
Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1443, 14 Οκτώβρη 2020 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ 
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Η απάτη των 
“δυο άκρων”

Με τον τίτλο “Στην φυλακή η πάνω πλα-
τεία” υποδέχτηκε την απόφαση του δι-
καστηρίου για την Χρυσή Αυγή, η εφη-

μερίδα Πρώτο Θέμα.

Με αυτό το πρωτοσέλιδο έρχεται να προσθέ-
σει ακόμη ένα ψέμα, καθώς η Χρυσή Αυγή όχι
μόνο δεν συμμετείχε στην “πάνω πλατεία” αλ-
λά δια στόματος Μιχαλολιάκου κατήγγειλε συ-
νολικά το κίνημα των πλατειών το 2011, χαρα-
κτηρίζοντάς το «επανάσταση-μαϊμού», όπου
«τον ρόλο της ανώδυνης εκτόνωσης παίζουν
αφελείς μάζες, καθοδηγούμενες όμως πάντοτε
και ελεγχόμενες από δοκιμασμένους αγκιτάτο-
ρες της παγκοσμιοποίησης”. 

Το πρωτοσέλιδο του Πρώτου Θέματος έρχε-
ται να εκφράσει την πιο ακραία μορφή του
αφηγήματος που θέλει τη Νέα Δημοκρατία στο
πολιτικό “κέντρο” να αποδίδει δικαιοσύνη διώ-
κοντας τα “δύο άκρα”, τους ναζιστές και την
Αριστερά. Χωρίς να το ομολογεί, στην πράξη,
η ίδια η κυβέρνηση θέλησε να στείλει το ίδιο
μήνυμα μέσα από την απρόκλητη επίθεση στο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο την ώρα που ανα-
κοινωνόταν η καταδίκη της Χ.Α. 

Η ΝΔ λέει ψέματα και για τα δύο “άκρα”. Για
τους μεν ναζί, δεν ξεχνάμε ότι από την δεκαε-
τία του '90 κιόλας, σύμφωνα με τα όσα έγραψε
δημοσίως αργότερα ο τότε ταμίας της συμμο-
ρίας Κουσουμβρής, τα ψηφοδέλτιά της Χ.Α πα-
ραλαμβάνονταν από γραφεία μεγάλου κόμμα-
τος. Αναρίθμητες οι δηλώσεις πρώην και νυν
υπουργών και στελεχών της (Καρατζαφέρης,
Πολύδωρας, Γεωργιάδης κ.α) που έχουν προ-
βεί σε δηλώσεις υποστήριξης της Χ.Α. Ακόμη
και μετά τη σύλληψη των ναζί, κάτω από την
πίεση του αντιφασιστικού κινήματος που ανάγ-
κασε τον Δένδια να ξεθάψει τους φακέλους
της εγκληματικής οργάνωσης από τα συρτάρια
του, η ΝΔ ακόμη παζάρευε μέσω του γραμμα-
τέα της Μπαλτάκου στα υπόγεια της Βουλής
με τον Κασιδιάρη. Ήταν επίσης το μόνο κόμμα
που δεν έστειλε βουλευτή να καταθέσει ως
μάρτυρας στην δίκη της Χ.Α, παρά την σχετική
πρόσκληση από το ΠΑΜΕ.

Είναι απολύτως υποκριτική, επίσης, η από-
πειρα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα να εγκα-
λεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις αλλαγές στον
ποινικό κώδικα. Γιατί ήταν η ΝΔ, που πρώτη
τον Αύγουστο του 2014 επιχείρησε παρέμβαση
προς όφελος των υπόδικων της Χ.Α ανακοινώ-
νοντας τροποποίηση ώστε στοιχείο για το αδί-
κημα της Εγκληματικής Οργάνωσης να αποτε-
λεί το οικονομικό κίνητρο των κατηγορουμέ-
νων, μια παρέμβαση που απειλούσε να οδηγή-
σει σε απαλλαγή και αποφυλάκιση τότε των κα-
τηγορουμένων. Ήταν η αποφασιστική αντίδρα-
ση του αντιφασιστικού κινήματος που ματαί-
ωσε τα σχέδια αυτά. Και ήταν ξανά η ίδια που
το 2019, όχι μόνο κατήγγειλε την τότε κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ για τις απαράδεκτες εκείνες τρο-
ποποιήσεις που έρχονταν από το παράθυρο να
ρίξουν στα μαλακά την Χ.Α, αλλά και πάλι
ανάγκασε και αυτήν την κυβέρνηση να κάνει πί-
σω σε κάποιες από αυτές. 

Ακραία είναι αυτά που ζούμε, η φτώχεια, η
ανεργία, ο ρατσισμός. Όχι η Αριστερά και η
εργατική τάξη που απεργεί, διαδηλώνει και αν-
τιστέκεται στους απατεώνες που παριστάνουν
ότι παίρνουν αποστάσεις από “τα δυο άκρα”.  

Ούτε ένα λεπτό δεν πρόλαβε να περά-
σει από τη στιγμή που δεκάδες χιλιά-
δες κόσμου ξεσπούσε σε ξέφρενους

πανηγυρισμούς έξω από το Εφετείο, ακού-
γοντας την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, και
η αστυνομία επιτέθηκε με δακρυγόνα και αύ-
ρες που έριχναν νερό με πίεση στους διαδη-
λωτές.

Ο στόχος αυτής της απρόκλητης επίθεσης
ήταν διπλός. Αφενός, η διάλυση του ιστορι-
κού συλλαλητηρίου πριν αυτό πάρει ακόμη
μεγαλύτερες διαστάσεις. Δεν είχε πάει καν
12 το μεσημέρι όταν ανακοινώθηκε η απόφα-
ση της καταδίκης. Η στάση εργασίας ΕΚΑ-
ΑΔΕΔΥ ξεκίναγε στις 11πμ. Ένα μεγάλο μέ-
ρος όσων απήργησαν δεν είχε καν προλάβει
να φτάσει στο συλλαλητήριο. Ακόμη περισ-
σότερος ήταν ο κόσμος που ετοιμαζόταν να
κατέβει για να πανηγυρίσει μαθαίνοντας την
απόφαση. 

Αφετέρου στόχος της επίθεσης ήταν να
σταλεί το πολιτικό μήνυμα ότι ακόμη και αν
το δικαστήριο καταδίκασε τους χρυσαυγίτες,
το αντιφασιστικό και εργατικό κίνημα, καθώς
και η Αριστερά στο σύνολό της θα βρίσκον-
ται στο στόχαστρο της κυβέρνησης. 

Δεν πρόκειται απλά για μια ενέργεια των
αστυνομικών ή της ηγεσίας τους αλλά για μια
προαποφασισμένη επίθεση του υπουργού
Προ.Πο. Χρυσοχοΐδη και της κυβέρνησης. Αυ-
τό αποδεικνύει η χρονική αλληλουχία των γε-
γονότων όπως την είδε και την βίωσε χιλιάδες
κόσμος και όπως την κατέγραψαν οι κάμερες
και δεκάδες δημοσιογράφοι. 

Οι “150 βόμβες μολότοφ” για τις οποίες κά-
νει λόγο ο “Χρυσαυγοχοΐδης”, όπως τον χα-
ρακτήρισε ένας αγανακτισμένος διαδηλωτής
την ώρα της επίθεσης, ήταν απλά ανύπαρ-
κτες. Τα ΜΑΤ ρίχνοντας δακρυγόνα συνέχι-
σαν να καταδιώκουν το πλήθος χτυπώντας
τους διαδηλωτές -ανάμεσα σε αυτούς και τον
Κώστα Πολύδωρο, μέλος ΔΣ Σωματείου Ερ-
γαζομένων Ιδιωτικών Κλινικών, που τραυματί-
στηκε από κρότου λάμψης- σταματώντας

στην οδό Πανόρμου. Από εκεί οι διαδηλωτές
ανασυντάχτηκαν και βάδισαν προς τη Βουλή.

Η επίθεση που οργάνωσε το Υπουργείο
Προ.Πο. ήταν δολοφονική. Η μαζική χρήση
δακρυγόνων και αντλιών νερού με πίεση σε
ένα τόσο πυκνό συλλαλητήριο θα μπορούσε
πολύ εύκολα να γίνει πανικός και ποδοπάτη-
μα καθώς δεν υπήρχε άμεση διέξοδος σε
ελεύθερο χώρο -κάτι που αποφεύχθηκε μέσα
από την παρουσία των οργανωμένων μπλοκ. 

Δολοφονική επίθεση
Η επίθεση με δακρυγόνα, εν μέσω πανδη-

μίας σε ένα συλλαλητήριο που κατά γενική
ομολογία η πλειοψηφία των διαδηλωτών φό-
ραγε μάσκες είναι εξίσου φονική. 

“Η χρήση δακρυγόνων έρχεται σε άμεση
σύγκρουση με τα μέτρα ελέγχου των λοιμώ-
ξεων σε περίοδο πανδημίας” δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη η Μαρία Ντάσιου πνευ-
μονολόγος που ήταν παρούσα στο συλλαλη-
τήριο. “Η χρήση τους μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο μόλυνσης με COVID-19 ερεθίζοντας

την αναπνευστική οδό, αυξάνοντας τη φλεγ-
μονή και προκαλώντας βήχα. Από την εμπει-
ρία μας επίσης ξέρουμε ότι μπορεί να προ-
κληθούν βλάβες στον πνεύμονα. Η χρήση χη-
μικών ουσιών που αυξάνει τον κίνδυνο εμφά-
νισης αυτών των συμπτωμάτων εν μέσω της
πιο θανατηφόρας πανδημίας στο σύγχρονο
κόσμο είναι ανεύθυνη και θα μπορούσε να
συμβάλει στην περαιτέρω καταστροφή ενός
ήδη υπερφορτωμένου συστήματος Υγείας”. 

“Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Χρυσοχοΐ-
δης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις βαρ-
βαρότητες της Αστυνομίας”, αναφέρει ανάμε-
σα σε άλλα η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή της.
“Απαιτούμε να ξηλωθούν οι υπεύθυνοι για τον
τραυματισμό συνδικαλιστών και των άλλων
διαδηλωτών. Απαιτούμε την παραίτηση του
Χρυσοχοϊδη γιατί έχει όλη την ευθύνη για την
επίθεση κατά του ιστορικής σημασίας αντιφα-
σιστικού συλλαλητηρίου”.Και μαζί με αυτόν
ολόκληρης της κυβέρνησης που τον στηρίζει. 

Γιώργος Πίττας 

Καιρός να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης

Στα δικαστήρια θα προσφύγει ο συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου, απαντώντας στην
πρόσφατη άθλια συκοφαντική επίθεση του Βελόπου-

λου της “Ελληνικής Λύσης” στη Βουλή αμέσως μετά την
καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνω-
σή του το Συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ:

“Ως γνήσιος οπαδός του φασιστικού δόγματος έχει εν-
τρυφήσει στην κλασσική μέθοδο του Γκέμπελς ‘Λέγε-λέγε
κάτι θα μείνει’. Συγκεκριμένα, ο Κ.Βελόπουλος, αφού λοι-
δώρησε χυδαία την αντιφασιστική διαδήλωση έξω από το
Εφετείο είπε τα εξής: ‘Και βγαίνει ο Κωνσταντίνου του ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και πετά καφέδες στον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης! Είναι δυνατόν; Αυτός είναι φασίστας! Αλ-
λά βέβαια αυτός έχει μία ιδιότυπη ασυλία. Οργανώνει δια-
δηλώσεις Πακιστανών έξω από την Βουλή και φωνάζει ότι
θα κρεμάσει τον πρωθυπουργό και δεν υπάρχει ένας ει-
σαγγελέας να παρέμβει! Και μιλάμε για το ίδιο άτομο που
ήταν έξω από την ΜΑΡΦΙΝ όταν καίγονταν άνθρωποι.
Όποτε γίνονται επεισόδια ο Κωνσταντίνου είναι εκεί και κανείς δεν
τον πειράζει’.

Σε κάθε πρόταση αυτού του παραληρήματος υπάρχει ένα ψέμα και
μια συκοφαντία, με την οποία επιχειρεί να βλάψει την τιμή και την

υπόληψη του Π.Κωνσταντίνου, γνωστού για την συμβολή
του στον αγώνα κατά της φασιστικής απειλής, στη αλλη-
λεγγύη στους πρόσφυγες, στην στήριξη στους αγώνες
των εργαζόμενων και της νεολαίας ενάντια στη λιτότητα,
την καταστολή, τον ρατσισμό και τον σωβινισμό.

Η επίθεση του Βελόπουλου κατά του Π.Κωνσταντίνου, εί-
ναι απόπειρα αναβίωσης της “θεωρίας των δύο άκρων”, εί-
ναι επίθεση κατά της αριστεράς και των αγώνων του κό-
σμου που πλημμύρισε την Λ.Αλεξάνδρας για να απαιτήσει
την καταδίκη των νεοναζί.

Φαίνεται ότι ο Κ.Βελόπουλος νομίζει ότι μπορεί να χρη-
σιμοποιεί την βουλευτική ασυλία όπως την χρησιμοποί-
ησαν οι πρώην χρυσαυγίτες βουλευτές. Για παράδειγμα ο
Δ.Κουκούτσης, βουλευτής του ναζιστικού μορφώματος
της Χρυσής Αυγής αποκαλούσε τον Π.Κωνσταντίνου ‘δο-
λοφόνο της Μαρφίν, και όχι μόνο’. Ο Δ.Κουκούτσης, μετά
από την άρση της βουλευτικής ασυλίας παραπέμφθηκε
στη δικαιοσύνη και καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 14 μήνες

φυλάκιση με αναστολή.
Ο Π.Κωνσταντίνου θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να μπει τέρμα

στις αθλιότητες αυτές. Κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από την
βουλευτική ασυλία για να συκοφαντεί και να στοχοποιεί”.

ΚΕΕΡΦΑ Στα δικαστήρια οι συκοφαντίες Βελόπουλου 

Η επίθεση της αστυνομίας δεν κατάφερε να διαλύσει τους διαδηλωτές. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Με απύθμενο θράσος η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας διεκδικεί
αντιφασιστικές δάφνες την ώρα

που δεν χάνει ούτε στιγμή για νέες επιθέ-
σεις στο κίνημα και στην Αριστερά. Με την
ίδια ορμή που πλημμυρίσαμε τους δρό-
μους για να πάει η εγκληματική συμμορία
της Χρυσής Αυγής στη φυλακή, συνεχίζου-
με για να τσακίσουμε τις προκλήσεις του
Μητσοτάκη.

Όλοι θυμόμαστε τη συνεργασία της ΝΔ
με τη Χρυσή Αυγή στα μαύρα συλλαλητή-
ρια για το Μακεδονικό. Ακόμα πιο πρόσφα-
τη είναι η συνεργασία τους στον Έβρο
ενάντια στους πρόσφυγες που ζητούσαν
να περάσουν. Ο Μητσοτάκης ενορχήστρω-
νε τις επιθέσεις στρατού και αστυνομίας
και ο Λαγός τους παρακρατικούς “εθελον-
τές”. Τα ίδια στη Μυτιλήνη.

Δεν είναι, όμως, μόνο το μαύρο παρελ-
θόν της δεξιάς πολυκατοικίας που μας αη-
διάζει. Είναι κύρια η απόπειρα να φορέ-

σουν “δημοκρατικό” μανδύα στις επιθέσεις
που προωθούν. Οι νεοναζί μέσα στο δικα-
στήριο μιλούσαν για “ξυπόλητους” που
διαδηλώνουν μπροστά στο Εφετείο και ο
Χρυσοχοΐδης προσπαθούσε ταυτόχρονα
να πνίξει το πλήθος στα δακρυγόνα. Ο Σα-
μαράς ακόμα και στην “αντιφασιστική” συ-
νέντευξή του στην ΕφΣυν πριν την απόφα-
ση φρόντιζε να επαναφέρει τη “θεωρία των
δυο άκρων” και άνοιγε την πόρτα για τις
συκοφαντίες του Βελόπουλου περί Μαρ-
φίν.

Τρέμουν
Η κυβέρνηση τρέμει στη σκέψη ότι η

λαο θάλασσα της λεωφόρου Αλεξάνδρας
θα επαναληφθεί ενάντια στα αντεργατικά
μέτρα που προωθεί. Η Τρόικα επιστρέφει
με αφορμή τα κονδύλια του λεγόμενου Τα-
μείου Ανάκαμψης της ΕΕ. Μητσοτάκης και
Τρόικα παρέα ετοιμάζουν “κορονο-μνημό-
νια” και φοβούνται ότι οι Πλατείες ξανάρ-
χονται όπως το 2011-12. Γι' αυτό λυσσομα-
νούν ότι τάχα οι Πλατείες έθρεψαν τη Χρυ-
σή Αυγή. Ξέρουν ότι οι Πλατείες κορυφώ-
θηκαν με την Πανεργατική απεργία που
γκρέμισε την συγκυβέρνηση Παπαδήμου
και τσάκισε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Εμπρός να επιβεβαιώσουμε τους φό-
βους τους. Η απεργία της Πέμπτης 15
Οκτώβρη είναι ένα άμεσο βήμα με τον αέ-
ρα της ιστορικής 7 Οκτώβρη. Ξεκίνησε σαν
απεργία στα Νοσοκομεία και απλώθηκε

στα Σχολεία, στους Δήμους, στις Συγκοι-
νωνίες. Η επιτυχία της μπορεί να πυροδο-
τήσει πανεργατικό απεργιακό κύμα ενάντια
στα σχέδια του Μητσοτάκη και να τα τσακί-
σει.

Για να πάμε προς τα εκεί, χρειάζεται ξε-
κάθαρη αντιμετώπιση από τα αριστερά. Εί-
ναι καιρός εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ να σταματή-
σουν τα διαρκή αυτογκόλ. Πρώτα αγκαλιά-
ζονται με τον Μητσοτάκη και τον Σαμαρά
ως “δημοκρατικό τείχος” μέσα από τις σε-
λίδες της ΕφΣυν και ύστερα θυμούνται από
την Αυγή ότι Μητσοτάκης και Σαμαράς
“δεν είναι αθώοι”. Ο Τσίπρας έχει διαλέξει
το δρόμο των συναινέσεων με την κυβέρ-
νηση και στην πανδημία και στην οικονομία
και στα ελληνοτουρκικά- καιρός είναι ο κό-
σμος του ΣΥΡΙΖΑ να σπάσει αυτές τις δε-
ξιές επιλογές.

Είναι επίσης καιρός για την ηγεσία του
ΚΚΕ να εγκαταλείψει τους ανόητους σε-
χταρισμούς. Το ΠΑΜΕ αντί να δίνει τις δυ-
νάμεις του για πανεργατική απεργία στις
15 Οκτώβρη, καλεί απογευματινή διαδήλω-
ση δυο μέρες νωρίτερα. Στις 7 Οκτώβρη η
επιτυχία ήρθε γιατί ήμασταν όλοι μαζί, αυ-
τός είναι ο δρόμος για να συνεχίσουμε.

Μπορούμε και πρέπει να πετάξουμε τον
Μητσοτάκη στα σκουπίδια, όπως βάλαμε
τέλος στη Χρυσή Αυγή. Με την επαναστατι-
κή Αριστερά μπροστά να ανοίγει αυτή την
προοπτική σταθερά και ενωτικά.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Οι ναζί στη φυλακή, ο Μητσοτάκης στη χωματερή
Aπεργιακές
συγκεντρώσεις
15 Οκτώβρη
Αθήνα
Νοσοκομεία 
πλ.Μαβίλη 8:30πμ - 
ΑΔΕΔΥ πλ.Κλαυθμώνος 10πμ

Θεσσαλονίκη
Νοσοκομεία 3η ΥΠΕ 10:30πμ -
ΕΔΟΘ Αγ. Βενιζέλου 11:30πμ 

Πάτρα
ΕΚΠ 10πμ

Γιάννενα
ΕΚΙ 10:30πμ

Ξάνθη
Κεντρική πλατεία 10:30πμ

Χανιά
πλ. Αγοράς 11πμ

Ηράκλειο
πλ. Ελευθερίας 10πμ

Βόλος
πλ. Αγ. Νικολάου 10πμ

Μητσοτάκης, Χρυσοχοΐδης και Λαγός στο κυνήγι προσφύγων και μεταναστών, την άνοιξη στον Έβρο
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Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής άνοιξε αμέσως τη
συζήτηση για το τι θα γίνει με τα πολιτικά δικαιώ-
ματα των καταδικασμένων για διεύθυνση και έν-

ταξη σε εγκληματική οργάνωση. Ο Κώστας Παπαδάκης,
από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη, σχολιάζει:

«Ο νέος Ποινικός Κώδικας κατήργησε τη στέρηση πο-
λιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή σε περίπτωση
καταδίκης για κακούργημα. Το είχαμε επισημάνει από το
Μάρτιο του 2019, μαζί και με όλες τις άλλες αλλαγές του
νέου ΠΚ που ωφελούσαν τη Χρυσή Αυγή.

Σε αυτές να μην ξεχνάμε επίσης την αρχική κατάργη-
ση της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης ως αυτοτε-
λούς αξιόποινης πράξης και την ένταξη της ποινικής με-
ταχείρισης των δραστών σε αυτήν του αδικήματος του
μέλους, στο πλαίσιο ποινής των 5 με 10 χρόνια, ενώ με
τον παλιό ΠΚ προβλεπόταν πλαίσιο ποινής 10 με 20 χρό-
νια. Αυτή ειδικά, μετά από πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες
των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και των φορέων του
αντιφασιστικού κινήματος, την άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την
εισαγωγή του ΠΚ στη Βουλή. Διατήρησε τον αυτοτελή
χαρακτήρα του αδικήματος της διεύθυνσης εγκληματι-
κής οργάνωσης και την υπήγαγε σε πλαίσιο ποινής 5 έως
15 χρόνια, με το ανώτατο όριο να ταυτίζεται με το ανώ-
τατο όριο όλων των αδικημάτων που προβλέπει ο νέος
ΠΚ πράγμα στο οποίο δεν φέραμε αντίρρηση. Αλλά το
ελάχιστο όριο παρέμεινε στα 5 χρόνια, όσο δηλαδή και
το ελάχιστο της ποινής του απλού μέλους, πράγμα το
οποίο είναι απαράδεκτο από πλευράς ποινικής μεταχείρι-
σης. Άλλα δώρα του νέου ΠΚ στη Χρυσή Αυγή ήταν η κα-
τάργηση της απαγόρευσης των ρατσιστικών συσσιτίων,
η κατάργηση αρχικά και στη συνέχεια η υποβάθμιση του
εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και επίσης η
υποβάθμιση των προπαρασκευαστικών πράξεων εσχά-
της προδοσίας. 

Η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων δεν επανήλθε
λοιπόν με τον νέο ΠΚ. Παραμένει καταργημένη και πλέον
η μόνη λύση είναι η τροποποίηση της εκλογικής νομοθε-
σίας πράγμα το οποίο είναι ανεκτό συνταγματικά, δεδο-
μένου ότι το Σύνταγμα προβλέπει τον περιορισμό και του
δικαιώματος του εκλέγειν (όχι μόνο του εκλέγεσθαι) σε
όσους έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική από-
φαση για κακουργήματα, πράγμα το οποίο είναι εφικτό
με αλλαγή της εκλογικής νομοθεσίας. Άρα αυτή τη στιγ-
μή εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να αλλάξει η
εκλογική νομοθεσία προκειμένου να μπορέσουν να απο-
κλειστούν από τις εκλογές. Η κυβέρνηση μπορεί να πά-
ρει τέτοιου είδους πρωτοβουλία με τροπολογία στην
υφιστάμενη εκλογική νομοθεσία. Δεν είναι δυνατόν μια
ναζιστική εγκληματική οργάνωση να απολαμβάνει τα
προνόμια πολιτικού κόμματος και της συμμετοχής στις
εκλογές. Και όφειλε η προηγούμενη κυβέρνηση να έχει
προβλέψει τις σχετικές νομοθετικές αλλαγές που θα εξι-
σορροπούσαν την κατάργηση της στέρησης των πολιτι-
κών δικαιωμάτων. 

Προφανώς οι αποφάσεις για τα ελαφρυντικά, τις ποι-
νές και τις αναστολές θα παίξουν ρόλο και στο τι θα γίνει
με τα πολιτικά δικαιώματα, διότι οι αποφάσεις αυτές εί-
ναι που καλούνται να υλοποιήσουν στην πράξη το αποτέ-
λεσμα της δίκης. Από το περιεχόμενό τους θα σημάνει
αν έχουμε μια πραγματική καταδίκη ή αν έχουμε μια κα-
ταδίκη στα χαρτιά. Κατά συνέπεια έχει τεράστια σημασία
αυτή η διαδικασία και γι’ αυτό προς το παρόν χρειάζεται
να επικεντρωθούμε σε αυτή τη μάχη που μαίνεται, ενάν-
τια στις προσπάθειές τους να πέσουν στα μαλακά».

Η 7 Οκτωβρίου 2020 είναι μέρα
ορόσημο για το αντιφασιστικό
κίνημα. Είναι η μέρα που επι-

σφραγίστηκε η νίκη του αντιφασιστικού
κινήματος, στον δεκαετή πόλεμο με τη
Χρυσή Αυγή. 

Είναι η μέρα που επικυρώθηκε και με
την σφραγίδα του δικαστηρίου ότι η
Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική εγκληματική
οργάνωση. Ότι η 7μελής ηγεσία της εγ-
κληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, οι
Μιχαλολιάκος, Λαγός, Κασιδιάρης κλπ
είναι τα ίδια πρόσωπα με τα μέλη του
Πολιτικού Συμβουλίου, την ηγεσία του
«νόμιμου πολιτικού κόμματος» Χρυσή
Αυγή. 

Και δικαίωσε απολύτως ό,τι έλεγε τό-
σα χρόνια το αντιφασιστικό κίνημα, ότι η
Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική εγκληματική
οργάνωση και όχι «νόμιμο πολιτικό κόμ-
μα». Το έλεγε από το μακρινό έτος 1996,
στη μήνυση για την επίθεση της Χρυσής
Αυγής στην αριστερά, στους συντρό-
φους του ΣΕΚ, στη Φωκίωνος Νέγρη,
που άφησε πίσω της τρείς τραυματίες,
αλλά και τρεις καταδικασμένους χρυ-
σαυγίτες. 

Το αντιφασιστικό κίνημα, αυτή τη δίκη
δεν την άφησε να διεξάγετε μόνο στην
αίθουσα του δικαστηρίου. Δεν την άφη-
σε στα χέρια των «θεσμών». Την έκανε
οργανωμένη πολιτική μάχη σε όλη την
κοινωνία, σε όλο το εργατικό κίνημα.
Επέβαλε στην απρόθυμη κυβέρνηση Σα-
μαρά , την ποινική δίωξη ως εγκληματι-
κή οργάνωση. Εξασφάλισε ότι το αντι-
φασιστικό κίνημα θα είναι πολιτική αγω-
γή σε αυτή τη δίκη. 

Με αυτήν την αντιμετώπιση, το αντι-
φασιστικό κίνημα, με βασικό κινητήρα
την ΚΕΕΡΦΑ, οργάνωσε εκατοντάδες

εκδηλώσεις και συζητήσεις, κινητοποί-
ησε εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη τη χώ-
ρα, απάντησε σε κάθε επίθεση της ΧΑ,
απομόνωσε τη Χρυσή Αυγή από κάθε
δημόσιο χώρο και μέσο και εμπόδισε κά-
θε απόπειρα των ταγμάτων εφόδου να
ξαναβγούν στο δρόμο. 

