Βί-
κτωρα Εμμανουήλ Β’. 

Ο βασιλιάς δεν έγινε αντιφασί-
στας μετά από 21 χρόνια συνύπαρ-
ξης και συνεργασίας με τη φασιστι-
κή δικτατορία του Μουσολίνι. Ούτε
ο πρώην στρατάρχης Μπαντόλιο
που διόρισε πρωθυπουργό. Ο πόλε-
μος χανόταν, οι Σύμμαχοι είχαν απο-
βιβαστεί στην Σικελία και η μοναρχία
μαζί με την άρχουσα τάξη ήθελαν να
σώσουν την εξουσία τους. Σαράντα
πέντε μέρες μετά, στις 8 Σεπτέμβρη,
ο Μπαντόλιο ανακοίνωσε την «ανα-
κωχή» με τους Συμμάχους. 

Τα γερμανικά στρατεύματα κινή-
θηκαν αμέσως. Κατέλαβαν τη βόρεια
και κεντρική Ιταλία και εγκατέστησαν
τον Μουσολίνι σαν την κεφαλή της
λεγόμενης «Ιταλικής Κοινωνικής Δη-
μοκρατίας». Ήταν γνωστή και σαν
«Δημοκρατία του Σαλό» από την κω-
μόπολη που είχε αρχικά ως έδρα.
Μέχρι τον Απρίλη του ’45 οι συμμο-
ρίες των φασιστών σκορπούσαν τον
τρόμο σε όλη τη βόρειο Ιταλία. 

Όμως, η αντίστροφη μέτρηση για
το Μουσολίνι και τους φασίστες είχε
ξεκινήσει νωρίτερα. Τον Μάρτη του
1943 ένα μαζικό απεργιακό κίνημα
άρχισε να απλώνεται από κάποια ερ-
γοστάσια του Τορίνο σε όλη την πό-
λη και μετά να μεταδίδεται μέχρι το
Μιλάνο και την Γένοβα. Η σπίθα που
πυροδότησε την απεργία ήταν ένα
οικονομικό αίτημα. Οι συμμαχικοί

βομβαρδισμοί είχαν ξεσπιτώσει χι-
λιάδες εργατικές οικογένειες και το
καθεστώς τους έδωσε ένα μικρό επί-
δομα. Η απεργία ξεκίνησε με το αί-
τημα το επίδομα να το πάρουν όλοι
και όλες. 

Σύντομα το αίτημα γενικεύτηκε σε
μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς
και ενάντια στις άθλιες συνθήκες
δουλειάς. Και συνδέθηκε με το μί-
σος για τον πόλεμο. Όπως έγραφε
μια αφίσα έξω από ένα εργοστάσιο:
«Κάτω το 12ωρο και ο καταραμένος
πόλεμος!».

Οι απεργίες του Μάρτη 1943 ήταν
ένα καταλυτικό γεγονός. Η άρχουσα
τάξη και η μοναρχία είχαν δώσει το
1922 την εξουσία στο φασιστικό κί-
νημα του Μουσολίνι για να τσακίσει
μια και καλή τη συλλογική οργάνωση
της εργατικής τάξης. Πλήρωναν
πρόθυμα «προστασία» στους φασί-
στες για να τους εξασφαλίσουν την
«κοινωνική ειρήνη». Είκοσι χρόνια με-
τά αυτή η «ειρήνη» γινόταν κομμάτια. 

Και δεν ήταν «στιγμιαίο» ξέσπα-
σμα. Τον Δεκέμβρη του 1943 ένα
νέο απεργιακό κύμα αγκάλιασε το
Τορίνο και το Μιλάνο. Σε ακόμα με-
γαλύτερη κλίμακα και καλύτερα ορ-
γανωμένο ξέσπασε ένα τρίτο, τον
Μάρτη του 1944. Εκατοντάδες χιλιά-
δες εργάτριες και εργάτες απέργη-
σαν στο Βορρά. Απαιτούσαν αυξή-
σεις, καλύτερο εφοδιασμό σε τρόφι-
μα, σταμάτημα των συλλήψεων συ-
ναδέλφων και της αναγκαστικής
αποστολής χιλιάδων άλλων σε εργο-

στάσια της Γερμανίας. Απέναντί
τους δεν είχαν μόνο τα Ες-Ες και τη
γερμανική στρατιωτική διοίκηση, αλ-
λά και τους φασίστες της «Κοινωνι-
κής Δημοκρατίας» του Μουσολίνι
και τους βιομήχανους. Η γερμανική
στρατιωτική διοίκηση είχε αναρτήσει
στα εργοστάσια πίνακες με «ύπο-
πτους» που θα απολύονταν ή και θα
στέλνονταν στη Γερμανία με την
πρώτη «αταξία». Οι βιομήχανοι, οι
διευθυντές και οι σπιούνοι τούς εί-
χαν προμηθεύσει τα ονόματα.

