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Το πτωχευτικό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση για
ψήφιση στην Βουλή θα μπορούσε να έχει συνταχθεί
στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Η πρώτη κατοικία, η

ακίνητη περιουσία, οι οικονομίες αλλά και οι μισθοί και οι
συντάξεις των φυσικών προσώπων χαρίζονται κυριολεκτικά
στους τραπεζίτες σε χρόνο dt, σε ένα πλαίσιο που είχε ήδη
επιδεινωθεί από τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ στo πλαίσιo των μνημονιακών δεσμεύσεων. Προβλέπεται
η κατάσχεση της περιουσίας μη κερδοσκοπικών συλλόγων
και σωματείων. Οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, το δι-
καίωμα των εργαζομένων στην εργασία και οι αποζημιώσεις
στις υπό πτώχευση εταιρίες έρχονται τελευταία στον κατάλο-
γο της αποπληρωμής από την οποία θα επωφελούνται μόνο
οι τράπεζες. Όπως σημειώνει η Ένωση Εργαζομένων Κατα-
ναλωτών Ελλάδας που υπάγεται στη ΓΣΕΕ: 

«Η πρώτη σημαντική αλλαγή που επέρχεται, είναι η διεύ-
ρυνση του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής της πτώχευσης
σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αντί των προσώπων που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα… Όποιος έχει οφει-
λές, οποιουδήποτε είδους και δεν μπορεί να τις εξυπηρετή-
σει, ανεξαρτήτως αν είναι επιχείρηση, μισθωτός, συνταξιού-
χος ή άνεργος, θα υφίσταται και τις συνέπειες της πτώχευ-
σης, δηλαδή απαλλαγή από τις οφειλές μεν, με προϋπόθεση
όμως, την απώλεια και ρευστοποίηση του συνόλου της περι-
ουσίας του. Θα μπορούν να τεθούν σε πτώχευση και νομικά
πρόσωπα που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως
σύλλογοι, σωματεία..

Με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, οι πιστωτές θα
μπορούν να επιδιώξουν την πτώχευση του οφειλέτη, με το
αντικειμενικό τεκμήριο ότι δεν καταβάλει το 40% των ληξι-

πρόθεσμων οφειλών του (60% για πτωχεύσεις μικρού αντικει-
μένου- φυσικών προσώπων) επί έξι μήνες, εφόσον οι οφειλές
που δεν εξυπηρετούνται ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ… Αν κά-
ποιος αδυνατεί πλέον (έστω και προσωρινά) να πληρώσει το
στεγαστικό του δάνειο, για έξι μήνες, επειδή π.χ. τέθηκε σε
εκ περιτροπής εργασία, θα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε πτώ-
χευση από τους δανειστές του…

Κύρια κατοικία
Στην πτωχευτική περιουσία, στην οποία εντάσσεται όλη η

ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, ακόμα και η κύρια κατοικία,
θα περιλαμβάνεται επίσης, “το μέρος του ετησίου εισοδήμα-
τός που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης”. Συνε-
πώς, εφόσον ισχύει η πτώχευση και για φυσικά πρόσωπα, θα
εντάσσονται δυνητικά στην πτωχευτική περιουσία και εισοδή-
ματα όπως μισθοί και συντάξεις, κατά το μέρος που υπερβαί-
νουν ένα ποσό, το οποίο σημειωτέον αντιστοιχεί σήμερα πε-
ρίπου σε 540 ευρώ ανά άτομο.

Σημαντική αλλαγή που επέρχεται, είναι η έμμεση επιδείνω-
ση της θέσης των εργαζόμενων αλλά και του Δημοσίου και
των ασφαλιστικών ταμείων προς όφελος των Τραπεζών… Με
νέα διάταξη, η ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων δυ-
σχεραίνεται περαιτέρω από την πρόβλεψη ενός υπερ-προνο-

μίου, με το οποίο εξοπλίζονται οι οφειλές από χρηματοδοτή-
σεις προς την επιχείρηση που κατά κανόνα μπορούν να προ-
έρχονται μόνο από Τράπεζα… Μία από τις προβληματικότε-
ρες αλλαγές, αποτελεί η πρόβλεψη για αυτοδίκαιη λύση των
συμβάσεων εργασίας, σε αντίθεση με τα σήμερα ισχύοντα… 

Όσον αφορά τις προβλέψεις για τους ευάλωτους δανειολή-
πτες αντί για προστασία της κύριας κατοικίας προβλέπεται μια
διαδικασία αντίστοιχη με την διαδικασία «Leasing», ωστόσο με
άγνωστη αξία επαναγοράς. Προβλέπεται η λειτουργία ενός
κρατικού φορέα απόκτησης – επαναμίσθωσης για τις πρώτες
κατοικίες των φυσικών προσώπων που θα πτωχεύσουν, ο οποί-
ος θα αποκτά την ιδιοκτησία αυτών των κατοικιών, αποπληρώ-
νοντας την αξία τους στους πιστωτές και στη συνέχεια θα μι-
σθώνει τις κατοικίες στους οφειλέτες. O φορέας απόκτησης
θα είναι ιδιωτική εταιρεία που θα συμβάλλεται με το Δημόσιο.
Η μίσθωση θα γίνεται για 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της μί-
σθωσης ή με την λήξη αυτής, ο μισθωτής μπορεί να ζητήσει
επέκταση της μίσθωσης για 20 χρόνια, με επαναπόκτηση της
κύριας κατοικίας, πληρώνοντας ένα τίμημα επαναγοράς. Μετά
τη λήξη της 20ετίας αποκτά την κυριότητα». 

Πρόκειται για ένα τερατούργημα που πρέπει να μείνει στα
χαρτιά. 

Γιώργος Πίττας

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η παγκό-
σμια οικονομία. Αυτό ήταν το δραματικό
μήνυμα που έστειλε πριν από δυο εβδο-

μάδες η Φθινοπωρινή Σύνοδος Κορυφής του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου -η οποία
πραγματοποιήθηκε φέτος λόγω του κορονοϊού
διαδικτυακά. Το παγκόσμιο ΑΕΠ θα κλείσει
στο τέλος της χρονιάς, σύμφωνα με τις ως τώ-
ρα εκτιμήσεις του Ταμείου με πτώση 4,4%.
Μέσα στον τελευταίο μισό αιώνα, το παγκό-
σμιο ΑΕΠ έχει μόνο μια φορά συρρικνωθεί σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά – το 2009
που έκλεισε με πτώση -1,67%. Τώρα το Ταμείο
υπολογίζει ότι η βουτιά θα είναι δύο ως τρεις
φορές χειρότερη. “Αναμένουμε τη χειρότερη
παγκόσμια ύφεση μετά τη Μεγάλη Ύφεση
(της δεκαετίας του 1930)”, δήλωσε η επικεφα-
λής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργίεβα.

Το ίδιο δραματικό μήνυμα έστειλε λίγες μέ-
ρες αργότερα και η Κριστίν Λαγκάρντ, η επικε-
φαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(και πρώην διοικήτρια του ΔΝΤ). Σε μια συνέν-
τευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde
την περασμένη εβδομάδα προέβλεψε ότι η
ύφεση στην Ευρωζώνη θα φτάσει στο 8% φέ-
τος – δυο φορές σχεδόν βαθύτερη από την
ύφεση του 2009, την ύφεση που απείλησε να
αφανίσει ολόκληρο το ευρωπαϊκό τραπεζικό
σύστημα.

“Η κρίση απειλεί να αφήσει μόνιμες ουλές
στην παγκόσμια οικονομία”, γράφει η ανακοί-
νωση του ΔΝΤ. “Ακόμα ασθενέστερη αύξηση
της παραγωγικότητας, βαρύτερη επιβάρυνση
χρέους, αυξημένη οικονομική ευαλωτότητα
και μεγαλύτερη φτώχεια και ανισότητα”. Οι
ισχυροί του πλανήτη, οι κυβερνήσεις των
πλούσιων χωρών και οι κεντρικοί τραπεζίτες

τους, όμως, παρακολουθούν το δράμα που
εκτυλίσσεται μπροστά τους χωρίς να μπορούν
να κάνουν τίποτα για να ανακόψουν την κατα-
στροφική πορεία. 

Οι ΗΠΑ έκαναν το χρέος τους, δήλωσε στη
σύνοδο του ΔΝΤ ο Στίβεν Μιούνιχ, ο υπουργός
Οικονομικών του Τραμπ. “Ενεργοποιήσαμε το
μεγαλύτερο πακέτο ανακούφισης στην Αμερι-
κανική ιστορία”, είπε αναφερόμενος στο πακέ-
το βοήθειας ύψους 3 τρις δολαρίων που ενέ-
κρινε το αμερικανικό Κογκρέσο την άνοιξη. Το
ίδιο μήνυμα στέλνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση:
“Είμαι πεπεισμένος ότι η απόφασή μας, το γε-
γονός ότι κινητοποιήσαμε 1,8 τρις για την επό-
μενη διετία, το γεγονός ότι διαθέσαμε πόρους
για να υποστηρίξουμε όλα τα κράτη μέλη... εί-
ναι η καλύτερη απόδειξη της πολιτικής μας θέ-
λησης για μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή αλληλεγ-
γύη”, δηλώνει ο Σαρλ Μισέλ, ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. “Αν συγκρίνουμε την
κατάσταση στην Ευρώπη με την κατάσταση
στην κατάσταση στην Αμερική, ναι είχαμε συ-
νέπειες στην αγορά εργασίας και την ανερ-
γία... αλλά τίποτα συγκρίσιμο με αυτό που έγι-
νε στην Αμερική”, συμπληρώνει ο Πάολο Τζεν-
τιλιόνι, ο επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Με άλλα λόγια και η Ευρώπη
έκανε ό,τι της αναλογούσε -και μάλιστα με το
παραπάνω, καλύτερα και από τις ΗΠΑ. Προ-
φανώς οι χώρες που δεν έκαναν ό,τι τους ανα-
λογούσε ήταν το Μπαγκλαντές και η Γκάνα.
Για αυτό φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε.
Για αυτό βυθίζεται η παγκόσμια οικονομία
στην χειρότερη ύφεση από τη δεκαετία του
1930.

Οι διεθνείς οργανισμοί, οι κεντρικές τράπε-
ζες και οι κυβερνήσεις ρίχνουν τώρα τις ευθύ-

νες για την ύφεση στην πανδημία. Αλλά “ξε-
χνάνε” ότι η ύφεση είχε χτυπήσει τις μεγαλύ-
τερες οικονομίες του πλανήτη ήδη από τα τέ-
λη της περασμένης χρονιάς. Και ξεχνάνε ότι οι
οικονομολόγοι προέβλεπαν μια βαθιά ύφεση
για φέτος πολύ πριν εμφανιστεί ο κορονοϊός
στο προσκήνιο.

Η πανδημία δίχως αμφιβολία όξυνε την ύφε-
ση. Αλλά (όπως έχουμε υποστηρίξει πολλές φο-
ρές από τις στήλες της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης) η πανδημία δεν γέννησε την ύφεση. Η
παγκόσμια οικονομία δεν κατάφερε να συνέλθει
ποτέ από την κρίση “χρέους” του 2008-9. Είναι
αλήθεια ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης επέστρεψαν
μετά το 2010 σχεδόν σε όλες τις χώρες (η Ελ-
λάδα ήταν μια από τις εξαιρέσεις) σε θετικά
επίπεδα. Αλλά δεν έφτασαν ποτέ στα προ του
2009 επίπεδα. Τώρα το ΔΝΤ μιλάει για “ουλές”
που θα ταλανίζουν την παγκόσμια οικονομία για
πολλά χρόνια. Οι πληγές, όμως, από την κρίση
του 2008-9 δεν έχουν κλείσει ακόμα. 

Διασωληνωμένη οικονομία
Η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να

βρίσκεται διασωληνωμένη με τα πιεστήρια της
κεντρικής τράπεζας. Η Τζάνετ Άλεν, η πρώην
διοικήτρια της FED (της κεντρικής τράπεζας
των ΗΠΑ) είχε προσπαθήσει να διακόψει αυτή
τη διασύνδεση και να “βγάλει” την ασθενή (την
αμερικανική οικονομία) από την εντατική. Προ-
σπάθησε να βάλει τέλος στα προγράμματα
“ποσοτικής χαλάρωσης” και να επαναφέρει τα
επιτόκια σε “φυσιολογικά επίπεδα”. Αλλά η οι-
κονομία υποτροπίασε -πριν ακόμα χτυπηθεί
από τον ιό. Τον Ιούλιο του 2019 η αμερικανική
Κεντρική Τράπεζα κατέβασε τα επιτόκια της
κατά 0,25%. Ακολούθησαν δυο ακόμα μει-

ώσεις μέσα στο 2019. Τον Μάρτη του 2020, εν
μέσω πανδημίας, τα επιτόκια έπεσαν στο 0%,
στα επίπεδα του Δεκέμβρη του 2008. Όσο για
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή δεν
τόλμησε ποτέ να δοκιμάσει καν να διακόψει
την διασωλήνωση.

Τώρα οι άρχουσες τάξεις βρίσκονται σε
απόγνωση. Ξέρουν πολύ καλά ότι οι θεραπείες
που εφάρμοσαν την προηγούμενη φορά κατά-
φεραν μεν να κρατήσουν τις οικονομίες στη
ζωή, αλλά δεν κατάφεραν να τις γιατρέψουν.
Αλλά έχουν ξεμείνει και από συνταγές και από
φάρμακα και από θεραπείες. Τα ποσά που
“έριξαν” οι κεντρικές τράπεζες, οι κυβερνή-
σεις και οι διεθνείς οργανισμοί είναι πράγματι
μεγάλα -τα μεγαλύτερα στην ιστορία όπως εί-
πε ο Μιούνιχ. Αλλά τα αποτελέσματα είναι πε-
νιχρά. Η ανεργία έχει φτάσει στα επίπεδα του
1930 στις ΗΠΑ. Τα θύματα της πανδημίας με-
τριούνται σε χιλιάδες αλλά καμιά κυβέρνηση
στον κόσμο δεν σκέφτεται καν το λοκ-ντάουν
γιατί καμιά οικονομία δεν μπορεί να αντέξει
ένα τέτοιο πλήγμα.

Γιατί δεν δουλεύουν τα μέτρα; Υπάρχουν
δυο αλληλένδετες αιτίες. Η πρώτη είναι γενι-
κή: η κρίση είναι συστημική, οφείλεται στο ίδιο
το σύστημα και όχι στα “λάθη” της μιας ή της
άλλης κυβέρνησης. Για να βγει το σύστημα
από τη σημερινή κρίση χρειάζονται “θυσίες”.
Τα αφεντικά, όμως δεν δέχονται να κάνουν κα-
μιά θυσία για να σωθεί το σύστημά τους. Το
μόνο που ξέρουν είναι να ζητάνε θυσίες από
τους εργάτες και τους φτωχούς – από αυτούς
που έχουν πληρώσει ήδη τη μερίδα του λέον-
τος για την προηγούμενη “διάσωση”. 

Συνέχεια στη σελ. 14

Σε ελεύθερη πτώση η παγκόσμια οικονομία

ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

Όλα στους τραπεζίτες
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Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τις αμε-
ρικάνικες εκλογές και όλα δείχνουν
ότι ο Τραμπ βαδίζει προς μια εκλογι-

κή πανωλεθρία. Όχι γιατί αντιμετωπίζει
έναν ισχυρό αντίπαλο στο πρόσωπο του
Τζο Μπάιντεν, αλλά γιατί η τετραετία
Τραμπ ήταν καταστροφική.

Μέσα στην τετραετία της θητείας του
ενορχήστρωσε τη μεγαλύτερη μεταφορά
πλούτου από τους πολλούς στους λίγους,
με μεγάλες φοροαπαλλαγές για τα κέρδη
και ενίσχυση της κερδοσκοπίας με φτηνό
χρήμα από την κεντρική τράπεζα. Αλλά το
μόνο που κατάφερε είναι να ανέβει η ανερ-
γία σε επίπεδα ρεκόρ και να μην έχουν οι
πιο φτωχές οικογένειες ούτε φαγητό για τα
παιδιά τους, μέσα σε συνθήκες όπου η
πανδημία του κορονοϊού απλώνεται στις

ΗΠΑ πιο φονικά από τις άλλες χώρες.
Οι λυσσαλέες προσπάθειές του να συγ-

καλύψει αυτές τις αποτυχίες με χυδαίες
ρατσιστικές εκστρατείες έχουν γυρίσει
μπούμερανγκ, με το κίνημα Black Lives
Matter να ξεσηκώνει το μεγαλύτερο κύμα
κινητοποιήσεων από την εποχή του κινήμα-
τος ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Αδιέξοδα
Ο Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει πιστά

το μοντέλο Τραμπ και βαδίζει προς τα ίδια
αδιέξοδα. Έβαλε πλάνο ότι θα ανεβάσει
τους ρυθμούς της οικονομίας χαρίζοντας
χρήμα, φιλέτα, φοροαπαλλαγές και κάθε
καταπάτηση περιβαλλοντικών όρων στους
«επενδυτές», αλλά η οικονομία γυρίζει πί-
σω στο ξεκίνημα της κρίσης των μνημο-
νίων, με συρρίκνωση του ΑΕΠ και απογεί-
ωση του χρέους.

Στο μέτωπο της πανδημίας, ο Μητσοτά-
κης ξεκίνησε διαφορετικά από τον Τραμπ,
με κομπασμούς ότι αντιμετώπισε πετυχη-
μένα τον κορονοϊό, αλλά τώρα παραπαίει
καθώς το δεύτερο κύμα σαρώνει. Ταυτό-
χρονα, και η δική του υιοθέτηση της ακρο-
δεξιάς ρατσιστικής ατζέντας χτυπάει τοίχο.
Όχι το λεγόμενο «τείχος της δημοκρατίας»
αλλά τον τοίχο του κινήματος. Η Νέα Δη-

μοκρατία που διαδήλωνε παρέα με τους
χρυσαυγίτες για το Μακεδονικό και ενάντια
στους «λαθρομετανάστες», τώρα παριστά-
νει τον αντίπαλο του φασισμού μπροστά
στη λαοθάλασσα που οδήγησε τη Χρυσή
Αυγή στη φυλακή. 

Αλλά η αλήθεια δεν κρύβεται: ο Χρυσοχοΐ-
δης όχι μόνο έβαλε την αστυνομία να χτυπή-
σει την αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από
το Εφετείο, αλλά κατάφερε να γελοιοποιηθεί
με την αποτυχία να συλλάβει τον καταδικα-
σμένο χρυσαυγίτη Χρήστο Παππά.

Αυτός ο κατήφορος δεν κρύβεται πίσω
από την πολιτική ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή, στη συζήτη-
ση για την πρόταση δυσπιστίας στον Σταϊ-
κούρα, προτίμησε να απευθυνθεί στα δεξιά
του Μητσοτάκη με κορώνες για επέκταση
των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, σε μια
επίδειξη επικίνδυνης αντιτουρκικής πλει-
οδοσίας. Ούτε η δεξιά πορεία της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, όμως, είναι αρκετή
σαν ασπίδα προστασίας για την κυβέρνη-
ση. Ο Μητσοτάκης έχει φτάσει να επικαλεί-
ται τις δημοσκοπήσεις μέσα στη Βουλή
σαν επιχείρημα ότι η κυβέρνησή του δεν
κινδυνεύει, αλλά η εργατική αγανάκτηση
δεν κρύβεται. 

Από τη Νιγηρία στην Αφρική, μέχρι την
Ταϊλάνδη στην Ασία και τη Χιλή στη Λατινι-
κή Αμερική, φουντώνουν κύματα εργατικών
εξεγέρσεων. Πίσω από τις αποτυχίες του
κάθε Τραμπ και του κάθε Μητσοτάκη προ-
βάλλει η αποτυχία του ίδιου του συστήμα-
τος. Ο καπιταλισμός κυριολεκτικά σκοτώνει
και η οργή των εργατών αναζητάει ανατρε-
πτική διέξοδο. Αυτή είναι η πρό(σ)κληση
για την Αριστερά. Καιρός να ανταποκρι-
θούμε!

ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ
Σειρά να παίρνει ο Μητσοτάκης

Ένας κόσμος
σε αναβρασμό

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Στη Νιγηρία η νεολαία έχει εξεγερθεί μαζι-
κά ενάντια στην αστυνομική βία. Η κυ-
βέρνηση ανοίγει πυρ και σκοτώνει δεκά-

δες αλλά δεν μπορεί να αδειάσει τους δρό-
μους. Στην Ινδονησία προσπάθησαν να κατα-
στείλουν με εκατοντάδες συλλήψεις μια τριή-
μερη απεργία ενάντια σε αντεργατικό νομο-
σχέδιο και τα συνδικάτα ήδη οργανώνουν την
επόμενη γενική απεργία.

Στη Χιλή, ένα χρόνο μετά την εξέγερση του
περσινού Οκτώβρη, 100 χιλιάδες βγήκαν στους
δρόμους ενάντια στην κυβέρνηση. Στο Σουδάν
οι Επιτροπές Αντίστασης που έριξαν τον δικτά-
τορα Μπασίρ ξαναβγήκαν στο δρόμο και συγ-
κρούστηκαν με το στρατό, απαιτώντας να γίνει
πραγματική δημοκρατική μετάβαση. Στην Ταϊ-
λάνδη οι μαθητές αψηφούν τη στρατιωτική δι-
κτατορία και τους νόμους που στέλνουν φυλακή
όποιον προσβάλει τον βασιλιά, μπλοκάρουν την
βασιλική αυτοκινητοπομπή και καλούν τους ερ-
γάτες να ενωθούν με το πιο μαζικό κίνημα των
τελευταίων σαράντα χρόνων. Στη Λευκορωσία ο
Λουκασένκο έχει συλλάβει πάνω από δέκα χιλιά-
δες κόσμο, αλλά οι διαδηλωτές που απαιτούν να
παραιτηθεί ξεπερνάνε κάθε βδομάδα τους 100
χιλιάδες από τον Αύγουστο. Στη Βολιβία, ένα
χρόνο πριν, οι πραξικοπηματίες σκότωναν διαδη-
λωτές, πετούσαν τον Έβο Μοράλες από τη χώ-
ρα και χιλιάδες αγρότες κατέβαιναν οπλισμένοι
στη Λα Πας φωνάζοντας “Εμφύλιος Πόλεμος”.
Ένα χρόνο μετά, η ακροδεξιά παραδέχτηκε ότι
στις εκλογές που έστησε η ίδια, το MAS του Μο-
ράλες σάρωσε με πάνω από 50%. Στο Λίβανο
πέρσι τον Οκτώβρη, ένας στους τέσσερις κατοί-
κους βγήκε στο δρόμο, η εξέγερση έριξε τον
πρωθυπουργό. Φέτος τον Αύγουστο μια έκρηξη
στο λιμάνι της Βηρυτού ξαναέβγαλε την οργή
στο δρόμο και έδειξε ότι οι ελίτ της χώρας έχουν
χάσει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο.

Οι εξελίξεις στα διαφορετικά αυτά σημεία
της γης είναι από πολλές απόψεις ασύνδετες
μεταξύ τους. Όμως υπάρχει ένα μοτίβο σε
παγκόσμιο επίπεδο που βγάζει μάτια. 

Συνέχεια στη σελ. 8

Εκδήλωση των αδελφών οργανώσεων του ΣΕΚ σε Νιγηρία
και Γκάνα

Δευτέρα 26 Ο κτώβρη. Συγκέντρωση μπροστά στην Πρεσβεία της Νιγηρίας στην Αθήνα σε συμπαράσταση με την εξέγερση στη Νιγηρία. Φωτό Λένα Βερδέ
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Απεργία στις 2 Νοέμβρη
5 ΝΟΕΜΒΡΗ
Οι εργάτες 
της Τέχνης ξανά 
στους δρόμους

Κινητοποιήσεις για τις 5 Νοέμβρη οργανώνουν οι
καλλιτέχνες με κεντρικό αίτημα την προστασία του
κλάδου για τη χειμερινη περίοδο. Η απόφαση πάρ-

θηκε τη Δευτέρα 19/10, στη Γενική Συνέλευση της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος με τη συμ-
μετοχή των εκπροσώπων των πρωτοβάθμιων σωματείων
και συνεργαζόμενων οργανώσεων και φορέων. Επίσης,
προγραμματίζουν κινητοποίηση στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών διαμαρτυρόμενοι για την περαιτέρω ελαστικο-
ποίηση των σχέσεων εργασίας.

Ανάμεσα σε άλλα, η συνέλευση ψήφισε ψηφίσματα για
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, για τους συλλη-
φθέντες μαθητές στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση και
για την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη.

Το ψήφισμα για τις Συλλογικές Συμβάσεις υπογραμμί-
ζει ότι: “Η χειμερινή περίοδος ξεκινάει με πολύ δυσοί-
ωνες προβλέψεις για τον Πολιτισμό. Η υγειονομική κρίση
και οι λανθασμένοι χειρισμοί της κυβέρνησης φαίνεται ότι
θα προκαλέσουν συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και
θα εκτοξεύσουν την ανεργία. Στον ήδη απορυθμισμένο
κλάδο μας, αυτό θα δώσει τη χαριστική βολή. Οι απλήρω-
τες πρόβες, η καταβαράθρωση των αμοιβών, οι ελαστι-
κές σχέσεις εργασίας, η απλήρωτη και ανασφάλιστη ερ-
γασία είναι μία πραγματικότητα που θα επιδεινωθεί με τις
νέες συνθήκες. Η κόπωση του κλάδου και η οικονομική
του εξαθλίωση σε συνδυασμό με την τεράστια ανεργία,
μας κάνει όλους ευάλωτους στην εργοδοτική αυθαιρε-
σία.

Όμως υπάρχει ένα μαχητικό κίνημα που αναδείχθηκε
εδώ και επτά μήνες. Οι εργαζόμενοι ενωμένοι έδωσαν μά-
χες, συσπειρώθηκαν ξανά στα σωματεία τους, έδειξαν ότι
είναι διατεθειμένοι να παλέψουν για το επάγγελμά τους.

Η πανδημία μας έδειξε με τον πιο απόλυτο τρόπο ότι η
θεσμική θωράκιση της εργασίας μας είναι τώρα πιο επι-
τακτική από ποτέ. Το κυρίαρχο επίδικο αυτών των διεκδι-
κήσεων δεν μπορεί να είναι άλλο από την υπογραφή Συλ-
λογικών Συμβάσεων Εργασίας παντού. Σε όλους τους
εποπτευόμενους Οργανισμούς, αλλά και στον ιδιωτικό
τομέα. Είναι ένας δύσκολος και μακρύς δρόμος και θα
χρειαστεί επιμονή και ενότητα. Τα Πρωτοβάθμια σωμα-
τεία θα είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των διεκδικήσεων”.

Στη Συνέλευση συζητήθηκε ότι χρειάζεται να συνεχι-
στεί η μάχη για μέτρα στήριξης σε όλους όσους θα μεί-
νουν εκτός δουλειάς λόγω της τεράστιας συρρίκνωσης
του κλάδου όσο διαρκεί η πανδημία, με ένταξη όλων των
ανέργων στους μηχανισμούς στήριξης και πλήρη αποζη-
μίωση στους εργαζόμενους και τους δημιουργούς για τις
εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν λόγω έκτακτων μέτρων.
Επίσης, να υπάρξουν σταθερά υγειονομικά πρωτόκολλα
για την ασφάλεια των εργαζόμενων και δωρεάν τεστ ανί-
χνευσης του κορονοϊού σε όλους. 