Αυτή η μαζική, ενωτική, επίμονη, δρά-
ση του αντιφασιστικού κινήματος, είχε
αποτελέσματα. Η Χρυσή Αυγή πριν ακό-
μα την απόφαση του δικαστηρίου ήταν
κομμάτια και θρύψαλα. Διασπασμένη σε
πολλά κομμάτια, εκτός Βουλής, χωρίς
τις ένοπλες ομάδες κρούσης, χωρίς
γραφεία -ορμητήρια επιθέσεων. Με το
στίγμα της εγκληματικής οργάνωσης.
Απομονωμένη πολιτικά και κοινωνικά. Η
καταδίκη από το δικαστήριο ως εγκλη-
ματική οργάνωση, ήταν η τελική επι-
σφράγιση.

Η αυτοπεποίθηση 
Η 7 Οκτώβρη, είναι η μέρα που έξω

από το Εφετείο της Αθήνας έγινε η με-
γαλύτερη, μαζικότερη, μαχητικότερη και
κυρίως η πιο ενωτική αντιφασιστική συγ-
κέντρωση, εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν
τόση η προσέλευση του κόσμου που
ακύρωσε τις αποστάσεις και τις διαχωρι-
στικές γραμμές των διαφορετικών
μπλοκ . O κόσμος πλημύρισε όλο το δια-
θέσιμο χώρο από Kηφισίας μέχρι Χ. Τρι-
κούπη.

Ήταν εκεί, δίπλα-δίπλα τα πανό και οι
σημαίες του ΠΑΜΕ και της ΚΕΕΡΦΑ, της
ΑΔΕΔΥ, του ΕΚΑ, της ΟΛΜΕ και της
ΔΟΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΥΡΙΖΑ,
εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία,
φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητικές κατα-
λήψεις, οργανώσεις γυναικών και της
ΛΟΑΤΚΙ + κοινότητας. Πολιτιστικοί σύλ-

λογοι και σύλλογοι των γειτονιών μας.
Χιλιάδες νεολαίοι και απλοί καθημερινοί
άνθρωποι. 

Η εργατική τάξη και η νεολαία είχαν
επιβάλει το ενιαίο αντιφασιστικό μέτωπο
στην πράξη. Ήξεραν, ότι ήταν η δύναμη
που με τους αγώνες τους είχαν τσακίσει
τη Χρυσή Αυγή.

Σε μια κορυφαία πολιτική στιγμή, συμ-
πυκνώθηκαν όλοι οι επί μέρους διεκδι-
κητικοί αγώνες των εργαζομένων, των
φοιτητών, των μαθητών, των εργατών
υγείας, των εργατών τέχνης, των δασκά-
λων, των καθηγητών, των μεταναστών,
των προσφύγων, των γυναικών, της ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κοινότητας και κάθε καταπιεσμέ-
νου. Και αποκτήσαμε την αυτοπεποίθη-
ση ότι μπορούμε και να νικάμε. 

Και όλοι οι εκπρόσωποι του λεγόμε-
νου «συνταγματικού τόξου» , ήρθαν, έξω
από το Εφετείο, για να δώσουν τα διαπι-
στευτήριά τους στον πραγματικό πρω-
ταγωνιστή αυτής της νίκης, το αντιφασι-
στικό κίνημα, και υποκριτικά και υστερό-
βουλα, να διεκδικήσουν μερίδιο της νί-
κης.

Αυτή η δύναμη μετατόπισε τον πολιτι-
κό άξονα προς τα αριστερά.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει
μπροστά της όλη αυτή την αυτοπεποί-
θηση και στους επί μέρους αγώνες του
εργατικού κινήματος και της νεολαίας
την επόμενη περίοδο. 

Η αριστερά και ειδικά η επαναστατι-
κής αριστερά χρειάζεται να δει αυτή τη
νέα αυτοπεποίθηση και τη δυναμική του
κόσμου , να στηρίξει χωρίς μεμψιμοιρίες
και να βοηθήσει την οργάνωση των αγώ-
νων του. 

Τάκης Ζώτος,
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ

“Να έχουμε 
πραγματική
καταδίκη”

“Εγκληματική οργάνωση, 
όπως λέγαμε από το 1996”

7/10, Οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες μαζί με τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής ηγούνται της πορείας στο Εφετείο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η ώρα των ποινών

Στη διαδικασία για την απόδοση ποινών βρισκόταν η δίκη της Χρυσής Αυ-
γής την Τρίτη 13/10 το απόγευμα, όταν η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο. Η ημέρα (458η συνεδρίαση) είχε ξεκινήσει με την εισαγ-

γελική πρόταση και συνεχιζόταν με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης
πάνω σε αυτή.

Είχε προηγηθεί η διαδικασία επί των ελαφρυντικών, που κράτησε από την Τε-
τάρτη 7/10 (454η συνεδρίαση), αμέσως μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής
απόφασης, μέχρι τη Δευτέρα 12/10 το πρωί (457η συνεδρίαση). Ήταν μια διαδι-
κασία που χαρακτηρίστηκε από την κρίση στους κόλπους των χρυσαυγιτών, με
τους συνηγόρους τους να προχωρούν είτε σε άθλιες επιθέσεις στην αντιφασιστι-
κή διαδήλωση της 7/10 είτε σε γελοίες περιγραφές για το πόσο “καλά παιδιά”,
“μετανιωμένα” και “με πολλά βάρη στις πλάτες τους” είναι οι κατηγορούμενοι.

Η απόρριψη των ελαφρυντικών για τους διευθυντές και την πλειοψηφία των
ενταχθέντων στην εγκληματική οργάνωση από το δικαστήριο επέτεινε το πλήγμα
για τους χρυσαυγίτες, με τον Λαγό να υποβάλει στη συνέχεια αίτημα εξαίρεσης
της έδρας σε μια τελευταία επίθεση στην ιστορική απόφαση. Χωρίς αποτέλεσμα
καθώς η αίτησή του απορρίφθηκε λίγο μετά, ανοίγοντας το δρόμο για τη διαδι-
κασία των ποινών.

Η εισαγγελέας υπέρ
τους μέχρι τέλους

Αυτό που παρατηρεί κανείς στην
πρόταση της εισαγγελέως επί
των ποινών είναι ότι πρόκειται

για πρόταση υπέρ των κατηγορούμε-
νων. Σε ανακολουθία με αυτό που είχε
πει ότι από τη στιγμή που το δικαστή-
ριο έκανε δεκτή μια εγκληματική ορ-
γάνωση με διαρκή δράση που πλήττει
το πολίτευμα και την έννομη τάξη δεν
προτείνει ελαφρυντικά, προτείνει ποι-
νές σαφώς ευμενέστερες από τις ανώ-
τατες. Προτείνει 13 χρόνια κάθειρξη
για τους διευθυντές αντί για το ανώτα-
το των 15 χρόνων, 7 χρόνια για τους
ενταχθέντες αντί για 10, και γι�αυτούς
που τους έχουν αναγνωριστεί ελα-
φρυντικά 5 έτη αντί για 6. Και όσον
αφορά την ανθρωποκτονία του Παύ-
λου Φύσσα, οι ποινές που προτείνει εί-
ναι χαμηλές. Προτείνει 8 χρόνια, ενώ
με διαφορετική ερμηνεία του ΠΚ η συ-
νέργεια σε ανθρωποκτονία επιτρέπει
μεγαλύτερη ποινή. Το ίδιο και για
όσους τους έχουν αναγνωριστεί ελα-
φρυντικό και προτείνει 6 χρόνια. Πέρα
του Ρουπακιά που προτείνει την ισό-
βια κάθειρξη έτσι όπως πρέπει, όλους
τους άλλους επιχειρεί να τους ρίξει
στα μαλακά.

Βέβαια η πρότασή της είναι σε πλή-
ρη ακολουθία με τη δήλωση της την
Παρασκευή, μια δήλωση ομολογία πί-
στεως στην αθωότητα των κατηγο-
ρούμενων. Παρά τη δικαστική απόφα-
ση, αισθάνθηκε υποχρεωμένη να απο-
λογηθεί στην υπεράσπιση για το γεγο-
νός ότι δεν πρότεινε ελαφρυντικά, κά-
τι παντελώς ασυνήθιστο στα ποινικά
δικαστήρια. Τελικά η απόφαση ήταν
μια απόφαση που έδωσε ελαφρυντικά
κυρίως της μετεφηβικής ηλικίας και
κάποια άλλα σε αυτούς που είχαν δώ-
σει δείγματα διαφοροποίησης. Όσον
αφορά τους διευθυντές και την πλει-
οψηφία των ενταχθέντων όμως δεν
χορήγησε ελαφρυντικά κι αυτό ανοίγει
το δρόμο τόσο για μεγάλες ποινές,

ακόμα και για τις ανώτατες, όσο και
για να μη δεχτεί το δικαστήριο ανα-
στέλλουσα ισχύ στην έφεση.

Ο Λαγός ήρθε στο δικαστήριο για
να κάνει ένα θέατρο. Ήξερε ότι δεν εί-
χε καμιά τύχη δικονομικά η αίτηση
που έκανε, ήταν προφανώς καταχρη-
στική. Θα μπορούσε να την απορρίψει
και το ίδιο το δικαστήριο, κατέβηκε
όμως διαφορετική σύνθεση και την
απέρριψε. Είχε να κάνει περισσότερο
με μια αντιπαράθεση εσωτερική ανά-
μεσα στους χρυσαυγίτες για το ποιος
θα έχει το πάνω χέρι την επόμενη μέ-
ρα μετά το τέλος της δίκης και με
προφανή εκτίμηση του Λαγού ότι θα
καταλήξουν όλοι φυλακή. Δεν κάνεις
τις ενέργειες αυτές αν δεν έχεις την
εκτίμηση ότι έχουν ανοίξει οι πύλες
της φυλακής και σε περιμένουν. Γι'
αυτό το λόγο έκανε αυτές τις ενέργει-
ες, αλλά ήταν τόσο απέλπιδες που δεν
κατάφερε καν να πείσει καν τους δυο
συνηγόρους του να υποβάλλουν τη
συγκεκριμένη αίτηση. Αναγκάστηκε
έτσι να φέρει άλλον συνήγορο και ο
μόνος που μπορούσε να φέρει ήταν ο
Κ. Πλεύρης που είναι γνωστός για τις
εθνικοσοσιαλιστικές του απόψεις, εκ-
θέτοντας με αυτό τον τρόπο απόλυτα
και τον εθνικοσοσιαλισμό της ίδιας
της οργάνωσης.

Ευελπιστούμε ότι το δικαστήριο,
όπως αναγνώρισε ότι δεν υπάρχουν
ελαφρυντικά για τη διευθυντική ομά-
δα, θα δώσει τις ανώτατες ποινές. Με
αυτό τον τρόπο θα στείλει ένα μήνυμα
που θα αντιστοιχεί με την ιστορικότη-
τα της απόφασης στις 7 Οκτώβρη. Αυ-
τό σίγουρα περιμένουν τα θύματα και
ο κόσμος έξω κι αυτό βέβαια θα σημά-
νει και τη μη χορήγηση αναστέλλου-
σας ισχύος στην έφεση και την έκδο-
ση ενταλμάτων σύλληψης.

Θανάσης Καμπαγιάννης, 
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Ηαντιφασιστική έκρηξη
της 7 Οκτώβρη έβαλε τη
σφραγίδα της στις πολι-

τικές εξελίξεις. Έφερε τις εικό-
νες από τη συγκέντρωση στο
Εφετείο στα πρωτοσέλιδα των
εφημερίδων, έκανε τη δίκη της
Χρυσής Αυγής πρώτο θέμα στις
ειδήσεις, έκανε την καταδικαστι-
κή απόφαση και τις συνέπειές
της κεντρική συζήτηση στα πά-
νελ και παντού. Όλοι, εχθροί και
φίλοι του αντιφασιστικού κινήμα-
τος, ήταν υποχρεωμένοι να μιλή-
σουν για τη μαζική κινητοποίηση
του κόσμου που άφησε το στίγ-
μα της στο αποτέλεσμα της δί-
κης. Και όλες οι συνήθεις θεω-
ρίες ότι η πλειοψηφία της κοινω-
νίας είναι από αδιάφορη ως ητ-
τημένη από την κρίση και την
πανδημία εξαφανίστηκαν μπρο-
στά στις εικόνες των εκατοντά-
δων χιλιάδων που πλημμύρισαν
τους δρόμους στην Αθήνα και
όλες τις πόλεις.

Η αμηχανία και ως ένα βαθμό
η έκπληξη πολλών για αυτή την
εξέλιξη ήταν εμφανής. Κι όμως,
η έκρηξη που σήμερα οι πάντες
αναγνωρίζουν δεν έπεσε από τον
ουρανό. Χτίστηκε βήμα βήμα μέ-
σα στους αγώνες και τις κινητο-
ποιήσεις των προηγούμενων μη-
νών σε όλα τα μέτωπα. Όσο κι
αν έμοιαζε ότι οι συνθήκες είναι
αρνητικές για τον κόσμο, με παν-
δημία, καραντίνες, απαγορεύ-
σεις, επιθέσεις, αυτό που επι-
κράτησε δεν ήταν ο φόβος ή η

συναίνεση στις δήθεν επιτυχίες
της κυβέρνησης Μητσοτάκη
απέναντι στην οικονομική και
υγειονομική κρίση. Αλλά αντίθε-
τα, ακόμα και σε αυτή την δύ-
σκολη στιγμή, οι εργάτες, η νεο-
λαία, οι μετανάστες, οι πρόσφυ-
γες, οι γυναίκες, οι ΛΟΑΤΚΙ+,
όλο αυτό το πολύχρωμο ποτάμι
που είδαμε στις 7 του μήνα, δεν
σταμάτησε να παλεύει και να κά-
νει πολιτικά βήματα μπροστά.

Ρατσισμός
Η μάχη ενάντια στον ρατσισμό

ήταν κεντρική σε αυτή τη διαδι-
κασία. Οι ρατσιστικές πολιτικές
είχαν αναδειχτεί ξεκάθαρα ως το
θερμοκήπιο των φασιστών τα
προηγούμενα χρόνια και είχαν
μπει στο στόχαστρο του κινήμα-
τος. Απέναντι στην απόπειρα της
κυβέρνησης Μητσοτάκη να παί-
ξει ξανά μέσα στην πανδημία το
χαρτί του ρατσισμού, με εξώσεις
προσφύγων από τα στρατόπεδα
και τα σπίτια, με ανοιχτή προπα-
γάνδα ότι μετανάστες και πρό-
σφυγες αποτελούν «υγειονομικές
βόμβες», η αντίσταση ήταν εκεί.
Από τις 21 Μάρτη, Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Ρατσισμού και
του Φασισμού, όταν η ΚΕΕΡΦΑ
οργάνωσε συλλαλητήριο στο
Σύνταγμα και σε μια σειρά άλλες
πόλεις κόντρα στις απαγορεύ-
σεις τότε των συναθροίσεων. Μέ-
χρι τις επισκέψεις-συγκεντρώ-
σεις στα καμπ στην καρδιά της
καραντίνας.

Αυτές οι κινητοποιήσεις συνδέ-
ονταν άμεσα με τις εργατικές
μάχες. Η κυβέρνηση έλπιζε με το
ρατσισμό να διασπάσει το κίνημα
και με τις απαγορεύσεις να το
πείσει να καθίσει σπίτι του. Αλλά
αυτό που πήρε σαν απάντηση
ήταν ότι οι «ήρωες της Υγείας»
βγήκαν με απεργία στις 7 Απρίλη
και δεν ήταν οι μόνοι. Μαζί τους
ξεσήκωσαν τους εργαζόμενους
στον επισιτισμό-τουρισμό, τους
εργάτες της Τέχνης και μια σει-
ρά άλλα κομμάτια της τάξης. Το
αποτέλεσμα ήταν ότι η μια μάχη
τροφοδοτούσε την άλλη. Ο κό-
σμος που έδινε τη μάχη για την
υγεία, τη ζωή, τις δουλειές του,
έκανε όλες τις συνδέσεις απέ-
ναντι στις επιθέσεις της κυβέρ-
νησης. Έτσι έφτασαν οι διαδη-
λώσεις της Πρωτομαγιάς να με-
τατραπούν σε μαζικές κινητοποι-
ήσεις όλων των κομματιών του
κινήματος κόντρα στην κυβερνη-
τική κινδυνολογία ότι θα γίνουν
εστίες μετάδοσης του κορονοϊ-
ού.

Έτσι έφτασε στις 16 Ιούνη,
όταν οι υγειονομικοί πήραν ξανά
τη σκυτάλη με πανελλαδική
απεργιακή διαδήλωση στην Αθή-
να, οι μετανάστες που συμμετεί-
χαν με το πανό Black Lives Mat-
ter να χειροκροτούν τους για-
τρούς και τους νοσηλευτές και
οι γιατροί και οι νοσηλευτές να
χειροκροτούν τους μετανάστες. 

Συνέχεια στη σελ. 19

Βήμα-βήμα φτάσαμε 
στο πολύχρωμο ποτάμι
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Διεθνείς χαιρετισμοί
Χαιρετισμούς στο μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
έστειλαν μια σειρά αντιφασιστικές οργανώσεις από άλλες
χώρες της Ευρώπης.

Σε όλο τον κόσμο οι αντιφασίστες, οι οπαδοί της μουσικής και οι απλοί άν-
θρωποι σοκαρίστηκαν και τρομοκρατήθηκαν όταν ο Παύλος Φύσσας δο-

λοφονήθηκε το 2013. Ο θυμός μας μεγάλωσε όταν μάθαμε ότι ο δολοφόνος
του ήταν μέλος της φασιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η δική μου οργή και
αυτή πολλών άλλων αυξήθηκε όταν παρακολούθησα ένα διεθνές συνέδριο
της ΚΕΕΡΦΑ και άκουσα την οικογένεια και τους φίλους του Σαχζάτ Λουκμάν
να μιλούν για το πώς και αυτός δολοφονήθηκε από μέλη της Χρυσής Αυγής.

Αυτές οι φρικαλεότητες ήταν η πιο βάναυση υπενθύμιση ότι στόχος ομά-
δων όπως η Χρυσή Αυγή δεν είναι απλώς να συμμετάσχουν στη δημοκρατική
διαδικασία, αλλά να γιορτάσουν και να αναδημιουργήσουν τις φρίκες του
Ολοκαυτώματος.

Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στο αντιφασιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Οι
ναζί να πάνε φυλακή.

Οι αγώνες σας για να τσακίσουμε το φασισμό είναι έμπνευση για όλους
όσους παλεύουμε για να μην ζήσουμε ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ τη φρίκη του Άουσβιτς.

Brian Richardson, Stand Up to Racism UK

Χαιρετισμός στην συγκέντρωση από την Πολωνία, τη χώρα που έζησε τη
φρίκη του ολοκαυτώματος, του Άουσβιτς και την εξόντωση εκατομμυρίων

Εβραίων στο γκέττο της Βαρσοβίας.
Δηλώνουμε την ολόψυχη αλληλεγγύη για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής,

των γνήσιων απόγονων των ναζί του Χίτλερ.
Οι αγώνες σας ενάντια στους νεοναζί δολοφόνους είναι δύναμη για την αν-

τίσταση των εργατών σε όλη τη Ευρώπη που την σκιάζει ξανά το φάντασμα
του φασισμού και του ρατσισμού.

Μαρτσελίνα Ζαβίστα, Ματσίεζ Κονιέτσνι, Αντριαν Ζαμπεργκ, 
Μαγκνταλένα Μπιεζάτ, βουλευτές του αριστερού κόμματος Ραζεμ(ΜΑΖΙ)
Πιότρ Ζουμλέβιτς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εναλλακτικών Συνδικάτων

Αντρέι Ρατζικόφσκι, πρόεδρος του Συνδικάτου ΟPΖΖ

Αγαπητοί αντιφασιστές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί σύντροφοι, 
Η απόφαση που ανακοινώνεται σήμερα στη δίκη της Χρυσής Αυγής είναι

σημαντική όχι μόνο για εσάς στην Ελλάδα, αλλά και για την πάλη ενάντια
στον φασισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Το γεγονός ότι δικάζεται ολόκληρο το
κόμμα, ολόκληρη η συμμορία, είναι από μόνο του μια μεγάλη επιτυχία. 

Οι Ναζί δολοφονούν και στη Γερμανία. Μετά από κάθε νέα δολοφονία και
επίθεση, η αστυνομία και οι πολιτικοί σπεύδουν πάντα να μιλήσουν για "μεμο-
νωμένους δράστες". Είναι όμως σαφές ότι δεν υπάρχουν ακροδεξιοί μεμονω-
μένοι δράστες: ο Μπρέιβικ, οι δολοφόνοι που βύθισαν στο αίμα το τζαμί στη
Νέα Ζηλανδία, οι ναζί που σκόρπισαν το θάνατο στη Χάλλε και στο Χάναου
μοιράζονται μια ρατσιστική κοσμοθεωρία που καλλιεργεί το μίσος σε βάρος
των Εβραίων, των Μουσουλμάνων, των γυναικών και της αριστεράς. Το γεγο-
νός ότι η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου είναι μια
επιτυχία για όλους αυτούς που παλεύουν ενάντια στις φασιστικές συμμορίες.

Η Χρυσή Αυγή ήταν το πρότυπό τους. Οι Ναζί σε ολόκληρη την Ευρώπη
κοιτούσαν με θαυμασμό το πετυχημένο μείγμα κοινοβουλευτικής δράσης, βί-
αιων επιθέσεων στο δρόμο και τρομοκράτησης των αντιπάλων της της Χρυ-
σής Αυγής. Ένα πλήγμα ενάντια σε αυτές τις δομές είναι ένα πλήγμα ενάντια
σε ολόκληρη την ακροδεξιά της Ευρώπης.

Ο μακροχρόνιος αγώνας σας ενάντια στη Χρυσή Αυγή δείχνει ότι η μαζική
δράση μπορεί να φράξει τον δρόμο στους φασίστες. Και δείχνει ακόμα ότι
δεν υπάρχει κανένας αυτοματισμός που να συνδέει την άνοδο των φασιστών
με την κρίση του καπιταλισμού.

Παλεύουμε μαζί ενάντια στους ναζί και στην Ελλάδα και παντού σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Στη Γερμανία έχουμε να αντιμετωπίσουμε το AfD. Παλεύουμε
για να τους εκδιώξουμε από παντού. Σε πολλά κρατίδια όπου τελικά κατα-
φέρνει να οργανώσει κάποια εκδήλωση βρίσκεται πάντα αντιμέτωπο με οργα-
νωμένες αντιδιαδηλώσεις.

Ο φασισμός δεν είναι πολιτική άποψη. Είναι έγκλημα. Πρέπει να στερήσου-
με από τους Ναζί το έδαφος πάνω στο οποίο στήνουν την απάνθρωπη ιδεο-
λογία τους. Αυτό σημαίνει: τέλος στην πολιτική λιτότητας που καταστρέφει
τον κοινωνικό ιστό στην Ευρώπη. Οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν. Τα ευ-
ρωπαϊκά κράτη πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα και να υποδεχτούν τους πρό-
σφυγες. 

Έξω οι ναζί και οι φασίστες από τη Γερμανία, από την Ελλάδα και από παν-
τού. Όχι στην Ευρώπη Φρούριο. Αλληλεγγύη με το αντιφασιστικό και αντιρα-
τσιστικό κίνημα στην Ελλάδα!

Κριστίνε Μπούχολτς, Die Linke

Πολλές δεκάδες χιλιάδες
βροντοφώναξαν “Οι ναζί
στη φυλακή” στις 7 Οκτώ-

βρη, στη μεγαλύτερη αντιφασιστι-
κή διαδήλωση των τελευταίων δε-
καετιών. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας
από την Κηφισίας μέχρι την Πατη-
σίων και οι γύρω κάθετοι πλημμύρι-
σαν με αντιφασίστριες και αντιφα-
σίστες. 

Από τις 8:30 το πρωί χιλιάδες εί-
χαν ήδη αρχίσει να μαζεύονται στο
Εφετείο και στον σταθμό των Αμ-
πελοκήπων. Πολλοί και πολλές εί-
χαν πάρει άδειες από τις δουλειές
τους για να είναι εκεί. Πολλά σω-
ματεία είχαν κηρύξει πρόσθετες
στάσεις εργασίας νωρίτερα από
τις 11πμ που καλούσαν η ΑΔΕΔΥ
και το ΕΚΑ. Από τα πρώτα πανό
που άνοιξαν, ήταν αυτό των απολυ-
μένων μεταναστριών καθαριστριών
στους δήμους. Η Λιντίτα δήλωσε:
“Τα μεγάλα κεφάλια είναι ρατσι-
στές και μας πέταξαν στο δρόμο
ύστερα από 30 χρόνια στην Ελλά-
δα και στη δουλειά αυτή. Είμαστε
εδώ σήμερα γιατί ζητάμε τα δι-
καιώματά μας, αλλά και γιατί υπο-
στηρίζουμε αυτό το αίτημα, να
μπουν οι φασίστες φυλακή. Και ο
κόσμος που είναι εδώ σήμερα στη-
ρίζει εμάς”.

Η παρουσία του μαθητικού κινή-
ματος ήταν έντονη από νωρίς. Η
Τζέση, μαθήτρια από τον Κολωνό,
είπε στην ΕΑ: “Σήμερα είμαστε εδώ
μαζί με όλο τον υπόλοιπο κόσμο:
καθηγητές, μαθητές, γονείς, για να
στηρίξουμε την άποψη ότι ο ρατσι-
σμός και ο φασισμός είναι από τα
μεγαλύτερα εγκλήματα. Θέλουμε
να καταδικαστούν όλοι οι φασί-
στες. Θα συνεχίζουμε δυνατά μέ-
χρι να τα καταφέρουμε γιατί θέ-
λουμε να υπάρχει σεβασμός στη
διαφορετικότητα”.

Την προσυγκέντρωση που κα-
λούσε η ΚΕΕΡΦΑ στους Αμπελόκη-
πους ακολούθησε μια επιβλητική
πορεία προς το Εφετείο, στην
οποία μπορούσε κανείς να διακρί-

νει όλο το φάσμα των δυνάμεων
που έδωσαν την πολυετή αυτή μά-
χη: σωματεία, συνδικάτα, ομοσπον-
δίες, φοιτητικοί σύλλογοι, καταλή-
ψεις σχολείων, κοινότητες μετανα-
στών, ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις, χιλιά-
δες εργαζόμενοι και εργαζόμενες,
και στην κεφαλή οι Αιγύπτιοι αλιερ-
γάτες μαζί με τους συνηγόρους
τους. 

Εκτός από την οργανωμένη πα-
ρουσία μεταναστών με τις κοινότη-
τες, το παρών έδωσαν και πολλοί
πρόσφυγες. Ο Κόκου μας είπε:
“Σήμερα η διαδήλωση είναι τερά-
στια και πολύ ειρηνική. Είναι μια
φοβερή διαδήλωση. Πιστεύω ότι
θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε
ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Και
θα αναγκάσουμε την κυβέρνηση να
βρει μια λύση και για τους πρό-
σφυγες, να πούμε ότι ‘οι ζωές των
μαύρων μετράνε'”.

