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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΚΕΕΡΦΑ 18/10/2020

1.Η ιστορική καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής στις 7 Οκτώβρη ως

εγκληματική οργάνωση ανοίγει νέες
δυνατότητες για να τσακίσουμε την
φασιστική απειλή και να ξηλώσουμε
τη ρατσιστική εκστρατεία της κυ-
βέρνησης της ΝΔ και της ΕΕ. Η από-
φαση σφραγίστηκε από τη δύναμη
του αντιφασιστικού κινήματος, με
τουςς εκατοντάδες χιλιάδες διαδη-
λωτές που έδωσαν βροντερό παρών
στο απεργιακό αντιφασιστικό συλ-
λαλητήριο πλημμυρίζοντας όλη τη
Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από το
Εφετείο και απαιτώντας οι νεοναζί
να πάνε φυλακή.

Η επιτυχία αυτή ξεσήκωσε ενθου-
σιασμό σε κάθε μεριά του πλανήτη
όπου το κίνημα δίνει τις δικές του
μάχες ενάντια στους Τράμπ, Μπολ-
σονάρο, Σαλβίνι, Λεπέν και σία. 

Το αντιφασιστικό κίνημα, με κορ-
μό την εργατική τάξη και τα συνδι-
κάτα, είναι η δύναμη που μπορεί και
χρειάζεται να συνεχίσει για να μην
πέσουν στα μαλακά οι νεοναζί της
Χρυσής Αυγής, για να ξηλώσουμε
οριστικά την φασιστική απειλή. 

2.Η συστηματική, επίμονη και
ενωτική δράση του αντιφασιστι-

κού κινήματος, με την καθοριστική
συμβολή της απεργιακής δράσης
των συνδικάτων σε κρίσιμες στιγ-
μές, όπως μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα το 2013, με την
έναρξη της δίκης το 2015 και τώρα
στις 7 Οκτώβρη, είναι αυτή που
σφράγισε την απόφαση του δικα-
στηρίου και όχι η ανύπαρκτη συμβο-
λή των δυνάμεων του λεγόμενου
“συνταγματικού τόξου”, της ΝΔ του
Μητσοτάκη και του Σαμαρά. Αντίθε-
τα, η ΝΔ ήταν αυτή που έστρωσε το
δρόμο στους φασίστες με την ρα-

τσιστική πολιτική της, τις επιχειρή-
σεις σκούπα του Ξένιου Δία το 2012,
αλλά και τις γέφυρες που έστηναν
οι διάφοροι Μπαλτάκοι με τους Χρυ-
σαυγίτες.  

Η ΚΕΕΡΦΑ από την ίδρυσή της το
2009 έχει παίξει ρόλο για τη συγ-
κρότηση και το προχώρημα του αν-
τιφασιστικού/αντιρατσιστικού κινή-
ματος. Για να απομονωθούν και να
τσακιστούν αρχικά η ακροδεξιά του
ΛΑΟΣ και στη συνέχεια οι νεοναζί
της Χρυσής Αυγής. Για να λειτουρ-
γήσουν σε κάθε γειτονιά και πόλη
επιτροπές που οργάνωναν διαδηλώ-
σεις και κινητοποιήσεις σαν απάντη-
ση στις επιθέσεις των φασιστών. Για
να υπάρξει Πολιτική Αγωγή στη δίκη
της ΧΑ και να λειτουργήσει σαν φω-
νή του κινήματος, σαν δύναμη απο-
κάλυψης των εγκλημάτων των νεο-
ναζί και της συγκάλυψης τους από
το κράτος, σαν δύναμη-στήριγμα
στα θύματα της Χρυσής Αυγής,
στους γονείς του Παύλου Φύσσα και
του Σαχζάτ Λουκμάν. Για να συνδε-
θεί η μάχη ενάντια στους φασίστες
με την μάχη ενάντια στον ρατσισμό
και αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.
Για να γίνει η αντιφασιστική και αντι-
ρατσιστική πάλη υπόθεση του μαζι-
κού κινήματος, των συνδικάτων, της
νεολαίας, όλης της Αριστεράς. Η
σημασία αυτών των επιλογών φάνη-
κε στην ιστορική πανελλαδική κινη-
τοποίηση στις 7 Οκτώβρη. 

3.Έχουμε τη δύναμη να κλιμακώ-
σουμε τη δράση για να κάνου-

με πράξη το ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙ-
ΣΜΟΣ, να συνεχίσουμε τη σύγκρου-
ση με την κυβέρνηση αλλά και τους
μηχανισμούς που τους κάλυπταν. 

α. Η ολοκλήρωση της καταδίκης

των νεοναζί της Χρυσής Αυγής ση-
μαίνει συνέχεια για να απομονωθούν
οριστικά οι φασίστες, να ξηλωθεί κά-
θε ορμητήριο της εγκληματικής ορ-
γάνωσης, κάθε πρόσβαση, στην Ευ-
ρωβουλή, στους Δήμους και τις πε-
ριφέρειες όπου είχαν εκλεγεί οι ναζί.

Σημαίνει άνοιγμα του μετώπου και
με τις επιθέσεις της ακροδεξιάς του
Βελόπουλου που βρίσκεται στη Βου-
λή και χύνει ρατσιστικό και σοβινι-
στικό δηλητήριο, που προχωράει σε
επιθέσεις κατά της αριστεράς και
του αντιφασιστικού κινήματος, όπως
σε βάρος του συντονιστή της ΚΕΕΡ-
ΦΑ Π. Κωνσταντίνου.

Στα νησιά και στα σύνορα, εκεί
που η κυβέρνηση εξαπέλυσε την
επίθεση κατά των προσφύγων με το
κλείσιμο των συνόρων, τις παράνο-
μες απελάσεις και το άνοιγμα νέων
στρατοπέδων-φυλακών, ομάδες φα-
σιστών έχουν προχωρήσει σε επιθέ-
σεις και χρειάζεται να τις αντιμετω-
πίσουμε, όπως πετυχημένα κάναμε
με την Χρυσή Αυγή.

β. Κλιμακώνουμε τη μάχη ενάντια
στην ρατσιστική πολιτική που χρησι-

μοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ για να
διασπάει και να αποπροσανατολίζει
το εργατικό κίνημα. Δεν ξεχνάμε ότι
τα τάγματα εφόδου που δολοφόνη-
σαν τον Π. Φύσσα είχαν «εκπαιδευ-
τεί» στις επιθέσεις και τις δολοφο-
νίες κατά μεταναστών αδερφών μας. 

Οργανώνουμε καμπάνια για να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και να ανοίξουν οι πόλεις,
για άσυλο, στέγη και χαρτιά για
όλους τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες. 

Μαζί με τα συνδικάτα και τη νεο-
λαία, μαζί με τους εκπαιδευτικούς,
τους γονείς και τους μαθητές, για
να μπουν τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία. Μαζί με τους υγειονομι-
κούς για ΑΜΚΑ και δωρεάν περίθαλ-
ψη για όλους. Μαζί με τους εργαζό-
μενους στους Δήμους, τις δημοτικές
κινήσεις και τους φορείς της αυτοδι-
οίκησης, αλλά και τους εργαζόμε-
νους στον τουρισμό – επισιτισμό για
να ανοίξουν χώροι και να μπουν
πρόσφυγες και μετανάστες σε σπί-
τια και ξενοδοχεία. 

Μαζί με το διεθνές κίνημα που ξε-

σηκώνεται ενάντια στην Ευρώπη-
φρούριο  στη Γερμανία, την Αυστρία,
τη Γαλλία να χτίσουμε ένα μαζικό κί-
νημα αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες, για  να κλείσουν  Μόριες και
Αμυγδαλέζες, να σπάσει το γκέτο και
ο αποκλεισμός στα νησιά-φυλακές,
για ανοιχτά σύνορα και όχι φράχτες
στον Έβρο και FRONTEX στο Αιγαίο. 

γ. Συνεχίζουμε ενάντια στην κυβέρ-
νηση που χτυπάει αντιφασίστες και
κυνηγάει πρόσφυγες και μετανάστες.
Για να παραιτηθεί ο Χρυσοχοϊδης
που εξαπέλυσε δολοφονική επίθεση
κατά της αντιφασιστικής διαδήλωσης
στις 7 Οκτώβρη, να μπει τέλος στην
καταστολή των διαδηλώσεων και τις
ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα της
ΕΛΑΣ. Για να απελάσουμε τον Μητα-
ράκη και τον Μητσοτάκη που προ-
σπαθεί να φορέσει «δημοκρατικό»
μανδύα και να επαναφέρει την «θεω-
ρία των δύο άκρων», προωθώντας νέ-
ες επιθέσεις στο κίνημα και την Αρι-
στερά. Για να συγκρουστούμε με την
κυβέρνηση της ΝΔ και το σύστημα
συνολικά που μέσα στην χειρότερη
οικονομική και υγειονομική κρίση
ξερνάει θάνατο, φτώχεια, πολέμους,
ρατσισμό, φασιστική απειλή και οικο-
λογική καταστροφή.

Επιπλέον:
• Στηρίζουμε τη καμπάνια για δι-
καιοσύνη στο Ζάκ/Zackie Κωστό-
πουλο, για να πάνε οι δολοφόνοι
στη φυλακή.
• Καλούμε σε διεθνή κινητοποίηση
κατά του ρατσισμού και του φασι-
σμού στις 20 Μάρτη 2020.
• Χτίζουμε παντού τοπικές επιτρο-
πές της ΚΕΕΡΦΑ, οργανώνουμε
καμπάνια εγγραφής μελών και οικο-
νομικής ενίσχυσης.
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Επικοινωνήστε 
με την τοπική ΚΕΕΡΦΑ Συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ 2020-21

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ: Βασίλης Μάραντος 6978192158, ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑ-
ΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ: Φύλλια Πολίτη 6974770802, ΕΞΑΡΧΕΙΑ: Πέρσα Κατσα-
νούλη 6940760880, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ: Τάνια Βριζάκη
6980011726, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ: Γιάννης Μαραβελάκης 6947118748,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Εύη Μαχοβίτσκαγια 6993153814, Ν. ΣΜΥΡΝΗ: Δημήτρης Δα-
σκαλάκης 6970501673, ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Χρύσα Δουζένη 6932430613,
ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΒΥΡΩΝΑΣ: Νίκος Βούλτσος 6972347880, ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΑ:
Μηνάς Χρονόπουλος 6988391025, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ελένη Τσόλκα 6944999004,
ΝΙΚΑΙΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Κατερίνα Θωίδου 6995482423, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Μαρία
Καστελιώτη 6907869950, ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: Θανάσης Λυμπερόπου-
λος 6981053960, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Μαρία Ντάσιου 6944774898, ΝΕΑ ΙΩ-
ΝΙΑ: Θάνος Τζινιέρης 6976245352, ΜΑΡΟΥΣΙ: Δήμητρα Τζάκου
6932520684, ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Σωτήρης Τατάκης 6942215802,
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: Θάνος Βύνιας 6943086569, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δή-
μητρα Κομνιανού 6974004941, ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ευκλείδης Μα-
κρόγλου 6907799070, ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Νίκος Χατζάρας
6945937630, ΠΑΤΡΑ: Τόνια Λαχανιώτη 6940521772, ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Αρετή
Κανέλλου 6934488500, ΒΟΛΟΣ: Τάσος Τσιούνης 6972644166, ΞΑΝΘΗ:
Τζεμαλή Μηλιαζήμ 6987923033, ΧΑΝΙΑ: Μαρία Καλιτσουνάκη
6944128730, ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ιωάννα Κτενουδάκη 6987539281, ΜΥΤΙΛΗΝΗ:
Μιχάλης Τσορμπατζογλου 6945120075

Ασλάμ Τζαβέντ, πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “η Ενότητα”, Δασκαλάκης Δημήτρης, ΚΕΕΡΦΑ,
Ν. Σμύρνης, Διαβολάκης Θανάσης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ, Δουζένη Χρύσα, ΚΕΕΡΦΑ
Νοτίων Αθήνας, Έμμα Αλλαουάντ, Κοινότητα Καμερούν, Ζώτος Δημήτρης, Πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, Θωίδου Κατερίνα, δημοτικός σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, Ιωάννα Κτενουδάκη, φοιτήτρια, ΚΕΕΡΦΑ Ηρα-
κλείου, Καζαντάκη Λήδα, ιστορικός Τέχνης, Καμπαγιάννης Θανάσης, Πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Κασκαρίκα Μαρία, δικηγόρος, μητέρα φοιτητή Αλέξη Λάζαρη, Καστελιώτη Μαρία, φοιτήτρια Φιλοσοφικής, ΚΕΕΡ-
ΦΑ Περιστέρι, Καταραχιάς Κώστας, πρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Κατσανούλη
Πέρσα, ηθοποιός, Κομνιανού Δήμητρα, εργαζόμενη ΟΣΕΘ, ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης, Κοντουδάκης Λεωνίδας, αυ-
τόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, Κουαρσίε Τζοχόβα, πρόσφυγας από στρατόπεδο Κο-
ρίνθου, Κουκαλάνι Βασίλης, ηθοποιός-σκηνοθέτης, Κούτρας Γιάννης, αντιπρόεδρος ΕΝΙΘ, μέλος ΔΣ Συλλόγου
Εργαζομένων Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Κύριλος Μάγκαν, προπονητής Κοινότητα Καμερούν, Κωνσταντίνου Πέ-
τρος, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, Λαχανιώτη Τόνια, ξενοδοχοϋπάλληλος Πάτρα,  Λουίζα Γκίκα, γιατρός Πανε-
πιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, Λυμπεράτος Μιχάλης, ιστορικός-πανεπιστημιακός, Μανταίος Κώστας, μέλος
ΔΣ ΣΦΕΑ, Μαράκης Ειρηναίος, ΚΕΕΡΦΑ Χανίων, Μαχοβίτσκαγια Εύη, ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας, Μηλιαζήμ Τζεμαλή, εκ-
παιδευτικός Ξάνθη, Ντάσιου Μαρία, γιατρός ΕΟΠΥΥ, Παπαδάκης Κώστας, Πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, Παπαστράτης Προκόπης, ιστορικός-πανεπιστημιακός, Πατσόπουλος Διονύσης, Δίκτυο Αλληλέγγυων Σχο-
λείων, Πολίτη Φύλλια, δημοσιογράφος, Πολυχρονιάδης Δημήτρης, εκπαιδευτικός, δημοτικός σύμβουλος Αμαρου-
σίου, Σηφακάκης Γιάννης, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Σκαρμέας Κώστας, Πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, Στάμου Άννα, Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος, Συλαϊδής Βασίλης, συνταξιούχος ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Τζινιέρης Θά-
νος, ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνίας, Τσόλκα Ελένη, εκπαιδευτικός, ΣΕΠΕ Πειραιά, Τσορμπατζόγλου Μιχάλης, εκπαιδευτικός
Λέσβος, Τσιούνης Τάσος, φοιτητής Βόλος, Χαρχαρίδου Μαρία, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων Γεννηματά,
Χασάν Μεχεντί, Κοινότητα Μπαγκλαντές

Με νέα δύναμη για το κίνημα

15/10, Συνέλευση ΚΕΕΡΦΑ στο Τριανόν. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η μάχη της 
Πολιτικής Αγωγής

Ηαπόφαση της δίκης είναι μια τεράστια νίκη του αντιφασιστικού
κινήματος, για την οποία αγωνιζόμασταν πολλά χρόνια. Η
ΚΕΕΡΦΑ έχει σημαντικό μερίδιο αυτής της νίκης. Σήμερα όλοι

ορκίζονται στη δίκη και αναγνωρίζουν την τεράστια σημασία που είχε η
καταδικαστική απόφαση για όλη την κοινωνία, για τα θύματα, για τις
πολιτικές εξελίξεις.

Δεν ήταν πάντα έτσι. Αντίθετα, ήταν πολλοί εκείνοι που μας εγκα-
λούσαν γιατί θέλαμε να είμαστε πολιτική αγωγή σε αυτή τη δίκη.  Ως
ΚΕΕΡΦΑ, τον Οκτώβρη του 2013, αναλάβαμε την υποχρέωση ότι το
αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να είναι πολιτική αγωγή. Αυτό, ότι μας εμ-
πιστεύτηκαν οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες που είναι σήμερα εδώ, ήταν που
βοήθησε το αντιφασιστικό κίνημα να έχει μια καταλυτική παρουσία μέ-
σα και έξω από τη δίκη. Είχαμε την εμπειρία ότι δεν απευθύνεται μόνο
ή κυρίως στο δικαστήριο. Απευθύνεται κυρίως έξω από το δικαστήριο
για να κινητοποιηθούν όλοι ενάντια σε έναν κίνδυνο για το εργατικό κί-
νημα, για τη νεολαία, για κάθε οργάνωση της εργατικής τάξης.

Το ξέραμε γιατί είχαμε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο πολλά χρό-
νια πριν. Ήδη από το 1996, από τις πρώτες επιθέσεις της ΧΑ ενάντια
σε αγωνιστές της αριστεράς, όπως του ΣΕΚ, κάναμε τις δίκες των φα-
σιστών πολιτικές μάχες και καμπάνιες μέσα σε όλο το εργατικό κίνη-
μα, τα συνδικάτα, τη νεολαία. Μέχρι τώρα η εμπειρία αυτή μας έχει δι-
καιώσει. Η πρώτη επίθεση ήταν το 1996 στη Φωκίωνος Νέγρη με θύ-
ματα συντρόφους του ΣΕΚ. Κατηγορούμενοι οι τότε υπαρχηγοί της
ΧΑ, Κουσουμβρής - Ζαφειρόπουλος. Αποτέλεσμα: καταδικαστική από-
φαση. Επόμενες το 2000, επίθεση στην Κυψέλη και το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο. Ξανά με τον ίδιο τρόπο, καταδικαστικό αποτέλεσμα. Πα-
παγεωργίου για επίθεση στο Σταμάτη Χατζηδήμου, καταδίκη για τον
πρώτο, αθώωση για τον δεύτερο.

Όμως οι φασίστες δεν έκαναν μόνο τρομοκρατικές και δολοφονικές
επιθέσεις σε αγωνιστές. Στράφηκαν και ενάντια στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη, την εφημερίδα που στήριζε αυτή τη μέθοδο. Ο Ανδριόπουλος
που έκανε μήνυση στην ΕΑ ήταν τότε συνεργάτης της ΧΑ και του ίδιου
του Μιχαλολιάκου. Με τον ίδιο τρόπο κερδίσαμε το δικαστήριο. Πάντα
η συμπαράσταση εκφραζόταν και στους μάρτυρες. Στην πρώτη δίκη
το 1996 μάρτυρας ήταν ο Μανώλης Γλέζος, όπως και ο πρόεδρος του
ΕΚΑ, ενώ αναγνώσθηκε και ανακοίνωση του ΕΚ Πειραιά που δήλωνε τη
συμπαράστασή του. Ήταν σημαντικές παρακαταθήκες, εμπειρίες και
πολιτικά διδάγματα για το εργατικό και αντιφασιστικό κίνημα.

Κορυφαία στιγμή σε αυτή την πορεία ήταν η δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν. Ήταν η δολοφονία που έγινε αφορμή για μια τεράστια, υπο-
δειγματική θα έλεγα, αντιφασιστική κινητοποίηση και πολιτική καμπά-
νια για το πώς οργανώνει κανείς μια δικαστική μάχη έξω από το δικα-
στήριο, για να αντιμετωπίσει δικαστικούς και διωκτικούς μηχανισμούς
που μιλούσαν για έναν καβγά του δρόμου. Για να ανατρέψεις το κλί-
μα, για να φτάσει το ίδιο το δικαστήριο στο τέλος να αναγνωρίζει ότι
ήταν ένα ρατσιστικό έγκλημα και οι δυο δολοφόνοι χρυσαυγίτες -και
πλέον καταδικασμένοι και στη δίκη της ΧΑ- να καταλήγουν στη φυλα-
κή, χρειάστηκαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα με κι-
νητήρα, όπως λέει και ο πατέρας του Λουκμάν, την ΚΕΕΡΦΑ. Έτσι
οδηγηθήκαμε στην αντιφασιστική έκρηξη μετά τη δολοφονία Φύσσα.

Υπήρχαν πολλές και διαφορετικές ενστάσεις σχετικά με τα δικαστή-
ρια. Εμείς ακολουθήσαμε την επαναστατική παράδοση της Ρόζας Λού-
ξεμπουργκ, που το 1914, όταν αντιμετώπιζε τις διώξεις του Κάιζερ για
την αντιμιλιταριστική της δράση, κινητοποίησε κόντρα στην ηγεσία του
τότε σοσιαλδημοκρατικού κόμματος την εργατική τάξη της Γερμανίας
και τις οργανώσεις του κόμματος σε όλη τη χώρα. Κι έτσι νίκησε.

Έχουμε δουλειά ακόμα. Πρώτα να κλείσουμε όλα τα γραφεία της ΧΑ
που έχουν μείνει ανοιχτά. Να πετύχουμε να εκδιωχθούν από τα δημοτι-
κά και περιφερειακά συμβούλια όλοι οι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια
της ΧΑ. Τα δεσμευμένα λεφτά της κρατικής χρηματοδότησης να δο-
θούν στα θύματα της ΧΑ και τα υπόλοιπα στους μετανάστες και τους
πρόσφυγες. Να αντιμετωπίσουμε τα υβρίδια που φιλοδοξούν να διαδε-
χτούν τη ΧΑ, σαν του Βελόπουλου. Να κλείσουμε τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης προσφύγων και μεταναστών γιατί αυτή η ρατσιστική πολιτι-
κή είναι το θερμοκήπιο των φασιστών. Νικήσαμε και προχωράμε.

Τάκης Ζώτος, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ 
(τοποθέτηση στη συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ 18/10)

Ο καπιταλισμός έχει
αποτύχει. Είναι ένα
σύστημα που από

κρίση σε κρίση απειλεί κα-
θημερινά τις ζωές των απλών
ανθρώπων.
Η πανδημία του κορονοϊού
βρίσκεται εκτός ελέγχου σε
παγκόσμια κλίμακα και τα
κρούσματα ανεβαίνουν
διαρκώς. Οι πλούσιοι και οι
μεγάλες πολυεθνικές εται-
ρείες βλέπουν τις μετοχές
τους να φουσκώνουν, αλλά η
εργατική τάξη μετράει δίπλα
στους νεκρούς της εκατομ-
μύρια ανέργους. Η φτώχεια
και η ταξική ανισότητα με-
γαλώνει παντού. Εδώ η Νέα
Δημοκρατία ετοιμάζει νέα
«Κορονο-Μνημόνια».
Όλες αυτές οι αποτυχίες οξύ-
νουν τους ανταγωνισμούς και
τις συγκρούσεις σε όλη την ιμ-
περιαλιστική αλυσίδα. Εμπο-
ρικοί πόλεμοι, ανταγωνισμοί
για τα εμβόλια, κόντρες για
τον έλεγχο του πετρέλαιου,
του φυσικού αέριου και των
αγωγών. Η απειλή ενός αντι-
δραστικού πολέμου απλώνε-
ται στη γειτονιά μας από τα
Βαλκάνια ως τον Καύκασο
και από τη Λιβύη στα νερά
της Ανατολικής Μεσογείου.
Κι όμως, μέσα σε τόσα χτυ-
πήματα η εργατική τάξη αν-
τιστέκεται. Από το συγκλονι-
στικό κίνημα Black Lives
Matter που οδηγεί τον
Τραμπ στην ήττα στις Αμερι-
κάνικες εκλογές μέχρι την
ιστορική λαοθάλασσα του
αντιφασιστικού κινήματος
εδώ στις 7 Οκτώβρη, οι ερ-
γάτες, η νεολαία, οι καταπιε-
σμένοι με τους αγώνες τους
δίνουν τον τόνο.
Είναι ώρα να ανταποκριθεί
η Αριστερά στις προκλήσεις
των καιρών. Παλεύουμε για
μια Αριστερά επαναστατική
και διεθνιστική, χωρίς συμβι-
βασμούς και συναινέσεις με
την κυβέρνηση του Μητσο-
τάκη και τις επιθέσεις της σε
όλα τα μέτωπα. Για να ανοί-
ξουμε το δρόμο για μια κοι-
νωνία όπου οι άνθρωποι θα
είναι πάνω από τα κέρδη.
Για τον Σοσιαλισμό.

Δηλώστε συμμετοχή

Το πρόγραμμα
11πμ-12.30μμ
Πανδημία - «συνομωσία» 
ή κρίση του καπιταλισμού;
Ομιλητές:
Γιώργος Ράγκος, 
Αργυρή Ερωτοκρίτου

12.45μμ-2.15μμ
O ιμπεριαλισμός σήμερα 
και η ελληνοτουρκική
κρίση
Ομιλητής:
Πάνος Γκαργκάνας

2.30μμ-4μμ
Η Αριστερά μετά τις
αμερικάνικες εκλογές
Ομιλητές:
Σωτήρης Κοντογιάννης, 
Ιάννης Δελατόλας

4.15μμ-6μμ
Πάλη ενάντια 
στην κυβέρνηση ΝΔ, 
Πάλη για τον Σοσιαλισμό
Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου

H συμμετοχή είναι 5 ευρώ. 
Για ανέργους και μαθητές 3 ευρώ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκ-
δήλωση μέσω της πλατφόρμας zoom:
https://tinyurl.com/monohmerosek
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Αγώνας για να 
πάνε φυλακή οι ναζί

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή
της βρισκόταν η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής την Τρίτη 20 Οκτώ-

βρη, όταν το δικαστήριο διέκοψε για
την επόμενη μέρα. 

Τρία ήταν τα στάδια που ακολούθη-
σαν την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
ως εγκληματικής οργάνωσης στις 7
Οκτώβρη. Στο πρώτο, αυτό των ελα-
φρυντικών, η απόφαση του δικαστηρί-
ου ήταν αρνητική για την συντριπτική
πλειοψηφία των κατηγορουμένων. Από
τους 57 καταδικασθέντες μόλις σε 14
αναγνώρισε κάποιο ελαφρυντικό. Στο
δεύτερο στάδιο, αυτό των ποινών, μετά
από μια εισαγγελική πρόταση που ήταν
ανοιχτά υπέρ των κατηγορουμένων,  το
δικαστήριο ήρθε να επιβάλλει ποινές
χαμηλότερες των ανώτερων προβλεπό-
μενων για τα εγκλήματά τους.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο, αυτό
των αναστολών, σημαδεύτηκε από νέ-
ες προσπάθειες όλων των καταδικα-
σθέντων της εγκληματικής οργάνωσης
να γλυτώσουν το κελί μέχρι την εκδί-
καση της έφεσης. Το μόνο που κατά-
φεραν να δείξουν είναι ότι ο τρόμος
της φυλακής είχε απλωθεί από τα τάγ-
ματα εφόδου μέχρι την ηγεσία.

Αυτή που ανέλαβε για άλλη μια φο-
ρά να τους τον διώξει ήταν η εισαγγε-
λέας. Μένοντας πιστή στην αθωωτική
της πρόταση ένα χρόνο πριν, πρότεινε
την αναστολή των ποινών τους (πλην
Ρουπακιά). Έφτασε μάλιστα στο ση-
μείο να αποδεχτεί την τοποθέτηση του
συνηγόρου του Μιχαλολιάκου ότι η
Χρυσή Αυγή είναι υπό διάλυση, υποτί-
θεται σαν απόδειξη ότι δεν υπάρχει ο
κίνδυνος τέλεσης νέων πράξεων.

Ωστόσο, η πρόεδρος του δικαστηρί-
ου πριν διακόψει για την Τετάρτη 21/10
ζήτησε από την εισαγγελέα να ερευνή-
σει και να προσκομίσει συγκεκριμένα
στοιχεία που στερούν τη δυνατότητα
αναστολής για τον Λαγό ενώ αποκατέ-
στησε την αλήθεια και σχετικά με τα
ποινικά μητρώα για πολλούς από τους
καταδικασμένους Χρυσαυγίτες.

«Η πρόταση της κυρίας εισαγγελέως
να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η
ασκηθείσα έφεση των κατηγορουμέ-
νων έχει την ίδια βαρύτητα με την πρό-
τασή της περί αθωότητας των κατηγο-
ρουμένων και περί μη ύπαρξης εγκλη-
ματικής οργάνωσης», δήλωσε αμέσως
μετά την εισαγγελική πρόταση ο Π. Σα-
πουντζάκης, δικηγόρος Πολιτικής Αγω-
γής των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ.

«Η εισαγγελέας της έδρας δεν κρα-
τάει ούτε τα προσχήματα», συνέχισε ο
Θ.Καμπαγιάννης, δικηγόρος Πολιτικής
Αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών.
«Δικαιολογεί τον τίτλο που κέρδισε
επάξια στη διάρκεια της διαδικασίας:
Εισαγγελέας υπεράσπισης της ναζιστι-
κής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή».

«Η εισαγγελέας έχει μετατραπεί
απροκάλυπτα σε συνήγορο υπεράσπι-
σης των κατηγορουμένων», δήλωσε και
ο Κ. Παπαδάκης, δικηγόρος Πολιτικής
Αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών.
«[Αν γίνει δεκτή η πρότασή της] θα εί-
ναι η πρώτη εγκληματική οργάνωση
στη δικαστική ιστορία της χώρας που
θα έχουν καταδικαστεί 50 μέλη της και
θα έχουν αφεθεί οι 49 ελεύθεροι».