Τονίστηκε ότι χρειάζεται γενναία αύξηση της επιδότη-
σης του Πολιτισμού μέσω του κρατικού προϋπολογισμού
και ένταξη των τεχνικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγ-
γέλματα. Επιπλέον, να δημιουργηθούν κωδικοί ασφάλι-
σης σε όλες τις ειδικότητες, καθώς σήμερα πολλοί είναι
οι εργαζόμενοι που λόγω αυτού του προβλήματος δεν
έχουν δικαίωμα στην ασφάλιση, αλλά και στα επιδόματα.
Γι' αυτό θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, όπου θα συζη-
τηθούν οι ασφαλιστικές και εργασιακές ιδιαιτερότητες
του κλάδου. Τέλος, επισημάνθηκε ως ανησυχητική η πρα-
κτική ορισμένων εργοδοτών να εφαρμόσουν “outsour-
cing”, δηλαδή να χρησιμοποιούν εργολαβικές εταιρίες
και εταιρίες ενοικίασης εργαζομένων.

Με 24ωρη απεργία τη Δευτέρα 2
Νοέμβρη συνεχίζουν τον αγώνα
για την επιβίωση και για εργα-

σιακά δικαιώματα οι εργαζόμενοι στα
Ξενοδοχεία και τον Επισιτισμό. Η απερ-
γιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 11πμ
στην πλατεία Κλαυθμώνος. Την απεργία
καλούν το συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρι-
σμού-Ξενοδοχείων Ν. Αττικής και αντί-
στοιχα συνδικάτα σε άλλες πόλεις.

Στο όνομα της πανδημίας και της κρί-
σης στον κλάδο, η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας συνεχίζει να δίνει δώρα
στα αφεντικά και να τσακίζει τα δικαιώ-
ματα, τα επιδόματα και τους μισθούς
των εργαζόμενων. Επιχειρεί να καθιερώ-
σει τις συνθήκες γαλέρας που τόσα χρό-
νια επικρατούν στον κλάδο του επισιτι-
σμού και του τουρισμού και που πάνω
σε αυτές στηρίχτηκε η τεράστια κερδο-
φορία των πολλών δις ευρώ την τελευ-
ταία δεκαετία. Μαύρη και ελαστική ερ-
γασία, 7ήμερο, 12ώρα, απλήρωτες υπε-
ρωρίες, κομμένα ρεπό, μισθοί πείνας...

Αντί για μέτρα προστασίας και ασφά-
λειας για τους εργαζόμενους στη νέα
έξαρση του κορονοϊού, η εντατικοποί-
ηση της δουλειάς δημιουργεί ακόμα με-
γαλύτερους κινδύνους για την υγεία
τους. Τα τεστ για τον κορονοϊό σε ύπο-
πτα κρούσματα γίνονται ατομική ευθύ-
νη, δηλαδή πρέπει να τα πληρώσει ο ερ-
γαζόμενος, ενώ πολλά είναι τα περιστα-
τικά που έχουν καταγγελθεί για απόκρυ-
ψη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τα
αφεντικά, ώστε να μην κλείσει η επιχεί-
ρηση. Εκμεταλλεύονται την αναστολή
σύμβασης εργασίας για δικό τους όφε-
λος, απόδειξη ότι τα μέτρα στήριξης της
κυβέρνησης για την εργασία το μόνο
που στηρίζουν είναι τα κέρδη των εργο-
δοτών. Αυτοί που δουλεύουν αναγκάζον-
ται να βγάζουν διπλή και τριπλή δουλειά,
ενώ οι εργαζόμενοι σε αναστολή πρέπει
να ζήσουν με 500 ευρώ, που θα τα πά-

ρουν και με καθυστέρηση 2 μηνών. Σε
πολλές περιπτώσεις, εργαζόμενοι σε
αναστολή υποχρεώνονται να πηγαίνουν
παράτυπα να δουλεύουν.  

Επιθεώρηση Εργασίας
“Η εργοδοσία ξεσαλώνει με τις πλάτες

του Υπουργείου Εργασίας”, καταγγέλλει
το σωματείο εργαζομένων στην επιχείρη-
ση “Σελέκτ Σέρβις”. Το αίτημα του σωμα-
τείου στην Επιθεώρηση Εργασίας για διε-
νέργεια ελέγχου που έγινε στα τέλη Ιού-
λη, απαντήθηκε στις αρχές Οκτώβρη για
να πει ότι δεν δύναται να τον πραγματο-
ποιήσει με κλιμάκιο, αλλά τηλεφωνικά.
Επίσης, ότι δεν μπορεί να κάνει σύσταση
στις επιχειρήσεις που φέρνουν εργαζόμε-
νους που είναι σε καθεστώς αναστολής,
αλλά μόνο όταν δεν έχουν δώσει άδειες!
Αντί για να πραγματοποιήσει έλεγχο,
προέτρεψε σε συνεννόηση με την εργο-
δοσία για “εργασιακή ειρήνη”. 

Η ασυδοσία των εργοδοτών φτάνει σε
νέα ύψη με την πολιτική της κυβέρνησης.
Δεν είναι οι έκτακτες συνθήκες, αλλά η

ευκαιρία να τσακίσουν και τα τελευταία
δικαιώματα που έχουν απομείνει. Ο νό-
μος για τις διαδηλώσεις και νόμοι που θέ-
λουν να χτυπήσουν το συνδικαλισμό,
όπως ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα συν-
δικάτα και ο νέος συνδικαλιστικός νόμος
που ετοιμάζουν, αποδεικνύουν ότι η κυ-
βέρνηση ξέρει ότι δεν μπορεί να περάσει
εύκολα, πόσο μάλλον να εφαρμόσει, τα
αντεργατικά μέτρα. Ήλπιζε ότι η πανδη-
μία θα βοηθούσε στην υποχώρηση των
κινημάτων, αλλά μετά την καραντίνα οι
εργατικές κινητοποιήσεις έχουν φουντώ-
σει σε ακόμα περισσότερους κλάδους. Οι
εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό
είναι ένας από αυτούς τους κλάδους που
από τον Απρίλη μέχρι σήμερα βρίσκονται
σε συνεχείς κινητοποιήσεις.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η απερ-
γία και η μαζική κινητοποίηση, η οργάνω-
ση χώρο το χώρο, η συλλογικότητα των
εργαζομένων κόντρα στην τρομοκρατία
των αφεντικών είναι ο τρόπος για να επι-
βάλλουμε το πρόγραμμα των εργατών
απέναντι στην υγειονομική και οικονομική
κρίση που την φορτώνουν στις πλάτες
μας. Το αίτημα για υποχρεωτική εφαρμο-
γή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
με αυξήσεις σε μισθούς και δικαιώματα,
από όλους τους εργοδότες είναι πιο κεν-
τρικό από ποτέ. Να απαγορευτούν οι
απολύσεις, ενώ στους χιλιάδες που πετά-
χτηκαν στην ανεργία και δεν μπορούν να
βρουν δουλειά, να δίνεται επίδομα στο
ύψος του μισθού με ευθύνη του κράτους
και της εργοδοσίας. Να καταργηθούν
όλοι οι αντεργατικοί νόμοι και διατάξεις
των μνημονίων και της πανδημίας. Να γί-
νονται δωρεάν τεστ ανίχνευσης του κο-
ρονοϊού σε όλους τους εργαζόμενους. 

Η αντικαπιταλιστική κίνηση στον Επισι-
τισμό-Τουρισμό “Καμαριέρα” θα ξεκινή-
σει περιοδείες για την οργάνωση της
απεργίας στις 2 Νοέμβρη.

Μάνος Νικολάου

Πολύ μαζική ήταν η
πορεία που έγινε
στο Βόλο την Πα-

ρασκευή 23/10 ενάντια
στην καύση σκουπιδιών
από την ΑΓΕΤ. Οι μαθητές,
που έχουν την εμπειρία
των τριών εβδομάδων αγώ-
νων ενάντια στην Κεραμέ-
ως, ήταν η συντριπτική
πλειοψηφία, ενώ τη βδομάδα πριν την πορεία μια σειρά σχο-
λεία ήταν υπό κατάληψη και για το ζήτημα της καύσης. Έτσι
φτάσαμε σε μια διαδήλωση με 500 περίπου άτομα και στην
οποία ξετυλίχθηκε όλη η ριζοσπαστικοποίηση που υπάρχει στα
σχολεία για το περιβάλλον. “Η ανάπτυξη σας είναι τοξική”,
“κάψτε τους πλούσιους, όχι τα σκουπίδια”, γράψανε κάποιοι
στα πλακάτ τους. Και με τα συνθήματα τους έβαζαν στο στό-
χαστρο την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια, τον δήμαρχο Μπέο
και όλους όσους συναινούν με την ΑΓΕΤ.

“Διαδήλωσε πολύς κόσμος και θα μπορούσε ακόμα περισ-
σότερος. Ο αγώνας συνεχίζεται για να παρακινήσουμε ακόμα

περισσότερους νέους να παλέψουν για καθαρή πόλη χωρίς
ρύπους”, μας είπε η Αλεξάνδρα, μαθήτρια στο 3ο ΕΠΑΛ Βό-
λου. Πέρα από τα σχολεία συμμετείχε και μια σειρά περιβαλ-
λοντικές κινήσεις όπως οι “Νέοι για το περιβάλλον” που πήραν
την πρωτοβουλία για την διαδήλωση, η Πρωτοβουλία Ενάντια
στην Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Καταστροφή, η
Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου, η Πρωτοβουλία NO BURN
και οργανώσεις της αριστεράς.

Τάσος Τσιούνης, φοιτητής HMMY Βόλου

Όχι στην
καύση
σκουπιδιών

23/10, Κινητοποίηση στον Βόλο ενάντια 
στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ. Φωτό: Τάσος Τσιούνης

ΒΟΛΟΣ



Οργή, αγανάκτηση και ξεσηκωμός επικρατεί αυ-
τές τις μέρες στους εργαζόμενους του Γενικού

Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. 
Η πολιτική της κυβέρνησης για την Υγεία και οι ελ-

λείψεις σε προσωπικό έχουν εξαντλήσει τους εργα-
ζόμενους. Η οργή όμως μετατρέπεται σε ξεσηκωμό.
Η μαζική συμμετοχή του σωματείου στην απεργία
στις 15 Οκτώβρη οδήγησε σε μια ιδιαίτερα μαζική
γενική συνέλευση ανοιχτή στο προαύλιο με την συμ-
μετοχή δεκάδων εργαζόμενων, πέντε μέρες μετά. Η
απόφαση της κλιμάκωσης του αγώνα, σήμαινε κινη-
τοποίηση μπροστά από το νοσοκομείο την Πεμπτη

22/10. Μια πετυχημένη συγκέντρωση που έκλεισε
την Πέτρου Ράλλη. Μαζί τους βρέθηκαν συμπαρα-
στάτες απο σωματεία συνταξιούχων και σύντροφοι/
ισσες της Εργατικής Αλληλεγγύης και της δημοτι-
κής κίνησης “Ανταρσία στην Κοκκινιά της προσφυ-
γιάς και της αντίστασης”. Την επόμενη μέρα έγινε
νέα γενική συνέλευση με δεκάδες εργαζόμενους να
συμμετέχουν. Αποφασίστηκε να γίνει τις επόμενες
μέρες νέα πορεία στο κέντρο της Νίκαιας προς  την
ΥΠΕ στη Θηβών, να μοιράζεται προκήρυξη που να

ενημερώνει τους ασθενείς και τους επισκέπτες του
νοσοκομείου, να συγκροτηθεί επιτροπή αγώνα για
την υλοποίηση των δράσεων, και τον συντονισμό με
τα σωματεία των υπόλοιπων νοσοκομείων. Οι εμπει-
ρίες από το πώς λειτουργεί το σωματείο του Άγιου
Σάββα έχουν παίξει τεράστιο ρόλο για να γίνουν αυ-
τά τα βήματα στο Κρατικό. Τα βασικά αιτήματα που
ενώνουν όλους τους εργαζόμενους είναι: Προσλή-
ψεις μόνιμου Προσωπικού σε όλους τους κλάδους,
μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αύξηση της χρη-
ματοδότησης του Νοσοκομείου.

Π.Π. 

Ποια είναι η κατάσταση 
στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας;

Επικρατεί τεράστια οργή απέναντι
στη διοίκηση, την κυβέρνηση και το
Υπουργείο Υγείας για τον τρόπο που
διαχειρίζονται την πανδημία. Είναι
εξοργισμένος όλος ο κόσμος γιατί
παίζουν με τις ζωές και των ασθενών
και των εργαζομένων.  

Κρύβουν κρούσματα που 
υπάρχουν στο νοσοκομείο;

Ουσιαστικά ναι. Δεν ενημέρωσαν
για αυτά, παρά τις επανειλημμένες
εκκλήσεις του σωματείου. Είχαμε
κρούσματα σε νοσηλευτές κι ασθε-
νείς πριν τρεις εβδομάδες και δεν
εφάρμοσαν ούτε καν τα πρωτόκολλα
που προβλέπονται, για τον απλό λόγο
ότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό.
Αν έβαζαν σε καραντίνα τον κόσμο
που θα έπρεπε από ένα τμήμα, δεν θα
μπορούσε να συνεχίσει η λειτουργία
του νοσοκομείου. Το άφησαν λοιπόν,
με συνέπεια, μετά από δυο εβδομά-
δες, στο ίδιο τμήμα να βρεθούν ακό-
μα τρεις ασθενείς θετικοί και τρεις
νοσηλεύτριες. Τους ξέφυγε η κατά-
σταση, σε ένα τμήμα με ογκολογικά
περιστατικά. Στη συνέχεια είχαμε κι
άλλο κρούσμα στην αιματολογική κλι-
νική και δύο καθαρίστριες έχουν βγει
επίσης θετικές. Μάλιστα, τη μία καθα-
ρίστρια αρνούνταν να τη βγάλουν σε
καραντίνα, επειδή “δεν ήταν υψηλού
κινδύνου επαφή”. Αρχίζουν δηλαδή
και βαφτίζουν τα περιστατικά, με βά-
ση το τι προσωπικό έχουν και αν μπο-
ρεί να βγει η δουλειά. Αντιμετωπίζουν
τους εργαζόμενους με επικίνδυνο
τρόπο ως αναλώσιμα υλικά.  

Σκέφτονται τώρα να κάνουν κλινική
covid19 μέσα στο νοσοκομείο, γεγο-
νός που είναι ακραία εγκληματικό αν
σκεφτείς ότι μιλάμε για ένα αντικαρκι-
νικό νοσοκομείο. 

Την Πέμπτη 22/10, διαδηλώσατε 
στο προαύλιο του νοσοκομείου. 

Μετά τα κρούσματα σε νοσηλευτές
και προσωπικό, καλέσαμε σε κινητο-
ποίηση στο προαύλιο του νοσοκομεί-

ου. Κατέβηκε πάρα πολύς κόσμος από
όλα τα τμήματα και τις ειδικότητες.
Ήταν μια έκρηξη οργής από εργαζό-
μενους κι ασθενείς. Υπήρχε ενιαίο κλί-
μα ότι “δεν θα αφήσουμε την κυβέρνη-
ση και τη διοίκηση να παίζουν με τις
ζωές μας”. Ο κόσμος απαιτούσε άμε-
σα μέτρα. Οι εργαζόμενοι να τεστά-
ρονται κάθε βδομάδα. Να διαμορφω-
θούν χώροι ώστε να χωρίζονται οι εξω-
τερικοί ασθενείς, τα ύποπτα κρούσμα-
τα, οι καρκινοπαθείς. Αυτά θα έπρεπε
να είναι αυτονόητα αλλά στην πραγμα-
τικότητα επικρατεί χάος γιατί δεν
υπάρχει προσωπικό και υποδομές. Συ-
νεχίζεται ο συνωστισμός στα εξωτερι-
κά ιατρεία, παρότι από τον Ιούνη φω-
νάζουμε για αυτό. Κανονικά θα έπρεπε
να προσλάβουν γιατρούς και νοσηλευ-
τές και να επεκτείνουν τη λειτουργία
των εξωτερικών μέσα στη μέρα. 

Απαιτούμε να τηρούνται τα πρωτό-
κολλα και να βγαίνει σε καραντίνα κό-
σμος που έρχεται σε επαφή με κρού-
σματα και να μην παίζεται στα ζάρια

αν ήταν “στενή” η επαφή κλπ. Ο κοι-
νός παρονομαστής κάτω από όλα αυ-
τά τα μέτρα που απαιτούν οι εργαζό-
μενοι είναι η άμεση αύξηση της χρη-
ματοδότησης και οι μαζικές προσλή-
ψεις προσωπικού.

Μόνο τις κινητοποιήσεις μας φο-
βούνται. Τελικά η διοίκηση αναγκά-
στηκε να μας δεχτεί εκείνη την ημέ-
ρα. Μέχρι τότε αρνούνταν κι απειλού-
σαν μέχρι και με μηνύσεις στην ΠΟΕ-
ΔΗΝ για διασπορά ψευδών ειδήσεων,
σχετικά με όσα καταγγέλλουμε. Επί
της ουσίας βέβαια δεν μας απάντη-
σαν σε τίποτα. Θα πάρουν λένε κά-
ποια rapid test για το προσωπικό και
θα ζητήσουν ενίσχυση του προσωπι-
κού, αλλά “να είμαστε ρεαλιστές” λέ-
ει, για το αν και πόσοι μπορούν να
προσληφθούν. Ισχυρίζονται ότι “δεν
είναι υποχρεωμένοι θεσμικά να ενημε-
ρώνουν το σωματείο”. 

Ποια θα πρέπει να είναι 
η συνέχεια των κινητοποιήσεων;

Η συνέχεια θα πρέπει να πατήσει
πάνω στην επιτυχημένη απεργιακή κι-
νητοποίηση της 15ης Οκτώβρη. Να
κλιμακώσουμε απεργιακά συνολικά
στην Υγεία. Η ΠΟΕΔΗΝ μέσω του
προέδρου της στο τέλος της τελευ-
ταίας απεργιακής κινητοποίησης έξω

από το Υπ. Υγείας, δεσμεύτηκε ότι εν-
τός του μήνα θα κηρύξει νέα απεργία.
Τα όσα προανέφερα δεν είναι πρό-
βλημα του Αγ. Σάββα, αλλά όλων των
νοσοκομείων. Έχει να κάνει με τη συ-
νολική αντιμετώπιση του Υπ. Υγείας
και της κυβέρνησης. 

Δεύτερον θα συσπειρώσουμε και
την Επιτροπή Αγώνα του νοσοκομείου
τις επόμενες ημέρες για να δούμε και
σε επίπεδο νοσοκομείου ποιες θα εί-
ναι οι επόμενες δράσεις μας.

Τρίτον, έχει ανοίξει η συζήτηση για
την προοπτική. Για το ποιος πραγματι-
κά φταίει για την κατάσταση, πώς αν-
τιμετωπίζεται, τι άλλο μπορεί να γίνει.
Έχει ανοίξει η κουβέντα στο νοσοκο-
μείο για το μονοήμερο “Παλεύουμε
για τον Σοσιαλισμό” και είναι μεγάλο
το ενδιαφέρον των συναδέλφων.

Πώς σχολιάζεις τα νέα μέτρα της 
κυβέρνησης; Είδαμε μια εκτίναξη
του αριθμού των κρουσμάτων την
τελευταία εβδομάδα και η κυβέρνη-
ση απάντησε με απαγόρευση 
κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα. 

Πρόκειται για μια βρώμικη και δολο-
φονική κυβέρνηση. Δεν κάνει τίποτα
για τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα μέσα
μεταφοράς, για τις συνθήκες στους
χώρους εργασίας. Φορτώνει την ευθύ-
νη στον κόσμο. Δεν θέλουν να δώσουν
λεφτά για να φτιάξουν την Υγεία. Δεν
δαπανούν για να διαμορφώσουν συν-
θήκες που θα δυσκολεύουν τη διασπο-
ρά της πανδημίας βελτιώνοντας τον
τρόπο εργασίας και ζωής της πλειοψη-
φίας. Τι σου μένει άμα αρνείσαι να πά-
ρεις πραγματικά κι ουσιώδη μέτρα; Η
καταστολή. Κι αυτό κάνει ακόμα πιο εγ-
κληματική τη διαχείριση της πανδη-
μίας. Γιατί τελικά αντί να εξομαλύνει
την κατάσταση, το πιθανότερο είναι ότι
θα την επιδεινώσει. Επιβάλλουν μέτρα
που θα κάνουν τα πράγματα πολύ χει-
ρότερα. Δημιουργούν την ψευδαίσθη-
ση ότι κάτι γίνεται άμα δεν κυκλοφορεί
ο κόσμος τα βράδια, την ίδια ώρα που
θα συνεχίσει να στριμώχνεται στα μέσα
μεταφοράς, στους χώρους εργασίας,
στα μικρά διαμερίσματα των πολυκα-
τοικιών και τα νοσοκομεία συνεχίζουν
να βρίσκονται στην τραγική κατάσταση
που καταγγέλλουμε.
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Αγώνας! Για να σώσουμε ζωές ΑΤΤΙΚΟ

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

ΝΙΚΑΙΑ

Επιτυχημένα για τις αγω-
νιστικές δυνάμεις ήταν

τα αποτελέσματα στις εκλο-
γές του σωματείου εργαζο-
μένων στο νοσοκομείο Αττι-
κό. 

Η Αγωνιστική Κίνηση Ερ-
γαζομένων Αττικού Νοσο-
κομείου “Γαλέρα” αναδείχ-
θηκε σε πρώτη δύναμη με
376 ψήφους, 118 περισσό-
τερες από τις προηγούμε-
νες εκλογές, καταλαμβά-
νοντας 4 έδρες. Δεύτερη
δύναμη, επίσης με άνοδο,
το ΠΑΜΕ. Ο Σπύρος Στάι-
κος, εργαζόμενος στο Αττι-
κό, εκλεγμένος με τη “Γαλέ-
ρα” στο συνέδριο της ΠΟΕ-
ΔΗΝ και μέλος του Συντονι-
στικού Νοσοκομείων δήλω-
σε: “Το αποτέλεσμα έχει να
κάνει με τη δουλειά που κά-
ναμε με τους συναδέλφους
συμβασιούχους. Τους δέ-
σαμε με το σωματείο, κάνα-
με μαζί κινητοποιήσεις κι
ένα μεγάλο κομμάτι στελέ-
χωσε το ψηφοδέλτιο κι
εκλέχτηκε μάλιστα και στο
νέο Δ.Σ, με πρόταγμα τον
αγώνα για μόνιμη και στα-
θερή εργασία. Είναι μια νίκη
του αριστερού αγωνιστικού
μπλοκ στο σωματείο, των
εργαζόμενων που έδιναν το
παρών στις κινητοποιήσεις.
Είναι και μια νίκη απέναντι
στο εργοδοτικό κομμάτι
που δραστηριοποιείται στο
νοσοκομείο”.

Αναλυτικά ψήφισαν 1027
(783 το 2017), άκυρα-λευκά
28 (28) και έλαβαν: Γαλέρα
376 ψήφους (37,6%) και 4
έδρες (258 και 4 έδρες το
2017), ΠΑΜΕ 317 ψήφους
(31,73%) και 4 έδρες (210
ψήφους και 3 έδρες το
2017), Ανεξάρτητη Ενωτική
Κίνηση Εργαζόμενων Αττι-
κού (ΚΙΝΑΛ, μισή ΔΑΚΕ, δι-
οίκηση) 247 ψήφους και 3
έδρες (287 ψήφους, 4
έδρες το 2017), ΔΑΚΕ 31
ψήφους (3,1%) χωρίς να
εξασφαλίσει έδρα και Πνοή
(ΣΥΡΙΖΑ) 28 ψήφους (2,8%)
και καμία έδρα. Για αντι-
προσώπους στην ΠΟΕΔΗΝ,
η Γαλέρα έλαβε 286 ψή-
φους και εξέλεξε 6 αντιπρο-
σώπους, το ΠΑΜΕ 199 ψή-
φους και 4 αντιπροσώπους,
η Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνη-
ση Εργαζόμενων Αττικού
211 ψήφους και 4 αντιπρο-
σώπους, η ΔΑΚΕ 122 ψή-
φους και 3 αντιπροσώπους
ενώ η Πνοή 28 ψήφους και
δεν εξέλεξε αντιπρόσωπο.

Σ.Μ. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων στον Αγ. Σάββα
Κώστας Καταραχιάς μίλησε
στον Στέλιο Μιχαηλίδη

Πέμπτη 22 Οκτώβρη. Κινητοποίηση στο προαύλιο στον Αγ. Σάββα



Να σταματήσει ο παράλογος εγκλωβι-
σμός στο εξωτερικό χιλιάδων μετανα-
στών με μπλε βεβαίωση απαίτησε με

παράσταση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα και
διάβημα στο υπουργείο Εξωτερικών η Πακιστα-
νική Κοινότητα Ελλάδας με τη στήριξη της
ΚΕΕΡΦΑ τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. 

«Πριν τρεις μέρες εκατοντάδες αδέρφια μας
συγκεντρώθηκαν έξω από την ελληνική πρεσβεία
στο Ισλαμαμπάντ», μας είπε ο Τζαβέντ Ασλάμ,
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας. «Είναι
όλοι νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα, ζουν 15
και 20 χρόνια εδώ, δουλεύουν, έχουν σπίτια και
οικογένειες, πληρώνουν φόρους εδώ. Αλλά αντι-
μετωπίζουν διακρίσεις. Όσοι έχουν άδειες παρα-
μονής μπορούν και ταξιδεύουν ελεύθερα προς
και από τη χώρα καταγωγής τους, ενώ όσοι
έχουν μπλε βεβαίωση, δηλαδή ένα έγγραφο που
βεβαιώνει ότι περιμένουν την έκδοση ή την ανα-
νέωση της άδειας παρανομής, δεν μπορούν.

Περίπου 1500 άτομα από το Πακιστάν είναι
σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν είναι οι μό-
νοι, χιλιάδες ακόμα μετανάστες από το Μπαγ-
κλαντές, Άραβες, από πολλές χώρες της Αφρι-
κής έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αν ήταν ο κορο-
νοϊός η αιτία της απαγόρευσης, το ίδιο θα
ίσχυε για όλους. Όμως δεν είναι αυτή η αιτία.
Απαιτούμε να λυθεί άμεσα το θέμα. Σήμερα
στο υπουργείο Εξωτερικών μας υποσχέθηκαν
ότι θα το λύσουν, αν δεν το κάνουν θα έρθουμε
ξανά εδώ εκατοντάδες και χιλιάδες. Είμαστε
όλοι εργάτες, εδώ ανήκουμε».

«Η κυβέρνηση, μετά την άρση της καραντί-
νας, άφησε σε εκκρεμότητα το δικαίωμα των

μεταναστών με μπλε βεβαίωση να ταξιδεύουν»,
μας είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ. «Πρόκειται για μια απάνθρωπη
ενέργεια ρατσιστικού αποκλεισμού. Δεν είναι
δυνατόν όποιοι έχουν άδεια παραμονής να
μπορούν να πηγαινοέρχονται στο Πακιστάν, το
Μπαγκλαντές ή τις αφρικανικές χώρες, αλλά
όσοι έχουν έγγραφο που δηλώνει ότι θα πά-
ρουν χαρτιά να μην μπορούν.

Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να άρει αυτή τη
ρύθμιση, ώστε να σταματήσει ο πολύμηνος απο-
κλεισμός και η παρεμπόδιση όσων θέλουν να τα-
ξιδέψουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξίδεψαν
πριν από το lockdown και έχουν εγκλωβιστεί για

μήνες ολόκληρους χωρίς να μπορούν να επι-
στρέψουν με αποτέλεσμα πολλοί να έχουν δια-
κόψει την εργασία τους, να χάνουν τις δουλειές
τους, να έχουν κλειστά σπίτια με νοίκια και λο-
γαριασμούς που συνεχίζουν να έρχονται».