Ριζοσπαστικοποίηση
Η εργατική τάξη έμπαινε σε κίνη-

ση και έκφραζε όλη τη δυσαρέσκεια
και οργή για τον πόλεμο, τα φασιστι-
κά εγκλήματα και το ταξικό χάσμα
που μεγάλωνε. Αυτή η διαδικασία
τροφοδοτούσε την οργανωμένη Αν-
τίσταση με νέες γενιές ριζοσπαστι-
κοποιημένων αγωνιστών και αγωνι-
στριών. 

Το δίκτυο των Επιτροπών Εθνικής
Απελευθέρωσης γιγαντωνόταν στις
πόλεις και την ύπαιθρο. Μαζί του γι-
γαντωνόταν και το αντάρτικο. Οι
παρτιζάνικες ταξιαρχίες έφταναν τις
80 χιλιάδες μαχητές και μαχήτριες
το καλοκαίρι του 1944. Τον Απρίλη
του 1945 ήταν περισσότεροι από
150 χιλιάδες. Και είχαν πληρώσει
βαρύ φόρο αίματος. Υπολογίζεται
ότι περισσότεροι από 45 χιλιάδες
παρτιζάνοι και αντιστασιακοί έχασαν
τη ζωή τους σε μάχες ή δολοφονή-
θηκαν από τους φασίστες του Σαλό

ή τους γερμανούς ναζί. 
Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα

(PCI) έγινε ένα μαζικό κόμμα με την
πιο οργανωμένη παρουσία στα ερ-
γοστάσια και στους εργάτες γης της
κεντρικής Ιταλίας. Πολιτικά, η στρα-
τηγική του ήταν ίδια με αυτή του
ΚΚΕ στην Ελλάδα. Η νέα Ιταλία δεν
θα ήταν των εργατών, αλλά της
«προοδευτικής δημοκρατίας», αγκα-
λιά με τους αστούς και το κόμμα
τους, τους χριστιανοδημοκράτες. 

Αυτή η στρατηγική σήμαινε ότι τη
στιγμή της Απελευθέρωσης, η Αντί-
σταση στο Βορρά ήταν δεμένη χει-
ροπόδαρα από το «δικό της» Λίβανο
και Καζέρτα. Συγκεκριμένα με τα
«πρωτόκολλα της Ρώμης» τον Δε-
κέμβρη του 1944. Η ηγεσία της
CLNAI, (Επιτροπή Εθνικής Απελευ-
θέρωσης Άνω Ιταλίας) χρειαζόταν
απελπισμένα όπλα και χρήματα. Η
κυβέρνηση Μπαντόλιο και οι σύμμα-
χοι, δέχτηκαν να την αναγνωρίσουν
ως «προσωρινή αρχή» στη βόρειο
Ιταλία, αλλά με όρους: όταν θα ερ-
χόταν η Απελευθέρωση, η εξουσία
θα παραδιδόταν ομαλά στην κεντρι-
κή κυβέρνηση και οι αντάρτες θα
παρέδιδαν τα όπλα.

Πράγματι η στιγμή της Απελευθέ-
ρωσης ήρθε στο τελευταίο δεκαήμε-
ρο του Απρίλη. Κι ήταν έργο της Αν-
τίστασης, των εργατών, εργατριών
και των παρτιζάνων. Τα αμερικανο-
βρετανικά στρατεύματα έμπαιναν σε
απελευθερωμένες πόλεις. Σε πολλά
εργοστάσια οι εργάτες αποφάσιζαν

ότι είχε έρθει η ώρα να κλείσουν οι
λογαριασμοί: διευθυντές και εργο-
δηγοί πετάγονταν έξω –οι τελευταί-
οι με τη κατηγορία ότι έδειχναν δου-
λικότητα στους καπιταλιστές.

Στο Τορίνο η απελευθέρωση ξεκί-
νησε με την γενική απεργία που ξέ-
σπασε στις 20 Απρίλη. Οι εργάτες
της FIAT Μιραφιόρι κατέλαβαν το
εργοστάσιο και οχυρώθηκαν σε αυ-
τό. Το ίδιο έγινε και σε άλλα εργο-
στάσια. Οι μάχες ξεκίνησαν από τις
25 Απρίλη και κράτησαν δυο μέρες,
μέχρι που έφτασαν οι ενισχύσεις, οι
ταξιαρχίες των παρτιζάνων από το
βουνό. Στην Γένοβα οι μάχες στο
κέντρο και το λιμάνι τέλειωσαν με
την παράδοση χιλιάδων Γερμανών
στρατιωτών. Στο Μιλάνο η απεργία
και οι μάχες  είχαν νικήσει το από-
γευμα της 26 Απρίλη. 

Η παράδοση της εξουσίας στην
κεντρική κυβέρνηση και τους Συμ-
μάχους γινόταν παντού «ομαλά».
Αυτό δεν σήμαινε ότι γινόταν και
πρόθυμα. Το ΚΚ έπρεπε να χρησιμο-
ποιήσει όλο το κύρος του για να πεί-
σει ότι η συνέχεια θα έρθει από
τους «θεσμούς». Ένα καυτό ζήτημα
που έμπαινε ήταν η μοίρα των φασι-
στών και των συνεργατών τους. 