Καθώς περνούσε η ώρα, όλο και
περισσότερο πλημμύριζε ο κόσμος
τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τα αντι-
φασιστικά συνθήματα ανάμεσα
στους χαιρετισμούς και τις ομιλίες
δεν σταμάτησαν λεπτό. 

Πανηγυρισμοί
Όταν ανακοινώθηκε η απόφαση

το πλήθος ξέσπασε σε πανηγυρι-
σμούς. Ο Θανάσης Διαβολάκης,
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, εί-
πε στην ΕΑ για την απόφαση: “Εί-
μαστε πολύ ικανοποιημένοι. Είναι
δική μας απόφαση, κερδήθηκε από
το αντιφασιστικό κίνημα, οι δεκά-
δες χιλιάδες λαού δεν άφησε το
παραμικρό περιθώριο για κάτι δια-
φορετικό. Στον Πειραιά θα αγωνι-
στούμε για να κλείσουν οριστικά τα
γραφεία της εγκληματικής ναζιστι-
κής οργάνωσης. Ώρα να μπουν για
πάντα φυλακή και αυτοί που τους
έθρεψαν θα βρουν στο δρόμο απέ-
ναντί του όλον αυτόν τον κόσμο”.

Η Ελίζα, δήλωσε στην ΕΑ: “Και
κλάψαμε και φοβηθήκαμε όλα αυ-
τά τα χρόνια. Το αντίθετο της ελευ-
θερίας είναι ο φόβος, αλλά σήμερα
φοβόμαστε λίγο λιγότερο. Σήμερα

κλαίμε άλλα από ανακούφιση, κι
όχι από τα δακρυγόνα. Θα συναν-
τηθούμε ξανά σε κάθε μάχη, με
επόμενη τη δίκη για τον δολοφονη-
μένο από φασίστες Ζακ Κωστόπου-
λο στις 21/10. Μέχρι να δικαιωθούν
όλοι μας οι νεκροί κι όλες μας οι
νεκρές, μέχρι να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, μέχρι την
επανάσταση”.

Ο Αντώνης, εργαζόμενος στο Υπ.
Πολιτισμού, τόνισε: “Σήμερα είναι
μια καταπληκτική ημέρα, μια τερά-
στια νίκη. Το εργατικό κίνημα ήταν
παρόν. Από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού κατέβηκαν οργανωμένα
μπλοκ τόσο των μονίμων όσο και
των συμβασιούχων με αντιφασιστι-
κή απεργία. Συνεχίζουμε τις μάχες,
όπως και να εξελιχθεί με τις ποινές.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, η ΕΕ και η
κρίση είναι αυτά που θρέφουν τα
φασιστικά μορφώματα και τις ρα-
τσιστικές ιδέες. Παλεύουμε ενάντια
σε αυτές τις ιδέες ταυτόχρονα
όπως παλεύουμε και για τα εργατι-
κά μας δικαιώματα”. Η Σοφία, ιδιω-
τική υπάλληλος, συμπλήρωσε:
“Συγκινηθήκαμε από αυτή τη μεγά-
λη νίκη, μια φίλη μου είπε ότι σήμε-
ρα αποφάσισε να μπει πλέον ενερ-
γά στους αγώνες κι εγώ αισθάνο-
μαι ότι δεν θα σταματήσω ποτέ με-
τά από αυτό”.

Ο Νίκος, εργαζόμενος στο Υπ.
Οικονομικών υπογράμμισε: “Ήταν
η μεγαλύτερη πολιτική πορεία των
τελευταίων χρόνων. Παρά την επί-
θεση των ΜΑΤ ξανασυγκροτηθήκα-
με και βαδίζουμε μέχρι τη Βουλή
για να δείξουμε ότι δεν ξεχνάμε
την υπόγεια σύνδεση της πολιτικής
της κυβέρνησης με τη δράση των
φασιστών. Για την επόμενη μέρα
έχουμε την καλύτερη αφετηρία
γιατί σήμερα είχε πολύ έντονη πα-
ρουσία ο οργανωμένος εργατόκο-
σμος. Έτσι πάμε για τις μάχες, είτε
είναι η πανελλαδική απεργία της 15
Οκτώβρη, είτε είναι ο αγώνας για
να ανατραπεί η κυβέρνηση”.

Αφροδίτη Φράγκου

Η πιο μεγάλη πορεία
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ΟΣαάντ Αμπού Χαμέντ, ένας από τους
τρεις αδελφούς που έχουν το ψαρά-
δικο στο Πέραμα και δέχτηκαν τη δο-

λοφονική χρυσαυγίτικη επίθεση τον Ιούνιο
του 2012, χαιρέτισε τη μεγαλειώδη διαδήλω-
ση λέγοντας: “Ευχαριστούμε πολύ που ήρ-
θατε για εμάς. Ήρθαμε σήμερα για να μη ξα-
ναγίνει αυτό που έγινε στον Αμπουζίντ, τον
Λουκμάν, τον Φύσσα και τόσους άλλους.
Ήρθαμε για να διορθώσουμε αυτό το κακό.
Να μη ξαναγίνει! Ήρθαμε στην Ελλάδα για
να εργαστούμε, να ζήσουμε καλύτερα την οι-
κογένειά μας. Δεν ήρθαμε να σκοτωθούμε ή
να σκοτώσουμε. Οι Έλληνες είναι καλοί άν-
θρωποι, εργάτες. Κι εμείς θα εργαστούμε
μαζί τους, είμαστε όλοι αδέρφια και φίλοι.
Πιστεύω η Χρυσή Αυγή θα καταδικαστεί και
θα πάνε όλα καλά, όσο είμαστε όλοι μαζί”.
Καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος και στη
συνέχεια μπήκε στην αίθουσα μαζί με τα
υπόλοιπα θύματα των ναζί για να παρακο-
λουθήσουν την έκδοση της απόφασης.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση έγινε πανη-

γυρική πορεία προς το Σύνταγμα. Στην κεφα-
λή του μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ βρισκόταν ο Αλέ-
ξης Λάζαρης, που είχε δεχτεί δολοφονική
επίθεση έξω από τα κεντρικά “γραφεία” στη
Μεσογείων τον Μάρτη του 2017. Δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Βρισκόμαστε
σε μεταβατικό στάδιο σαν κοινωνία, αυτό φά-
νηκε από τη μέρα της απόφασης του δικα-
στηρίου με το κόσμο να περιμένει εναγωνίως
την καταδίκη αυτής της εγκληματικής οργά-
νωσης. Έχουμε υπομονή και προσμονή για
νέες πράξεις πλέον όσον αφορά τον απο-
στραγγισμό αυτής της καταστροφικής ροής
των πραγμάτων μέχρι τώρα. Καταστροφική

λόγω της συνεχούς ενθύ-
μησης της βιαιότητας των
γεγονότων που έζησα και
της αδυναμίας που εμμέ-
νει μέσα μου.

Αδημονώ για την τελική απόφαση στις 23
του Οκτωβρίου με νέα αφορμή την δικαστική
απόφαση αφού και ο κατηγορούμενος [σ.σ.
Χ. Ζέρβας] ήταν όχι μόνο το δεξί χέρι του Μι-
χαλολιάκου αλλά και υπεύθυνος των πρώην
κεντρικών γραφείων της Μεσογείων, όπως
ανέφερα και στο δικαστήριο από τέτοιου εί-
δους άτομα Εγκληματίες απείχα εξαρχής.

Ελπίζουμε και σε επιμέρους αλλαγές αυ-

τού του πολιτικού συστήματος που καταφεύ-
γει σε ακραίες αντιδράσεις δίνοντας εντολές
στην αστυνομία όπως συνέβη στις 7 Οκτώ-
βρη διαλύοντας μια γιορτινή διεθνούς εμβέ-
λειας ημέρα έξω από το εφετείο. Όσον αφο-
ρά το αντιφασιστικό κίνημα, με οργή και αγά-
πη ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα, βοήθησε
πολλά καταπιεσμένα άτομα να ορθώσουν
ανάστημα και να βρεθούν μαζί και έδειξαν το
δρόμο και μέσα στη δικαστική αίθουσα όσον
αφορά την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά.”
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Απέναντι από την είσοδο του
Εφετείου, στην εξέδρα που εί-
χαν στήσει φορείς, σωματεία

και συλλογικότητες μαζί με την
ΚΕΕΡΦΑ, αγωνιστές και αγωνίστριες
που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους
στη μακροχρόνια μάχη εναντίον των
ναζί χαιρέτισαν τις χιλιάδες αντιφα-
σίστριες και αντιφασίστες που απαι-
τούσαν την καταδίκη των ναζί. 

Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγο-
ρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της
ΧΑ, θύμισε τους αγώνες 5,5 χρόνων
για τη σωστή διεξαγωγή της δίκης.

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζόμενων Νοσο-
κομείου Άγιος Σάββας, ενός νοσο-
κομείου που όχι μόνο βρίσκεται στην
πρωτοπορία του εργατικού κινήμα-
τος, αλλά βρίσκεται δίπλα στο Εφε-
τείο και έχει ζήσει τη μάχη της δίκης
των ναζί, υπογράμμισε: “Όλο το νο-
σοκομείο, μαζί και οι ασθενείς, βγή-
καν το πρωί στα μπαλκόνια και χαι-
ρέτισαν τη διαδήλωση. Τα συνδικά-
τα παίξανε  ρόλο για να καθίσουν
στο εδώλιο οι φασίστες: σταματήσα-
με τις ρατσιστικές αιμοδοσίες μόνο
για Έλληνες, τους πετάξαμε έξω
από τα συνδικάτα. Ανοίξαμε τα νο-
σοκομεία για τους πρόσφυγες, τους
ανασφάλιστους. Σας καλώ όλους
στη συνέχεια, στην απεργία της
15/10, για να απαλλαγούμε από αυ-

τή τη δολοφονική κυβέρνηση”.
Ο Τάκης Ζώτος, συνήγορος πολι-

τικής αγωγής της οικογένειας του Σ.
Λουκμάν στη δίκη των δολοφόνων
του, θύμισε ότι αυτή η μάχη έχει ξε-
κινήσει από το 1996 μετά την επίθε-
ση σε βάρος της ΟΣΕ. 

Ο Γιάννης Αναγνωσταράς, μέλος
του ΔΣ της ΔΟΕ τόνισε: “Το χρέος
κάθε πολίτη, αγωνιζόμενου, αντιφα-
σίστα είναι να αποκαλύπτει τη θη-
ριωδία του φασισμού και του ναζι-
σμού στα σχολεία. Με την πίεση την
πολιτική που ασκεί η συλλογικότητα
στους δρόμους και στο κίνημα να
πούμε: συνολική καταδίκη της εγ-
κληματικής οργάνωσης της ΧΑ”. 

Η Ναταλία, μαθήτρια, πρόσθεσε:
“Ήρθαμε με τον αέρα από τη μάχη
των καταλήψεων. Είδαμε τι σημαίνει
ρατσισμός. Η μάσκα της κυβέρνη-
σης έπεσε όταν μάθαμε ότι έδιωξαν
όλες τις μετανάστριες καθαρίστριες.
Πρέπει να συνεχίσουμε για ένα ξε-
κάθαρο αποτέλεσμα”.

Ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης,
πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, σημείωσε:
“Η δίκη αυτή είναι νίκη του εργατι-
κού κινήματος αντιρατσιστών και αν-

τιφασιστών. Από λίγοι γίναμε πολλοί.
Στην κατάληψη της ΕΡΤ το 2013,
αμέσως το σύνθημά μας ήταν 'όχι
στο μαύρο, όχι στον φασισμό'. Κλεί-
σαμε τα μικρόφωνα στους ναζί όταν
καταφέραμε, μαζί με όλους εσάς, να
ξανανοίξουμε την ΕΡΤ, με αντιφασι-
στικές απεργίες ακόμη και τα σαβ-
βατοκύριακα”.

Tα κινήματα 
να δουλέψουν μαζί

Η Αλεξάνδρα Παναγιωτακοπού-
λου, εκ μέρους του Δικτύου των ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ οργανώσεων είπε: “Από την
πρώτη βδομάδα που η ΧΑ μπήκε στη
Βουλή υπήρχαν φασιστικές επιθέ-
σεις σε ΛΟΑΤΚΙ+ στο Γκάζι. Το 2014
έγιναν μαζικές αντιφασιστικές δια-
μαρτυρίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
στους δρόμους της Αθήνας. Σας κα-
λούμε 21/10 στη δίκη των δολοφό-
νων του Ζακ. Από αύριο τα κινήματά
μας να δουλέψουν μαζί. Δικαίωση
για πρόσφυγες, Ρομά, Εβραίους/ες,
για τους Αιγύπτιους ψαράδες, τον
Λουκμάν, τον Φύσσα, την Ζάκι. Δη-
λώνουμε αντιφασιστικά και αντιπα-
τριαρχικά παρούσα”.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας
“Η Ενότητα” θύμισε τον βαρύ φόρο
αίματος που έχουν πληρώσει οι με-
τανάστες και συμπλήρωσε: “Χιλιά-
δες χιλιόμετρα μακριά ο Χαντίμ Χου-
σεϊν και η Σουκράν Μπίμπι περιμέ-
νουν την απόφαση: θα έχουμε δι-
καιοσύνη; Από το 2010 μέχρι σήμε-
ρα δώσαμε αγώνα και θα συνεχίσου-
με, αν δεν υπήρχε το κίνημα, η
ΚΕΕΡΦΑ, αν δεν ήμασταν ενωμένοι
δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε.
Ο Μοχάμεντ Μπιλάλ σκοτώθηκε τρέ-
χοντας να ξεφύγει από ρατσιστική
επίθεση στην Κρήτη. Η αστυνομία
δεν κάνει τη δουλειά της, χρειάζεται
έρευνα. Γι' αυτό εμείς λέμε: ποτέ
ξανά φασισμός, ποτέ ξανά ρατσι-
σμός”.

Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, εκ μέρους
της Εργατικής Αλληλεγγύης έδωσε
την εικόνα της μεγαλειώδους διαδή-
λωσης ενώ καταχειροκροτήθηκε
όταν μίλησε για τη σημασία της ιστο-
ρικής απόφασης για τη μάχη ενάντια
στον ρατσισμό: “Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη την προηγούμενη εβδομάδα
ήταν στη Λέσβο, στο Καρά Τεπέ, στη

Μόρια. Οι 10 χιλιάδες πρόσφυγες
κοιτάνε προς το σημερινό συλλαλη-
τήριο. Κοιτάνε τον αγώνα των αντι-
φασιστών και των αντιφασιστριών
γιατί ξέρουν ότι όλοι μαζί θα δώσου-
με τη μάχη: στη φυλακή οι φασίστες,
λευτεριά στους πρόσφυγες”.

Η Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια Φι-
λοσοφικής, τόνισε: “Οι φοιτητές
έχουμε παίξει ρόλο τόσα χρόνια στις
μάχες του αντιφασιστικού κινήματος
και έχουμε να δώσουμε και τη συνέ-
χεια. Ενάντια στην κυβέρνηση του
ρατσισμού που τους κάνει πλάτες.
Θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτή τη
κυβέρνηση σε όλα. Και στο κομμάτι
των σχολών που τις θέλουμε ανοι-
χτές για τις ανάγκες τις νεολαίας”.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ, έκλεισε τους χαι-
ρετισμούς λέγοντας: “Οι φασίστες
σε όλη την Ευρώπη έπαιρναν έμ-
πνευση από τη Χρυσή Αυγή. Ήρθε η
ώρα να τελειώνουμε με τη μακρό-
χρονη ασυλία τους. Και να τελει-
ώνουμε και με τις κυβερνήσεις της
λιτότητας, του ρατσισμού, των πολέ-
μων και των κλειστών συνόρων!”

Α.Φ.

“Από λίγοι, γίναμε πολλοί”
Κώστας Καταραχιάς Αλεξάνδρα Παναγιωτακοπούλου Παναγιώτης Καλφαγιάννης

Σαάντ Αμπού Χαμέντ

“Είμαστε αδέλφια. 
Όλα θα πάνε καλά 
όσο είμαστε όλοι μαζί”
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Μετά την καταδίκη συνεχίζουμε πιο δυνατά!
Σε διήμερο δράσης κατά του

ρατσισμού και του φασισμού
καλεί η ΚΕΕΡΦΑ στις 17-18

Οκτώβρη. Την πρώτη μέρα θα γί-
νουν επισκέψεις-εξορμήσεις αλλη-
λεγγύης της ΚΕΕΡΦΑ σε στρατόπε-
δα προσφύγων. Τη δεύτερη θα
πραγματοποιηθεί πανηγυρική εκδή-
λωση-συνέλευση για την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής με τη συμμετο-
χή των συνηγόρων πολιτικής αγω-
γής στο Τριανόν.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 17/10
με αίτημα “Αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες, Κλείστε τα στρατόπεδα-
ανοίξτε τις πόλεις!” θα πραγματο-
ποιηθούν εξορμήσεις στα εξής ση-
μεία: Σχιστό 12μεσ, Ελευσίνα 1.30
μμ, Μαλακάσα 3μμ, Ελαιώνας 5μμ,
Θεσσαλονίκη Διαβατά 5μμ, Γιάννενα
Κατσικάς 5μμ, Βόλος Άλλη Μεριά
12μεσ., Καβάλα πρώην στρατόπεδο,
Ασημακοπούλου 2μμ, Πάτρα πλα-
τεία Γεωργίου 12μεσ., Χανιά Αγορά
12μεσ., Ηράκλειο Λιοντάρια 6μμ.

Την Kυριακή 18/10 στις 3μμ στον Κινηματογράφο
ΤΡΙΑΝΟΝ (Κοδριγκτώνος 21) στην πανηγυρική

εκδήλωση-συνέλευση δράσης με θέμα “Μετά την
ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, συνεχίζου-
με!”, θα μιλήσουν οι: Κώστας Παπαδάκης - Θανάσης
Καμπαγιάννης - Δημήτρης Ζώτος - Kώστας Σκαρμέ-
ας, δικηγόροι Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ,
Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος Εργατική Αλληλεγ-
γύη, Μαρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια μέλος ΔΣ Σω-
ματείου Γεννηματάς, Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πα-
κιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ. Την εκδήλωση θα μπορεί
να παρακολουθήσει κανείς και μέσω διαδικτυακής
σύνδεσης Ζοοm (https://tinyurl.com/syneleysikeerfa)
καθώς και να ενισχύσει οικονομικά την ΚΕΕΡΦΑ (Τι-
μή ενίσχυσης 5 ευρώ (Λογαριασμός Εθνικής Τράπε-
ζας ΙΒΑΝ GR 7801101670000016747083265).

“Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής
οργάνωσης είναι μια ιστορική νίκη του αντιφασιστι-
κού κινήματος που σκορπίζει χαρά και ενθουσια-
σμό στην Ελλάδα και διεθνώς!” αναφέρει στο κάλε-
σμά της η ΚΕΕΡΦΑ. “Αυτή τη νίκη την έφερε η επι-
μονή του αντιφασιστικού κινήματος τα τελευταία
τριάντα χρόνια, με τη διαρκή παρέμβαση κατά των
εγκληματικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής, τη
στήριξη των θυμάτων των ρατσιστικών και φασιστι-

κών επιθέσεων μέσα και έξω από τα δικαστήρια.
Ως ΚΕΕΡΦΑ παίξαμε ρόλο σ’ αυτό το προχώρημα,
από την ίδρυσή μας το 2009 μέχρι σήμερα. 

Προειδοποιήσαμε έγκαιρα για την ανάγκη να
συγκρουστούμε με τη φασιστική απειλή και να μην
την υποτιμήσουμε ως υπαρκτό κίνδυνο για τις δη-
μοκρατικές ελευθερίες. 

Πάνω απ’ όλα, επιμείναμε ότι με την ενωτική κοι-
νή δράση όλου του κινήματος και της Αριστεράς,
με κορμό τη δύναμη της εργατικής τάξης και των
συνδικάτων, μπορούμε να απομονώσουμε και να
τσακίσουμε τους νεοναζί. Έτσι φτάσαμε να τους
πετάξουμε έξω από τη Βουλή, ανοίγοντας το δρό-
μο για τη σημερινή τους καταδίκη. Πατώντας σ’
αυτήν την δύναμη θα συνεχίσουμε!”. 

"Μια σημαντική μάχη σήμερα κερδήθηκε. Τα αι-
σθήματα είναι τόσο δυνατά που θα μας καθοδηγή-
σουν στις επόμενες μάχες για να τελειώσουμε επι-
τέλους οριστικά με τη φασιστική απειλή και με τον
ρατσισμό. Έχουμε αγώνες μπροστά μας, η δύνα-
μη που πήραμε σήμερα θα μας οδηγήσει και σε
άλλες νίκες!" δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
έξω από το Εφετείο η Μαρία Χαρχαρίδου, νοση-
λεύτρια, μέλος ΔΣ Σωματείου Γεννηματάς και μια
εκ των ομιλητών στην εκδήλωση.

Γ.Π.

ΓΑΛΛΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στις 17 Οκτώβρη θα έχουμε παν-γαλλική δια-
δήλωση στο Παρίσι με αίτημα τη νομιμοποί-
ηση των sans-papiers (μετανάστες χωρίς

χαρτιά) και το κλείσιμο των κέντρων κράτησης.
Αυτή η μέρα θα είναι η κορύφωση ενός ιστορικού
νέου κινήματος για ίσα δικαιώματα στο οποίο
πρωτοστατούν εδώ και περίπου πέντε μήνες οι
Sans Papiers. 

Ενός κινήματος που γέννησε η επιδείνωση των
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας μέσα στην κα-
ραντίνα. Είτε στις εστίες μεταναστών, είτε στις κα-
ταλήψεις είτε στα κάμπ ή στα κέντρα κράτησης, τα
μέτρα υγιεινής που επέβαλε η κυβέρνηση ήταν
αδύνατον να τηρηθούν. Επίσης πολλά άτομα χω-
ρίς χαρτιά έχασαν τη δουλειά τους στην αρχή της
καραντίνας και παραμένουν άνεργοι μέχρι τώρα.

Πολλοί άλλοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της
μάχης ενάντια στην πανδημία δίπλα στους υγιειο-
νομικούς, για να απολυμάνουν τα νοσοκομεία,
τους χώρους εργασίας, τα μετρό και τα λεωφο-
ρεία, μαγειρεύοντας ή δουλεύοντας σαν ντελιβε-
ράδες στην εστίαση. Ενώ η οικονομία είχε σχεδόν
παραλύσει, ήταν εκείνοι που βοηθούσαν τη χώρα
να αντέξει την υγιειονομική κρίση - εκείνοι που θε-
ωρούνταν παράνομοι και κινδύνευαν με φυλάκιση
και απέλαση. Ο Μακρόν όμως, δεν είπε μια λέξη
ούτε έκανε καμιά χειρονομία καλής θέλησης προς
αυτούς.

Αυτές οι συνθήκες αλλά και η αποφασιστικότη-
τα των sans-papiers οδήγησαν στις κινητοποι-
ήσεις τους στις 30 Μάη και 20 Ιούνη, ενώ η αρι-
στερά και τα συνδικάτα ήταν σε καραντίνα και δεν
έπαιρναν πρωτοβουλία, και ενώ δυνάμωνε το αυ-
ταρχικό και κατασταλτικό κράτος. Έτσι είχαμε
στις 30 Μάη διαδήλωση 10.000 sans-papiers μέσα
στο Παρίσι, που κέρδισαν έτσι το δικαίωμα όλων
μας να διαδηλώνουμε μέσα στις συνθήκες έκτα-
κτης ανάγκης λόγω κορονοϊού. Στις 20 Ιούνη πά-
νω από 50.000 sans-papiers διαδήλωσαν ξανά στο

Παρίσι και σε μια εικοσαριά πόλεις στη Γαλλία.
Παρ' όλη τη μαζικότητα αυτών των διαδηλώσεων
ο Μακρόν δεν είπε λέξη. Έτσι φτάσαμε στην ορ-
γάνωση μιας πανεθνικής πορείας προς τα Ηλύσια
Πεδία στις 17 Οκτώβρη. 

Στις 19 Σεπτέμβρη ξεκίνησαν τέσσερις πορείες
πεζές περνώντας απ’ όλη τη Γαλλία, με στάσεις
σε 92 πόλεις όπου υπήρχε υποδοχή από δίκτυα
αλληλέγγυων. Στο κέντρο αυτής της οργάνωσης
ήταν μια εικοσαριά συλλογικότητες sans-papiers
και αλληλέγγυοι (μερικές μά-
λιστα φτιάχτηκαν μέσα σ’ αυ-
τή τη μάχη) και οι εστίες των
μεταναστών, όπου ζουν εκα-
τοντάδες εργάτες με ή χωρίς
χαρτιά. 

Όλα αυτά την στιγμή που η
κυβέρνηση προωθεί μια και-
νούργια επίθεση μ’ ένα νέο
ισλαμοφοβικό νόμο, που οι
υπουργοί της θέλουν να επι-
βάλλουν στις μαθήτριες του
λυκείου την «ενδυμασία της
Δημοκρατίας» και στην κοινω-
νία το αφήγημα της τάχα
“εξαγρίωσης” ενός μέρους
της κοινωνίας “λόγω των με-
ταναστών” ενώ η φασίστρια
Μαρίν Λεπέν καλείται στο

προεδρικό μέγαρο να “συζητήσει” για τη θέση του
Ισλάμ στη Γαλλία. 

Παρόλα αυτά οι συλλογικότητες των sans-pa-
piers επέβαλαν την ατζέντα τους στην κοινωνία
και στο κίνημα. Πάνω από 250 συλλογικότητες και
οργανώσεις, τοπικά και σε κεντρικό επίπεδο, υπέ-
γραψαν το κάλεσμα για την πορεία -ανάμεσά τους
το Extinction Rebellion, τα Κίτρινα Γιλέκα, ανθρω-
πιστικοί σύλλογοι, η CGT και το συνδικάτο Solidai-
res – και οργανώνουν αυτή την πορεία στο πλευ-

ρό των sans-papiers. Ακόμα
και το Δημοτικό Συμβούλιο
του Παρισιού αναγκάστηκε
να βοηθήσει, παρόλο που εί-
ναι στο πλευρό της καταστο-
λής δίπλα στο κράτος. 

Στον απόηχο των διεθνών
κινητοποιήσεων μετά τη δο-
λοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ, η
ενότητα και η αποφασιστικό-
τητα των sans-papiers μας δί-
νει μια εικόνα της πολιτικής
δύναμης των καταπιεσμένων
και των εκμεταλλευομένων
όταν είναι ενωμένοι ενάντια
στη νεοφιλελεύθερη και ρα-
τσιστική επίθεση. 

Γκαμπριέλ Καρντούν

Στη διήμερη Διεθνή Συνδιά-
σκεψη που οργανώνει το Stand
up to Racism στις 17-18 Οκτώ-
βρη ανάμεσα στους ομιλητές
θα είναι μια σειρά από συνδι-
καλιστές, βουλευτές -ανάμεσά
τους η Diane Abbott, εκπρόσω-
ποι του Black Lives Matter από
τις ΗΠΑ και αντιρατσιστές από
την Βραζιλία, ο Θανάσης Καμ-
παγιάννης από την Πολιτική
Αγωγή στην δίκη της Χ.Α, ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ, η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, νοσοκομειακή
ιατρός από την Ελλάδα, η Κρι-
στίνε Μπούχολτζ, βουλευτίνα
του Die Linke από το Aufstehen
Gegen Rasismuss στην Γερμα-
νία, ο Mahamadou Camara
από το κίνημα των Χωρίς Χαρ-
τιά στην Γαλλία και πολλοί άλ-
λοι.