Λένα Βερδέ

Οι ποινές

«Οι επιβληθείσες ποινές κάθειρξης για το επταμελές διευθυντήριο της
εγκληματικής οργάνωσης (13 έτη ποινή κάθειρξης με εξαίρεση τα 10
έτη κάθειρξης για τον Ματθαιόπουλο) είναι υψηλές, αλλά όχι οι ανώ-

τατες (15 έτη κάθειρξης)», ανέφεραν οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής των Αι-
γύπτιων αλιεργατών. «Για τους υποψήφιους δολοφόνους του Αμπουζίντ Εμπάρακ
που καταδικάσθηκαν για δύο αδικήματα το δικαστήριο επέλεξε να επιβάλει μικρό-
τερες ποινές από τις αρμόζουσες (10 έτη κάθειρξης στον έναν δράστη και 7 έτη
κάθειρξης σε όσους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά)... Για τους ενταχθέντες σε εγ-
κληματική οργάνωση (βουλευτές εκτός Πολιτικού Συμβουλίου και κατηγορούμε-
νους χωρίς επιμέρους κακούργημα), οι ποινές είναι 5 έως 7 έτη κάθειρξης, δηλα-
δή χαμηλότερες από τις ανώτερες προβλεπόμενες (10 έτη κάθειρξης)».

Με βάση τα παραπάνω, οι τρεις δικηγόροι καλούν τον Εισαγγελέα Εφετών «να
αναλάβει τη θεσμική του ευθύνη» και να προσβάλλει την απόφαση, τουλάχιστον
για τους κατηγορούμενους της απόπειρας ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιερ-
γάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ τον οποίο εκπροσωπούν.

Ανακοίνωση για το θέμα των ποινών κυκλοφόρησε και η Πολιτική Αγωγή των
συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. «Το Δικαστήριο όχι μόνο δεν εξάντλησε τα ήδη σημαν-
τικά μειωμένα πλαίσια ποινών που προβλέπει ο νέος Ποινικός Κώδικας, αλλά το
ύψος των ποινών είναι χαμηλότερο από το συνηθισμένο για τέτοια αδικήματα.

Ειδικά, μάλιστα, στην υπόθεση της δολοφονικής ενέδρας σε βάρος των κομ-
μουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, επέβαλε τελικές συγχωνευτικές ποινές
κατώτερες ακόμη και από αυτές που η εισαγγελέας πρότεινε. Είναι το αρνητικό
επιστέγασμα της εσφαλμένης μετατροπής του κατηγορητηρίου από το κακούρ-
γημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας στα πλημμελήματα της επικίνδυνης και
απλής σωματικής βλάβης».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Νίκη και εναντίον
της “ένστολης”
Χρυσής Αυγής

Συντρόφισσες και σύντροφοι, νικήσαμε. Οι μέρες
που ζούμε είναι μεγάλες, όχι μόνο γιατί μας συγκλο-
νίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά και γιατί
αποκρυσταλλώνουν τη νίκη ενός πολύχρονου αγώ-
να και αποτελούν οδηγό για τους μελλοντικούς
αγώνες και νίκες. Οι εικόνες που ζούμε αυτό τον
καιρό είναι ανείπωτες. Όλες οι δυνάμεις του πολιτι-
κού συστήματος έχουν φτάσει να ανταγωνίζονται σε
αντιναζιστικό πρωταθλητισμό, να αποδοκιμάζουν τη
Χρυσή Αυγή και να ζητάνε την καταδίκη της, ανάμε-
σά τους κι εκείνοι που τη στήριζαν τα χρόνια της εγ-
κληματικής της δράσης.

Όλα τα ΜΜΕ από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα
τα δελτία ειδήσεων προβάλλουν τα βίντεο από τις εγ-
κληματικές πράξεις της ΧΑ, από τη ναζιστική της ιδε-
ολογία και “κυνηγάνε” θύματα και συνηγόρους πολι-
τικής αγωγής για δηλώσεις. Είδαμε τη δικαστική
εξουσία κάτω από το βάρος της κοινωνικής κατα-
κραυγής να αποδίδει δικαιοσύνη, η ατιμωρησία δεν
νίκησε αυτή τη φορά. Είδαμε τη ΧΑ να αποσυντίθεται,
το υπερασπιστικό σχέδιο περί δήθεν πολιτικής δίω-
ξης να γίνεται κομμάτια και θρύψαλα και να φτάνου-
με από το “Αίμα τιμή Χρυσή Αυγή” στο “Κλάψα ποινή
Χρυσή Αυγή”. Αυτοί που θα περπατούσαν και θα
έτρεμε η γη, τρέμουν σαν το ψάρι απέναντι στο δικα-
στήριο για να γλυτώσουν λίγα χρονάκια φυλακής.

Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια αναμφισβή-
τητη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος γιατί είναι η
πρώτη φορά που βάζει τέρμα στην ατιμωρησία της
φασιστικής και παρακρατικής εγκληματικής βίας
στην Ελλάδα και είναι η πρώτη φορά που κατανέμει
τις ποινικές ευθύνες μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της
ηγεσίας. Έστω κι αν μετριάζεται με κάποιες ποινές
που είναι χαμηλότερες από αυτές που έπρεπε, ιδίως
αν δοθούν αναστολές, η νίκη δεν παύει να είναι τε-
ράστια γιατί απονομιμοποιεί τη ναζιστική βία, απο-
καλύπτει τον εγκληματικό χαρακτήρα της ΧΑ, δι-
καιώνει τα θύματα και κάνει το κίνημα πιο δυνατό
από δω και πέρα στους αγώνες του.

Λέγαμε από τις 7 Οκτώβρη ότι σε κάποιους αυτή
η νίκη δεν άρεσε. Γιατί νιώθει η αστυνομία του Χρυ-
σοχοΐδη ότι η νίκη κατά της ΧΑ είναι νίκη εναντίον
και της ένστολης ΧΑ, τον αστυνομικό αυταρχισμό,
την απαγόρευση συναθροίσεων, τις φρικαλεότητες
που έχουμε δει από την αστυνομία που δεν την συμ-
περιέλαβε το σχέδιο της κάθαρσης για τη ΧΑ.

Είδαμε μετά τις 7 Οκτώβρη η νίκη να έχει πολλούς
διεκδικητές, από τη ΝΔ μέχρι όλο το πολιτικό φάσμα.
Θα έρθει η ώρα του απολογισμού και η Πολιτική Αγω-
γή έχει να πει πάρα πολλά. Και για τη ΝΔ, αν και είναι
γνωστός ο ρόλος της κυβέρνησης Σαμαρά και του
Μπαλτάκου στη σχέση με τη ΧΑ και η προσπάθειά της
να αποποινικοποιήσει το άρθρο 187. Και για τις ευθύ-
νες του ΣΥΡΙΖΑ για την υποβάθμιση της δίκης και για
το νέο ΠΚ και για το ότι ο Κοντονής, που διεκδίκησε κι
αυτός μερίδιο της δημοσιότητας, είναι ο μόνος
υπουργός Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχε το
παραμικρό ενδιαφέρον για αυτή τη δίκη.

Δεν χρειάζεται ούτε θριαμβολογία, ούτε επανά-
παυση. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα με ένα
στόχο ακόμα. Δεν αρκεί η ποινική καταδίκη. Οφεί-
λουμε να απαιτήσουμε από το κράτος να νομοθετή-
σει την αποζημίωση των θυμάτων. Ένα μικρό μέρος
από το ποσό της ανασταλείσας χρηματοδότησης
για τη ΧΑ, είναι αρκετό για να αποζημιωθούν όλα τα
θύματα και οι οικογένειές τους και πρέπει να αποτε-
λέσει στόχο μας.

Αυτή η νίκη είναι του αντιφασιστικού κινήματος,
απέναντι στις αντίπαλες δυνάμεις της κοινωνίας αλ-
λά και στο εσωτερικό του. Γιατί δεν επικράτησε ο
σεχταρισμός και μια άποψη που εσφαλμένα ταύτιζε
το αντικαπιταλιστικό και το αντιφασιστικό κίνημα και
στην ουσία στένευε τα όρια του αντιφασιστικού κι-
νήματος. Είναι μια νίκη της πρωτοπορίας του κινή-
ματος και πρωτοπορία της πρωτοπορίας είναι η
ΚΕΕΡΦΑ. Γιατί από το 2009 που ιδρύθηκε, από όταν
ήταν γνωστή η εγκληματική δράση της ΧΑ αλλά η
πολιτική της δύναμη ήταν ακόμα αμελητέα, η ΚΕΕΡ-
ΦΑ επεσήμαινε τον κίνδυνο και συνέχισε να επιση-
μαίνει και τον τρόπο αντιμετώπισής της. Δώσαμε κι
εμείς οι συνήγοροι τον αγώνα μας, μαζί σας, μέσα
και κυρίως έξω από τα δικαστήρια, σε κάθε πόλη και
σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
σε όσους αγωνιστήκαμε μαζί, στους συντρόφους δι-
κηγόρους για την πολύ καλή συνεργασία.

Οι μέρες που ζούμε είναι μεγάλες, στο χέρι μας εί-
ναι να γνωρίσουμε κι άλλες τέτοιες, για την οριστική
συντριβή του φασισμού, για την αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, για να νικήσουμε.

(τοποθέτηση στη συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ
18/10)
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Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες
και φίλοι, τα έφερε έτσι η συγκυρία
και κάνουμε την εκδήλωσή μας έχον-

τας την δικαστική απόφαση επί της ενοχής
και επί των ποινών, αλλά με εκκρεμή την
απόφαση για την αναστολή, απόφαση που
είναι κρίσιμη για το αν θα πάνε τώρα οι κα-
ταδικασμένοι νεοναζί φυλακή. Έχουμε πει
ότι η απόφαση για την αναστολή θα είναι
κρίσιμη για το αν θα μπορούμε να μιλάμε
για δίκαιο αποτέλεσμα σε αυτή τη δίκη.
Ωστόσο, η απόφαση αυτή θα μας πει λιγό-
τερα πράγματα για τη Χρυσή Αυγή και πε-
ρισσότερα πράγματα για το κράτος.  Το
βασικό πόρισμα έχει ήδη προκύψει. Η
Χρυσή Αυγή είναι μια ναζιστική εγκληματι-
κή οργάνωση με τη βούλα πλέον μιας δι-
καστικής απόφασης: η βασική μας μάχη
κερδήθηκε.

Για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη χρει-
άστηκε να αμφισβητήσουμε τη νομιμότητα
της ναζιστικής οργάνωσης, τον ισχυρισμό
της ότι αποτελεί ένα “νόμιμο πολιτικό κόμ-
μα” όπως όλα τα άλλα. Τη μάχη αυτή τη
δώσαμε επι πεντέμισυ χρόνια μέσα στη δι-
καστική αίθουσα. Η μάχη αυτή όμως είχε
μια μεγάλη ιστορία έξω από το δικαστή-
ριο, πολύ πριν ξεκινήσει η δίκη.

Ήδη από τη δεκαετία του '90, από το
μακρινό 1996, μιλούσαμε και ζητούσαμε
να διωχθεί η Χρυσή Αυγή με τις διατάξεις
περί συμμορίας, το τότε άρθρο 187. Από
το 2009, που δημιουργήθηκε η ΚΕΕΡΦΑ, η
καμπάνια αυτή απέκτησε μόνιμα και διαρ-
κή χαρακτηριστικά και ένα σημαντικό ορ-
γανωτικό κέντρο. Επιμείναμε στη γραμμή
αυτή και μετά το 2012, όταν η ναζιστική
εγκληματική οργάνωση μπήκε στη Βουλή.
Στην πορεία αυτού του αγώνα, είχαμε να
αντιμετωπίσουμε από πολλές πλευρές τα
αντεπιχειρήματα που ξεκίναγαν από το
“πολύ νωρίς” και κατέληγαν στο “πολύ αρ-
γά”. Πριν το 2012, ήταν “πολύ νωρίς” να
μιλάς για τη Χρυσή Αυγή: “τη διαφημίζε-
τε”, “της δίνετε αξία”, “αποπροσανατολίζε-
τε τον κόσμο από τον βασικό εχθρό, ασχο-
λούμενοι με φαντάσματα”. Μετά το 2012,
ήταν “πολύ αργά” να μιλάς για τη Χρυσή
Αυγή: “τώρα έγινε κοινοβουλευτικό κόμ-
μα”, “πώς είναι συμμορία μια οργάνωση
με 500 χιλιάδες ψηφοφόρους;”, “μην ανη-
συχείτε, τώρα θα βάλουν γραβάτες”, “αν
μπουν στους θεσμούς, όπως η Λεπέν, θα
στρώσουν”. Χρειάστηκε να κοντράρουμε
βήμα βήμα αυτές τις απόψεις, να επιμεί-
νουμε, να εξηγήσουμε υπομονετικά, μέχρι
να φτάσουμε στη νίκη της 7ης Οκτωβρίου.

Για να γίνει αυτό χρειάστηκε μια ιδεολο-
γική και πολιτική καθαρότητα, που ακονί-
στηκε μέσα από δεκαετίες ιδεολογικής
προετοιμασίας και πολιτικής σύγκρουσης
με τον φασισμό. Όμως, οι ιδέες δεν κά-
νουν τίποτα, δεν γράφουν την ιστορία,
όσο σημαντικές και αν είναι. Χρειάζονται
άνθρωποι που θα τις κάνουν πράξη και γι'
αυτούς τους ανθρώπους θέλω λίγο να μι-
λήσω σήμερα.

Μέσα στη δικαστική αίθουσα, συμπο-
ρευτήκαμε και συνεργαστήκαμε αρμονικά
με τους συναδέλφους της πολιτικής αγω-
γής των άλλων δύο ομάδων, της οικογένει-
ας Φύσσα και των κομμουνιστών συνδικα-
λιστών. Ήμασταν τυχεροί που στη μάχη
αυτή βρήκαμε συντρόφους με την ίδια επι-
μονή και στοχοπροσήλωση που είχαμε κι

εμείς, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.
Όμως, δεν θα με παρεξηγήσει κανείς αν
ξεχωρίσω τους ανθρώπους της δικής μας
ομάδας. 

Ο Δημήτρης Ζώτος είχε βαδίσει την πο-
ρεία της δικαστικής δίωξης των νεοναζί
από την πρώτη στιγμή, από τη δεκαετία
του '90. Η ίδια η σύλληψη της “πολιτικής
αγωγής του αντιφασιστικού κινήματος”
τον Οκτώβριο του 2013 ήταν δική του.
Στην περιπέτεια αυτής της δίκης, ο Δημή-
τρης ήταν η άγκυρά μας. 

Ο Κώστας Παπαδάκης ήταν ο άνθρωπος
των ειδικών αποστολών, ήταν ο καταδρο-
μέας μας: ήταν εκεί όταν χρειαζόμασταν
τις γνώσεις του, όταν χρειαζόταν κάποιος
να βγει θαρρετά και να διατυπώσει άποψη.
Αλλά ήταν και ακούραστος στη μάχη των
εκδηλώσεων, της αρθρογραφίας, της ενη-
μέρωσης. 

Και ο Κώστας Σκαρμέας, ο βενιαμίν μας,
ήταν το λαχείο μας. Πού να το πούμε και
ποιός να μας πιστέψει ότι κάποιος μας
χτύπησε την πόρτα βλέποντας ένα αφισάκι
και κατέληξε να δώσει τη μάχη επί πεντέμι-
συ χρόνια, προσφέροντας απίστευτο κόπο
και ασύλληπτη δουλειά σ' αυτή την υπόθε-
ση. 

Αυτή τη δουλειά την κάναμε βέβαια συλ-
λογικά, μαζί με τις συνάδελφισσες και τις
συντρόφισσες μας, την Μαριάνθη Γκαβαϊ-
σέ και την Ευγενία Κουνιάκη. Και μάλιστα
η Ευγενία χτυπήθηκε από τους φασίστες,
γιατί έχει το γνωστό συνήθειο να μην αντέ-
χει την αδικία και να παρεμβαίνει όταν τη
βλέπει να εξελίσσεται μπροστά της.

Αυτά μέσα στο δικαστήριο. Έξω από αυ-
τό, ήταν χιλιάδες ο κόσμος που στάθηκε
όρθιος και εμπόδισε τους φασίστες και
αξίζουν εύσημα σε οργανώσεις και συλλο-
γικότητες που το τρέξανε. Κι εδώ όμως,
νομίζω ότι δεν θα με κατηγορήσει κανείς,
αν ξεχωρίσω τις συντρόφισσες και τους

συντρόφους του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος. Είμαι μέ-
λος του ΣΕΚ από το 1997, όταν
με βρήκαν οι σύντροφοι πρω-
τοετή φοιτητή Νομικής στη
Θεσσαλονίκη. Και από τότε εί-
χα τη χαρά να γνωρίσω συν-
τρόφους που είναι κυριολεκτι-
κά οι καλύτεροι σύντροφοι
στον κόσμο. Τα μέλη του ΣΕΚ
έδωσαν τη μάχη ενάντια στον
φασισμό και τον ρατσισμό με
επιμονή, με αισιοδοξία, με ανι-
διοτέλεια, χωρίς φόβο παρόλες
τις επιθέσεις που υπέστησαν.
Η Εργατική Αλληλεγγύη ήταν η
εφημερίδα που έφερνε σε κάθε
απεργία, σε κάθε αγώνα, σε
κάθε κινητοποίηση, τη μάχη
ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Την
περασμένη Τετάρτη, η φασι-
στοφυλλάδα του Μιχαλολιάκου

που ξεκίνησε να εκδίδεται το 1993 διέκοψε
την κυκλοφορία της. Η Εργατική Αλληλεγ-
γύη που από το 1993 έγινε βδομαδιάτικη,
θα συνεχίσει για πολλές Τετάρτες ακόμα,
για πολλά χρόνια ακόμα, στις μάχες που
είναι μπροστά μας.

Για να αναφερθώ ονομαστικά σε συν-
τρόφους και συντρόφισσες όπως έκανα με
την πολιτική αγωγή, θα έπρεπε να πω εκα-
τοντάδες ονόματα. Γι' αυτό (και πάλι θα
μου το επιτρέψετε) θα ξεχωρίσω τους
συντρόφους μας στον Πειραιά, στις γειτο-
νιές που οι φασίστες στοχοποίησαν και ξε-
δίπλωσαν τη δολοφονική τους δράση.
Χρειάστηκε πολύ θάρρος και πολλή απο-
φασιστικότητα, για να δώσει κανείς αυτή
την πολιτική μάχη στον δρόμο, έχοντας
μπροστά του τα τάγματα εφόδου της Χρυ-
σής Αυγής με τα ρόπαλα και τα μαχαίρια.
Αλλά αν είσαι η Κατερίνα, ο Αντώνης, ο
Θανάσης, ο Μήτσος, η Μαρία, ο Γιάννης,
η Τιάνα, ο Ασίφ, ο Μιχάλης, η Αμαλία, ο
Λεωνίδας και όλοι οι άλλοι σύντροφοι και
οι συντρόφισσες στον Πειραιά, τα κάνεις
αυτά να φαίνονται εύκολα. Αυτές είναι οι
σύντροφισσες και οι σύντροφοι που νίκη-
σαν τη ναζιστική Χρυσή Αυγή.

Τώρα που τελειώσαμε αυτή τη μάχη,
κοιτάζουμε τον κόσμο γύρω μας και βλέ-
πουμε πόσες μάχες ακόμα πρέπει να δώ-
σουμε. Αλλά για να το πούμε και με στίχο:
“εδώ που φτάσαμε, λίγο δεν είναι”. Γίναμε
πιο έμπειροι, πιο δυνατοί. Αποδείξαμε ότι
το αντιφασιστικό κίνημα και μέσα σ' αυτό
η δική μας Αριστερά, η επαναστατική Αρι-
στερά, μπορεί να μετράει νίκες στο σήμε-
ρα, μπορεί να είναι χρήσιμη στο σήμερα.
Και έτσι, πιο έμπειροι και πιο μεγαλωμένοι,
έχουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα στις
μάχες που είναι μπροστά μας.

(τοποθετήσεις στη συνέλευση 
της ΚΕΕΡΦΑ 18/10)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

“Αυτή τη δουλειά 
την κάναμε συλλογικά”

Καταρχάς θέλουμε ως δικηγόροι να ευχαριστή-
σουμε τον Αμπουζίντ Εμπάρακ και την οικογέ-
νεια Αμπού Χαμέντ που μας εμπιστεύτηκαν ως

συνηγόρους τους και που μας έκαναν την τιμή να
τους εκπροσωπήσουμε μέσα σε αυτό το ιστορικό δι-
καστήριο και που ήταν δίπλα μας και μέσα και σε πο-
ρείες και εκδηλώσεις και παντού.

Επειδή η Εφημερίδα των Συντακτών έγραψε ότι η
πολιτική αγωγή λειτούργησε σαν μια καλοδουλεμένη
ομάδα μπάσκετ και επειδή είμαι κι εγώ μπασκετικός,
θέλω να πω λίγα πράγματα σαν ομάδα μπάσκετ της
πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών. Ο Δή-
μητρης Ζώτος στην ουσία και προπονητής και παί-
χτης, με τα πινακάκια του, τα συστήματα, τις τακτι-
κές, τις μεθόδους, τις οδηγίες. Καμπαγιάννης-Παπα-
δάκης καρφώματα, τρίποντα, ασίστ, ΜVP. Εγώ αναγ-
καστικά σέντερ λόγω ύψους. Και Μαριάνθη Γκαβαϊσέ
και Ευγενία Κουνιάκη, οι ομαδικές παίχτριες οι λεγό-
μενες, με αθόρυβη και ήρεμη δουλειά που δεν φαίνε-
ται προς τα έξω αλλά είναι θεμέλιο όλης αυτής της
προσπάθειας.

Χτες, μετά από δέκα μέρες που ήμασταν καθημερι-
νά δεκαεπτά ώρες στο δικαστήριο, κατάφερα να βγω
για μια μπύρα. Στην παρέα μας ήταν και μια κοπέλα
που είχε τελειώσει πριν κάποια χρόνια την Καλών Τε-
χνών. Και μας έλεγε “θυμάμαι το '12-'13, είχαμε τους
ΣΕΚίτες στη σχολή που μας έλεγαν συνέχεια για τον
Λουκμάν, ότι στον Άγιο Παντελεήμονα σφάζουν οι
χρυσαυγίτες, ότι εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Κι εμείς
τους λέγαμε ότι εντάξει, αλλά είναι υπερβολές, τώρα
έχουμε μνημόνια, έχουμε άλλα να δούμε. Τελικά δι-
καιώθηκαν οι ΣΕΚίτες”. Κάλιο αργά παρά ποτέ.

Είναι τρομακτικό το πόση δουλειά μυρμηγκιού χρει-
άστηκε από εκατοντάδες ανθρώπους, που όμως τότε
δεν ήταν αυτονόητα πράγματα όπως είναι τώρα. Τώ-
ρα όλοι πανηγυρίζουν πάνω στο πτώμα της Χρυσής
Αυγής, αλλά για να γίνει πτώμα χρειάστηκε μια δου-
λειά από πάρα πολλές διαφορετικές πλευρές και με-
τερίζια. Και είναι τρομερό ότι τα εξώφυλλα της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης από το '14 και το '15 με το αντιφα-
σιστικό κίνημα και τη Μάγδα Φύσσα έγιναν το 2020
εξώφυλλα των Νιου Γιορκ Τάιμς και του Γκάρντιαν.

Κερδίσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, που ίσως
ακόμα κι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τώρα το πόσο
ιστορική και σημαντική είναι για όλο τον  κόσμο. Γι'
αυτό έφτασε μέχρι την άκρη του κόσμου, τα πρωτο-
σέλιδα είναι από την Αυστραλία μέχρι τη Ρωσία και
την Αμερική. Βέβαια δεν κερδίσαμε τον πόλεμο. Συνε-
χίζουμε και προχωράμε.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ
“Συνεχίζουμε
και προχωράμε”
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ΛΑΡΚΟ

Καθολική συμμετοχή είχε η απεργία που κάλεσαν
τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ το Σάββατο 17 Οκτώ-
βρη. Στη συγκέντρωση που έγινε στο εργοστά-

σιο της Λάρυμνας μαζική ήταν η παρουσία των εργαζό-
μενων της εταιρίας, ενώ αντιπροσωπείες από εργατικά
κέντρα, συνδικάτα μετάλλου και τοπικούς φορείς πα-
ρευρέθηκαν για συμπαράσταση. “Η ΛΑΡΚΟ ανήκει
στους εργάτες”, σημειώνει το δελτίο Τύπου του Συνδι-
κάτου Μετάλλου Φθιώτιδας μετά την κινητοποίηση.

Δύο μέρες πριν, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας ψήφιζε στη Βουλή ρυθμίσεις για ιδιωτικοποι-
ήσεις στις ΛΑΡΚΟ, ΔΕΗ και ΔΕΠΑ, οι εργαζόμενοι έκα-
ναν κατάληψη στα κεντρικά γραφεία της ΛΑΡΚΟ στην
Αθήνα. 

Επίσης, τις προηγούμενες μέρες από την απεργία,
μαζεύτηκαν υπογραφές από πολλούς συλλόγους και
σωματεία σε κείμενο υπογραφών, εκφράζοντας την αν-
τίθεσή τους στην πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση
στη ΛΑΡΚΟ.

“Οι ανακοινώσεις της Κυβέρνησης να περπατήσει
«δύο διαγωνισμούς για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ,
απολύοντας όλους τους εργαζομένους, χωρίς να δια-
σφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της και ούτε μία
θέση εργασίας», είναι πλήγμα τόσο για τους εργαζόμε-
νους της ίδιας, όσο και για τους εργαζόμενους άλλων
επιχειρήσεων γύρω από αυτή,  αυτοαπασχολούμενους,
την νεολαία, όλους τους κατοίκους γενικότερα. Στερεά,
Εύβοια, Καστοριά, συνολικά η χώρας μας πλήττεται”,
αναφέρει το κείμενο και συνεχίζει:

“Οι θέσεις των εργαζομένων που έχουν κατατεθεί
στη Βουλή στηριζόμενες από μεγάλα συλλαλητήρια
όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ρεαλιστικές, δί-
νουν προοπτική ανάπτυξης της ΛΑΡΚΟ, στην βιομηχα-
νία της χώρας μας. Δίνουν προοπτική διασφάλισης χι-
λιάδων θέσεων εργασίας σήμερα, δημιουργίας πολλα-
πλάσιων μελλοντικά. Καλούμε την κυβέρνηση να τις
υλοποιήσει.

Μέτρα
Σε κάθε περίπτωση καλούμε την κυβέρνηση να πάρει

τα απαραίτητα μέτρα, τις απαραίτητες δεσμεύσεις,
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία παραγωγική διαδι-
κασία της ΛΑΡΚΟ, εργοστασίου και μεταλλείων, ο πα-
ραγωγικός της χαρακτήρας, να μην σταματήσει ούτε
για ένα λεπτό της ώρας η λειτουργία της. Να διασφαλι-
στούν όλες οι θέσεις εργασίας, «μονίμων» και εργαζο-
μένων των εργολαβιών. Να διασφαλιστούν όλα τα ερ-
γασιακά και μισθολογικά δικαιώματα που είχαν οι εργα-
ζόμενοι προ ειδικής διαχείρισης σε σκληρές, απάνθρω-
πες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

Η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ είναι οικονομικός «πνεύμο-
νας». Οι τοπικές κοινωνίες της Στερεάς, της Καστοριάς,
της Εύβοιας, από τα μέτρα που κατάργησαν τα δώρα
εορτών, το επίδομα αδείας, που έκοψαν πάνω από το
25% του μηνιαίου μισθού των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ,
που έριξαν«κανόνι» σε δεκάδες αυτοαπασχολούμενους,
έχουν ήδη πληγεί. Δεν σηκώνουν νέα ανεργία”.  

“Το σημαντικό βήμα που έγινε σε αυτήν την απεργία
ήταν η μεγαλύτερη συμμετοχή από την προηγούμενη
φορά των ίδιων των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ”, μας εί-
πε ο Νίκος Ρήνας, από το συνδικάτο Μετάλλου Ν.
Φθιώτιδας. “Αυτό δείχνει την ανησυχία που υπάρχει για
το μέλλον. Παρά τους εφησυχασμούς της ΔΑΚΕ για το
κοινωνικό ταμείο που έχουν πει ότι θα φτιάξουν για
τους εργαζόμενους, η πραγματικότητα είναι ότι δεν
έχουμε εγγυήσεις, μόνο λόγια. Δεν μας ενδιαφέρει να
είμαστε άνεργοι με 400 ευρώ από το κοινωνικό ταμείο,
αλλά να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και η λει-
τουργία του εργοστασίου και της εταιρίας. Θα γίνει συ-
νάντηση με το Υπουργείο και μετά προετοιμαζόμαστε
για δεύτερη 24ωρη απεργία μέσα στον Οκτώβρη”.

Μ.Ν.

Απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18
Oκτώβρη έκτακτη πανελλαδική συ-
νέλευση του Συντονισμού Εργατι-

κής Αντίστασης. Συγκεντρωθήκαμε αγωνι-
στές από κλάδους και εργασιακούς χώ-
ρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
που παλεύουν να δυναμώσουν και να κλι-
μακώσουν την αντίσταση, ενάντια στις
επιθέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ και των
εργοδοτών. 