Ένα επεισόδιο είναι χαρακτηριστι-
κό. Ο Βαλέτα, ο γενικός διευθυντής
της FIAT ήταν ο άνθρωπος που υπη-
ρετούσε τους φασίστες και ταυτό-
χρονα είχε ανοίξει επαφές και με
τους Συμμάχους και με την Αντίστα-
ση, όπως το αφεντικό του ο Ανιέλι.
Οι ένοπλοι εργάτες στη FIAT Μιρα-
φιόρι τον πήραν από το γραφείο του
για να τον εκτελέσουν, αλλά η ηγε-
σία τους σταμάτησε.

Ο κόσμος της Αντίστασης αξιοποί-
ησε τις λίγες μέρες που είχε στη
διάθεσή του τον Απρίλη και Μάη του
1945 για την «άγρια εκκαθάριση»
των φασιστών. 

Ο Μουσολίνι είχε πάει στο Μιλάνο
στις 18 Απρίλη για να προετοιμάσει
ή το φευγιό του ή την παράδοσή του
στους Συμμάχους. Ο καρδινάλιος
Σούστερ της Καθολικής Εκκλησίας
ήταν ο μεσολαβητής με τους δεύτε-
ρους. Τελικά ο Μουσολίνι έφυγε τρο-
μοκρατημένος από το Μιλάνο ενώ
ξεκινούσε η εξέγερση. Κρύφτηκε σε
ένα γερμανικό κομβόι αυτοκινήτων
και οι παρτιζάνοι τον ανακάλυψαν
στις 27 Απρίλη. Τον εκτελέσανε την
επόμενη μέρα το απόγευμα. 

Θα έπαιρνε πολύ καιρό στην κυ-
βέρνηση και την άρχουσα τάξη να
επιβάλλει τον έλεγχό της. Ένα προ-
ϊόν αυτής της διαδικασίας ήταν ότι
ακόμα και τη δεκαετία του ’60 οι πε-
ρισσότεροι νομάρχες, αρχιδικαστές
και αρχιμπάτσοι είχαν στο βιογραφι-
κό τους την πιστή υπηρεσία στη
διάρκεια του φασιστικού καθεστώ-
τος. Η εκτέλεση του Μουσολίνι έμει-
νε σαν υπενθύμιση της δύναμης του
κινήματος και του δρόμου που θα
μπορούσε να βαδίσει αν είχε μια
διαφορετική στρατηγική. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Ιστορία εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

1945-Το τέλος του Μουσολίνι
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Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του
2021 που κατέθεσε τη Δευτέρα στη
Βουλή η κυβέρνηση είναι μια πρόκλη-

ση για την εργατική τάξη και τους φτωχούς.
Την ίδια ώρα που η πανδημία απλώνεται σα-
ρώνοντας θέσεις εργασίας, εισοδήματα και
ζωές και η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται
σε έναν επικίνδυνο κύκλο αποπληθωρισμού
η κυβέρνηση καταθέτει ένα ακραίο νεοφιλε-
λεύθερο σχέδιο μηδενισμού (σχεδόν) των
πρωτογενών ελλειμμάτων.

Με βάση τις ίδιες τις (ελάχιστα αξιόπι-
στες) προβλέψεις του υπουργείου Οικονομι-
κών η χρονιά που διανύουμε θα κλείσει με
όλους τους δείκτες της οικονομίας βαθιά
στο κόκκινο. Το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά
8,3% του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ή κατά
8,9% αν λάβουμε υπ' όψιν μας τον αποπλη-
θωρισμό (τη μείωση της τιμής των προϊόν-
των) σε πραγματικές τιμές. Το δημόσιο έλ-
λειμμα (να θυμίσουμε ότι με βάση τις μνημο-
νιακές ρυθμίσεις και τον προϋπολογισμό
του 2020 θα είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα
μεγαλύτερο από 3,5% του ΑΕΠ) θα φτάσει
στο 6,2%. Η ανεργία -που μειωνόταν αργά
αλλά σταθερά από το 2013 μέχρι το 2019-
θα κλείσει στις 31 Δεκέμβρη στο 17,9%. 

Φόροι
Ο βασικός στόχος του νέου προϋπολογι-

σμού είναι η επιστροφή των ελλειμμάτων σε
“βιώσιμα” επίπεδα. Το προσχέδιο είναι μεν
γεμάτο από αεροπλανικές προβλέψεις (που
κινούνται στα όρια της επιστημονικής φαν-
τασίας) για το 2021. Παρόλα αυτά η κυβέρ-
νηση δεν τόλμησε να μιλήσει για πρωτογε-
νές πλεόνασμα στη χρονιά που μας έρχεται.
Η πρόβλεψή της είναι ότι το 2021 θα κλείσει
με ένα μικρό έλλειμμα 1%. Δηλαδή θα κάνει
ένα απότομο άλμα 5,2 ποσοστιαίων μονά-
δων μέσα σε μια και μοναδική χρονιά. Για να
έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης την σκληρή τε-
τραετία 2010 – 2014 το έλλειμμα έπεφτε με
ρυθμούς 2,5 ποσοστιαίων μονάδων το χρό-
νο. Τα μνημόνια θα μοιάζουν με “απλές
οδοντόκρεμες” με βάση τους σχεδιασμούς
του Μητσοτάκη και του Σταϊκούρα.