Η κινητοποίηση έληξε με τους Πακιστανούς με-
τανάστες να φωνάζουν “Εργάτες ενωμένοι ποτέ
νικημένοι” και “Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη”.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης
στην εξέγερση που συγκλονί-
ζει τη Νιγηρία πραγματοποί-

ησε τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη η Νι-
γηριανή Κοινότητα στην Ελλάδα.
Δεκάδες μέλη της Κοινότητας, με
πιο δυναμική παρουσία των μετανα-
στών/στριών δεύτερης γενιάς, συγ-
κεντρώθηκαν έξω από τη Νιγηριανή
Πρεσβεία στην Αθήνα και φώναξαν
οργισμένα συνθήματα κατά της κυ-
βέρνησης Μπουχάρι και της αστυ-
νομικής καταστολής που χρησιμο-
ποιεί. Τη συγκέντρωση στήριξε η
ΚΕΕΡΦΑ.

«Ήρθαμε σήμερα εδώ για να διαδηλώσουμε
για τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγ-
μή που μιλάμε στη Νιγηρία», μας είπε ο Μιχά-
λης Αφολαγιάν, γενικός γραμματέας της Νιγη-
ριανής Κοινότητας. «Την περασμένη βδομάδα
ξεκίνησε μια ειρηνική διαμαρτυρία ενάντια στην
αστυνομική τρομοκρατία. Συγκεκριμένα ενάντια
στο αστυνομικό σώμα που έχει δημιουργηθεί τα
τελευταία έξι-επτά χρόνια, το SARS, το οποίο
υποτίθεται ότι ήταν σώμα για την καταπολέμη-
ση των ληστειών αλλά αποδείχτηκε ένα δια-
φθαρμένο σώμα καταστολής με ξυλοδαρμούς
και εκβιασμούς κατά των πολιτών. Η απάντηση
της κυβέρνησης στην ειρηνική αυτή διαμαρτυ-
ρία ήταν να ανοίξει πυρ σε άμαχο πληθυσμό.

Έτσι ξεκίνησε μια εξέγερση που αφορά και
τους ανθρώπους που είναι στη Νιγηρία, αλλά

και τους ανθρώπους της διασποράς που βλέ-
πουν τον τόπο τους να λυμαίνεται από αυτά τα
κοράκια. Θέλουμε αυτό το αστυνομικό σώμα
να διαλυθεί τελείως και όχι να αλλάξει όνομα,
θέλουμε να γίνει ουσιαστική μεταρρύθμιση της
αστυνομίας -κοινό αίτημα όπως βλέπουμε σε
όλο τον πλανήτη-, θέλουμε ουσιαστική αλλαγή
του πολιτικού συστήματος, με περισσότερη
συμμετοχή του κόσμου και ιδιαίτερα των νέων,
με περισσότερη δημοκρατία, με μεγαλύτερη
πρόσβαση στην εκπαίδευση. Να φύγει ο Μπου-
χάρι, να αλλάξει η πολιτική κατάσταση. Ήταν
μια αυθόρμητη κίνηση η διαδήλωση σήμερα,
από μια αφίσα. Όπως έγινε και στη Νικηγρία,
αυθόρμητα. Επειδή όμως αντανακλά τη διάθε-
ση του κόσμου, έχει ανταπόκριση».

«Θέλουμε να τελειώσει η βία στη Νιγηρία κατά
των νέων και όλων των ανθρώπων, να σταματή-

σει η καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων», μας είπε η Γκρέις.
«Θέλουμε να αλλάξει η Αφρική, να
αλλάξει ο τρόπος σκέψης του κρά-
τους και της κυβέρνησης. Βλέπουμε
ότι ο κόσμος παίρνει την κατάσταση
στα χέρια του και αλλάζει τα πράγ-
ματα. Όλοι οι Νιγηριανοί, σε όλο τον
κόσμο, έχουν ευαισθητοποιηθεί με
τα γεγονότα στη χώρα τους και δη-
μιουργούν ένα κίνημα έξω που ενδυ-
ναμώνει το κίνημα μέσα. Εμείς εδώ
τους τελευταίους μήνες έχουμε βγει
για όλους, στο πλευρό των εκπαι-
δευτικών, των καλλιτεχνών, των
υγειονομικών, για το Τζορτζ Φλόιντ.

Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει και μας αφορά
άμεσα. Υψώνουμε και ενώνουμε τη φωνή μας με
το κίνημα στη Νιγηρία».

«Σήμερα είμαστε όλοι Νιγηριανοί. Παλεύου-
με μαζί για δημοκρατία, ελευθερία και δικαιώ-
ματα», είπε μέσα σε δυνατά χειροκροτήματα ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Η απόπειρα του Νιγηριανού πρέσβη να
απευθυνθεί στους συγκεντρωμένους από το
μπαλκόνι της πρεσβείας συνάντησε την σφο-
δρή αντίδρασή τους με αποτέλεσμα να μπει
άρον άρον ξανά μέσα. Νέα συγκέντρωση αλλη-
λεγγύης στην εξέγερση στη Νιγηρία θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 31/10 στις 6μμ στην
πλατεία Βικτωρίας.

Λένα Βερδέ
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ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ

Σκάνδαλο πρώτου μεγέθους για
την κυβέρνηση, την ΕΛΑΣ και
τον Χρυσοχοΐδη προσωπικά

αποτελεί η “εξαφάνιση” του υπάρχη-
γου της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παπ-
πά. Οι δικαιολογίες του υπουργού
ΠΡΟ.ΠΟ για τη διαφυγή του νούμερο
δύο της εγκληματικής οργάνωσης δεν
μπορούν να καλύψουν το γεγονός ότι
αυτή έγινε κάτω από τη μύτη της
αστυνομίας -αν όχι υπό την ανοχή
της. Η παραίτηση του Χρυσοχοΐδη και
μαζί όλων όσων ήταν επιφορτισμένοι
να οδηγήσουν τον Παππά και όλους
τους καταδικασμένους χρυσαυγίτες
στη φυλακή είναι επιβεβλημένη.

Η υποτίμηση του γεγονότος από
τον Χρυσοχοΐδη και η απάντησή του
ότι η παρακολούθηση του Παππά θα
ήταν παράνομη, το μόνο που προκα-
λεί είναι μεγαλύτερη οργή. Για μέρες
η αστυνομία διέρρεε με περηφάνια
τα σχέδια σύλληψης των χρυσαυγι-
τών και εκρόσωποί της διαλούσαν
στα κανάλια πως δεν υπάρχει “ούτε
μία στο τρισεκατομμύριο” να ξεφύ-
γουν. Ούτε η “ανικανότητα” της
αστυνομίας αποτελεί εξήγηση. Δεν εί-
ναι η ανικανότητα αλλά οι προτεραι-
ότητες της αστυνομίας του Χρυσο-
χοΐδη. Προτεραιότητά τους ήταν η
καταστολή του αντιφασιστικού απερ-
γιακού συλλαλητηρίου της 7 Οκτώ-
βρη, προτεραιότητά τους είναι οι
συλλήψεις 14χρονων μαθητών, προ-
τεραιότητά τους είναι το κηνύγι των
προστίμων και της νεολαίας. Και όχι
το κηνύγι των καταδικασμένων ναζί.

Συμπάθειες
Για άλλη μια φορά η αστυνομία

αποδεικνύει τις “συμπάθειές” της.
Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια ώρα που
γινόταν γνωστό ότι ο Παππάς έχει γί-
νει λαγός, έξω από το σπίτι του Μιχα-
λολιάκου, οι μετρημένοι στα δάχτυλα
του ενός χεριού χρυσαυγίτες που εί-
χαν μαζευτεί για να “αποχαιρετή-
σουν” τον αρχηγό τους επιτίθονταν
σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρ-
τερ με την πλήρη ανοχή της αστυνο-
μίας. «Για πολλοστή φορά σήμερα
μέλη της ΕΦΕ έγιναν στόχος τραμ-
πουκισμού», αναφέρει η καταγγελία
της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλά-
δος. «Για πολλοστή φορά το συμβάν
έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια
αστυνομικών. Για πολλοστή φορά οι
αστυνομικοί δεν έδειξαν κανένα εν-
διαφέρον και δεν προχώρησαν σε κα-
μία κίνηση για την προστασία των ερ-
γαζομένων της ενημέρωσης». Ενώ
την άνεση να εκτοξεύουν απειλές,
όπως «Πουτάνα Λεπενιώτη, θα πεθά-
νεις», ακόμα και μέσα από τις αστυ-
νομικές κλούβες είχαν οι ηγέτες της
εγκληματικής οργάνωσης κατά τη με-
ταγωγή τους στις φυλακές.

Να αναγνωριστεί ο ξυλο-
δαρμός του μετανάστη

εργάτη γης Μπιλάλ Ουντίν στο Βαρθολομιό Ηλείας ως ρατσιστικό έγκλημα απαιτούν η ΚΕΕΡΦΑ
και η Κοινότητα Μπαγκλαντεσιανών Ελλάδας. Ο μετανάστης εργάτης ξυλοκοπήθηκε άγρια στις
18/10 από τον γιο του αφεντικού του όταν ζήτησε να πληρωθεί τα δεδουλευμένα του. Το θύμα,
που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, κατέθεσε
μήνυση κατά του δράστη, αφού πρώτα κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πηνείου (!).

«Αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ με τον συντονιστή της Πέτρο Κωνσταντίνου και τον αντιπρόεδρο
της Κοινότητας Μπαγκλαντεσιανών Ελλάδος κ.Ριπόν επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα όπου
εκρατείτο ο Μπιλάλ Ουντίν και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του όπως επίσης την παραπομπή
των δραστών για το ρατσιστικό έγκλημα σε βάρος του. Το πρόσωπο του εργάτη ήταν εμφανώς κα-
κοποιημένο ακόμη ενώ φαινόταν να υποφέρει», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ. «Η αντι-
προσωπεία μετά επισκέφθηκε εργάτες γης στις κοινότητες Λάππα και Ν.Μανωλάδας όπου οι συν-
θήκες διαμονής είναι άθλιες, όπως περίπου στην εποχή όταν τα φραουλοχώραφα είχαν βαφτεί με
το αίμα των 32 μεταναστών εργατών που δέχτηκαν πυροβολισμούς όταν ζήτησαν τα δεδουλευμέ-
να. Διεκδικούμε δικαιοσύνη για τον Μπιλάλ Ουντίν, να πάρει τα δεδουλευμένα του τώρα, να πάρει
χαρτιά. Ζητάμε νομιμοποίηση όλων των μεταναστών τώρα για να μπει τέλος στην άγρια εκμετάλ-
λευση και τη ρατσιστική εργοδοτική τρομοκρατία».

ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  Όχι στον αποκλεισμό

“Δώστε χαρτιά στους χωρίς”

ΝΙΓΗΡΙΑ -  Αλληλεγγύη στην εξέγερση

26/10, Κινητοποίηση στη Νιγηριανή πρεσβεία. Φωτό: Λένα Βερδέ

• Συγκέντρωση στο Σύνταγμα απαιτών-
τας άσυλο, χαρτιά, στέγαση πραγματοποιεί
η Επιτροπή Ιρακινών Προσφύγων την Πέμ-
πτη 29 Οκτώβρη, στις 4μμ.



Οι ναζί της Χρυσής Αυγής
στη φυλακή, ώρα να ξηλω-
θούν όσοι τους κάλυπταν!

Η απόφαση του δικαστηρίου να
στείλει φυλακή 38 από τους 57 κα-
ταδικασθέντες για διεύθυνση και
ένταξη στην εγκληματική οργάνω-
ση Χρυσή Αυγή είναι μια νίκη για
το αντιφασιστικό κίνημα στην Ελ-
λάδα και διεθνώς. Το μήνυμα στην
Ευρώπη είναι ότι πουθενά δεν χω-
ράνε φασιστικά και ακροδεξιά κόμ-
ματα και η θέση τους είναι στη φυ-
λακή και μόνο.

Το αντιφασιστικό κίνημα με την
πολιτική αγωγή μέσα στο δικαστή-
ριο ήταν η ασπίδα για τους γονείς
του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ
Λουκμάν, την Μάγδα Φύσσα και
τον Χαντίμ Χουσεΐν, για τα εκατον-
τάδες θύματα που δέχτηκαν δολο-
φονικές επιθέσεις όπως τους μετα-
νάστες, τους συνδικαλιστές, τους
κομμουνιστές, τους αριστερούς,
τους αγωνιστές των κινημάτων.

Η ΚΕΕΡΦΑ χαιρετίζει αυτή την
μεγάλη νίκη, αποτέλεσμα της με-

γάλης μάχης που δώσαμε όλοι και
όλες μαζί, με την αποφασιστική
απεργιακή δράση των συνδικάτων,
τα μαζικά μαχητικά συλλαλητήρια,
απαιτώντας να πάνε φυλακή και να
μην πέσει ξανά το πέπλο της ατι-
μωρησίας για τα εγκλήματα της
Χρυσής Αυγής.

Για το πολιτικό σύστημα που εί-
χε αφήσει όλα τα περιθώρια για
την ασύδοτη δράση των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής υπάρχουν με-
γάλες εκκρεμότητες. Πάνω απ
όλα η συνέχιση των ρατσιστικών
πολιτικών κατά των προσφύγων
και των μεταναστών που στρώνει
το δρόμο για την επανεμφάνιση
του φασισμού πρέπει να πάρει τέ-
λος αμέσως.

Ακόμη, το ξερίζωμα των απομει-
ναριών της Χρυσής Αυγής σε δή-
μους και περιφέρειες χρειάζεται
να προχωρήσει άμεσα με την απο-
πομπή όλων των εγκληματιών και
των συνεργατών τους από συμ-
βούλια και θέσεις ευθύνης. Οι δη-
μοτικές και περιφερειακές παρατά-
ξεις που έφτιαξε η εγκληματική

οργάνωση ΧΑ αποτελούν οργανικό
μέρος της και για αυτό δεν μπο-
ρούν να έχουν θέση πουθενά.

Άμεσα ζητάμε να αποζημιωθούν
τώρα με πρωτοβουλία του ίδιου
του κράτους τα θύματα της εγκλη-
ματικής οργάνωσης, χρησιμοποι-
ώντας τη δεσμευμένη χρηματοδό-
τηση της Χρυσής Αυγής.

Να λογοδοτήσουν όσοι κάλυ-
πταν την Χρυσή Αυγή. Ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐ-
δης είναι ένοχος για την βάρβαρη
επίθεση των ΜΑΤ κατά του μεγα-
λειώδους απεργιακού αντιφασιστι-
κού συλλαλητηρίου στις 7 Οκτώ-
βρη έξω από το Εφετείο την ώρα
που δεκάδες χιλιάδες άρχισαν να
πανηγυρίζουν. Απαιτούμε την πα-
ραίτησή του. Και βέβαια τα στελέ-
χη της Αστυνομίας που συνεργά-
στηκαν με τους ναζί της Χρυσής
Αυγής χρειάζεται να λογοδοτή-
σουν.

Η πάλη ενάντια τη φασιστική απει-
λή συνεχίζεται και ενάντια στα απο-
μεινάρια της Χρυσής Αυγής αλλά
και ενάντια στο ακροδεξιό μόρφωμα
του Βελόπουλου που στοχοποιεί κά-
θε τόσο αντιφασίστες. Υπάρχουν
φασιστικές επιθέσεις στη Λέσβο, το
Τυμπάκι (“κόμμα” Κασιδιάρη), τον
Ασπρόπυργο ξανά.

Η μάχη ενάντια στο φασισμό εί-
ναι μάχη ενάντια στο ρατσισμό, για
να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης και να έρθουν οι πρό-
σφυγες να ζήσουν ανθρώπινα στις
πόλεις και τις γειτονιές μας.

Σας καλούμε να δυναμώσουμε
το αντιφασιστικό κίνημα και την
ΚΕΕΡΦΑ για να κάνουμε πράξη το
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!

Νικήσαμε! Συνεχίζουμε με μεγα-
λύτερη δύναμη και αυτοπεποίθη-
ση!

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
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Επιτέλους! Στη φυλακή οι Νεοναζί

Μεγαλύτερες ποινές

«Σήμερα είναι μέρα νίκης και δικαίωσης. Στο πρόσωπο της Μάγδας Φύσσα
δικαιώνονται όλοι οι αντιφασίστες/στριες που όρθωσαν το ανάστημά τους

απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Στο πρόσωπο του Αμπουζίντ Εμπάρακ και του Σαχζάτ
Λουκμάν δικαιώνονται οι εκατοντάδες μετανάστες που χτυπήθηκαν, μαχαιρώθη-
καν, ακόμα και δολοφονήθηκαν από τη ναζιστική οργάνωση. Στο πρόσωπο των
κομμουνιστών συνδικαλιστών δικαιώνονται οι εργάτες και οι εργάτριες που βγά-
ζουν το μεροκάματό τους και την ίδια στιγμή είναι μαχητές της τάξης τους. Δεν
είναι μέρα που μπορεί να πανηγυρίζουν όψιμα όσοι από το πολιτικό σύστημα ενί-
σχυσαν πολύπλευρα τη ναζιστική οργάνωση. Εξακολουθούμε να ζητάμε δικαιο-
σύνη, να ξηλωθούν από τους κρατικούς μηχανισμούς όλοι εκείνοι που συνέργη-
σαν και ενίσχυσαν στην εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής. Τα θύ-
ματα έχουν δικαίωμα να αποζημιωθούν και οικονομικά για όσα πέρασαν. Χρει-
άζεται νομοθετική παρέμβαση με την οποία να αντιμετωπιστεί το αίτημά τους».

Θανάσης Καμπαγιάννης, Πολιτική Αγωγή Αιγυπτίων αλιεργατών

«Η 22 Οκτώβρη 2020 μένει στην ιστορία σαν ημέρα δικαιοσύνης. Είναι η μέ-
ρα που τελείωσε η δίκη της Χρυσής Αυγής μετά από πεντέμιση χρόνια

και δυο μέρες και μετά από 465 συνεδριάσεις. Το δικαστήριο απέδωσε δικαιοσύ-
νη και αποφάσισε για το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης ανάλογα και δί-
καια, σύμφωνα με τη βαρύτητα των εγκλημάτων, με την επικινδυνότητα των δρα-
στών, με την καταδικαστική απόφαση που έκρινε πενήντα κατηγορουμένους
ενόχους για εγκληματική οργάνωση. Η προσπάθεια αναβίωσης του ναζισμού και
νομιμοποίησης της ναζιστικής εγκληματικής βίας δεν πέρασε, γιατί το δικαστή-
ριο με την ισχυρή παρουσία του αντιφασιστικού κινήματος έβαλε οριστική ταφό-
πετρα. Φεύγουμε από τη δίκη με το κεφάλι ψηλά απέναντι στην ελληνική κοινω-
νία, τη Μάγδα Φύσσα και τα θύματα της ΧΑ. Θυμίζουμε ότι υπάρχει μια σοβαρή
ακόμα εκκρεμότητα, είναι η ώρα να αποζημιωθούν και οικονομικά τα θύματα της
ΧΑ και οι οικογένειές τους. Με νομοθετική πράξη που θα τους απαλλάξει από
μια νέα πολυδάπανη και χρονοβόρα προσφυγή στα αστικά δικαστήρια».

Κώστας Παπαδάκης, Πολιτική Αγωγή Αιγυπτίων αλιεργατών

«Η καταδικαστική απόφαση της 7ης Οκτώβρη ολοκληρώθηκε σήμερα με την
απόρριψη του αιτήματος αναστολής και την οδήγηση της εγκληματικής

οργάνωσης κατευθείαν στις φυλακές. Είναι μια δικαίωση για την οικογένεια του
Παύλου και όλα τα θύματα της ναζιστικής βίας στην Ελλάδα. Η οικογένεια του
Παύλου αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή ποιο ήταν το διακύβευμα αυτής της
δίκης. Δεν ήταν μόνο η ποινική καταδίκη του δολοφόνου Ρουπακιά, αλλά και αυ-
τών που εκπαίδευσαν και όπλισαν το χέρι του. Με τη σημερινή του απόφαση, το
δικαστήριο απένειμε δικαιοσύνη. Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ούτε μέσα ούτε
έξω από τα δικαστήρια. Θα έχουμε το Εφετείο και θα πρέπει να είμαστε όλοι
εκεί. Και βεβαίως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, με μια δικαστική απόφαση
δεν τελειώνουμε με το ναζισμό. Το θέμα περνά στα χέρια της κοινωνίας».

Χρύσα Παπαδοπούλου, Πολιτική Αγωγή οικογένειας Παύλου Φύσσα

«Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, με την απόρριψη της συντριπτικής
πλειοψηφίας των αιτημάτων αναστολών των καταδικασθέντων χρυσαυγι-

τών για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση, παρά και την προκλητι-
κή πρόταση της κυρίας εισαγγελέα, ανταποκρίνεται στη βαρύτητα των αδικημά-
των για τα οποία καταδικάστηκαν και στη διαρκή εγκληματική δράση της ναζιστι-
κής Χρυσής Αυγής. Παρά τις χαμηλές ποινές που επιβλήθηκαν σε αρκετούς από
τους κατηγορουμένους, το γεγονός ότι σήμερα οδηγούνται στη φυλακή αποτε-
λεί μια δικαίωση για τα θύματα και αποτυπώνει το αίσθημα δικαίου για τη συν-
τριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται καμιά
επανάπαυση, κανένας εφησυχασμός, καθώς οι συνθήκες που γεννούν και εκτρέ-
φουν τέτοιου είδους ναζιστικά και εγκληματικά μορφώματα είναι παρούσες και
σήμερα».

Μάνος Μαλαγάρης, εκ μέρους της ομάδας Πολιτικής Αγωγής 
συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ

«Με τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου για τη μη χορήγηση ανασταλτι-
κού αποτελέσματος στην έφεση στην πλειονότητα των κατηγορουμένων,

ολοκληρώθηκε η μεγάλη νίκη που είχε ξεκινήσει με την καταδίκη της 7 Οκτώβρη.
Πεντέμιση χρόνια δόθηκε μια μάχη για να αποδείξουμε το αυτονόητο, για να δι-
καιωθεί το αίμα του Παύλου και των υπόλοιπων θυμάτων της ΧΑ. Συνεχίζουμε,
υπάρχει ο δεύτερος βαθμός, ο αγώνας θα συνεχιστεί σητν κοινωνία, ο καθένας
από το μετερίζι του. Επιτέλους, αυτό που φωνάζουν τα θύματα της ΧΑ επί δε-
καετίες επισφραγίστηκε πλέον και θεσμικά»

Ελευθερία Τομπατζόγλου, Πολιτική Αγωγή οικογένειας Παύλου Φύσσα 

Σε συνάντηση με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθη-
νών στις 26/10 προχώρησαν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής των Αι-
γύπτιων αλιεργατών ζητώντας μεγαλύτερες ποινές από αυτές που
επιβλήθηκαν από το δικαστήριο στους καταδικασθέντες. Οι συνή-
γοροι πολιτικής αγωγής τονίζουν ότι οι ποινές στους πέντε χρυσαυ-
γίτες που κρίθηκαν ένοχοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος
του Αμπουζίντ Εμπάρακ και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι
πολύ χαμηλές και δυσανάλογες του βάρους των πράξεων για τις
οποίες καταδικάστηκαν. Ο πυρηνάρχης Περάματος Πανταζής κατα-
δικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη, ενώ τα υπόλοιπα 4 μέλη του τάγ-
ματος εφόδου σε 7 χρόνια κάθειρξη. Με το αίτημά τους οι συνήγο-
ροι πολιτικής αγωγής των αλιεργατών ζητούν να συνεκδικαστούν οι
ποινές μαζί με τις εφέσεις. Δηλαδή να δοθεί στο δικαστήριο που θα
δικάσει σε δεύτερο βαθμό τη Χρυσή Αυγή η δικαιοδοσία να επιβά-
λει ποινές μεγαλύτερες από αυτές του πρώτου βαθμού. Η προθε-
σμία μέσα στην οποία μπορεί ο Εισαγγελέας Εφετών να ασκήσει τη
σχετική έφεση λήγει στις 2/11.

Η Μάγδα Φύσσα με τους δικηγόρους Πολιτικής Αγωγής μετά το τέλος της δίκης. Φωτό: Λένα Βερδέ
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Συνέχεια από τη σελ.3

Το 2019 ήταν χρονιά εξεγέρσεων
και επαναστάσεων από την αρχή μέ-
χρι το τέλος του. Η πανδημία διατά-
ραξε τις πολιτικές εξελίξεις, έμοιαζε
για ένα διάστημα να σπάει το νήμα
εκείνων των κινητοποιήσεων, αλλά
τώρα το νήμα ξαναπιάνεται και παν-
τού αντί για επιστροφή στην υποτι-
θέμενη κανονικότητα, έχουμε πιο βί-
αιες αναταράξεις, ταχύτατη κλιμά-
κωση των συγκρούσεων που ξεσπά-
νε και ξεσηκωμούς.

Ας θυμηθούμε την πορεία του
2019. Η χρονιά ξεκίνησε με τις επα-
ναστάσεις στη Αλγερία και το Σου-
δάν. Μεχρι την Άνοιξη οι δύο δικτά-
τορες που κυβερνούσαν τις χώρες
τους 20 και 30 χρόνια αντίστοιχα, εί-
χαν οδηγηθεί σε παράιτηση. Το
Μάρτη ξέσπασαν οι   διαδηλώσεις
στο Χονγκ Κονγκ για τα δημοκρατι-
κά δικαιώματα, που τον Ιούνη έφτα-
σαν να συγκεντρώνουν πάνω από
δύο εκατομμύρια κόσμο. Τον Ιούλη
και τον Αύγουστο ένα εκατομμύριο
κόσμος στο Πουέρτο Ρίκο ξεσηκώ-
θηκε ενάντια στη διαφθορά και οδή-
γησε στην παραίτηση τον κυβερνή-
τη. Στα τέλη Σεπτέμβρη το νέο κίνη-
μα ενάντια στην κλιματική αλλαγή
κάνει την πιο μαζική του εμφάνιση,
με πρωτοπορία τους μαθητές και με
κινητοποίηση εκατομμυρίων σε ολό-
κληρο τον κόσμο.