Η συνέλευση έγινε λίγες μέρες μετά
από τις 15 Οκτώβρη που απέργησαν και
διαδήλωσαν στους δρόμους της Αθήνας
και πανελλαδικά σε πολλές πόλεις, απερ-
γοί από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τους
δήμους, τις δημόσιες υπηρεσίες, διεκδι-
κώντας Λεφτά για τις ανάγκες μας - Μαζι-
κές προσλήψεις σε Υγεία, Παιδεία, Δή-
μους Κοινωνικές Υπηρεσίες – Μονιμοποί-
ηση όλων των συμβασιούχων, ενάντια στις
απολύσεις και στις ιδιωτικοποιήσεις. Οι
εργαζόμενοι με την κινητοποίηση αυτή αλ-
λά και σε μια σειρά από εργασιακούς χώ-
ρους, στους κουριερ, στον επισιτισμό, στο
πολιτισμό, όχι μόνο δείξανε ότι η αντίστα-
ση απλώνεται, αλλά διεκδικούνε αγωνιστι-
κή συνέχεια και κλιμάκωση.

Τα μέτωπα ανοίγονται μπροστά μας και
μπαίνουμε να οργανώσουμε και να στηρί-
ξουμε τους αγώνες, με την αυτοπεποίθη-
ση ότι μπορούμε να νικάμε.

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη κλιμακώ-
νει την επίθεση ενάντια στους εργαζόμε-
νους και τα συνδικάτα. Συνεχίζει μέσα σε
συνθήκες πανδημίας και οικονομικής κρί-
σης τις περικοπές, ετοιμάζει νέο κορονο/
μνημόνιο για να πάρει τα δις του πακέτου
από την ΕΕ και να ξαναπιάσει τους δημο-
σιονομικούς στόχους, ξαναβάζοντας μα-
χαίρι σε μισθούς, συντάξεις, ταμεία. Στα
δημόσια νοσοκομεία, όπως και στα σχο-
λεία, στους δήμους, στην πρόνοια, οι μό-
νιμες προσλήψεις ουσιαστικά έχουν πα-
γώσει, και στο προσχέδιο του προϋπολο-
γισμού λιγότερα λεφτά θα πάνε σε Υγεία
Παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες.  

Ταυτόχρονα βάζει στόχο να επιταχύνει
τις ιδιωτικοποιήσεις. Προ-
φανώς στα φιλέτα της ΔΕΗ,
με τον ΔΕΔΗΕΕ διακηρυγ-
μένο στόχο, αλλά ακολου-
θούν στην κυβερνητική
ατζέντα ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, EΛ-
TA, φυσικό αέριο. Στις συγ-
κοινωνίες που αποτελούν
σταθερό στόχο ιδιωτικοποί-
ησης για την Δεξιά, επιταχύ-
νει μέσα από τις συμπρά-
ξεις με τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι ιδιωτικοποιήσεις απλώ-
νονται σε όλο το φάσμα των
κοινωνικών αγαθών. Με ερ-
γαλείο τα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις
Δημόσιου και Ιδιωτικού Το-
μέα) θέλουν να απλώσουν
την ιδιωτικοποίηση στα νο-
σοκομεία και ταυτόχρονα
να ξαναφέρουν τους εργο-
λάβους σε καθαριότητα, μα-
γειρεία, φύλαξη. Αντίστοιχα
στους ΟΤΑ δίνουν τη δυνα-

τότητα στους δημάρχους, να δίνουν σε
ιδιώτες ολόκληρους τομείς όπως η καθα-
ριότητα, το πράσινο, τεχνική υπηρεσία
κλπ. Στην εκπαίδευση, η Κεραμέως υπο-
βαθμίζει συστηματικά τα δημόσια σχολεία
και Πανεπιστήμια ενισχύοντας τα ιδιωτικά
κολέγια.

Παντού αφεντικά και κυβέρνηση βάζουν
στο στόχαστρο τις Συλλογικές Συμβάσεις
επιδιώκοντας την ουσιαστική κατάργησή
τους, γιατί δεν θέλουν κανέναν έλεγχο
στις εργασιακές σχέσεις στους χώρους
δουλειάς. Προωθούν μέτρα  για να χτυπή-
σουν συνδικαλισμό και συνδικάτα. Με
αφορμή την πανδημία και σε αγαστή συ-
νεργασία με τα αφεντικά, η κυβέρνηση
χρηματοδοτεί τους εργοδότες, ενώ ταυ-
τόχρονα τους λύνει τα χέρια να απολύουν
μαζικά, να υπονομεύουν την σταθερή δου-
λειά, τον βασικό μισθό και να απλώνουν
την ελαστική εργασία. Για χιλιάδες εργα-
ζόμενους στον επισιτισμό-τουρισμό, στον
πολιτισμό, αλλά και σε μια σειρά από κλά-
δους στον ιδιωτικό τομέα το αίτημα για
επίδομα ίσο με τον μισθό για όλους και
όλες γίνεται διεκδίκηση κρίσιμη, όπως η
σύγκρουση με τις μαζικές απολύσεις και
την ελαστική εργασία. 

Μπορούμε να τους νικήσουμε! 
Αυτό δείχνει ο αγώνας των μετανα-

στριών καθαριστριών στα σχολεία, που
κέρδισαν πίσω την δουλειά τους και πα-
λεύουν για μόνιμη εργασία. Αυτό το μήνυ-
μα ήρθε ακόμα πιο δυνατά και με την με-
γάλη αντιφασιστική νίκη στις 7 Οκτώβρη,
όταν τα συνδικάτα μας απέργησαν και δε-
κάδες χιλιάδες συγκεντρώθηκαν έξω από
το Εφετείο, αλλά και πανελλαδικά. Ξέρου-
με ότι με τους αγώνες οδηγήσαμε στην
καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής
συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Τώρα είναι
η σειρά να ξηλώσουμε αυτούς που έθρε-
ψαν τους ναζί, όλους αυτούς που τους
στήριξαν, ενώ ταυτόχρονα έσπερναν φτώ-
χεια και εξαθλίωση, μαζί με μπόλικο ρα-
τσισμό. Να οργανώσουμε την συνέχεια, το

άπλωμα του απεργιακού μετώπου και την
κλιμάκωση. Μπροστά μας είναι σκληρές
μάχες! Οργανώνουμε τους χώρους μας
προετοιμάζοντας τις επόμενες απεργια-
κές κινητοποιήσεις ενάντια στις επιθέσεις
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Δυναμώνουμε τα συνδικάτα και την ορ-
γάνωση στα σωματεία μας. Η μαζικοποί-
ηση των σωματείων κόντρα στις εργοδοτι-
κές και κυβερνητικές επιθέσεις είναι υπό-
θεση της βάσης, και την οργανώνουμε
σαν τέτοια. Τα δίκτυα του συντονισμού, οι
κλαδικές ομάδες σε μια σειρά από κλά-
δους και εργασιακούς χώρους έχουν να
παίξουν κρίσιμο ρόλο, με το ριζωμά τους,
το άπλωμα και την σταθερή και συλλογική
λειτουργία τους.

Δυναμώνουμε την οργάνωση μέσα
στους εργασιακούς χώρους, συσπειρώ-
νοντας ανοιχτά και ενωτικά μέσα σε επι-
τροπές αγώνα, σε απεργιακές επιτροπές,
κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια που θέλει
να οργανώσει την μάχη μέσα στον χώρο
του και συνολικά, απέναντι στις επιθέσεις
της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Δυναμώνουμε το Δίκτυο του Συντονι-
σμού. Απλώνουμε τις προσπάθειες συντο-
νισμού των διαφόρων τμημάτων της εργα-
τικής τάξης που συγκρούονται με τις επι-
θέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ και των
αφεντικών. Το παράδειγμα του Συντονιστι-
κού των Νοσοκομείων αξίζει να απλωθεί
σε όλους τους κλάδους για να μπορεί η
βάση να δίνει τις μάχες της διεκδικώντας
από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να ξεπερ-
νούν τους συμβιβασμούς με την κυβέρνη-
ση και την εργοδοσία.

Στηρίζουμε τις μάχες που έχουν ξεκινή-
σει, από τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τους
δήμους και τους εργαζόμενους στα ΜΜΜ,
μέχρι τους εργαζόμενους στον επισιτισμό
και τους εργάτες τέχνης που παλεύουν να
επιβιώσουν σε συνθήκες πανδημίας και οι-
κονομικής κρίσης. Για να μην αφήσουμε
την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να
φορτώσει ξανά στις πλάτες της εργατικής
τάξης τις αποτυχίες του καπιταλισμού.

15/10, Απεργία υγειονομικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Με συμμετοχή πολλών αγωνιστών κι
αγωνιστριών από μια σειρά εργατι-
κούς χώρους, πραγματοποιήθηκε η

πανελλαδική συνέλευση του Συντονισμού Ερ-
γατικής Αντίστασης, την Κυριακή 18/10 στο
Τριανόν. Στη συνέλευση, εκτός από τους ερ-
γαζόμενους/ες που κάθισαν στις καρέκλες του
κινητογράφου, συμμετείχαν δεκάδες μέσω
διαδικτύου.

Τη συζήτηση άνοιξε η Ζαννέτα Λυσικάτου,
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο
νοσοκομείο Αγ.Σάββας που συντόνισε και τη
συζήτηση. 

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος του ΔΣ του
Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, πή-
ρε αμέσως μετά το λόγο θυμίζοντας ότι το κί-
νημα των υγειονομικών μετράει εφτά μεγάλες
κινητοποιήσεις από το ξέσπασμα της πανδη-
μίας και πρόσθεσε τα μέτωπα που θα έχει να
παλέψει ο Συντονισμός το επόμενο διάστημα.
“Χρειαζόμαστε μαζικές προσλήψεις. Την ίδια
ώρα η κυβέρνηση αρνείται τα μαζικά τεστ ενώ
δεν κάνει τίποτα για να βελτιώσει τις συνθήκες
εργασίας, μετακίνησης και διαβίωσης της ερ-
γατικής τάξης, που παίζουν ρόλο για την επι-
δείνωση της πανδημίας. Θα έχουμε να παλέ-
ψουμε κι ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Η κυ-
βέρνηση μιλούσε για ΣΔΙΤ στην Υγεία πριν
ακόμα ξεσπάσει ο κορονοϊός. Μέσα στην παν-
δημία προχωράει στην υλοποίησή τους. Αντί-
στοιχα βλέπουμε τα παιχνίδια που παίζουν οι
βιομήχανοι στο χώρο του φαρμάκου. Οργανώ-
νουμε Επιτροπές Αγώνα σε κάθε νοσοκομείο
που κινητοποιούν όλους τους συναδέλφους
που θέλουν να παλέψουν ξεπερνώντας την
αδράνεια των ηγεσιών”. 

“Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε πλήρη απασχό-
ληση όχι απολύσεις και ρατσισμό. Παλέψαμε
και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε” είπε η Λιν-
τίτα Μπούζι, εκ μέρους των μεταναστριών
σχολικών καθαριστριών του δήμου Αθήνας,
που είχαν μαζική παρουσία στη συνέλευση. 

Ο Άγγελος Σπανόπουλος από το ΔΣ του Σω-
ματείου Τουριστικών Συνοδών περιέγραψε
πως κατάφεραν, φτιάχνοντας σωματείο κι ορ-
γανώνοντας τους συναδέλφους τους, να κερ-
δίσουν επίδομα, παρότι επίσημα δεν έχουν
αναγνωριστεί καν σαν επάγγελμα. Ωστόσο
όπως επεσήμανε ακόμα κι αυτό το επίδομα
δεν είναι αρκετό καθώς σημαίνει διαβίωση με
800 ευρώ από το Μάρτιο μέχρι σήμερα. Μετέ-
φερε όμως την εμπειρία από το μπαράζ κινη-
τοποιήσεων των εργαζόμενων στον τουρισμό
– επισιτισμό και την αξία του συντονισμού με
τους άλλους κλάδους. “Στο δρόμο κερδίζου-
με” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξανδρος Μαρτζόυκος, πρώην μέλος
ΔΣ του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και μέ-
λος της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποι-
ών, θύμισε το μεγάλο συλλαλητήριο έξω από
το Εφετείο και την επιλογή της κυβέρνησης να
παίξει το χαρτί της καταστολής, ενώ συνέχισε
μεταφέροντας την εικόνα των κινητοποιήσεων
στις οποίες έχουν προσωρήσει οι εργαζόμενοι
της Τέχνης τους τελευταίους μήνες. 

Ο Νίκος Σμπαρούνης, εργαζόμενος στο Με-
τρό και μέλος του ΣΕΛΜΑ μετέφερε την επίθε-
ση της κυβέρνησης στα δημόσια Μέσα Μαζι-
κής Μεταφοράς, με την επιχειρούμενη ιδιωτι-
κοποίησή τους, αλλά και τις παλινωδίες των
συνδικαλιστικών ηγεσιών, όπως εκφράστηκαν

στις 15/10, με την ανάκληση της στάσης εργα-
σίας που είχαν εξαγγείλει τα σωματεία της
ΣΤΑΣΥ. “Οι ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ λειτούργησαν
απεργοσπαστικά στα λεωφορεία, ενώ στο Με-
τρό παρότι υπήρχε αρχική απεργιακή απόφα-
ση με την κάλυψη του ΕΚΑ, απείλησαν με ανα-
τροπή του προεδρείου του Εργατικού Κέν-
τρου αν τελικά στήριζε τη στάση εργασίας.
Αυτό οδήγησε ένα μέρος του Δ.Σ του σωμα-
τείου μας να προτείνει την αναστολή της. Πα-
ρότι ήρθε 4-4 σε ψήφους, τελικά η στάση ανα-
κλήθηκε χάριν στην ψήφο του προέδρου, επει-
δή υποτίθεται ότι η διοίκηση έδωσε γραπτή
διαβεβαίωση για τα δικά μας 'στενά' αιτήμα-
τα”.

Αυτοπεποίθηση της τάξης
Ο Γιάννης Αγγελόπουλος τόνισε ότι τα αιτή-

ματα που βάζουν αυτή την περίοδο τα σωμα-
τεία είναι ζωής και θανάτου για την εργατική
τάξη, όπως δείχνει η εκτίναξη των κρουσμά-
των. “Ο κόσμος δεν κάθεται με σταυρωμένα
χέρια. Η απεργία στις 15/10 ήταν μάχη βήμα –
βήμα μέχρι να προκηρυχθεί και να οργανωθεί.
Η μεγαλειώδης εικόνα της λεωφ. Αλεξάνδρας
στις 7/10 δίνει αυτοπεποίθηση σε όλη την ερ-
γατική τάξη. Αλλά δεν είναι αυτόματη η οργά-
νωση των αγώνων. Η εργατική αντίσταση δέ-
χεται επιθέσεις. Όλοι πέφτουν πάνω της να τη
σταματήσουν. Γι' αυτό χρειάζεται να δυναμώ-
σουμε τα σωματεία μας και να οργανωθούν

ακόμα καλύτερα τα δίκτυα του Συντονισμού
μέσα στους εργατικούς χώρους”.

“Επιτροπές Αγώνα παντού” μπορεί να είναι
το σύνθημα που συνοψίζει τη συζήτηση που
ακολούθησε στην οποία μίλησαν εργαζόμενοι
κι εργαζόμενες από τα νοσοκομεία, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, την Ιδ.Υγεία, τους δήμους,
την εκπαίδευση. 

“Μετά τις 7/10 βλέπουμε ότι η σύγκρουση
κλιμακώνεται. Το δίκτυό μας έπαιξε τον καθο-
ριστικό ρόλο για να υπάρξει αυτή η συνέχεια.
Ταυτόχρονα έχει ανάψει η πολιτική συζήτηση
μέσα στους εργατικούς χώρους. Δεν μένουμε
μόνο στην οργάνωση των απεργιών αλλά πα-
ρεμβαίνουμε διαρκώς και στην πολιτική συζή-
τηση” σημείωσε ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσο-
κομείο Αγ.Σάββας και πρόσθεσε σαν επόμενο
σταθμό την έναρξη της δίκης των δολοφόνων
του Ζακ Κωστόπουλου. “Τα συνδικάτα πρέπει
να είναι εκεί όπως έκαναν και με τη δίκη της
Χρυσής Αυγής” είπε.

“Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια, που
στον κλάδο των εκπαιδευτικών ανοίγει η συζή-
τηση για 48ωρες επαναλαμβανόμενες απερ-
γίες με τόσο μαζικούς όρους. Έτσι ξεκινήσαμε
και το 2013, την προηγούμενη φορά που κατε-
βήκαμε σε απεργία διαρκείας. Χρειάζεται να
βάλουμε πιέσεις σε αυτή την κατεύθυνση και
στις δυνάμεις του κλάδου που πρόσκεινται
στο ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ”, είπε μεταξύ άλλων η

Δώρα Κιντή από την ΕΛΜΕ Χανίων.
“Από την πρώτη στιγμή βάλαμε ότι η

7/10 που θα έβγαινε η απόφαση στη δί-
κη της Χ.Α έπρεπε να είναι απεργιακή.
Το καταφέραμε και ήταν μεγαλειώδης”
ξεκίνησε ο Νίκος Χατζάρας από το ΔΣ
του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αμ-
πελοκήπων Μενεμένης, και συνέχισε με-
ταφέροντας την εικόνα των επιχειρούμε-
νων ιδιωτικοποιήσεων και της αντίστα-
σης των εργαζόμενων στους ΟΤΑ, κόν-
τρα στην αδράνεια της ηγεσίας της ομο-
σπονδίας. 

Για τις μάχες στο χώρο της Ιδιωτικής
Υγείας μίλησε ο Κώστας Πολύδωρος,
μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων
Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας, ενώ τόνισε
ότι η κυβέρνηση εκμεταλλέυεται την
πανδημία για να επιδοτεί τους ιδιώτες

εις βάρος της δημόσιας Υγείας, την ίδια ώρα
που οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί και δεν
υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας. 

Δραματική ήταν η εικόνα που μετέφερε η
Λουίζα Γκίκα, από τα Γιάννενα, γιατρός στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. “Στα Γιάννενα η
πανδημία έχει ξεφύγει και δεν κάνουν τίποτα
γιατί δεν τους συμφέρει οικονομικά. Το άνοιγ-
μα των σχολείων έχει παίξει ρόλο στην έξαρση
και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά τα αιτήματα
μαθητών κι εκπαιδευτικών. Η κατάσταση στο
νοσοκομείο είναι ζοφερή. Αντί να προσλάβουν
κόσμο, κλείνουν τμήματα για να ενισχυθούν τα
λοιμοδών. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη μα-
ζικότητα της απεργίας στις 15/10, Χρειάζεται
να συνεχίσουμε απεργιακά και σε αυτό θα παί-
ξει καθοριστικό ρόλο η συγκρότηση επιτροπής
αγώνα στο νοσοκομείο”.

“Η απεργία στις 15/10 στη Θεσσαλονίκη, θύ-
μιζε πανεργατική απεργία με άρωμα από τις
αντιμνημονιακές κινητοποιήσεις μιας προ-
ηγούμενης περιόδου” μετέφερε ο Γιάννης
Κούτρας, γιατρός στο Ιπποκράτειο και μέλος
του ΔΣ της ΕΝΙΘ, ενώ πρόσθεσε ότι ο ρόλος
του Συντονισμού θα πρέπει να είναι η οργάνω-
ση της βάσης με ενωτικούς όρους.

“Η συμμετοχή των εργαζόμενων της ΑΑΔΕ
στην απεργία της 15/10 ήταν η μεγαλύτερη
εδώ και τουλάχιστον 5-6 χρόνια. Σε αυτό παί-
ξαμε ρόλο καθώς τα μόνα υλικά που κυκλοφο-
ρούν στο χώρο μας είναι αυτά του Συντονι-
σμού Εργατικής Αντίστασης” μετέφερε ο Νί-
κος Τουρνάς, που εργάζεται στο συγκεκριμέ-
νο τομέα του Υπουργείου Οικονομικών κι ανα-
φέρθηκε στο συντονιστικό που έχει συγκροτη-
θεί από τους νέους εργαζόμενους και πα-
λεύουν για την μισθολογική εξομοίωση με
τους παλαιότερους συναδέλφους τους.

Μετά τα σύντομα κλεισίματα των εισηγητών,
ο Χρίστος Αργύρης, μέλος του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ
και γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς, παρουσίασε
το σχέδιο απόφασης που διαμορφώθηκε από
τη συζήτηση  και εγκρίθηκε από τη συνέλευση
ομόφωνα. Η συνέλευση ανανέωσε την εντολή
της στην Οργανωτική Επιτροπή που είχε εκλε-
γεί στην αρχή της φετινής χρονιάς και πρό-
σθεσε σε αυτήν τους: Βασίλη Μυρσινιά, εργα-
ζόμενο στον επισιτισμό-τουρισμό, Άγγελο
Σπανόπουλο, μέλος ΔΣ σωματείου τουριστι-
κών συνοδών, Γιάννη Αγγελόπουλο, συντονι-
στή του ΣΕΑ. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Εμπρός για Επιτροπές Αγώνα παντού!

Αποσύρουν τα ψηφοδέλτια και καλούν
σε αποχή από τις εκλογές στις 7 Νοέμ-

βρη για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι εκπαι-
δευτικοί, απορρίπτοντας τη διενέργεια ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας. Οι Ομοσπονδίες
ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, μαζί με δεκάδες πρωτο-
βάθμια εκπαιδευτικά σωματεία καταγγέλ-
λουν την τροπολογία του Υπουργείου Παι-
δείας, η οποία δίνει τη δυνατότητα ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας και μάλιστα σε μέ-
ρα αργίας (Σάββατο).

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ τονίζει ότι “απαντάμε
ενωτικά και αποφασιστικά προασπίζοντας τα
συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις συλλογι-
κές διαδικασίες”. Σε πολλές αποφάσεις
πρωτοβάθμιων σωματείων επισημαίνεται ότι:

“Θέλουν να είναι ο καθένας μόνος του πίσω
από έναν υπολογιστή, κλεισμένος στους
τέσσερις τοίχους του σπιτιού του, απομονω-
μένος από τους συναδέλφους του, ξεκομμέ-
νος από τη συλλογική συζήτηση, τη ζωντανή
διαπάλη, που είναι στοιχείο υγείας για το κί-
νημα. Καταργεί τη δυνατότητα ανταλλαγής
απόψεων, επιχειρημάτων και διαμόρφωσης
γνώμης μέσω συζήτησης. Με αυτόν τον τρό-
πο επιδιώκουν τη χειραγώγηση, την ενσωμά-
τωση και τη διάλυση του συνδικαλιστικού κι-
νήματος. Τη στιγμή που δυναμώνει η αντι-
λαϊκή επίθεση και φουντώνουν οι εστίες
αγώνα και αντίστασης απέναντι σε αυτή την
πολιτική, η κυβέρνηση επιδιώκει να χτυπήσει
κάθε συλλογική διαδικασία”. 

Όχι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες

18/10, Συνέλευση του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης. 
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Πλήθος απεργών διαδήλωσε στους δρόμους της Αθήνας διεκδικώντας "λεφτά για τις ανάγκες μας -
μαζικές προσλήψεις σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες - μόνιμη και σταθερή εργασία για

όλους/ες". 24ωρη απεργία είχε κηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ - η ομοσπονδία των εργαζόμενων στα δημόσια νοσο-
κομεία - ενώ η ΑΔΕΔΥ με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της διεύρυνε την απεργία σε όλο το δημό-
σιο τομέα.

Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στην πλατεία Μαβίλη και πραγματοποίησαν πο-
ρεία προς το Υπουργείο Υγείας. Το παρών με τα πανό των σωματείων τους έδωσαν εργαζόμενοι/ες
από πολλά νοσοκομεία, όπως τα Αμ. Φλέμινγκ, Θριάσιο, Αττικό, Αγ.Σάββας, Γεννηματάς, Σωτηρία,
Κρατικό Νίκαιας, Ευαγγελισμός, ΚΑΤ, Ελπίς, Λαϊκό, το Συντονιστικό Νοσοκομείων κ.α. Μαζί τους
βρέθηκαν συμπαραστάτες/τριες από την καμπάνια Support Health Workers, οι μετανάστριες σχολι-
κές καθαρίστριες του δήμου Αθήνας, οι εργαζόμενοι του ΥΠΠΟ, συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπε-
ζας, οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου “Η Τάξη μας”, οι μαθητές/τριες Anticapitalista, το φοιτητικό μπλοκ
του ΣΕΚ στις σχολές. Στην πλατεία Κλαυθμώνος συναντήθηκαν με τους απεργούς των υπόλοιπων
κλάδων του δημοσίου και συνέχισαν προς το Υπουργείο Υγείας.

Στην Κλαυθμώνος, στη συγκέντρωση που κάλεσε η ΑΔΕΔΥ, ενώθηκαν εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι
στους Δήμους, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στα ασφαλιστικά ταμεία,
στον ΟΑΕΔ, μηχανικοί του Δημοσίου, Φοιτητικοί Σύλλογοι και μαθητές/τριες. Η πορεία βάδισε προς
τη Βουλή και συνέχισε μέχρι τα Προπύλαια. 

Η απεργία της 15 Οκτώβρη  α   

ΞΑΝΘΗ

Πάνω από 600 άτομα συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργί-
ου στην Πάτρα, στις 15/10. Παρουσία στη συγκέντρωση είχαν η Α’ ΕΛΜΕ ΑΧΑΙàΑΣ, τα

σωματεία του Δήμου Πατρέων, πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, η Ταξική Πτέρυγα, η
Αριστερή Παρέμβαση, το ΣΕΚ και ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Έγινε δυναμική διαδήλωση με συνθήματα και πανό που διεκδικούσαν λεφτά για τις
ανάγκες μας, προσλήψεις παντού, μονιμοποιήσεις, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις,
λεφτά για τα νοσοκομεία και τα σχολεία για την ασφαλή λειτουργία τους.

Τόνια Λαχανιώτη

Περισσότεροι από 150 απεργοί συμμε-
τείχαν στη συγκέντρωση στην κεντρι-

κή πλατεία της Ξάνθης. Ο σύλλογος δα-
σκάλων, η ΕΛΜΕ, οι φοιτητικοί σύλλογοι
της πόλης, το ΣΕΚ και η Ταξική Πορεία εί-
χαν οργανωμένη παρουσία, στην πλατεία
και στην πορεία που ακολούθησε. 

“Δήμοι, σχολεία, νοσοκομεία – μαζικές
προσλήψεις, μόνιμη εργασία” ήταν ένα
από τα συνθήματα που ακούστηκε. Το κλί-
μα μετά την καταδίκη των νεοναζί στις
7/10 έχει αλλάξει. Η αυτοπεποίθηση του
κόσμου έχει ανέβει κι αυτό φάνηκε τόσο
στην ίδια την απεργιακή συγκέντρωση στις
15/10, όσο και στην εξόρμηση που κάναμε
με την Εργατική Αλληλεγγύη όπου δώσαμε
γύρω στις 25 εφημερίδες.

Παντελής Αποστολίδης

Δύο απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποι-
ήθηκαν την Τετάρτη. Έξω από το νοσοκομείο

συγκεντρώθηκε το σωματείο των εργαζόμενων
εκεί και αντιπροσωπεία της ΕΛΜΕ. Και μερικές
δεκάδες εργαζόμενοι από δήμους, σχολεία και
πανεπιστήμια στην συγκέντρωση στο κέντρο της
πόλης.

Στην τελευταία, από τα μικρόφωνα της συγκέν-
τρωσης οι ομιλητές έβαλαν τα αιτήματα για χρη-
ματοδότηση σε σχολεία, νοσοκομεία, συγκοινω-
νίες και στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πέρα από
τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ (μ-λ) και του
ΣΕΚ, η υπόλοιπη Αριστερά της πόλης απείχε από
τις συγκεντρώσεις. Χρειάζεται καλύτερη οργάνω-
ση στους χώρους δουλειάς και μεγαλύτερη στήρι-
ξη των απεργιών, ειδικά όταν τα επίδικα είναι τόσο
μεγάλα. Από τη μεριά μας συμμετείχαμε στη συγ-
κέντρωση στο κέντρο με πανό που έβαζε το αίτη-
μα για προσλήψεις σε όλο το δημόσιο. Και με την
Εργατική Αλληλεγγύη, με τη δύναμη του αντιφασι-
στικού κινήματος, που πρέπει να γίνει δύναμη για
όλες τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης.

Τάσος Τσιούνης

ΒΟΛΟΣ

Πάνω από 300 άτομα συγκεντρώθη-
καν έξω από το Εργατικό Κέντρο

Ιωαννίνων από όπου ξεκίνησε η απερ-
γιακή διαδήλωση στις 15/10. 

Συμμετείχαν απεργοί από πολλούς
εργατικούς χώρους με μαζικότερη πα-
ρουσία αυτή των εργαζόμενων στο νο-
σοκομείο και των εκπαιδευτικών. Στην
πορεία ο κόσμος βάδισε πίσω από τα
πανό της ΑΔΕΔΥ και του Ε.Κ.Ι, των Πα-
ρεμβάσεων και των οργανώσεων της
αριστεράς. “Αυτοί μιλάνε για κέρδη
και ζημιές, εμείς μιλάμε γι' ανθρώπινες
ζωές” ήταν το σύνθημα που ίσως
ακούστηκε πιο πολύ κι όχι τυχαία. Τα
Γιάννενα έχουν χτυπήσει κόκκινο όσον
αφορά την εξάπλωση της πανδημίας
και γι' αυτό οι διεκδικήσεις των υγει-
ονομικών και όλης της εργατικής τά-
ξης για προσλήψεις και χρηματοδότη-
ση σε Υγεία και Παιδεία είναι κρίσιμο
αν θα υλοποιηθούν.