Ο πρώτος και κύριος λόγος που έστειλε
το έλλειμμα στο ύψη (στο 6,2% του ΑΕΠ με
βάση τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης) είναι η
βύθιση των δημοσίων εσόδων. “Το 2020”,
γράφει η Καθημερινή (Κυριακή 4/10/2020)
“θα καταγραφεί η μεγαλύτερη βουτιά στα
φορολογικά έσοδα των τελευταίων 14
ετών... Με τις αναστολές πληρωμών, τις μει-
ώσεις της προκαταβολής, το lockdown και
την καθίζηση του τουρισμού, τα φορολογικά
έσοδα φέτος αναμένεται να βουτήξουν στα
44 δισ. ευρώ έναντι στόχου 52 δισ. ευρώ για
φέτος...”.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να αντι-
στρέψει αυτή την εικόνα μέσα στο 2021: “Τα
καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται

να διαμορφωθούν στα 53.705 εκατομμύρια”
(Προσχέδιο, σελ 42). Οι κύριες πηγές αυτής
της θεαματικής “βελτίωσης” είναι τα έσοδα
από τους φόρους κατανάλωσης και τη φο-
ρολογία εισοδήματος. “Η προσδοκώμενη
αύξηση των φορολογικών εσόδων το 2021
(σε σύγκριση με το 2020) κατά 6-7 δισεκα-
τομμύρια θα είναι η μεγαλύτερη που έχει
σημειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια”, συνεχί-
ζει η Καθημερινή.

“Άμπρα κατάμπρα”
Τον περασμένο Απρίλιο το “σενάριο βά-

σης” του Προγράμματος Σταθερότητας του
Σταϊκούρα προέβλεπε πτώση του ΑΕΠ κατά
4,7% μέσα στο 2020, σχεδόν 50% μικρότερη
από τις τότε εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου και των άλλων διεθνών
οργανισμών. Για να καλύψει τη διαφορά αυ-
τή το Υπουργείο Οικονομικών είχε συμπερι-
λάβει στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και
ένα δυσμενές, “εναλλακτικό” σενάριο που
προέβλεπε πτώση (αν όλα πάνε στραβά,
που δεν θα πήγαιναν) 7,8%. Αντί να παραδε-
χτεί την αποτυχία του ο Σταϊκούρας κομπά-
ζει τώρα  ότι το 8,1% είναι “πολύ κοντά” στο
7,8% και σε κάθε περίπτωση καλύτερο από
τις επιδόσεις των περισσοτέρων χωρών της
Ευρωζώνης. 

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν
είναι απλά και μόνο ταξικά ανάλγητο: είναι
και ολοκληρωτικά αναξιόπιστο. Η κυβέρνη-
ση έχει υποσχεθεί να μειώσει το 2021 τους
φορολογικούς συντελεστές. Το προσχέδιο
έχει να λύσει έναν δυσεπίλυτο γρίφο, γρά-
φει η Καθημερινή: “να αυξηθούν τα φορολο-
γικά έσοδα κατά 6-7 δις παρά τη βαριά κλη-
ρονομιά που θα αφήσει το 2020... και τις
μειώσεις των φορολογικών συντελεστών...”.
Η λύση που βρήκε ο Σταϊκούρας ανήκει στο
χώρο της μαγείας:  η οικονομία θα ανακάμ-
ψει με γρήγορους ρυθμούς μέσα στο 2021.
Ο τουρισμός θα ανακτήσει το μεγαλύτερο
μέρος των επισκεπτών του. Ο ιδιωτικός το-
μέας θα προχωρήσει σε ένα δυναμικό κύκλο
επενδύσεων. Και ζήσαμε εμείς καλά και αυ-
τοί καλύτερα.

Εκτός από την καθαρή (όχι και τόσο επι-
στημονική) φαντασία το σενάριο αυτό στη-
ρίζεται στα χρήματα που θα εισρεύσουν
στην Ελλάδα από το πρόγραμμα “Next Ge-
neration EU” της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
της προέδρου της Κομισιόν. Αλλά ακόμα και
αν εκταμιευθούν όλα αυτά τα ποσά (ένα με-
γάλο αν, αφού συνοδεύονται από όρους και
μέτρα μνημονιακού τύπου) είναι πολύ αμφί-
βολο ότι θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν
τις συνέπειες της παγκόσμιας ύφεσης που
έχει χτυπήσει τον πλανήτη -για να μην πού-
με για τις συνέπειες μιας πανδημίας της
οποίας το τέλος δεν φαίνεται ακόμα στον
ορίζοντα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

6.000στρέμματα έκαψε η φωτιά που
ξέσπασε στο εθνικό πάρκο της

Δαδιάς την περασμένη Πέμπτη μετά από βο-
λές στην διάρκεια ασκήσεων.