Τον Οκτώβρη ήρθε η ώρα της μα-
ζικής έκρηξης στη Χιλή και στον Ιση-
μερινό. Η κυβέρνηση του Μορένο
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την
πρωτεύουσα, Κίτο, κυνηγημένη από
πορείες ιθαγενών και απεργίες. Τις
ίδιες μέρες ξέσπαγε η “Επανάσταση
του Οκτώβρη” στον Λίβανο. Στο Ιράκ
μαζικές διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει
από το καλοκαίρι και πλέον μετατρέ-
πονταν σε ένα γενικευμένο κίνημα
που αυτοοργανωνόταν και συνέχιζε
παρά τους εκατοντάδες νεκρούς.
Στην Αϊτή οι διαδηλώσεις είχαν ξεκι-
νήσει επίσης πολλούς μήνες νωρίτε-
ρα, αλλά το φθινόπωρο η χώρα πλέ-
ον ήταν παραλυμένη, με κλειστή
σχεδόν ολόκληρη την οικονομία και
κυβερνητικά κτίρια να καίγονται,
ενάντια στη φτώχεια και τις απάτες
της κυβέρνησης. Στις 21 Νοέμβρη η
γενική απεργία στην Κολομβία και η
διαδήλωση στη Μπογκοτά προκάλε-
σαν δέος. Κανείς δεν περίμενε τέ-
τοια επιστροφή του μαζικού κινήμα-
τος στη χώρα που συνεχίζει στη
σκιά του εμφύλιου. Το 2020 μπήκε
με τη Γαλλία σε ρυθμό πολυήμερων
απεργιών από τα σχολεία και τα νο-
σοκομεία ως τα μέσα μεταφοράς,
ενώ έκλεινε και ένα χρόνο από το
ξέσπασμα του κινήματος των Κίτρι-
νων Γιλέκων που δεν είχε αφήσει ού-
τε μια βδομάδα σε ησυχία την κυ-
βέρνηση ολόκληρη τη χρονιά. Η λί-
στα των σημείων όπου ζεσταίνονταν
οι μηχανές της κοινωνικής σύγκρου-
σης είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και τό-
τε ήρθε η πανδημία. Τον Γενάρη ο

ΠΟΥ είχε ήδη κηρύξει κατάσταση
υγειονομικής έκτακτης ανάγκης και
μέχρι τον Απρίλη ο μισός πληθυ-
σμός της γης βρισκόταν σε συνθή-
κες καραντίνας.

Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να
πείσουν ότι ο “νέος εχθρός”, ο κο-
ρονοϊός, έρχεται από μακριά και δεν
έχει σε τίποτα να κάνει με την πολιτι-
κή. Η ύφεση που βαθαίνει παρουσιά-
ζεται απλώς σαν παροδικό αποτέλε-
σμα του λοκ-ντάουν. Στην πραγματι-
κότητα ο ιός είναι αποτέλεσμα της
καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεμένος
με την καταστροφή του περιβάλλον-
τος. Ενώ οι επιπτώσεις του ίδιου του
ιού, αλλά και των μέτρων για την αν-
τιμετώπισή του πάνω στις ζωές των
ανθρώπων έχουν πρόσημο κοινωνι-
κής τάξης, φύλου και χρώματος
δέρματος. Οι μάχες από τα νοσοκο-
μεία της Αθήνας ως τα εργοστάσια
του Μιλάνου που έκλεισαν με απερ-
γίες και από εκεί ως τα μπαλκόνια
του Ρίο ντε Τζανέιρο που βγήκαν μα-
ζικά ενάντια στον Μπολσονάρο είναι
κάποιες από τις μορφές που πήρε η
αντίσταση.

Υπήρξαν αυτοί που προέβλεπαν
ότι η επιβολή των έκτακτων μέτρων
και η κοινωνική αποστασιοποίηση θα
έβγαζαν τους κρατικούς μηχανι-
σμούς ισχυροποιημένους. Όμως
ήδη από το καλοκαίρι φάνηκε ότι σε
πολλές περιπτώσεις συνέβαινε το
αντίθετο. Ο παράγοντας που απο-
σταθεροποίησε αντικειμενικά τους
πάντες ήταν η βουτιά της οικονο-
μίας. Το ΔΝΤ τώρα προβλέπει 4,5%
παγκόσμια ύφεση για το 2020, η με-
γαλύτερη από τη δεκαετία του ‘30.
Όμως αυτός ο μέσος όρος μετα-
φράζεται σε πολύ μεγαλύτερη κα-
τάρρευση για τις αναπτυσσόμενες

οικονομίες. Εξαιρουμένης της Κίνας,
πάνε για ύφεση κοντά στο 6%, και
για μια τεράστια χώρα όπως η Ινδία
ξεπερνάει το 10%. Συνολικά για τις
αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας
είναι η πρώτη φορά που η οικονομία
συρρικνώνεται σε ετήσια βάση από
το 1961. Στην υποσαχάρια Αφρική,
το 3% συρρίκνωσης φέτος είναι η
χειρότερη επίδοση από την ίδρυση
του ΔΝΤ. Η πανδημία υπολογίζεται
ότι έσπρωξε σε συνθήκες πολυδιά-
στατης φτώχειας ακόμη 150 εκατομ-
μύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κό-
σμο.

Καταστολή
Τα κράτη χειροκροτούσαν τους

ήρωες υγειονομικούς και τους αναν-
τικατάστατους εργάτες και εργά-
τριες όταν ήθελαν να πιέσουν για να
μην κλείσει η παραγωγή. Αλλά αντί
για καινούργια νοσοκομεία και αυξή-
σεις στους μισθούς, ξαναστράφη-
καν στους μπάτσους και τους στρα-
τιωτικούς, βγάζοντάς τους στον
δρόμο για να σταματήσουν αγώνες
και εξεγέρσεις. Οι κρατικοί μηχανι-
σμοί επιστρατεύουν όλο τους το κύ-
ρος αλλά μέσα σε συνθήκες υγει-
ονομικής και οικονομικής αποτυχίας
ξεγυμνώνονται. Και ανοίγει ο δρό-
μος σε μικρά παιδιά να κλείνουν το
δρόμο στην αυτοκινητοπομπή της
βασίλισσας, όπως έγινε στην
Μπανγκόκ, στη νεολαία του Λάγος
να λέει ότι θα πετάξει ολόκληρη την
αστυνομία στα σκουπίδια και στον
κόσμο στη Μπογκοτά να καταλαμ-
βάνει χωρίς φόβο τους δρόμους με-
τά από αστυνομικές δολοφονίες.

Εξάλλου, το τέλος της υποτιθέμε-
νης κοινωνικής εκεχειρίας λόγω
πανδημίας έσπασε με τον πιο παρα-

δειγματικό τρόπο όχι στις παραγ-
κουπόλεις του τρίτου κόσμου αλλά
στην καρδιά του παγκόσμιου καπιτα-
λισμού. Το κίνημα των μαύρων
απλώθηκε σαν φωτιά στις ΗΠΑ μετά
τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ
στις 25 Μάη. Και δεν έμεινε μόνο κί-
νημα των μαύρων, αλλά μετατράπη-
κε σε ένα καμίνι για όλες τις συγ-
κρούσεις των καταπιεσμένων με
τους καταπιεστές. Ο Τραμπ τελει-
ώνει τη θητεία του μετά από τέσσε-
ρα χρόνια όχι ως νταής που έβαλε
τάξη στις ΗΠΑ, αλλά με το Πόρτ-
λαντ και τη Μινεάπολη ακυβέρνητες
πόλεις. Είχε υποσχεθεί ότι θα απα-
γορεύσει στους παίχτες του αμερι-
κάνικου ποδόσφαιρου να γονατίζουν
προς τιμή του μαύρου κινήματος και
έφτασε να χρειάζεται τη βοήθεια
του Ομπάμα για να λήξουν οι απερ-
γίες στο NBA. Η άρχουσα τάξη των
ΗΠΑ ούτε που θα το φανταζόταν ότι
πηγαίνοντας για εκλογές το 2020 οι
λέξεις-κλειδιά θα ήταν “ριζοσπαστι-
κή αριστερά”, “μαρξισμός”, “σοσια-
λισμός” και “αντιφασισμός”. Η κοι-
νωνική και πολιτική πόλωση είναι ο
υπέρτιτλος σε όλες τις περιγραφές
για το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, και η
αμερικάνικη ελίτ τρώγεται μεταξύ

της για το τι μπορεί να κάνει για να
ανακόψει αυτήν την πορεία.

Το νήμα των εξεγέρσεων και των
επαναστάσεων του 2019 έχει ήδη
ξαναπιαστεί. Οι από κάτω συνειδη-
τοποιούν τη δύναμή τους. Οι από
πάνω βλέπουν όλο και λιγότερες
διαθέσιμες επιλογές, κάνουν σπα-
σμωδικές κινήσεις, καταφεύγουν πιο
γρήγορα στην καταστολή. Υπάρχει
όμως ένα παλιό συμπέρασμα που
ανανεώθηκε στους δύο πιο πρόσφα-
τους γύρους επαναστατικών εκρή-
ξεων, και στην Αραβική Άνοιξη του
2011-2014 και το 2019. Σε επανα-
στατικές περιόδους υπάρχει ανάγκη
μαζικής επαναστατικής οργάνωσης
και διεθνιστικής πολιτικής. Για να
μπουν σε κίνηση συντονισμένα και
αποτελεσματικά οι δυνάμεις του
αγώνα, για να μην αφήσουμε τους
από πάνω να μας διχάσουν και να
μην τους επιτρέψουμε να ανασυγ-
κροτηθούν μετά τις πρώτες υποχω-
ρήσεις. Αυτή είναι η προσπάθεια
που κάνει το ΣΕΚ και σε πολλά ση-
μεία του κόσμου οι αδελφές του ορ-
γανώσεις στη Διεθνιστική Σοσιαλι-
στική Τάση.

Νίκος Λούντος

Ένας κόσμος σε αναβρασμό

Διαδηλωτές στο Λάγος στη Νιγηρία ενάντια στην αστυνομία που δολοφονεί 

Χιλή

Βολιβία, Μαζικές πανηγυρικές κινητοποιήσεις για τη νίκη του MAS στις εκλογές
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ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΗ
ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΡΙΑΝΟΝ

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 εκδήλωση 
μέσω της πλατφόρμας zoom: https://tinyurl.com/monohmerosek

Ονοματεπώνυμο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φύλο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Διεύθυνση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τ.Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Πόλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τηλέφωνο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κινητό  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ελάτε να παλέψουμε
μαζί
Πάνε 5 μήνες από την

ημέρα που αποφάσι-
σα να οργανωθώ στο ΣΕΚ
για την αντικαπιταλιστική
μάχη και για τον Σοσιαλι-
σμό. Στον αγώνα με οδή-
γησε η ανάγκη. Η ανάγκη
να αντισταθώ σε ένα σύ-
στημα που μας καταπιέζει
σαν ανθρώπους, σαν ερ-
γαζόμενους, σαν γυναί-
κες, σαν μετανάστες, σαν
πρόσφυγες. 

Το τάιμινγκ ήταν καλό.
Ο καπιταλισμός βρίσκεται
στην μεγαλύτερη κρίση
του, και μάθε μέρα μας
αποδεικνύει ότι αποτυγ-
χάνει. Από την υγειονομι-
κή κρίση του κορονοϊού, η
οποία είναι άμεσα συνδε-
δεμένη με το καπιταλιστι-
κό σύστημα που είναι
υπεύθυνο για την κατα-
στροφή του περιβάλλον-
τος και συνεπώς για την
δημιουργία πανδημιών,
στους ανταγωνισμούς των
φαρμακοβιομηχανιών.
Από την ελληνοτουρκική
κρίση σε "επιχειρηματικές
επενδύσεις" σε πολεμι-
κούς εξοπλισμούς εκα-
τομμυρίων. Από την προ-
σφυγική κρίση σε θαλασ-
σοπνιγμούς στο Αιγαίο. 

Τα κέρδη τους είναι πά-
νω από τις ζωές μας και
αυτό ακριβώς είναι ο κα-
πιταλισμός. Τώρα είναι η
ώρα να εναντιωθούμε σε
αυτό το σύστημα που κα-
ταρρέει. Η σοσιαλιστική
επανάσταση είναι ανάγκη
και καθήκον απέναντι
στους εαυτούς μας αλλά
και στο κοινωνικό σύνολο.
Ελάτε να οργανώσουμε
μαζί, τους αγώνες μας
γιατί μόνο μαζί μπορούμε
να ανατρέψουμε το σύ-
στημα. Για αυτό και εγώ
σας προσκαλώ με την σει-
ρά μου στο μονοήμερο
επαναστατικών ιδεών. Για
τον σοσιαλισμό!

Σοφία Μπενζελούν, 
ιδιωτική υπάλληλος, 

Νέα Ιωνία

Βρισκόμαστε μέσα σε μια περιοδο πολλαπλής κρίσης
του καπιταλισμού, με μια πανδημία εκτός ελέγχου που

στοιχίζει ζωές, τη φτώχεια και την ανεργία να αυξάνονται
ραγδαία την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμά-
ζει νέο "κορονο-μνημόνιο", τους ιμπεριαλιστικούς ανταγω-
νισμούς να φουντώνουν και τα σύνορα να έχουν γίνει μαζι-
κοί τάφοι για τις προσφύγισσες και τους πρόσφυγες. Μέ-
σα σε αυτές τις συνθήκες, η εργατική τάξη και η νεολαία
είμαστε “στα κάγκελα” διεθνώς. Στη Βολιβία και την Ταϋ-
λάνδη ο κόσμος εξεγείρεται ενάντια στους πραξικοπημα-
τίες, στην Αμερική είδαμε ένα κίνημα Black Lives Matter
ταξικότερο από ποτέ με την εργατική τάξη να παλεύει
ενωμένη ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου ή θρησκείας.
Στην Ελλάδα έχουμε την εμπειρία της τεράστιας αντιφασι-
στικής νίκης με την καταδίκη της εγκληματικής οργάνω-
σης Χρυσής Αυγής, κάτι που αποτελεί έμπνευση και δίνει
αυτοπεποίθηση σε εμάς αλλά και διεθνώς να τσακίσουμε
τους φασίστες σε κάθε γωνιά της γης. 

Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν το μονοήμερο επαναστατι-
κών ιδεών για να βάλουμε τις ζωές μας πάνω από τα κέρ-
δη τους, είναι αναμφισβήτητα αναγκαίο για όλες και
όλους. Έχει τέσσερις πολύτιμες συζητήσεις που ανοί-
γουν όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την πανδημία
και τα ελληνοτουρκικά μέχρι την αριστερά στις αμερικανι-
κές εκλογές και την πάλη ενάντια στην κυβέρνηση της
ΝΔ,  πάλη για τον σοσιαλισμό. Για τους φοιτητές και τη
νεολαια το μονοήμερο αποτελεί ένα μεγάλο όπλο για το
πώς θα οργανώσουμε τις μάχες που έρχονται. Για εμάς
πάλη ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ σημαίνει πάλη για
ανοιχτά σχολεία και σχολές με όλα τα απαραίτητα μετρα.
Με δωρεάν τεστ για όλους, με μαζικές μόνιμες προσλή-
ψεις καθηγητών και καθαριστριών, απολυμάνσεις, μικρά
τμήματα, δωρεάν ΜΑΠ, δωρεάν σίτιση και στέγαση για
όλους και αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία
και την Υγεία. Για σχολές με πολιτική ζωή, συλλογικές
διαδικασίες που θα είναι κέντρα οργάνωσης αγώνων
ενάντια όχι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση αλλά και στη
βαρβαρότητα αυτού του συστήματος. Σημαίνει πάλη για
μια άλλη κοινωνία, για τον σοσιαλισμό! 

Εύα Ντόκου, 
φοιτήτρια ΠΑΔΑ

Τώρα που πραγματωσαμε την απαίτηση της φυλάκισης
των φασιστών, τώρα που αποδείχτηκε και στο Δικαστή-

ριο η εγκληματικη δράση της Χρυσής Αυγής, τώρα ήρθε η
ώρα να συζητήσουμε για το τι θα κάνουμε από δω και πέ-
ρα. 

Την Κυριακή 8 Νοέμβρη 2020 στο Τριανόν θα συναντη-
θούμε, με σιγουριά και αισιοδοξία από τις νίκες, για να συ-
ζητήσουμε από κοντά, για το τι θα κάνουμε με όλους αυ-
τούς που τόσα χρόνια εθρεφαν και στηριζαν τους εγκλη-
ματίες, δικαιολογούσαν τη ρατσιστική τους δράση, την
ομοφοβική τους συμπεριφορά, την καταστολή και τον
εθνικισμό. Μπορεί να βάλαμε στη φυλακή τους Χρυσαυγί-
τες, αλλά ο φασισμός δεν νικήθηκε. Ραντεβού λοιπόν στο
Τριανόν, για να γνωριστούμε και να κουβεντιασουμε τους
νέους αγώνες, τις νέες μάχες, που έχουμε μπροστά μας,
με όραμα μας τον Σοσιαλισμό. Γιατί τώρα περισσότερο
πάρα ποτέ, είναι και επίκαιρο και επιτακτικό. Αλλά το πιο
σημαντικό όμως, είναι πια ώριμο και εφικτό.

Θωμάς Κατσαρός,
εργαζόμενος Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
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Αντίσταση - ο αληθινός αντιφασιστικός πόλεμος
Συνήθως ο πόλεμος που ξεκίνησε με την ει-

σβολή του στρατού του Μουσολίνι στην
Ελλάδα παρουσιάζεται σαν μια ατέλειωτη

σειρά ηρωισμών και αυτοθυσίας που έφεραν τη
νίκη στα ελληνικά όπλα. Η «εθνική ενότητα» εί-
ναι το μήνυμα που έρχεται με διάφορους τρό-
πους αλλά επίμονα. Αυτή η εικόνα είναι ψεύτικη. 

Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος ξεκίνησε πράγ-
ματι σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα «με το χα-
μόγελο στα χείλη» που λέει και το γνωστό τρα-
γούδι. Όμως, η πραγματικότητα του πολέμου
και της Κατοχής που τον ακολούθησε, γκρέμισε
αυτή την επίπλαστη εθνική ενότητα. Είναι μύ-
θος ότι οι «Ιταλοί έτρεχαν σαν λαγοί» μπροστά
στις ελληνικές ξιφολόγχες και την ιαχή «αέρα».
Οι μάχες ήταν σκληρότατες σε μεγάλα υψόμε-
τρα μέσα στην καρδιά του χειμώνα όπου τα
κρυοπαγήματα, οι ψείρες και η πείνα ήταν στην
ημερήσια διάταξη. Όχι για όλους βέβαια, οι
ανώτεροι αξιωματικοί έκαναν πόλεμο από άνε-
τα αρχηγεία και τα παιδιά των αστών πάντα εί-
χαν τις «άκρες» για μια ασφαλή μετάθεση στα
μετόπισθεν. 

Μια μαρτυρία από τον Νοέμβρη του 1940
από ένα έμπεδο επιστρατευμένων περιγράφει:
«Ένα περίεργο πράμα. Κανείς απ’ όλους τους
“Έμπεδους” δεν θέλει να φύγη για το Μέτωπο.
Όλοι θα ‘τανε ευτυχείς, αν τους κρατούσανε
εδώ. Πού είναι, λοιπόν, τα φανταχτερά λόγια ‘οι
φαντάροι μας αδημονούν να μεταβούν εις την
πρώτην γραμμήν’;». Εντωμεταξύ στα μετόπι-
σθεν η “καλή κοινωνία” έκανε πατριωτικούς
εράνους ενώ ζούσε μέσα στην πολυτέλεια. Για
τους «από κάτω» τα πράγματα ήταν πολύ δια-
φορετικά: 

«Οι κυρίες της Κηφισιάς έχουν οργανώσει,
και για τις οικογένειες των επιστρατευμένων,
συσσίτια. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, φτιά-
χνουν ένα φαΐ. Μια έγκυος μου παραπονιέται
πως λιποθυμάει συχνά από την πείνα. Ο άν-
δρας της είναι εργάτης άνεργος και ανάπηρος.
Όμως, οι ‘φιλάνθρωπες’ κυρίες τη διώχνουν,
κάθε που πάει να ζητήσει συσσίτιο, γιατί ο ‘κα-
νονισμός δεν προβλέπει τας οικογενείας των
μη επιστρατευμένων’». Συσσίτια, λιποθυμίες
από την πείνα σε εργατικές οικογένειες; Δεν εί-
ναι (ακόμα) η Αθήνα του λιμού τον χειμώνα του
‘41-‘42, είναι η Αθήνα του «ένδοξου πολέμου».  

Οι φαντάροι, με τις τρομακτικές εμπειρίες
του μετώπου χαραγμένες στο μυαλό και τα
κορμιά τους, γύρισαν σε πόλεις και χωριά που
ζούσαν τα χτυπήματα της πείνας, του θανάτου
και της φασιστικής καταπίεσης. Ολόκληρη η
άρχουσα τάξη βρέθηκε στην απέναντι πλευρά.
Συνεργάζονταν είτε με τους ναζί, είτε με τους
Εγγλέζους συμμάχους -συχνά και με τους δυο-
ενώ κερδοσκοπούσε ασύστολα στην «κανονική»
και στη «μαύρη» αγορά. 

Παράλληλα, η «συνέχεια του κράτους» είχε
θρυμματιστεί. Οι στρατηγοί που τον Δεκέμβρη
ονειρεύονταν την προσάρτηση της Νότιας Αλ-
βανίας και τον Απρίλη έτρεξαν να υπογράψουν
τη συνθηκολόγηση και να υποδεχτούν τον ναζι-
στικό στρατό, σχημάτισαν την πρώτη δωσιλογι-
κή κυβέρνηση με επικεφαλής τον στρατηγό
Τσολάκογλου. H «επίσημη» κυβέρνηση, δηλαδή
η συνέχεια της 4ης Αυγούστου, η βασιλική οι-
κογένεια μαζί με όλο το σκυλολόι των παρατρε-

χάμενων και το χρυσό της Τράπεζας της Ελλά-
δας πήγαν στην Αίγυπτο υπό την προστασία
των Άγγλων. 

Ο πόλεμος και η Κατοχή γέννησαν την Αντί-
σταση. Και η αντιφασιστική Αντίσταση γέννησε
την επανάσταση στην Ελλάδα. Το εργατικό κί-
νημα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη
και τη ριζοσπαστικοποίησή της με τη συλλογική
δράση, ενάντια στην πείνα και τους φασίστες.

Απεργίες
Είναι γνωστή η ίδρυση του ΕΑΜ τον Σεπτέμ-

βρη του 1941. Λιγότερη γνωστό είναι ότι δυο
μήνες πριν, τον Ιούλη, είχε ιδρυθεί το Εργατικό
ΕΑΜ που έπαιξε το ρόλο του συντονισμού των
συνδικάτων και των μαχητικών εργατών εργα-
τριών σε κάθε χώρο. Η πρώτη μεγάλη μάχη ήρ-
θε την άνοιξη του 1942. 

Στις 14 Απρίλη ένας ταχυδρομικός λιποθυμά-
ει από την πείνα στο Κεντρικό Ταχυδρομείο
στην Αθήνα. Και όπως περιγράφει το σχετικό
χρονικό, το απόγευμα, όταν το νέο έκανε το γύ-
ρο όλων των βαρδιών: “Κάποιος φωνάζει στο
προαύλιο: Τι καθόμαστε παιδιά! Θα πεθάνουμε
στα πόδια μας!'. Και μια δεύτερη φωνή απαντά-
ει: 'Απεργία!' 'Ζήτω η Απεργία!' ξεσπάει το συγ-
κεντρωμένο στο προαύλιο πλήθος και μ' ενθου-
σιασμό πλημμυρίζει τους δρόμους αψηφώντας
τους κινδύνους.”

Απεργία, λοιπόν, σε ένα νευραλγικό τομέα σε
καιρό πολέμου, όπως ήταν τα ΤΤΤ, Ταχυδρο-
μεία-Τηλέγραφοι-Τηλέφωνα. Η απεργία απλώ-
θηκε σε όλους τους δημόσιους υπάλληλους. Οι
απεργοί συγκρότησαν μια Κεντρική Απεργιακή
Επιτροπή και παρά τις πιέσεις και τους κινδύ-
νους κράτησαν για μέρες. Στο τέλος νίκησαν.

Τον Σεπτέμβρη του 1942 το Εργατικό ΕΑΜ
οργάνωσε ένα ακόμα κύμα απεργιών που
απλώθηκε σε πολλούς κλάδους. Συμμετείχαν οι
“τριατατικοί”, οι τραπεζικοί, οι εργάτες της Ου-
λεν (ύδρευση), του Ηλεκτρικού Εργοστασίου,
του ΦΙΞ, τα Λιπάσματα στην Δραπετσώνα, οι λι-
γνιτωρύχοι της Καλογρέζας, πολλοί υφαντουρ-
γοί, λιμενεργάτες και σιδηροδρομικοί. Το σύν-
θημα ήταν: “Όχι άλλος χειμώνας σαν του 1941-
42” τότε που στις εργατογειτονιές θέριζε ο θά-
νατος από την πείνα και τις αρρώστιες.

Τα αιτήματα αυτών και άλλων απεργιών ή κι-
νητοποιήσεων που θα ακολουθούσαν, ήταν αυ-
ξήσεις στους μισθούς και επειδή το χρήμα δεν
είχε αξία, συσσίτια και εφοδιασμός με είδη
πρώτης ανάγκης. Η οργάνωση που εξασφάλιζε
ότι αυτά τα αγαθά θα πήγαιναν πράγματι στους
εργάτες και τις οικογένειές τους ήταν οι κατα-
ναλωτικοί συνεταιρισμοί, που στην ουσία επέ-
βαλαν τον εργατικό έλεγχο στη διάθεση των
τροφίμων.

Οι απεργίες δεν προκάλεσαν μόνο τη λύσσα
των συνεργατών των ναζί και των αρχών Κατο-
χής αλλά χτύπησαν και συναγερμό στην καρδιά
της αστικής τάξης. Τον Σεπτέμβρη του 1942 ο
διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Κ. Ζαβιτσιάνος
έλεγε στο ΔΣ της τράπεζας: 

«Και ενώ παντού βαδίζει ο κόσμος εις κατάρ-
γησιν της απεργίας, ενώ θεσπίζονται νόμοι τι-
μωρούντες τας απεργίας και με την ποινήν του
θανάτου ακόμη, εδώ, οι υπάλληλοι της Τραπέ-
ζης θεωρούν δικαίωμα ανεξέλεγκτον την απερ-

γίαν, άνευ μάλιστα αιτίας και αφορμής. Δύναται
να κηρύξουν απεργίαν όχι διά μίαν μέραν, όχι
διά μίαν εβδομάδα, αλλά δι’ εν έτος. Και κατά
την αντίληψην των απεργών η Τράπεζα ουδέν
δικαίωμα έχει να προασπίση εαυτήν και τα γενι-
κώτερα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετεί».

Τον Μάρτη του 1943 ήρθε μια αποφασιστική
καμπή, η γενική απεργία που ακύρωσε την «πο-
λιτική επιστράτευση» και οδήγησε σε παραίτη-
ση τη δεύτερη δωσιλογική κυβέρνηση του Ι. Λο-
γοθετόπουλου. Στις 19 Φλεβάρη, ο στρατηγός
Βίλχελμ Σπάιντελ –στρατιωτικός διοικητής νοτί-
ου Ελλάδας τότε- υπέγραψε το διάταγμα «περί

υποχρεωτικής εργασίας του αστικού πληθυ-
σμού της Ελλάδας». Το Διάταγμα δεν ανέφερε
ρητά ότι οι επιστρατευμένοι θα μεταφέρονταν
μέχρι και στα εργοστάσια στην Γερμανία.
Όμως, αυτή ήταν η γενική πεποίθηση. Η φασι-
στική κατοχή είχε ήδη βάλει όλες τις ελληνικές
επιχειρήσεις να δουλεύουν για τις παραγγελίες
της. Το παραπάνω βήμα, η επιστράτευση, είχε
μόνο μια πιθανή εξήγηση: οι εργάτες θα γίνον-
ταν σκλάβοι, είτε στην Ελλάδα είτε στην Γερμα-
νία.