“Ως αντιφασιστές στη Βρε-
τανία αποτίουμε φόρο τιμής
στην ΚΕΕΡΦΑ για την τεράστια
προσπάθειά της”, δήλωσε ο
Γουέιμαν Μπένετ από το Stand
Up To Racism. “Είναι πολύ ση-
μαντικό ότι τα ελληνικά δικα-
στήρια αναγνώρισαν την Χ.Α
σαν εγκληματική οργάνωση και
καταδίκασαν τους δολοφόνους
του Παύλου Φύσσα”, δήλωσε ο
Στιβ Χαρτ, από το Unite
Against Fascism. “Η Χ.Α ήταν
το πιο προχωρημένο παράδειγ-
μα ανάπτυξης των ναζί σε όλη
την Ευρώπη”.

Διεθνής δράση
Το διήμερο γίνεται ταυτόχρονα και σε συντονισμό με τις διεθνείς δράσεις ενάντια στον ρα-

τσισμό και τον φασισμό σε χώρες της Ευρώπης. Οι αντιρατσιστικές εξορμήσεις στην Ελλάδα
στις 17/10 πραγματοποιούνται τη μέρα που στο Παρίσι, μετά από δεκάδες πόλεις, θα κορυ-
φώνεται ο γύρος των διαδηλώσεων των “Xωρίς Χαρτιά”. Ενώ στις 17-18/10 το Stand up to ra-
cism στην Βρετανία οργανώνει την ετήσιά του Διεθνή Συνδιάσκεψη με διεθνή πάνελ και ομι-
λητές από το Black Lives Matter στις ΗΠΑ, από το αντιφασιστικό κίνημα στην Ελλάδα αλλά
και όλο τον κόσμο. 



«Τον είδα στην αυλή μου και πήρα την
καραμπίνα και έριξα. Δεν ήθελα να
προκαλέσω κακό».  Αυτά φέρεται να

υποστήριξε στους αστυνομικούς ο άνδρας ο
οποίος είδε έναν νεαρό Ρομα να μπαίνει στην
αυλή του σπιτιού του σε χωριό του Δήμου Μεσ-
σήνης για να ληστέψει και τον πυροβόλησε με
κυνηγετική καραμπίνα με αποτέλεσμα να χάσει
ακαριαία τη ζωή του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέ-
σα ενημέρωσης οι Ρομά που ήταν μαζί με τον
νεαρό ισχυρίζονται πως μπήκε στο κτήμα του
ηλικιωμένου για να μαζέψει απλά μερικά λεμό-
νια και όχι για να ληστέψει. “Hταν μόλις 18 χρο-
νών. Ό,τι και να έκανε δεν έπρεπε να το σκοτώ-
σει», λέει o πατέρας του νεκρού. Να έπαιρνε
την αστυνομία. Να μην σκότωνε. Τον πυροβό-
λησε τρεις φορές. Όχι μία. Τρεις». 

Αυτά έγραφαν τα ΝΕΑ  τη μέρα της δολοφο-

νίας ενώ το βράδυ της Παρασκευής, η οργή
ξεχείλισε σε δεκάδες σημεία σε Αττική, Στερεά
Ελλάδα και Πελοπόννησο, καθώς χιλιάδες Ρο-
μά προχώρησαν σε μαζικές διαμαρτυρίες απο-
κλείοντας δρόμους, ακόμη και στήνοντας οδο-
φράγματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποι-
ος ή κάποια Ρομά χάνει τη ζωή του/της από τα
σκάγια κάποιου όπλου. Θυμίζουμε εδώ μόνο
την περίπτωση της 13χρονης Ρομά που πυρο-
βολήθηκε  από επιχειρηματία στην Άμφισσα
και έχασε τη ζωή της το 2018.  
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ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ
Μέσα 
στις λάσπες

Έξω οι ναζί
από τους
δήμους

«Aυτονόητα μια προσωρινή
δομή που κατασκευάστηκε
σε λίγες ημέρες θα αντιμε-

τωπίσει προβλήματα», δήλωσε ξεδιάν-
τροπα ο υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου Μηταράκης για τις εικόνες
ντροπής με τις πλημμυρισμένες σκη-
νές στο στρατόπεδο του Καρά Τεπέ
στην Λέσβο. 

Η πλημμύρα ήρθε να αναδείξει τις
άθλιες συνθήκες στις οποίες η ελληνι-
κή κυβέρνηση υποχρεώνει να ζουν χι-
λιάδες οικογένειες σε μια περιοχή
επιρρεπή σε πλημμύρες, με τις σκηνές
τοποθετημένες κατευθείαν πάνω στο
χώμα, χωρίς καν αδιάβροχα προστα-
τευτικά από πάνω, χωρίς κανένα έργο
αποστράγγισης, με μηδενικές υπηρε-
σίες Υγείας από το κράτος. Ήδη η
Ύπατη Αρμοστεία έχει καταγγείλει
«κρίσιμα κενά στις υπηρεσίες αποχέ-
τευσης» ζητώντας «περισσότερες με-
ταφορές προσφύγων στην ηπειρωτική
χώρα, σε κατάλληλα καταλύματα».

Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάνει
απολύτως τίποτε για να προστατεύσει
αυτόν τον κόσμο αλλά έχει ανακοινώ-
σει το κλείσιμο σπουδαίων δομών υπο-
στήριξης όπως αυτή που έχει δοθεί
εδώ και οκτώ χρόνια στον χώρο των
πρώην κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ στη
Νεάπολη Λέσβου από το Δήμο για τη
φιλοξενία ιδιαίτερα ευάλωτων προ-
σφύγων και αιτούντων άσυλο. 

Κύμα συμπαράστασης
Για την υπεράσπιση της δομής του

ΠΙΚΠΑ που η κυβέρνηση είχε ανακοινώ-
σει ότι θα εκκενώσει στις 12 Οκτώβρη,
έχει ξεσηκωθεί ένα μεγάλο διεθνές κύ-
μα συμπαράστασης που ξεκινάει από
τους κατοίκους του νησιού -που με επι-
στολές και μηνύματα απαιτούν να στα-
ματήσει η εκκένωση της δομής- ενώ το
αίτημα έχει κοινοποιήσει στο ίδιο το
υπουργείο με επιστολή της η Ομάδα
της Αλληλεγγύης Λέσβου, χωρίς αυτό
ποτέ να απαντήσει. Όπως αναφέρει
ανάμεσα σε άλλα στην ανακοίνωσή της:

“Οι διαμένοντες στο ΠΙΚΠΑ εκφρά-
ζουν την απόγνωση τους μπροστά
στην προοπτική μεταφοράς τους στη
“νέα Μόρια”, όπως αποκαλείται το νέο
ΚΥΤ λόγω των ακατάλληλων συνθηκών
διαβίωσης. Εκφράζουν επίσης τον φό-
βο τους για τις επισφαλείς υγειονομι-
κές συνθήκες που επικρατούν και την
εκτός ελέγχου έξαρση του COVID-19
στο καμπ. Κάνουμε ύστατη έκκληση
στην κυβέρνηση να ανακαλέσει την εν-
τολή προς την αστυνομία για την απο-
μάκρυνση των ανθρώπων αυτών και να
συνεχίσει η παραμονή τους στη δομή
του ΠΙΚΠΑ μέχρι να πραγματοποιηθεί
η μεταφορά τους σε κατάλληλες για
ευπαθείς ομάδες δομές”.

“Σκάνδαλο και παράνομη πράξη
η μη έκπτωση ακόμη του Κασι-
διάρη από το δημοτικό συμ-

βούλιο της Αθήνας” αναφέρει σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας.

“Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγ-
κληματική οργάνωση άνοιξε ξανά το ζήτη-
μα της λειτουργίας της παράταξης Ελληνι-
κή Αυγή που έστησε ο Μιχαλολιάκος στην
Αθήνα το 2010. Υπενθυμίζουμε ότι συμμε-
τείχε στις δημοτικές εκλογές του 2019 με
επικεφαλής τον τότε υπόδικο και νυν κατα-
δικασμένο για διεύθυνση Η.Κασιδιάρη.

Οι ευθύνες του Δημάρχου Μπακογιάν-
νη αλλά και του υπουργού Τ.Θεοδωρι-
κάκου και του υφυπουργού Θ.Λιβάνιου
είναι τεράστιες. Ουδείς κίνησε την διαδι-
κασία να θέσει σε αργία τον Κασιδιάρη,
κάτι που πρόβλεπε και προβλέπει ρητά
η νομοθεσία...  Αλλά ακόμα και τώρα ο
Κασιδιάρης δεν έχει αποπεμφθεί από το
Δημοτικό συμβούλιο , όπως επιβάλλει ο
νόμος!

Απαιτούμε την άμεση έκπτωση του
Κασιδιάρη από τη θέση του δημοτικού
συμβούλου Αθήνας”.

Σε ανακοίνωσή της η Ανταρσία στο Λι-
μάνι του Πειραιά αναφέρει: “Είναι πρό-
κληση οι καταδικασμένοι ναζί να έχουν
ακόμα γραφείο ως ‘δημοτική παράταξη’
μέσα στο Δημαρχείο. Είναι πρόκληση να
συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο μέ-
λη και στελέχη της εγκληματικής οργάνω-
σης που εκλέχτηκαν με την ανοιχτή στή-
ριξή της”. Αντίστοιχα αιτήματα ήδη εκ-
φράζονται και στους ελάχιστους δήμους
και στις περιφέρειες όπου υπάρχουν σύμ-
βουλοι της εγκληματικής οργάνωσης.

ΙΡΑΚΙΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Τους πέταξαν στο δρόμο

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν την πε-
ρασμένη Παρασκευή Ιρακινοί πρόσφυ-
γες έξω από την Υπηρεσία Ασύλου, δια-

μαρτυρόμενοι για τις μαζικές απορρίψεις ασύ-
λου και ζητώντας στέγη για όσους κοιμούνται
στο δρόμο. Νέα διαμαρτυρία ετοιμάζουν προς
την ΕΕ.

Την ίδια στιγμή σε συνέντευξη Τύπου ο υπουρ-
γός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μηταράκης
ανακοίνωσε μέτρα με τα οποία απειλεί να κλιμα-
κώσει την επίθεση στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε: “Τη μεί-
ωση των ροών κατά 73% σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά”, με τις αφίξεις το πρώτο εννιά-
μηνο του 2020 να είναι 12.289 - και τον ελάχιστο
αυτό αριθμό να αποδεικνύει πόσο ψεύτικη ήταν
η προπαγάνδα περί “αυξημένων ροών” και
“τουρκικού σχεδίου” που ακούγαμε όλη τη χρο-
νιά. (Το 2015 οι πρόσφυγες που πέρασαν από
την χώρα ήταν περίπου 1 εκατομμύριο).  

Ο υπουργός μίλησε ξανά για “επίσπευση της

διαδικασίας έκδοσης (απόρριψης) αποφάσεων
ασύλου”, “τη δημιουργία θετικού ισοζυγίου ανα-
χωρήσεων- αφίξεων” αλλά και για περαιτέρω
“έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων” δείγ-
ματα του οποίου πήραμε πρόσφατα με το κυνήγι
μαγισσών που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση σε
εργαζόμενους σε ΜΚΟ που βοηθούσαν τους πρό-
σφυγες με κατηγορία ακόμη και για “κατασκοπία”. 

Ανακοίνωσε επίσης τον “περιορισμό παροχών
(σε στέγη και επίδομα) σε αναγνωρισμένους πρό-
σφυγες στον ένα μήνα από την αναγνώρισή
τους” που θα σημάνει χιλιάδες νέους άστεγους,
ενώ επιμένει στην δημιουργία “κλειστών ελεγχό-
μενων κέντρων στα νησιά” με στόχο το 2021 να
υπάρξει “μείωση δομών σε 26 δομές από 32” και
“ως το τέλος του 2020 να σταματήσει η λειτουρ-
γία ξενοδοχείων ως δομών φιλοξενίας”.

Λιγότερες δομές-περισσότερα στρατόπεδα
φυλακές, περισσότερες απελάσεις-λιγότερες
αφίξεις είναι το ρατσιστικό ισοζύγιο της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη. 

ΟΡΓΗ ΡΟΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δώστε βίζα στον αδελφό Λουκμάν

Οι γονείς και ο αδελφός
του Σαχζάτ Λουκμάν
επικοινώνησαν με την

ΚΕΕΡΦΑ και την Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδος “η Ενότη-
τα” για να εκφράσουν την χα-
ρά τους για την καταδίκη των
νεοναζί δολοφόνων της Χρυ-
σής Αυγής. 

“Σας χαιρετώ. Να έχετε την
ευχή του μεγαλοδύναμου Θε-
ού. Θέλω να ευχαριστήσω την
ελληνική δικαιοσύνη που έδω-
σε για δεύτερη φορά δικαιο-
σύνη στο παιδί μου” είπε ο
Χαντίμ Χουσεΐν αναφερόμε-
νος στην καταδίκη της εγκλη-
ματικής οργάνωσης και τους
δολοφόνους του παιδιού του
που καταδικάστηκαν για έντα-
ξη σε αυτήν. “Ευχαριστώ την
Πακιστανική Κοινότητα Ελλά-
δος και τον Τζαβέντ Ασλάμ.

Επί 7 χρόνια τρέξανε μαζί
μου, δεν με άφησαν μόνο και
γι’ αυτό πήραμε το δίκιο μας.
Ευχαριστώ τους δικηγόρους
μου, το κύριο Ζώτο και τους
άλλους που όλα αυτά τα χρό-
νια με υποστήριξαν και δι-
καιώθηκα. Ευχαριστώ τον Πέ-
τρο και την κίνηση του (ΚΕΕΡ-
ΦΑ) που έτρεχαν μαζί μου και
τώρα είμαστε δικαιωμένοι.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους Έλληνες και τις Ελληνί-
δες που μας συμπαραστάθη-
καν. Όσο το παιδί μας ζούσε
μας έστελνε χρήματα από τη
δουλεία του και έτσι ζούσαμε.
Τα τελευταία 7 χρόνια περνά-
με πολύ δύσκολα και για αυτό
ζητάμε την υποστήριξη σας.”

Να θυμίσουμε ότι αρχικά η
δολοφονία είχε επιχειρηθεί να
κουκουλωθεί σαν αποτέλεσμα
διαπληκτισμού δι' ασήμαντον

αφορμή για να αναγνωριστεί
στη συνέχεια το ρατσιστικό κί-
νητρο στην δολοφονία και τώ-
ρα και η οργανωμένη τους έν-
ταξη.  

“Είμαστε μια πολύ φτωχή οι-
κογένεια και ο υιός μας όταν
ζούσε μας βοηθούσε. Έστελνε
λεφτά και είχαμε βοήθεια. Τώ-
ρα ο δεύτερος υιός μας δεν
έχει δουλειά. Έχουμε ανάγκη
από την υποστήριξη σας” είπε
η Σουγκράν Μπίμπι, μητέρα
του Σαχζάτ Λουκμάν. Η ΚΕΕΡ-
ΦΑ ζητά να χορηγηθεί βίζα και
άδεια παραμονής στον Φεϋζάλ
Λουκμάν, το μεγάλο αδελφό
της οικογένειας ώστε να εργα-
στεί και να βοηθήσει την οικο-
γένεια. Καταθέστε την ενίσχυ-
σή σας στον λογαριασμό της
μητέρας του Σαχζάτ Λουκμάν:
IBAN
PK22MEZN0044010103480765

9/10, Συγκέντρωση προσφύγων στην Υπ. Ασύλου. 

Φ
ω

τό
: Κ

ΕΕ
ΡΦ

Α



Νο 1443, 14 Οκτώβρη 2020
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 15 Oκτώβρη

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Χειρόφρενο τραβάνε τα λεωφορεία στις 15 Οκτώβρη, με την
24ωρη απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφο-
ρών Ελλάδας. Οι εργαζόμενοι των συγκοινωνιών προστίθενται

στους κλάδους που θα απεργήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα και θέ-
τουν σαν κεντρική αιχμή την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης που επιχει-
ρεί η κυβέρνηση αναθέτοντας μέρος του συγκοινωνιακού έργου στα
ΚΤΕΛ. Ουσιαστικά και στον τομέα των συγκοινωνιών, η κυβέρνηση
πράττει με παρόμοιο με την Υγεία τρόπο. Αντί για να ενισχύσει τις δη-
μόσιες υπηρεσίες, χρησιμοποιεί την πανδημία ως ευκαιρία για να προ-
ωθήσει το ξεπούλημά τους και να θησαυρίσουν οι ιδιώτες φίλοι της.

“Ενώ τουλάχιστον 500 λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΣΥ, που έχουν αγο-
ραστεί με χρήματα του ελληνικού λαού παραμένουν παροπλισμένα
στα αμαξοστάσια και μπορούν να επισκευαστούν με αμελητέο κό-
στος, η κυβέρνηση με τη σύμπραξη της διοίκησης της ΟΣΥ και του
ΟΑΣΑ, σκέφτηκε ως 'λύση'  για να πυκνώσουν τα δρομολόγια να ανα-
θέσει, χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια και χωρίς έλεγχο, το έργο της
αστικής συγκοινωνίας στους ιδιώτες των ΚΤΕΛ” καταγγέλει η ΟΣΜΕ. 

“Οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, αλλά και οι
εργαζόμενοι των ΚΤΕΛ που αποτελούν τα πρώτα θύματα της νεοφιλε-
λεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης, δεν θα ανεχθούν την απαξίωση
και την παράδοση της δημόσια συγκοινωνίας στους ιδιώτες των
ΚΤΕΛ, οι οποίοι, μετά και την κατάργηση του Γενικού Κανονισμού
Προσωπικού ΚΤΕΛ, ανεξέλεγκτα απομυζούν την εργασιακή δύναμη
του προσωπικού, σε βάρος και της οδικής ασφάλειας” καταλήγει η
Ομοσπονδία.

Όλοι/ες στο δρόμο για την Υγεία! Από σύν-
θημα μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυ-
τή την Πέμπτη 15 Οκτώβρη, καθώς όλοι οι

εργαζόμενοι του δημοσίου απεργούν και διαδηλώ-
νουν μαζί με τους εργαζόμενους των δημόσιων νο-
σοκομείων. 24ωρη απεργία έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ,
μετά από πρόταση των Παρεμβάσεων στο τελευ-
ταίο της Γενικό Συμβούλιο, δίνοντας πανδημοσιοϋ-
παλληλική έκταση στην ήδη προκηρυγμένη 24ωρη
απεργία της ΠΟΕΔΗΝ. Στις 8:30πμ στην πλ. Μαβί-
λη καλούν απεργιακή συγκέντρωση οι εργαζόμε-
νοι των νοσοκομείων. Στις 10πμ στην πλατεία
Κλαυθμώνος η ΑΔΕΔΥ, με την προοπτική να ενω-
θούν οι απεργοί του δημοσίου με τους υγειονομι-
κούς που θα έχουν φτάσει με πορεία. Ο Συντονι-
σμός Εργατικής Αντίστασης καλεί το Εργατικό
Κέντρο Αθήνας κι όλα τα εργατικά κέντρα να κη-
ρύξουν απεργιακή κινητοποίηση στις 15/10, δίνον-
τάς της χαρακτηριστικά πανεργατικού ξεσηκωμού.
Ήδη η ΟΣΜΕ, το συνδικάτο των εργαζόμενων στις
μεταφορές που υπάγεται στη ΓΣΕΕ, καλεί σε
24ωρη απεργία και οι εργαζόμενοι στις Σταθερές
Συγκοινωνίες (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ) συμμετέχουν
με στάση εργασίας 2μμ-5μμ.

Η μαζική απεργία είναι η μόνη δύναμη που μπο-
ρεί να σταματήσει την τραγωδία του κορονοϊού
πριν πάρει ολέθριες διαστάσεις. Καθημερινά κατα-
γράφονται εκατοντάδες νέα κρούσματα, ενώ 500
συνάνθρωποί μας έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους.
Και η κυβέρνηση κάνει αυτό που έκανε από την
αρχή. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει την πανδημία
με (παράλογα τις περισσότερες φορές) περιορι-
στικά μέτρα, χωρίς να δίνει φράγκο για να φτιάξει
δημόσια νοσοκομεία που να μπορούν να ανταπο-
κριθούν στην πρόκληση. Αντίθετα σπαταλάει εκα-
τομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Ενισχύει φί-
λους της κλινικάρχες δίνοντας προτεραιότητα
στην ιδιωτική Υγεία, εις βάρος της δημόσιας. Χρη-
ματοδοτεί αθρόα τις αστυνομικές της δυνάμεις για
να επιτίθενται με ασφυξιογόνα εναντίον μαθητών/
τριών και αντιφασιστών/τριών όπως είδαμε μέσα
σε ελάχιστες μέρες την περασμένη εβδομάδα. Και
φυσικά κάθε τόσο δίνει το απαραίτητο χαρτζιλίκι
στα αγαπημένα της ΜΜΕ για να συντηρείται η
προπαγανδιστική μηχανή του Μητσοτάκη. Πόσους
γιατρούς, νοσηλευτές, καθαρίστριες, πόσα δωρε-
άν τεστ, πόσες νέες ΜΕΘ σε δημόσια νοσοκομεία
ισοδυναμούν με αυτή τη σπατάλη; Αλλά και πό-
σους νέους εκπαιδευτικούς, νέες σχολικές αίθου-
σες, νέους εργάτες καθαριότητας, νέα περισσότε-
ρα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς θα μπορού-
σαν να παρέχουν προκειμένου να αλλάξουν οι συν-
θήκες που ευνοούν την εξάπλωση του κορονοϊού. 

Γι' αυτό και η απεργία της 15/10 δεν αφορά μό-
νο τους εργαζόμενους των νοσοκομείων. Ενώνει
τον διαρκή αγώνα των υγειονομικών με τις μαθητι-
κές καταλήψεις και τους απεργούς εκπαιδευτι-
κούς. Με τους εργαζόμενους των δήμων που –
όπως έδειξε η κατάληψη του ληξιαρχείου στον
Πειραιά - αναλαμβάνουν δράση για ασφαλείς συν-
θήκες εργασίας. Με τους εργαζόμενους στις συγ-
κοινωνίες που αντιστέκονται στη διάλυση και την
ιδιωτικοποίηση των ΜΜΜ. Με τους εργαζόμενους
στο πολιτισμό, τον τουρισμό, τον επισιτισμό και
κάθε κλάδο που αντιμετωπίζει “τα σπασμένα” της
κρίσης που επιδείνωσε η πανδημία.

Το αν μπορεί να νικήσει αυτός ο κόσμος το έδει-
ξε η αντιφασιστική επιτυχία της 7 Οκτώβρη. Με
απεργία τους αναγκάσαμε να συλλάβουν τους νε-
οναζί, με απεργία ξεκίνησε η δίκη, με απεργία κα-
ταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση. Με τον
ίδιο τρόπο δίνουμε και τη μάχη απέναντι στην παν-
δημία και την εγκληματική διαχείρισή της από την
κυβέρνηση. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Συνέχεια με συνέλευση δίνει ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης στις
18 Οκτώβρη στις 11πμ, στο Τριανόν, προκειμένου να οργανωθούν τα
επόμενα βήματα της μάχης μετά την απεργία της Πέμπτης. Θα υπάρ-

χει δυνατότητα και για διαδικτυακή συμμετοχή στη συνέλευση μέσω της
πλατφόρμας zoom.

“Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό τοπίο είναι αναγκαίο να συζητήσουμε συλλο-
γικά για την συνέχεια των αγώνων σε όλους τους εργατικούς κλάδους, σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και συνολικά πως οργανώνουμε την κλιμάκωση
και τον συντονισμό απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την εγκληματι-
κή πολιτική της, σε συνθήκες πανδημίας, οικονομικής κρίσης και άπλωμα
της φτώχειας και της ανεργίας”, λένε αγωνιστές και αγωνίστριες του Συντο-
νισμού. Συνεχίζουν στο κάλεσμά τους:

“Φτάνει πια! Δεν θα αφήσουμε καμιά κυβέρνηση να μας πάει στο δεύτερο
γύρο πανδημίας με περικοπές, λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις και απολύσεις.

Διεκδικούμε όλα τα αιτήματα που ανέδειξε το εργατικό κίνημα να γίνουνε
πράξη. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην Υγεία, την Παιδεία και τους Δή-
μους. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Στα σχολεία μέχρι 15 παιδιά
στην τάξη. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας σε όλο
το δημόσιο. Άμεση ενίσχυση του στόλου και του προσωπικού των ΜΜΜ.
Επίταξη χωρίς αποζημίωση στα αφεντικά, των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων,
των ξενοδοχείων και όλων των επιχειρήσεων που κλείνουν. Καμιά περικοπή
μισθών και συντάξεων, εγγυημένο μηνιάτικο για όλους. Δωρεάν μαζικά τέστ
και μέσων προστασίας για όλους. Να καταργηθούν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης των προσφύγων και των μεταναστών, να ανοίξουν όλα τα άδεια
κτήρια για να βρουν στέγη όλα τα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, άστε-
γοι, πρόσφυγες, Ρομά, μετανάστες χωρίς χαρτιά. Τέρμα στα αστυνομικά
μέτρα, τις απαγορεύσεις και την επίθεση σε συνδικάτα και συνδικαλισμό.

Η εργατική απάντηση γενικεύεται σε ένα κεντρικό αίτημα. Λεφτά για τις
ανάγκες μας! Φορολογήστε τους πλούσιους! Σταματήστε τους εξοπλισμούς
και την χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ. Και πάνω από όλα στάση πληρωμών και
διαγραφή του χρέους. Έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε να μην μείνει κα-
μιά και κανένας άνεργος, απλήρωτος, με κομμένο μισθό ή σύνταξη, χωρίς
προστασία στο νέο γύρο της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης.

Για κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια που παλεύει για αυτή την προοπτική,
την Κυριακή 18 Οκτώβρη συντονιζόμαστε στην ανοιχτή συνέλευση που κα-
λεί ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης, στον κινηματογράφο Τριανόν  για
να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα αγωνιστικής κλι-
μάκωσης και σύγκρουσης με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις επιθέσεις
της”.

Ηαπεργία στις 15 Οκτώβρη βγήκε από μια πραγματική
ανάγκη που γίνεται όλο και πιο έντονη. Την ανάγκη για

ένα δημόσιο σύστημα Υγείας που να μπορεί να αντιμετωπί-
σει την πανδημία. Την ανάγκη για μαζικές προσλήψεις στη
δημόσια Υγεία, για μονιμοποιήσεις, για αύξηση της χρημα-
τοδότησης, για επίταξη της ιδιωτικής Υγείας. 

Είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ η εικόνα των πολιτικών επι-
λογών της κυβέρνησης πάνω στο ζήτημα. Δίνονται ξεδιάν-
τροπα μεγάλα ποσά χρημάτων στον ιδιωτικό τομέα στερών-
τας τα από το δημόσιο. Οι ανεπάρκειες έτσι γίνονται πιο έν-
τονες, στα ήδη δοκιμαζόμενα από τις ελλείψεις, νοσοκο-
μεία. Όλο και περισσότερος κόσμος το βλέπει και γι' αυτό η
οργή εκφράζεται από περισσότερους εργαζόμενους αλλά
και πιο οργανωμένα σε σχέση με ένα προηγούμενο διάστη-

μα. Όλους τους μήνες από την άνοιξη μέχρι σήμερα είδαμε
τι σημαίνει κοροϊδία από τη μεριά της κυβέρνησης, αλλά κι
ότι όταν πιέζεις αγωνιστικά μπορείς να κατακτάς τα αυτο-
νόητα που ζητάς. Το είδαμε με τα υλικά, με την παραμονή
στη δουλειά επικουρικών και συμβασιούχων που απειλούν-
ταν με απόλυση κλπ. Πολύ περισσότερο είδαμε τι σημαίνει
να παλεύεις και να νικάς με την καταδίκη της ναζιστικής
συμμορίας της Χ.Α. Η αυτοπεποίθηση όλων έχει ανέβει και
η απεργία στις 15/10 θα είναι το επόμενο βήμα. Τους περι-
κυκλώσαμε όλοι μαζί και αναγκάσαμε να τους καταδικά-
σουν. Τους περικυκλώνουμε ξανά για να σώσουμε ζωές, για
τα ζητήματα που αφορούν την Υγεία μας και τις δουλειές
μας.

Στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας οργανώνουμε καθημερινά την
απεργία. Με συνεχείς περιοδείες, με ορισμό προσωπικού
ασφαλείας από την Επιτροπή Αγώνα, τους ίδιους τους ερ-
γαζόμενους, αλλά και με την μεγαλύτερη δυνατή προσπά-

θεια ότι εκείνη την ημέρα κλείνουμε απεργιακά.
Δεν μας αρκούν υποσχέσεις και μέτρα με το σταγονόμε-

τρο. Χρειαζόμαστε μόνιμες μαζικές προσλήψεις που σημαί-
νει κάλυψη όλων των κενών θέσεων, που φτάνουν τις δεκά-
δες χιλιάδες. 

Σε αυτή τη μάχη δεν είμαστε μόνοι μας. Η Υγεία αφορά
όλη την εργατική τάξη γιατί αυτή είναι η πρώτη που την
πληρώνει ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή.

Γι' αυτό κι απεργούμε όλοι μαζί την Πέμπτη αλλά μαζευό-
μαστε και συζητάμε για τα επόμενα αγωνιστικά βήματα την
Κυριακή 18/10, στη συνέλευση που καλεί ο Συντονισμός Ερ-
γατικής Αντίστασης. Για να ανταλλάξουμε όλες τις εικόνες
της αντίστασης πανελλαδικά και να δώσουμε συνέχεια.

Ζαννέτα Λυσικάτου
γιατρός,

μέλος Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκομείο Αγ.Σάββας,
Συντονιστικό Νοσοκομείων

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Επιτέλους βγήκε η απεργία που χρει-
αζόταν να γίνει εδώ και καιρό. Γιατί αυ-

τή είναι η 15η Οκτώβρη. Μια απεργία που
μας ενώνει με τους εργαζόμενους της
Υγείας και όλους όσους διεκδικούν υπηρε-
σίες που να ανταποκρίνονται στις κοινωνι-
κές ανάγκες. 

Όλες οι υπηρεσίες των δήμων είναι “στο
κόκκινο” αυτή τη στιγμή, λόγω της έλλει-
ψης προσωπικού. Προσπαθούν συνεχώς
να μπαλώνουν τρύπες με 8μηνες, 4μηνες
συμβάσεις ή άλλες συμβάσεις ορισμένου
χρόνου. Όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι
αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχι-
στεί άλλο. Ήταν απαίτηση προς την ομο-
σπονδία να προχωρήσει σε απεργιακή κι-
νητοποίηση κι έτσι την Πέμπτη 15/10 θα εί-
μαστε όλοι μαζί στο δρόμο. 

Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις. Καμία

υπηρεσία δεν έχει επαρκές προσωπικό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Βοή-
θεια στο Σπίτι (ΒσΣ) που εργάζομαι: Τον
καιρό της καραντίνας προστέθηκαν ενισχυ-
τικά στο ΒσΣ, συνάδελφοι που έκλεισαν οι
υπηρεσίες τους. Έτσι από τα 150 άτομα
που βοηθούσαμε, φτάσαμε να βοηθάμε
άλλους τόσους. Ανοίγοντας οι υπηρεσίες
ξανά, οι συνάδελφοι επέστρεψαν στα πό-
στα τους, δεν προσελήφθησαν όμως άλλοι
για να διατηρηθεί η ενίσχυση του ΒσΣ.
Έτσι είτε γινόμαστε λάστιχο για να εξυπη-
ρετούμε διπλάσιο κόσμο σε σχέση με πριν,
είτε μένει κόσμος ξεκρέμαστος. Και πολλοί
καταλήγουν σε ιδιωτικά γηροκομεία και
κλινικές που γίνονται εστίες διάδοσης του
κορονοϊού με δεκάδες κρούσματα. Ανάλο-

γα προβλήματα λόγω ελλείψεων υπάρχουν
στην καθαριότητα και παντού.

Απεργούμε λοιπόν στις 15/10 και στη
Θεσσαλονίκη. Στις 10:30πμ οι εργαζόμενοι
των νοσοκομείων συγκεντρώνονται στην
Υγειονομική Περιφέρεια και στις 11:30πμ,
όλοι μαζί στο Αγαλμα Βενιζέλου. Και συνε-
χίζουμε.

Δεν θα τελειώσει η μάχη με την απεργία
της Πέμπτης. Χρειάζεται συνέχεια και κλι-
μάκωση. Γι' αυτό θα συμμετέχουμε κι εμείς
στη συνέλευση του Συντονισμού Εργατι-
κής Αντίστασης την Κυριακή 18/10, για να
συντονιστούμε πανεργατικά και να δούμε
πως προχωράμε παρακάτω.

Νίκος Χατζάρας,
εργαζόμενος Βοήθεια στο Σπίτι,

μέλος ΔΣ Σωματείο Εργαζομένων Δήμου
Αμπελοκήπων - Μενεμένης

ΔΗΜΟΙΕίμαστε λίγες μέρες μετά τη μεγα-
λειώδη νίκη του αντιφασιστικού κι-

νήματος όπου η Χρυσή Αυγή χαρα-
κτηρίστηκε κι επίσημα ως εγκληματική
οργάνωση. Ήταν μια μεγάλη ιστορική
νίκη για όλη την κοινωνία όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. 

Μας έχει δώσει μεγάλη αυτοπεποί-
θηση ότι μπορούμε να νικάμε όταν κά-
νουμε τις κατάλληλες επιλογές και
δρούμε συντονισμένα, από τα κάτω κι
ενιαιομετωπικά. Ήταν μια μεγάλη νίκη
και για το κίνημα των εκπαιδευτικών
γιατί έχουμε δώσει μεγάλες μάχες
ενάντια στους φασίστες και το ρατσι-
σμό. Για να μπουν τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία, για να μην αφήσουμε να
χυθεί το ρατσιστικό δηλητήριο στις
σχολικές τάξεις. 

Συνεχίζουμε με την απεργία στις 15
Οκτώβρη. Έχουμε μπροστά μας μεγά-
λες μάχες. Τα σχολεία άνοιξαν με τε-
ράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό
προσωπικό και καθαρίστριες. Υπάρ-
χουν σχολεία που δεν έχουν καν αντι-
σηπτικά. Οι προσλήψεις που υπόσχον-
ται δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Αντ'
αυτών εφαρμόζουν ελαστικές σχέσεις
εργασίας, τρίμηνες συμβάσεις αναπλη-
ρωτών κλπ. Εξελίσσεται μια ολομέτω-
πη επίθεση της Νέας Δημοκρατίας. 

Απεργούμε μαζί με τους υγειονομι-
κούς γιατί η Υγεία και η Παιδεία είναι τα
δύο δημόσια αγαθά που βρίσκονται στο
προσκήνιο καθώς αφορούν όλη την κοι-
νωνία. Ζητάμε από τη μεριά μας επανα-

λαμβανόμενα τεστ covid σε μαθητές κι
εκπαιδευτικούς, 15 μαθητές ανά τάξη
και μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών
για να τηρούνται οι αποστάσεις και να
γίνεται μάθημα με ασφάλεια.

Γι' αυτό είναι κομβικής σημασίας η
απεργία στις 15/10. Χρειάζεται να δώ-
σουμε όλες τις δυνάμεις μας για την
επιτυχία της αλλά και για την κλιμάκω-
σή της. Στα Χανιά θα είμαστε στην
απεργιακή συγκέντρωση το πρωί της
Πέμπτης στην πλατεία Αγοράς. Χρει-
άζεται να δώσουμε συνέχεια με ακόμα
πιο δυναμικές απεργίες προκειμένου
να ξηλώσουμε την κυβέρνηση. Οι με-
γάλες νίκες έρχονται με τις μεγάλες
απεργίες.

Αλί Μουσταφάογλου, δάσκαλος
αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Χανίων

Συνέλευση
Συντονισμού 18/10

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

7/10, Αντιφασιστικό συλλαλητήριο στα Χανιά. Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης 24/6, Κινητοποίηση εργαζόμενων στους δήμους. Φωτό: Μάνος Νικολάου

16/6, Απεργία στα νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Με δεκάδες φοιτητές, από
την Αθήνα και άλλες πόλεις,
πραγματοποιήθηκε η πανελ-

λαδική σύσκεψη των φοιτητών του
ΣΕΚ στη Νομική και μέσω zoom. Το
άνοιγμα έκανε ο Παντελής Παναγιω-
τακόπουλος:

“Η ιστορική νίκη με την καταδίκη
των νεοναζί είναι αποτέλεσμα συγ-
κεκριμένων επιλογών που χρειάστη-
κε να τις παλέψουμε βήμα βήμα. Αυ-
τές ήταν η σύνδεση του αντιφασιστι-
κού κινήματος με τα εργατικά συνδι-
κάτα και τους φοιτητικούς συλλό-
γους, η επιμονή στη δίκη, να τους
απομονώσουμε γειτονιά τη γειτονιά
και η κοινή δράση από τα κάτω κόν-
τρα στις αυταπάτες ότι το δημοκρα-
τικό τόξο θα τους παλέψει. Η τρομε-
ρή συγκέντρωση έσπειρε τον ενθου-
σιασμό σε όλους. Βάζουμε στόχο να
εκφραστεί αυτή η δυναμική μέσα σε
αυτές τις συνθήκες στις σχολές
στην κόντρα με την κυβέρνηση.

Η Κεραμέως διαλύει τις σχολές με
την τηλεκπαίδευση. Ήδη αυτό έχει
ξεσηκώσει αντιδράσεις και από τους
πανεπιστημιακούς και από τους φοι-
τητές. Δεν μπορεί να γίνει μάθημα
με τέτοιο τρόπο. Μπαίνουν ταξικοί
φραγμοί στους πιο φτωχούς που
δεν έχουν πρόσβαση σε τεχνικά μέ-
σα. Είναι ταυτόχρονα επίθεση στο
συλλογικό τρόπο δράσης και πάλης
των φοιτητών, ώστε να σταματή-
σουν οι συνελεύσεις και να επιβλη-
θεί η εξατομίκευση. 

Πλάι στα σχολεία που παλεύουν,
διεκδικούμε ανοιχτές σχολές με
τους όρους των φοιτητών. Με ολιγο-
μελή τμήματα, προσλήψεις μελών
ΔΕΠ που έχουν να γίνουν πολλά
χρόνια, περισσότερες καθαρίστριες,
νέες αίθουσες και αξιοποίηση όλων
των υποδομών των Πανεπιστημίων.
Το φοιτητικό κίνημα έχει δώσει όλες
τις κόντρες με την κυβέρνηση από
την πρώτη στιγμή που ανέβηκε και
επιτέθηκε στο άσυλο. Οι Πρωτοετείς
μπαίνουν και αυτοί με όρεξη να γνω-
ρίσουν τις συλλογικές διαδικασίες
των συλλόγων και να παλέψουν. 

Xρειάζεται εμείς να μπούμε μπρο-
στά ανά σχολή για να ξαναγίνουν τα
Πανεπιστήμια ορμητήρια των αγώ-
νων και όχι νεκρά ντουβάρια, όπως
τα θέλει η Κεραμέως. Έχουμε πρό-
γραμμα με άμεση συνέχεια. Είναι η
απεργία της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη
15/10, το διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ στις
17 και 18 Οκτώβρη και η δίκη του
Ζακ στις 21/10.

Παρ' όλο που είναι κλειστές οι
σχολές, κάνουμε την προσπάθεια να
βρούμε τους φοιτητές με εξορμή-
σεις όπου μπορεί να βρίσκονται. Το
δοκιμάσαμε το προηγούμενο διά-
στημα και λόγω της δυναμικής που
συζητάμε, ανταποκρίθηκε πολύς κό-
σμος. 

Θέλουμε να ανοίξουμε την πολιτι-
κή συζήτηση σε όλους για να κερδη-
θούν στις επαναστατικές ιδέες και
να έχουμε ένα μεγαλύτερο ΣΕΚ στις
σχολές”. 

Εξόρμηση
“Στην εξόρμηση που κάναμε στο

ΠΑΔΑ, ήρθε εργαζόμενος της καθα-
ριότητας να μας πει πόσο χαρούμε-
νος είναι που μας βλέπει ξανά στη
σχολή. Κινδυνεύει να χάσει τη δου-
λειά του αν δεν υπάρχει κόσμος στις
σχολές”, δήλωσε η Εύα από τη ΣΔΟ-
ΚΕ. 

“Η κατάσταση είναι ότι στα πανε-
πιστήμια για να γίνει δια ζώσης μά-
θημα πρέπει να το ζητήσει ο καθη-
γητής, να βρει μόνος του αίθουσα,
να φροντίσει για την απολύμανση
και τα μέτρα προστασίας. Πλήρης
ατομική ευθύνη. Με την τηλεκπαί-
δευση πετιέται ένα 25% εκτός. Μια
πτέρυγα των ΦΕΠΑ που είναι υπό
κατάρρευση έχει εκκενωθεί για να
ανακαινιστεί, άρα πρωτοετείς της
ΦΛΣ θα μείνουν εκτός Εστίας”, συ-
νέχισε. 

“Με τον ενθουσιασμό που έχει ο
κόσμος που τσακίσαμε τη Χρυσή
Αυγή, οργανώνουμε τη σύγκρουση
με την κυβέρνηση της ΝΔ που είναι
ενάντια σε πρόσφυγες, μαθητές,
φοιτητές και εργάτες. Γι' αυτό είναι
πολύ σημαντική η απεργία της ΑΔΕ-
ΔΥ την Πέμπτη”, τόνισε η Μαρία
από τη Φιλολογία στη Φιλοσοφική
Αθήνας. “Φοβούνται να ανοίξουν τις
σχολές γιατί ξέρουν ότι θα γίνουν
καταλήψεις και αυτή τη φορά πιο
πολιτικές από ποτέ. Χρειαζόμαστε
το επαναστατικό κόμμα που συνδέει
όλες τις μάχες”.

“Η τεράστια ανταπόκριση μπρο-
στά στις 7/10 δείχνει ότι οι ιδέες μας

περνάνε στη νέα γενιά”, σημείωσε ο
Βαγγέλης από το Πολυτεχνείο στα
Χανιά. “Στο Πολυτεχνείο γίνονται
όλα ηλεκτρονικά, δεν υπάρχει καμία
επαφή με τη σχολή και των φοιτη-
τών μεταξύ τους. Οι πρωτοετείς κα-
νονικά τέτοιες μέρες γνωρίζονται με
άλλο κόσμο, αλλά αυτό φέτος δεν
υπάρχει. Σε πολλές σχολές δεν γί-
νονται ούτε τα εργαστήρια. Πήγαμε
να διεκδικήσουμε να γίνονται μαθή-
ματα από κοντά και πήραμε απάντη-
ση από αντιπρύτανη ότι δεν αναγνω-
ρίζει το σύλλογο φοιτητών γιατί δεν
έχουν γίνει εκλογές και ότι πρέπει
να γίνουν ηλεκτρονικά”.

“Από πέρσι, στο Βόλο είχαμε μαζι-
κές συνελεύσεις και καταλήψεις
ενάντια στη Νέα Δημοκρατία”, είπε
ο Τάσος από το Πολυτεχνείο στο
Βόλο. “Για τις 8 Μάρτη, τη μέρα της
γυναίκας, οργανώσαμε δυο εκδηλώ-
σεις στις σχολές και μαζικά οι φοιτη-

τές κατέβηκαν στην κινητοποίηση.
Έγινε τεράστια πορεία για την καύ-
ση σκουπιδιών στην ΑΓΕΤ και ακο-
λούθησε τριήμερο καταστολής που
κατέληξε στη δολοφονία του Μάγ-
γου. Σήμερα, η Κεραμέως είναι η πιο
μισητή υπουργός, που επιτίθεται
στις καταλήψεις των μαθητών και
τώρα διαλύει ακόμα περισσότερο τα
δημόσια Πανεπιστήμια. Όλα αυτά εί-
ναι εμπειρίες που χρειάζεται να τις
αξιοποιήσουμε, να οργανώσουμε
συζητήσεις κάθε βδομάδα και να
ανακτήσουμε τη συλλογικότητα των
φοιτητών που θέλουν να σπάσουν”.

“Η 7/10 ήταν πολιτικό καύσιμο και
για το εργατικό και για το φοιτητικό
κίνημα”, επισήμανε η Ιλιρίντα από το
Πολιτικό της Νομικής Αθήνας. “Σε
σπίτια φοιτητών, με πολλούς γονείς
που πετάχτηκαν στην ανεργία, είναι
σε αναστολή εργασίας ή δουλεύουν
εκ περιτροπής, επιβάλλουν τα τηλε-
μαθήματα. Εξαφανίζονται μαθήματα
επιλογής γιατί πολλοί διδάσκοντες
συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά δεν έγι-
ναν προσλήψεις. Θέλει και τη μάχη
για τα ΜΜΜ. Πώς θα φτάνουν στις
σχολές τόσοι φοιτητές, που ανησυ-
χούν ότι θα κολλήσουν, με τέτοιο
συνωστισμό στα λεωφορεία;”.

Δράση
“Μέσα σε αυτές τις δύσκολες για

την παρέμβαση της Αριστεράς συν-
θήκες, χρειάζονται κάθε βδομάδα
μαζέματα και εκδηλώσεις”, τόνισε η
Μαρία, από το ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ.
“Έχουμε να παλέψουμε ότι θα ανοί-
ξουν οι σχολές. Εκτός από τα μαθή-
ματα, είναι και χώρος δράσης για
τους φοιτητές και τους φοιτητικούς
συλλόγους. Οι σχολές είναι και ερ-
γατικοί χώροι, χρειάζονται και κοινά
μαζέματα φοιτητών και εργαζόμε-

νων του Πανεπιστημίου. Ότι υπάρχει
τεράστια δυναμική στους φοιτητές
φαίνεται και από τη σχολή μου, που
το προηγούμενο διάστημα κατάφε-
ρε να βγάλει κατάληψη μετά από 11
χρόνια”.

“Στο τμήμα μου, έγινε συνέλευση
για τα ζητήματα της σχολής από το
πρόγραμμα σπουδών μέχρι το κυλι-
κείο που δεν έχουμε και την καθα-
ριότητα”, είπε ο Σάββας από το
Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ. “Λόγω του
μικρού αριθμού φοιτητών έχουμε τη
δυνατότητα να κάνουμε δια ζώσης.
Αυτό είναι θετικό αλλά αναδεικνύον-
ται όλα τα προβλήματα από τις ελ-
λείψεις προσωπικού. Επίσης, στη
Θεσσαλονίκη έχει ανοίξει μια μεγά-
λη μάχη τις τελευταίες τρεις βδομά-
δες ενάντια στις απολύσεις των ερ-
γολαβικών εργαζόμενων στη φοιτη-
τική λέσχη. Μετά από κινητοποι-
ήσεις σε συνεργασία με τους φοιτη-
τές το 80% επαναπροσλήφθηκε, αλ-
λά με εκδικητικούς όρους. Συνεχί-
ζουμε να τους πάρουν όλους πίσω
με συλλογικές συμβάσεις”.

“Όλος αυτός ο αναβρασμός μπρο-
στά στις 7/10 από μαθητές, φοιτη-
τές, εργατικά σωματεία και social
media, αλλά και η τεράστια νίκη με
την απόφαση, δυνάμωσε τον αντιφα-
σιστικό αγώνα σε όλη την Ευρώπη.
Στις σχολές αν περάσει η τηλεκπαί-
δευση θα είναι πρόβλημα στην φοι-
τητική ζωή και την πολιτικοποίηση,
πράγμα που βολεύει πολύ τον νεοφι-
λελευθερισμό”, δήλωσε η Παναγιώ-
τα από την Πάντειο.

“Δεν είναι όλες οι δυνάμεις της
Αριστεράς καθαρές για τις μάχες
που έχουμε να ανοίξουμε απέναντι
στην κυβέρνηση” τόνισε η Άννα από
το Ιστορικό της ΦΛΣ. “Χρειάζεται η
συνεπής παρέμβασή μας με τα υλι-
κά μας, την εφημερίδα και το περιο-
δικό, για να πάει το κίνημα παραπέ-
ρα. Οι φοιτητές εκτιμούν ότι μιλάμε
πολιτικά και ότι έχουμε έντυπα”. 

“Κάποιες σχολές έχουν ξεκινήσει
εργαστήρια, αλλά χωρίς καθαρί-
στριες ώστε να απολυμαίνεται ο χώ-
ρος πριν μπει το επόμενο τμήμα. Εί-
ναι ελάχιστες, πληρώνονται με 300
ευρώ και δεν τους δίνουν καν δωρε-
άν μάσκα.”, είπε η Αρετή από το Χη-
μικό Ιωαννίνων. “Δεν υπάρχουν επί-
σης αρκετοί καθηγητές για να σπά-
σουν αυτά τα τμήματα. Είναι μεγάλη
η μάχη για προσλήψεις. Όσο είναι
κλειστά τα Πανεπιστήμια, βρίσκουν
την ευκαιρία να περάσουν επιθέσεις.
Στα Γιάννενα, η Σύγκλητος ζήτησε
τα ενοίκια, από 2 ως 6 χιλιάδες ευ-
ρώ στον καθένα, ενώ έχει κατακτη-
θεί από το σύλλογο εστιακών ότι δεν
τα πληρώνουν”.

Μάνος Νικολάου
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7/10, Μπλοκ φοιτητικών συλλόγων στο μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο της Αθήνας. Φωτό: Γιώργος Πίττας

Ανοιχτές σχολές με τους όρους των φοιτητών

7/10, Χαιρετισμός της Μ. Καστελιώτη,
φοιτήτριας Φιλοσοφικής έξω από το

Εφετείο. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Μια μαθητική
εφημερίδα 
με παράδοση

Οι μαθητές/τριες Anticapitalista παίζουν καθοριστικό
ρόλο στον ξεσηκωμό των σχολείων και τον συντονι-
σμό τους από την εποχή του τεράστιου αντιπολεμι-

κού κινήματος το 2003. Τότε ξεκίνησαν να κυκλοφορούν
και την ομώνυμη μαθητική εφημερίδα που γράφουν οι ίδιοι.

Σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές του μαθητικού κι-
νήματος, στην εξέγερση τον Δεκέμβρη του 2008, οι μαθη-
τές Anticapitalista χρειάστηκε να δώσουν σκληρή μάχη για
το πόσο αναγκαίο ήταν αυτή η εξέγερση της νεολαίας να
συνδεθεί με τις αντιστάσεις του εργατικού κινήματος. Κόν-
τρα στις απόψεις που θέλανε σκέτο πετροπόλεμο με τους
μπάτσους από το πρωί ως το βράδυ, οι Anticapitalista επέ-
μεναν ότι η νίκη θα έρθει με τις απεργίες της εργατικής τά-
ξης που όχι μόνο «μπορεί να γκρεμίσει την κυβέρνηση των
δολοφόνων» αλλά να ανατρέψει συνολικά τον καπιταλισμό.

Αυτή ήταν η εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς, όταν
το κίνημα πάλευε πανεκπαιδευτικά ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση της Παιδείας μέσω της αλλαγής του άρθρου 16
του Συντάγματος. Νίκησε αφενός λόγω της επιμονής του
με τις φοιτητικές καταλήψεις διαρκείας και τις απεργίες
των δασκάλων, αλλά πολύ περισσότερο γιατί αυτός ο αγώ-
νας για δημόσια και δωρεάν Παιδεία, έγινε κτήμα όλων
των εργατικών συνδικάτων.

Οι μαθητές/τριες Anticapitalista συζητούν συλλογικά στα
μαθητικά φόρουμ, αναλαμβάνουν να διαβάσουν βιβλία από
τους κλασσικούς του Μαρξισμού –Λένιν, Τρότσκι, Ρόζα,
Τ.Κλιφ– και γράφουν άρθρα στο “Anticapitalista” όπως «Το
Κομμουνιστικό Μανιφέστο» και «Μεταρρύθμιση ή Επανά-
σταση». Στο ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης, άρθρα
όπως «Όχι η κρίση στις πλάτες μας» βοηθούσαν τους μα-
θητές να κατανοήσουν την οικονομική κρίση του συστήμα-
τος κάνοντας τη σύνδεση με την πάλη για «Λεφτά στην
Παιδεία, όχι στις τράπεζες».

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια και μαζί με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ, οργανώθηκε η μάχη για να απομονωθούν οι φασίστες
και το ρατσιστικό δηλητήριο από τα σχολεία. Πάλι μέσα
από την εφημερίδα δίνονταν εξηγήσεις από που προέρχε-
ται ο ρατσισμός και ο φασισμός και πως τα παλεύουμε. Το
τεύχος του Σεπτέμβρη 2009 έχει τίτλο «Απελάστε του κα-
πιταλιστές, όχι τους μετανάστες». Από κει και πέρα κάθε
τεύχος έχει σταθερά άρθρα για αυτές τις μάχες, ενδεικτι-
κά «Χρυσή Αυγή - συμμορία νεοναζί», «Ιθαγένεια για όλα
τα παιδιά», «Όχι στην ομοφοβία».

Οργανώθηκαν εκδηλώσεις στα σχολεία μαζί με τη μέρα
δράσης κάθε μέσα Μάρτη ενάντια στον φασισμό και τον
ρατσισμό. Χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες έχουν συμμετά-
σχει σε αυτές τις δράσεις, που τους βοήθησαν να μπολια-
στούν οι αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές ιδέες μέσα
τους και να παλέψουν για σχολεία χωρίς ρατσισμό και φα-
σίστες, ανοιχτά για κάθε μετανάστη. 

Σήμερα σε περίοδο ατελείωτης κρίσης και σαπίλας του
συστήματος, η ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας και η δί-
ψα για επαναστατικές ιδέες βαράει κόκκινο. Από το κίνημα
των καταλήψεων για 15 μαθητές ανά τάξη ως την καταδίκη
της Χ.Α, από το LGBTQ κίνημα μέχρι το «Αλλάξτε το σύ-
στημα, όχι το κλίμα», οι μαθητές/τριες παλεύουν για τα
πάντα. Σε αυτές τις συνθήκες ξαναβγαίνει το εφημεριδάκι
Anticapitalista, πιο πολύτιμο από ποτέ.