Όπως κατήγγειλε η WWF: «Το Εθνικό Πάρ-
κο Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου επλήγη χθες,
Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, από πυρκαγιά που φέ-
ρεται να ξέσπασε από εκπαιδευτικές στρατιω-
τικές δραστηριότητες στο πεδίο βολής Λευκί-
μης. Η ελλιπής εφαρμογή μέτρων πυροπρο-
στασίας είχε ως αποτέλεσμα να καεί μέρος
του Εθνικού Πάρκου σε ένα από τα σημαντικό-

τερα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας και
της Ευρώπης. Το WWF Ελλάς, η τοπική ομάδα
του οποίου συνέδραμε στο έργο της κατάσβε-
σης, εκφράζει την οργή του για μία καταστρο-
φή την οποία η επίσημη πολιτεία όχι απλώς
δεν μπόρεσε να αποτρέψει, αλλά επί της ου-
σίας φαίνεται να προκάλεσε... Δεν είναι δυνα-
τόν να θέτουμε σε κίνδυνο τα δάση μας και
πόσο μάλλον ένα από τα οικολογικά διαμάντια
της χώρας μας λόγω πλημμελούς τήρησης
των απαραίτητων μέτρων...”.

“Βολές” στο δάσος της Δαδιάς

Απεργία στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας

Κύμα κινητοποιήσεων έχει ξεσηκώσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) , καθώς και η μερική στάση
πληρωμών στο σύνολο των εργαζομένων της Υπηρεσίας Πολικής Αεροπορίας

(ΥΠΑ), σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και ηλεκτρονικούς μηχανικούς ασφαλείας.

Την Τετάρτη 7/10 και Πέμπτη 8/10 σε στάσεις εργασίας προχωρούν η Ομοσπονδία Συλ-
λόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) από τις 11πμ μέχρι τις 3μμ, η Ένωση
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) από τις 8πμ ως τις 12 το μεσημέρι και η Ένωση
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ENHMAEK) από τις 12 το με-
σημέρι ως τις 4μμ συνεχίζοντας με 48ωρη απεργία την Κυριακή 11/10 και Δευτέρα 12/10.  

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αερο-
πορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» ανοίγει το δρόμο στην
ιδιωτικοποίηση, καταργώντας στην ουσία τον κρατικό έλεγχο στα αεροδρόμια. Το τίμημα
μιας τέτοιας ενέργειας θα είναι μεγάλο και για τους εργαζόμενους με κομμένους μισθούς
και δικαιώματα, αλλά και για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η ΟΣΥΠΑ απορρίπτει πλήρως το σχέδιο νόμου: “Το εν λό-
γω Σχέδιο Νόμου έρχεται να συστήσει μια νέα Ανεξάρτητη Αρχή (ΑΠΑ), η οποία επί της ου-
σίας δεν ασκεί μόνο εποπτικό ρόλο ως είναι ο σκοπός της αλλά Διοικεί και την ΥΠΑ, καθώς
έχει αρμοδιότητες ρυθμιστικές, κανονιστικές, διαμόρφωση σχεδίου επιδόσεων, ακόμα και
μισθολογικές κατά παράβαση του 317/2019  Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,αποφα-
σίζοντας για την καταβολή μέρους μισθολογικών παροχών μας... 

Δεν κατανοούμε την αλλαγή της νομικής μορφής της ΥΠΑ από αυτοτελής δημόσια υπη-
ρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ. η οποία θα αποτελείται από Εκτελεστικό Συμβούλιο διορισμένο με από-
φαση Υπουργού και κατά πλειοψηφία με μέλη εκτός ΥΠΑ και δίχως τη συμμετοχή εκπρο-
σώπων των εργαζομένων”. 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Τύφλα νά ‘χουν 
τα Μνημόνια



Με στεροειδή και διασωληνωμένο μέχρι
τις εκλογές της 3ης Νοέμβρη πηγαίνει
το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα. Οι

πιο ανεξέλεγκτες εκλογές εδώ και δεκαετίες
μπήκαν σε ακόμη πιο αβέβαια νερά μετά τη
μόλυνση του Τραμπ από τον κορονοϊό.

Από τη μια μεριά ήρθε στο προσκήνιο όλη η
ειρωνεία με τον Τραμπ, που γλυκοκοίταζε το
ρόλο του επικεφαλής των αρνητών του “κινέζι-
κου ιού” όπως τον αποκαλούσε, να φεύγει με
ελικόπτερο από το Λευκό Οίκο για το νοσοκο-
μείο.