Η αποφασιστική μέρα ήταν η 5 Μάρτη. Η Γε-
νική Απεργία κι οι διαδηλώσεις επισκίασαν τα

πάντα. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωσή τους
έπαιξε ο Νίκος Πλουμπίδης, μέλος του ΠΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ που καθοδηγούσε το Εργατικό
ΕΑΜ. Σε ένα σημείωμά του δέκα σχεδόν χρόνια
μετά, στις παραμονές της δολοφονίας του από
το μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς τον Μάρτη
του 1954, θυμόταν:

«Από το μεσημέρι της Τρίτης 4 του Μάρτη
δεκάδες χιλιάδες λαϊκοί αγωνιστές βρίσκονταν
σε πυρετώδη κίνηση. Τα τυπογραφεία και οι
πολύγραφοι δούλευαν αδιάκοπα. Πλακάτ, ση-
μαίες, συνθήματα ετοιμάστηκαν. Τα σχέδια πο-
ρείας του κάθε κλάδου καταστρώθηκαν. Χιλιά-

δες προκηρύξεις και τρυκ μοιράστηκαν. Οι συν-
δέσεις των διαφόρων κρίκων κανονίστηκαν. Τα
χωνιά τότε εφευρέθηκαν και τέθηκαν σε εφαρ-
μογή. Όλοι οι τομείς, όλα τα γρανάζια της πο-
λύπλοκης και πολύπλευρης μηχανής τέθηκαν
σε κίνηση κι άρχισαν ταχύτατα και κανονικά.
Ξημέρωσε η Τετάρτη 5 Μάρτη του 1943. Όλη η
κίνηση, όλες οι υπηρεσίες σταματημένες».

Ο Ι. Χανδρινός στο βιβλίο του «Το τιμωρό χέ-
ρι του λαού», για τον ΕΛΑΣ και την ΟΠΛΑ της
Αθήνας-Πειραιά, γράφει για τη «μάχη της
ασφάλτου» εκείνη τη μέρα. Χιλιάδες διαδηλω-
τές/τριες:

«Ξεχύθηκαν από τα σημεία προσυγκέντρω-
σης σε Πλατεία Κάνιγγος, Ομόνοια, Μοναστη-
ράκι, Μητρόπολη και Εξάρχεια στην Πανεπιστη-
μίου αντιμετωπίζοντας πραγματικά πυρά από
Αστυνομία, Χωροφυλακή, Ιταλούς Καραμπινιέ-
ρους και Γερμανούς που είχαν διαταγή να εμ-
ποδίσουν την κίνηση του πλήθους προς το
Υπουργείο Εργασίας. Σκληρές οδομαχίες, πε-
τροπόλεμος και χειροβομβίδες συγκλόνισαν
ξανά τους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο
κάνοντας τους πάντες να παρατηρήσουν με
θαυμασμό πως ‘αυτή η νεολαία δε διαλύεται
πια ούτε από άρματα μάχης’».

Τις σφαίρες που δολοφόνησαν διαδηλωτές
γύρω από το υπουργείο Εργασίας στις 5 Μάρ-
τη τις έριξε το απόσπασμα της Αστυνομίας Πό-
λεων που το φρουρούσε με επικεφαλής τον
υπαστυνόμο Παπαδάκη. Διοικητής της Αστυνο-
μίας Πόλεων ήταν ο Άγγελος Έβερτ. Ήταν ο
ίδιος που έδωσε την εντολή για να ανοίξουν
πυρ οι άνδρες του στο Σύνταγμα στις 3 Δεκέμ-
βρη του 1944. Κάποιοι από αυτούς ίσως συμμε-
τείχαν και στη σφαγή της 5 Μάρτη του 1943. Ο
Α. Έβερτ ήταν ο μπαμπάς του Μ. Έβερτ που
διέπρεψε σαν τραμπούκος ΕΚΟΦίτης στη δε-
καετία του ’60 πριν γίνει υπουργός και μετά αρ-
χηγός της ΝΔ στη δεκαετία του ’90. Η Δεξιά
έχει και αυτή την «συνέχειά της». 

Το διάταγμα της πολιτικής επιστράτευσης
αποσύρθηκε τελικά. Ήταν μια νίκη μοναδική για
όλη την Ευρώπη. Πουθενά αλλού η επιστράτευ-
ση του εργατικού δυναμικού για τις ανάγκες
της πολεμικής οικονομίας των ναζί δεν ακυρώ-
θηκε με μια μεγάλη εργατική εξέγερση. Γιατί
αυτό ήταν η Γενική Απεργία της 5 Μάρτη, μια
εργατική εξέγερση που τράβηξε μαζί της τη νε-
ολαία, τη «φτωχολογιά» που υπέφερε από τα
δεινά της κατοχής και του πολέμου.

Εξουσία
Ήδη η φωτιά της εξέγερσης είχε αρχίσει να

απλώνεται και στα χωριά, στην ύπαιθρο. Ο
ΕΛΑΣ, με «ψυχή» τον Άρη Βελουχιώτη, είχε αρ-
χίσει να αναπτύσσεται μαζικά και μετά την συν-
θηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας τον Σε-
πτέμβρη του ’43, η ανάπτυξή του πήρε ραγδαί-
ους ρυθμούς. 

Όταν τον Σεπτέμβρη του 1944 ο ΕΛΑΣ άρχι-
σε να απελευθερώνει τις πόλεις από τους ναζί
που υποχωρούσαν, ήταν πια μια δύναμη περισ-
σότερων από 130.000 ανταρτών -και ανταρτισ-
σών- στις τακτικές και εφεδρικές μονάδες του. 

Η εξουσία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στις περιοχές που
έλεγχε έχει τα χαρακτηριστικά κρατικής εξου-
σίας. Εκτός από την ένοπλη δύναμη του ΕΛΑΣ

και της Πολιτοφυλακής, δρούσαν εκεί οι θεσμοί
της τοπικής αυτοδιοίκησης, η λαϊκή δικαιοσύνη
με τα δικαστήρια και τους δικαστές της, και μια
σειρά οργανώσεις και θεσμοί που ρύθμιζαν τις
οικονομικές λειτουργίες. Η «κυβέρνηση του
Βουνού» η «Ελεύθερη Ελλάδα» καθιέρωσε μορ-
φές φορολόγησης: παρακράτημα στην παρα-
γωγή (κλιμακωτά) και εισφορά στο εμπόριο
(των προϊόντων που έμπαιναν στις ελεύθερες
περιοχές). 

Αυτή η εξουσία προχώρησε και στην έκδοση
του δικού της «νομίσματος»: ομόλογα με αντί-
κρισμα ποσότητες σιταριού μιας κι η δραχμή εί-
χε γίνει κουρελόχαρτο και η βρετανική αποστο-
λή είχε σταματήσει τη χρηματοδότηση. Οργα-
νώνονται σχολεία, νοσοκομεία και άλλες δομές
υγείας. Οργανώθηκε η βοήθεια σε πληθυσμούς
που είχαν πληγεί από τις εκκαθαριστικές επιχει-
ρήσεις του στρατού κατοχής, και σε πολύ φτω-
χούς ορεινούς πληθυσμούς. Για πρώτη φορά οι
εργάτες γης απέκτησαν ένα είδος συλλογικών
συμβάσεων, με τις αμοιβές ορισμένες σε ποσό-
τητες σταριού. Μόνο συνδικαλισμένοι εργάτες
θα μπορούσαν να προσληφθούν για τα έργα
που έκαναν οι αρχές της «ελεύθερης Ελλά-
δας». Οι αστοί, η κυβέρνηση του Καϊρου, για να
μη μιλήσουμε για τους δωσίλογους, μισούσαν
και φοβόντουσαν αυτή την εξουσία.

Συμβιβασμοί
Έτσι φτάσαμε στις 12 Οκτώβρη του 1944,

στο πανηγύρι της Απελευθέρωσης της Αθήνας.
Για δυο μέρες, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ κυριαρχού-
σαν στην πρωτεύουσα. Όμως, η συνέχεια δεν
ήταν η νίκη της Αντίστασης. Ήταν οι συμβιβα-
σμοί της ηγεσίας που είχαν ξεκινήσει καιρό
πριν. 

Η είσοδος στην κυβέρνηση των αστικών κομ-
μάτων που είχαν στήσει οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές
στη Μέση Ανατολή ήταν μια κορυφαία στιγμή
σε αυτή την πορεία. Η αρχική απόφαση για την
συγκρότηση μιας κυβέρνησης «Εθνικής Ενότη-
τας» περιλαμβανόταν στη Συμφωνία του Λιβά-
νου τον Μάη του 1944. Η ηγεσία του κινήματος
είχε στείλει εκεί την αντιπροσωπεία της επιμέ-
νοντας «τουλάχιστον 50% των υπουργείων» για
να καταλήξει σε έξι, και στο αίσχος της αποκή-
ρυξης του κινήματος των φαντάρων και των
ναυτών της Μέσης Ανατολής. Στα τέλη Αυγού-
στου πήρε πίσω και τον τελευταίο όρο της, να
μην είναι πρωθυπουργός ο Γ. Παπανδρέου.

Η συνέχεια ήρθε στις 26 Σεπτέμβρη με την
Συμφωνία της Καζέρτας (απ’ την ιταλική πόλη
όπου υπογράφτηκε). Με βάση τη συμφωνία,
όλες οι ένοπλες δυνάμεις και οργανώσεις στην
Ελλάδα περνούσαν στη δικαιοδοσία της κυβέρ-
νησης, που με την σειρά της έβαζε ένα Άγγλο
στρατηγό, τον Ρέτζιναλντ Σκόμπι, επικεφαλής
τους, με τον τίτλο του «Στρατηγού διοικούντος
τας εν τη Ελλάδι δυνάμεις». 

Από την Αθήνα μέχρι την Θεσσαλονίκη, εκεί-
νος ο Οκτώβρης του ’44 είναι μια μεγάλη από-
δειξη των απεριόριστων δυνατοτήτων του κινή-
ματος και της Αριστεράς. Η στρατηγική που εί-
χε σαν πυξίδα της όμως η ηγεσία του κινήμα-
τος οδηγούσε στο στόμωμα και το πισωγύρι-
σμα αυτών των δυνατοτήτων. Στο κέντρο της
ήταν η επιλογή ότι η εργατική τάξη δεν μπο-

ρούσε και δεν έπρεπε να πάρει την εξουσία, μια
επιλογή που είχε γίνει ήδη από τα μέσα της δε-
καετίας του ’30 όταν εγκατέλειψε την στρατηγι-
κή της σοσιαλιστικής επανάστασης. 

Αντί γι’ αυτό η σταθερή επιδίωξη της ηγεσίας
του ΚΚΕ στα χρόνια της Αντίστασης ήταν να γί-
νει εταίρος σε μια κυβέρνηση «εθνικής ενότη-
τας», δηλαδή συνεργασίας με τα αστικά κόμμα-
τα και τους «Μεγάλους Συμμάχους». Αυτό το
δρόμο τον βάδιζαν ήδη τα μεγάλα Κομμουνιστι-
κά Κόμματα στην Γαλλία και την Ιταλία. Πίστευε
ότι έτσι θα εξασφάλιζε ίσως και την πλειοψηφία
στις εκλογές που θα γίνονταν μεταπολεμικά.
Αυτός ο κοινοβουλευτικός δρόμος έφερνε τον
ένα συμβιβασμό μετά τον άλλο. 

Αυτό δεν σήμαινε ότι το κίνημα πήγε σπίτι του.
Οι μήνες από τον Οκτώβρη μέχρι τον Δεκέμβρη
του 1944 ήταν μήνες ταξικής και πολιτικής πό-
λωσης, που οδήγησε στην έκρηξη του «Κόκκινου
Δεκέμβρη». Ο κόσμος που υποδεχόταν τον Πα-
πανδρέου στις 18 Οκτώβρη και τον χειροκρο-
τούσε όταν έλεγε «θα ομιλήσωμεν και διά την
λαοκρατίαν» φώναζε στις 3 Δεκέμβρη στο Σύν-
ταγμα «Παπανδρέου παπατζή χίτης ήσουνα και
συ». Οι οργανώσεις του Εργατικού ΕΑΜ που
κρέμαγαν πανό στα αγγλικά Welcome Our Allies
τον Οκτώβρη, τον Δεκέμβρη πολεμούσαν στα
οδοφράγματα ενάντια στα αγγλικά τανκς.

Κάθε συμβιβασμός της ηγεσίας στη διάρκεια
της Αντίστασης, προκαλούσε διαμαρτυρίες, αμ-
φιβολίες και δυσαρέσκεια στον κόσμο που έδι-
νε το αίμα του για να συντρίψει το φασισμό αλ-
λά και για να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς
καταπίεση και εκμετάλλευση. Όμως, η αμφι-
σβήτηση και η διαμαρτυρία δεν μετατρέπεται
αυτόματα σε στρατηγική και πολιτικές επιλογές
που αλλάζουν τον ρου της ιστορίας. Για κάτι τέ-
τοιο χρειάζεται ένα επαναστατικό κόμμα. Η
απουσία του οδήγησε στη τραγωδία μια «νικη-
φόρας επανάστασης που χάθηκε». 

Λέανδρος Μπόλαρης

Η εργατική αντίσταση στη φασιστική κατοχή ξεκίνησε με την απεργία των εργαζόμενων της ΤΤΤ (14 Απρίλη 1942) 
και κορυφώθηκε με την απεργία ενάντια στην επιστράτευση το Μάρτη του 1943

Διαβάστε επίσης
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Ποιοι ήταν οι συνεργάτες των Ναζί
Η Βέρμαχτ στο Δεύτερο Παγ-

κόσμιο Πόλεμο αποτελούσε
έναν πολυεθνικό φασιστικό

στρατό. Έτσι, ο στρατός, για παρά-
δειγμα, που εισέβαλε στην Σοβιετική
Ένωση αποτελούνταν και από
600.000 Κροάτες, Ρουμάνους, Ιτα-
λούς, Σλοβάκους, Φιλανδούς, Δα-
νούς, Λετονούς, Ούγγρους, Ισπα-
νούς, ακόμα και Αλβανούς. 

Η Ελλάδα συνιστούσε μια μελανή
σελίδα για την γερμανική προπαγάν-
δα γιατί ήταν η μόνη χώρα της Ευ-
ρώπης που δεν παρείχε ταξιαρχίες
στην Βέρμαχτ. Η προσπάθεια του
στρατηγού Μπάκου και της κυβέρ-
νησης Τσολάκογλου που καταβλή-
θηκε ώστε να δημιουργήσουν μια
Κυανόλευκη Ταξιαρχία προσέκρου-
σε στην ανατίναξη των γραφείων
της φασιστικής ΕΣΠΟ στην Πατη-
σίων, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1942,
την «τρομοκρατία» που ασκούσε ο
ΕΛΑΣ και αργότερα η ΟΠΛΑ στους
επίδοξους Έλληνες στρατιώτες του
Ράιχ. Εντούτοις, οι Γερμανοί αναζη-
τούσαν μια δεύτερη ευκαιρία, ιδίως
από την στιγμή που μετά τα μέσα
του 1943 ο ναζιστικός στρατός σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετώπιζε
έλλειψη ανδρών. 

Ειδικά μετά τη συμμαχική νίκη στο
Ελ Αλαμέιν, τον Οκτώβριο του 1942,
και την αποβίβαση συμμαχικών
στρατευμάτων, τον επόμενο μήνα,
σε διάφορα σημεία των ακτών της
Αλγερίας και του Μαρόκου, οι Γερ-
μανοί βρέθηκαν μπροστά στο φά-
σμα μιας συμμαχικής αντεπίθεσης
από τα νώτα τους, στο «μαλακό
τους υπογάστριο», δηλαδή τη νότια
Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα.
Επιπλέον, συνεπεία και της μεγάλης
έκτασης των σαμποτάζ της ελληνι-
κής Αντίστασης, οι Γερμανοί έπρεπε
να αποκαταστήσουν, πάση θυσία,
τις ροές πρώτων υλών από το ελλη-
νικό έδαφος προς τα γερμανικά ερ-
γοστάσια.

Η οχύρωση, όμως, ιδιαίτερα της
Ελλάδας, απαιτούσε νέες δυνάμεις,
τις οποίες οι Γερμανοί δεν μπορού-
σαν καν να συντηρήσουν, ακόμα και
αν καταλήστευαν ανηλεώς την χώ-
ρα. Άλλωστε, η παγίδευση της
Έκτης Στρατιάς της Βέρμαχτ στο
Στάλιγκραντ και η τελική παράδοση
της, τον Φεβρουάριο του 1943, καθι-
στούσε αδύνατη τη μεταφορά καθε-
αυτό γερμανικών δυνάμεων στην Ελ-
λάδα. 

Ειδικά όταν το καλοκαίρι του 1943
γενικεύτηκαν οι συγκρούσεις με τον
ΕΛΑΣ λόγω της εντολής του Στρατη-
γείου Μέσης Ανατολής να παραπλα-
νηθούν οι Γερμανοί σε σχέση με την
επικείμενη συμμαχική απόβαση στην
Σικελία (σχέδιο Animals), η μόνη λύ-
ση για την Βέρμαχτ ήταν να αναζη-
τήσει επικουρικές δυνάμεις στην

ίδια την Ελλάδα. Ήταν, ωστόσο, κάτι
ιδιαίτερα σύνθετο γιατί είχε τρωθεί
το κύρος του ανίκητου γερμανικού
στρατού και οι Έλληνες ακροδεξιοί
στην πλειονότητα τους ήταν ιστορι-
κά υπό την επιρροή της Μεγάλης
Βρετανίας. Το πρόσκομμα αυτό
μπορούσε, όμως, να καμφθεί αφού
με ρητή εντολή του ίδιου του Χίτλερ,
τον Δεκέμβριο του 1943, είχε αντικα-
τασταθεί η φιλολογία της «νέας τά-
ξης πραγμάτων», με έναν άκρατο
αντικομμουνισμό που υπαινισσόταν
μια επικείμενη συνεργασία  της Γερ-
μανίας με τη Δύση κατά της Σοβιετι-
κής Ένωσης. 

Τάγματα Ασφαλείας
Σε εφαρμογή του σχεδίου αυτού,

ειδικά μετά την ιταλική συνθηκολό-
γηση, τον Σεπτέμβριο του 1943, οι
Γερμανοί, αφού έπνιξαν μαζικά στη
θάλασσα τους Ιταλούς στρατιώτες,
προχώρησαν άμεσα στον εξοπλισμό
και την μαζικοποίηση των Ταγμάτων
Ασφαλείας. Για τη συγκρότησή τους
αξιοποιήθηκε η υπάρχουσα Χωρο-
φυλακή, οι άνδρες τις οποίας είχαν
μαζικά μετατεθεί στις μεγάλες πό-
λεις, οι «άνευ θητείας χωροφύλα-
κες» που είχαν ήδη συγκροτήσει 19
τμήματα εθελοντών, αλλά και η εν-
τολή της κυβέρνησης Λογοθετόπου-
λου να ανοίξει τις φυλακές και να
στρατολογήσει τους πρώην καταδί-
κους. 

Όταν η αρχική απόπειρα ενεργο-
ποίησης των παλιών Σωμάτων Ασφα-
λείας φάνηκε να αποτυγχάνει, (η
απεργία στις 23 Ιουνίου του 1943
των αστυνομικών έδειξε ότι και εκεί

ασκούσε έλεγχο το ΕΑΜ) επιστρα-
τεύθηκαν κάποιοι απόστρατοι αξιω-
ματικοί, με επικεφαλής τους στρατη-
γούς Πάγκαλο και Γονατά, που επι-
καλέστηκαν και την ανάγκη προστα-
σίας της χώρας από την μοναρχία,
προσφέροντας άλλοθι σε αρκετούς
αξιωματικούς που αναζητούσαν την
επάνοδο στην ενεργό υπηρεσία, όν-
τας αποταγμένοι στα 1933 και 1935
μετά τα αποτυχημένα βενιζελικά
πραξικοπήματα. Με αυτούς συντάχ-
θηκαν αξιωματικοί του ΕΔΕΣ Αθή-
νας, τους οποίους ακόμα και ο Ζέρ-
βας είχε αποκηρύξει, καθώς και μέ-
λη οργανώσεων που είχαν έρθει σε
σύγκρουση με τον ΕΛΑΣ ή είχαν δια-
λυθεί από αυτόν και αναζητήσει
άσυλο σε γερμανικά στρατιωτικά
σώματα, όπως οι 200 άνδρες της
ΕΚΚΑ που κατέφυγαν στην Πάτρα
μετά την διάλυση της ΕΚΚΑ από τον
ΕΛΑΣ, τον Απρίλιο του 1944. 

Οι όλες επαφές με την γερμανική
διοίκηση έγιναν από τον  Ιωάννη
Βουλπιώτη, ελληνο-γερμανό «επεν-
δυτή» στη Θεσσαλονίκη, με τη συν-
δρομή του πρώην στρατιωτικού ακο-
λούθου της Γερμανίας στην Αθήνα
Κρίστιαν φον Κλεμ και του Αρχηγού
των Ες-Ες στην Ελλάδα Βάλτερ Σί-
μανα. Η τελευταία, με απόφαση της,

στις 19 Οκτωβρίου 1943, υπήγαγε
οργανωτικά τα Τάγματα στον γερμα-
νικό στρατό, οι άντρες των οποίων
έδωσαν όρκο ότι θα υπακούν απόλυ-
τα τον Αδόλφο Χίτλερ και τους γερ-
μανικούς στρατιωτικούς νόμους.

Ωστόσο, η απροθυμία κατάταξης
σε αυτά εξακολουθούσε. Και ήταν
τότε που επενέβησαν οι Βρετανοί,
μέσω κρυφών συνεννοήσεων μεταξύ
ακροδεξιών παραγόντων και του
βρετανού αξιωματικού του Ντοτ
Στότ, ώστε να δημιουργήσουν την
εντύπωση ότι η συγκρότηση των
Ταγμάτων είχε την βρετανική έγκρι-
ση. Τον Ιανουάριο του 1944, η πίεση
αυξήθηκε προς τους εν ενεργεία
αξιωματικούς, οι οποίοι κλήθηκαν να
καταταγούν υποχρεωτικά στα Τάγ-
ματα Ασφαλείας με κυρώσεις, τη
διακοπή χορήγησης κουπονιών δια-
τροφής, την αποστράτευση ή την
απώλεια του δικαιώματος σύνταξης.

Συγκρότηση
Τελικά κατέστη δυνατό να συγ-

κροτηθούν 4 Τάγματα στην Αθήνα
με δυναμικό 300 οπλίτες και 20
αξιωματικούς έκαστο. Η βασική εκ-
παίδευση δινόταν από την Μονάδα
του Άγνωστου Στρατιώτη, και στη
συνέχεια τα Τάγματα έφευγαν για
την ύπαιθρο, κυρίως τη δυτική Ελλά-
δα, την Εύβοια και την Πελοπόννη-
σο. Σε κάθε Τάγμα υπήρχε ως επικε-
φαλής ένας Γερμανός αξιωματικός.
Τα Τάγματα αυτά συγκρότησαν δύο
Συντάγματα, ένα των Αθηνών και
ένα της Πελοποννήσου με επικεφα-
λής τον υποστράτηγο Βασίλειο
Ντερτιλή, πατέρα του δολοφόνου
στο Πολυτεχνείο Νικόλαου. Πέρα
αυτών, σε ανάλογους σχηματισμούς
εντάχθηκαν και άτακτες δυνάμεις
που ασκούσαν τοπικές εξουσίες,
ιδίως στη Μακεδονία ή μειονοτικά
σώματα τοπικής εξουσίας (Τσάμη-
δες, Σλαβομακεδόνες, Πόντιοι, Βλά-
χοι), ή ομάδες πλήρως ενταγμένες
στον γερμανικό στρατό, όπως το
τάγμα του Γεωργίου Πούλου, καθώς
και στρατιωτικοποιημένα φασιστικά
κόμματα (ΕΚΕ, ΕΣΠΟ, ΟΕΔΕ, ΕΕΕ,
ΕΑΣΑΔ κ.α). Συστατικό ρόλο στην
συγκρότηση των Ταγμάτων έπαιξαν
και το Ι και ΙΙΙ Αστυνομικά Τάγματα
Εθελοντών και η Ειδική Υπηρεσία
Ασφαλείας, που διοικούσε ο Λάμ-
που, όσο και το Μηχανοκίνητο Τμή-
μα της Αστυνομίας Πόλεων του
Μπουραντά. Παράλληλα, στην Πε-
λοπόννησο ιδρύθηκαν και ειδικά
Τάγματα, ως  «Πρότυπα Τάγματα
Χωροφυλακής», υπό τον  έλεγχο του
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Τα Τάγματα πραγματοποιούσαν
εφόδους για να συλλάβουν και να
απαγχονίσουν ΕΑΜικούς, εκδίωκαν
μη εγκεκριμένους ασθενείς από νο-
σοκομεία, επέδραμαν σε σπίτια, λεη-

λατώντας τα, ξυλοκοπούσαν πολίτες
και βίαζαν γυναίκες, έκαιγαν οικίες
και μαγαζιά σε εφαρμογή συμβολαί-
ων θανάτου, ενώ είχαν μετατρέψει
τοπικές φυλακές και ορφανοτρο-
φεία (Χατζηκώστα, Φυλακές Χαϊδα-
ρίου κ.α), σε  ειδικούς τόπους βασα-
νιστηρίων και εκτελέσεων. Από τον
Ιούνιο του 1944 οργάνωναν και εκτε-
λούσαν όλα τα μπλόκα των Γερμα-
νών στην Αθήνα και συνόδευαν τα
SS στις μαζικές επιδρομές τους στις
συνοικίες της Αθήνας. Φρουρούσαν
τα πτώματα όσων κρεμούσαν οι Γερ-
μανοί, έτσι ώστε να μην τα απομα-
κρύνουν οι συγγενείς και να παρα-
μένουν σε δημόσια θέα για εκφοβι-
σμό, αλλά και βοήθησαν στον εντο-
πισμό, τη σύλληψη και την μεταφο-
ρά Εβραίων στα γερμανικά στρατό-
πεδα. Οργάνωσαν δίκτυα μαύρης
αγοράς και υφαρπαγής περιουσιών
αλλά και λαθρεμπορίου στην Αθήνα.
Πρωτίστως, όμως, ανέλαβαν να απο-
τελέσουν την οπισθοφυλακή των
υποχωρούντων Γερμανών στην Απε-
λευθέρωση. 

Όπως ήταν φυσικό κέρδισαν γρή-
γορα το ενδιαφέρον των Βρετανών
που αναζητούσαν διακαώς αντίβαρο
στον ΕΛΑΣ. Για αυτό καθυστέρησαν
να τα αποκηρύξουν (το έκαναν μόνο
ως δέλεαρ για να συμμετάσχει το
ΕΑΜ στη Συμφωνία της Καζέρτας)
και επέβαλαν την αναίμακτη παρά-
δοση τους στην βρετανική διοίκηση.
Μόνο αυτοδικίες έξαλλων πολιτών,
όπως στον Μελιγαλά, τους απέδω-
σαν κάποια τιμωρία. Έτσι, κατέλη-
ξαν στο στρατόπεδο στο Γουδί, πα-
ρέμειναν εκεί οπλισμένοι και σε
στρατιωτική ετοιμότητα, για να χρη-
σιμοποιηθούν με βρετανικές στολές
στη μάχη των Δεκεμβριανών.

Ήταν αναμενόμενο μετά τη Συμ-
φωνία της Βάρκιζας να αξιοποι-
ηθούν στη συγκρότηση του παρα-
κράτους που επέβαλε την «λευκή
τρομοκρατία», να διακριθούν στον
Εθνικό Στρατό ή στα βοηθητικά του
σώματα (ΜΑΥ, ΜΑΔ) στον εμφύλιο
και να αναλάβουν τις εκτελέσεις και
τους αποκεφαλισμούς των αιχμαλώ-
των του ΔΣΕ. Στη συνέχεια μορφο-
ποιήθηκαν ως ημιστρατιωτικά σώμα-
τα στην ύπαιθρο, τα περιβόητα Τάγ-
ματα Εθνοφυλακής Αμύνης (ΤΕΑ).
Θα αφομοιωθούν σταδιακά και στον
στρατό, όπου και θα αποτελέσουν
το δυναμικό της Χούντας. Στην με-
ταπολίτευση έγινε απόπειρα ανα-
σύνταξης τους, βάζοντας βόμβες σε
κινηματογράφους («Έλλη», «Ρεξ) και
αριστερά κομματικά γραφεία (1978).
Πρόσφατα ενέπνευσαν τα Τάγματα
Εφόδου της «Χρυσής Αυγής». 