Ορέστης Ηλίας

Συνέλευση έκαναν οι μαθητές Anti-
capitalista την Κυριακή 11 Οκτώ-
βρη με μαθητές από Αττική, αλλά

και από Βόλο και Ηράκλειο Κρήτης που
συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Αλέξανδρος
Κοροβέσης:  

“Ερχόμαστε από μια τεράστια αντιφα-
σιστική νίκη, την καταδίκη των νεοναζί,
που δεν ήταν δεδομένη. Οι προθέσεις
του κράτους φάνηκαν από τις πολλές
καθυστερήσεις και τα εμπόδια για να
ξεκινήσει η δίκη και να προχωρήσει με
γρήγορο ρυθμό, αλλά και από την εισή-
γηση της εισαγγελέως που τους αθώω-
νε μέχρι τον διορισμό της Ζαρούλια στη
Βουλή τις παραμονές της απόφασης.
Για πολλά χρόνια είχαν ασυλία από τις
κυβερνήσεις να κάνουν επιθέσεις. Η συ-
νέχεια χρειάζεται να είναι ενάντια στην
κυβέρνηση και τον ρατσισμό. Στις 17/10
θα είμαστε με αντιφασιστικές συγκεν-
τρώσεις έξω από τα καμπ των προσφύ-
γων και στις 18/10 θα συζητήσουμε τη
νίκη μας και τη συνέχεια στο Τριανον.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τη μάχη για
ένα καλύτερο και ασφαλές για την
υγεία μας δημόσιο σχολείο. Οι αντικαπι-
ταλιστές μαθητές μπαίνουν μπροστά
στην οργάνωση του μαθητικού κινήμα-
τος. Οι καταλήψεις παίζουν ρόλο, χρει-
άζεται να συνεχίσουν και να βγουν μαζι-
κές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθή-
νας. Η Κεραμέως είναι τόσο φοβισμένη
που φτάνει να χρησιμοποιεί την ωμή
αστυνομική καταστολή για να σταματή-
σει τις μαθητικές κινητοποιήσεις. Δεν
ελέγχουν πλέον τίποτα σαν κυβέρνηση,
ούτε τα σχολεία, ούτε την πανδημία, ού-
τε την οικονομία.

Συμμετέχουμε στην απεργία της ΑΔΕ-
ΔΥ στις 15/10. Είναι η ευκαιρία να συν-

τονιστεί το μαθητικό κίνημα με εργατικά
κομμάτια που πάλευαν όλο το προηγού-
μενο διάστημα και συνεχίζουν. Απερ-
γούν οι Δήμοι για κοινωνικές υπηρεσίες
και για τις προσλήψεις των καθαρι-
στριών για τα σχολεία, απεργούν τα Νο-
σοκομεία για προσλήψεις προσωπικού
και απεργούν οι εκπαιδευτικοί, κάτι που
διεκδικούσαμε καιρό, για 15 μαθητές
ανά τάξη, για ουσιαστικά μέτρα προ-
στασίας, για σωστό καθαρισμό των σχο-
λείων και μαζικούς διορισμούς εκπαι-
δευτικών και προσωπικού. Είναι πανερ-
γατικός ξεσηκωμός και πανεκπαιδευτι-
κός συντονισμός. 

Θέλουμε να φτάσουμε σε εκατοντά-
δες και μαζί τους να οργανώσουμε τα
επόμενα βήματα, αλλά και να ανοίξουμε
τη συζήτηση για τις πολιτικές ιδέες, για
το ρατσισμό, για το σεξισμό, για τον
ίδιο τον καπιταλισμό. Βάζουμε μπροστά
να κάνουμε τοπικά συζητήσεις, διακι-
νούμε την Εργατική Αλληλεγγύη και
βγάζουμε το νέο φύλλο της μαθητικής
εφημερίδας “Anticapitalista”, που γρά-
φεται από τους ίδιους τους μαθητές
από την Αθήνα και από άλλες πόλεις”.

“Θα κατέβουμε στην απεργία”
“Θα προσπαθήσουμε σε συνεννόηση

με τους υπόλοιπους μαθητές και με
τους καθηγητές να κατέβουμε οργανω-
μένα στην απεργία στις 15/10”, είπε η
Ναταλία, μαθήτρια από το 3ο ΕΠΑΛ Κο-
λωνού. “Θα χρειαστεί παράλληλα να γί-
νουν μαζέματα γιατί πολλοί μπορεί να
μην είναι τόσο ενημερωμένοι για το τι
γίνεται, να μην ξέρουν πως να δράσουν.
Εγώ θα ήθελα να γράψω για την αστυ-
νομική καταστολή. Μου έκανε τρομερή
εντύπωση ότι αυτός ο θεσμός υποτίθε-
ται ότι υπάρχει για να μας προστατεύει,
αλλά κάνει αυτά τα πράματα”.

“Το να βγει ξανά το εφημεριδάκι Anti-
capitalista είναι μια πολύ καλή κίνηση”,
τόνισε ο Φίλιππος, μαθητής από το Πι-
κέρμι. “Βοηθάει σαν μέσο ενημέρωσης
και συντονισμού των κινητοποιήσεων,
αλλά και μέσω αυτού να κάνουμε προσι-
τές τις επαναστατικές ιδέες”.

“Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που
χρειάζεται να μπουν στο “Anticapitali-
sta”, είπε η Τζέσσυ, μαθήτρια από το 3ο
ΕΠΑΛ Κολωνού. “Κάθε μαθητής μπορεί
να αναλάβει να αναπτύξει ένα ξεχωριστό
θέμα, να ψάξει πληροφορίες και πηγές
και να γράψει ένα άρθρο. Εγώ θα μπο-
ρούσα να γράψω για την ομοφοβία και
τη δίκη του Ζακ που ξεκινάει στις 21/10”.

“Το Black Lives Matter ήταν τρομερή
έμπνευση για τη νεολαία σε όλο τον κό-
σμο”, σημείωσε ο Τάσος από το Βόλο.
“Μαθητής στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
στο Βόλο έκανε τοποθέτηση ότι έχουμε
πολλές μάχες ενάντια στις διακρίσεις
μέσα στα σχολεία, όπως το bulling που
δεν είναι αφηρημένο, έχει αφετηρίες το
ρατσισμό, την ομοφοβία, κτλ. Είτε σε
κατειλημμένα σχολεία είτε σε ανοιχτά,
οι εξορμήσεις πρέπει να συνεχίσουν κά-
θε βδομάδα όπως γίνεται το τελευταίο
διάστημα. Από το Βόλο θα γράψουμε
για το περιβάλλον και τη μάχη ενάντια
στην ΑΓΕΤ στο εφημεριδάκι”.

“Στο Ηράκλειο οργανώνουμε την
απεργιακή κινητοποίηση της Πέμπτης”,
δήλωσε ο Βασίλης, μαθητής από το
Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης. “Οι
ιδέες χρειάζονται για να έχουμε απαν-
τήσεις απέναντι σε όλα αυτά που γίνον-
ται. Εγώ διαβάζω μια συλλογή άρθρων
του Λένιν για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο,
που είναι επίκαιρο λόγω ελληνοτουρκι-
κών ανταγωνισμών”.

Μ.Ν.

Οι μαθητες οργανώνουν τη συνέχεια

μαθητές/μαθήτριες 7/10, Μαθητές στο μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο της Αθήνας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Πλημμύρισαν με μηχανάκια οι δρόμοι
της Αθήνας την Πέμπτη 8/10, στην
απεργιακή μοτοπορεία των οδηγών δί-

κυκλου. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το Πε-
δίο του Άρεως. Από τη μικροφωνική ακούγον-
ταν τα αιτήματά τους και χαιρέτισαν εργαζό-
μενοι από διαφορετικές περιοχές και μαγαζιά.

Η μοτοπορεία έκανε μεγάλο γύρο στο κέν-
τρο της Αθήνας εντυπωσιάζοντας όσους την
έβλεπαν με τη μαζικότητα της. Από το Πεδίο
του Άρεως προς το Υπουργείο Εργασίας και
τη Βουλή, μετά Μεσογείων, Αγίας Παρα-
σκευής, Κηφισίας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κων-
σταντίνου, Χαμοστέρνας, Πειραιώς για να κα-
ταλήξουν σε συγκέντρωση-συνέλευση στο
Θησείο.

Ντελιβεράδες, κούριερ, υπάλληλοι εξωτερι-
κών εργασιών παλεύουν για καλύτερες συν-
θήκες εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας,
ένσημα, βαρέα ανθυγιεινά, ενάντια στην τρο-
μερή εντατικοποίηση που έχει εκτοξευθεί την
περίοδο του κορονοϊού, ενάντια στην εργοδο-
τική ασυδοσία που παραβλέπει τις υποχρεώ-
σεις για εταιρικό μηχανάκι και επίδομα χρή-
σης προς τους εργαζόμενους. Έχουν στείλει
και στην κυβέρνηση υπόμνημα για συνάντηση
με τα αιτήματά τους και ενόψει της απεργίας,
αλλά δεν έχουν λάβει καμιά απάντηση. 

“Δουλεύω σε τουριστική εταιρία εδώ και
δύο χρόνια”, μας είπε ο Αντώνης Καλαμα-
ράς. “Από το Μάρτιο με την καραντίνα την
πλειοψηφία των εργαζόμενων της εταιρίας
μας έχουν βγάλει σε αναστολή σύμβασης ερ-
γασίας. Εγώ είμαι σε αναστολή 9 μήνες και
μάλλον θα συνεχίσω μέχρι τον Δεκέμβρη. Εί-
μαι με το μόνο μηχανάκι και πέφτουν τηλε-
φωνήματα για να πάω να κάνω δουλειά μαύ-
ρα και απλήρωτα, αλλά εγώ δεν πάω. Φαντά-
ζομαι ότι είναι κι άλλοι σε αυτό το καθεστώς
αλλά δουλεύουν χωρίς να καλύπτονται και με
το ρίσκο να φάνε πρόστιμο, αν τους πιάσουν.
Η επαγγελματική πορεία σε ένα μηχανάκι

πρέπει να χει κατοχυρωμένα τα δικαιώματά
της. Να χεις το κεφάλι σου ήσυχο και να ξέ-
ρεις ότι κάθε βράδυ θα γυρίσεις σπίτι σου”.

“Μπορούμε να τα καταφέρουμε”
“Δουλεύω σε μαγαζί με ανταλλακτικά αυτο-

κινήτων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
εμείς που εργαζόμαστε σε τέτοιες εταιρίες εί-
ναι ότι το βάρος στο μηχανάκι είναι πάρα πο-
λύ μεγάλο”, δήλωσε ο Βαγγέλης Σίμος. “Φορ-
τωνόμαστε με κιβώτια λάδια, με δισκόπλακες,
κτλ. Θα πρέπει να μπει ένα μάξιμουμ όριο στο
πόσο βάρος κουβαλάμε ως εξωτερικοί υπάλ-
ληλοι. Σε διάφορα καταστήματα τα μηχανάκια
των παιδιών είναι δικά τους, δε δίνουν κράνη,
ούτε αδιάβροχο ή αν δώσουν είναι πολύ φτη-
νά και δεν θα είναι ασφαλή, σέρβις στα μηχα-
νάκια δεν γίνονται. Χθες είχαμε μια μεγάλη νί-
κη στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ήταν από τις
φορές που φύγαμε από τη διαδήλωση με χα-
μόγελο. Σιγά σιγά και με προσπάθεια μπορού-
με να τα καταφέρουμε παντού”.

“Δουλεύω και κούριερ και ντελίβερι. Κατε-
βήκαμε σήμερα στην πορεία να διεκδικήσου-

με τα αυτονόητα”, τόνισε ο Χάρης. “Ένσημα,
Βαρέα και ανθυγιεινά, να μην κινδυνεύουμε
κάθε μέρα. Ο νόμος που ψηφίστηκε για να
μας δίνουν εταιρικά μηχανάκια και εξοπλι-
σμό δυστυχώς δεν τηρείται. Μέσα στην πε-
ρίοδο του κορονοΐού η δουλειά είναι περισ-
σότερη και για να γλιτώνουν χρήματα τα
αφεντικά, έχουν λιγότερους εργαζόμενους”.

“Στα μικρά μαγαζιά υπάρχει το πρόβλημα
ότι εκμεταλλεύονται το φιλότιμο σου και σου
τρώνε ένσημα και δώρα. Σου λένε ότι δεν βγαί-
νουν οικονομικά και μετά τους βλέπεις να αγο-
ράζουν αυτοκίνητο, να ανοίγουν δεύτερο μα-
γαζί...”, είπε ο Τάσος, εργαζόμενος ντελίβερι.
“Εγώ μόλις είπα ότι θα απεργήσω, το αφεντικό
εκνευρίστηκε, γιατί παραγνωριζόμαστε και ξε-
χνάνε ότι είμαστε εργαζόμενοι με δικαίωμα
στην απεργία. Χρειάζεται να είμαστε όλοι στο
δρόμο για να νικήσουμε. Το είδαμε χθες που
νικήσαμε ενάντια στη Χρυσή Αυγή γιατί ήμα-
σταν δεκάδες χιλιάδες. Χρειάζεται επίσης και
ο συντονισμός με τους άλλους κλάδους”.

Μάνος Νικολάου
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ΑΠΕΡΓΙΑ ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΩΝ 

Πλημμύρισαν οι δρόμοι

Την Τετάρτη 7/10, μετά τη μεγαλειώδη απεργία-διαδήλωση και
την καταδίκη των νεοναζί, που ενθουσίαζε τους χιλιάδες συμ-
μετέχοντες, η ΕΛΜΕ Χανίων πραγματοποίησε έκτακτη γενική

συνέλευση, προκειμένου να πάρει αποφάσεις για τα ζητήματα της
εκπαίδευσης, εν μέσω μαθητικών καταλήψεων. 

Η οργή όλων των συναδέλφων για τη συνολική κατάσταση, αλλά και
για σειρά επιμέρους ζητημάτων (π.χ. εγκύκλιος για τηλεκπαίδευση
στους μη καταληψίες των σχολείων) ήταν διάχυτη. Οι αποφάσεις ήταν
ενδεικτικές του κλίματος, που επικρατεί στους συναδέλφους: στάσεις
εργασίας για Πέμπτη και Παρασκευή (8 & 9/10) για να καλυφθούν
συνδικαλιστικά οι συνάδελφοι και να μην εφαρμόσουν την χαφιεδίστι-
κης έμπνευσης εγκύκλιο της Κεραμέως, συμμετοχή στην απεργία στις
15/10 και συντονισμός, με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ, όλων των σωμα-
τείων, για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία της απεργίας, κοινή
εκδήλωση με το σωματείο των καθαριστριών. Το καθοριστικό, όμως,
ήταν η απόφαση για κάλεσμα προς την ΟΛΜΕ να προκηρύξει γύρο γε-
νικών συνελεύσεων και γενική συνέλευση προέδρων, με αίτημα απερ-
γία διαρκείας, ενδεικτικά 48ωρες επαναλαμβανόμενες. Οι φωνές μέσα
στη συνέλευση, αλλά και στα σχολεία ότι η κατάσταση μοιάζει με το
2013, αλλά η κυβέρνηση είναι πιο αδύναμη πολιτικά, ιδίως μετά την
τεράστια νίκη του αντιφασιστικού κινήματος, πληθαίνουν. Έτσι, ο κλά-
δος οδηγείται σταδιακά στο μόνο όπλο που έχει, για να ξαποστείλλει,
όπως και το 2013, την επαίσχυντη ηγεσία του υπουργείου και την κυ-
βέρνηση, την ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ! 

Δώρα Κιντή, ΕΛΜΕ Χανίων

Μαζική ήταν η παναττική συγκέντρωση των συνταξι-
ούχων στην Πλατεία Κλαυθμώνος την Πέμπτη
8/10. Διεκδικούν άμεση πρόσληψη γιατρών και νο-

σηλευτών, δημιουργία ΜΕΘ, να αποδοθούν αμέσως όλες
οι συντάξεις τώρα και να δοθούν τα αναδρομικά χωρίς δι-
καστήρια και προαπαιτούμενα. 

Με πανό στη συγκέντρωση συμμετείχαν τα Σωματεία
Συνταξιούχων ΙΚΑ Νίκαιας-Κορυδαλλού, Ηλιούπολης-Δάφ-
νης-Υμηττού, Αθήνας, Αιγάλεω-Χαϊδάρι-Αγ.Βαρβάρα και
Νέας Ιωνίας, η Ένωση Συνταξ. ΟΑΕΕ, ο Πανελλήνιος Σύν-
δεσμος Συνταξ. ΕΛΤΑ και ο Σύνδεσμος Συνταξ. Δ.Υ. Αθή-
νας. Αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργα-
σίας Γ. Βρούτση για να πάρουν ουσιαστικά την απάντηση
ότι τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση των
αιτημάτων τους.

“Συνεχίζουμε τον αγώνα για τα δικαιώματα που μας αφαι-
ρέθηκαν από τη δεκαετία του '90 και ειδικά τα τελευταία δέ-
κα χρόνια της κρίσης”, τόνισε στην ομιλία του ο Δήμος
Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΙΚΑ . “Να αποδοθούν όλες οι περικοπές στις κύριες και στις
επικουρικές συντάξεις, στην υγεία, στα φάρμακα, στο ΚΑΣ,
και δεν τελειώνει ο κατάλογος. Με τη δουλειά και τον ιδρώ-
τα μας παίρνουμε σύνταξη, δεν είναι χάρισμα κυβερνήσεων
και δανειστών. Οι συνταξιούχοι πληρώνουμε 7,5 δις ευρώ
κάθε χρόνο από τις παρακρατήσεις. Που πήγαν αυτά τα δις;
Πήγαν στη νέα γενιά; Αυξήθηκαν μισθοί;  Πήγαν στις ανακε-
φαλαιοποιήσεις τραπεζών και σε πλούσιους βιομήχανους.

Με τον αγώνα μας εμποδίσαμε ορισμένα μέτρα και πή-
ραμε πίσω περικοπές. Διεκδικούμε όλα μας τα δικαιώματα
στην Υγεία. Με την έξαρση της πανδημίας, έτσι όπως απο-
ψιλώθηκαν τα νοσοκομεία, τα πράγματα θα οδηγηθούν
στο να ψάχνουν να βρουν ποιος είναι νεότερος και οι άλλοι
να πεθαίνουν. Να προσληφθούν γιατροί και νοσηλευτές, να
επιταχτούν οι κλίνες και οι άλλες υπηρεσίες του ιδιωτικού
τομέα στη δικαιοδοσία της δημόσιας υγείας. 

Να μην προχωρήσουν στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση
της κοινωνικής ασφάλισης. Ξέρουμε τα επαγγελματικά τα-
μεία τι τύχη είχαν. Η ασφαλιστική εταιρία σε παγκόσμιο
επίπεδο Alliance έριξε κανόνι και μια σειρά συνταξιούχοι
που είχαν επενδύσει εκεί τα λεφτά τους, τα έχασαν. Γι' αυ-
τό έχει σημασία η ασφάλιση να είναι κοινωνική.

Οι συντάξεις να εκδίδονται άμεσα, εκατοντάδες χιλιάδες
παίρνουν προσωρινή υποτυπώδη σύνταξη”. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Μαζική συγκέντρωση ΕΛΜΕ ΧΑΝΙΩΝ Κάλεσμα
για απεργία διαρκείας

Σε απεργία κόντρα στο ξεπούλημα της ΛΑΡ-
ΚΟ και τις απολύσεις καλούν τα σωματεία
της εταιρείας το Σάββατο 17 Οκτώβρη με

συγκέντρωση στις 11πμ στην πύλη του εργοστα-
σίου στη Λάρυμνα. Στην απεργία συμμετέχουν η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Με-
τάλλου (ΠΟΕΜ) και η Ομοσπονδία Μεταλλωρύ-
χων Ελλάδας (Ο.Μ.Ε).

Σύμφωνα με τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ η κυβέρ-
νηση προχωράει  μέσα στον Οκτώβριο σε διαγω-
νισμούς εκποίησης της ΛΑΡΚΟ, χωρίς να δεσμεύε-
ται για τη συνέχιση της λειτουργίας της και για τις
θέσεις εργασίας, καθώς και στη δημιουργία «κοι-
νωνικού ταμείου» για να απολύσει όλους τους ερ-
γαζομένους. “Η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ με την ει-
κόνα που έχουν οι εργαζόμενοι σταματά το πολύ
μέχρι τέλος του έτους”, αναφέρει η ανακοίνωσή
τους.”Μέσα από την πολιτική της κυβέρνησης να
προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση – εκποίηση της
ΛΑΡΚΟ πάνω από 1.200 εργαζόμενοι πετιούνται
στο δρόμο. Μετά από 56 χρόνια συνεχόμενης λει-
τουργίας η ΛΑΡΚΟ για πρώτη φορά μπαίνει στο
κίνδυνο του οριστικού κλεισίματος”.

ΛΑΡΚΟ

8/10, Μηχανοκίνητη πορεία ντελιβεράδων. Φωτό: Μάνος Νικολάου

8/10, Συγκέντρωση συνταξιούχων. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Νίκη για τις μετανάστριες
καθαρίστριες των σχολείων!

Σύσκεψη της Επιτροπής απολυμένων μεταναστριών καθαριστριών σχολείων
Αθήνας έγινε την Παρασκευή 9 Οκτώβρη. Η διάταξη που ψηφίστηκε στη
Βουλή επιτρέπει στους δήμους να προσλάβουν καθαρίστριες στα σχολεία

όπως πριν, δηλαδή χωρίς να είναι προϋπόθεση η ελληνική ιθαγένεια ή το πιστο-
ποιητικό γλωσσομάθειας.

“Η επιστροφή των μεταναστριών καθαριστριών είναι μια νίκη των εργαζόμε-
νων κατά των ρατσιστικών αποκλεισμών στο δικαίωμα για εργασία. Χρειάστηκε η
επίμονη δράση των ίδιων των μεταναστριών καθαριστριών, που δεν το έβαλαν
κάτω”, είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας στο άνοιγμα της συζήτησης. “Αναγκάσαμε το δημοτικό
συμβούλιο της Αθήνας να το ζητήσει δύο φορές και κάναμε συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου δώσαμε τα αιτήματά μας
στον Υπουργό Τ. Θεοδωρικάκο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ότι κερδίσαμε τη στήρι-
ξη του σωματείου των καθαριστριών στα σχολεία της Αθήνας, του Εργατικού
Κέντρου Αθήνας, της ΟΛΜΕ και συλλόγων εκπαιδευτικών, συλλόγων γονέων και
δημοτικών κινήσεων που κινητοποιήθηκαν μαζί μας. Δεν μετράει μόνο πόσοι μα-
ζεύονται σε μια συγκέντρωση, αλλά τι εκπροσωπούν. 

Το επόμενο βήμα είναι να ζητήσουμε μονιμοποίηση για όλες τις καθαρίστριες
ώστε να μην είναι όμηροι των Δήμων και των Κυβερνήσεων και προσλήψεις χω-
ρίς ρατσιστικές διακρίσεις. Γι' αυτό θα συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποί-
ηση της ΑΔΕΔΥ στις 15/10, στο πλευρό των απεργών του δημόσιου τομέα, των
σχολείων, των δήμων και των νοσοκομείων”. 

Επαναπρόσληψη
Από τη μεριά τους, οι καθαρίστριες τόνισαν ότι αυτό είναι μια πρώτη νίκη, αλ-

λά ζητούν να προχωρήσει άμεσα η επαναπρόσληψη τους με σύμβαση πλήρους
απασχόλησης, που να επιτρέπει την ίση αμοιβή για ίση εργασία, στις θέσεις που
είχαν απασχοληθεί πέρυσι, ώστε να μην δημιουργηθεί καθεστώς δύο ταχυτήτων
στα σχολεία ανάμεσα στις εργαζόμενες.

Γι' αυτό το λόγο, την Τρίτη 13/10 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό
Γραμματέα του Δήμου Αθήνας Αλέξανδρο Τσιατσιάμη, αντιπροσωπείας της Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, με τη συμμετοχή του δημοτικού συμβούλου
Πέτρου Κωνσταντίνου και της εκπαιδευτικού Ντίνας Γκαρανέ, και τριμελούς αν-
τιπροσωπείας της Επιτροπής απολυμένων μεταναστριών καθαριστριών Δήμου
Αθήνας. Ο Α. Τσιατσιάμης δήλωσε ότι αναμένουν άμεσα την δημοσίευση του
σχετικού ΦΕΚ, που επιτρέπει την επαναπρόσληψη των μεταναστριών καθαρι-
στριών, οι οποίες αποκλείστηκαν από τις προσλήψεις τον Σεπτέμβρη. Αμέσως
μετά το ζήτημα θα μπει στην Οικονομική Επιτροπή και θα προχωρήσουν οι διαδι-
κασίες για την επαναπρόσληψη των μεταναστριών καθαριστριών. Το σχετικό
εδάφιο αναφέρει: “Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι δήμοι μπορούν να
συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονά-
δων με τους όρους σύναψης που ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020... Η
προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των Δήμων.”

Η παρουσία των απολυμένων μεταναστριών καθαριστριών στη μεγάλη πανερ-
γατική αντιφασιστική κινητοποίηση με τα συνδικάτα και την ΚΕΕΡΦΑ, στις 7
Οκτώβρη, έξω από το Εφετείο έδειξε ότι είναι κομμάτι του μαζικού ξεσπάσματος
για δικαιοσύνη στα θύματα της Χρυσής Αυγής.

Μ.Ν.

Στις 21 Οκτώβρη ξεκινά η δίκη των δολοφόνων
του Ζακ Κωστόπουλου. Έχοντας επιεική μετα-
χείριση από τις αρχές ήδη από το παραπεμπτι-

κό βούλευμα, οι Σ. Δημόπουλος και Α. Χορταριάς,
καθώς και τέσσερις αστυνομικοί θα δικαστούν για
θανατηφόρο σωματική βλάβη. Η δικαίωση για τον
Ζακ είναι μια μεγάλη και δύσκολη μάχη, αλλά γνωρί-
ζουμε ότι το κίνημα μπορεί να καταφέρει νίκες τόσο
μεγάλες και καθοριστικές όσο η καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής στις 7 Οκτώβρη!

Οι δολοφόνοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστι-
κούς όρους μετά τις απολογίες τους. Μέχρι και σή-
μερα οι αστυνομικοί δεν έχουν υποστεί πειθαρχικές
ποινές. Για όλους αυτούς τους λόγους ο Α. Χορτα-
ριάς αισθάνεται την άνεση να κυκλοφορεί στον τόπο
του εγκλήματος και να συνεχίζει να τραμπουκίζει. Το
καλοκαίρι και τον Δεκέμβριο του 2019 επιτέθηκε
φραστικά σε δημοσιογράφους που ασχολούνται με
την υπόθεση και με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Αυτό
το μήνυμα έχει πάρει από τις αρχές!

Μόνο το κίνημα κατόρθωσε να βάλει φραγμό σε
αυτό. Καλέσματα από οργανώσεις, drag queens,
φοιτητικούς συλλόγους και συνδικάτα με προεξέ-
χουσα την ΟΕΝΓΕ, έχτισαν ένα μεγάλο κίνημα δι-
καιοσύνης για τον Ζακ που τσάκισε τις παραπάνω
προσπάθειες βήμα βήμα. Βγαίνοντας κατά χιλιάδες
στους δρόμους, ανοίγοντας τη συζήτηση σε εργατι-
κούς χώρους και σχολές, ανατράπηκε το αφήγημα
των ρατσιστικών και ομοφοβικών ΜΜΕ και προχώρη-
σε η δίωξη παρά τις φοβερές κωλυσιεργίες. 