Αρετή Κανέλλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πολλές εκατοντάδες απεργοί συμμετείχαν ενωτικά και με παλμό στη σημερινή απεργιακή διαδή-
λωση στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στο Δημόσιο, κάνοντας πράξη το σύν-

θημα «σχολεία-δήμοι-νοσοκομεία όλοι μαζί στην απεργία».
Στη συγκέντρωση στο Αγ. Βενιζέλου που καλούσε η ΕΔΟΘ συμμετείχαν μαζικά με τα πανό τους

εκπαιδευτικοί των ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ της πόλης, εργαζόμενοι στους δήμους, μαθητές, γονείς και φοι-
τητές, το ΠΑΜΕ και οργανώσεις της αριστεράς. Μαζί τους ενώθηκε ο Συντονισμός Εργατικής Αντί-
στασης μαζί με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία της πόλης, μεταξύ άλλων από το Ιπποκράτειο,
το ΑΧΕΠΑ και το ΨΝΘ. Το σύνθημα που κυριάρχησε στο μπλοκ του Συντονισμού ήταν το «Η Χρυσή
Αυγή στη φυλακή και η κυβέρνηση στη χωματερή» δίνοντας τον τόνο για την απαραίτητη συνέχεια
μετά την ιστορική νίκη του αντιφασιστικού κινήματος την περασμένη Τετάρτη. Η πορεία που ακο-
λούθησε κατέληξε στο ΥΜΑΘ, μένοντας αρκετή ώρα και φωνάζοντας συνθήματα για μαζικές προσ-
λήψεις και μονιμοποίησεις σε όλο το Δημόσιο. 

Ευκλείδης Μακρόγλου

ΠΑΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15/10, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

15/10, Θεσσαλονίκη. Φωτό: Ιωάννα Κατλαμούση

15/10, Πάτρα. Φωτό: Τόνια Λαχανιώτη

15/10, Ξάνθη. Φωτό: Τζεμαλή Μηλιαζήμ
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Μαζική ήταν η απεργιακή διαδήλωση στο Ηράκλειο με
πλήθος κόσμου να διεκδικεί λεφτά και προσληψεις

για την Υγεία και την Παιδεία. 
Στην διαδήλωση συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, σύλ-

λογοι καθηγητών και δασκάλων, ο σύλλογος εργαζομέ-
νων ΠΑΓΝΗ και αριστερές οργανώσεις ενώ σημαντική
ήταν η παρουσία των μαθητών/τριών, όπου έστειλαν το
μήνυμα ότι δεν θα υποχωρήσουν μέχρι να υλοποιηθούν
τα αιτηματα τους. 

Θεοδώρα Καφήρα 

      ανοίγει δρόμο κλιμάκωσης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Είμαστε ένα νοσοκομείο αναφοράς με 1.600 εργαζόμενους,
από τους οποίους σχεδόν οι 600 είμαστε συμβασιούχοι.

Τμήματα ολόκληρα στηρίζονται σε εμάς. 
Είμαστε όλοι τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια στη δουλειά κι έχου-

με πλέον εξειδικευτεί. Διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά
και ίσα δικαιώματα για όλους. Έχουμε πολλές κενές οργανικές
θέσεις. Κλείνουν κλινικές γιατί δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Συμ-
πληρώνουμε σχεδόν οκτώ μήνες ως νοσοκομείο αναφοράς και
οι ελλείψεις είναι ακόμα τεράστιες. Τελευταίο παράδειγμα πριν
λίγες μέρες που είχαν τελειώσει τα γάντια στο νοσοκομείο.
Πολλές φορές χρειάζεται να φέρνουμε εμείς οι ίδιοι τα υλικά
από το σπίτι μας. Και δεν γίνονται μόνο σε εμάς αυτά. Από παν-
τού ακούμε τα ίδια. Αν γίνεται αυτό σε εμάς που είμαστε νοσο-
κομείο αναφοράς, σκέψου τι γίνεται στα άλλα.

Αμαλία, νοσοκομείο Σωτηρία

Στο Ελπίς επικρατεί η ίδια τραγική εικόνα με όλα τα νοσο-
κομεία. Μια μάσκα το οκτάωρο, μία στολή, μεγάλες ελ-

λείψεις σε εργαζόμενους.

Μαρία, νοσοκομείο Ελπίς

Συμμετέχουμε στην πανυγειονομική απεργία γιατί αυτή τη
στιγμή τόσο στο Αμ. Φλέμινγκ όσο και γενικότερα στη δημό-

σια Υγεία συντελείται ένα υγειονομικό έγκλημα. 
Την ώρα που λείπουν κλίνες ΜΕΘ κι ο κόσμος πεθαίνει ή δια-

σωληνώνεται άρον άρον, κλείνουν μια πτέρυγα του νοσκομείου
που μπορεί να φιλοξενήσει έως κι 100 κλίνες και στη θέση της,
προσχηματικά λένε ότι θα λειτουργήσει νηπιαγωγείο. Όσον
αφορά το κεντρικό κτήριο του νοσοκομείο έχει μισομετατραπεί
σε νοσοκομείο υποδοχής covid χωρίς να εξασφαλίζεται καμία
συνθήκη για τη σωστή του λειτουργία, την ασφάλεια των εργα-
ζομένων κλπ. Τα κρούσματα είναι πολλά. Έχουμε φτάσει να νο-
σηλεύουμε έως και 40 κρούσματα. Κρούσματα υπάρχουν και
στο προσωπικό κι αυτό ακριβώς επειδή είναι επικίνδυνες οι συν-
θήκες νοσηλείας. 

Ενώ γίνονται όλα αυτά αντί να προσλάβουν εργαζόμενους
για να ισιώσει η κατάσταση, ετοιμάζονται να απολύσουν κιόλας,
καθώς λήγουν οι συμβάσεις συναδέλφων. Διεκδικούμε να μονι-
μοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις. Να μην απολυθεί κανείς. Να αναπτυχθούν ΜΕΘ με πραγ-
ματικά μέτρα προστασίας. Να γίνονται συνεχή δωρεάν τεστ σε
όλους. Αντί να δίνονται λεφτά στα κανάλια να δοθούν στη δη-
μόσια Υγεία, εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Και να μην
κλείνουν νοσοκομεία – όπως γίνεται με την πτέρυγα Μπόμπολα
στο νοσοκομείο μας – έτσι ώστε να δοθεί μια ισχυρή ανάσα στο
ΕΣΥ.

Δημήτρης Περίχαρος,
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Αμ.Φλέμινγκ

Ημετατροπή του Γεννηματάς σε νοσοκομείο μιας νόσου,
σε νοσοκομείο covid δηλαδή, γίνεται με βίαιο και πρό-

χειρο τρόπο, γεγονός που το κάνει επικίνδυνο και για τους
εργαζόμενους και για τους ασθενείς. Προσπαθούμε να βρού-
με χώρους για να γίνουν ιατρεία και χώροι αναμονής, καθώς
το χειμώνα με το κρύο και τη βροχή ο κόσμος δεν θα μπορεί
να περιμένει έξω, όπως κάνει μέχρι τώρα.

Δεν υπάρχουν μέσα προστασίας, τις μάσκες μας λένε να
τις χρησιμοποιούμε με μέτρο. Υπάρχουν μέρες που μπορεί
να μην έχουμε καθόλου. Ταυτόχρονα δίνουμε μάχη για να
μείνουμε στη δουλειά καθώς εκατοντάδες είναι εργάζονται
σε καθεστώς επισφάλειας. Ρισκάρουμε τη ζωή μας, την υγεία
των οικογενειών μας και δεν έχουμε καν την εργασιακή στα-
θερότητα ως συμβασιούχοι. Για την κυβέρνηση είναι σαν οι
ζωές μας να μην έχουν καμία αξία. Ο αγώνας όμως θα συνε-
χιστεί. Για μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, για μαζικές
προσλήψεις. Έχουμε ανάγκη από προσωπικό. 

Βασιλική Κανέλλου, ΓΝΑ Γεννηματάς

Αυτή η χρονιά είναι πολύ δύσκολη. Όλοι γνωρίζουν τα
προβλήματα της εκπαίδευσης. Το μαθητικό κίνημα είναι

στους δρόμους και τα αιτήματά τους είναι δίκαια. 
Απαιτείται η στήριξή τους, τόσο από τους εκπαιδευτικούς

όσο κι από όλους τους εργαζόμενους. Πρέπει να γίνει χαμός.
Να προχωρήσουμε σε απεργίες διαρκείας και να απαιτήσου-
με ένα ασφαλές υγειονομικά περιβάλλον τόσο για τα παιδιά,
όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Το να υπάρχουν μικρότερα
τμήματα είναι ένα αίτημα που έπρεπε να έχει υλοποιηθεί πριν
την περίοδο του κορονοϊού μόνο και μόνο για να διευκολυν-
θεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά είτε με μνημόνια, είτε
χωρίς, η πολιτική τους κρατάει τα σχολεία σε άθλια κατάστα-
ση με άπειρα κενά σε εκπαιδευτικούς.  

Γιώργος, αναπληρωτής δάσκαλος

Σήμερα παλεύουμε ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης
στα συνδικάτα. Ενάντια στη βία και την τρομοκρατία που πά-

νε να επιβάλουν. Έναντια στα αντεργατικά μέτρα που παίρνουν
με πρόφαση τον κορονοϊό. Ενάντια στις επιθέσεις της Κεραμέως
στην Παιδεία. Για δημόσια Υγεία που να καλύπτει τις ανάγκες
μας. Για Βαρέα κι Ανθυγιεινά. Και για προσλήψεις. 

Από το 2010, έχει καταργηθεί η διαδικασία πρόσληψης εργα-
ζόμενων στο δημόσιο τομέα με αποτέλεσμα να έχουν ερημώσει
οι υπηρεσίες, να υπολειτουργούν. Αυτό φαίνεται έντονα στον το-
μέα των ΟΤΑ, στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Στα σημεία δη-
λαδή που η κυβέρνηση επιθυμεί διακαώς να τα ξεπουλήσει σε
ιδιώτες. Χρειάζεται να ενταθεί ο αγώνας, να κλιμακωθούν οι
απεργιακές κινητοποιήσεις. Να βγει όλη η κοινωνία στο δρόμο
για να τους σταματήσουμε.  

Χρίστος Ευθυμίου,
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων δήμου Αγ. Δημητρίου

Είμαστε εργαζόμενοι στο Υπουργείο Οικονομικών και στην
ΑΑΔΕ και διεκδικούμε τη μισθολογική εξομοίωση με τους

παλαιότερους συναδέλφους μέσω της απόδοσης της προσωπι-
κής διαφοράς. Οι ευθύνες και η δουλειά είναι ίδια αλλά ο μι-
σθός είναι διαφορετικός. Θα είμαστε στους δρόμους μέχρι να
το κερδίσουμε.

Γρηγόρης Κακιούζης, εργαζόμενος ΑΑΔΕ

Είναι μια μέρα συντονισμένης απεργιακής δράσης των εργα-
ζόμενων στην Υγεία με όλους εμάς που εργαζόμαστε στο

δημόσιο τομέα. Γι' αυτό και διαδηλώνουμε με ένα πανό στο
οποίο περικλείεται όλη η κυβερνητική πολιτική: ΠΩΛΕΙΤΙΣΜΟΣ. 

Το ξεπούλημα αφορά τα πάντα στο δημόσιο βίο. Αυτή είναι η
βασική στόχευση της κυβέρνησης. Στην Παιδεία, στην Υγεία,
στον Πολιτισμό, στις ΔΕΚΟ, παντού. Θέλουν να τα πουλήσουν
όλα στους ιδιώτες. Μας βρίσκουν απέναντι. Είμαστε στο πλευρό
των υγειονομικών που δίνουν μια τιτάνια μάχη. Την πιο κρίσιμη
περίοδο, αντί να αυξάνουν τον κόσμο που δουλεύει στην Υγεία,
κόβουν θέσεις εργασίας. Κι αυτό αφορά τους πάντες γιατί όλοι
μπαίνουμε σε φοβερό κίνδυνο χωρίς τις ΜΕΘ, τους γιατρούς,
τους νοσηλευτές, τις δομές που χρειάζονται.

Βασίλης Μπακάλης,
εργαζόμενος στο Βυζαντινό Μουσείο

Το Κρατικό Νίκαιας δεν έχει προσωπικό και οι κτιριακές συν-
θήκες είναι άθλιες. Αυτό έχει συνέπειες και στους ασθενείς

και στους εργαζόμενους. 
Για παράδειγμα στην κλινική covid που δημιουργήθηκε κακήν

κακώς χωρίς καμία προδιαγραφή και σχεδιασμό έχουν βγει θε-
τικοί έξι συνάδελφοι κι όπως πάει το πράγμα θα κολλήσουμε
όλοι.

Γιάννης Τσολάκης, Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Μεγάλη ήταν η απεργιακή διαδήλωση στα Χανιά, την
Πέμπτη 15/10. Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στην πλ.Αγο-
ράς και πραγματοποίησαν πορεία στην πόλη. 

Μαζικά ήταν τα μπλοκ των μαθητών/τριών και των εκπαι-
δευτικών. Οργανωμένη συμμετοχή είχαν και οι εργαζόμενοι
του νοσοκομείου Χανίων, οι φοιτητές/τριες, όπως και οργα-
νώσεις της αριστεράς, μεταξύ αυτών και οι σύντροφοι και
συντρόφισσες του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος.

Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ

Ρεπορτάζ-επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης, Μάνος Νικολάου

15/10, Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ    

Σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης έγινε η συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ
στις 18 Οκτώβρη στο Τριανόν: είχε τη συμμετοχή δικηγόρων πολιτικής
αγωγής, θυμάτων της ναζιστικής βίας, προσφύγων, μεταναστών και εκα-

τοντάδων αγωνιστών και αγωνιστριών από όλη την Ελλάδα. Τόσο οι ομιλίες
όσο και οι τοποθετήσεις και οι χαιρετισμοί πάλλονταν από την αισιοδοξία της
μεγάλης νίκης, αλλά και ξεχείλιζαν από περιεχόμενο για τους επόμενους στό-
χους που το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα πάει να πετύχει με καλύ-
τερους πλέον όρους. 

Μπορείτε να διαβάσετε την Απόφαση της συνέλευσης στη σελίδα 2. Η εκδή-
λωση έκλεισε με το κομμάτι “Η ζωή ξυπνάει για δουλειά” να παίζει στα ηχεία
μέσα στον κινηματογράφο και έξω στον δρόμο. Πρόκειται για το κομμάτι που
έγραψαν οι Αργύρης Μπακιρτζής και Βαγγέλης Καζαντζής στη μνήμη του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν.

Χαιρετισμούς απεύθυναν στην πανηγυρική εκδήλωση αγωνιστές από
το διεθνές αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα. Ο Γουέιμαν Μπέ-

νετ, από το Stand Up To Racism στη Βρετανία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η
νίκη στην Ελλάδα έστειλε σε όλο τον κόσμο το μήνυμα ότι ο ναζισμός
δεν είναι ασταμάτητος. Ο Ιάννης Δελατόλας, από το United Against Ra-
cism and Fascism στη Νέα Υόρκη, είπε ότι ο Τραμπ έχει καταφέρει για
πρώτη φορά να δώσει οργανωμένη μορφή στο φασιστικό κίνημα. Απέ-
ναντι σε αυτή τη μάχη που ανοίγει το παράδειγμα του αντιφασιστικού κι-
νήματος στην Ελλάδα εμπνέει και στις ΗΠΑ. “Δεν θα περάσουν οι φασί-
στες!” έκλεισε. Ο Αντζουμάνε Σίσοκο, εκπρόσωπος των Sans Papiers
που διαδήλωναν στο Παρίσι την προηγούμενη ημέρα τόνισε: “Είχαμε 60
με 70 χιλιάδες στους δρόμους του Παρισιού. Η ΚΕΕΡΦΑ οργάνωσε κινη-
τοποιήσεις και στην Ελλάδα σε συντονισμό με μας και μαζί με τους πρό-
σφυγες, αμέσως μετά από μια ιστορική νίκη απέναντι στους φασίστες.
Σας στέλνω χαιρετισμό για να σας πω ότι κι εμείς εδώ στηρίζουμε την
ΚΕΕΡΦΑ, στηρίζουμε τους αγώνες σας στην Ελλάδα. Αλληλεγγύη σε
όλους τους πρόσφυγες, στη Μόρια και παντού. Είμαστε μαζί σας μέχρι
τη νίκη!”

«Νικήσαμε και προχωράμε,
όλοι μαζί, μέχρι να γίνουν

σε αυτή τη χώρα όλοι καλοί, μέχρι
να έχουμε μόνο δουλειά και αγά-
πη», είπε ο Αιγύπτιος αλιεργάτης
Σαάντ Αμπού Χαμέντ, στο σπίτι
του οποίου έγινε η παρολίγον δο-
λοφονική χρυσαυγίτικη επίθεση το
2012. Δίπλα του στεκόταν ο Αμ-
πουζίντ Εμπάρακ, το βασικό της
θύμα. Ολόκληρο το ακροατήριο
σηκώθηκε μπροστά τους για να
τους χειροκροτήσει.

Είχε προβληθεί και επίσης κατα-
χειροκροτηθεί, στο ξεκίνημα της
συνέλευσης, το βίντεο με το μήνυ-
μα του πατέρα του Σαχζάτ Λουκ-
μάν, Χαντίμ Χουσεΐν, που ευχαρι-
στούσε όλο τον κόσμο που κινητο-
ποιήθηκε για να καταδικαστεί η
Χρυσή Αυγή και ιδιαίτερα τους δι-
κηγόρους της Πολιτικής Αγωγής,

τον συντονιστή και τα μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ για τον ρόλο τους. 

Δήλωση των Ιρακινών προσφύ-
γων στην Ελλάδα διάβασε ο
Σουάντ, προβάλλοντας τόσο τους
λόγους που τους οδήγησαν να εγ-
καταλείψουν τη χώρα τους (πόλε-
μος, διαφθορά, δολοφονίες) όσο
και τις διεκδικήσεις τους απέναντι
στην κυβέρνηση για άσυλο, στέγη,
χαρτιά.

Την χαρά του για τον αντιφασι-
στικό ξεσηκωμό της 7 Οκτώβρη
και την ικανοποίησή του για την
καταδικαστική απόφαση του δικα-
στηρίου, έκφρασε ο Τζοχόβα, από
τους πρόσφυγες στο στρατόπεδο
της Κορίνθου, καλώντας όλους και
όλες να συνεχίσουν τον κοινό
τους αγώνα ενάντια στο ρατσισμό
και τα στρατόπεδα, για ελευθερία
και δικαιοσύνη.

Νικήσαμε! Και η ανακούφιση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ στην πολιτική αγωγή που έκανε τα όνειρά μας πραγματικό-

τητα. Δεν ήταν μόνο ένα χτύπημα στους φασίστες, ήταν ένα χτύπημα
στον φόβο. Ο κόσμος φοβόταν πάρα πολύ και απέφευγε να καταγγείλει
επιθέσεις ή να πάει στη δικαιοσύνη. Η επίθεση στον Αμπουζίντ δεν είχε
προηγούμενο, υπήρχαν και ανήλικα παιδιά μέσα στο σπίτι, ο ίδιος από
τύχη έζησε. Όταν έβγαινε ο Λαγός και έλεγε “οι Αιγύπτιοι θα λογαρια-
στούν μαζί μου” και το βράδυ τους χτυπούσανε, ήταν στοχευμένη δολο-
φονική επίθεση.

Όταν άρχισαν οι δολοφονίες και η συγκάλυψη ο φόβος έφερνε κι άλλο
φόβο. Στη δίκη έσπασε η σιωπή και οι μάρτυρες κατηγορίας άνοιξαν το
στόμα τους, όλα χάρη στην πολιτική αγωγή. Απλός κόσμος, όπως οι Κα-
μερουνέζοι, που μέχρι τότε φοβόταν, μίλησε μέσα στο δικαστήριο. Και οι
επόμενοι που ήρθανε βρήκαν μια κατάσταση που έλεγε ότι εδώ δε φοβό-
μαστε. Αυτό δεν γυρίζει πίσω. Δεν είναι για να εφησυχάζουμε. Αυτή η νί-
κη είναι εφαλτήριο για να προχωρήσουμε μπροστά.

Άννα Στάμου, Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας

Νικήσαμε! Η καταδίκη του νεοφασισμού από την αστική δικαιοσύνη μπορεί να
μην είναι πανάκεια αλλά είναι μια νίκη του αντιφασιστικού κινήματος, μέλη

του οποίου είμαστε όλοι εμείς. Το κίνημα ήταν μέσα και έξω από τα δικαστήρια.
Στις γειτονιές με εκδηλώσεις ενημέρωνε τον κόσμο. Στα σχολεία με τους συλλό-
γους και τους καθηγητές για να μπουν τα προσφυγόπουλα. Στις σχολές, στους
χώρους εργασίας. Ακόμα και στα οικογενειακά τραπέζια, όταν έπρεπε να υπο-
στηρίξουνε το δίκιο.

Παράλληλο κίνημα ήταν το αντιρατσιστικό και από την πρώτη στιγμή έδειξε
ότι θέλει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Μπήκαμε σε όλα τα στρατόπεδα ακόμα
και όταν ο Μητσοτάκης, προ-covid απαγόρευσε στους αλληλέγγυους να μπαί-
νουν. Τους πήραμε και στα σπίτια μας, όπως λένε. Τους κάναμε φίλους, τους
θέλουμε γείτονές μας. Ζούμε ιστορικές στιγμές και είμαι συγκινημένη που αυτές
τις στιγμές τις ζούμε από τη σωστή πλευρά της Ιστορίας όλοι μαζί.

Χρύσα Δουζένη

Φέρνω χαιρετισμό από τις γειτονιές
του Πειραιά, τις γειτονιές του

Παύλου Φύσσα, των Αιγύπτιων ψαρά-
δων, των ναυτεργατών της Ζώνης.
Σαν σήμερα είχαμε διαδήλωση στη Νί-
καια για τη δολοφονία του Μοχάμεντ
Καμράν από τα βασανιστήρια στο ΑΤ
Νίκαιας, που διοικητής του ήταν ο Γιο-
βανίδης, μέλος της Χρυσής Αυγής.
Τέτοιες διαδηλώσεις έχουν γίνει δεκά-
δες και εκατοντάδες, στη Σαλαμίνα,
στο Πέραμα, στο Κερατσίνι, στον Πει-
ραιά, στα Καμίνια, στην Παλιά Κοκκι-
νιά. Καμία ανοιχτή συγκέντρωση δεν
έκανε η ΧΑ στις γειτονιές μας, μόνο
περικυκλωμένη από το αντιφασιστικό

κίνημα.
Στον Πειραιά έχουμε να κλείσουμε

τα γραφεία τους και να τους πετάξου-
με έξω από το δημοτικό συμβούλια.
Θα δώσουμε τη μάχη να κλείσουν τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην πε-
ριοχή μας έχουμε το Σχιστό, με
άθλιες συνθήκες. Οι μεγάλες πολιτι-
κές μάχες κερδίζονται όταν μπορείς
να κινητοποιήσεις τον πολύ, τον πλα-
τύ κόσμο. Και η 7 Οκτώβρη έδειξε ότι
ο πολύς κόσμος είναι αντιφασίστας
και αριστερός. Έχει μέσα του το όρα-
μα μιας καλύτερης κοινωνίας.

Θανάσης Διαβολάκης, 
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά

Τις επιθέσεις της ναζιστικής συμμο-
ρίας στην Ξάνθη τα προηγούμενα

χρόνια και τις μεγάλες μάχες που
έδωσε το αντιφασιστικό κίνημα στην
πόλη εναντίον της, θύμισε ο Τζεμαλή
Μηλιαζήμ, εκπαιδευτικός από την
τουρκική μειονότητα, με πιο χαρακτη-
ριστική επιτυχία το κλείσιμο δυο φο-
ρές των γραφείων της.

Τις εικόνες από τις επισκέψεις των
τοπικών επιτροπών της ΚΕΕΡΦΑ στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύ-
γων του Ελαιώνα και της Μαλακάσας
την προηγούμενη μέρα, μετέφεραν
αντίστοιχα ο Στέλιος Μιχαηλίδης και η
Αφροδίτη Φράγκου από την Εργατική
Αλληλεγγύη. Και οι δύο τόνισαν πόσο
οι άθλιες συνθήκες κράτησης δημι-
ουργούν οργή -και όχι απογοήτευση ή
αδυναμία- στους πρόσφυγες. Η
Α.Φράγκου αναφέρθηκε και στη μάχη
για να καταδικαστούν οι δολοφόνοι
του Ζακ/Zackie Κωστόπουλου, καλών-
τας στις 21 Οκτώβρη στο Εφετείο.

Από τις μεγαλύτερες ήταν η απερ-
γιακή αντιφασιστική διαδήλωση στις 7

Οκτώβρη και στη Θεσσαλονίκη, όπως
περιέγραψε η Δήμητρα Κομνιανού,
συνεχίζοντας με την κινητοποίηση στο
στρατόπεδο προσφύγων στα Διαβατά
την προηγούμενη μέρα καθώς και με
όλα τα επόμενα αγωνιστικά βήματα
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες στην πόλη.

«Δεν ξεχνάμε στιγμή σε ποιον ανή-
κει η νίκη της 7 Οκτώβρη», είπε ο Πά-
νος Γκαργκάνας, διευθυντής της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης, «Ανήκει πλατιά,
στον κόσμο της δουλειάς και της νεο-
λαίας. Στους εργάτες/τριες της Β'
Πειραιά, στους εργάτες γης από τη
Γκορυτσά μέχρι τη Μανωλάδα και τη
Σπάρτη. Σε κάθε εκπαιδευτικό, σε κά-
θε μαθητή/τρια. Είμαστε περήφανοι
για όλες τις επιλογές που κάναμε για
να χτιστεί αυτό το κίνημα και από
όλες πιο πολύ για την επιλογή να εί-
μαστε ανοιχτοί», συνέχισε, φέρνοντας
παραδείγματα από την δύναμη που
έχει στο αντιφασιστικό κίνημα η τακτι-
κή της κοινής δράσης και του ενιαίου
μετώπου.

ΗΚΕΕΡΦΑ μαζί με όλους τους ανθρώπους που ήταν μέσα στις δικαστικές αί-
θουσες, μαζί με τη Μάγδα Φύσσα, κατόρθωσαν να πετύχουν αυτή τη νίκη. Το

ζήτημα είναι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα εναντίον του νεοναζισμού. Ενάντια
στο δηλητήριο που έχει διεισδύσει μέσα στην κοινωνία. Η 'κοινοτοπία του κακού'
για την οποία έγραψε η Χάνα Άρεντ. Προσπαθούν τώρα όλοι αυτοί να το παίξουν
άνθρωποι, ακόμα και ο Κασιδιάρης λέει ότι θα πάει στο Άγιο Όρος. Το παίζουν
φιλόζωοι. Οι ναζί σκοτώνανε ανθρώπους και μετά παίζανε με τα παιδάκια τους.
Αυτή η κοινοτοπία του κακού πρέπει να χτυπηθεί από τη ρίζα της. Και για να χτυ-
πηθεί πρέπει εμείς όλοι, στη γειτονιά, παντού, να μιλάμε για τον ρατσισμό. Ενυ-
πάρχει ο ρατσισμός μέσα στον ναζισμό. Ο ρατσισμός εναντίον του διαφορετικού,
του μαύρου, του ομοφυλόφιλου, αυτού που σκέφτεται διαφορετικά, του αριστε-
ρού. Πρέπει να μιλάμε στους ανθρώπους και να ενημερώνουμε.

Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός

Έμπνευση για τη συνέχεια
Γιώργος Πίττας

Σ' αυτή τη γειτονιά που σήμερα γιορτά-
ζουμε την καταδίκη της ΧΑ, το 1992 μετά
το εθνικιστικό συλλαλητήριο για τη Μακε-
δονία, τα τάγματα εφόδου της ΧΑ έκαναν
την εμφάνισή τους με τρεις επιθέσεις.
Στοπ στις ναζιστικές συμμορίες – καταδι-
κάστε τους νεοναζί – κλείστε τα γραφεία
των φασιστών, έλεγε το πρωτοσέλιδο της
Εργατικής Αλληλεγγύης πριν 21 χρόνια εν
όψει της δίκης μελών της Χρυσής Αυγής.
Για να καταδικαστούν οι ναζί χρειάστηκαν
μια σειρά κρίσιμες επιλογές όλα αυτά τα
χρόνια.

Μία από αυτές ήταν η αναγνώριση ότι
υπάρχει φασιστική απειλή. Άλλη κρίσιμη
επιλογή ήταν πώς απαντάς στη φασιστική
απειλή. Και η απάντηση ήταν και είναι το
μαζικό κίνημα. Χρειαζόταν η τακτική του
Τρότσκι από τη δεκαετία του '30: το ενιαίο
μέτωπο. Μπορεί να βαδίζουμε χώρια αλλά
χτυπάμε μαζί. Έτσι μπορέσαμε να χτίσου-
με ενότητες των οποίων το μεγαλύτερο πα-
ράδειγμα ήταν το συλλαλητήριο έξω από
το Εφετείο στις 7 Οκτώβρη. 