Όμως η κατάσταση κρίσης ξεπερνάει τα
όρια του συμβολικού. Σύμφωνα με όλες τις εν-
δείξεις, η τελετή υποψηφιότητας της Έιμι Κό-
νι-Μπάρετ για το Ανώτατο Δικαστήριο μετα-
τράπηκε σε ένα γεγονός υπερ-διασποράς του
ιού μέσα στο Λευκό Οίκο. Στις 26 Σεπτέμβρη,
στο ροζ κήπο του Λευκού Οίκου καθόταν η πο-
λιτική και δικαστική ελίτ με τις οικογένειές
τους, χωρίς αποστάσεις και χωρίς μάσκες. Η
πολιτική επιλογή της άρνησης του κορονοϊού
από την ηγεσία της αμερικάνικης δεξιάς δεν
απείχε και πολύ από συμπεριφορά θρησκευτι-
κής σέκτας. Το αποτέλεσμα είναι ότι τουλάχι-
στον 30 στελέχη του κύκλου του Τραμπ βρί-
σκονται επισήμως αυτοί τη στιγμή θετικοί στον
ιό. Ανάμεσά τους η Μελάνια Τραμπ, η πιο κον-
τινή προσωπική σύμβουλος του Τραμπ, η εκ-
πρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δύο αντι-
καταστάτριές της, σωματοφύλακες, γερουσια-

στές και κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικά-
νων. Μολυσμένοι από την ανεύθυνη συμπερι-
φορά του κύκλου του Τραμπ είναι και αρκετοί
δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Λευκό Οίκο.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που κορυ-
φώνεται η προεκλογική μάχη, τόσο όσον αφο-
ρά στις περιοδείες ανά τη χώρα, στα τηλεοπτι-
κά ντιμπέιτ και την κινητοποίηση του μηχανι-
σμού και κρατικού μηχανισμού.

Ανώτατο δικαστήριο
Η κατάσταση περιπλέκεται και όσον αφορά

την ανάδειξη της Κόνι-Μπάρετ στο Ανώτατο
Δικαστήριο. Ο Τραμπ είχε βάλει μπρος για την
εξπρές αντικατάσταση μετά το θάνατο της
Ρουθ Μπέιντερ Γκίνζμπουργκ, ώστε να εξα-
σφαλίσει συντηρητικό έλεγχο στο Δικαστήριο.
Δεν έχει ξαναϋπάρξει στην ιστορία τέτοια δια-
δικασία τόσο κοντά σε εκλογές. Είναι πλέον
ανοιχτή συζήτηση στο κατεστημένο (και όχι
μόνο) τι θα γίνει σε περίπτωση που ο Τραμπ
δεν αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, ή
αν το αποτέλεσμα κριθεί στο ποσοστό των επι-
στολικών ψήφων που θα βγουν άκυρες. Το
ισοζύγιο μέσα στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι

ένα από τα όπλα που επιστρατεύονται. Όμως
τώρα οι αναγκαίες ψηφοφορίες στη Γερουσία
βρίσκουν δυσκολίες λόγω της απουσίας ασθε-
νών Γερουσιαστών. Στις 19 Οκτώβρη θα πρέ-
πει οι Ρεπουμπλικάνοι Γερουσιαστές να βρί-
σκονται στα έδρανά τους.

Ο Τραμπ λοιπόν βγήκε άρον-άρον από το
νοσοκομείο, αφού προηγουμένως οι γιατροί
είχαν δώσει αντιφατικές πληροφορίες στα
ΜΜΕ για την κατάσταση της υγείας του. Επέ-
στρεψε στο Λευκό Οίκο, όντας φορέας του ιού
και κάνει σαν μην συμβαίνει τίποτα. Κάλεσε
τον κόσμο να μην φοβάται γιατί πλέον υπάρ-
χουν φάρμακα. 210 χιλιάδες άνθρωποι έχουν
χάσει τη ζωή τους στις ΗΠΑ από τον κορονοϊό.
Οι φτωχοί και οι μαύροι υπεραντιπροσωπεύον-
ται μέσα στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων.
Δεν τους πήρε ελικόπτερο από το σπίτι τους
για να τους πάει στο νοσοκομείο. Δεν τους χο-
ρηγήθηκαν οι πιο σύγχρονες πειραματικές θε-
ραπείες. Στον Τραμπ έδωσαν συνδυασμό στε-
ροειδών για τα οποία ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας συνιστά χρήση μόνο σε πολύ σο-
βαρές περιπτώσεις, και τεχνητά αντισώματα.
Ο στόχος ήταν να γυρίσει, να σταθεί όρθιος

μπροστά στο Λευκό Οίκο και να στείλει μήνυ-
μα νίκης στα ΜΜΕ.

Λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση της
ασθένειάς του, είχε έρθει στο φως από τους
Τάιμς της Νέας Υόρκης ότι ο Τραμπ είχε πλη-
ρώσει φόρους το 2016 και το 2017 μόνο 750
δολάρια. 10 από τις 15 προηγούμενες χρονιές
δεν είχε πληρώσει ούτε ένα δολάριο. Ήθελε
να “κάνει την Αμερική μεγάλη”, αλλά από τις
τσέπες των φτωχών. Ο παντοδύναμος Τραμπ
ξεμπροστιάζεται μπροστά στο ίδιο του το
ακροατήριο, πηγαίνοντας προς τις εκλογές
την ώρα που οι μεγάλες επιχειρήσεις ανακοι-
νώνουν καθημερινά χιλιάδες καινούργιες απο-
λύσεις.