Η οργανωμένη εργατική τάξη έχει παίξει κεντρικό
ρόλο στις επιτυχίες του κινήματος τα δυο χρόνια
που έχουν μεσολαβήσει από τη δολοφονία του Ζακ.
Στη δίκη της ΧΑ, στη δίκη των δολοφόνων της Ελέ-
νης Τοπαλούδη, στις σεξιστικές προκλήσεις της ΝΔ,
ήταν η εργατική τάξη που αγκάλιασε τα αιτήματα,
από τους εργαζόμενους/ες της ΕΡΤ που δεν έδιναν
τηλεοπτικό χρόνο στους ναζί, μέχρι τις εργαζόμενες
στους δήμους και στα νοσοκομεία που οργάνωναν

συζητήσεις για την απεργιακή Ημέρα των Γυναικών.
Τα ωστικά κύματα από την ιστορική απόφαση στη

δίκη της Χρυσής Αυγής θα χτυπήσουν και τη δίκη
των δολοφόνων του Ζακ. Οι αγωνιώδεις προσπάθει-
ες του κράτους, των δεξιών ΜΜΕ, της αστυνομίας
να θάψουν 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.

Οι μάχες έχουν συνδεθεί. Η πλειονότητα θέλει δι-
καιοσύνη για τον Ζακ, την Ελένη, τον Παύλο, τον
Σαχζάτ -και παλεύει καθημερινά ενάντια στις επιθέ-
σεις, στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του
συστήματος συνολικά.

Καλούμε τα σωματεία, τα συνδικάτα, τους φοιτητι-
κούς συλλόγους, τις μαθητικές καταλήψεις να βγά-
λουν ψηφίσματα διεκδικώντας την καταδίκη των δο-
λοφόνων του Ζακ! Τα συνδικάτα στον χώρο της Υγεί-
ας, που δίνουν μάχη για τις ζωές όλων μας, ενάντια
στην περιθωριοποίηση, ενάντια στον ρατσισμό για
ανοιχτό ΕΣΥ για όλες και όλους και που έπαιξαν
πρωτοπόρο ρόλο στο να βγει το εργατικό κίνημα
στη μάχη ενάντια στη Νέα Δημοκρατία μέσα στην
πανδημία, να μπουν ξανά μπροστά. Όπως έκανε η
ΟΕΝΓΕ το 2018 που πήρε θέση απέναντι στους δο-
λοφόνους! Ο χώρος της Παιδείας, που βρίσκεται
στο μέσο ενός μεγάλου αγώνα για ανοιχτά και
ασφαλή σχολεία, και που έχει δώσει μάχες το προ-
ηγούμενο διάστημα τόσο ενάντια στην ομοφοβία
όσο και ενάντια στον ρατσισμό, να απαιτήσει δικαίω-
ση για τον Ζακ στέλνοντας το μήνυμα ότι παλεύουμε
και ενάντια στις ανισότητες και την καταπίεση! Οι
οργανώσεις της εργατιάς και της νεολαίας να στηρί-
ξουν αυτή τη μάχη και με την παρουσία τους, βγά-
ζοντας κάλεσμα για την ημέρα που ξεκινάει η δίκη,
και οικονομικά.
Όλες και όλοι στις 21/10 στο Εφετείο, 9πμ.

Από την ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας 
“Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh”,

13/10/20

21/10 ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΙΚΗ 
ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΟΥ ΖΑΚ
Όλες και όλοι στη συγκέντρωση
9πμ, Εφετείο

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

21/9, Κινητοποίηση καθαριστριών ενάντια στις απολύσεις. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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ΠΕΜΠΤΗ 15/10
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμα 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Πετρουπόλεως (Τζάντε) 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ)7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Τσιμισκή με Ναβαρίνου 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου με Μαρτίου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαΐκή Καλλιδρομίου 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαΐκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 6μμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν 11.30 πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαική 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ 
Πλατεία Αναλήψεως 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία Έβερεστ 12μ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 12μ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρ. Φεραίου 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 12μ

Εξορμήσεις
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
Ιστορική 7 Οκτώβρη – Πώς φτάσαμε σ’
αυτή τη νίκη και πώς συνεχίζουμε
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 πλατεία Εθν. Αντίστασης
(απέναντι από τον ΟΤΕ) 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 πλατεία Ηρώ 8μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
21 Οκτώβρη η δίκη των δολοφόνων του
Ζακ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Κισσάβου 11, 8μμ
21 Οκτώβρη η δίκη των δολοφόνων του
Ζακ
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 Κισσάβου 11, 8μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 
πλ. Αγ. Παρασκευής 7.30μμ
Μετά την ιστορική καταδίκη της Χρυσής
Αυγής, συνεχίζουμε
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10, καφέ Ποέτα 8μμ
Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Κική Ιακωβίδου

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Άνεμος 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Γιώργος Πετρόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Πέτρος 7μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 πλ. Ρήγα Φεραίου 7μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
Ομιλήτρια: Άννα Κτενιουδάκη

ΞΑΝΘΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Κήπος 7μμ
Οι σχέσεις της ΝΔ με την ακροδεξιά και
τους φασίστες της Χ.Α.
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Κήπος 7μμ
Δικαιοσύνη για τον Ζακ/Zackie Oh
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Κύτταρο 8μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και η συνέχεια
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 
καφενείο πλατείας Σουρμένων 7.30μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 δημαρχείο 7μμ
Πώς συνεχίζει το αντιφασιστικό κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Μπόμπος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 
καφέ Μυρτίλο (πάρκο Καπάψ) 7μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Παιδαγωγικό 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 
ιντερνετ καφέ, Αγ.Γλυκερίας 7μμ
Η απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
και πώς συνεχίζουμε
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΘΗΣΕΙΟ – Κ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 
καφέ Σπιρτόκουτο, Κειριαδών 15, 7μμ
Πολιτικές εξελίξεις στο δρόμο για το διή-
μερο της ΚΕΕΡΦΑ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Πολιτικές εξελίξεις στο δρόμο για το διή-
μερο της ΚΕΕΡΦΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Ηλιόπετρα, στοά Θη-
σέως και Αγ.Πάντων 6μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλια –
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από ανθρώ-
πινες ζωές
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 
στου Βασίλη (πλατεία Δουργουτίου) 8μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ. Νικολάου) 7.30μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλια –
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από ανθρώ-
πινες ζωές
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 Family cafe 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 Goody’s 7.30μμ
Πράγα 2000 – ένας σταθμός για το νέο
αντικαπιταλισμό
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου 

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 Πολύκεντρο 8μμ
Μετά την ιστορική καταδίκη της Χρυσής
Αυγής, συνεχίζουμε
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 καφέ Γαρδένια 8μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 πλατεία Βαρνάβα 7μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Οι ιδέες του Αντόνιο Γκράμσι
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 
καφέ μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Ιστορική 7 Οκτώβρη – Πώς φτάσαμε σ’
αυτή τη νίκη και πώς συνεχίζουμε
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 θεατράκι Αναύρου 7μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
Ομιλήτρια: Ηλέκτρα Παγάνα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 καφέ Γιώτης 8μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο 
ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ., 7μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 καφέ Γέφυρες 6μμ
Η απόφαση της δίκης και η συνέχεια
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

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

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την 
ανεξάρτητη δράση της εργατικής 
τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική
δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός
δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοι-
νοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δι-
καιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουρ-
γεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα
της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινω-
νία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση,
ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά
στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοι-
νωνικού πλούτου και προγραμματίσουν

την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι
μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέ-
ψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο,
μπορούμε να σταματήσουμε τους πλού-
σιους και δυνατούς που κυριαρχούν πά-
νω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πε-
τύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απο-
μονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώ-
βρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίε-
ση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε
τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν
και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατι-
κό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθε-

στώτα δημιουργήθηκαν αργότερα στην
Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση της
εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια
Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε –
φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και
μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά της
και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρί-
σεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή
και φύλο καθώς και όλους τους καταπιε-
σμένους να οργανώνουν την αντίστασή
τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνι-
κή, πολιτική και οικονομική ισότητα των
γυναικών και για το τέλος όλων των δια-

κρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους,
γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που
καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυ-
νήγι του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί
γιατί είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν
τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και
τον στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή
την δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται
να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να
φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί
με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό
κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει
το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο μέσα
σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν
εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν
συνολικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Σε μια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς
στα μέσα του 1920 ένα μέλος της έστει-

λε ένα πρόχειρο σημείωμα στον Λένιν που
προέδρευε και τον ρωτούσε: «Να βάλω το ζή-
τημα των Μαύρων στην Αμερική;». Ο Λένιν
έγραψε από κάτω: «Απολύτως απαραίτητο. Σε
βάζω στον κατάλογο ομιλητών». Το σημείωμα
το είχε στείλει ο Τζον Ριντ. 

Σήμερα, ο Τζον Ριντ είναι παγκόσμια γνω-
στός για το βιβλίο του “Δέκα Μέρες που Συγ-
κλόνισαν τον Κόσμο”. Σ’ αυτό ο Ριντ καταγρά-
φει με απαράμιλλη ζωντάνια και κοφτερή μα-
τιά τις μέρες πριν την κατάληψη της εξουσίας
από τα σοβιέτ με επικεφαλής τους μπολσεβί-
κους, τον Οκτώβρη του 1917.

Ο Ριντ ήθελε να πάει στην Ρωσία αμέσως
μόλις έμαθε τα νέα της Επανάστασης του
Φλεβάρη που ανέτρεψε τον Τσάρο. Όμως, τε-
λικά τα κατάφερε να φτάσει τον Σεπτέμβρη
του 1917, μαζί με την σύντροφό του, την Λουίζ
Μπριάν. Πολλοί Αμερικάνοι δημοσιογράφοι
βρίσκονταν ήδη εκεί. Όμως, σχεδόν όλοι έκα-
ναν τα ρεπορτάζ τους από τις πολυθρόνες
των διπλωματικών γραφείων και τα σαλόνια
των καπιταλιστών. 

Ο Ριντ είχε πρόσβαση και σε αυτούς τους
κύκλους, λόγω κοινωνικής καταγωγής. Ήταν
απόφοιτος του Χάρβαρντ, γόνος ευκατάστα-
της οικογένειας. Αλλά τον κοιτούσαν με μισό
μάτι, γιατί ήδη τον συνόδευε η φήμη του «επι-
κίνδυνου ριζοσπάστη». Έκανε ότι περνούσε
απ’ το χέρι του κι ακόμα περισσότερα για να
επιβεβαιώσει αυτή τη φήμη. 

Τα τετράδια και οι φάκελοί του, το υλικό
από το οποίο προήλθαν οι Δέκα Μέρες που
Συγκλόνισαν τον Κόσμο, έχουν διασωθεί και
είναι γεμάτα από συνεντεύξεις «ανώνυμων»
και επώνυμων πρωταγωνιστών της Επανάστα-
σης, σκηνές από την «καθημερινότητά» της σε
δρόμους, εργοστάσια, στρατώνες χαρακώμα-
τα και δρόμους. 

Οι σελίδες του βιβλίου σου κόβουν την ανά-
σα. Από μια συνέλευση σε στρατώνα ή την
«οχλαγωγία» της ολομέλειας του σοβιέτ σε με-
ταφέρουν στα «τσάγια» της «καλής» κοινω-
νίας. Δίπλα σε μια συζήτηση με τον Τρότσκι ή
τον Λουνατσάρσκι διαβάζεις τις απόψεις των
αξιωματικών του Γενικού Επιτελείου, βιομηχά-
νων που περιμένουν το χειμώνα και την πείνα
για «να βάλουν μυαλό» στους εργάτες.

Ο Ριντ δεν έμεινε στις συνεντεύξεις και το
σχολιασμό. Ρίχτηκε με όλη του την ψυχή στο
στρόβιλο της επανάστασης, στο πλευρό των
μπολσεβίκων. Μιλούσε σε συγκεντρώσεις,
συμμετείχε στη δράση του μπολσεβίκικου κόμ-
ματος και τον Δεκέμβρη του 1917 έγινε μέλος
του Γραφείου Διεθνούς Επαναστατικής Προ-
παγάνδας που είχαν συγκροτήσει. Άρχισε να
γράφει το βιβλίο στις αρχές του 1918 όταν
επέστρεψε στις ΗΠΑ για να μεταφέρει το μή-
νυμα τη επανάστασης στην αμερικάνικη αρι-
στερά και το εργατικό κίνημα. Αλλωστε στην
εισαγωγή του γράφει ότι «οι συμπάθειές μου
δεν ήταν ουδέτερες». 

Έτσι κι αλλιώς ο Ριντ είχε σταματήσει να εί-
ναι «ουδέτερος» πολλά χρόνια πριν. Όταν
αποφοίτησε από το Χάρβαρντ αποφάσισε να
επισκεφτεί την Γηραιά Ήπειρο όπως φιλοδο-
ξούσε να κάνει κάθε καλλιεργημένος ευκατά-
στατος Αμερικάνος –αλλά ο Ριντ έπιασε δου-
λειά σαν θερμαστής στο καράβι που τον μετέ-
φερε εκεί για «να δει τη ζωή». Όταν γύρισε
στη Νέα Υόρκη έγινε κεντρική φιγούρα ενός
λογοτεχνικού περιοδικού του Masses –σημείο

συνάντησης και ζύμωσης
όλων των πολιτικών και
λογοτεχνικών ριζοσπαστι-
κών ρευμάτων της επο-
χής.

Και κάπου στο 1912 ο
Ριντ συνάντησε την εργα-
τική τάξη. Όχι την «αόρα-
τη» τάξη που υποφέρει,
αλλά την περήφανη τάξη
που παλεύει. Ο Ριντ βρέ-
θηκε να καλύπτει δημο-
σιογραφικά την απεργία
των 25.000 υφαντουργών
στο Λόρενς της Μασαχου-
σέτης –μετανάστριες οι
περισσότερες, από 51
διαφορετικές χώρες. Σε
εκείνη την απεργία ακού-
στηκε για πρώτη φορά το
σύνθημα «Οι εργάτριες θέλουν ψωμί, αλλά θέ-
λουν και τριαντάφυλλα». Ηγεσία της απεργίας
ήταν οι Γουόμπλις οι Βιομηχανικοί Εργάτες
του Κόσμου (IWW) και εκεί ο Ριντ γνώρισε δυο
από τους ηγέτες τους τον θρυλικό «Μπιγκ»
Μπιλ Χέιγουντ και τη φλογερή Ελίζαμπεθ
«Γκέρλι» Φλιν. 

Ήταν ζήτημα χρόνου να πέσει με τα μούτρα
στην επόμενη μάχη –στη απεργία στο Πάτερ-
σον του Νιου Τζέρσι το 1913. Ο Ριντ έχει αφή-
σει μια αθάνατη μαρτυρία αυτής της μάχης,
ένα ακόμα άρθρο, με τον εύγλωττο τίτλο “Πό-
λεμος στο Πάτερσον”. Αυτή τη φορά δεν πε-
ριορίστηκε στο γράψιμο. Πήρε μέρος στις
απεργιακές φρουρές, συνελήφθη και πέρασε
κάποιες μέρες στη φυλακή. Όταν βγήκε επέ-
στρεψε στη Νέα Υόρκη και με την παρότρυνση
των συντρόφων από τους IWW κινητοποίησε
τους καλλιτέχνες φίλους του για να ανεβά-
σουν μια θεατρική παράσταση με θέμα την
απεργία στη Μάντισον Σκουέρ, την οποία πα-
ρακολούθησαν 20.000 συμπαραστάτες. 

Από τα εργοστάσια του
Νιου Τζέρσεϊ ο Ριντ βρέθη-
κε στο επαναστατημένο
Μεξικό του 1913 ακολου-
θώντας το στρατό του Πάν-
τσο Βίγια στην εκστρατεία
του –το ομώνυμο βιβλίο με
τη συλλογή των άρθρων
του από αυτή την περίοδο
αποζημιώνει ακόμα και σή-
μερα σαν ανάγνωσμα. Ο
επαναστατικός πόλεμος
στο Μεξικό που ήταν στην
κορυφή της επικαιρότητας
στις ΗΠΑ επισκιάστηκε το
1914 από τα γεγονότα στην
Ευρώπη –τον Αύγουστο
εκείνης της χρονιάς ξέσπα-
σε η καταστροφή, ο Πρώ-
τος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Για τον Ριντ ο Πρώτος Παγκόσμιος ήταν
ένας «πόλεμος των εμπόρων» -ο τίτλος ενός
άρθρου του το 1914 το οποίο τέλειωνε με τη
φράση: «Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας». Και
αυτή η πεποίθηση έγινε ακόμα πιο δυνατή όσο
ο Ριντ ζούσε από κοντά το σφαγείο σαν πολε-
μικός ανταποκριτής, πρώτα στη δυτική Ευρώ-
πη και μετά στα Βαλκάνια και στην Ρωσία. 

Ο Ριντ στις αρχές του 1918 έγινε μέλος της
Αριστερής Πτέρυγας του Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος, της πτέρυγας που τασσόταν υπέρ των
μπολσεβίκων. Στις 30 Αυγούστου του 1919 ξε-
κίνησε τις εργασίες του το συνέδριο του κόμ-
ματος και οι εκπρόσωποι της αριστεράς εκ-
διώχτηκαν –ανάμεσά τους και ο Ριντ. Αυτοί
έσπευσαν αμέσως να ιδρύσουν το Κομμουνι-
στικό Εργατικό Κόμμα της Αμερικής (μια άλλη
ομάδα κυρίως από τις «εθνικές ομοσπονδίες»,
δηλαδή των μεταναστών, του Σοσιαλιστικού
Κόμματος ίδρυσε την επόμενη μέρα το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα της Αμερικής. Ενοποιήθη-
καν το 1921). 

Ο Ριντ έγινε ο εκδότης και διευθυντής της
βασικής εφημερίδας του κόμματος, της Φω-
νής του Εργάτη και μέλος της ηγεσίας του.
Δεν είχε πολλά «μαρξιστικά διαπιστευτήρια»:
στην ιδρυτική σύσκεψη ένας γνωστός μαρξι-
στής διανοούμενος, ο Λιούις Μπουντέν, τον
κορόιδεψε γιατί έκανε μια ανακριβή αναφορά
στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο –κι ο Ριντ εξα-
γριωμένος πήγε σπίτι του για να φέρει ένα αν-
τίτυπο του Μανιφέστου και να αποδείξει ότι η
αναφορά του ήταν σωστή. Όμως παρόλα αυ-
τά ο Ριντ δεν ήταν απλά ένας «ρομαντικός»
διανοούμενος που κόλλησε στο κομμουνιστικό
κίνημα για συναισθηματικούς λόγους (όπως
υπονοεί η κατά τ’ άλλα θαυμάσια ταινία «Οι
Κόκκινοι» του 1981 με πρωταγωνιστή τον
Γουόρεν Μπίτι). 

Ο Ριντ ξαναπήγε στην Ρωσία για να αντιπρο-
σωπεύσει το κόμμα του στο Δεύτερο Συνέδριο
της Κομμουνιστικής Διεθνούς και εκεί δεν είχε
πρόβλημα να διαφωνήσει με τους μπολσεβί-
κους για ζητήματα όπως η ένταξη στα συντη-
ρητικά συνδικάτα της Αμερικάνικης Ομοσπον-
δίας Εργασίας (AFL). Κανείς στην Κομιντέρν
του Λένιν και του Τρότσκι δεν θεωρούσε πα-
ράπτωμα την έκφραση διαφωνιών. Ο Ριντ συ-
νέχισε να είναι μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής. 

Πριν φτάσει εκεί, ταξίδευε παράνομα, έμεινε
κάμποσες βδομάδες σε μια φυλακή της αντε-
παναστατικής κυβέρνησης της Φινλανδίας, με
αποτέλεσμα ένα σοβαρό κλονισμό της υγείας
του που θα είχε μοιραίες συνέπειες. Από το
δεύτερο Συνέδριο της Κομιντέρν ο Ριντ βρέθη-
κε αντιπρόσωπος στο Συνέδριο των Λαών της
Ανατολής στο Μπακού –την προσπάθεια των
μπολσεβίκων να συσπειρώσουν όλα τα κινήμα-
τα στις αποικίες που πάλευαν ενάντια στον ιμ-
περιαλισμό και να κερδίσουν τους καλύτερους
αγωνιστές τους στις ιδέες της ταξικής πάλης
και του μαρξισμού. Εκεί αρρώστησε από τύφο
και ξεψύχησε στις 17 Οκτώβρη του 1920 στη
Μόσχα.

H σωρός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνη-
μα για επτά μέρες στο Σπίτι των Συνδικάτων
και θάφτηκε με τιμές στην Κόκκινη Πλατεία –
εκεί που είχαν θαφτεί εκατοντάδες εργάτες
και φαντάροι που είχαν πέσει στις μάχες του
Οκτώβρη του 1917 στη Μόσχα. Για τους μπολ-
σεβίκους, η Ρώσικη Επανάσταση ήταν η πρώ-
τη πράξη της παγκόσμιας επανάστασης και ο
Ριντ ήταν ήρωάς της.

Αργότερα με το μαυσωλείο με τη μούμια
του Λένιν και τις στρατιωτικές παρελάσεις αυ-
τό το σημείο έγινε σύμβολο της κρατικής
ισχύος της γραφειοκρατίας που έπνιξε την
κληρονομιά του κόκκινου Οκτώβρη. Άλλωστε
ούτε ο Ριντ δεν γλύτωσε από αυτή ακόμα και
νεκρός. Το 1924 ο Στάλιν κριτικάρισε τις Δέκα
Μέρες (είχε κυκλοφορήσει στα ρώσικα την
προηγούμενη χρονιά) γιατί δεν «αποδίδουν
σωστά τα γεγονότα»: Το όνομά του αναφέρε-
ται μόνο σε δυο τρία σημεία ως υπογραφή σε
διατάγματα της επαναστατικής κυβέρνησης
ενώ ο Τρότσκι δεσπόζει στις σελίδες του. 

Οπότε το βιβλίο θάφτηκε, οι εκδόσεις γίνον-
ταν αραιά μέχρι που σταμάτησαν εντελώς το
1930 όταν η σταλινική αντεπανάσταση βρισκό-
ταν σε πλήρη εξέλιξη. Χρειάστηκε να φτάσει
το 1957 για να εκδοθεί το βιβλίο ξανά στην
Ρωσία. Όμως πλέον το βιβλίο είχε γίνει και θα
παρέμενε κτήμα γενιών αγωνιστών/τριών της
Αριστεράς σε όλο τον κόσμο. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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ΤΖΟΝ ΡΙΝΤ
22 Οκτώβρη 1887
-17 Οκτώβρη 1920



Τα αποτελέσματα των τουρκο-
κυπριακών εκλογών της περα-
σμένης Κυριακής ανέδειξαν τη

πόλωση που υπάρχει μέσα στη
τουρκοκυπριακή κοινότητα όπως
αυτή εκφράζεται απο τους Ερσίν Τα-
τάρ, (32,35%) τον υποψήφιο του
Κόμματος Εθνικιστικής Ενότητας,
και του νυν ηγέτη των τουρκοκυ-
πρίων Μουσταφά Ακιντζί (29,84%) οι
οποίοι πέρασαν στον δεύτερο γύρο
και θα είναι υποψήφιοι την ερχόμενη
Κυριακή στη τελική αναμέτρηση.
Τρίτος κατετάγει ο Τουφάν Ερχιουρ-
μάν (21,68%) του αριστερού Τουρκι-
κού Ρεπουμπλικάνικου κόμματος
που μάλλον θα είναι και ο ρυθμιστής
για το αποτέλεσμα της ερχόμενης
Κυριακής. Οι άλλοι υποψήφιοι πή-
ραν χαμηλά ποσοστά και μάλλον δεν
θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. 

Το μακρύ χέρι της Αγκυρας
Πολλοί αναλυτές χαρακτήρισαν

σαν δημοψήφισμα τις εκλογές της
περασμένης Κυριακής ανάμεσα στις
δυο τάσεις που αντιπροσωπεύουν οι
δυο νικητές. Ο Μουσταφά Ακιντζί
εκφράζει μια ισχυρή τάση που ανα-
πτύσσεται μέσα στους τουρκοκύπρι-
ους υπέρ της διαφύλαξης του κο-
σμικού χαρακτήρα του κράτους αλ-
λά και της αυτονομίας τους από το
Τουρκικό κράτος. Στηρίζει την προ-
οπτική των συνομιλιών για διζωνική
δικοινοτική Ομοσπονδία. Είναι χαρα-
κτηριστικές οι δηλώσεις του που
έπαιζαν κατά την προεκλογική πε-
ρίοδο: «Θέλουμε την ομοσπονδιακή
επίλυση στη βάση της πολιτικής ισό-
τητας με τους Ε/Κ, δεν είμαστε μει-
ονότητα. Θέλουμε μια υγιή σχέση με
την Τουρκία. Δεν είμαστε υποτελείς
και υποτακτικοί σε κανένα. Έχουμε
τη δική μας κοσμική και διακριτή
ταυτότητα, αναζητούμε μια θέση
στον σύγχρονο κόσμο». Και δηλώνει
έτοιμος να συμμετάσχει σε μια νέα
πενταμερή τύπου Κραν Μοντανά
όπως εξάγγειλε ο Γ.Γ, των Ηνωμέ-
νων Εθνών για μετά τις εκλογές. 

Ο Ερσίν Τατάρ είναι ακριβώς το
αντίθετο σε όλα. Υποστηρίζει την
σκληρή εθνικιστική γραμμή για δύο
κράτη και δηλώνει προσήλωση στην
μητέρα – πατρίδα. Και φυσικά παίρ-
νει όλη τη στήριξη της μητέρας –
πατρίδας. Ελάχιστες μόνο μέρες
πρίν τις εκλογές εξάγγειλαν μαζί με
τον Ερντογάν από την Άγκυρα το
άνοιγμα ενός κομματιού του παρα-
λιακού μετώπου της Αμμοχώστου.
Ανακοίνωσαν την λειτουργία αγω-
γού για την μεταφορά νερού απο
την Τουρκία στο φράγμα των Πανά-
γρων καθώς και ενός νέου οικονομι-
κού πακέτου στήριξης προς την κυ-
βέρνηση Τατάρ. Αυτή η τριπλή πα-
ρέμβαση του Ερντογάν προς τον
Τατάρ και τα απαξιωτικά του σχόλια
για τον Ακιντζί περίμεναν ότι θα έδι-
ναν μια  γερή ώθηση στην υποψη-
φιότητα Τατάρ.