Το ενιαίο μέτωπο έχει έναν δικό του πο-
λιορκητικό κριό: τα συνδικάτα, την ενωμέ-
νη εργατική τάξη. Όταν η ΧΑ είχε μπει στη
Βουλή έκανε καμπάνια “αίμα μόνο για Έλ-
ληνες”. Τη σταμάτησαν τα συνδικάτα των
υγειονομικών. Καμπάνια “έξω τα παιδιά
των μεταναστών από τα νηπιαγωγεία”, τη
σταμάτησαν τα σωματεία των εργαζόμε-
νων στους Δήμους. Η ΠΟΣΠΕΡΤ έκλεισε τα
μικρόφωνα στους φασίστες. Στα εργοστά-
σια Παπουτσάνη προσπάθησε η ΧΑ να κά-
νει τον εργολάβο για να δίνει δουλειές “μό-
νο για Έλληνες”, ούτε αυτό πέρασε. Στη
Ζώνη του Περάματος επίσης. Με δεκάδες
μικρές και μεγάλες μάχες το εργατικό κίνη-
μα τσάκισε όλες τις προσπάθειές τους.

Τρίτη επιλογή, η μάχη ενάντια στον ρα-
τσισμό. Θα μπορούσε κανείς τη δεκαετία
του '30 να δώσει τη μάχη ενάντια στον Χίτ-
λερ χωρίς να παλέψει τον αντισημιτισμό;
Ακούγεται προφανές αλλά ακόμη και σε
αυτό υπήρχαν αντιρρήσεις. Τελικά το αντι-
ρατσιστικό κίνημα αποδείχθηκε δύναμη για
το αντιφασιστικό και ήρθε και έγινε κι αυτό
πολιτική αγωγή μέσα στη δίκη. 

Η μάχη δεν έχει κλείσει γιατί έχουμε ένα
σύστημα σε βαθιά κρίση. Μπροστά μας
έχουμε ξανά τέτοιες μάχες αλλά τώρα πια
έχουμε την εμπειρία και την αισιοδοξία ότι
θα μπορέσουμε να τις κερδίσουμε.

Μαρία Χαρχαρίδου
Προερχόμενη από τον χώρο των νοσοκο-

μείων και ως μέλος του συνδικαλιστικού κι-
νήματος θα σταθώ σε σημεία που ήταν κρί-
σιμα για να φτάσουμε ως εδώ. 

25 Σεπτέμβρη 2013, απεργιακό συλλαλη-
τήριο με σύνθημα “Ο Παύλος ζει, τσακίστε
τους ναζί”. Ξεκίνησε από το Σύνταγμα για
να καταλήξει στα γραφεία της ΧΑ. Σημαντι-
κό μπλοκ ήταν αυτό της ΠΟΣΠΕΡΤ με σύν-

θημα “Η ΥΕΝΕΔ ζει, ζει με τους ναζί”. 
Απρίλης 2015, έναρξη της δίκης στον

Κορυδαλλό. Υπήρχαν αντιφασιστικές συγ-
κεντρώσεις με απεργούς της ΑΔΕΔΥ και
ελάχιστοι φασίστες που προστατεύονταν
από την αστυνομία. 

7 Οκτωβρίου 2020: ανακοίνωση της από-
φασης στη δίκη της ΧΑ. Χιλιάδες κόσμος
πλημμύρισαν την λ. Αλεξάνδρας για να ορ-
θώσουν το ανάστημά τους σε όλη την προ-
σπάθεια συγκάλυψης και στήριξης της ΧΑ
τις τελευταίες δεκαετίες. 

Αυτές οι σημαντικές στιγμές δεν προέκυ-
ψαν ξαφνικά, ούτε όμως ήταν δεδομένο ότι
θα συμβούν. Υπήρξε μια συνεχής σύνδεση
του αντιφασιστικού κινήματος με το εργα-
τικό. Από τον χώρο των νοσοκομείων θα
θυμίσω τις αιμοδοσίες μόνο για Έλληνες
που δεν πέρασαν. Το ΑΜΚΑ που καταφέ-
ραμε και δόθηκε σε όλους τους ανασφάλι-
στους, πρόσφυγες και μετανάστες. Να θυ-
μίσω επίσης και την έμπνευση από τις μά-
χες των γυναικών τα τελευταία δυο χρόνια
με την απεργιακή 8 Μάρτη. Οι καθαρί-
στριες που απεργούσαν εκείνο το διάστη-
μα ήταν πρωτοπόρες στην πορεία που κά-
ναμε την ημέρα της γυναίκας προς τη βου-
λή.

Έχουμε βέβαια πάντα στο μυαλό ότι για
να πετύχει η σύνδεση χρειάζεται να συνεχί-
σουμε τις συγκρούσεις μέσα στα συνδικά-
τα και τα σωματεία με τις δυνάμεις της δε-
ξιάς και κεντροδεξιάς που φλερτάρουν
πάντα με τον ρατσισμό και χαϊδεύουν πολι-
τικούς τύπου Σαμαρά, Δένδια, Μητσοτάκη,
ακόμα και Βελόπουλο. Θα συνεχίσουμε με
όλη τη δύναμη  που πήραμε στις 7 Οκτώ-

βρη -νιώθω ότι είναι μια δύναμη που πήρα
για όλη μου τη ζωή. Με αισιοδοξία και με
επίγνωση των σκληρών μαχών που έχουμε
να δώσουμε με την κυβέρνηση της ΝΔ.
Ένα είναι βέβαιο: οι ξυπόλητοι και πάλι θα
κερδίσουμε!

Τζαβεντ Ασλάμ
Σήμερα είμαστε περήφανοι. Μαζί με

τους δικηγόρους μας, που δούλεψαν μέσα
στο δικαστήριο και δουλέψαμε όλοι μαζί
έξω από αυτό, φτάσαμε στις 7 Οκτώβρη το
δικαστήριο, η κυβέρνηση, όλοι να λένε αυ-
τό που λέγαμε εμείς, ότι η ΧΑ είναι εγκλη-

ματική ομάδα. Μας έλεγαν τρελούς, αλλά
τα καταφέραμε.

Η ΝΔ λέει ότι έπαιξε ρόλο στην καταδίκη
της ΧΑ. Θα πω ότι εμείς ξέρουμε ότι αυτό
είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα! Δεν έχουμε
ξεχάσει! Το διάστημα 2012-14 χτυπήσανε
700 με 1000 εργάτες, οι περισσότεροι με-
τανάστες. Ούτε ένας χρυσαυγίτης δεν συ-
νελήφθη. Στη Νίκαια είχε χρειαστεί κινητο-
ποίηση, μαζί με δασκάλους και καθηγητές,
όλη νύχτα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα
για να γίνει δεκτή μια μήνυση για τον Λα-
τίφ. Μετά από 24 ώρες τα καταφέραμε.
Απίστευτα πράγματα για χώρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Κι όμως αληθινά.

Γράφτηκε ιστορία. Αν δεν ήταν κάθε
στιγμή δίπλα μου η Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδας δεν θα μπορούσαμε να είχαμε
φτάσει ως εδώ. Η Χρυσή Αυγή ήθελε όλοι
να είμαστε φοβισμένοι. Κάθε μέρα μας
έπαιρναν τηλέφωνα, έγραφαν έξω από τα
γραφεία της Πακιστανικής Κοινότητας, κά-
θε μέρα όταν έδινα συνεντεύξεις μου έλε-
γαν “σήμερα είναι η τελευταία σου ανάσα
Τζαβέντ, μη μιλάς”. Θα μιλάω μέχρι να
σβήσει η φασιστική απειλή. Ζήτω τα συνδι-
κάτα! Ζήτω η ΚΕΕΡΦΑ! Ζήτω κάθε Έλλη-
νας και κάθε Ελληνίδα που πάλεψαν και
έδειξαν ότι μπορούμε! Δεν σταματάμε, συ-
νεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη.

Πέτρος Κωνσταντίνου
Η ΚΕΕΡΦΑ ήταν και είναι κομμάτι του

διεθνούς αντιφασιστικού κινήματος που
έλεγε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που
βλέπουμε να θυμίζουν τη δεκαετία του '30,
υπάρχει δυνατότητα να μη ζήσουμε ξανά
τη φρίκη του Ολοκαυτώματος.

Είχαμε ένα τρίπτυχο σαν αντιφασιστικό
κίνημα: εγκληματική οργάνωση η ΧΑ – ισό-
βια στους φονιάδες του Παύλου Φύσσα –
ποτέ ξανά φασισμός. Η 7 Οκτώβρη έδωσε
τη δυνατότητα να λέμε ότι μπορούμε να τα
πετύχουμε και τα τρία. Πετύχαμε το πρώ-
το, εξακολουθούμε να διεκδικούμε το δεύ-
τερο, ότι οι ναζιστές έχουν θέση μόνο στα
κελιά, ούτε στη Βουλή, ούτε στους δή-
μους. Το “ποτέ ξανά φασισμός” είναι μπρο-
στά μας. 

Έχουμε να χτυπήσουμε τον Μητσοτάκη
και τον ρατσισμό. Υπάρχει ο Βελόπουλος
μέσα στη Βουλή. Η κυβέρνηση μιλάει για
τα δυο άκρα, διάφοροι λένε ότι “τελειώσα-
με με τη ΧΑ αλλά έχουμε τους αντιφασί-
στες της ΚΕΕΡΦΑ που κάψανε τη Μαρφίν”.
Ξέρουμε ότι το μόρφωμα του Βελόπουλου
μπορεί να γίνει το θερμοκήπιο νέων ομά-
δων κρούσης σαν αυτές που βλέπουμε στη
Λέσβο, στον Έβρο ή στο Τυμπάκι. 

Χτες έγινε μεγάλη κινητοποίηση μετανα-
στών χωρίς χαρτιά στη Γαλλία. Στη Γερμα-
νία υπάρχουν 170 πόλεις που λένε “οι πρό-
σφυγες είναι καλοδεχούμενοι εδώ”. Κι εδώ
πρέπει να πούμε ότι οι δικές μας πόλεις εί-
ναι φιλόξενες και ανοιχτές για τους πρό-
σφυγες. Χωράμε όλοι. Αυτή θα είναι κεν-
τρική και μεγάλη καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ το
επόμενο διάστημα. Μαζί με το διεθνές κί-
νημα θα οργανώσουμε την 20 Μάρτη που
θα είναι πραγματικός σεισμός. Ήδη από
χθες έχουν δηλώσει συμμετοχή όλες οι με-
γάλες οργανώσεις του αντιρατσιστικού και
αντιφασιστικού κινήματος. 

Ενάντια σε ένα σύστημα χυδαίο και
απάνθρωπο που δε διστάζει να απλώνει το
χέρι στους φασίστες. Αυτό το χέρι, με την
καταδίκη της ΧΑ, δείξαμε ότι μπορούμε να
το κόψουμε. Εμπρός να χτίσουμε τοπικές
επιτροπές ΚΕΕΡΦΑ παντού για να συνεχί-
σουμε με επιμονή και συστηματικά αυτή τη
δράση μέχρι τη νίκη.

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ, Αφροδίτη Φράγκου

18/10, Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ στο Τριανόν. 
Στη φωτό κάτω οι Αιγύπτιοι ψαράδες ανεβαίνουν στη σκηνή.           Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Λιγότερες από 10 μέρες πάνε από
τότε που ο Μητσοτάκης διεκδικού-
σε αντιφασιστικές δάφνες για την

καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Το Σαββα-
τοκύριακο πραγματοποίησε επίσκεψη
στον Έβρο, όπου παρουσίασε το νέο τε-
ρατώδες σχέδιο “φύλαξης των συνό-
ρων”. Συνεχίζοντας τον πόλεμο ενάντια
στους πρόσφυγες που άνοιξε τον περα-
σμένο Μάρτη, ο Μητσοτάκης ανακοίνω-
σε επέκταση του φράχτη του Έβρου, με
ακόμα 26 χιλιόμετρα τσιμέντου και χάλυ-
βα που προορίζονται να τσακίσουν τα
όνειρα των προσφύγων για μια καλύτερη
ζωή. Χωρίς να έχει ενισχύσει το ΕΣΥ στο
ελάχιστο για να σώσει ζωές, η Νέα Δημο-
κρατία ετοιμάζεται να ρίξει κι άλλα εκα-
τομμύρια στον φράχτη του θανάτου. Χω-
ρίς ούτε μία μόνιμη πρόσληψη στις χιλιά-
δες θέσεις που έχουμε όλοι και όλες
ανάγκη να στελεχωθούν σε σχολεία, δή-
μους, νοσοκομεία, έχει κάνει προσλήψεις
400 μόνιμων συνοριοφυλάκων για την πε-
ριοχή του Έβρου.

Θα βρει απέναντί του όλο τον κόσμο
που παλεύει ενάντια στον ρατσισμό. Οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες, από τη
Μόρια μέχρι τα Διαβατά κι από την Ξάνθη
μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι κα-
ζάνι που βράζει. Και δεν είναι μόνοι: μέσα
στην Ελλάδα και διεθνώς, εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει τους τελευ-
ταίους μήνες στους δρόμους ενάντια σε
αυτές τις φονικές ρατσιστικές πολιτικές.
Το ότι ο ρατσισμός είναι θερμοκήπιο των
φασιστών, και το ότι ο αντιρατσιστικός
αγώνας και οι μάχες των ίδιων των μετα-
ναστών και των προσφύγων έσπρωξαν
προς τα εμπρός τη μάχη για την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής είναι στις συνειδήσεις
ενός μεγάλου κομματιού κόσμου πανευ-
ρωπαϊκά. Η νίκη απέναντι στη Χρυσή Αυ-
γή δίνει δύναμη και σε αυτή τη μάχη. Στις
17 Οκτώβρη, σε συντονισμό με τους με-
τανάστες “Χωρίς Χαρτιά” που διαδήλω-
ναν κατά δεκάδες χιλιάδες στο Παρίσι, η
ΚΕΕΡΦΑ οργάνωσε επισκέψεις αλληλεγ-
γύης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
προσφύγων σε όλη την Ελλάδα.

Η Δήμητρα, από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσα-
λονίκης, σημείωσε: “Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση αλλη-
λεγγύης έξω από το καμπ των Διαβατών.
Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ,
αγωνιστές των δικτύων αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες, πολιτικές οργανώσεις
ενώθηκαν με τους πρόσφυγες από το
καμπ ζητώντας να κλείσουν τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης, να ανοίξουν οι πόλεις
και τα σύνορα. Οι πρόσφυγες καλωσόρι-
σαν την παρέμβαση με ενθουσιασμό
ενώνοντας τις φωνές τους με τις δικές
μας για ελευθερία. Από τις σημαντικότε-
ρες στιγμές η έξοδος των προσφύγων
στην πύλη του στρατοπέδου όπου φώνα-
ξαν τα αιτήματα τους για χαρτιά και αξιο-
πρεπής συνθήκες διαβίωσης”.

“Το Σάββατο 17/10 πήγαμε στο στρα-
τόπεδο του Κατσικά το οποίο είναι σε κα-
ραντίνα από τις 6 Οκτώβρη, δεύτερη μέ-

σα σε δυο μήνες”, μας είπε η Αρετή από
την ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων. “Όπως μας κα-
τήγγειλαν οι πρόσφυγες δεν τους δίνεται
φαγητό και εξαρτώνται από κόσμο εκτός
στρατοπέδου στο να τους φέρει αφού
δεν τους επιτρέπουν να βγουν να ψωνί-
σουν. Τα παιδιά πλέον δεν πάνε σχολείο
αλλά τους γίνεται μάθημα μέσα στο
στρατόπεδο. Τα βασικά αιτήματα που
βάζουν είναι να τους δοθούν χαρτιά (για
πολλούς έχει βγει ότι τα δικαιούνται εδώ
και 5 μήνες αλλά έχει παγώσει η διαδικα-
σία) και η δυνατότητα να μάθουν ελληνι-
κά ώστε να δουλέψουν. Αν και η καραντί-
να δυσκολεύει τα πράγματα, θα βάλουμε
στο πρόγραμμά μας στόχο να οργανώ-
σουμε επόμενη κινητοποίηση”.

Ο Παντελής, από την ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης,
περιέγραψε στην Εργατική Αλληλεγγύη:
“Στο πλαίσιο του αντιρατσιστικού διημέ-
ρου της ΚΕΕΡΦΑ, αντιπροσωπεία της το-
πικής επιτροπής Ξάνθης επισκεφτήκαμε
το πρώην στρατόπεδο Ασημακοπούλου,
στην ανατολική είσοδο της Καβάλας, στο
ύψος του Περιγιαλίου. Περίπου χίλιοι
πρόσφυγες, κυρίως πολυμελείς οικογέ-
νειες (πάνω από 500 παιδιά) από το Αφ-
γανιστάν, τη Συρία, την Παλαιστίνη, τη
Ροτζάβα, ζουν εκεί σε μονόχωρες κατα-
σκευές ΠΡΟΚΑΤ (ακόμη και ανά δέκα
άτομα). Για όλο αυτό τον κόσμο δεν
υπάρχει ούτε γιατρός, ούτε φάρμακα,
μόνο δύο νοσοκόμες. Τα δωμάτια είναι
γεμάτα κοριούς και στον αύλειο χώρο
υπάρχουν φίδια. Μας είπαν ότι ένα παιδί
έχασε το πόδι του από τσίμπημα φιδιού”.
Καμία πρόσβαση

“Πολλά παιδιά του δημοτικού, ιδιαίτε-
ρα αυτά που μεταφέρθηκαν τους τελευ-
ταίους μήνες από άλλα στρατόπεδα (κυ-
ρίως από τη Μόρια) δεν έχουν ακόμα κα-
μία πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση.
Αλλά όπως είναι γνωστό ούτε τμήματα
ένταξης υπάρχουν, με αποτέλεσμα τα
παιδιά που πηγαίνουν στο γυμνάσιο να
δυσκολεύονται στα μαθήματα. Οι πρό-
σφυγες έχουν ανάγκη νομικής υποστήρι-
ξης και σίγουρα θα χρειαστούν ζεστά
ρούχα για το χειμώνα. Πάνω απ’ όλα
όμως χρειαζόμαστε ένα δυνατό κίνημα
αλληλεγγύης για να κλείσουμε όλα τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, να ζήσουμε
μαζί στις ίδιες γειτονιές, σε σπίτια κανο-
νικά και να παλέψουμε μαζί για να ξηλώ-
σουμε το ρατσισμό”.

“Εξόρμηση στη δομή που διαμένουν
πρόσφυγες στην Άλλη Μεριά Βόλου
πραγματοποίησε η τοπική ΚΕΕΡΦΑ το
Σάββατο 17/10. Εκεί διαμένουν 70 περί-
που πρόσφυγες από τη Συρία, το Βόρειο
Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία που
προσπαθούν να τελειώσουν τις διαδικα-
σίες για να τους χορηγηθεί άσυλο”, ση-
μειώνει ο Τάσος, από την ΚΕΕΡΦΑ Βό-
λου.

“Πάνω σε αυτό ήταν και ο βασικός
προβληματισμός τους. Κάποιοι βρίσκον-
ται στη δομή ένα ή και δύο χρόνια και
δεν τους έχει χορηγηθεί άσυλο. Αλλά και
τα μέσα για να το επιτύχουν. Για να τρέ-

ξουν τη διαδικασία πρέπει να μεταβεί
όλη η οικογένεια στην Αθήνα ή τη Θεσ-
σαλονίκη και δεν έχουν τα χρήματα να το
κάνουν. Επίσης, δεν υπάρχουν αρκετοί
δικηγόροι για να εξετάσουν τόσες υπο-
θέσεις. Τέλος, μας μίλησαν για τα καθη-
μερινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.
Δεν έχουν όλοι ΑΜΚΑ, για παράδειγμα,
και δεν έχουν γιατρούς να τους επισκέ-
πτονται ενώ υπάρχουν παιδιά που χρει-
άζονται ειδική επίβλεψη. Παίρνουν πολύ
λίγα χρήματα, έχουν έλλειψη σε ρούχα
και δεν μπορούν να μεταβούν εύκολα
στο Βόλο λόγων των λίγων δρομολογίων
αστικού.

Από την μεριά μας μιλήσαμε για την
πολιτική της Ελλάδας και της ΕΕ που ευ-
θύνονται για αυτή την κατάσταση. Για το
νόμο για τους αιτούντες άσυλο που πέ-
ρασε πέρυσι η ΝΔ πέρυσι αλλά και γενι-
κότερα για τη σκλήρυνση της ρατσιστι-
κής πολιτικής. Τέλος, δώσαμε την εικόνα
της καταδίκης των ναζί και του κινήματος
που το επέβαλε. Και πως έτσι πρέπει να
συνεχίσουμε για τα δικαιώματα των προ-
σφύγων,για άσυλο, χαρτιά, στέγη”.

Η Δήμητρα, από την ΚΕΕΡΦΑ Βορείων
Προαστίων της Αθήνας, περιγράφει: “Το
στρατόπεδο της Μαλακάσας άνοιξε πριν
λίγες ημέρες ύστερα από πάνω από 5
εβδομάδες υγειονομικού αποκλεισμού.
Γύρω στα 20 μέλη από τις τοπικές επιτρο-
πές ΚΕΕΡΦΑ των Βορείων προαστίων,
ανάμεσά μας ο Τζοχόβα, πρόσφυγας από
την Κόρινθο, επισκεφτήκαμε τους πρό-
σφυγες που ζουν εκεί. Τους μεταφέραμε
το μήνυμα του θριάμβου στη δίκη της
Χρυσής Αυγής και την εικόνα του διε-
θνούς κινήματος που από τη Γαλλία μέχρι
την Ελλάδα παλεύει ενάντια στις πολιτι-
κές της ΕΕ φρούριο και διεκδικεί χαρτιά
και στέγη για όλους και όλες. 

Η αστυνομία για μια ακόμη φορά επι-
χείρησε να μας εμποδίσει να προσεγγί-
σουμε την πύλη του στρατοπέδου. Οι ίδι-
οι οι πρόσφυγες όμως, με μπροστάρισ-
σες δεκάδες γυναίκες, ανέτρεψαν αυτόν
τον σχεδιασμό, βγαίνοντας μαζικά από
το στρατόπεδο και πλησιάζοντάς μας μό-
λις είδαν το πανό της ΚΕΕΡΦΑ και την
Εργατική Αλληλεγγύη. Η φωτογραφία
της διαδήλωσης έξω από το Εφετείο στο
πρωτοσέλιδο εντυπωσίασε και γέμισε χα-
ρά τους πρόσφυγες. 

Πήραν την κινητοποίηση στα χέρια
τους, φωνάζοντας οι ίδιες συνθήματα με
την ντουντούκα και μετατρέποντας την
επίσκεψη σε μια πανηγυρική συγκέντρω-
ση, που συνδύαζε τη χαρά που άνοιξε το
στρατόπεδο και μπορέσαμε να ξανασυ-
ναντηθούμε -καθώς με δεκάδες από αυ-
τούς τους ανθρώπους έχουμε διαδηλώ-
σει μαζί στις 8 Μάρτη, στις 26 Ιούνη και
σε άλλες κινητοποιήσεις- και την οργή
για τις ρατσιστικές πολιτικές της κυβέρ-
νησης και της ΕΕ φρούριο. Πολλοί κα-
τήγγειλαν στην Εργατική Αλληλεγγύη τις
άθλιες συνθήκες του στρατοπέδου και
ιδιαίτερα την έλλειψη υγειονομικής περί-
θαλψης.

Η Φ., ανήλικη πρόσφυγας που έχει δια-

Πρόσφυγες από το Ιράκ συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της ΕΕ
την Τρίτη 20/10 το πρωί διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Φωτό:
Ρόμπερτ Γκάις

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 

Κοινή ανακοίνωση,10/10/2020 
Με μεθόδους Ν.Μανωλάδας απάντησε αφεντικό σε μετα-

νάστη εργάτη που ζήτησε τα λεφτά του στο Βαρθολομιό. 
Ο μετανάστης εργάτης γης Μπιλάλ Οντίν την Κυριακή

18/10 το πρωί στο Βαρθολομιό Ηλείας ζήτησε από το αφεντι-
κό του που του χρωστούσε 5.000 ευρώ να τον πληρώσει. Ο
γιός του αφεντικού προχώρησε σε άγριο ξυλοδαρμό, συνεχί-
ζοντας την γνωστή παράδοση των ρατσιστών αφεντικών της
Ν.Μανωλάδας, όταν έβαψαν τα φραουλοχώραφα με το αίμα
των εργατών γης που απαιτούσαν τα δεδουλευμένα. Τον με-
τέφεραν χωρίς τη θέληση του από το κατάστημα τους όπου
πουλάνε πατάτες σε χωράφι και τον χτύπησαν εκεί. 

Ο εργάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύε-
ται με χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και το σώμα.

Οι μέθοδοι των αφεντικών τύπου Ν. Μανωλάδας όχι μόνο
δεν έχουν εξαλειφθεί αλλά καλά κρατούν, εκβιάζοντας ιδιαί-
τερα τους μετανάστες εργάτες χωρίς χαρτιά να δουλεύουν
εξοντωτικά ωράρια και να πληρώνονται όποτε επιθυμεί το
κάθε αφεντικό. 

Καλούμε τα συνδικάτα, τα Εργατικά Κέντρα Ηλείας, Αμα-
λιάδας, Πύργου και Πάτρας, τα συνδικάτα των εκπαιδευτι-
κών και το αντιρατσιστικό κίνημα που οργάνωσε τη μεγάλη
κινητοποίηση στη Ν. Μανωλάδα, να καταδικάσουν τη ρατσι-
στική εργοδοτική επίθεση κατά του μετανάστη εργάτη, να
απαιτήσουν την τιμωρία του δράστη και την άμεση καταβολή
των δεδουλευμένων μεροκάματων. 

Είναι ώρα να μπει τέλος στην ομηρία χιλιάδων μεταναστών
εργατών γης και να νομιμοποιηθούν εδώ και τώρα όλοι.

Ο Μπιλάλ Οντίν μετά την επίθεση

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες    -     



δηλώσει στην Αθήνα
πολλές φορές, φώναξε μέσα από τη
ντουντούκα 'Open the borders –
Open the cities' ενώ και άλλες γυναί-
κες πήραν τον λόγο ξεσηκώνοντας
τον κόσμο με το γνωστό σύνθημα
‘Αζαντί – λευτεριά'. Η Μ., άλλη μια
ανήλικη πρόσφυγας που έχει πρω-
τοστατήσει στην οργάνωση της συμ-
μετοχής των προσφύγων από τη
Μαλακάσα στις μεγάλες διαδηλώ-
σεις, μας είπε ότι τις επόμενες μέ-
ρες δεκάδες προσφυγόπουλα ετοι-
μάζονται να κάνουν παράσταση δια-
μαρτυρίας μέσα στο στρατόπεδο
για να τα αφήσουν να πάνε σχολείο,
τώρα που έληξε η καραντίνα. Ήταν
η εικόνα ενός κόσμου που διψάει για
δράση, που θέλει να παλέψει μαζί με
τους ντόπιους ενάντια στον αποκλει-
σμό και τις ρατσιστικές πολιτικές.
Και δίνει σε όλες και όλους μας δύ-
ναμη για να παλέψουμε ώστε το
σύνθημα 'Αζαντί' να γίνει πράξη.

Την επόμενη ημέρα, στην πανηγυ-
ρική συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ συμμε-
τείχαν δυο πρόσφυγες που γνωρί-
σαμε σε αυτήν την κινητοποίηση”.

Ο Δημήτρης από την ΚΕΕΡΦΑ Πε-
τραλώνων υπογραμμίζει: “Τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης είναι χώροι
που αυτή τη περίοδο βράζουν. Και
μεταφορικά και κυριολεκτικά. Το
Σάββατο βρεθήκαμε στο καμπ προ-
σφύγων στον Ελαιώνα. Καθώς πλη-
σίαζε η διαδήλωση οι πρόσφυγες
χτυπώντας την περίφραξη του καμπ
στέλνανε το μήνυμα ότι η κατάστα-
ση εσωτερικά δεν αντέχεται. Στη εί-
σοδο του καμπ οι προσφυγομάνες
με τα παιδιά μας ζητούσαν να τους
βγάλουμε έξω, να τους ελευθερώ-
σουμε από τη φυλακή γιατί δεν
έχουν τίποτα, ούτε γιατρούς, ούτε
ρούχα, ούτε καθαρό φαΐ. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχε κό-
σμος από τις γειτονιές γύρω από το
στρατόπεδο, συνδικαλιστές, φοιτητές
και πρόσφυγες. Πήραν το λόγο στη
ντουντούκα η Τάνια Βριζάκη, κοινοτι-

κή σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, ο Μάριος Να-
θαναηλίδης, φοιτητής γεωπονικής,
Γιάννης Μαραβελάκης από την ΚΣΕ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Λεϊλά, Αιγύπτια
πρόσφυγας και ο Σουάν Ιρακινός
πρόσφυγας που κάλεσε στην κινητο-
ποίηση των προσφύγων την Τρίτη στο
Σύνταγμα για να διεκδικήσουν άσυλο.

Να ανοίξουν τα Camp
Κοινός τόπος των τοποθετήσεων

είναι ότι η έμπνευση της νίκης του
αντιφασιστικού κινήματος στην κα-
ταδίκη των νεοναζί, δίνει τον τόνο
για να κερδίσουμε ότι τα καμπ θα
ανοίξουν και οι πρόσφυγες θα
μπουν στις πόλεις, στις γειτονιές,
στα σχολεία, στα νοσοκομεία. Το
αυτονόητο δηλαδή κόντρα στη κυ-
βέρνηση που θέλει να τους φυλακί-
σει σε άθλια στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης από τη Μυτιλήνη μέχρι τον
Ελαιώνα. Θα συνεχίσουμε τη μάχη
μαζί τους πρόσφυγες για να τους

ελευθερώσουμε από τις φυλακές
που χτίσανε για να 'λύσουν' το προ-
σφυγικό”.