Η μόνη βοήθεια που έχει ο Τραμπ είναι από
την ηγεσία των Δημοκρατικών και τον Τζο
Μπάιντεν, που όχι μόνο δεν μπορούν να εκμε-
ταλλευτούν αυτή την κατάρρευση, αλλά και
δείχνουν να τρέμουν περισσότερο μπροστά
στην αποσταθεροποίηση του συστήματος πα-
ρά σε πιθανή ήττα τους.

Νίκος Λούντος

Καθημερινά θύματα θρηνεί το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και η
περιφέρειά του από τον πόλεμο που συνεχίζεται από τις
27 Σεπτέμβρη. Κατοικημένες περιοχές δέχονται χτυπή-

ματα και από τις δύο πλευρές, Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία, που
κατηγορούν η μία την άλλη ότι ξεκίνησε τον πόλεμο αλλά δια-
τυμπανίζουν ταυτόχρονα ότι δεν είναι διατεθειμένες να σταμα-
τήσουν μπροστά στον “εχθρό”. Ταυτόχρονα με την ειρήνη στον
Καύκασο, καταρρέουν και τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια για
τους μεγάλους μηχανισμούς “ειρήνευσης”, από τον ΟΗΕ ως
την Ευρωπαϊκη Ένωση και από εκεί ως την “ομάδα του Μινσκ”.
Το ξέσπασμα του πολέμου στο Ναγκόρνο Καραμπάχ 26 χρόνια
από την εκεχειρία του 1994 και τέσσερα χρόνια μετά την περιο-
ρισμένη σύγκρουση του 2016 είναι σε μακρά κλίμακα και μια
αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για χρόνια, η ειρήνη στον Καύκασο ήταν ένας από τους μα-
κρόπνοους στόχους που εμφανίζονται στις διακηρύξεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς η ΕΕ φιλοδοξούσε να γίνει υπερδύ-
ναμη, ο Καύκασος ήταν μία από τις φυσικές προεκτάσεις, τις
οποίες θεωρούσε “γειτονιά της”. Αυτό που πάντα ενδιέφερε
τους ηγέτες της ΕΕ δεν ήταν φυσικά η ειρήνη αλλά τα πετρέ-
λαια της Κασπίας. Αλλά λόγω των πετρελαίων και του φυσικού
αερίου παρούσιαζε το δρόμο προς την ειρήνη να περνάει μέσα
από την οικονομική σύνδεση του Αζερμπαϊτζάν στο άρμα της
Ευρώπης και αυτό συνήθως προβαλλόταν σαν κομμάτι της ευ-
ρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας και των πρωτοβουλιών για
αγωγούς ορυκτών καυσίμων.

Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί μπήκαν σε κρίση και τινάχτηκαν
στον αέρα πολύ πριν από το φετινό ξέσπασμα στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ. Οι μοιρασιές των πετρελαίων αντί να γίνουν βάση
για ειρήνη, γίνονται το καύσιμο για τον επόμενο πόλεμο. Οι “εμ-
πορικές συμφωνίες” κατέληξαν σε συσσώρευση εξοπλισμών
και αναμονής για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες από τα πάνω δεν λειτουργούν,
κι ακόμη και όταν καταφέρνουν να παγώσουν μία σύγκρουση,
βάζουν τα θεμέλια για την επόμενη. Οι εξελίξεις στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ είναι σημαντική υπενθύμιση για την πολεμική απειλή
στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Καμιά εμπιστοσύνη στην ΕΕ και
στους διεθνείς μεσολαβητές - εκβιαστές.

Η πραγματική δύναμη είναι οι πρωτοβουλίες και οι αγώνες
από τα κάτω. Υπάρχουν ήδη κινήσεις. Μέσα από το Αζερμπαϊ-
τζάν οργανώσεις αριστερών νεολαίων έχουν κυκλοφορήσει μα-

νιφέστο ενάντια στον πόλεμο. Ανάμεσα σε άλλα τονίζει: 
“Οι λαοί και στις δύο πλευρές έχουν υποφέρει και αντέξει μέ-

σα σε συνθήκες πανδημίας και οικονομικής ύφεσης, προσπα-
θώντας να τα βγάλουν πέρα απέναντι σε όλες τις προκλήσεις
που έφεραν αυτές οι κρίσεις. Και τώρα μας σέρνουν σε μια
στρατιωτική σύγκρουση, που θα καθυστερήσει οποιαδήποτε πι-
θανή εποικοδομητική λύση του ζητήματος του Ναγκόρνο Κα-
ραμπάχ. Παράλληλα, η διατήρηση της σύγκρουσης απαιτεί τε-
ράστιους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ενώ οι ελίτ
και από τις δύο πλευρές κερδίζουν. Ο στρατιωτικός προϋπολο-
γισμός του Αζερμπαϊτζάν για το 2020 έχει εκτοξευθεί στα 2,3
δισ. δολάρια, ενώ στην Αρμενία φτάνει τα 634 εκατομμύρια, δη-
λαδή 5% του ΑΕΠ και στις δύο χώρες.