Παρ όλα αυτά ο Τατάρ δεν κατά-
φερε να συγκεντρώσει ούτε τα πο-

σοστά του κόμματος του που στις
τελευταίες βουλευτικές εκλογές ξε-
πέρασαν το 36%. Αντίθετα ο Ακιντζί
που στηρίζεται απο διάφορα μικρά
κόμματα κατάφερε να ξεπεράσει κα-
τά τρείς μονάδες το ποσοστό που
πήρε στις προηγούμενες εκλογές το
2015. Το ποσοστό του μαζί με αυτό
του Τουφάν Ερχιουρμάν που κινείται
λίγο πολύ πιο κοντά στις απόψεις
του Ακιντζί  ξεπερνούν το 50%. Κάτι
που ο τουρκοκύπριος ευρωβουλευ-
τής του ΑΚΕΛ χαρακτήρισε ιστορικό
γιατί για πρώτη φορά καταγράφεται
φανερά μια τέτοια δυσαρέσκεια για
τη προσπάθεια της Αγκυρας να πο-
δηγετήσει την τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα και να της επιβάλει τον εκλε-
κτό της.

Αντίσταση από τα κάτω
Βέβαια αυτό δεν έγινε τυχαία. Εί-

ναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης
περιόδου που ο Ερντογάν προσπά-
θησε να επιβάλει την πολιτική του
στους τουρκοκύπριους και βρήκε
δυναμική αντίδραση. Στον τομέα της
εκπαίδευσης προσπάθησε να επιβά-
λει τα θρησκευτικά σχολεία αλλά
έπεσε πάνω στα συνδικάτα των εκ-
παιδευτικών που παραμένουν πάντα
πολύ δυνατά και αντιστέκονται. 

Χρησιμοποίησε το οικονομικό
πρωτόκολλο με το οποίο στηρίζει το
τουρκοκυπριακό κράτος για να εκ-
βιάζει τους δημόσιους υπάλληλους
οι οποίοι επίσης απάντησαν με κινη-
τοποιήσεις. Η κάθετη πτώση της
τουρκικής λίρας κάνει ακόμη χειρό-
τερη τη κατάσταση και αυξάνει τη
λαϊκή δυσαρέκεια προς την κυβέρ-
νηση Τατάρ που τους κρατά προ-
σκολλημένους στην Αγκυρά.

Παρά την επιβολή του κλεισίματος

των οδοφραγμάτων μια σειρά απο
δικοινοτικές πρωτοβουλίες συνεχί-
ζουν να αναπτύσσονται κυρίως δια-
δικτυακά και να φέρνουν πολύ κό-
σμο κοντά, κυριως νεολαίους.

Αν ο Ακιντζί κερδίσει την ερχόμενη
Κυριακή  είναι σίγουρο ότι τα πράγ-
ματα θα κινηθούν αρκετά γρήγορα.
Υπάρχει η εξαγγελμένη πρόθεση
του Γ.Γ. των ΗΕ για πενταμερή διά-
σκεψη για το Κυπριακό. Οι πιέσεις
να ανοίξουν τα οδοφράγματα, να
βελτιωθεί το κλίμα και να δοθεί μια
ώθηση στην οικονομία των τουρκο-
κυπρίων θα ενταθούν. Σαφώς θα εί-
ναι μια θετική εξέλιξη η εκλογή Ακιν-
τζί. Ο μόνος που θα στενοχωρηθεί
από την πιθανή εκλογή Ακιντζί θα εί-
ναι ο Αναστασιάδης που συνήθισε
να κρύβεται πίσω από την τουρκική
αδιαλλαξία για να συντηρεί το σημε-
ρινό στάτους κβο μέσα από το οποίο

νέμεται την εξουσία και κερδοσκο-
πεί και αυτός και οι φίλοι του με τα
χρυσά διαβατήρια σε απατεώνες
κλπ. 

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία ο Ερ-
σίν Τατάρ εκτός απο τον Ερντογάν
και την τουρκοκυπριακή ακροδεξιά
βρήκε άλλον ένα ανέλπιστο σύμμα-
χο. Την ελληνοκυπριακή ακροδεξιά
και το ΕΛΑΜ. Το βράδυ της Κυρια-
κής μια ομάδα 200 ατόμων με μαύ-
ρες στολές, κουκούλες και χωρίς
διακριτικά έκαναν πορεία στο οδό-
φραγμα της Δερύνειας και αφού
έσπασαν το κιγκλίδωμα της αστυνο-
μίας μπήκαν μέσα στη νεκρή ζώνη
και άρχισαν να ρίχνουν πυρσούς με
στόχο να βάλουν φωτιά στη νεκρή
ζώνη. Στην περιοχή υπάρχουν ναρ-
κοπέδια και αν η φωτιά επεκτείνον-
ταν σε αυτά κανείς δεν ξέρει ποιες
θα ήταν οι συνέπειες. Είναι φανερό
πως τέτοιες ενέργειες δυναμιτίζουν
το κλίμα και στηρίζουν τους οπα-
δούς των δύο χωριστών κρατών και
της στρατιωτικής περιχαράκωσης. 

Νο 1443, 14 Οκτώβρη 2020 Κύπροςσελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Κρίσιμες εκλογές στο Βορρά

Πάνω απο 800 άτομα διαδήλω-
σαν στην Λευκωσία την Κυ-
ριακή 11 Οκτώβρη με κεντρι-

κό σύνθημα ΕΛΑΜ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΟΙ
ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ. Ακούστηκαν και
συνθήματα που έκαναν τη σύνδεση
της ΕΟΚΑ Β με το ΕΛΑΜ και τη Χρυ-
σή Αυγή και τον διαχρονικό ρόλο των
φασιστικών οργανώσεων στη Κύπρο.
Η πορεία ξεκίνησε από την Ελληνική
Πρεσβεία και κατέληξε στο Προεδρι-
κό Μέγαρο. Η εκδήλωση καλέστηκε
από τη νεολαία του ΑΚΕΛ, και στηρί-
χτηκε από την Εργατική Δημοκρατία
και άλλες οργανώσεις.

Ηταν μια πορεία με μεγάλη συμμε-
τοχή νεολαίας, με παλμό και έντονα
συναισθήματα για τον κόσμο που
συμμετείχε, οι περισσότεροι από
τους οποίους εκφράζανε τη χαρά
τους για την καταδίκη της Χρυσής
Αυγής σαν εγκληματική οργάνωση
αλλά και την έντονη επιθυμία να γίνει
το ίδιο και με το ΕΛΑΜ που είναι η Χρυσή Αυγή Κύπρου. Στο Προεδρικό
παραδόθηκε ψήφισμα προς τον Αναστασιάδη με το οποίο η συγκέντρω-
ση ζητούσε να γίνει εισαγγελική έρευνα για το ΕΛΑΜ που δήλωνε με
έπαρση ότι είναι η Χρυσή Αυγή της Κύπρου. Παρέμβαση του Γενικού Ει-
σαγγελέα ώστε να ελεγχθεί η σχέση του ΕΛΑΜ με την εγκληματική οργά-
νωση Χρυσή Αυγή ζήτησαν και το ΑΚΕΛ, η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολό-
γων.

Βέβαια τα «παλικάρια» του ΕΛΑΜ τώρα που βούλιαξε το καράβι της
μητρικής οργάνωσης δηλώνουν ότι δεν έχουν καμιά σχέση με την Χρυσή
Αυγή και προβάλλουν την αυτονομία τους. Δεν πείθουν κανένα γιατί είναι
σε όλους γνωστές οι κατά καιρούς δηλώσεις ταύτισης με τη Χρυσή Αυγή
και οι επισκέψεις στελεχών της Χρυσής Αυγής στη Κύπρο για να στηρί-
ζουν το εδώ παραμάγαζο τους. Δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από
τότε που διαδήλωναν στους δρόμους και απαιτούσαν με ψήφισμα τους
προς την Ελληνική Πρεσβεία την απελευθέρωση των υπόδικων στελεχών
της Χρυσής Αυγής, υποστηρίζοντας ότι είναι θύματα πολιτικής δίωξης.
Είναι ενδιαφέρον ότι ο Αρχιεπίσκοπος που τους χαρακτήριζε «καλά παι-
διά με κρυστάλλινες απόψεις» ξαφνικά κατάπιε τη γλώσσα του. Είναι σί-
γουρο ότι στο βαθμό που θα γίνει έρευνα για τη δράση της Χρυσής Αυ-

γής στη Κύπρο και τη σχέση της με το ΕΛΑΜ θα βγούν πολλά στη φόρα,
όχι μόνο για την οικονομική και πολιτική στήριξη που τους έδινε ο Αρχιε-
πίσκοπος αλλά και πολλά για άλλους σε διάφορα πόστα του κρατικού
μηχανισμού.

Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον Αναστασιάδη να
το κάνει που τόσο καιρό τους έδινε βήμα  και υιοθετούσε τις απόψεις
τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο προηγούμενος Γενικός Εισαγγελέας αρνήθη-
κε να τους διώξει όταν αποδείχθηκε μετά από καταγγελία του ΑΚΕΛ ότι
έκαναν παράνομες στρατιωτικές ασκήσεις. 

Για να έχει το ΕΛΑΜ τη τύχη της Χρυσής Αυγής χρειάζεται να κάνουμε
στη Κύπρο ό,τι έκαναν στην Ελλάδα και οδήγησαν στην δίκη και καταδί-
κη της Χρυσής Αυγής. Να κτίσουμε ένα αντιφασιστικό κίνημα που να βρί-
σκεται στους δρόμους και να πιέζει προς αυτή τη κατεύθυνση. Που να
βάλει το θέμα του αντιφασισμού και της καταδίκης του ΕΛΑΜ στους ερ-
γατικούς χώρους, στις γειτονιές, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Η εκ-
δήλωση της Κυριακής ήταν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυν-
ση, που θα πρέπει όμως να έχει και ανάλογή συνέχεια και κλιμάκωση.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Αντιφασιστικό κίνημα στο Νότο

11/10, Αντιφασιστική διαδήλωση στη Λευκωσία. Φωτό: Εργατική Δημοκρατία
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ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ SITE ΤΗΣ ΕΑ

Η αξία του επαναστατικού Τύπου 
και στο Διαδίκτυο
Ηεπαναστατική εφημερίδα δίνει ώθηση στην οργάνωση των εργατι-

κών και πολιτικών αγώνων.
Ενημερώνει, συνδέει και γενικεύει. Στη σημερινή εποχή της ατέλειωτης

πληροφορίας και των ιδεών "online" το να μπορεί μια τέτοια εφημερίδα
να έχει φωνή και στο διαδίκτυο είναι κρίσιμη παρέμβαση.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα εύχρηστο και μαζικό εργαλείο
για να προβάλλεις τις ιδέες σου και τις πρωτοβουλίες σου. Το να έχεις
ένας site που να συμπυκνώνει αυτη την εικόνα είναι σαν να φωνάζεις με-
σα απο μια ντουντούκα. Βοηθάει στη προσπάθεια να διαδωθούν οι επα-
ναστατικές ιδέες πιο μαζικά.

Αυτό το ρόλο προσπαθεί να παίξει το ανανεωμένο site της Εργατικής
Αλληλεγγύης. Πέρα από τη βδομαδιάτικη έκδοση που "ανεβαίνει" και πε-
ριέχει απο την κίνηση και τις πρωτοβουλίες της εργατικής τάξης, τα ιστο-
ρικά και διεθνή άρθρα αλλα και τις πρωτοβουλίες και τις συζητήσεις που
οργανώνουν οι τοπικοί πυρήνες, στο καινούργιο site μπορεί κανείς να
βρεί και το κομμάτι με τα νέα από το κίνημα. Μια ζωντανή ροή ειδήσεων
που οι δημοσιογράφοι της Εργατικής Αλληλεγγύης μπορούν και ανεβά-
ζουν άμεσα από την πιο μικρή κινητοποίηση μεχρι τη πιο μαζική διαδήλω-
ση που μεσολαβεί από τη μία έντυπη έκδοση στην άλλη. Όλα τα έκτακτα
νέα του κινήματος μπορεί κανείς να τα βρει εκεί. 

Μαζί με τα τρέχοντα νέα, μπορεί κανείς να βρει ένα πλούσιο αρχείο
που φτάνει μέχρι το 2006 (και συνεχώς ανανεώνεται με ψηφιοποίηση πα-
λιότερων τευχών της Εργατικής Αλληλεγγύης), χρήσιμο για οποιονδήπο-
τε θέλει να ψάξει προς τα πίσω τη πλούσια ιστορία της κίνησης της εργα-
τικής τάξης και όχι μόνο!

Τέλος, από επιλογή δεν υπάρχουν διαφημίσεις ουτε στην έντυπη, ούτε
στη ψηφιακή έκδοση της εργατικής αλληλεγγύης. Γιατι μια επαναστατική
εφημερίδα πρέπει να στηρίζεται στο δίκτυό της για να μπορεί να γρα-
φτεί, να τυπωθεί και να διακινηθεί χωρίς όρια και περιορισμούς. Θα ήταν
αντιφατικό η εφημερίδα που προτείνει τη κρατικοποίηση των τραπεζών
με εργατικό έλεγχο να είχε στις σελίδες της ή στο site της διαφημίσεις
από τράπεζες. Για αυτό μπορεί κανείς να ενισχύσει την εφημερίδα από
το site στέλνοντας ακόμα και 1 ευρώ, ή ακόμα καλύτερα να γραφτεί  συν-
δρομητής.

Ερχόμαστε από μια μεγάλη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος, που η
Εργατική Αλληλεγγύη έπαιξε ενεργό ρόλο. Όχι μόνο στο να καλύπτει τη
δίκη, που ήταν από τα ελάχιστα μέσα που δεν έχασαν συνεδρίαση, αλλα
και στο να προβάλει τις πρωτοβουλίες του αντιρατσιστικού - αντιφασιστι-
κού κινήματος που οδήγησαν στην έκρηξη μαζικότητας έξω από τα δικα-

στήρια, και τελικά στην καταδίκη των νεοναζί. Αυτή την εφημερίδα αξίζει
να την αγοράσουμε, να την διαβάσουμε και να την διαδώσουμε. Και στην
εποχή της ηλεκτρονικής πληροφορίας μαζι με τα προηγούμενα, να πλημ-
μυρίσουμε το ίντερνετ με τα άρθρα της!

Δημήτρης Τσώλης

Από τους “Ήρωες της Υγείας” 
στους “ξυπόλητους” αντιφασίστες
Συνέχεια από τη σελ. 5

Έτσι έφτασαν οι μαζικές κινητοποιήσεις για το
περιβάλλον το Μάη και τον Ιούνη να ενώνουν ερ-
γάτες, νεολαία, μετανάστες και πρόσφυγες και
όλοι μαζί να φωνάζουν ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι που
ευθύνονται για την καταστροφή του περιβάλλον-
τος ευθύνονται για την πανδημία, για τα στρατό-
πεδα, για το ρατσισμό, για τους φασίστες.

Το ίδιο μήνυμα, ακόμα πιο δυνατά, ακούστη-
κε στο διήμερο κινητοποιήσεων 26 και 27 Ιούνη,
όταν χιλιάδες ντόπιοι και μετανάστες απαίτη-
σαν χαρτιά, νομιμοποίηση, δουλειές για όλους.
Και ξανά όταν η κυβέρνηση έπαιξε το χαρτί της
καταστολής ξεκινώντας από τις πλατείες όπου
έβρισκε διέξοδο η νεολαία στοχοποιώντας την
και φτάνοντας στο κατάπτυστο νομοσχέδιο
απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Το μόνο που

κατάφερε ήταν να ενώσει ξανά όλα τα κομμά-
τια, ριζοσπαστικοποιώντας ακόμα περισσότερο
τα αιτήματα και συνδέοντάς τα.

Ακόμα και το χαρτί του εθνικισμού και της πο-
λεμοκαπηλείας που προσπάθησε να παίξει το
καλοκαίρι για να γυρίσει το κλίμα, κάηκε πολύ
γρήγορα. Το φθινόπωρο μπήκε εκρηκτικά με το
διήμερο κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ. Μπορεί ο
Μητσοτάκης να ακύρωσε τη φιέστα, αλλά το κί-
νημα δεν ακύρωσε το ραντεβού του. Αντίθετα,
οι μαζικές, ενωτικές διαδηλώσεις στη Θεσσαλο-
νίκη άνοιξαν νέο κύκλο κινητοποιήσεων με πρώ-
τες και καλύτερες τις μαθητικές καταλήψεις με
τη συμπαράσταση των εκπαιδευτικών. Από την
πρώτη στιγμή, τα σχολειά έβαλαν στο κέντρο
τους τον αντιφασιστικό αγώνα πλάι στα αιτήμα-
τα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Αυτά τα βήματα σύνδεσης και γενίκευσης

των αγώνων οδήγησαν στα μαζικότερα συλλα-
λητήρια στην επέτειο της δολοφονίας του Παύ-
λου Φύσσα. Για να έρθουν οι κινητοποιήσεις για
τα δυο χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ να
ενώσουν την αντισεξιστική με την αντιφασιστική
και αντικυβερνητική μάχη και απλά να επιβεβαι-
ώσουν ότι οι αγώνες είναι κοινοί. Οι εκδηλώσεις
της ΚΕΕΡΦΑ ενόψει της δικαστικής απόφασης
αυτό το χαρακτήρα είχαν.

Έτσι έφτασαν στις 7 Οκτώβρη όλοι οι “ξυπό-
λητοι” να είναι εκεί και να απαιτούν “οι ναζί στη
φυλακή”, αλλά και να βάζουν στο στόχαστρό
τους όλους όσους τους άνοιξαν το δρόμο και
τους κάλυπταν. Η ιστορική καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής δίνει μεγαλύτερη ώθηση σε όλους
και όλες να συνεχίσουν μέχρι τη νίκη.

Λένα Βερδέ



ΒΙΒΛΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Η επαναστατική αντιφασιστική παράδοση
Την Παρασκευή 16 Οκτώβρη

στις 7μμ το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο οργανώνει δια-

δικτυακή εκδήλωση-παρουσίαση
της 3ης έκδοσης του βιβλίου του
Ντάνκαν Χάλας «Ο Μαρξισμός
του Τρότσκι». Ενός βιβλίου που
συμπυκνώνει όλες τις βασικές συ-
νεισφορές του μεγάλου επανα-
στάτη: τη θεωρία της Διαρκούς
Επανάστασης, την ανάλυση του
σταλινισμού, τα ζητήματα στρατη-
γικής και τακτικής, τη σχέση των
επαναστατικών κομμάτων με την
εργατική τάξη.

Όμως, λίγες μέρες μετά την
ιστορική καταδίκη της Χρυσής
Αυγής ως εγκληματικής οργάνω-
σης, είναι ευκαιρία να ανατρέξου-
με, όπως και ο Ντάνκαν Χάλας
στο βιβλίο του, ειδικότερα στη
συνεισφορά του Τρότσκι τη δε-
καετία του 1930 για τη στρατηγι-
κή της Αριστεράς απέναντι στην
άνοδο του Χίτλερ και του ναζι-
σμού. Ο Τρότσκι ήταν ο πρώτος
που έκρουσε τον κώδωνα του κιν-
δύνου στη Γερμανία και διατύπω-
σε μια από τις πιο οξυδερκείς
αναλύσεις για τη φύση του φασι-
σμού σαν αντιδραστικού κινήμα-
τος. Και δεν έμεινε σ’ αυτό. Με
όπλο την στρατηγική του ενιαίου
μετώπου –που είχε διατυπώσει η
Τρίτη Διεθνής στα επαναστατικά
της χρόνια– εξήγησε πώς η εργα-
τική τάξη μπορεί να αποκρούσει
την φασιστική απειλή και να ανοίξει το δρόμο
για τη δική της λύση στην κρίση του καπιταλι-
σμού –την επανάσταση. 

Ο Τρότσκι, ήδη από το 1930, τόνιζε το γεγο-
νός ότι ο φασισμός είναι μια ιδιαίτερη μορφή
αντίδρασης που έχει στόχο το τσάκισμα
ΟΛΩΝ των εργατικών οργανώσεων (συμπερι-
λαμβανομένων και των Σοσιαλδημοκρατικών)
και κάθε μορφής αντίστασης.

Θεωρούσε το φασισμό σαν ένα πολιτικό κί-
νημα που ξεπήδησε μέσα στα πλαίσια του μο-
νοπωλιακού καπιταλισμού σε μια φάση τόσο
έντονης κρίσης που οι «κανονικές» μέθοδοι
της κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης δεν
μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν. Σαν μια
φάση όπου ακόμα και η πιο περιορισμένη δυ-
νατότητα οργάνωσης των εργατών και των ερ-
γατριών γίνεται ανυπόφορη για τους καπιταλι-
στές. Καταλάβαινε ότι ο φασισμός διαφέρει
από τις άλλες μορφές αντίδρασης γιατί ανα-
πτύσσεται σαν μαζικό κίνημα που είναι ριζωμέ-
νο κυρίως στα μεσαία στρώματα της κοινω-
νίας, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε τμήμα-
τα του αυξανόμενου αριθμού των ανέργων. 

Αν και ο Χίτλερ βοηθήθηκε σημαντικά σε
πολλές και κρίσιμες στιγμές από τμήματα του
μεγάλου κεφάλαιου και από το κράτος, ο Τρό-
τσκι επέμενε ότι ο φασισμός δεν είναι απλά
«μια καπιταλιστική συνομωσία», ούτε απλά «το
μακρύ χέρι του κράτους». Το διακριτικό του
γνώρισμα είναι η κινητοποίηση τέτοιων, απελ-
πισμένων από τα χτυπήματα της οικονομικής
κρίσης, μικροαστικών μαζών σαν «πολιορκητι-

κό κριό σε μια εκστρατεία βίας ενάντια στην
εργατική τάξη». Βέβαια, ήταν ξεκάθαρος ότι:
«Ο φασισμός όταν ανέβει στην εξουσία δεν εί-
ναι καθόλου μια κυβέρνηση της μικροαστικής
τάξης, αλλά είναι η πιο ανελέητη δικτατορία
του μονοπωλιακού κεφάλαιου».

Ενιαίο εργατικό μέτωπο
Στηριγμένος σε αυτή την ανάλυση ο Τρό-

τσκι επιμένει ότι η απάντηση είναι το ενιαίο
εργατικό μέτωπο που βασιζόταν «στην ανάγκη
της ενότητας των εργαζόμενων μαζών στη
δράση, της ενότητας στην αντίσταση ενάντια
στις επιθέσεις του καπιταλισμού και τέλος της
ενότητας να περάσουν στην αντεπίθεση εναν-
τίον του». Αυτό συμπεριλαμβάνει την απεύ-
θυνση στις ηγεσίες των ρεφορμιστικών κομ-
μάτων γιατί «ενδιαφερόμαστε να αναγκάσου-
με τους ρεφορμιστές να βγουν από τα κατα-
φύγιά τους και να τους στήσουμε δίπλα μας
μπροστά στα μάτια των αγωνιζόμενων μαζών».

Όμως, όπως γράφει ο Ντάνκαν Χάλας στο
βιβλίο του: «Το καλοκαίρι του 1928, το Έκτο
Συνέδριο της [σταλινικής πια] Τρίτης Διεθνούς
επέβαλε τη γραμμή της ‘Τρίτης Περιόδου’,
σύμφωνα με την οποία ‘σε χώρες που υπάρ-
χουν ισχυρά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, ο
φασισμός παίρνει την ιδιαίτερη μορφή του σο-
σιαλ-φασισμού’… Στην πράξη αυτό σήμαινε ότι
σε μια εποχή που ο φασισμός ήταν ένας πραγ-
ματικός κίνδυνος, ειδικά στη Γερμανία, τα Κομ-
μουνιστικά Κόμματα θεωρούσαν τους Σοσιαλ-
δημοκράτες ως τον κύριο εχθρό… Αυτό συνε-
παγόταν ότι δεν υπήρχε θέμα να γίνει προσπά-

θεια ώστε να εξαναγκαστούν τα
μαζικά σοσιαλδημοκρατικά κόμ-
ματα και τα συνδικάτα που έλεγ-
χαν να μπουν σε ενιαίο μέτωπο
ενάντια στους φασίστες».

«Ο Τρότσκι», συνεχίζει ο Χά-
λας, «έγραψε και μίλησε ενάντια
σ’ αυτή την εγκληματική ηλιθιό-
τητα, καταβάλλοντας άμεσες και
απεγνωσμένες προσπάθειες από
το 1929 μέχρι τη ναζιστική κατα-
στροφή το 1933. Το κεντρικό θέ-
μα όλων αυτών των γραπτών
ήταν η ανάγκη ‘Για ένα εργατικό
ενιαίο μέτωπο ενάντια στο φασι-
σμό’, για να παραθέσουμε τον
τίτλο ενός από τα πιο γνωστά
από αυτά».

Ο Τρότσκι γνώριζε καλύτερα
απ’ όλους ότι οι ηγέτες της Σο-
σιαλδημοκρατίας είχαν πολύ βε-
βαρυμένο μητρώο: είχαν σώσει
τον καπιταλισμό στη Γερμανία
καταστέλλοντας το επαναστατι-
κό κύμα μετά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο και αντιμετώπιζαν τους
ναζί ‘στα πλαίσια των θεσμών’
ως ένα ακόμα δεξιό ‘νόμιμο πο-
λιτικό κόμμα’. Αλλά ήταν και οι
ίδιοι προγραμμένοι από τους
φασίστες. Επιπλέον, οι εργάτες
που επηρεάζονταν από το Σο-
σιαλδημοκρατικό Κόμμα αναζη-
τούσαν μια ηγεσία για να παλέ-
ψουν ενάντια στον Χίτλερ. Από
αυτές τις δυο διαπιστώσεις
απέρρεε η τακτική που θα μπο-

ρούσε να ενώσει στη δράση όσων ήθελαν να
αντισταθούν στους φασίστες. Αυτό, σύμφωνα
με τον Τρότσκι, δεν σήμαινε το θάψιμο των
διαφορών ανάμεσα σε αυτούς που ήθελαν να
εξωραΐσουν το σύστημα και αυτούς που επι-
δίωκαν να το ανατρέψουν. «Βαδίζουμε ξεχωρι-
στά, χτυπάμε μαζί», έγραφε επιγραμματικά.
«Συμφωνούμε μόνο στο πώς χτυπάμε, ποιον
χτυπάμε και πότε χτυπάμε». 

Η συλλογική δύναμη, όμως, των γερμανών
εργατών δεν έμελλε να δοκιμαστεί ενάντια
στις ναζιστικές ορδές. Το ισχυρότερο εργατι-
κό κίνημα της Ευρώπης δεν κινήθηκε ποτέ
αποφασιστικά. Και το τίμημα δεν μπορούσε να
είναι βαρύτερο.

Δυο χρόνια αργότερα τα Κομμουνιστικά
Κόμματα αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτή την
καταστροφική τακτική κάτω από την πίεση της
εργατικής τους βάσης. Όμως, την αντικατέ-
στησαν με την εξίσου καταστροφική τακτική
των «Λαϊκών Μετώπων», δηλαδή συμμαχώντας
ακόμα και με κεντροδεξιά αστικά κόμματα
ενάντια στους φασίστες. Ο Τρότσκι δεν χαρί-
στηκε ούτε αυτή τη φορά στα γραπτά του, τό-
σο για την Ισπανία, όσο και για τη Γαλλία του
1936 και τις ήττες που οδήγησαν τα «Λαϊκά
Μέτωπα» το εργατικό κίνημα. 

Στην πάλη ενάντια στη φασιστική απειλή,
καταλήγει ο Ντάνκαν Χάλας, «τα γραπτά του
Τρότσκι για τη στρατηγική και την τακτική εί-
ναι ένα πραγματικό θησαυροφυλάκιο για τους
επαναστάτες σήμερα».

Κώστας Πίττας
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