Η Μαρία, από την ΚΕΕΡΦΑ Πει-
ραιά, ανέφερε: “Με τη συμμετοχή
μελών της ΚΕΕΡΦΑ από την Νίκαια,
τα Νότια και τον Πειραιά αλλά και
αλληλέγγυων, έγινε πορεία από το
πάρκινγκ του Σχιστού προς την κεν-
τρική είσοδο του στρατοπέδου. Για
πρώτη φορά ήταν κλειστή ακόμα και
η σιδηρόφρακτη πόρτα. Εκεί σταμα-
τήσαμε και απευθύναμε χαιρετισμό
στους πρόσφυγες και τους είπαμε
ότι στηρίζουμε τα αιτήματά τους για
να βγουν από αυτή την κατάσταση.
Οι πρόσφυγες άρχισαν να χειροκρο-
τάνε και να φωνάζουν συνθήματα.
Ζήτησαν να πάρουν τον λόγο στη
συγκέντρωση αλλά δεν τους το επέ-
τρεψε η αστυνομία. 

Ένας πρόσφυγας μίλησε για τα
προβλήματα που έχουν επιδεινωθεί
λόγω του κορονοϊού. Είναι κλεισμέ-
νοι 40 μέρες και δεν υπάρχουν τρό-

φιμα, δεν διαθέτει γιατρό το στρατό-
πεδο κλπ. Αν και δεν μπορέσαμε να
μιλήσουμε τετ α τετ, κάναμε ανακοί-
νωση σε τρεις γλώσσες -στη μία μας
βοήθησε πρόσφυγας από την ίδια
την αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ ο
οποίος ζει πλέον στην πόλη- ενημε-
ρώνοντας ανάμεσα στα άλλα και για
τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Χρυσή
Αυγή. Επιστρέψαμε στο πάρκινγκ
επίσης με πορεία. Εκεί μαζεύτηκαν
οικογένειες προσφύγων που και αυ-
τοί φώναζαν συνθήματα”. 

“Με μεγάλη συμμετοχή από μέλη
της ΚΕΕΡΦΑ στα Δυτικά προάστια,
συμμετείχαμε στην καμπάνια της Κί-
νησης για ανοικτές πόλεις για τους
πρόσφυγες, να κλείσουν τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης προσφύγων και
μεταναστών, στα καμπ Σκαραμαγκά
και Ελευσίνας”, είπε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Κώστας από την
ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου. “Το μεσημέρι
του Σαββάτου πάνω από είκοσι άτο-
μα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, ντόπιοι και με-

τανάστες από τις γειτονίες των δυτι-
κών συγκεντρωθήκαμε έξω από το
στρατόπεδο του Σκαραμαγκά με πα-
νό ‘Πόλεις ανοικτές, σχολεία ανοι-
κτά για την προσφυγιά', σημαίες και
ντουντούκα, φωνάζοντας αντιρατσι-
στικά συνθήματα ενάντια στην κυ-
βέρνηση. Από τους πρόσφυγες που
συγκεντρώθηκαν στην είσοδο ενη-
μερωθήκαμε για τις άθλιες συνθή-
κες που επικρατούν στο στρατόπε-
δο, τις ελλείψεις σε φαγητό, την
απαγόρευση εξόδου πριν τις επτά
το απόγευμα και δώσαμε ραντεβού
για επόμενη παρέμβαση ώστε να ορ-
γανώσουμε μαζί την διεθνή κινητο-
ποίηση της ΚΕΕΡΦΑ. 

Σε αντίστοιχο κλίμα συνεχίσαμε για
το καμπ της Ελευσίνας, όπου η υπο-
δοχή από τους πρόσφυγες ήταν εν-
τυπωσιακή. Πολλές οικογένειες προ-
σφύγων, από το Ιράκ και την Συρία
με μικρά παιδιά (δυο εκ των οποίων
είναι ασυνόδευτα), μας υποδέχτηκαν
βγαίνοντας έξω από το στρατόπεδο
και ανοίγοντας την συζήτηση, μας εί-
παν ότι ενώ οι συνθήκες είναι λίγο
καλύτερες από τους πρόσφυγες που
ζουν σε σκηνές, τα παιδιά τους που
πηγαίνουν στα σχολεία της Ελευσί-
νας δεν καταλαβαίνουν την γλώσσα,
με αποτέλεσμα να μην μαθαίνουν ου-
σιαστικά τίποτα, επίσης όσοι αρρω-
σταίνουν στο καμπ δεν τους επιτρέ-
πεται να πάνε σε νοσοκομείο αλλά
και να αντιμετωπίζουν συνεχώς συλ-
λήψεις στις εξόδους τους, καθώς οι
αιτήσεις τους για να πάρουν χαρτιά
απορρίπτονται συνεχώς.

Σαν πρώτη δράση που βάζουμε
άμεσα να οργανώσουμε μαζί τους,
είναι ότι με τα συνδικάτα των εκπαι-
δευτικών της Ελευσίνας να βοηθή-
σουν ώστε στις τάξεις που υπάρχουν
προσφυγόπουλα να γίνεται μετά-
φραση των μαθημάτων στην γλώσσα
τους. Η παρέμβαση μας στα καμπ θα
συνεχιστεί για να οργανώσουμε μαζί
την καμπάνια για την διεθνή κινητο-
ποίηση στις 20 Μάρτη, αλλά και για
να κλείσουμε οριστικά τα στρατόπε-
δα και να ανοίξουμε τις πόλεις και
τις γειτονιές μας για όλους”.

Αφροδίτη Φράγκου
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      - Άσυλο και στέγη για όλους



Την Τετάρτη 21/10, ο πρόεδρος
της ΠΟΣΠΕΡΤ, Παναγιώτης

Καλφαγιάννης δικάζεται από το Θ'
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθη-
νών για το “κατ' εξακολούθηση έγ-
κλημα λειτουργίας της ERTopen”.
Η ERTopen ήταν καρπός της αντί-
στασης των εργαζόμενων της ΕΡΤ
τον καιρό του “μαύρου” στην ΕΡΤ,
μετά τη βίαιη εισβολή των ΜΑΤ
στο κατειλημμένο από τους εργα-
ζόμενους Ραδιομέγαρο. Από τότε
και μέχρι την επίσημη επαναλει-
τουργία της ΕΡΤ το 2015, αποτέ-
λεσε τη φωνή των όλων των εργα-
ζόμενων που αντιστέκονταν στις
επιθέσεις των μνημονίων και συνε-
χίζει μέχρι σήμερα.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣΠΕΡΤ
τονίζει ότι η δίκη “είναι ένα κομμά-

τι της συνολικής επίθεσης που
έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση
Μητσοτάκη εναντίον του συνδι-
καλισμού, εναντίον του δικαιώμα-
τος της απεργίας, της διαδήλω-
σης, της αντίστασης στην εργο-
δοτική αυθαιρεσία και ταυτόχρο-

να ένα ακόμα μήνυμα προς τους
εργαζομένους στην ΕΡΤ ότι θα
πρέπει να δεχθούν αδιαμαρτύρη-
τα όλα όσα σχεδιάσει το Μαξίμου
για εκείνους και τη δημόσια ρα-
διοτηλεόραση... Το μήνυμα που
στέλνουμε στο «επιτελικό κράτος»
αλλά και σε κάθε νοσταλγό του
«μαύρου» είναι ένα:

Είμαστε ενωμένοι και αποφασι-
σμένοι όσο ποτέ άλλοτε και θα αν-
τισταθούμε με κάθε μας δύναμη
στην «επιτελική» επίθεση εναντίον
του συνδικαλισμού... Είμαστε στο
πλευρό των εργαζόμενων στην
ΕΡΤ και απαιτούμε την άμεση παύ-
ση αυτής της «στρατηγικά επιλεγ-
μένης» δίωξης του προέδρου μας
Παναγιώτη Καλφαγιάννη. Κάτω τα
χέρια από τα συνδικάτα”.
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Απο-
χαιρετισμός
στον
Γ.Δελαστίκ 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποχαιρετά τον
σύντροφο Γ Δελαστίκ που έχα-
σε την μάχη για τη ζωή σήμερα
το πρωί.

Ο Γιώργος Δελαστίκ γεννήθη-
κε στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου
1952. Σπούδασε ηλεκτρολόγος–
μηχανικός στο Πολυτεχνείο της
Πάτρας.

Ξεκίνησε να δουλεύει στη δη-
μοσιογραφία το 1979. Εργάστη-
κε στις εφημερίδες Ριζοσπά-
στης, Πρώτη, Το Παρόν, Καθη-
μερινή, Ελευθερία Λάρισας και
Έθνος και στο περιοδικό Επίκαι-
ρα.

Εργάστηκε επίσης ως αναλυ-
τής σε πολλά ραδιοτηλεοπτικά
μέσα. Πραγματοποίησε δεκάδες
δημοσιογραφικές αποστολές σε
όλο τον κόσμο ενώ έγραψε πέν-
τε βιβλία (Το τέλος των Βαλκα-
νίων, Αποκάλυψη Τώρα – Ο
δρόμος προς τη μονοκρατορία,
Η νέα Γιάλτα, Συνωμοσία στη
Μεσόγειο, Αφγανιστάν) και συμ-
μετείχε σε πολλά άλλα.

Στρατευμένος στο κομμουνι-
στικό κίνημα, μέλος της ΚΝΕ και
του ΚΚΕ απ' τα νεανικά του χρό-
νια, αποχώρησε το 1989 διαφω-
νώντας με την κυβέρνηση Τζαν-
νετάκη και πήρε ενεργά μέρος
στη συγκρότηση του ΝΑΡ, του
οποίου υπήρξε για πολλά χρό-
νια μέλος της Πολιτικής Επιτρο-
πής.

Υπήρξε για πολλά χρόνια δι-
ευθυντής του ΠΡΙΝ. Πήρε μέ-
ρος στις εκλογικές μάχες πολ-
λές φορές ως υποψήφιος βου-
λευτής με τα ψηφοδέλτια της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ο Γ. Δελαστίκ υπήρξε άνθρω-
πος ευγενικός, εξαιρετικά μορ-
φωμένος, πολύγλωσσος, περι-
ζήτητος στα μεγάλα συγκροτή-
ματα του αστικού τύπου. Επέλε-
ξε όμως για δεκαετίες να συνει-
σφέρει χωρίς καμία απολύτως
αποζημίωση στην έκδοση του
ΠΡΙΝ, δίνοντας παράδειγμα ανι-
διοτέλειας και κομμουνιστικής
στράτευσης στις δύσκολες επο-
χές που ζούμε.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκφράζει τα
θερμά της συλλυπητήρια στην
οικογένεια και τους συγγενείς
του και υπόσχεται να συνεχίσει
τον αγώνα για μια κοινωνία χω-
ρίς εκμετάλλευση και πολέμους,
αλλά και για ανεξάρτητη δημο-
σιογραφία, δεσμευμένη στις
ανάγκες των πολλών και όχι στα
συμφέροντα των βαρόνων.

Η επικαιρότητα του Λ. Τρότσκι
Διαδικτυακή εκδήλωση-παρουσίαση της τρί-

της έκδοσης του βιβλίου του Ντάνκαν Χά-
λας «Ο Μαρξισμός του Τρότσκι» οργάνω-

σε την Παρασκευή 16 Οκτώβρη το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
μέσω της πλατφόρμας zoom με ταυτόχρονη ζων-
τανή αναμετάδοση από τη σελίδα του ΜΒ στο fa-
cebook.Το βιβλίο παρουσίασαν ο συγγραφέας
και ερευνητής στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ Δημήτρης Κατσορί-
δας, ο ιστορικός-συγγραφέας Φοίβος Οικονομί-
δης και ο Λέανδρος Μπόλαρης που έχει προλογί-
σει την έκδοση.  

«Ο Τρότσκι ήταν μια πολυσχιδής προσωπικότη-
τα. Το βιβλίο συμπυκνώνει τα βασικά σημεία της
πολιτικής συνεισφοράς του», ξεκίνησε ο Δημή-
τρης Κατσορίδας. «Ο Χάλας παρουσιάζει πολύ
καλά τα κεντρικά σημεία της άποψης του Τρό-
τσκι, προβαίνοντας μάλιστα και σε κριτικές παρα-
τηρήσεις, πράγμα που πιστεύω ότι συμβάλει στην
παραπέρα συζήτηση». Στη συνέχεια επικέντρωσε
την παρέμβασή του στη θεωρία της Διαρκούς
Επανάστασης που «η επιβεβαίωσή της ήρθε με
την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο Τρότσκι δεν πί-
στευε ότι η κοινωνική εξέλιξη είναι μια ήρεμη, συ-
νεχής και βαθμιαία διαδικασία. Δίνει έμφαση στις
ασυνέχειες, στις διακοπές, στις παρενθέσεις, στα
άλματα και τις ρήξεις. Αυτή η μεθοδολογία τού
έδωσε τη δυνατότητα να θεμελιώσει μια διαφορε-
τική προσέγγιση της ιστορίας που έκφρασή της
είναι η διατύπωση της θεωρίας της συνδυασμέ-
νης και ανισόμερης ανάπτυξης του καπιταλισμού
και τελικά η θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης».

«Ο Τρότσκι παίζει κεντρικό ρόλο στην κατάλη-
ψη της εξουσίας στην Πετρούπολη στη διάρκεια
της Οκτωβριανής Επανάστασης», ανέφερε ο Φοί-
βος Οικονομίδης. «Οργανωτής και ηγέτης του
Κόκκινου Στρατού τον οδηγεί στη νίκη στον Εμ-
φύλιο, παρόλο που δεν έχει στρατιωτικές σπου-
δές ο ίδιος. Στα μάτια των επαναστατών όλης της
Ευρώπης επικρατεί το δίδυμο Λένιν-Τρότσκι. Είναι

αξιοπρόσεχτο ότι η Ρόζα Λούξεμπουργκ το 1918
αναφέρεται στον Οκτώβρη σαν «την επανάσταση
των Λένιν-Τρότσκι. Αργότερα, παρά την απομόνω-
σή του μετά τη σύγκρουση με τη γραφειοκρατία
του Στάλιν και την εξορία του, ο Τρότσκι ανέλυσε
σωστά την εκλογική άνοδο του Χίτλερ στη Γερμα-
νία και τόνισε την ανάγκη για δημιουργία ενός ενι-
αίου εργατικού μετώπου ενάντια στο φασισμό».

Το ενιαίο μέτωπο
«Να θυμηθούμε ότι, μετά την καταδίκη της να-

ζιστικής συμμορίας, στον Τρότσκι χρωστάμε και
την πιο οξυδερκή ανάλυση του φασισμού και τη
στρατηγική για την αντιμετώπισή του, το ενιαίο
μέτωπο», τόνισε ο Λέανδρος Μπόλαρης. «Για τον
Τρότσκι η ενωτική δράση με κέντρο την εργατική
τάξη μπορούσε να συντρίψει την ‘ανθρώπινη

σκόνη’ του φασισμού και να ανοίξει το δρόμο για
την ανατροπή του καπιταλισμού. 

Στηρίχτηκε σε δυο βάθρα για αυτή την συμβο-
λή. Τη θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης, που
έχει στην καρδιά της τη θέση ότι  η εργατική τάξη
έχει τη δυναμική να μη μείνει στα μισά του δρό-
μου. Δεύτερον, την εμπειρία του χτισίματος επα-
ναστατικών κομμάτων και της Κομιντέρν. Ο Χάλας
μάς θυμίζει ότι το ενιαίο εργατικό μέτωπο δεν
ήταν εφεύρεση της δεκαετίας του ’30 αλλά προϊόν
των επεξεργασιών της επαναστατικής Τρίτης Διε-
θνούς στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο Τρότσκι είναι επίκαιρος γιατί ανοίγει η συζή-
τηση ξανά, για την εναλλακτική απέναντι στον κα-
πιταλισμό της κρίσης, της κλιματικής καταστρο-
φής. Κι όπως επισήμανε ο σ. Οικονομίδης αυτή η
συζήτηση δεν μπορεί να παρακάμψει για το τι
απέγινε η Ρώσικη Επανάσταση. Ο Τρότσκι ήταν ο
πρώτος μπολσεβίκος που συγκρούστηκε με τον
σταλινισμό και αυτό σήμαινε την υπεράσπιση της
γνήσιας κληρονομιάς της Ρώσικης Επανάστασης
που κατέστρεψε η σταλινική αντεπανάσταση. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου ο Χάλας
εξετάζει κριτικά την κληρονομιά του Τρότσκι. Η
Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση που κομμάτι της εί-
ναι το ΣΕΚ, άρχισε να χτίζεται στη δεκαετία του
1950 γύρω από την ομάδα που είχε συσπειρώσει ο
Τόνι Κλιφ και στην οποία ανήκε και ο Ντάνκαν Χά-
λας. Το σημείο αφετηρίας ήταν της θεωρίας του
κρατικού καπιταλισμού για την Ρωσία, σε διάλογο
και κριτική αποτίμηση των αναλύσεων του Τρό-
τσκι». 

Δείτε την εκδήλωση στη σελίδα του ΜΒ στο
facebook.

Στο ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 το Σάββα-
το 24 Οκτώβρη στις 8-8.30μμ θα είναι καλεσμένη η
Αργυρή Ερωτοκρίτου για να παρουσιάσει την πρό-
σφατη έκδοση του ΜΒ «Πανδημία-Κλιματική αλλα-
γή: ενάντια στον καπιταλισμό της καταστροφής».

Κώστας Πίττας

Δικάζουν 
τον πρόεδρο
της ΠΟΣΠΕΡΤ

Με μεγάλη μαζικότητα πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 17 Οκτώβρη, ενάντια στην καύση

σκουπιδιών. Εκατοντάδες πολίτες του πολεοδομικού συγκροτήματος της
πολης διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας να δώσει το "πράσινο φως" στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ
για την καύση σκουπιδιών (RDF/SRF) στο εργοστάσιό της στην Ευκαρπία
Θεσσαλονίκης. Το παρόν τους έδωσαν δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβου-
λοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς και της Οι-
κολογίας καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις της πόλεις, φοιτητικοί
σύλλογοι και μαθητές. 

Η Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική
αλλαγή έδωσε τον τόνο με συνθήματα όπως "Εσείς μιλάτε για κέρδη και ζη-
μίες, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές" και "ούτε στο ΤΙΤΑΝ, ούτε πουθενά, η
καύση σκουπιδιών θα μείνει στα χαρτιά" στην πορεία που ακολούθησε σε κεν-
τρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη το ΥΜΑΘ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Όχι στην
καύση σκουπιδιών



Καμπάνια για ανοιχτές
σχολές με τους όρους
του κινήματος και

ενάντια στην πολιτική της κυ-
βέρνησης, που με την τηλεκ-
παίδευση και την υποχρημα-
τοδότηση διαλύει τις σχολές,
ξεδιπλώνεται αυτή τη βδομά-
δα. Την Τρίτη 20/10 το από-
γευμα, την ώρα που η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη πήγαινε στο
τυπογραφείο, γινόταν σύσκε-
ψη φοιτητικών συλλόγων στις
εστίες ΦΕΠΑ με στόχο την
διοργάνωση συλλαλητηρίου
μέσα στις επόμενες μέρες, με
πιθανότερη μέρα την Παρα-
σκευή. Το ΣΕΚ στις σχολές
κυκλοφορεί αφίσα και προκή-
ρυξη που, ανάμεσα σε άλλα,
αναφέρει:

“Τα πανεπιστήμια παραμέ-
νουν κλειστά από το προ-
ηγούμενο λοκ ντάουν της
άνοιξης και η κυβέρνηση
προσπαθεί να μονιμοποιήσει
την τηλεκπαίδευση. Είναι σκέ-
τη υποκρισία να ανοίγουν τα
σχολεία και όχι οι σχολές. Η
τηλεκπαίδευση πάει χέρι χέρι με την
διάλυση των δημόσιων πανεπιστη-
μίων, με την συνεχή υποχρηματοδότη-
ση και την προσπάθεια ολοένα και με-
γαλύτερης ιδιωτικοποίησης τους. 

Ακόμα και τα λιγοστά εργαστήρια ή
μαθήματα που έχουν ξεκινήσει δια ζώ-
σης σε κάποιες σχολές, γίνονται με
τους εκπαιδευτικούς να καταγγέλλουν
τον ΕΟΔΥ για αδυναμία επικοινωνίας
και υποχρεώνονται οι ίδιοι να καθαρί-
ζουν, να θερμομετρούν φοιτητές και
να αγοράζουν εξοπλισμό. Οι τηλεδια-
σκέψεις συνεχίζονται χωρίς να μερι-
μνήσει κανείς για το αν οι φοιτητές και
οι καθηγητές διαθέτουν τον απαραίτη-
το εξοπλισμό και τη γνώση για να τον
χρησιμοποιούν. Εξίσου στο έλεος της
πανδημίας έχουν αφεθεί και οι φοιτη-
τικές εστίες, στις οποίες οι φοιτητές
είναι αναγκασμένοι να ζουν σε άθλιες
συνθήκες.

Ταυτόχρονα αυτά τα μέτρα της Κε-
ραμέως πέρα από την υποτίμηση των
ίδιων των σπουδών μας, αποτελούν
χτύπημα στις συλλογικές διαδικασίες
του φοιτητικού κινήματος, αποκόβουν
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από
τον φυσικό τους χώρο, τα ίδια τα πα-
νεπιστήμια.  

Δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση
τους. Διεκδικούμε να ανοίξουν τώρα
όλες οι σχολές και να ξεκινήσουν τα
μαθήματα από κοντά με τους φοιτη-
τές και τις φοιτήτριες στις σχολές
τους. 

Διεκδικούμε:
Μικρά τμήματα με προσλήψεις εκ-

παιδευτικών, καθαριστριών και όλα τα

απαιτούμενα μέσα προστασίας.
Επίταξη κτηρίων που ανήκουν στα

πανεπιστήμια αντί να τα χαρίζουν
στους ιδιώτες.

Αύξηση της χρηματοδότησης για
την Παιδεία στο ύψος των αναγκών
μας αντί η κυβέρνηση να μας κουνά
το δάχτυλο για την επιπολαιότητα της
νεολαίας και την ατομική ευθύνη.

Θα κερδίσουμε αυτή την μάχη σε
συντονισμό με τους εργαζόμενους μέ-
σα στις σχολές, τους εργαζόμενους
στη μέριμνα και τους διοικητικούς, τις
καθαρίστριες και τους εκπαιδευτικούς
μας. 

Η νεολαία συγκρούστηκε από την
πρώτη μέρα κυβέρνησης Μητσοτάκη,
ενάντια στην κατάργηση του ασύλου
και τους νόμους της Κεραμέως και
έτσι θα συνεχίσουμε. Οι σχολές μας
θα γεμίσουν ζωή, θα γίνουν ξανά γενι-
κές συνελεύσεις και κέντρα οργάνω-
σης για όλες τις μάχες. Ήδη χιλιάδες
νέοι και νέες διαδήλωσαν έξω από το
Εφετείο στις 7 Οκτώβρη και πανηγύρι-
σαν την καταδίκη των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής, έχουμε βρεθεί στο
πλάι των μαθητικών κινητοποιήσεων
και στους αγώνες του εργατικού κινή-
ματος. 

Ενάντια στην κυβέρνηση της κρί-
σης, της πανδημίας και του ρατσι-
σμού, οι φοιτητές μαζί με τους εργά-
τες θα παλέψουμε για την ανατροπή
της”.

“Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρ-
νησης να κρατάει τους φοιτητές σπί-
τια τους καθώς φοβούνται τις γενικές
συνελεύσεις και τις καταλήψεις”, τόνι-
σε η Άννα Αδαμίδη, φοιτήτρια στη Φι-

λοσοφική. “Στη Φιλοσοφική
Αθήνας ήρθαμε ξανά σε επι-
κοινωνία με κάποιους από το
προσωπικό καθαριότητας και
τους διοικητικούς εργαζόμε-
νους που μας έλεγαν ότι συμ-
φωνούν με τα αιτήματα μας.
Πήγαμε στις υποδοχές των
πρωτοετών και η εικόνα ήταν
πως η ενημέρωση για το τι θα
γίνει με τα μαθήματα ήταν ελ-
λιπής. Με όλους αυτούς πάμε
να συνεχίσουμε συγκροτημέ-
να οργανώνοντας συσκέψεις
ανά σχολή τις επόμενες μέ-
ρες. Στην εκδήλωση στις 8/11
‘Παλεύουμε για τον σοσιαλι-
σμό’ θα ανοίξει η κουβέντα
πως ενώνονται όλες οι μάχες
και ποια χρειάζεται να είναι η
προοπτική τους”. 

“Ανοιχτό ΔΣ με πάνω από
20 φοιτητές πραγματοποίησε
την Παρασκευή 16/10 ο Φ.Σ.
ΗΜΜΥ στο Βόλο με κύριο θέ-
μα την τηλεκπαίδευση”, μας
είπε ο Τάσος Τσιούνης. “Όλοι
όσοι τοποθετήθηκαν είπαν
πως τα μαθήματα πρέπει να

γίνονται δια ζώσης με τα απαραίτητα
μέτρα και να ανακτήσουμε τη συλλογι-
κότητα των φοιτητικών συλλόγων. Από
τη μεριά μας τονίσαμε ότι πρέπει να
παλέψουμε από κοινού με την εργατι-
κή τάξη και δώσαμε την εικόνα της
απεργίας 15/10. Πήραμε απόφαση για
κινητοποίηση στη σχολή και στην πρυ-
τανεία. Την Τετάρτη έχει συνέλευση η
Αρχιτεκτονική και πάμε να οργανώ-
σουμε από κοινού φοιτητικό συλλαλη-
τήριο στο Βόλο. Τέλος, θα πάρουμε
μέρος στην πορεία την Παρασκευή
ενάντια στην καύση σκουπιδιών από
την ΑΓΕΤ”.

Μάνος Νικολάου

Νο 1444, 21 Οκτώβρη 2020Νεολαία εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Η καταστολή δεν
λυγίζει τους μαθητές

Όργιο κρατικής τρομοκρατίας και αυθαιρεσίας σε βάρος
αγωνιστών μαθητών επικράτησε στις 15 Οκτώβρη, μέρα
απεργίας ΑΔΕΔΥ και κινητοποιήσεων στην Αθήνα. Αστυνο-

μικές δυνάμεις εκφόβιζαν τους μαθητές που κατευθύνονταν στη
συγκέντρωση, έψαχναν τις τσάντες τους και τους απειλούσαν με
προσαγωγές, ενώ στο τέλος της διαδήλωσης προχώρησαν σε κυ-
νηγητό και αναίτιες συλλήψεις.

Η κυβέρνηση θέλει να πάρει εκδίκηση από το μαθητικό κίνημα
που για τρεις βδομάδες έγινε ο εφιάλτης της και τώρα συντονίστη-
κε και με τους απεργούς που ζητούν προσλήψεις. Πέντε συλλη-
φθέντες μαθητές κρατήθηκαν στη ΓΑΔΑ για τέσσερις μέρες χωρίς
να τους επιτραπεί να έρθουν σε επαφή με τους γονείς τους, ούτε
να τους δοθούν ρούχα και τρόφιμα. Τη Δευτέρα 19/10 οδηγήθηκαν
στην Ευελπίδων στον ανακριτή με κατηγορίες σε βαθμό κακουργή-
ματος και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, ενώ ορί-
στηκε και η δικάσιμός τους. Εκεί τους περίμενε μαζική συγκέντρω-
ση συμπαράστασης από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, ενώ η
ΟΛΜΕ καλούσε σε στάση εργασίας και συμμετοχή στη συγκέντρω-
ση στην Ευελπίδων. 

“Η κυβέρνηση προχωρά σε μια ενορχηστρωμένη επιχείρηση κα-
τασυκοφάντησης και τρομοκράτησης των μαθητών που διεκδικούν
τα δίκαια αιτήματα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, για 15
μαθητές στις τάξεις, για να καλυφθούν τα κενά με διορισμούς εκ-
παιδευτικών. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την επιχείρηση εκφοβι-
σμού, το όργιο τρομοκρατίας και την απόπειρα κατασυκοφάντησης
του μαθητικού κινήματος που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση
με τις συλλήψεις από το «σωρό» 14χρονων και 15χρονων μαθητών
από το συλλαλητήριο της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου. Εκφράζει την αλ-
ληλεγγύη του στους συλληφθέντες μαθητές!Απαιτούμε να αφε-
θούν άμεσα ελεύθεροι και να απαλλαχθούν οριστικά από κάθε κα-
τηγορία!”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

“Κάτω τα χέρια από τους μαθητές μας”, λέει η Γ' ΕΛΜΕ Δυτικής
Αθήνας για τις συλλήψεις μαθητών από το 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου. “Αρνούμα-
στε να αποδεχτούμε να σέρνονται στα δικαστήρια σαν κοινοί εγκλη-
ματίες, γιατί τα αιτήματα τους είναι δίκαια, είναι άλλωστε και δικά
μας αιτήματα. Η τρομοκρατία της κυβέρνησης και το οργανωμένο
σχέδιο συκοφάντησης των αγώνων δεν θα περάσει! Η προσπάθεια
εκφοβισμού μαθητών και εκπαιδευτικών θα πέσει στο κενό. Μαθητές,
γονείς, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, φοιτητές, ενωμένοι νικητές”.