Καταγγέλλουμε όλες τις κινήσεις επιμήκυνσης της σύγκρου-
σης και βαθέματος του μίσους μεταξύ των δύο λαών. Απορρί-
πτουμε όλα τα αφηγήματα του εθνικισμού και του μιλιταρισμού
που μας εμποδίζουν να ζήσουμε ξανά μαζί στην ίδια γη. Ζητάμε

πρωτοβουλίες οικοδόμησης ειρήνης και αλληλεγγύης. Πι-
στεύουμε ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος εξόδου από αυτό
το αδιέξοδο, μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική αν-
τιμετώπιση και τη συνεργασία.”

Δεκάδες οργανώσεις όλων των εθνοτήτων, από τη Γεωργία,
στην οποία ζουν μεγάλες μειονότητες και Αζέρων και Αρμένιων
υπογράφουν άλλη έκκληση για την ειρήνη: “Εμείς, οι λαοί της πε-
ριοχής του Καύκασου έχουμε τις πιο άγριες εμπειρίες από βάρ-
βαρους πολέμους, συγκρούσεις και εξορίες. Έχουμε συνειδητο-
ποιήσει μέσα από τις ίδιες μας τις εμπειρίες ότι τους πολέμους
τους φορτώνονται στις πλάτες τους οι λαοί, φέρνουν καταστρο-
φή και εξαθλίωση, πόνο, βάσανα και απόγνωση. Καμιά από τις
εθνοτικές ομάδες και εθνότητες της περιοχής μας δεν έχει κερδί-
σει νίκες και πρόοδο μέσα από πόλεμο. Η σοβινιστική ρητορεία
κρύβει τα χαρακτηριστικά των λαών της περιοχής. Έχουμε περισ-
σότερα κοινά από διαφορές. Μοιραζόμαστε διαρκώς και υποστη-
ρίζουμε διαρκώς ο ένας τον άλλον, σε επίπεδο κουλτούρας, πολι-
τικής, κοινωνίας και ανθρωπισμού και στο κάτω κάτω μοιραζόμα-
στε όλοι τα αποτελέσματα του πολέμου και του πόνου.”

Ενώ και οι σύντροφοι και συντρόφισσες του DSiP, του αδελ-
φού κόμματος του ΣΕΚ στην Τουρκία, έχουν δημοσιεύσει έκ-
κληση ενάντια στον πόλεμο αλλά και σε αλληλεγγύη με τους
Αρμένιους και Αζέρους μετανάστες:

“Οι πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας που ζουν
στην Τουρκία ως μετανάστες εργάτες είναι κομμάτι της κοινω-
νίας μας. Όλοι οι λαοί της περιοχής, όλοι οι εργάτες και εργά-
τριες είναι αδέρφια μας.

Οι ρατσιστές που εκμεταλλεύονται τη σύγκρουση στο Ναγ-
κόρνο Καραμπάχ απειλούν και τους Αρμένιους μέσα στην
Τουρκία. Καταγγέλλουμε τα εγκλήματα μίσους ενάντια σε Αρ-
μένιους. Στεκόμαστε ενάντια στους πολέμους που το μόνο που
φέρνουν είναι πείνα, εξαθλίωση και καταστροφή. Είμαστε αντί-
θετοι στις πολιτικές που χρησιμοποιούν τη στρατιωτική ένταση
για να υποδαυλίσουν τον εθνικισμό σε οποιαδήποτε χώρα. Αυ-
τό που χρειαζόμαστε είναι διεθνής αλληλεγγύη. Όλα τα κράτη
να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Καύκασο.”
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ΗΠΑ - ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Με το πολιτικό σύστημα διασωληνωμένο

ΝΑΓΚΟΡΝΟ  ΚΑΡΑΜΠΑΧ

Όχι στον πόλεμο για τα πετρέλαια

“Οι Αρμένοι και οι Αζέροι κάνουν ντολμάδες, όχι πόλεμο”
γράφει το πλακάτ (από το 2016)



ΙΔΕΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

BIBΛIΑ
Ενάντια στον φασισμό
και τον ρατσισμό

Τι είναι ο φασισμός και ποια τα εγκλήματά του; Πώς μπορούμε να στα-
ματήσουμε την φασιστική και ναζιστική απειλή; Τι μάχες χρειάστηκε
να δώσουμε για να φτάσουμε στην δίκη της Χρυσής Αυγής - μέσα κι

έξω από τα δικαστήρια; Πώς ο ρατσισμός, η ισλαμοφοβία και ο εθνικισμός
ανοίγουν τον δρόμο στους φασίστες; Είναι το ενιαίο μέτωπο της εργατικής
τάξης ή το λεγόμενο «δημοκρατικό τόξο» που μπορεί να υψώσει τείχος στην
φασιστική απειλή; Τι διδάσκει η ιστορία για τα λάθη που πρέπει να αποφύ-
γουμε και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε από εδώ και στο εξής,
μέσα από τις εμπειρίες της δεκαετίας του ’30 και του ‘40 αλλά και των πιο
πρόσφατων δεκαετιών; 

Στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο μπορείτε να βρείτε μια πλούσια βιβλιογρα-
φία για όλα αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα.

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr
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