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος 
είναι ιστορικός και καθηγητής 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος
δίνει την αλήθεια 
για τους 
Ταγματασφαλίτες

Στη φωτό πάνω αξιωματικοί ναζί εκπαιδεύουν ταγματασφαλίτες. 
Κάτω, Γερμανοτσολιάδες σε δράση



Η αντίσταση στον φασισμό είναι πανευ-
ρωπαϊκό φαινόμενο αφ’ ότου αυτός
εμφανίζεται στον μεσοπόλεμο, όταν

μεγάλα τμήματα της αστικής τάξης αποδέχον-
ται τη βία που ασκεί στους αντιπάλους του και
στηρίζουν τον ολοκληρωτικό χαρακτήρα του
στην κοντόφθαλμη προσπάθεια τους να προ-
στατέψουν τα συμφέροντά τους.

Με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
η αντίσταση στον φασισμό παίρνει νέα διάστα-
ση και έκταση και από πολιτικά επιλήψιμη πρα-
κτική για τις αστικές κυβερνήσεις που κατευ-
νάζουν τον Χίτλερ μετατρέπεται σε στρατηγι-
κή αναγκαιότητα. Η απειλή της επικράτησης
του φασισμού είναι τόσο μεγάλη ώστε ο ίδιος
ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Winston Chur-
chill, με την πτώση της Γαλλίας το καλοκαίρι
του 1940, ζητάει την ανάπτυξη της Αντίστασης
σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα βρετανικά σχέδια για τη μορφή της Αντί-
στασης, ώστε να την ελέγχουν, δεν ταυτίζον-
ται φυσικά με τα κινήματα της Αντίστασης που
αναπτύσσονται στην κατεχόμενη Ευρώπη όταν
οι κατακτημένοι λαοί παίρνουν την υπόθεση
στα χέρια τους. 

Η περίπτωση της Ελλάδας είναι χαρακτηρι-
στική. Οι πρώτες αντιστασιακές πράξεις, οι
πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις, πριν ακό-
μα καταληφθεί η Κρήτη στα τέλη Μαϊου 1941,
όταν αφαιρείται το ναζιστικό σύμβολο από την
Ακρόπολη από τον Μανώλη Γλέζο και τον Λά-
κη Σάντα, υπογραμμίζουν το αντιστασιακό
φρόνημα του ελληνικού λαού όπως έχει επιση-
μάνει ο Νίκος Σβορώνος.

Αντίσταση
‘Οσοι διασώζουν Άγγλους και Νεοζηλανδούς

ξεκομμένους στρατιώτες και αργότερα Εβραί-
ους, γνωρίζουν πολύ καλά τι διακινδυνεύουν.
Το πέρασμα στην οργανωμένη αντίσταση είναι
η φυσική εξέλιξη τέτοιων πράξεων. Γρήγορα η
αντίσταση γίνεται υπόθεση του λαού που προ-
βάλλει για να καλύψει το πολιτικό κενό που
έχει προκαλέσει η κατάρρευση της δικτατο-
ρίας του Μεταξά. Αυτοί που τον διοικούσαν, ο
βασιλιάς Γεώργιος και η βιαστικά σχηματισμέ-
νη κυβέρνηση Τσουδερού, έχουν φύγει στην
Αίγυπτο για να συνεχίσουν τον πόλεμο. Κύριος
όμως στόχος είναι να επιστρέψουν στην εξου-
σία εξαγνισμένοι ως καθεστώς, στο τέλος του
πολέμου με την υποστήριξη των Άγγλων. Η
απάντηση στο κάλεσμα του ΚΚΕ τον Ιούλιο του
1941 για ίδρυση εντός μετώπου εθνικής απε-
λευθέρωσης, η ίδρυση του Εθνικού Εργατικού
Απελευθερωτικού Μετώπου που ακολούθησε
τον ίδιο μήνα και του ΕΑΜ τον Σεπτέμβριο προ-
καλεί τη συσπείρωση μεγάλων τμημάτων του
ελληνικού λαού. Προκαλεί όμως ταυτόχρονα
διάχυτο φόβο στην αστική πολιτική ηγεσία που
εξακολουθεί να παραμένει παροπλισμένη, ήδη
από τη δικτατορία του Μεταξά, αναμένοντας
την επιστροφή της στην εξουσία.

Αυτοί που πρωταγωνίστησαν στην ψήφιση
του Ιδιώνυμου το 1929 και τότε φυλάκισαν και
εξόρισαν αυτούς που το 1944 συγκροτούν το
ΕΑΜ, είναι οι ίδιοι που ανησυχούν και προειδο-
ποιούν το έτερον τους ήμισυ, την Κυβέρνηση
Εξορίας, ότι η ανάπτυξη της ένοπλής αντίστα-
σης θα ανατρέψει την υφιστάμενη κοινωνική
ιεραρχία.

Είναι ενδεικτικό της πλήρους αντίθεσης που
διαμορφώνεται για την αντίσταση ότι ο φόβος
για κοινωνική ανατροπή που επισημαίνει ο
Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, ο εκλεγμένος πρω-
θυπουργός στις εκλογές του 1946, διατυπώνε-

ται ταυτόχρονα με τις παλλαϊκές διαδηλώσεις
του ελληνικού λαού που καταργούν την πολιτι-
κή επιστράτευση. Αυτή η πολιτική στάση και οι
πολιτικές ενέργειες που θα την πλαισιώσουν,
αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα μίας ευρεί-
ας και σαφέστατα επιλήψιμης συμμαχίας,
επειδή θα συμπεριλαμβάνει και δοσιλογικά
τμήματα, απέναντι σε μία Αντίσταση που είναι
ένοπλη, ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της χώ-
ρας και ελέγχεται από το ΕΑΜ/ΚΚΕ. Ο λόγος
συγκρότησης αυτής της συμμαχίας είναι να
εμποδιστεί το ΕΑΜ να καταλάβει την εξουσία

κατά την υποχώρηση των Γερμανών. Μπροστά
στον κίνδυνο αυτό παραμερίζονται και οι τε-
λευταίοι ηθικοί ενδοιασμοί, που ενδεχομένως
υπάρχουν, των εκπροσώπων της αστικής τά-
ξης για τη συνεργασία με οργανώσεις και
στρατιωτικά τμήματα που εξοπλίζονται και συ-
νεργάζονται με τους Γερμανούς ώστε να εν-
ταχθούν και αυτές στο αντίπαλο δέος που
συγκροτείται απέναντι στο ΕΑΜ/ΚΚΕ.

Αυτές οι προσπάθειες, με την πρωτοβουλία
των Άγγλων, αρχίζουν σταδιακά να υλοποιούν-
ται από το καλοκαίρι του 1943 όταν ολοκληρώ-

νεται με επιτυχία η επιχείρηση παραπλάνησης
των Γερμανών ότι η συμμαχική απόβαση αντί
της Σικελίας θα γινόταν στην Ελλάδα. Από το
σημείο αυτό, η Αντίσταση για τους Άγγλους
μετατρέπεται πλέον από στρατιωτική ανα-
γκαιότητα σε πολιτική απειλή για τα συμφέρον-
τα τους αλλά και της αστικής πολιτικής τάξης
η οποία, παροπλισμένη από τη δικτατορία του
Μεταξά, ανακαλείται στην ενεργό υπηρεσία
ώστε να μειωθεί η εντύπωση της εκτεταμένης
επέμβασης του ξένου παράγοντα.

Το πρόβλημα της εξουδετέρωσης της ΕΑΜι-
κής Αντίστασης κυριαρχεί στις πολιτικές εξελί-
ξεις. Στο πλαίσιο μίας σχηματικής θεώρησης
το πρόβλημα αυτό διατρέχει όλη την περίοδο
από τη συμμετοχή του ΕΑΜ στην Κυβέρνηση
Εθνικής Ενότητας, στα τέλη του Αυγούστου
1944, μέχρι το τέλος του Εμφυλίου πέντε χρό-
νια αργότερα.

Οι μεταπολεμικές δεκαετίες που ακολούθη-
σαν στιγματίζονται μέχρι και την προδοσία της
Κύπρου από τη θεσμική και μακροχρόνια κα-
ταστολή που εφαρμόστηκε στη μάταιη προ-
σπάθεια να εξαλειφθεί η εμπιστοσύνη στην
ικανότητα των λαϊκών δυνάμεων να αντιστέ-
κονται και να αυτοδιοικούνται.

Απήχηση
Οι εναλλακτικές και πρωτοπόρες προτάσεις

διατυπώθηκαν, εξελίχθηκαν, και εφαρμόστηκαν,
στο σύντομο διάστημα που επέτρεψαν οι πολιτι-
κές συνθήκες, στη διάρκεια της τριπλής και ιδι-
αίτερα σκληρής κατοχής. Η απήχηση που είχε
το κίνημα της Αντίστασης σε ευρύτατα κοινωνι-
κά στρώματα εξακολουθεί να απασχολεί την
έρευνα και να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολι-
τικής αντιπαράθεσης 75 χρόνια μετά τα γεγονό-
τα και τις εξελίξεις που αυτό προκάλεσε. Το γε-
γονός ότι η περίοδος αυτή αποτελεί τομή στην
σύγχρονη ελληνική ιστορία προκύπτει από την
έρευνα που συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον,
ιδιαίτερα από τις νεότερες γενιές ιστορικών αλ-
λά και από την προσπάθεια αναθεώρησης της.

Στις αρχές του 21ου αιώνα εμφανίζεται η
πρώτη προσπάθεια αναθεώρησης, μέρος ενός
ευρύτερου ευρωπαϊκού φαινομένου. Ουσια-
στικά επαναλαμβάνει τα ψυχροπολεμικά επι-
χειρήματα που διατυπώθηκαν από τα κυβερνη-
τικά κέντρα προπαγάνδας στη διάρκεια του
Εμφυλίου.

Η τελευταία απόπειρα επέμβασης είναι μέ-
ρος μίας ευρύτατα συντονισμένης γερμανικής
προσπάθειας. Πραγματοποιείται στα πλαίσια
επιστημονικοφανούς παρέμβασης που στηρί-
ζονται από κρατικές πρωτοβουλίες και στο-
χεύουν στην άλωση των νέων με σειρά προ-
γραμμάτων, υποτροφιών και συνεδρίων με τη
συνδρομή μίας ομάδας ιστορικών πρόθυμων
να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένη αλήθεια.
Στόχος είναι να απαλειφθούν τα μελανά ση-
μεία της γερμανικής κατοχής εναντίον του ελ-
ληνικού λαού που αντιστεκόταν.

Είναι προφανές ότι η Αντίσταση ενοχλεί ιδι-
αίτερα όταν συνοδεύεται από μαζικότητα, αλ-
ληλεγγύη και αγωνιστικότητα τα χαρακτηριστι-
κά της Αντίστασης του ελληνικού λαού ενάντια
στον φασισμό στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.

Προκόπης Παπαστράτης*
Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2020

*Ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο Πάντειο

Νο 1445, 27 Οκτώβρη 202080 χρόνια από το ΟΧΙ εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Μαζικότητα, αλληλεγγύη, αντίσταση

Στους δρόμους της Αθήνας

28 Οκτωβρίου 1940. Η φασιστική Ιταλία επιτίθεται στην Ελλάδα. Νομίζει ότι η κυβέρ-
νηση Μεταξά, η οποία από τον Αύγουστο του 1936 είχε εφαρμόσει ένα φασιστοει-
δές καθεστώς θα παρέδιδε αμαχητί την Ελλάδα. Όμως η βασιλική κυβέρνηση Με-

ταξά ήταν εξάρτημα της αγγλικής πολιτικής από τα βασιλικά ανάκτορα του Γεωργίου Β'. Ο
πρωθυπουργός Μεταξάς δηλώνει στον ιταλό πρέσβη με το ΟΧΙ ότι η Ελλάδα δεν παραδίδεται.

Εκείνο το πρωί της 28/10/1940, από το ραδιόφωνο που είχαν μερικοί, από τις εφημερί-
δες, από τις σειρήνες, ο ελληνικός λαός μαθαίνει την έναρξη του πολέμου. Μεγάλη διαδή-
λωση στην Αθήνα και άλλα μέρη της χώρας. Ήταν ένα αντιφασιστικό ξέσπασμα. Η αστυνο-
μία δεν τολμάει να επέμβει ενάντια στις πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Για τον πολύ λαό που
υπέφερε από την Βασιλο-δικτατορία του Μεταξά με στερήσεις και τρομοκρατία ήταν ένα
ξέσπασμα στους δρόμους. Τα σχολεία, οι πανεπιστημιακές σχολές, όλοι στη διαδήλωση. Ο
λαός διαδηλώνει κατά του φασισμού και έτσι κατά της κυβέρνησης Μεταξά και καταστρέ-
φει ό,τι προπαγανδιστικό ιταλικό υπάρχει σε μαγαζιά, ινστιτούτα, εταιρίες.

Ο πόλεμος για τον πολύ λαό είναι αντιφασιστικός. Αμύνεται και αντιμετωπίζει το φασιστι-
κό ιταλικό καθεστώς. Ο ελληνικός λαός είχε υποστεί πολλά από τις συλλήψεις, εξορίες, βα-
σανιστήρια, όλων των αντιφρονούντων. Αξιωματικών, Φιλελεύθερων, Κομμουνιστών, Σοσια-
λιστών, Αγροτιστών, Αρχειομαρξιστών, Τροτσκιστών. Ακόμη και συντηρητικοί πολιτικοί
όπως ο Μιχαλακόπουλος, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν. Τα
συνδικάτα κρατικοποιήθηκαν, συνδικαλιστές κάθε άποψης εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν από
τον υφυπουργό Εργασίας Δημητράτο.

Εκείνη την ημέρα, ο λαός διαδηλώνει κατά του Φασισμού αλλά και της φασίζουσας δι-
κτατορίας Μεταξά, του χαφιεδισμού, της παρακολούθησης κάθε εκδήλωσης. Πετάνε από
πάνω τους τη λογοκρισία της μεταξικής αστυνομίας. Οι γελοιογραφίες, τα τραγούδια της
εποχής, οι επιθεωρήσεις στα θέατρα γελοιοποιούν παντού τον φασισμό και έμμεσα βέβαια
το δικτατορικό καθεστώς Μεταξά. Και ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται για πολλούς μήνες στα
Αλβανικά βουνά, ο βασιλιάς, ο Μεταξάς, ο Αρχηγός του Επιτελείου Παπάγος δεν τόλμησαν
να πάνε ούτε μια επίσκεψη στο Μέτωπο, το Μέτωπο κατά του Ιταλικού φασισμού.

Παρά τις θυσίες, τους θανάτους, τραυματισμούς, υλικές καταστροφές, η Ελλάδα άλλαζε.
Αμέσως μετά την γερμανική επίθεση και κατάληψη της χώρας από τον στρατό της Ναζιστικής
Γερμανίας, εκεί που νόμιζαν ότι ο λαός είχε ηττηθεί από την μεταξική δικτατορία και στη συνέ-
χεια από την ξένη κατοχή, αρχίζει η Αντίσταση. Από το 1941 μεγαλώνει η Αντίσταση σε πόλεις
και χωριά. Εμφανίζεται το Αντάρτικο που γίνεται Απελευθερωτικός Στρατός, με επικεφαλής
τον Άρη Βελουχιώτη. Ένα ολόκληρο Λαϊκό Κράτος των Βουνών, με Αυτοδιοίκηση, Αυτοάμυνα,
Λαϊκή Δικαιοσύνη. Δημιουργούνται νέοι θεσμοί. Μια άλλη μεγάλη ιστορία των αγώνων του ελ-
ληνικού λαού, για την οποία ίσως έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μιαν άλλη φορά.

Δημήτρης Λιβιεράτος, Ιστορικός, συγγραφέας

Υ.Γ Εκείνη τη μέρα, 28 Οκτωβρίου 1940 ήμουνα και εγώ εκεί στους δρόμους της Αθήνας.
Μια μέρα που σημαδεύει μια ολόκληρη ζωή.
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Στις 11 Νοέμβρη δικάζεται ο χρυσαυγίτης
της Σαλαμίνας, που με την κάλυψη της αστυνο-
μίας έκανε επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Τη Δευτέρα 18 Μάρτη 2019, κινούμενος μαζί με
άλλον ένα πάνω σε μηχανή πλησίασε τον πακι-
στανό μετανάστη Χασάν Ραζά και άρχισε να
τον βρίζει και να τον απειλεί. Όταν ο Χασάν Ρα-
ζά πήγε στο τμήμα και ζήτησε να υποβάλει μή-
νυση, ο αστυνομικός στον οποίο απευθύνθηκε
τον ρωτούσε με απειλητικό ύφος για να τον
αποτρέψει “Θέλεις να κάνεις μήνυση;” Αργότε-
ρα ο χρυσαυγίτης εμφανίστηκε μαζί με άλλους
στο τμήμα και απειλούσαν το θύμα, με την
κραυγαλέα ανοχή του ΑΤ Σαλαμίνας.

Χρειάστηκε η παρέμβαση του Τμήματος Ρα-
τσιστικής Βίας για να γίνει η σύλληψη του δρά-
στη. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, ένα ακόμη θύμα

του ίδιου, ο Μοχάμεντ Χαμζά, πήγε να υποβάλει
μήνυση έχοντας φωτογραφία του χρυσαυγίτη
και η μήνυση δεν έγινε δεκτή. Μετά την επίθεση
στον Χασάν Ρεζά η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή της
κατήγγειλε: “Ποιες είναι οι σχέσεις του Αστυνο-
μικού Τμήματος Σαλαμίνας με τους νεοναζί της
Χρυσής Αυγής; Απλά, συγκαλύπτει την δράση
των νεοναζί της περιοχής απερίφραστα.”

Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Σαλαμίνα
έκλεισαν τον Σεπτέμβρη του 2019. Η εγκλημα-
τική δράση των χρυσαυγιτών της Σαλαμίνας
ήταν γνωστή. Μέσα σε αυτή και μια από τις επι-
θέσεις στον Βαγγέλη Παπαμιχαήλ, μέλος της
νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και επίθεση σε συγ-
κέντρωση της ΟΡΜΑ στο Εργατικό Κέντρο. Ο
Βαγγέλης Παπαμιχαήλ, στοχοποιημένος προ-
φανώς από τον πυρήνα Σαλαμίνας, δέχτηκε μια
ακόμη άγρια επίθεση στο Πέραμα καθώς πή-
γαινε στη συναυλία για τα 5 χρόνια από τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα και χρειάστηκε να
νοσηλευτεί.

Α.Φ.

“Η 7 Οκτώβρη άνοιξε μια νέα σελίδα
στο εργατικό, λαϊκό κίνημα”, ανα-
φέρει στον τίτλο της η Απόφαση

της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ βάσει της οποίας θα
ακολουθήσει γύρος συνελεύσεων των τοπικών
επιτροπών και συνεδρίαση του Πανελλαδικού
Συντονιστικού με “στόχο την ενεργοποίηση και
στράτευση όλου του μάχιμου δυναμικού της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το πλατύ άνοιγμα στον κόσμο της
δουλειάς, με εκδηλώσεις και εξορμήσεις σε
όλη την χώρα τους επόμενους μήνες”. Όπως
αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η Απόφαση: 

“Η μεγαλειώδης συγκέντρωση στις 7/10 έξω
από το Εφετείο και η καταδίκη της ΧΑ σαν εγ-
κληματική οργάνωση αποτελούν καρπό της
μακρόχρονης δράσης του αντιφασιστικού κι-
νήματος με καθοριστική την συμμετοχή των
δυνάμεων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. 

Η νίκη βασίστηκε σε συγκεκριμένες πολιτι-
κές επιλογές. Η ίδια η απόφαση ότι το αντιφα-
σιστικό κίνημα θα είχε τη δική του Πολιτική
Αγωγή στη δίκη ήταν μια από αυτές... Η σύν-
δεση της αντιφασιστικής πάλης με την πάλη
ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις κυβερνήσε-
ων και ΕΕ, δηλαδή ενάντια στο θερμοκήπιο
της ακροδεξιάς και των φασιστών, η ανάδειξη
του ταξικού χαρακτήρα του φασισμού σαν το
βαθύ βρώμικο χέρι του συστήματος που αφαί-
ρεσε από τους φασίστες την δήθεν «αντισυ-

στημική προβιά» που προσπαθούσαν να φορέ-
σουν, ήταν μια άλλη κρίσιμη επιλογή... 

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποτύχει ριζικά
στην αντιμετώπιση της πανδημίας... Αντίστοιχα
σε κρίση είναι η βαθιά αντιλαϊκή οικονομική
πολιτική της... Η φιλολογία για τον «πακτωλό»
των δις από την ΕΕ δεν μπορεί να κρύψει ότι

πρόκειται βασικά για δάνεια, που θα διοχετευ-
τούν στις τομείς προτεραιότητας των πολυε-
θνικών... Η πρόβλεψη της κυβέρνησης στο
Προσχέδιο του Προϋπολογισμού είναι ότι το
2021 θα κάνει ένα απότομο άλμα 5,2 ποσοστι-
αίων μονάδων μέσα σε μια και μοναδική χρο-
νιά. Πρόκειται για κλιμάκωση των επιθέσεων

στην εργατική τάξη και τη νεολαία σε όλα τα
επίπεδα... 

Ο άδικος και αντιδραστικός ανταγωνισμός
των δυο αρχουσών τάξεων στην Ανατολική
Μεσόγειο τροφοδοτείται και τροφοδοτεί τους
γενικότερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς
στην περιοχή για τον έλεγχο των υδρογοναν-
θράκων, των «δρόμων» του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου.

Ταυτόχρονα, όλες οι εξελίξεις δείχνουν ότι η
πραγματική αντιπολίτευση δεν γίνεται στα
έδρανα της βουλής αλλά στους δρόμους του
αγώνα. Αυτό είναι σαφές για την «αντιπολίτευ-
ση» του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που πραγματικά φοβά-
ται η κυβέρνηση και η άρχουσα τάξη είναι την
οργή και τη συλλογική δράση της εργατικής
τάξης και της νεολαίας. Θυμούνται το σεισμό
που σάρωσε τις μνημονιακές κυβερνήσεις το
2010-12. Βλέπουν με φόβο το κύμα των εξε-
γέρσεων, των αγώνων και της ριζοσπαστικο-
ποίησης που αγκαλιάζει ολόκληρο τον πλανή-
τη, με κορυφαίο παράδειγμα το κίνημα στις
ΗΠΑ που εμπνέει και τους δικούς μας αγώνες
εδώ... Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μπαίνει στις μάχες που ανοίγουν στο άμε-
σο διάστημα”.

Ολόκληρο το κείμενο της Απόφασης μπορεί-
τε να διαβάσετε εδώ: https://antarsya.gr/no-
de/5772 
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ Μια νέα σελίδα

Δίκη Χρυσαυγίτη
Σαλαμίνας

Μήνυμα από τους γονείς Λουκμάν VODAFONE
“Να σταματήσουν άμεσα οι απολύσεις εν

μέσω πανδημίας”, ζητάει το σωματείο ερ-
γαζομένων της Vodafone. Γι' αυτό προχώ-
ρησε σε στάση εργασίας τη Δευτέρα 26/10
στο τμήμα εξυπηρέτησης εταιρικών πελα-
τών – 1399. Όπως καταγγέλλει το σωματείο
στο συγκεκριμένο τμήμα από τον Αύγουστο
έχουν φύγει 18 εργαζόμενοι συνολικά. Από
τον Φλεβάρη σε όλη την εταιρία έχουν απο-
λυθεί ή αναγκαστεί σε παραίτηση εκατον-
τάδες εργαζόμενοι που αναπληρώνονται
από μικρότερο αριθμό, χειρότερα αμοιβό-
μενων και εργολαβικών εργαζόμενων. 

Επίσης, οι εργαζόμενοι μιλούν για εκφο-
βισμό και στοχοποίηση των παλαιότερων
με γενικόλογες και αόριστες κατηγορίες,
αλλά και την αφόρητη πίεση στους νεο-

προσληφθέντες, ακόμα και κατά τη διάρ-
κεια της δουλειάς. Με αυτόν τον τρόπο
προσπαθούν να τους εξαναγκάσουν σε
εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας και μετά
από λίγο σε παραίτηση. Με αυτές τις συν-
θήκες “ανακύκλωσης” του προσωπικού, την
καταπάτηση κάθε εργασιακού δικαιώματος
και τη μείωση του κόστους, σύμφωνα με
ανακοίνωση του σωματείου, έχουν ταυτό-
χρονα οδηγήσει σε πολύ χειρότερες υπη-
ρεσίες, σε “κατάρρευση των επικοινωνιών
πριν περίπου από 1 μήνα, αδυναμία ορθής
λειτουργίας λογισμικού και συστημάτων με-
τά από εργασίες αναβάθμισης, η οποία συ-
νεχίζεται για 3η εβδομάδα, συνεχή σφάλ-
ματα στην εξυπηρέτηση και καταγραφή αι-
τημάτων, κλπ”.

Όχι στις απολύσεις

Η οικονομία καταρρέει
Συνέχεια από τη σελ. 2

Η εξέγερση όμως των “από τα κάτω” δεν τους αφήνει κανένα περιθώριο να ελπίσουν καν
ότι θα μπορέσουν να επιβάλλουν τη λιτότητα που “απαιτείται” για να σωθεί το σύστημα.

Τα αφεντικά δεν αρνούνται απλά να πληρώσουν για να σωθεί το σύστημά τους από την
κρίση: προσπαθούν να αξιοποιήσουν την κρίση για να αποσπάσουν ακόμα περισσότερο
πλούτο. Και αυτή είναι η δεύτερη αιτία για την οποία δεν δουλεύουν τα μέτρα. Τα τρισεκα-
τομμύρια που τυπώνουν οι κεντρικές τράπεζες καταλήγουν με μαθηματική ακρίβεια στις
τσέπες των πλούσιων και των ισχυρών που τρέχουν να τα “επενδύσουν” στα χρηματιστή-
ρια και τα κρατικά ομόλογα. “Οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη είδαν τις περιουσίες
τους να αυξάνουν κατά 27,5% από τον Απρίλη ως τον Ιούλη”, έγραφε στις αρχές Οκτώβρη
το BBC. Ούτε μια δεκάρα σχεδόν από αυτόν τον πακτωλό των χρημάτων δεν έχει ξοδευτεί
για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Τα μεγάλα χρηματιστήρια του
πλανήτη -της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης, του Παρισιού, του Τόκιο και
της Σανγκάης βρίσκονται σχεδόν όλα σε “ιστορικά υψηλά επίπεδα”. Και οι αποδόσεις των
ομολόγων του δημοσίου -ακόμα και της χρεοκοπημένης Ελλάδας- έχουν πέσει σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα. Χρήματα υπάρχουν, για να θυμηθούμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Αλλά
βρίσκονται στα λάθος χέρια. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Νέο μήνυμα στην ΚΕΕΡΦΑ και την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας έστειλαν οι γονείς του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν, μετά την απόφαση φυλάκισης της πλειοψηφίας των χρυσαυγιτών, ανάμεσα στους
οποίους βρίσκονται και οι δολοφόνοι του παιδιού τους, Στεργιόπουλος και Λιακόπουλος. Οι δυο
χρυσαυγίτες, που είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα με ισόβια κάθειρξη, είχαν αφεθεί ελεύθεροι μετά
το Εφετείο, καθώς τους είχαν αναγνωριστεί ελαφρυντικά. Τώρα επιστρέφουν στη φυλακή καταδι-
κασμένοι για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση.