Μέσα σε μια περίοδο μαθητικού κινήματος αλλά και συγκλονιστι-
κών αγώνων από την ιστορική καταδίκη των νεοναζί, τη μάχη για αλ-
ληλεγγύη στους πρόσφυγες μέχρι τις απεργίες για δημόσια Υγεία
και Παιδεία, την πάλη για να σώσουμε το περιβάλλον και ενάντια
στον σεξισμό, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν παίξει τρομερό ρό-
λο. Το Σαββατοκύριακο συζητάμε στις γειτονιές την προοπτική αυ-
τών των κινημάτων και με ποιες ιδέες παλεύουμε ενάντια στο σύστη-
μα που γεννά φτώχεια, πανδημίες, πολέμους, ρατσισμό. Ο Λένιν και
οι επαναστατικές ιδέες είναι απαραίτητες στο σήμερα για κάθε αγω-
νιστή που θέλει να παλέψει ενάντια σε αυτό το δολοφονικό σύστημα
και να ανοίξει την προοπτική για μια άλλη κοινωνία. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΗ 5μμ, 
Αιόλου 47 5ος Όροφος
“Kαταλήψεις- για ποια Παιδεία
παλεύουμε”
Ομιλητές: 
Σταυρούλα Πανίδου, καθηγήτρια 
Ορέστης Ηλίας, Ιδ. Υπάλληλος, 
Φίλιππος Κοντοδήμας, μαθητής

Οι φοιτητές απαιτούν:
Ανοίξτε τις σχολές!

Ανοιχτές
συζητήσεις
Ανοιχτές συζητήσεις ΣΕΚ στις
σχολές
“Αγώνας για ζωή και γνώση.
Να ανοίξουν τώρα οι σχολές”

Πέμπτη 22/10
Φιλοσοφική, Αίθριο, 3μμ 
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

Παρασκευή 23/10
Σχολές κέντρου, Αίθριο της
Νομικής, 2μμ 
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

Δευτέρα 26/10
ΠΑΔΑ, Στέκι ΕΑΑΚ, 2μμ 
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

“Ο Λένιν στον 21ο αιώνα-
Είναι η επανάσταση επίκαιρη;”

Σάββατο 24 Οκτώβρη
Πετράλωνα, 
Πλατεία Μερκούρη, 2μμ
Πατήσια, 
Πλατεία Αγ. Νικολάου, 6μμ

Κυριακή 25 Οκτώβρη
Δάφνη, καφέ ΧΥΜΑ2 
(Έλλης 15), 4μμ

μαθητές/μαθήτριες
Εκδηλώσεις
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ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία  Λαού 6μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου με Μαρτίου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ)12μ
ΙΛΙΣΙΑ  
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 6.30μμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν 11.30 πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ 
Πλατεία Αναλήψεως 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Έβερεστ  12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 12μ
ΚΑΜΑΡΑ  Τσιμισκή με Ναβαρίνου 12μ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ
ΠΑΤΡΑ Πλατεία Γεωργίου 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 12μ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 12μ

Εξορμήσεις
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10  πλατεία Εθν. Αντίστασης
(απέναντι από τον ΟΤΕ) 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 πλατεία Ηρώ 8μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 
καφέ Σεβάχ, Πριάμου 3, 8μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 
πλ. Αγ.  Παρασκευής 7.30μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 Πολύκεντρο 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 
καφενείο πλατείας Σουρμένων 7.30μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10  δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 
καφέ Μύρτιλο (πάρκο Καπάψ) 7μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Παιδαγωγικό 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 
ιντερνετ καφέ, Αγ.Γλυκερίας, 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 
καφέ Ταρτούφο, πλ. Αγ.Γεωργίου 7μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 
καφέ Σπιρτόκουτο, Κειριαδών 15,  7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10  καφέ Ηλιόπετρα, 
στοά Θησέως και Αγ.Πάντων 7μμ
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 
στου Βασίλη (πλατεία Δουργουτίου) 8μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ. Νικολάου) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 Family cafe 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 Goody’s 7.30μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Γαρδένια 8μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ 7μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 22/10  πλατεία Βαρνάβα 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΙΚΑΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 δημαρχείο 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 
καφέ μέρες Ραδιοφώνου 6.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

Αλλα φόρουμ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10, καφέ Ποέτα  8μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10  καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η κατάσταση στο Αφγανιστάν και η πάλη
ενάντια στο ρατσισμό στην Ελλάδα
Ομιλητής: Ντέιβιντ Ζαμενί

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 6.30μμ
Αντίσταση στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10  πλ. Ρήγα Φεραίου 7μμ
Πώς κέρδισε η ρωσική επανάσταση
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Κήπος 7μμ
Δικαιοσύνη για τον Ζακ/Zackie Oh
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Κύτταρο 8μμ
Η δίκη της Χρύσης Αυγής και η συνεχεια
ενάντια στη ρατσιστική πολιτική της κυ-
βέρνησης και τον φράχτη στον Εβρο
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 «Κίκα» καφέ 7μμ
Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10  καφέ Γιώτης 8μμ
Πώς λειτουργούσαν τα σοβιέτ
ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 
καφέ Πέτρος, 7μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10  
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ.,  7μμ
3 Νοέμβρη, οι εκλογές στις ΗΠΑ 
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Γέφυρες 6μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο 
Ομιλητής: Δημήτρης  Μπελιάς

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 
σύλλογος δασκάλων 6.30μμ
Αντίσταση στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 
καφέ Σπιρτόκουτο, Κειριαδών 15, 7μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 πλατεία Μερκούρη 7μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 Πολύκεντρο 8μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 

Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Goody’s 7.30μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ Γαρδένια 8μμ
80 χρόνια από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

Μαρξιστικά Φόρουμ

Άλλα Φόρουμ

ΗΑριστεράστιςπροκλήσειςτωνκαιρών•Όλοιστις8Νοέμβρη!

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ εργατικη
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Εργατικές 
ομάδες
Ιδιωτική Υγεία
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10 
12μεσ. GRAMS, Μετρό Αιγάλεω,
πλ. Εσταυρωμένου

Πολιτισμός
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10 
5μμ Αιόλου 47
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Όχι στην αύξηση της στρατιωτικής θητείας
Υποτίθεται ότι μέσα στο πρώτο

δεκαήμερο του Οκτώβρη θα
ξεκινούσαν οι διερευνητικές

συνομιλίες ανάμεσα στην Ελλάδα
και την Τουρκία σαν αποτέλεσμα
των “ειρηνευτικών πρωτοβουλιών”
της ΕΕ και των ΗΠΑ. Αντί αυτού,
όπως μέσα από τις στήλες της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης είχαμε έγκαι-
ρα επισημάνει, ο “διάλογος” που
επιδιώκουν οι μεγάλες ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις, όχι μόνο δεν εκτονώ-
νει, αλλά για ακόμη μια φορά οξύνει
τον ανταγωνισμό ανάμεσα στο ελλη-
νικό και το τουρκικό κράτος, διπλω-
ματικά, εξοπλιστικά και στρατιωτικά.  

Χαρακτηριστικές είναι οι εξελίξεις
των τελευταίων ημερών. Από την
πλευρά της Γερμανίας, ο  υπουργός
Εξωτερικών Μάας, επισκέφθηκε την
Αθήνα και τη Λευκωσία αλλά όχι και
την Άγκυρα, όπως είχε αρχικά ανα-
κοινωθεί, σε μια κίνηση δυσαρέ-
σκειας προς την Τουρκία και για την
στάση της στις συνομιλίες για εκε-
χειρία στο Ναγκόρνο Καραμπάχ αλ-
λά και για τη νέα έξοδο του Oruc
Reis στην Αν. Μεσόγειο. Το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ από την πλευρά του,
κάλεσε την Τουρκία να απέχει από
ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις
στην περιοχή, ενώ σε άλλη ανακοί-
νωση έσπευσε να καταδικάσει την
τουρκική πυραυλική δομική με ρωσι-
κούς S-400 ως “ασυμβίβαστη με τις
υποχρεώσεις της Τουρκίας ως συμ-
μάχου στο ΝΑΤΟ και στρατηγικού
εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών”. 

Στη Σύνοδο της ΕΕ   που ολοκλη-
ρώθηκε την Παρασκευή, η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη δεν έθεσε σε συζήτη-
ση το ζήτημα της επιβολής κυρώσε-
ων στην Τουρκία, γιατί σύμφωνα με
το in gr, “στο Μέγαρο Μαξίμου αντι-
λαμβάνονται ότι οι κυρώσεις, σε αυ-
τό το στάδιο, θα σημάνουν την κατα-
στροφή κάθε ελπίδας για διάλογο”.

Όμως ο Μητσοτάκης κατέθεσε πρό-
ταση σχετικά με την επιβολή εμ-
πάργκο στην πώληση όπλων στην
Τουρκία. 

Με βάση την παραπάνω εικόνα -
μέχρι τη νέα Σύνοδο της ΕΕ τον Δε-
κέμβρη και μέχρι να αναλάβει ο επό-
μενος πρόεδρος των ΗΠΑ- το σκηνι-
κό που αναμένεται να κυριαρχήσει
στην ελληνοτουρκική διαμάχη μοι-
άζει το ίδιο πολεμικό και επικίνδυνο
με αυτό που ζήσαμε το  καλοκαίρι. 

Αυτό δείχνουν και οι πρόσφατες
πρωτοβουλίες των δύο κυβερνήσε-
ων. Η νέα βόλτα του Όρουτς Ρέις
στην Ανατολική Μεσόγειο, η εμπλο-
κή του Ερντογάν στην ενίσχυση του
εθνικιστή Τατάρ ενάντια στον Ακιντζί
στις εκλογές στη Βόρεια Κύπρο και
η εμφάνιση ενός χάρτη οριοθέτησης
τουρκικής περιοχής δικαιοδοσίας
για έρευνα και διάσωση σε τμήμα

του Αιγαίου έχουν μονοπωλήσει τα
ελληνικά δελτία ειδήσεων ως οι νέες
προκλήσεις του Ερντογάν. 

Ένταση
Το γεγονός ότι οι δύο κυβερνή-

σεις πλακώνονται ακόμη και για τα
όρια “έρευνας και διάσωσης” την
ίδια στιγμή που έχουν κάνει μπαλάκι
τους πρόσφυγες που αφήνονται να
πνίγονται σε βάρκες στο Αιγαίο, σου
σηκώνει πραγματικά την τρίχα αλλά
είναι ενδεικτικό της κλιμάκωσης μιας
έντασης που ενισχύεται από τις εκα-
τέρωθεν διπλωματικές πρωτοβου-
λίες, μονομερείς κινήσεις και εμπό-
δια που στήνει η μια στην άλλη. 

Μεγάλη διάσταση πήρε το “καψό-
νι” στο αεροπλάνο του υπουργού
Εξωτερικών Δένδια στο οποίο οι
τουρκικές αρχές καθυστέρησαν 20
λεπτά να δώσουν άδεια υπερπτήσης

πάνω από την Τουρκία. Αλλά από
που ερχόταν ο Δένδιας; Μα βέβαια
από το Ιράκ, όπου είχε συνάντηση με
τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας
με θέμα “τη διμερή συνεργασία και
τις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο
και Μέση Ανατολή” και ακολούθως
συνάντηση με την ηγεσία του ιρακι-
νού Κουρδιστάν στο Εμπρίλ. Και που
πήγαινε στη συνέχεια; Στην Αρμενία,
όπου μεσούσης της σύγκρουσης
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο κέν-
τρο της συζήτησης βρέθηκαν η συ-
νεργασία Ελλάδας-Αρμενίας, οι εξε-
λίξεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και
την Ανατολική Μεσόγειο” για να ρί-
ξουν και άλλο λάδι στη σύγκρουση
στην οποία η Τουρκία έχει πάρει
ενεργή θέση με το Αζερμπαϊτζάν –
σε ένα σκηνικό που επαναλαμβάνει
τη Λιβύη. 

Η κυβέρνηση έθεσε ξανά σε πλή-

ρη επιφυλακή τις Ένοπλες Δυνάμεις
και το Πολεμικό Ναυτικό. Tην ίδια
στιγμή που ο τουρκικός στρατός
προβάρει τους S400, ο ελληνικός
στρατός “ετοιμάζεται να αναπτύξει
στόλο με 7 αρχικά και άλλα 8 στη
συνέχεια μη επανδρωμένα αεροσκά-
φη τελευταίας τεχνολογίας με lea-
sing από το Ισραήλ, κόστους 16,5
εκατομμυρίων ευρώ με εμβέλεια
1.000 χιλιομέτρων”. 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά
ο υπουργός Άμυνας Παναγιωτόπου-
λος ανακοίνωσε ότι τον Γενάρη θα
φέρει για ψήφιση αύξηση της στρα-
τιωτικής θητείας στους 12 μήνες και
υποχρεωτική στράτευση στα 18.
«Θα μπαίνουν όλοι την ίδια ηλικία
και αν κάποιος έχει περάσει στο πα-
νεπιστήμιο, όπως γίνεται σε Κύπρο
και Ισραήλ, θα μεταθέσει την είσοδό
τους για ένα χρόνο και θα υπηρετή-
σει τη θητεία του στα 18» είπε χαρα-
κτηριστικά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, η
παρέμβαση Τσίπρα για μονομερή
επέκταση των  χωρικών υδάτων στα
12 μίλια για Κρήτη, Κάρπαθο, Κα-
στελόριζο στην ουσία έρχεται να
πουλήσει υπερ-πατριωτισμό από τα
δεξιά στον Μητσοτάκη. Αν ο Τσί-
πρας θέλει πόλεμο με την Τουρκία
για τις ΑΟΖ, ας το πει ευθέως. Αν
πάλι παίζει παιχνίδια εντυπωσιασμού
ας ξέρει ότι ο μόνος που θα ενισχυ-
θεί από αυτά είναι η δεξιά και η
άκρα δεξιά. 

Το εργατικό κίνημα και η νεολαία
χρειάζεται να υψώσουν αντιπολεμι-
κό τείχος λέγοντας ξεκάθαρα όχι
πόλεμο για τις ΑΟΖ και τα πετρέ-
λαια.  Λέγοντας στοπ στους εξοπλι-
σμούς, λεφτά για τα σχολεία και την
Υγεία όχι για Rafalle, να σταματή-
σουν όλα τα σχέδια για υποχρεωτι-
κή και μεγαλύτερη θητεία.

Γιώργος Πίττας

Δεύτερη αποτυχημένη εκεχειρία στον
πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Από
τις 27 Σεπτέμβρη ο πόλεμος συνεχίζε-

ται. Σχεδόν 1500 στρατιώτες έχουν πέσει νε-
κροί, αθροίζοντας και τις δύο πλευρές, Αρμε-
νία και Αζερμπαϊτζάν, μέσα σε λιγότερο από
ένα μήνα. Η εκεχειρία υποτίθεται θα ξεκινού-
σε στις 18 Οκτώβρη τα ξημερώματα, όμως τη
στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο, οι συγ-
κρούσεις συνεχίζονται σε πολλά μέτωπα. 

Το Στεπανακέρτ, η πρωτεύουσα του Ναγ-
κόρνο-Καραμπάχ, δεν έχει σταματήσει να
βομβαρδίζεται. Ο κόσμος επιβιώνει στα κα-
ταφύγια. Στα περίχωρα του Ναγκόρνο-Κα-
ραμπάχ, εκεί που έχει κερδίσει εδάφη το
Αζερμπαϊτζάν καταγράφονται σφαγές. Την
ίδια ώρα, η Αρμενία βομβαρδίζει ακόμη και
κατοικημένες περιοχές. 

Οι μεγάλες δυνάμεις πουλούσαν όπλα και
προς τις δυο πλευρές. Τώρα λένε πως δεν
έχουν τροπο να σταματήσουν τη σφαγή. Οι

εκεχειρίες υπογράφηκαν κάτω από την επί-
βλεψη της Ρωσίας, αλλά κανείς δεν έχει μη-
χανισμό για να επιβάλει και να επιτηρήσει
την εκεχειρία. Η ίδια η σκέψη της ανάπτυξης
“ειρηνευτικών” στρατευμάτων στον νότιο
Καύκασο ανοίγει αντιπαραθέσεις ανάμεσα
σε μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις.

Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ είχε αρμενική
πλειοψηφία όταν διασπάστηκε η ΕΣΣΔ, αλλά
γεωγραφικά βρίσκεται μέσα στο Αζερμπαϊ-
τζάν. Η Αρμενία με τον πόλεμο της δεκαετίας
του ‘90 εξασφάλισε μια ανεπίσημη ανεξαρτη-
σία στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και εκκαθάρισε
τις γύρω περιοχές από Αζέρους, μετατρέ-
ποντάς τους σε πρόσφυγες. Και από το
Αζερμπαϊτζάν έφυγαν Αρμένιοι πρόσφυγες
με διωγμούς. Οι άρχουσες τάξεις έσπειραν

το εθνικιστικό μίσος στον Καύκασο, όπου για
αιώνες οι άνθρωποι πολλών θρησκειών και
πολλαπλάσια περισσότερων γλωσσών ζού-
σαν και ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο.

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ήταν και
είναι τα καύσιμα της πολεμικής σύρραξης. Το
Αζερμπαϊτζάν, με το πλεονέκτημα των κοιτα-
σμάτων της Κασπίας, άνοιξε από τη δεκαετία
του ‘90 σχέσεις με τις δυτικές πολυεθνικές,
με τις ΗΠΑ, κρατώντας δεσμούς και με τη
Ρωσία. Η Αρμενία διεκδικούσε το δικό της
χώρο στη μοιρασιά των αγωγών, στο σταυρο-
δρόμι ανάμεσα στη Ρωσία και τη Μέση Ανα-
τολή, την Ευρώπη και την Ασία. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση τροφοδοτούσε τις ελπίδες ότι με τη
διπλωματία των αγωγών θα έφερνε σταθερό-
τητα στο νότιο Καύκασο. Αντίστοιχα, η Ρωσία

είχε σύμφωνο άμυνας με την Αρμενία αλλά
και μπίζνες με το Αζερμπαϊτζάν. Η Τουρκία
διεκδικεί κι αυτή μια θέση στις μοιρασιες.

Έχοντας πλέον παραδεχθεί ότι δεν είναι
σε θέση να επιβάλουν εκεχειρία, σε αυτό
που ελπίζουν όλοι, στην πραγματικότητα, εί-
ναι ότι το Αζερμπαϊτζάν θα πάρει πίσω κά-
ποια από τα εδάφη που έχασε στον πόλεμο
του ‘90 και θα κάτσει στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων. Μια συνταγή δηλαδή που
μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο για λίγο,
μέχρι το επόμενο ξέσπασμα.

Όταν ακούμε για ανάπτυξη που έρχεται
από τις γεωτρήσεις, τις ΑΟΖ και τους αγω-
γούς στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, ας σκεφτό-
μαστε το βομβαρδιζόμενο Στεπανακέρτ. Ει-
ρήνη και δικαιοσύνη φέρνουν οι κοινοί εργα-
τικοί αγώνες και το αντιπολεμικό κίνημα, όχι
οι εθνικιστικοί ανταγωνισμοί ούτε οι παρεμ-
βάσεις των ιμπεριαλιστών.

Νίκος Λούντος

Καύκασος όπως Λιβύη

Η κυβέρνηση απειλεί να προσαρμόσει τη στρατιωτική θητεία στα πρότυπα του Ισραήλ. Μεγαλύτερη θητεία, χωρίς αναβολές 
σε μια ξεδιάντροπη αντιγραφή των συστημάτων του κράτους-τρομοκράτη των Παλαιστίνιων. 

Και ο Μητσοτάκης πάει στην Κύπρο για να ενισχύσει τον “άξονα” Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ.
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Στο ερώτημα ποιος κέρδισε τις εκλογές
στη τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι πε-
ρισσότεροι αναλυτές το βράδυ της Κυ-

ριακής δήλωναν απερίφραστα: Ο Ταγίπ Ερντο-
γάν. Είναι μια απάντηση που συνοψίζει αρκετά
παραστατικά τη πολιτική συγκυρία και το τι
συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη βόρεια Κύπρο.

Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν και σαν δη-
μοψήφισμα ανάμεσα στις δυο τάσεις που αν-
τιπροσωπεύουν οι υποψήφιοι. Ο Μουσταφά
Ακιντζί που είναι ο χαμένος των εκλογών εκ-
φράζει μια ισχυρή τάση μέσα στους τουρκο-
κύπριους υπέρ της διαφύλαξης του κοσμι-
κού χαρακτήρα του κράτους αλλά και της
αυτονομίας τους από το Τουρκικό κράτος
και υποστηρίζει την διζωνική δικοινοτική
Ομοσπονδία. Ο Ερσίν Τατάρ που κέρδισε με
51,69% υποστηρίζει την εθνικιστική γραμμή
για δύο κράτη και δηλώνει προσήλωση στην
μητέρα – πατρίδα.

Παρεμβάσεις
Για κάποιους ήταν έκπληξη η ήττα Ακιντζί

γιατί αριθμητικά έμοιαζε να έχει την πλειοψη-
φία αφού υποστηρίχτηκε από τον Τουφάν
Ερχιουρμάν του αριστερού Τουρκικού Ρε-
πουπλικάνικου Κόμματος, που στο πρώτο γύ-
ρο πήρε 21,68% που μαζί με το 29,84% που
πήρε ο ίδιος ο Ακιντζί έδιναν πλειοψηφία.
Από τα μικρά κόμματα το κόμμα των εποίκων

και το Δημοκρατικό Κόμμα του Ραούφ Ντεν-
κτάς (εγγονού) με ποσοστά 5,36% και 4,20%
στήριξαν την υποψηφιότητα του Ερσίν Τατάρ
ενώ το κόμμα του Οζερσάι που πήρε 5,74%
κάλεσε σε ψήφο κατά βούληση.

Η νίκη του Τατάρ δεν ήταν έκπληξη για
όσους παρακολουθούν από κοντά τις εξελί-
ξεις στο βορρά. Η παρέμβαση της Αγκυρας
υπέρ Τατάρ ήταν πρωτοφανής. Εκτός από τα
προεκλογικά δώρα που του έκανε προηγού-
μενα με το άνοιγμα ενός μέρους του παρα-
λιακού μετώπου της Αμμοχώστου, και τα εγ-
καίνια αγωγού νερού, την τελευταία εβδομά-
δα υπήρξε ένα όργιο παρεμβάσεων. Ο Τατάρ
μοίρασε χιλιάδες επιταγές σε εργαζόμενους,
αγρότες και άλλους τάχα με την μορφή έκτα-
κτου επιδόματος εξαιτίας του κορονοϊού.
Βουλευτές και στελέχη του κόμματος του
Ερντογάν γύριζαν από πόρτα σε πόρτα  και
ασκούσαν πιέσεις, κυρίως σε παραδοσια-
κούς ψηφοφόρους της δεξιάς που στον πρώ-
το γύρο τήρησαν αποχή.  Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι η αποχή στο δεύτερο γύρο μειώθηκε
8%-9%. Δηλαδή ψήφισαν 24,000 άτομα πε-

ρισσότερα από τον πρώτο γύρο. Όταν η δια-
φορά με την οποία ο Τατάρ κέρδισε είναι λι-
γότερο από 5.000 ψήφους είναι φανερό πό-
ση σημασία έπαιξε αυτό το ποσοστό. 

Το δεύτερο στοιχείο που έπαιξε ρόλο στην
ήττα Ακιντζί είναι η αγωνία ότι χωρίς τη στή-
ριξη, οικονομική πολιτική και στρατιωτική της
Τουρκίας, οι τουρκοκύπριοι δεν θα επιβιώ-
σουν στο νησί, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονο-
μικού και πολιτικού αποκλεισμού που κατά-
φερε να τους επιβάλει η ελληνοκυπριακή
πλευρά. Αν εκλεγόταν ο Ακιντζί θα ήταν η
πρώτη φορά που θα εκλεγόταν κάποιος που
βρισκόταν σε ανοικτή ρήξη με την Αγκυρα
και κανείς δεν ξέρει ποια θα ήταν η αντίδρα-
ση του Ερντογάν. Ετσι η ψήφος στον Ακιντζί
έμοιαζε να οδηγεί σε πιθανές επικίνδυνες πε-
ριπέτειες.

Το Κυπριακό
Για αυτό και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι

η ψήφος προς τον Τατάρ είναι εν λευκώ επι-
ταγή για να προχωρήσει σε εθνικιστικές πο-
λιτικές, εποικισμό Αμμοχώστου, προώθηση

της πολιτικής δύο κρατών, εξισλαμισμός της
Παιδείας και άλλα παρόμοια. Είναι φανερό
ότι οι εθνικιστές νοιώθουν αυτοπεποίθηση
για να προσπαθήσουν να τα προωθήσουν. Οι
τουρκοκύπριοι όμως έχουν μια μεγάλη παρά-
δοση αγώνων ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. 

Ήδη ο Τατάρ δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί
θετικά στην πρόσκληση του Γ.Γ. των Ηνωμέ-
νων Εθνών για μια νέα πενταμερή διάσκεψη
με στόχο να καταλήξει στη διευθέτηση του
Κυπριακού. Είναι σίγουρο ότι θα βάλει στο
τραπέζι και νέα στοιχεία πέρα από τα μέχρι
σήμερα συμφωνημένα. Σε αυτό θα προσπαθή-
σει να πατήσει ο Αναστασιάδης για να καταγ-
γέλλει την τουρκική αδιαλλαξία και να συντη-
ρεί το στάτους κβο που τόσο τον εξυπηρέτη-
σε τα τελευταία χρόνια για να πλουτίζει αυτός
και ο περίγυρος του. Είναι φανερό ότι ο Ανα-
στασιάδης δεν θέλει ένα κράτος συνεταιρικό
που θα πρέπει να μοιράζεται πόρους. 

Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τον Αναστα-
σιάδη να μετατρέψει την εκλογική νίκη του
Τατάρ σε μια νέα περίοδο έντασης και ψυ-
χροπολεμικού κλίματος. Θα πρέπει να αντι-
ταχθούμε στις εθνικιστικές πολιτικές και στις
δυο πλευρές. Όπως έδειξε η εμπειρία τα τε-
λευταία χρόνια με τις μεγάλες δικοινοτικές
εκδηλώσεις και πορείες, μπορούμε και πρέ-
πει να το κάνουμε. 

Ν.Α.

Αναστασιάδη παραιτήσου

Με αυτό το σύνθημα και άλ-
λα, όπως «όλοι οι κλέφτες
στη φυλακή», «καμιά ασυ-

λία σε Ναζί και απατεώνες», χιλιά-
δες κόσμος βγήκε στους δρόμους
να διαμαρτυρηθεί μετά την αποκά-
λυψη του ρεπορτάζ του Al Jazeera
που παρουσιάζει τον Δημήτρη Συλ-
λούρη, πρόεδρο της Βουλής να κά-
θεται με άνεση και ένα ποτήρι κρασί
και να υπόσχεται σε εκπροσώπους
Κινέζου απατεώνα ότι μπορεί να του
εξασφαλίσουν κυπριακό - ευρωπαϊ-
κό διαβατήριο. Στο ρεπορτάζ φαινό-
ταν να εμπλέκονται και ένας βου-
λευτής του ΑΚΕΛ και ένας μεγαλο-
δικηγόρος. Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ
παραιτήθηκε αμέσως, όπως και απο
όλα τα αξιώματα στο κόμμα. Ο πρό-
εδρος της Βουλής δήλωσε απλά οτι
θα απέχει μέχρι να ολοκληρωθούν
οι έρευνες που διέταξε ο Γενικός Ει-
σαγγελέας.

Πληροφορίες και στοιχεία είχαν
δοθεί και στο παρελθόν για τα κυ-
κλώματα των χρυσών διαβατηρίων
που εμπλέκουν δικηγορικά γραφεία,
ανάμεσα τους και αυτό που είναι
στο όνομα του προέδρου Αναστα-
σιάδη, κατασκευαστικές εταιρίες,
ανάμεσα τους και αυτή του γαμ-
πρού του Προέδρου και ψηλά ιστά-
μενους πολιτικούς. Ηταν η πρώτη
φορά όμως που κάτι τέτοιο γινόταν
τόσο ζωντανά, είχε εικόνα και ήχο
και ήταν τόσο προκλητικό.

Το «επενδυτικό» πρόγραμμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας έχει βρεθεί
πολλές φορές στο στόχαστρο ότι
κάποιοι που βρίσκονται κοντά στην
κυβέρνηση θησαυρίζουν απ' αυτό.
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα σε
τρία χρόνια διακυβέρνησης Αναστα-
σιάδη άντλησαν 9 δις ευρώ τα
οποία ουσιαστικά επωφελήθηκαν 4-
5 χιλιάδες άτομα.

Η οργή του κόσμου ξεχύλισε και
βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στους
δρόμους. Την περασμένη Τετάρτη
οργανώθηκε μεγάλη κινητοποίηση
έξω από το κτήριο της Βουλής με πά-
νω από δυο χιλιάδες κόσμο που χα-
ρακτηρίστηκε από παλμό και αγανά-
κτηση. Την επόμενη μέρα ο πρό-
εδρος της Βουλής αναγκάστηκε να
παραιτηθεί. Αυτό όμως δεν ήταν αρ-

κετό για να κατευνάσει τον κόσμο.
Την Κυριακή οργανώθηκε νέα πορεία
προς το Προεδρικό με αίτημα να πα-
ραιτηθεί και ο Αναστασιάδης. Η ορ-
γή και ο θυμός δεν φαίνεται να κατα-
λαγιάζει και είναι σίγουρο ότι θα
υπάρξει και συνέχεια.

Ναζί και απατεώνες 
στη φυλακή

Οι κινητοποιήσεις για τη διαφθο-
ρά συνέπεσαν με την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής σαν εγκληματική
οργάνωση και τις κινητοποιήσεις
που έγιναν για να γίνει έρευνα και
για το ΕΛΑΜ (τη Χρυσή Αυγή Κύ-
πρου). Τις ίδιες μέρες που ξέσπα-
σε το σκάνδαλο των χρυσών δια-
βατηρίων οι φασίστες του ΕΛΑΜ
οργάνωναν πορείες και επεισόδια

στο οδόφραγμα της Δερύνειας. 
Είναι μια ενέργεια πλήρως συν-

τονισμένη και με το καθεστώς δια-
φθοράς που κυριαρχεί στα ψηλά
δώματα της εξουσίας. Διαφθορά
και φασισμός πάνε μαζί. Ο Αναστα-
σιάδης και το κόμμα του είναι που
ξέπλυναν τους εοκαβητατζήδες
και τους πραξικοπηματίες και τους
έβαλαν στη Βουλή. Αυτοί είναι που

άνοιξαν το δρόμο στο ΕΛΑΜ με
την εθνικιστική και ρατσιστική πο-
λιτική τους για να μπορέσει να
μπει στη Βουλή. Και αυτοί είναι
που αναρριχήθηκαν στην εξουσία
με τις ψήφους του ΕΛΑΜ. Αυτοί οι
ίδιοι είναι και οι βασικοί υπεύθυνοι
για αυτές τις αθλιότητες που
έχουν δει το φως της δημοσιότη-
τας. 

Γι αυτό και οι κινητοποιήσεις
ενάντια στη διαφθορά είχαν και έν-
τονο το αντιφασιστικό στοιχείο. Τα
αντιφασιστικά συνθήματα εμφανί-
στηκαν  σε όλες τις κινητοποιήσεις
και θα συνεχίσουν να είναι αναπό-
σπαστο μέρος αυτού του κινήμα-
τος.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Οργή για διαφθορά και φασίστες

Αντίσταση στον Εθνικισμό
σε Βορρά και Νότο

18/10, Συλλαλητήριο στη Λευκωσία. Φωτό: Εργατική Δημοκρατία
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ΒΟΛΙΒΙΑ Ήττα των πραξικοπηματιών στις εκλογές

Ένα χρόνο μετά το πραξικόπημα στη
Βολιβία, οι πραξικοπηματίες και οι
υποστηρικτές τους εισέπραξαν μια τε-

ράστια ήττα. Στις εκλογές της 18ης Οκτώβρη,
ο υποψήφιος του MAS, Λούις Άρσε, συγκέν-
τρωσε πάνω από 50% και έχει αναγνωριστεί
ήδη σαν νέος πρόεδρος της χώρας. 

Το Νοέμβρη του 2019, ο ηγέτης του MAS,
Έβο Μοράλες, ανατράπηκε και μαζί με τον αν-
τιπρόεδρό του έφυγαν από τη χώρα. Ακολού-
θησε ένα όργιο βίας, με δεκάδες νεκρούς. Ο
Μοράλες ήταν ο πρώτος ιθαγενής πρόεδρος
της Βολιβίας. Εκλέχθηκε το 2006 μετά από μα-
ζικούς αγώνες που έφτασαν στο χείλος της
επανάστασης. Σε μια συμβολική κίνηση η γουϊ-
παλα, η σημαία των αυτόχθονων κοινοτήτων
της Βολιβίας έγινε δεύτερη επίσημη σημαία
της χώρας και μπήκε στις στολές της αστυνο-
μίας. Στο πραξικόπημα οι αστυνομικοί έσκιζαν
τη γουϊπάλα από τις στολές τους και άνοιγαν
πυρ κατά του κόσμου που αντιστεκόταν. 

Στους μήνες του πραξικοπήματος, πολλά
τοπικά γραφεία του MAS κάηκαν και κατα-
στράφηκαν. Εκλεγμένοι δήμαρχοι και δημαρχί-
νες του κόμματος εξευτελίστηκαν στους δρό-
μους από τις ακροδεξιές συμμορίες που ξεσά-
λωσαν στη διάρκεια του πραξικοπήματος.

Το πραξικόπημα πήρε την ολόπλευρη υπο-
στήριξη του Τραμπ. Οι ΗΠΑ το είδαν σαν κομ-
μάτι του ξηλώματος των αριστερών και κεν-
τροαριστερών κυβερνήσεων σε ολόκληρη τη
Λατινική Αμερική. Η ήττα τους στις εκλογές
την περασμένη Κυριακή είναι ήττα για όλες τις
άρχουσες τάξεις, για όλους τους επίδοξους
πραξικοπηματίες, και για τον ιμπεριαλισμό. 

Η κρίση του Τραμπ μέσα στις ΗΠΑ, η εξέ-
γερση του Black Lives Matter, η προεκλογική
αβεβαιότητα και η πανδημία σήμαναν πως ο
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός δεν μπόρεσε να
σταθεροποιήσει την πορεία του πραξικοπήμα-
τος. Το μπλοκ του πραξικοπήματος άρχισε να
διασπάται σε πολλά κομμάτια μέσα σε αυτούς

τους μήνες και για τους δικούς του λόγους. Η
πανδημία προκάλεσε επιπλέον κρίση, καθώς η
κυβέρνηση αποδείχθηκε ανίκανη να διαχειρι-
στεί ζητήματα που αφορούσαν και τη δική της
“εκλογική” βάση. 

Αντίσταση
Και μέσα σε τέτοιες συνθήκες η αντίσταση

δεν σταμάτησε. Τον Αύγουστο οι αγώνες κο-
ρυφώθηκαν. Από τις 3 Αυγούστου, κλεισμένοι
δρόμοι στις Άνδεις από δυναμίτες και κατεδα-
φίσεις που προκαλούσαν οι διαδηλωτές, 200
σημεία αποκλεισμένα, απεργίες πείνας από νε-
ολαία, απεργία των εργαζόμενων στην καθα-
ριότητα στην Κοτσαμπάμπα. Εκείνες τις μέ-
ρες, οι φασιστικες ομάδες έπαιξαν το τελευ-
ταίο τους χαρτί πριν από τις εκλογές. Μαζί με
κομμάτια του κράτους επιτέθηκαν στον κόσμο,
προσπαθώντας να ανοίξουν με τη βία τα οδο-
φράγματα.

Η ηγεσία του MAS έκανε αυτό που κάνει

από την αρχή του πραξικοπήματος. Προσπά-
θησε να καταλαγιάσει το κίνημα, χρησιμοποι-
ώντας τις συνθήκες κρίσης για να απαιτήσει
από τους πραξικοπηματίες ακόμη περισσότε-
ρες εγγυήσεις για τη “δημοκρατικότητα” των
εκλογών. Φαίνεται πως η εσωτερική συνοχή
του πραξικοπήματος ήταν σε τέτοια κατάστα-
ση που παραδέχονταν πλέον την ήττα τους και
συμφώνησαν με το MAS. Μέχρι τελευταία
στιγμή έπαιξαν το χαρτί του φόβου, κινητοποι-
ώντας τα ένοπλα σώματα στους δρόμους, αλ-
λά δεν είχαν τις δυνάμεις να συνεχίσουν στο
δρόμο της άμεσης σύγκρουσης.

Η ήττα τους στις κάλπες δίνει τεράστια δύ-
ναμη στο κίνημα σε όλη τη Λατινική Αμερική.
Το MAS λέει ανοιχτά ότι δεν θα πάρει “εκδικη-
τικά” μέτρα σε βάρος των πραξικοπηματιών.
Τα μέτρα πρέπει να τα πάρουν οι απλοί άνθρω-
ποι, γιατί η ακροδεξιά έχασε προς το παρόν,
αλλά δεν μετάνιωσε για το πραξικόπημά της.

Νίκος Λούντος

ΤΑΫΛΑΝΔΗ

Οι απίστευτες διαδηλώσεις στην
Ταϋλάνδη ενάντια στη στρατιω-
τική χούντα και τη μοναρχία τις

τελευταίες μέρες δείχνουν πόσο έχει
προχωρήσει το κίνημα.

Στις 14 Οκτώβρη ήταν η επέτειος του
μαζικού ξεσηκωμού ενάντια σε προ-
ηγούμενη χούντα, το 1973. Ο κόσμος
αξιοποίησε την επέτειο και έκανε μαζι-
κή πορεία μέχρι την Κυβερνητική Κα-
τοικία, απαιτώντας την παραίτηση του
δικτάτορα Πραγιούτ Τσαν-Ότσα. Απαί-
τησαν επίσης να συνταχθεί νέο Σύνταγ-
μα και να μεταρρυθμιστεί η μοναρχία.

Η στρατιωτική κυβέρνηση επέμεινε
πως η διαδήλωση έπρεπε να ακυρωθεί
επειδή ο βασιλιάς είχε αποφασίσει να
επισκεφτεί έναν κοντινό ναό. Οι διαδη-
λωτές αγνόησαν την κυβέρνηση και η
κινητοποίση μεγάλωσε ακόμη περισσό-
τερο όταν κατέβηκε κόσμος με-
τά το σχόλασμα από τη δου-
λειά.

Η χούντα επιστράτευσε κρα-
τικούς υπαλλήλους για να στοι-
χηθούν στους δρόμους φορών-
τας κίτρινα, φιλοβασιλικά, που-
κάμισα και να υποδεχθούν το
βασιλικό κονβόι. Η αστυνομία
επέτρεψε στη βασιλική πομπή
να περάσει μέσα από τα πλήθη
των διαδηλωτών όπου την υπο-
δέχθηκαν με τον χαιρετισμό με
τα τρία δάχτυλα, αλλά και μερι-
κοί μόνο με το μεσαίο δάχτυλο.
Ο κόσμος την έδειχνε και φώ-
ναζε: “Οι φόροι μου”.

Οι διαδηλώσεις οργανώνον-
ται από μια ομάδα κυρίως νέων
και φοιτητών. Η μαχητικότητα
των μαθητών, και ιδιαίτερα των
μαθητριών, είναι εντυπωσιακή.
Αυτό που χαρακτηρίζει αυτό το

τελευταίο κίνημα από το προηγούμενο
κίνημα των Κόκκινων Πουκάμισων για
τη δημοκρατία πριν από δέκα χρόνια εί-
ναι ότι είναι ανεξάρτητο από όλα τα πο-
λιτικά κόμματα.

Το κίνημα τρέχει γρηγορότερα από
τα κυρίαρχα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης.

Η χούντα ανέβηκε στην εξουσία με
πραξικόπημα το 2014. Έκανε εκλογές
τελικά το 2019, αλλά με αντιδημοκρατι-
κούς όρους. Παρόλο που έχασε τη λαϊ-
κή ψήφο, η διορισμένη από το στρατό
Γερουσία κράτησε την χούντα στην κυ-
βέρνηση. Ο κόσμος είναι εξοργισμένος
με τη συμπεριφορά του βασιλιά που
περνάει το χρόνο του μαζί με το χαρέμι
του στη Γερμανία. 

Η χούντα ανακοίνωσε ότι αναλαμβά-
νει έκτακτες εξουσίες, απαγόρευσε τις

διαμαρτυρίες και συνέλαβε κάποιους
από τους ηγέτες του κινήματος. Ωστό-
σο, την επόμενη μέρα, χιλιάδες συγκεν-
τρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, αψη-
φώντας την κυβέρνηση. Μία μέρα μετά,
ο κόσμος συγκεντρώθηκε ξανά. Αλλά
αυτή τη φορά, τα παραστρατιωτικά ΜΑΤ
επενέβησαν και ψέκασαν τη νεολαία με
δακρυγόνα χρησιμοποιώντας κανόνια
νερού. Έγιναν πολλές συλλήψεις.

Ο κόσμος ανασυγκροτήθηκε και ορ-
γάνωσε διαδηλώσεις ξανά το Σάββατο
17 Οκτώβρη  σε πολλά διαφορετικά
σημεία γιατί η χούντα είχε κλείσει τη
δημόσια συγκοινωνία. Ενώ οι διαδηλώ-
σεις συνεχίστηκαν μαζικά και την Κυ-
ριακή.

Τζάιλς Ούνγκπακορν,
μέλος του Turn Left, αδερφή οργάνωση

του ΣΕΚ στην Ταϋλάνδη

Μια νεολαιίστικη εξέγερση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νι-
γηρία. Τη Δευτέρα οργανώθηκαν ξανά μαζικές διαδη-
λώσεις. Παρέλυσε εντελώς το Λάγος, η Αμπουτζά και

όλες οι μεγάλες πόλεις. Ξεσπάει η οργή ενάντια στη SARS, όχι
την ασθένεια, αλλά το ειδικό σώμα της αστυνομίας ενάντια στις
ληστείες. Ο κόσμος καταγγέλλει πως η SARS είναι ένα σώμα
μαζικής βίας, καταστολής και εξευτελισμού σε όλες τις μεγάλες
πόλεις.  Η νεολαία στις διαδηλώσεις δείχνει τα σημάδια στο σώ-
μα της από τις επιθέσεις της SARS. Κάνουν συνδέσεις με το κί-
νημα Black Lives Matter στις ΗΠΑ. 

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να καταργήσει τη SARS την περα-
σμένη βδομάδα, αλλά οι διαδηλώσεις δεν έκαναν ούτε βήμα πί-
σω, μιας και ένα καινούργιο σώμα θα συνεχίσει να κάνει την ίδια
δουλειά. Επισήμως καταγράφονται 15 νεκροί από την αρχή του
κινήματος στις αρχές του μήνα. Πίσω από την οργή για την
αστυνομία, υπάρχει οργή για ένα ολόκληρο σύστημα, τις μέρες
που η ανεξάρτητη Νιγηρία έχει τα 60ά της γενέθλια. 55% του
κόσμου είναι είτε άνεργο είτε δουλεύει παρτ-τάιμ. 60% των εσό-
δων της χώρας εξαρτάται από το πετρέλαιο και η πτώση των τι-
μών έχει προκαλέσει πανικό. 

NΙΓΗΡΙΑ
Εξέγερση ενάντια
στην καταστολή

Μαζικό κίνημα ενάντια στη Χούντα

14/10, Ταϋλάνδη, 100.000 διαδηλωτές ενάντια στον δικτάτορα Πραγιούτ Τσαν-Οτσά.

12/10, Λάγος, Διαδήλωση ενάντια στις επιθέσεις της αστυνομίας.
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ΓΑΛΛΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Δικαιοσύνη 
για τον Ζακ

«Στη φυλακή οι δολοφό-
νοι της Zackie Oh!».

Αυτή η απαίτηση θα ακου-
στεί δυνατά έξω από το
Εφετείο Αθηνών (Δέγλερη 4)
την Τετάρτη 21 Οκτώβρη,
ημέρα που ξεκινά η δίκη των
δολοφόνων του Ζακ Κωστό-
πουλου. Η συγκέντρωση,
που καλούν η Πρωτοβουλία
«Justice for Zak/Zackie», η
Πρωτοβουλία «Στη φυλακή
οι δολοφόνοι της Zackie
Oh», δεκάδες οργανώσεις
και συλλογικότητες του ΛΟ-
ΑΤΚΙ+, του γυναικείου, του
αντιρατσιστικού-αντιφασι-
στικού κινήματος και της
Αριστεράς, γίνεται στις 9πμ.

Το κίνημα που δυο χρόνια
τώρα απαιτεί δικαίωση για
τη δολοφονία του Ζακ Κω-
στόπουλου, η οποία έγινε
μέρα μεσημέρι σε δημόσια
θέα και συνοδεύτηκε από
μια πρωτοφανή απόπειρα
συγκάλυψης από αστυνομία,
δικαστικές αρχές και κυ-
ρίαρχα ΜΜΕ, φτάνει σε αυ-
τή τη μάχη πιο δυνατό. Το
αίτημα να καταδικαστούν οι
δολοφόνοι του Ζακ έχει κερ-
δίσει πλατιά κομμάτια της
εργατικής τάξης και της νεο-
λαίας, ενώ η πρόσφατη κα-
ταδίκη της Χρυσής Αυγής
ως εγκληματικής οργάνω-
σης δείχνει ότι ο στόχος εί-
ναι ρεαλιστικός. Στον αντι-
φασιστικό ξεσηκωμό της
7ης Οκτώβρη, τα συνθήματα
για το Ζακ ήταν εκεί.

«Τα ωστικά κύματα από
την ιστορική απόφαση στη
δίκη της Χρυσής Αυγής θα
χτυπήσουν και τη δίκη των
δολοφόνων του Ζακ», ανα-
φέρει η Πρωτοβουλία «Στη
φυλακή οι δολοφόνοι της
Zackie Oh» στο κάλεσμά της
για τη συγκέντρωση της Τε-
τάρτης. «Οι μάχες έχουν
συνδεθεί. Η πλειονότητα θέ-
λει δικαιοσύνη για τον Ζακ,
την Ελένη, τον Παύλο, τον
Σαχζάτ -και παλεύει καθημε-
ρινά ενάντια στις επιθέσεις,
στις πολιτικές της Νέας Δη-
μοκρατίας και του συστήμα-
τος συνολικά...Οι οργανώ-
σεις της εργατιάς και της νε-
ολαίας να στηρίξουν αυτή τη
μάχη και με την παρουσία
τους, βγάζοντας κάλεσμα
για την ημέρα που ξεκινάει η
δίκη, και οικονομικά. Όλες
και όλοι στις 21/10 στο Εφε-
τείο, 9πμ».

Α.Φ.

Το Σάββατο 17 Οκτώβρη 60.000
διαδηλωτές πλημμύρισαν τους
δρόμους του Παρισιού στο με-

γαλύτερο αντιρατσιστικό συλλαλητή-
ριο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια
στο Παρίσι! 

“Από τις 9 το πρωί οι διαδηλωτές
που είχαν έρθει με τα πόδια από την
ανατολική Γαλλία ήταν ήδη στο δρό-
μο για την πανεθνική διαδήλωση των
‘Xωρίς χαρτιά’ αποτέλεσμα πολλών
εβδομάδων περπατήματος και πολ-
λών μηνών κινητοποίησης”, γράφει
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γκαμ-
πριέλ Kαρντούν, στην ανταπόκρισή
του από το μεγάλο συλλαλητήριο.
“Στις 10πμ είχε δοθεί ραντεβού στην
πύλη του Μοντρέ (ανατολική πύλη
του Παρισιού) με την επιτροπή των
sans-papiers του 20ου διαμερίσμα-
τος για να διανύσουμε μαζί την τε-
λευταία απόσταση μέχρι να μπουν
στο Παρίσι. Από την αρχή βρισκόν-
τουσαν πολλές εκατοντάδες διαδη-
λωτές/τριες με ή χωρίς χαρτιά, και η
πορεία δε θα σταματούσε να μεγα-
λώνει σε όλη τη διαδρομή μέχρι να
φτάσει τους 60.000.

Παρόμοιες σκηνές είδαμε και στην
πύλη Ιταλίας όπου συναντήθηκαν οι
διαδηλωτές που ερχόντουσαν από
Δυτικά και Νότια όπου τους υποδέ-
χτηκε η τοπική επιτροπή των sans-
papiers. Και αντίστοιχα στην πύλη
του Παρισιού για την υποδοχή των
διαδηλωτών χωρίς χαρτιά και χωρίς
δουλειά που έφταναν από Βορρά,
μαζί με τους μετανάστες που ζουν σε
σκηνές βόρεια του Παρισιού. Αυτές
οι τρεις πορείες συναντήθηκαν στην
πλατεία της Δημοκρατίας για να πά-
νε στο προεδρικό μέγαρο. Η κυβέρ-
νηση όμως απαγόρευσε τη διαδρομή
και οχύρωσε όλη την περιοχή με με-
γάλες αστυνομικές δυνάμεις. Οι
τρεις πορείες ενώθηκαν και προχώ-
ρησαν σε εναλλακτική διαδρομή που
είχε καταθέσει η CGT για μια «πορεία
για δουλειές».

Στην κεφαλή της πορείας προχω-
ρούσαν οι «περπατητές», στη συνέχεια
οι επιτροπές των sans-papiers, και δε-
κάδες χιλιάδες συμπαραστάτες που
διαδήλωναν την οργή τους μαζί τους
για να απαιτήσουν την ισότητα των δι-
καιωμάτων. Η πορεία έφτασε κατά τις
4μμ στην πλατεία της Τρινιτέ όπου η
αστυνομία τους σταμάτησε. Ο στόχος
να πάνε στο Ελιζέ και μια αντιπροσω-
πεία να συναντηθεί με εκπρόσωπο της
κυβέρνησης δεν πέτυχε. 

Τα ΜΜΕ δεν έγραψαν λέξη για το
συλλαλητήριο. Αλλά οι διαδηλωτές,
με ή χωρίς χαρτιά, βγήκαν με μεγα-
λύτερη αυτοπεποίθηση και συνείδη-
ση της πολιτικής δύναμης που αντι-
προσωπεύουν από αυτήν την κινητο-
ποίηση. Ο αγώνας των sans-papiers
κατάφερε να αναγνωριστεί ως ση-
μαντικό κομμάτι του κοινωνικού κινή-
ματος στη Γαλλία. Τελείωσε η πράξη
3 και ήδη οι συλλογικότητες των
sans-papiers ετοιμάζονται για την ορ-
γάνωση της πράξης 4”.

Την επόμενη ακριβώς μέρα αυ-
τού του μεγάλου συλλαλητηρί-

ου, το Παρίσι έγινε το επίκεντρο
όλων των γαλλικών και διεθνών μέ-
σων με την αποτρόπαια πράξη του
αποκεφαλισμού του καθηγητή Σα-
μουέλ Πατί από ένα 18χρονο Τσε-
τσένο , γεννημένο στην Μόσχα, ο
οποίος λίγη ώρα αργότερα εκτελέ-
στηκε από την αστυνομία. Ο καθη-
γητής είχε καταγγελθεί δημόσια
από κάποιους μαθητές και τους γο-
νείς τους γιατί τους έδειχνε προ-
σβλητικά σκίτσα του Μωάμεθ από
το Charlie Hebdo στα πλαίσια ενός
μαθήματος για την ελεύθερη έκ-
φραση. Σύμφωνα με την αστυνο-
μία, ο δράστης ρώτησε μαθητές, να
του δείξουν ποιος είναι ο καθηγη-
τής, και μετά τον σκότωσε.

Το βράδυ ακολούθησαν συγκεν-
τρώσεις στο Παρίσι και σε άλλες πό-
λεις. Το παρών έδωσαν, μετά από
κάλεσμα των συνδικάτων, εκπαιδευ-
τικοί που βρέθηκαν εκεί για να δια-
μαρτυρηθούν για τη δολοφονία του
συναδέλφου τους, κόσμος που έχει
συγκλονιστεί από το γεγονός ανάμε-
σά τους και οι μουσουλμάνοι των
οποίων δεκάδες οργανώσεις έχουν
καταγγείλει την πράξη της δολοφο-
νίας. “Είμαι μουσουλμάνος. Είμαι
ενάντια στην βία, είμαι υπέρ της
ελευθερίας της έκφρασης” έγραφε
ένα από τα πλακάτ που κρατούσε
ένας από τους διαδηλωτές στο Πα-
ρίσι. 

Όμως οι υπουργοί της κυβέρνη-
σης Μακρόν έχουν ήδη αξιοποιήσει
πολιτικά το γεγονός, για να εξαπο-
λύσουν μια νέα άγρια επίθεση εναν-
τίον των 4,7 εκατομμυρίων μου-
σουλμάνων που αποτελούν το 7,5%
του πληθυσμού της Γαλλίας.  Είναι
χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσε ο
υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας
Νταρμαμέν:  «Αστυνομικές επιχει-
ρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη... Οι
έρευνες δεν έχουν στόχο άτομα
«που συνδέονται απαραιτήτως» με
τη δολοφονία του καθηγητή, όμως

έχουν σκοπό «να περάσουν το μή-
νυμα: (…) δεν θα υπάρξει λεπτό
ανάπαυλας για τους εχθρούς της
Δημοκρατίας», τόνισε ο Νταρμαμέν,
χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.
Και απείλησε ότι «όλη την εβδομά-
δα κρατικές υπηρεσίες θα επισκε-
φθούν 51 οργανώσεις και, έπειτα
από δική μου πρόταση, πολλές από
αυτές θα διαλυθούν».

Οι “εχθροί της Δημοκρατίας είναι
οι μουσουλμάνοι” είναι το σαφές
μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση
Μακρόν, υιοθετώντας τη ρατσιστι-
κή – ισλαμοφοβική ατζέντα της Λε-
πέν. Αυτή ακριβώς η πολιτική έχει
πετύχει να οπλίσει το χέρι του δο-
λοφόνου του Πατί σήμερα ή των
δραστών της τρομοκρατικής επίθε-
σης στο Charlie Hebdo, πριν πέντε
χρόνια.  

Απέναντι ακριβώς σε αυτόν τον
κίνδυνο, τον περασμένο Νοέμβρη
πάνω από είκοσι χιλιάδες άνθρωποι
είχαν διαδηλώσει εναντίον της ισ-
λαμοφοβίας στο Παρίσι. Σε σχετι-
κές δημοσκοπήσεις, το 42% των
μουσουλμάνων στη Γαλλία δήλω-
σαν ότι έχουν αντιμετωπίσει διακρί-
σεις λόγω της θρησκείας τους, σε
ένα πληθυσμό που αφορά εκατομ-
μύρια μετανάστες δεύτερης και
τρίτης γενιάς. Αυτή είναι η πραγμα-
τικότητα σε μια χώρα η οποία στο
παρελθόν είχε σπείρει φτώχεια και
θάνατο στις δεκάδες -οι πολλές
από αυτές μουσουλμανικές- αποι-
κίες της στην Αφρική και στη Μέση
Ανατολή  και  σήμερα εξακολουθεί
να έχει δεκάδες βάσεις και πάνω
από 3.000 στρατιώτες στις χώρες
της υποσαχάριας Αφρικής. Που συ-
νεχίζει να πραγματοποιεί και να
συμμετέχει μαζί με τους συμμά-
χους της σε μια σειρά από επεμβά-
σεις στο Μαλί, στο Ιράκ στη Συρία,
δημιουργώντας εκατομμύρια πρό-
σφυγες εκ των των οποίων το 80%
είναι μουσουλμάνοι. 

Είναι η απόγνωση που γεννάει ο
ιμπεριαλισμός και ο ρατσισμός που

οπλίζει τα χέρια 18χρονων γεννημέ-
νων στις φτωχογειτονιές της Μό-
σχας ή του Παρισιού να πραγματο-
ποιούν επιθέσεις ή να υποστηρί-
ζουν το ISIS και άλλες αντιδραστι-
κές τρομοκρατικές οργανώσεις- και
όχι το Ισλάμ. Ο δρόμος για να μην
ξαναζήσουμε δολοφονικές επιθέ-
σεις περνάει μέσα από την ενότητα
της εργατικής τάξης, των μαύρων,
των λευκών, των μουσουλμάνων,
των χριστιανών και των άθεων που
μια μέρα πριν τη δολοφονία,  βάδι-
σαν στο Παρίσι μαζί απαιτώντας
χαρτιά και δικαιώματα για τους με-
τανάστες. Διεκδικώντας στην πρά-
ξη ελευθερία, ισότητα και αδελφο-
σύνη, τα μηνύματα που κήρυξε ο
Διαφωτισμός - και υποτίθεται υπε-
ρασπίζεται η γαλλική κυβέρνηση
ενώ στην πράξη καθημερινά τα κα-
ταπατάει.

Είναι θλιβερό πραγματικά και κα-
ταδικαστέο, ένας εκπαιδευτικός να
χάνει τη ζωή του, θέλοντας να μιλή-
σει για την ελευθερία της έκφρα-
σης. Αλλά είναι επίσης θλιβερό να
πιστεύει κανείς ότι προάγει τα μη-
νύματα του Διαφωτισμού, δείχνον-
τας σε μαθητές ένα σκίτσο του
Μωάμεθ γυμνού πεσμένου στα τέσ-
σερα να έχει το αστέρι σύμβολο
του Ισλάμ στον πρωκτό του, κάτω
από τον τίτλο “Μωάμεθ: ένα νέο
αστέρι γεννιέται” προσθέτοντας ότι
όσοι μαθητές αισθάνονται προσβε-
βλημένοι μπορούν να βγουν έξω
από το μάθημα... 

Τα μόνα “αστέρια” που μπορεί να
γεννηθούν από αυτού του είδους
την “σάτιρα”, που βάζει στο στόχα-
στρο την μειοψηφία των αδύναμων
και των φτωχών μουσουλμάνων
που ζουν στις φτωχογειτονιές της
Ευρώπης, που έκανε “αστείο” μέχρι
και το άψυχο κορμί του μικρού Αϊ-
λάν, είναι τα αστέρια που φορού-
σαν οι Εβραίοι που μαρτύρησαν
στα κολαστήρια του Χίτλερ. 

Γ.Π.

Φονική ισλαμοφοβία αλλά 
οι μετανάστες στο  δρόμο
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