«Η απόφαση του δικαστηρίου να στείλει φυλακή τους δολοφόνους του Παύλου Φύσσα και του
παιδιού μας, του Σαχζάτ Λουκμάν δεν μπορεί να αποκαταστήσει την μεγαλύτερη αδικία, την αφαί-
ρεση της ζωής δύο νέων εργατικών παιδιών. Ο πόνος είναι χαραγμένος στην καρδιά μας που εξα-
κολουθεί να πονάει. Είναι μεγάλη ανακούφιση ότι οι δολοφόνοι του Σαχζάτ τιμωρήθηκαν με φυλά-
κιση ξανά. Ευχαριστούμε την ελληνική δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τους συμπαραστάτες μας, τους
δικηγόρους μας, την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος και την ΚΕΕΡΦΑ», δήλωσαν οι Χαντίμ Χου-
σεΐν και Σουκράν Μπίμπι.

Η ΚΕΕΡΦΑ ζητά από την κυβέρνηση να χορηγήσει βίζα και άδεια διαμονής στον μεγαλύτερο
γυιό της οικογένειας, τον Φεϋζάλ Λουκμάν, ώστε να μπορέσει να εργαστεί και να βοηθήσει την πο-
λυμελή οικογένεια στο Πακιστάν. Όποιοι επιθυμούν οικονομικά μπορούν να καταθέσουν τις ενισχύ-
σεις τους στο λογαριασμό της μητέρας του Σαχζάτ Λουκμάν IBAN PK22MEZN0044010103480765

Θεσσαλονίκη 18 Σεπτέμβρη
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Στις 6 Νοέμβρη
συνεχίζεται 
η δίκη

Στη δίκη των δολοφόνων του Ζακ πολλά είναι τα σημεία
που ενισχύουν την εικόνα που δίνει το κίνημα για την υπό-
θεση: μιας στυγνής δολοφονίας που εμπλέκονται οι μηχα-

νισμοί του κράτους και γίνεται τεράστια προσπάθεια κάλυψης
των δραστών. Αρχικά, εντύπωση προκαλεί η απουσία από τον
κατάλογο των μαρτύρων του κατηγορητηρίου, του μάρτυρα
που έγινε γνωστός ως “ο άνδρας με το κίτρινο μπλουζάκι”. Πρό-
κειται για τον άνθρωπο που ακολούθησε τον Ζακ σε όλη τη δια-
δρομή μέχρι να καταλήξει να εγκλωβιστεί στο κοσμηματοπω-
λείο, ενώ ήταν παρών και μετά όταν οι αστυνομικοί συνέχιζαν
την κακοποίηση του Ζακ μέχρι να τον χειροπεδήσουν και να
μπει, ετοιμοθάνατος ή ίσως και ήδη νεκρός, στο ασθενοφόρο.
Στα βίντεο φαίνεται να εμποδίζει τον Ζακ να μπει στον Βενέτη
που βρίσκεται απέναντι και να του λέει κάτι, ενώ έχει καταθέσει
ότι σε εκείνη τη φάση ο Ζακ επαναλάμβανε τη φράση “μην κλεί-
νετε τα μάτια”. Κατέθεσε επίσης ότι ο Ζακ δεν μπήκε στο κο-
σμηματοπωλείο για να ληστέψει.

Δεύτερο σημείο που εγείρει ερωτήματα είναι ότι στον κατάλο-
γο των μαρτύρων του κατηγορητηρίου συμπεριλαμβάνονται οι
αστυνομικοί που συμμετείχαν στην ακινητοποίηση και χειροπέ-
δηση του Ζακ. Η οικογένεια Κωστόπουλου έχει υποβάλει μήνυ-
ση σε βάρος τους, η οποία όμως έχει μπει στο αρχείο. Και τώρα
καλούνται να καταθέσουν στο δικαστήριο. Συμπεριλαμβάνονται
επίσης και αρκετοί άλλοι αστυνομικοί. Η αστυνομία τις ώρες
που ακολούθησαν τη δολοφονία κάθε άλλο παρά προσπάθησε
να εξιχνιάσει το έγκλημα. Δεν κάλεσε αυτόπτες μάρτυρες και
άφησε τον κοσμηματοπώλη Σ. Δημόπουλο να καθαρίσει το πε-
ζοδρόμιο χωρίς η ίδια να προσπαθήσει να βρει πιθανά αποδει-
κτικά στοιχεία! Αλλά και οι υπόλοιποι χειρισμοί τις μέρες που
ακολούθησαν ήταν τρομακτικοί: έκανε διαρροές στον Τύπο για
να ενισχύσει το αφήγημα της ληστείας και δεν συνέλεξε υλικό
από τις κάμερες με αποτέλεσμα αυτό να χαθεί. Ακόμα και τον
“άντρα με το κίτρινο μπλουζάκι”, ο οποίος συνομιλούσε με τους
αστυνομικούς, ισχυριζόταν ότι αδυνατεί να τον βρει. Χρειάστηκε
να βγει το πόρισμα της ερευνητικής ομάδας Forensic Architec-
ture και να πάρει διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η
παρουσία του στο περιστατικό, για να αναγκαστεί να εμφανιστεί
ο ίδιος και να καταθέσει.

Με αυτό το βρώμικο παρελθόν τι θα καταθέσουν ως μάρτυ-
ρες κατηγορίας οι αστυνομικοί -παρόντες στο περιστατικό και
ανώτεροί τους; Δεν είναι τυχαίο που στο κοινό βρισκόταν ο γενι-
κός γραμματέας του σωματείου των Ειδικών Φρουρών. Ούτε ότι
συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορούμενων αστυνομικών εί-
ναι ο βουλευτής της ΝΔ Θάνος Πλεύρης. Ο οποίος μάλιστα σε
απάντηση στις συνηγόρους πολιτικής αγωγής που δήλωσαν ότι
θα καλέσουν 11 μάρτυρες απάντησε “τότε κι εμείς θα φέρουμε
11 μάρτυρες για κάθε αστυνομικό. Επειδή είδα ότι είναι άσχετοι
με την υπόθεση οι προταθέντες μάρτυρες”. Δεν παρέλειψε φυ-
σικά, όπως είχε γίνει λίγες μέρες πριν στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, να σχολιάσει υποτιμητικά την κινητοποίηση που εξελισσό-
ταν έξω από την αίθουσα: “δεν είναι ιστορική η δίκη, αυτά τα λέ-
νε όσοι βρίσκονται έξω από το δικαστήριο”, είπε, απαντώντας
στον πρόεδρο της σύνθεσης που είπε στους ενόρκους “βρίσκε-
στε σε μια ιστορική δίκη”.

Μια ακόμα μάχη δίνεται γύρω από τη δίκη των δολοφόνων
του Ζακ: η μάχη της δημοσιότητας. Η αίθουσα που δόθηκε στη
δίκη είναι ακατάλληλη με δεδομένα τα μέτρα που πρέπει να τη-
ρηθούν λόγω της πανδημίας. Η έδρα επέτρεψε την παρακολού-
θηση σε πέντε δημοσιογράφους και άφησε ανοικτό για να διευ-
θετηθεί στις 6 Νοέμβρη το αν θα μπορούν να παρακολουθούν
και εκπρόσωποι οργανώσεων καθώς και άλλοι παρατηρητές,
όπως το Παρατηρητήριο Zackie Oh Justice Watch που συστά-
θηκε και γι' αυτή τη δίκη. Το αίτημα όμως είναι να δοθεί μια αί-
θουσα αρκετά μεγάλη που να εξασφαλίζει ότι η δίκη αυτή θα
έχει την παρακολούθηση και τη δημοσιότητα που της αρμόζει.

Α.Φ.

Ξεκίνησε στις 21/10 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη των δολοφόνων του Ζακ
Κωστόπουλου με τη μαζική παρουσία του κινήματος για να αποδοθεί δικαιοσύνη
και να καταδικαστούν οι ένοχοι. Από τη συγκέντρωση δεν έλειπε κανείς. LGBTQ+

και φεμινιστικές συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, μαθητές, πλήθος οργα-
νώσεων της Αριστεράς, το ΣΕΚ στις σχολές και η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφό-
νοι της Zackie-Oh”.

Η δίκη ξεκίνησε και διακόπηκε μετά τη συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
και την εκφώνηση των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν. Ορίστηκαν οι επόμενες
δικάσιμοι στις 6 και 11 Νοέμβρη.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με τη συγκέντρωση έξω από το Εφετείο στις 9πμ, με κόσμο και
πανό να γεμίζουν τον χώρο πλάι στο Εφετείο, από τα προσφυγικά μέχρι την Δέγλερη, που
ήταν η αίθουσα της δίκης. “Το κίνημα ζητάει δικαίωση, οι φονιάδες του Ζακ στη φυλακή”,
“Ρατσισμός, καταστολή και ομοφοβία, κάτω η Νέα Δημοκρατία” και άλλα συνθήματα ακού-
γονταν από την ντουντούκα της Πρωτοβουλίας “Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ”. 

Μετά τη διακοπή η συγκέντρωση μεταφέρθηκε πιο δίπλα στη δίκη της Χρυσής Αυγής
για να δείξει ότι αυτές οι μάχες είναι αλληλένδετες, φωνάζοντας συνθήματα και για τη
Χρυσή Αυγή, όπως “Να μη δοθεί καμιά αναστολή, όλοι οι φασίστες να πάνε φυλακή”. Η
κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία στη Λ. Αλεξάνδρας που έφτασε στην οδό Γλάδ-
στωνος, στον τόπο της δολοφονίας του Ζακ. 

Ο Στέλιος, φοιτητής Νομικής, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Σήμερα ξεκινάει
αργοπορημένα η δίκη για την χαμένη μας αδελφή Zackie Oh. Ήρθαμε εδώ για να διαδη-
λώσουμε για ακόμη μια φορά ενάντια στην πατριαρχία, την ομοτρανσφοβία, την τοξικο-
φοβία, τους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Θα είμαστε στο δρόμο για να αποδοθεί δικαιοσύ-
νη για τον Ζακ, κάθε καταπιεσμένη θηλυκότητα. Κάθε δολοφονημένη και καταπιεσμένη
από την πατριαρχία, μέχρι όλες, όλοι και όλα να είμαστε ελεύθεροι. Ο Φοιτητικός μας
Σύλλογος είναι εδώ με απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ και έχουμε κατέβει με μια δυνα-
μική παρουσία παρά το ότι είναι κλειστές οι σχολές”.

“Είχαμε κατέβει στη διαδήλωση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής”, μας είπε η Βασιλική
από το Μουσικό σχολείο Παλλήνης. “Κατεβήκαμε ξανά γιατί ο φασισμός δεν είναι μόνο
αυτή η οργάνωση. Χρειάζεται να βγούμε, να μιλήσουμε, να ακουστούμε. Πρέπει να κινη-
τοποιηθεί ο καθένας. Εγώ θα συνεχίσω να κατεβαίνω σε πορείες γιατί ακόμα και αν δεν
έρχονται άμεσα οι νίκες, περνάει κάτι και στους άλλους που προς το παρόν για τον οποι-
ονδήποτε λόγο δεν μπορούν να κατέβουν. Βλέπουν ότι υπάρχει κινητοποίηση και μαθαί-
νουν κι αυτοί. Στο δικό μας το σχολείο οι περισσότεροι μαθητές είναι αρκετά κινητοποι-
ημένοι. Προφανώς έχουμε και ομοφοβικούς όπως παντού, αλλά αν συγκρίνουμε με πα-
λιότερες χρονιές πιστεύω οι νεότερες γενιές είναι πολύ πιο κινητοποιημένες και πιο συ-
νειδητοποιημένες”.

Μ.Ν.

Στις 13 Νοέμβρη θα συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό του χρυσαυγίτη Χ. Ζέρ-
βα για την επίθεση στον φοιτητή Αλέξη Λάζαρη το 2017, έξω από τα τότε κεντρικά
γραφεία της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στη Μεσογείων. Ο Ζέρβας έχει
καταδικαστεί πρωτόδικα σε 7 χρόνια.

Το εφετείο ξεκίνησε στις 23 Οκτώβρη. «Όμως μετά την καταδικαστική απόφαση
για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κανένας χρυσαυγίτης δεν θέλει να κα-
θίσει στο εδώλιο», έγραψε ο Τάκης Ζώτος, συνήγορος του Α. Λάζαρη. «Όπως ανα-
μενόταν ο κατηγορούμενος χρυσαυγίτης ζήτησε αναβολή. Το δικαστήριο απέρριψε
το αίτημα και διέκοψε για 13-11-2020».

“Μια δίκαιη δίκη για τον
Ζακ”, ζήτησε η Μά-
γδα Φύσσα αποχω-

ρώντας από το δικαστήριο μετά
την τελευταία συνεδρίαση στη δί-
κη της εγκληματικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή στις 22 Οκτώβρη.
Την προηγούμενη μέρα είχε ξεκι-
νήσει η δίκη των δολοφόνων του
Ζακ και εκατοντάδες αγωνίστριες
και αγωνιστές που είχαν συγκεν-
τρωθεί διεκδικώντας δικαιοσύνη,
έκαναν στη συνέχεια συγκέντρω-
ση μπροστά από το Εφετείο διεκ-
δικώντας να μη δοθεί αναστολή
στους χρυσαυγίτες. 

Καλέσματα για τη συγκέντρωση
για τον Ζακ και ψηφίσματα που
απαιτούν απόδοση δικαιοσύνης εί-
χαν βγάλει μια σειρά φορείς και
σωματεία, ανάμεσά τους το Σωμα-
τείο Εργαζομένων στον Χώρο του
Χορού, ο ΣΦΕΑ, φοιτητικοί σύλλο-
γοι και σχολεία. Διαδηλώσεις έγι-
ναν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πά-
τρα, Ηράκλειο. Πολλοί σκιτσογρά-
φοι αφιέρωσαν σκίτσα στη δολο-
φονία του Ζακ και τη μάχη για δι-
καίωση. Σε ένα από αυτά ο Παύλος
αγκαλιάζει τον Ζακ λέγοντας “Τώ-
ρα αρχίζει ο δικός σου αγώνας”.

21/10, Συγκέντρωση στην έναρξη της δίκης για τη δολοφονία της Zackie-Oh. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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ΠΕΜΠΤΗ 29/10
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκίσης 5.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία (Ζάντε) 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10
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
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ)12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαική Μπουρνάζι 10.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμα 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 Λαική 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Έβερεστ 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Τσιμισκή με Ναβαρίνου 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου με Μαρτίου 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγίου Θεράποντα 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 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

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 «Κίκα» καφέ 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10, καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Ζωή 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 πλ. Ρήγα Φεραίου 7μμ
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Κήπος 7.30μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Κύτταρο 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ Γιώτης 8μμ
ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 σύλλογος δασκάλων 7μμ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ Γέφυρες 6μμ
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ., 7μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 
γρ. Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στον σεξισμό και την ομο-
φοβία
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 πλατεία Ηρώ 7μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 
Everest πλ. Αγ.Παρασκευής 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

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

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλια –
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από αν-
θρώπινες ζωές
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Δόμνα Κατιμερτζή

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 
καφέ Μύρτιλο (πάρκο Καπάψ) 7μμ
Οι εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 
ιντερνετ καφέ, Αγ.Γλυκερίας, 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

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

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

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Ηλιόπετρα, 
στοά Θησέως και Αγ.Πάντων 7μμ
Ιμπεριαλισμός και μειονότητες – Η περί-
πτωση της Κίνας
Ομιλητρια: Εύη Μαχοβίτσκαγια

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 29/10 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός
• ΠΕΜΠΤΗ 5/11 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Οι εκλογές στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ. Νικολάου) 7.30μμ

Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλια –
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από ανθρώ-
πινες ζωές
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Family cafe 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Παιδαγωγικό 7.30μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ 6.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 πλατεία Βαρνάβα 7μμ
Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλια –
Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από ανθρώ-
πινες ζωές
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10 
καφενείο πλατείας Σουρμένων 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 
καφέ μέρες Ραδιοφώνου 6.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

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

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

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 
καφέ Σεβάχ, Πριάμου 3, 7.30μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 δημαρχείο 7μμ
80 χρόνια από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
Ομιλητής: Νίκος Λεωνίδης

Μαρξιστικά Φόρουμ

Άλλα Φόρουμ

Η Αριστερά στις προκλήσεις των καιρών •Όλοι στις 8 Νοέμβρη!

Κεντρική εκδήλωση
μαθητών/τριών 
Anticapitalista
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΗ 
στα γραφεία της ΚΕΕΡΦΑ, 
Αιόλου 47, 5ο όροφος, στις 5μμ

Εργατικές ομάδες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΤΡΙΤΗ 27/10 
Αιόλου 47, 5ος όροφος, 5μμ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 
Αιόλου 47, 5ος όροφος, 11πμ

ΥΓΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 
Αιόλου 47, 5ος όροφος, 4μμ

ΟΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11 
Αιόλου 47, 5ος όροφος, 4μμ
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Την προσπάθεια του αμερικάνικου κρά-
τους να ξεμπερδέψει με το αντιπολεμικό
κίνημα της δεκαετίας του '60, ξαναφέρ-

νει στην επιφάνεια η νέα ταινία “Η Δίκη των 7
του Σικάγο” του Άαρον Σόρκιν, που είναι πλέ-
ον διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Νέτφλιξ. 

Τον Αύγουστο του 1968 στο Σικάγο, ήταν
προγραμματισμένο το συνέδριο του Δημοκρα-
τικού Κόμματος. Ο αμερικάνικος πόλεμος στο
Βιετνάμ συμπλήρωνε ήδη 3 χρόνια και η νεο-
λαία των ΗΠΑ μέτραγε περισσότερους από
20.000 νεκρούς στις ζούγκλες και τα χωριά
της Ινδοκίνας. Η δολοφονία του Μάρτιν Λού-
θερ Κινγκ τον Απρίλη είχε βάλει φωτιά στα
γκέτο όλης της Αμερικής. Oι Μαύροι Πάνθη-
ρες είχαν ήδη δυο χρόνια ζωής και χιλιάδες
μέλη κι υποστηρικτές. To παράδειγμά τους
ακολουθούσαν κι όλες οι καταπιεσμένες μει-
ονότητες των μεγαλουπόλεων. 

H λευκή νεολαία οργάνωνε τη δική της επα-
ναστατική αριστερά, ειδικά μέσα στα πανεπι-
στήμια που θα γίνονταν το κέντρο οργάνωσης
του αντιπολεμικού κινήματος. Το συνέδριο
των Δημοκρατικών ήταν ένας σταθμός γι' αυ-
τό το κίνημα. Μέσα στο συνέδριο θα κρινόταν
αν ο επόμενος υποψήφιος των Δημοκρατικών
θα ήταν υπέρ ή κατά της συνέχισης του πολέ-
μου. Απ' έξω χιλιάδες αγωνιστές κι αγωνί-
στριες από όλες τις ΗΠΑ θα συναντιόνταν στο
Πάρκο Λίνκολν όπου λάμβανε χώρα το Φεστι-
βάλ της Ζωής όπως ονόμασαν τις κινητοποι-
ήσεις. Το αίμα των διαδηλωτών θα έβαφε τους
δρόμους του Σικάγο. Ο δήμαρχος Ντέιλι,
εκλεγμένος με τους Δημοκρατικούς, θα διέτα-
ζε την πιο σκληρή καταστολή. Οι εικόνες της
αστυνομικής βίας θα συγκλόνιζαν ολόκληρες
τις ΗΠΑ. (Διαβάστε περισσότερα για τα γεγο-
νότα στο Σικάγο στο φύλλο 1338 της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης: tinyurl.com/y24aze8g).

Το αμερικάνικο κράτος ήξερε ότι έπρεπε να
ξεμπερδεύει πάση θυσία με το αντιπολεμικό
κίνημα και τη νέα αριστερά που είχε εμφανι-
στεί. Δεν αφορούσε απλά κάποιες διαμαρτυ-
ρίες. Ο πόλεμος από το Βιετνάμ είχε μεταφερ-
θεί σε αμερικάνικο έδαφος κι απειλούσε στα
σοβαρά την κυρίαρχη τάξη των ΗΠΑ. Η προ-
σπάθεια αυτή του αμερικάνικου κράτους είχε
πολλές πτυχές. Περιελάμβανε ωμή δολοφονι-
κή βία και καταστολή, όπως το μακελειό στο
Πανεπιστήμιο του Κεντ με 4 νεκρούς φοιτητές
από πυρά της Εθνοφρουράς, ή τη δολοφονία
Μαύρων αγωνιστών που θα βαφτίζονταν “αν-
ταλλαγές πυρών”. Περιελάμβανε την πρόκλη-
ση τεχνητών κρίσεων στις οργανώσεις της
αριστεράς μέσα από τη διάβρωσή τους με το
“φύτεμα” πρακτόρων του FBI σαν μέλη τους.
Περιελάμβανε και κραυγαλέα στημένες δικα-
στικές διώξεις. Μια από αυτές -η πιο εμβλημα-
τική ίσως- ήταν η Δίκη των 8 του Σικάγο.

Στη δίκη θα σέρνονταν οκτώ ηγετικά στελέ-
χη της νέας αριστεράς και του αντιπολεμικού
κινήματος με την κατηγορία της “συνωμοσίας
για την πρόκληση ταραχών”, στο συνέδριο των
Δημοκρατικών στο Σικάγο τον Αύγουστο του
1968. Κατηγορούμενοι ήταν ο Άμπι Χόφμαν κι
ο Τζέρι Ρούμπιν, ηγετικά στελέχη του Διε-
θνούς Κινήματος Νεολαίας (Yippies), ο Τομ
Χέιντεν κι ο Ρένι Ντέιβις, των Φοιτητών για μια
Δημοκρατική Κοινωνία (SDS), ο Ντέιβιντ Ντέ-
λιντζερ, βετεράνος ειρηνιστής ακτιβιστής και
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δράσης για
το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ (ΜΟΒΕ), οι
Λι Γουάινερ και ο Τζον Φρόινς, πανεπιστημια-
κοί με αντιπολεμική δράση κι ο Μπόμπι Σιλ,
πρόεδρος και συνιδρυτής των Μαύρων Παν-

θήρων. Στόχος της κυβέρνησης Νίξον δεν
ήταν απλά να διωχθούν οι οργανωτές των συγ-
κεκριμένων διαδηλώσεων, αλλά να αποκεφαλί-
σει το κίνημα. Ο Μπόμπι Σιλ βρέθηκε στο Σικά-
γο μόνο για δυο ώρες, προκειμένου να μιλήσει
στη συγκέντρωση. Οι Μαύροι Πάνθηρες δεν
έπαιξαν ιδιαίτερο οργανωτικό ρόλο στο Φεστι-
βάλ της Ζωής, ενώ αμφίβολη είναι και η οργα-
νωτική συμμετοχή του SDS, παρότι μέλη του
συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Ήταν όμως
οι δύο πιο μαζικές οργανώσεις της επαναστα-
τικής αριστεράς. Οι Μαύροι Πάνθηρες συγκέν-
τρωναν την υποστήριξη της μεγάλης πλειοψη-
φίας των μαύρων στα γκέτο και το SDS έφτα-
νε να μετράει 30.000 μέλη την ίδια περίοδο.
Αντίστοιχα και οι δύο πανεπιστημιακοί Γουάι-
νερ και Φρόινς μπορεί να μην έπαιξαν οργανω-
τικό ρόλο στις κινητοποιήσεις, η παραπομπή
τους όμως έστελνε ξεκάθαρο μήνυμα στα πα-
νεπιστήμια που “έβραζαν” ενάντια στον πόλε-
μο.

Δίκη-παρωδία
Η δίκη ήταν μια παρωδία. Ενα ρεσιτάλ κακο-

δικίας κι αυταρχισμού. Σχεδόν κανένα αίτημα
του συνηγόρου υπεράσπισης Κάνστλερ δεν
έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Ο Μπόμπι Σιλ
δικάστηκε χωρίς δικηγόρο. Οι διαμαρτυρίες
του Μαύρου Πάνθηρα, κατέληξαν στη διαταγή

του δικαστή Τζούλιους Χόφμαν να κακοποιηθεί
μέσα στο δικαστήριο, να δεθεί στην καρέκλα
του και να φιμωθεί για μέρες. Το σοκ από το
θέαμα του δαρμένου και φιμωμένου Σιλ στην
αίθουσα του δικαστηρίου, έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στην ίδια την έκβαση της δίκης κι ανάγ-
κασε την εξαίρεση του Σιλ από την υπόθεση
(γι' αυτό και οι 8 του Σικάγο έγιναν 7). Παρ'
όλα αυτά καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκι-
ση για “ασέβεια προς το δικαστήριο” και πα-
ραπέμφθηκε επί τόπου για έναν φόνο που δεν
διέπραξε. Οι κατηγορίες περί συνωμοσίας
ακόμα και σε μια τόσο στημένη δίκη κατέρρευ-
σαν. Όλοι οι κατηγορούμενοι όμως έφαγαν
ποινές φυλάκισης για “ασέβεια προς το δικα-
στήριο”. Το ίδιο κι οι συνήγοροι υπεράσπισης. 

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν το εδώ-
λιο όπως επιτάσσει η επαναστατική παράδοση
ως βήμα καταγγελίας του πολέμου στο Βιετ-
νάμ, του συστήματος και της ίδιας της αστικής
δικαιοσύνης. Ο καθένας με τον τρόπο του. Ο
Μπόμπι Σιλ αποκαλώντας τον δικαστή Χόφμαν
“σάπιο ρατσιστικό γουρούνι” και καταγγέλλον-
τας τη δουλοκτητική παράδοση των “εθνοπα-
τέρων” που κοσμούσαν τους τοίχους του δικα-
στηρίου. Ο Άμπι Χόφμαν κι ο Τζέρι Ρούμπιν με
το σατιρικό τρόπο που συνήθιζαν να παρεμ-
βαίνουν οι Yippies, άλλοτε εμφανιζόμενοι με
ρόμπες δικαστή και στολές αστυνομικού, άλ-

λοτε με σημαίες των Βιετκόνγκ, άλλοτε με
υψωμένες γροθιές, άλλοτε με κωλοδάκτυλα,
άλλοτε με χιουμοριστικά σχόλια. Σε άλλες
στιγμές οι κατηγορούμενοι δεν σηκώνονταν
στην είσοδο του δικαστή Χόφμαν. 

Τελικά η δίκη πέτυχε το αντίθετο αποτέλε-
σμα από αυτό που ήλπιζαν οι εμπνευστές της.
Ρεζίλεψε το αμερικάνικο κράτος και έφερε
ακόμα περισσότερο κόσμο στο πλευρό των
κατηγορουμένων και της επαναστατικής αρι-
στεράς. Οι κατηγορούμενοι έγιναν πρότυπα
για τη νεολαία. Ως μάρτυρες υπεράσπισης κα-
τέθεσαν προσωπικότητες όπως ο μπιτ ποιητής
Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο μουσικός και γιος του
Γούντι Γκάθρι, Άρλο Γκάθρι, ο συγγραφέας
Νόρμαν Μέιλερ κ.α. Συγκεντρώσεις αλληλεγ-
γύης γίνονταν έξω από το δικαστήριο σε κάθε
συνεδρίαση. Η καμπάνια για την απελευθέρω-
σή τους απλώθηκε σε όλες τις ΗΠΑ. 

Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια αργότερα,
τα τελευταία αμερικάνικα ελικόπτερα θα έφευ-
γαν από τη Σαϊγκόν και οι ΗΠΑ θα έχαναν τον
πόλεμο.

Η ταινία “Η Δίκη των 7 του Σικάγο”, είναι ένα
δικαστικό δράμα με διάσημο καστ και χολυ-
γουντιανή παραγωγή (Dreamworks) που προ-
σπαθεί να αφηγηθεί αυτή την ιστορία. Δεν το
κάνει με την πιο ριζοσπαστική ματιά – έχει
δεχθεί κριτικές ότι υιοθετεί μια φιλελεύθερη
οπτική. Οι ιστορικές ανακρίβειες άλλες φορές
λειτουργούν σκηνοθετική αδεία για να προ-
σθέσουν σημαντικά πρόσωπα στην ταινία π.χ
τον Φρεντ Χάμπτον, ηγέτη των Μαύρων Παν-
θήρων, που τον παρουσιάζει να συμβουλεύει
τον Μπόμπι Σιλ στην αίθουσα του δικαστηρί-
ου, ή την Μπερναρντίν Ντορν, ηγέτιδα του
SDS και μετέπειτα των Weather Underground
που εμφανίζεται ως μαχητική μεν, σε ρόλο τη-
λεφωνήτριας δε, των γραφείων που γίνονταν
οι συσκέψεις των κατηγορουμένων. 

Άλλες φορές όμως υπονοούν την παρουσία
της “καλής” πλευράς του κράτους, όπως στο
πρόσωπο του εισαγγελέα Σουλτζ, που του
ανατίθεται η δίωξη των 8, αλλά μοιάζει σαν
πάντα να διαφωνούσε με αυτήν, φτάνοντας
στο σημείο σχεδόν να συμπαραταχθεί μαζί
τους στο φινάλε της ταινίας. “Τίποτα τέτοιο
δεν συνέβη, αλλά δεν πειράζει”, λέει σήμερα ο
ίδιος ο Σουλτζ.

Πολιτικές τοποθετήσεις κι αντιπαραθέσεις
των πρωταγωνιστών μπαίνουν στο σενάριο όχι
γιατί πραγματικά υπήρξαν, αλλά μάλλον για να
εκφράσουν μια προσκείμενη στους Δημοκρα-
τικούς ρεφορμιστική αντίληψη.

Η “Δίκη των 7 του Σικάγο” είναι μια ταινία
που στρογγυλεύει τις πολιτικές αιχμές της
πραγματικής ιστορίας στην οποία αναφέρεται.
Αλλά είναι και μια ταινία που επαναφέρει ένα
εμβληματικό επεισόδιο της αμερικάνικης ριζο-
σπαστικής παράδοσης στο ευρύ κοινό, παίρ-
νοντας ξεκάθαρα θέση υπέρ της και μάλιστα
σε μια χρονιά εξέγερσης για τις ΗΠΑ. Από αυ-
τή την άποψη είναι καλοδεχούμενη.

Δεν είναι η πρώτη προσπάθεια κινηματογρα-
φικής μεταφοράς της συγκεκριμένης δίκης. Η
δίκη έχει σατιριστεί στις Μπανάνες του Γούντι
Άλεν, έχει εμπνεύσει τον Ζαν Λικ Γκοντάρ για
το Vladimir et Rosa, έχει αναπαρασταθεί στο
Conspiracy - the trial of the Chicago 8 του Τζέ-
ρεμι Κάγκαν. Το πολύ καλό Chicago 10 του
Μπρετ Μόργκεν που κυκλοφόρησε το 2007 εί-
ναι ίσως η πλέον αξιόλογη προσπάθεια που
αξίζει να αναζητήσει κανείς.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Ιστορία εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Η Δίκη των 
8 του Σικάγο

Τζέρι Ρούμπιν Άμπι Χόφμαν Τομ Χέιντεν Ρένι Ντέιβις

Μπόμπι Σιλ Λι Γουάινερ Τζον Φρόινς Ντέιβιντ Ντέλιντζερ



Ο πλούτος της μαρξιστικής σκέψης
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Μια έκρηξη καθημερινών μαζικών διαδη-
λώσεων για τo δικαίωμα στην έκτρωση
έχει ξεσπάσει σε δεκάδες πόλεις σε

ολόκληρη την Πολωνία. Την Παρασκευή - τη
δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων - τουλάχι-
στον 15.000 βάδισαν στη Βαρσοβία και περί-
που 10.000 άνθρωποι στο Πόζναν και στο Βρό-
τσλαφ.

Η κυβέρνηση έλπιζε ότι ο κορονοϊός θα απο-
τρέψει τις διαμαρτυρίες. Έπεσαν έξω. Πολύς
κόσμος είναι οργισμένος και αποφασισμένος
να δώσει τη μάχη. Τα συνθήματα περιλαμβά-
νουν, "Δικά μας τα σώματά μας, δική μας η
επιλογή" και "Fuck PiS".

Οι γυναίκες είναι τόσο θυμωμένες που στη
Βαρσοβία βάδισαν μίλια ολόκληρα προκειμέ-
νου να φωνάξουν συνθήματα έξω από το κτί-
ριο του συνταγματικού δικαστηρίου, την έδρα
του κυβερνώντος υπερ-συντηρητικού Κόμμα-
τος Δικαιοσύνης PiS και το σπίτι του Kaczyn-
ski. Την Παρασκευή, διαδήλωσαν επίσης προς
το σπίτι του πρωθυπουργού Mateusz Mora-
wiecki. Οι οδηγοί ταξί μπλόκαραν τους δρό-
μους ως μέρος της διαδήλωσης και στη συνέ-
χεια τους ακολούθησαν οι εργαζόμενοι στα
ασθενοφόρα. Τις δύο πρώτες μέρες, οι διαδη-
λώσεις στην πρωτεύουσα διήρκεσαν για ώρες
τελειώνοντας στις 2πμ και τα μεσάνυχτα αντί-
στοιχα. Πολλές φορές ακούσαμε ομιλητές και
διαδηλωτές να φωνάζουν «Αυτό σημαίνει πό-
λεμο”.

Οι άνθρωποι είναι εξοργισμένοι με την από-
φαση που πήρε την περασμένη Πέμπτη το
συνταγματικό δικαστήριο της χώρας να απα-
γορεύσει τις αμβλώσεις όπου υπάρχουν σοβα-
ρά εμβρυϊκά ελαττώματα. Αυτό σημαίνει ότι
μια γυναίκα θα αναγκαστεί τώρα να συνεχίσει

μια εγκυμοσύνη, ακόμη και αν το έμβρυο θα
πεθάνει μέσα σε λίγες ώρες μετά τη γέννησή
του. Οι εξοργισμένοι διαδηλωτές-τριες κάνουν
λόγο για ωμό βασανισμό.

Το 2016 μέσα από μαζικές διαδηλώσεις, το
κίνημα είχε κερδίσει μια περίφημη νίκη ενάντια
στα σχέδια για έναν αυστηρότερο νόμο για τις
εκτρώσεις. Και τώρα χιλιάδες γυναίκες και άν-

δρες βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Η Πολω-
νία έχει ήδη μερικούς από τους πιο δρακόντει-
ους νόμους κατά των αμβλώσεων στον κόσμο.
Περίπου 100.000 γυναίκες ετησίως αναγκά-
ζονται να πάνε στο εξωτερικό ή να κάνουν πα-
ράνομες, ακριβές εκτρώσεις. Αυτό όμως δεν
είναι αρκετό για τους φανατικούς κατά της
έκτρωσης.  

Το συνταγματικό δικαστήριο της Πολωνίας
έχει γεμίσει με υποστηρικτές του PiS. Παίρνει
τις εντολές του από τον αρχηγό του PiS, Ja-
roslaw Kaczynski, ο οποίος θέλει να δείξει ότι
μπορεί να είναι τόσο ακραίος όσον αφορά
στην έκτρωση, όσο και οι φασίστες. Υποστηρί-
ζει την αντιδραστική ιεραρχία της καθολικής
εκκλησίας με τους λεγόμενους εμπειρογνώμο-
νες για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυ-
ναικών.  

Αλλά περίπου το 80% του πληθυσμού αντιτί-
θεται σε έναν αυστηρότερο νόμο για τις αμ-
βλώσεις. Ακόμη και το 58% των ψηφοφόρων
του PiS αντιτίθενται στα νέα μέτρα. Το να επι-
τρέπεται στο δικαστήριο να αποφασίσει για το
ζήτημα, από την πίσω πόρτα αντί για το κοινο-
βούλιο, αποτελεί ένδειξη δειλίας και αβεβαι-
ότητας της κυβέρνησης.

Ποια θα είναι η συνέχεια; Οι καθημερινές
διαμαρτυρίες συνεχίζονται και χρειάζεται να
φτάσουν στους χώρους εργασίας.

Αυτές οι πρωτοβουλίες και μεγαλύτεροι
αριθμοί στους δρόμους είναι το κλειδί για την
ανατροπή αυτής της απαγόρευσης και στη συ-
νέχεια να επιβάλουμε τη νομιμοποίηση της
έκτρωσης με τον αγώνα μας. Τα συνδικάτα
πρέπει να υποστηρίξουν αυτήν την καμπάνια.

Ανιέτκα Ζμιτ Μορζ, Άντι Ζεμπρόφσκι,
Πολωνία

Ο Σαμουέλ Πατύ δεν το άξιζε
αυτό. Ούτε το θάνατο του,
με αποκεφαλισμό στο δρό-

μο έξω από το σχολείο όπου δίδα-
σκε και όπου είχε δείξει τις ρατσιστι-
κές καρικατούρες του Charlie He-
bdo. Ούτε το τεράστιο κύμα ισλαμο-
φοβίας από πολιτικούς και ΜΜΕ που
ακολούθησε ως δήθεν φόρος τιμής
της επίσημης Πολιτείας.

Στο όνομα της «ελευθερίας έκ-
φρασης», ο υπουργός Εσωτερικών
ανακοίνωσε τη διάλυση μουσουλμα-
νικών οργανώσεων και το κλείσιμο
τζαμιών. Η μόνη ΜΚΟ που δίνει στοι-
χειοθετημένη  ενημέρωση για τις ισ-
λαμοφοβικές επιθέσεις κινδυνεύει
να κλείσει με απόφαση της κυβέρνη-
σης.

Με ρατσιστικό και αχαλίνωτο ζή-
λο, ο ίδιος υπουργός Εσωτερικών τα
έβαλε με τα ράφια «χαλάλ» των σου-
περμάρκετ. Ο υπουργός Παιδείας
στοχοποίησε τα πανεπιστήμια ως
«κατεστραμμένα» από «ισλαμοαρι-
στεριστές που κάνουν ζημιές στα
μυαλά».

Στη Βουλή, ένας βουλευτής του
κόμματος του Μακρόν αποκάλεσε
«συνεργό»  τον Μελανσόν γιατί είχε
συμμετάσχει κάποτε σε μια διαδή-
λωση ενάντια στην ισλαμοφοβία.

Ο εκπαιδευτικός που δολοφονή-
θηκε, όπως και ο δολοφόνος του,
ένας Τσετσένος νεαρός 18 χρονών

που μεγάλωσε στη Γαλλία, βρέθη-
καν όμηροι δυνάμεων που τους ξε-
περνούν. Αυτές οι δυνάμεις δεν είναι
«μυστηριώδεις», όπως λένε οι επίση-
μες αναλύσεις που κρύβουν έτσι και
τις ευθύνες και τους τρόπους αντι-
μετώπισης. 

Εδώ και αρκετά χρόνια τώρα η
Γαλλία είναι μια κοινωνία πολωμένη
από την κρίση του καπιταλισμού, πο-
λωμένη κοινωνικά αλλά και πολιτικά.
Τα τελευταία χρόνια έχουν πολλα-
πλασιαστεί τα κινήματα αντίστασης
(καταλήψεις πλατειών, μαζικά απερ-
γιακά κινήματα, Κίτρινα Γιλέκα…)
ενώ η κυβέρνηση γίνεται όλο και πε-
ρισσότερο αυταρχική και εθνικιστι-
κή.

Αυτό μεταφράζεται σε μια ασταθή
ισορροπία. Στη ριζοσπαστικοποίηση
και το μεγάλωμα του κινήματος που
προκαλεί κάθε περίοδος αγώνων,
απαντάει μια τάση προς τα δεξιά
από τους θεσμούς και τα κόμματα
της δεξιάς. Το δείχνει η περίοδος
που προηγήθηκε της δολοφονίας
του Σαμουέλ Πατύ.

Πριν ένα χρόνο, το Σεπτέμβρη του
2019, ξεκινούσε ένα απεργιακό κίνη-
μα στο Μετρό στο Παρίσι, ενώ ταυ-
τόχρονα το προσωπικό στα νοσοκο-

μεία ήταν σε απεργιακές κινητοποι-
ήσεις. Αυτό αποτέλεσε την ατμομη-
χανή ενός απεργιακού κινήματος
ενάντια στην επίθεση της κυβέρνη-
σης στις συντάξεις τον Δεκέμβρη.
Το Νοέμβρη, για πρώτη φορά στην
ιστορία, ένα μέρος της Αριστεράς
είχε βρεθεί μαζί σε μια διαδήλωση
ενάντια στην ισλαμοφοβία σαν απάν-
τηση σε επίθεση που είχε γίνει ενάν-
τια σε ένα τζαμί.

Τότε ο Μακρόν αποφάσισε να ξα-
ναβγάλει το χαρτί της ισλαμοφο-
βίας, με μια επίθεση ενάντια στον
λεγόμενο «ισλαμιστικό σεπαρατι-
σμό». Αυτό έγινε το μοτίβο για την
επανεκλογή του το 2022!

Αμέσως μετά την καραντίνα τον
Ιούνη δεκάδες χιλιάδες νεολαίοι κα-
τέβηκαν στο δρόμο ενάντια στο ρα-
τσισμό και την αστυνομική καταστο-
λή, επηρεασμένοι από τους Black Li-
ves Matter στην Αμερική. Ταυτόχρο-
να το κίνημα των Sans-Papiers ξανα-
κατέβηκε στο δρόμο. Τότε είναι που
ο Μακρόν έβγαλε λόγο που εξυ-
μνούσε τη «δημοκρατική τάξη» και
την αστυνομία που «αξίζει την ανα-
γνώριση του Έθνους». Σ’ εκείνους
που ζητάνε να βγάλουμε τα αγάλμα-
τα των ρατσιστών και των αποικιο-

κρατών, απαντάει ότι «η Δημοκρατία
δε θα σβήσει κανένα ίχνος και κανέ-
να όνομα από την ιστορία της. Δεν
θα βγάλει κανένα άγαλμα». 

Στις 2 Σεπτέμβρη, ενώ αρχίζει η
δίκη για τις δολοφονίες στο Charlie
Hebdo το 2015, το περιοδικό δημο-
σιεύει ξανά τις καρικατούρες του
προφήτη με τη στήριξη του Μακρόν.
Στις 4 Σεπτέμβρη ο πρόεδρος επιλέ-
γει να τιμήσει την Τρίτη Δημοκρατία
του 1870, αυτή που μακέλεψε την
Κομμούνα του Παρισιού. Τελειώνει
το λόγο του με τη φράση «Δεν επι-
λέγουμε ποτέ ένα μέρος της Γαλ-
λίας, επιλέγουμε τη Γαλλία». Ένα
μήνα αργότερα, στις 2 Οκτώβρη,
ανακοινώνει τις μεγάλες γραμμές
του νομοσχεδίου «ενάντια στον ισ-
λαμιστικό σεπαρατισμό»: «Στον πολι-
τικό ισλαμισμό πρέπει να αντιπαρα-
θέσουμε έναν δημοκρατικό πατριω-
τισμό». Στις 17 Οκτώβρη, επέτειο
της αστυνομικής δολοφονίας εκα-
τοντάδων Αλγερίνων διαδηλωτών, η
κυβέρνηση αποφάσισε την απαγό-
ρευση κυκλοφορίας «για λόγους
υγείας» την ώρα που κορυφωνόταν
η πορεία των μεταναστών “Χωρίς
χαρτιά”.

Με τη ρατσιστική της περιφρόνη-

ση και την ταξική της αλαζονεία, αυ-
τή η κυβέρνηση οπλίζει τους δολο-
φόνους.

Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η
πόλωση συνεχίζεται. Ακόμα και στις
πιο δυνατές στιγμές της εθνικιστι-
κής και ισλαμοφοβικής υστερίας
που ακολούθησε τη δολοφονία του
Σαμουέλ Πατύ, υψώνονται φωνές
στα αριστερά. Στις 17 Οκτώβρη, οι
“Χωρίς χαρτιά” που είχαν βαδίσει σε
όλη τη Γαλλία για ένα μήνα, έφτα-
σαν στο Παρίσι. Παρόλη τη συγκυ-
ρία, παρόλη την απαγόρευση των
διαδηλώσεων, 60.000 διαδηλωτές,
Μουσουλμάνοι και μη, βάδισαν μαζί
για την ισότητα και τη νομιμοποίηση
όλων και, για πρώτη φορά, με ση-
μαντική παρουσία συνδικαλιστών.

Αυτό είναι το αντίδοτο. Ενάντια
στην εθνικιστική και αποικιοκρατική
Δημοκρατία τους, να ξανασυνδεθού-
με με την επαναστατική παράδοση
της Κομμούνας του Παρισιού, με
την ταξική αλληλεγγύη χωρίς σύνο-
ρα. Να ξαναδώσουμε την ελπίδα ότι
μπορούμε να ζήσουμε μαζί, εδώ και
τώρα. 

Ντενί Γκοντάρ,
μέλος NPA και a2c
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ΓΑΛΛΙΑ Αντίσταση στην ισλαμοφοβία

Μαζικές διαδηλώσεις για 
το δικαίωμα στην έκτρωση

ΠΟΛΩΝΙΑ



Μαθητικό συλλαλητήριο πραγμα-
τοποιήθηκε το μεσημέρι της
Πέμπτης 22/10 με πορεία από

τα Προπύλαια στη Βουλή. Μαζί τους
διαδήλωσαν φοιτητικοί σύλλογοι. Οι μα-
θητές/τριες Anticapitalista συμμετείχαν
με πανό “Προσλήψεις καθηγητών και
καθαριστριών, λεφτά για την Υγεία και
την Παιδεία”. Τα συνθήματα στην πο-
ρεία αφορούσαν τα αιτήματα της εκπαι-
δευτικής κοινότητας για ουσιαστικά μέ-
τρα προστασίας και ενίσχυση της χρη-
ματοδότησης της Παιδείας, αλλά και για
λεφτά για την Υγεία, ενάντια στους φα-
σίστες και τους πολεμικούς εξοπλι-
σμούς. Δεν έλειπαν τα συνθήματα για
δικαιοσύνη για τον Ζακ Κωστόπουλο.

Οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν κά-
θε λόγο να συνεχίζουν τις διαδηλώσεις.
Την ώρα που οι αριθμοί της πανδημίας
εκτινάσσονται και εκατοντάδες σχολεία
και τμήματα κλείνουν λόγω κρουσμά-
των, η κυβέρνηση και το Υπουργείο συ-
νεχίζει να αδιαφορεί, αφήνοντας τα
σχολεία με τρομερές ελλείψεις. Ακόμα
και μετά τη Γ' φάση προσλήψεων ανα-
πληρωτών, δεν έχουν καλυφθεί όλες οι

θέσεις εκπαιδευτικών που χρειάζονται
για να γίνονται όλα τα μαθήματα, ενώ
τα τμήματα παραμένουν με 25 μαθητές
ανά τάξη. Η απολύμανση είναι ελλιπής
και το ελάχιστο προσωπικό καθαριότη-
τας αναγκάζεται να βγάζει παραπάνω
δουλειά για να καλύψει τα στοιχειώδη.

Στο τέλος της διαδήλωσης οι μαθη-
τές/τριες Anticapitalista επισκέφτηκαν
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

“Κάποιοι καθηγητές γενικής παιδείας
λείπουν ακόμα από το σχολείο, δεν
έχουν καλυφθεί όλα τα κενά”, δήλωσαν
στην Εργατική Αλληλεγγύη μαθήτριες
του ΕΠΑΛ Ελληνικού. “Σε τμήματα κατεύ-
θυνσης που υποτίθεται είναι ολιγομελή,
είμαστε 22 παιδιά. Έχουμε καθηγήτρια
που είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και δυ-
σκολεύεται να κάνει μάθημα σε τέτοιες
συνθήκες, είναι και επικίνδυνο για την
υγεία της. Έχουμε μόνο μία καθαρίστρια
που δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα.
Ενώ θα έπρεπε να καθαρίζονται οι αίθου-
σες μετά τη χρήση, ειδικά όταν υπάρχει
εναλλαγή τμημάτων, όπως σε αίθουσες
εργαστηρίων, αυτό δεν γίνεται. Το βράδυ
στις ίδιες αίθουσες έρχονται τα παιδιά

από το ΙΕΚ για μάθημα και το πρωί βρί-
σκουμε καφέδες, χαρτιά, γενικά αντικεί-
μενα άλλων. Χρειάζεται να συνεχίσουν οι
πορείες και οι καταλήψεις και να μην πε-
ράσουν οι απειλές της Κεραμέως με τις
απουσίες”.

“Έχουμε απίστευτα προβλήματα με
την καθαριότητα, γιατί έχουμε μόνο έναν
επιστάτη”, μας είπε η Εύα Χ., από το 1ο
ΓΕΛ Ηλιούπολης. “Αναγκάζεται να δου-
λεύει παραπάνω και να κάνει πράγματα
έξω από την ευθύνη του. Στην κατάληψη
που είχαμε κάνει, είχαμε μαζί μας τους
περισσότερους καθηγητές. Για να μπο-
ρέσουμε να τραβήξουμε και άλλα παιδιά
στις κινητοποιήσεις χρειάζεται να υπάρ-
χει δίκτυο μέσα στα σχολεία, δύσκολα
κάποιος θα κατέβει και θα κινητοποιηθεί
μόνος του. Γίνονται φοβερές μάχες ταυ-
τόχρονα, από τη μάχη ενάντια στους φα-
σίστες και το ρατσισμό μέχρι την κλιμα-
τική αλλαγή. Είναι πολύ σημαντικό ο μα-
θητής να έχει θέση πάνω σε αυτά τα
πράγματα. Είναι απίστευτο ότι το κρά-
τος δεν επιτρέ-
πει την πολιτική
μέσα στα σχο-
λεία. Ο καθηγη-
τής δεν  ανοίγει
πολιτικά θέμα-
τα και σε αυτό
δεν κατηγορώ
τους καθηγη-
τές. Κατηγορώ
το κράτος γιατί
τους δίνουν 30
λεπτά για να
βγάλει μια ολό-
κληρη ύλη κι αν
αποτύχει, είναι
δικιά του απο-
τυχία”.

Μ.Ν.

ΝΕΟΛΑΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Ανοίξτε τις Σχολές

Να ανοίξουν τώρα οι σχολές με μέτρα προστασίας,
μαζικές προσλήψεις σε διδακτικό προσωπικό και
προσωπικό καθαριότητας και όχι λειτουργία εξ'

αποστάσεως με τηλεμαθήματα ζητούν φοιτητικοί σύλλο-
γοι, που ξεκινούν τις κινητοποιήσεις. Την Παρασκευή 23/10
το απόγευμα προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στο Σύνταγμα. Συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι του ΠΑΔΑ
(ΣΕΤΠ, ΣΕΥΠ, ΣΕΤ, ΣΜΗΧ), του ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ και άλλοι.

Στην κινητοποίηση είχε παρουσία και το ΣΕΚ στις σχο-
λές με πανό “Λεφτά για Υγεία και Παιδεία, αυτή είναι η
απάντηση στην πανδημία, να ανοίξουν οι σχολές με
Μ.Α.Π”. Στη μικροφωνική χαιρέτισαν φοιτητές από συλλό-
γους, ανάμεσά τους και η Μαρία Καστελιώτη, από τη Φι-
λοσοφική και το ΣΕΚ στις σχολές. Έγινε εξόρμηση στους
φοιτητές, αλλά και στους περαστικούς που έβγαιναν από
το μετρό. Άνοιγε συζήτηση για τη μάχη για ανοιχτές σχο-
λές με τους όρους του κινήματος, αλλά και ενάντια στην
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που με την πολιτική
της προωθεί τη διάλυση των δημόσιων Πανεπιστημίων, τις
ιδιωτικοποιήσεις και το σταμάτημα κάθε συλλογικής διαδι-
κασίας και κινητοποίησης των φοιτητικών συλλόγων.

Το ΣΕΚ στις σχολές, με αφίσα και προκήρυξη, οργανώ-
νει αυτή τη μάχη, σχολή τη σχολή, ώστε να βγουν συνελεύ-
σεις και να γίνουν ξανά οι σχολές κέντρα οργάνωσης του
αγώνα. Μαζί καλεί όλες και όλους στο μονοήμερο του ΣΕΚ
με επαναστατικές ιδέες και συζητήσεις “Παλεύουμε για
τον Σοσιαλισμό” που θα γίνει στις 8 Νοέμβρη στο Τριανόν.

“Συνεχίζουμε τη δράση μας στις σχόλες μετά την πρωτο-
βουλία που πήραμε με αίτημα να ανοίξουν τα πανεπιστήμια
με μέτρα προστασίας για φοιτητές και εκπαιδευτικούς”, δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια
ΕΜΜΕ. “Μετά την ιστορική νίκη της 7/10 και την συνέχεια
που έδωσε το εργατικό κίνημα με την απεργία στις 15/10, η
νεολαία και οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν
και να κλιμακώσουν τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση. Την
προηγούμενη βδομάδα, μαζί με φοιτήτριες του ΣΕΚ στις
σχολές, πήγαμε στην ΑΣΟΕΕ για να οργανώσουμε τη δρά-
ση μας. Αφισοκολλήσαμε τον χώρο για να καλέσουμε τους
φοιτητές και τους εργαζόμενους των σχολών στο μονοήμε-
ρο στις 8/11, αλλά και για τα αιτήματα μας για το ζήτημα
των σχολών. Συζητήσαμε με φοιτητές αλλά και με τις καθα-
ρίστριες της σχολής,οι οποίες δήλωσαν αλληλέγγυες και
πως θέλουν να δώσουν τη μάχη μαζί μας. 

“Στη Φιλοσοφική εδώ και δύο εβδομάδες έχουμε βάλει
μπροστά το σχέδιο για να ξαναζωντανέψουμε πολιτικά τη
σχολή μας”, μας είπε η Μαρία, από το Ιστορικό-Αρχαιολο-
γικό. “Διαμορφώνουμε τους χώρους μας με αφισοκολλή-
σεις μέσα και έξω από τη σχολή για να φανεί παντού τι
διεκδικούμε. Κάνουμε εξορμήσεις στη σίτιση της Πολυτε-
χνειούπολης, όπου μαζεύεται μεγάλο κομμάτι των φοιτη-
τών, για να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Αποφασίσαμε το

επόμενο μας μάζεμα να γίνει την Παρα-
σκευή 30/10 στις 4μμ στο αίθριο της
ΦΛΣ”.

Η Εύη Τσιούνη, φοιτήτρια Αρχιτεκτο-
νικής στο Βόλο, περιγράφει: “Στη σχο-
λή μου είχε καλεστεί συνέλευση για τις
21/10. Μαζευτήκαμε γύρω στα 15-20
άτομα, κυρίως πρωτοετείς. Δεν πάρθη-
κε απόφαση αλλά συζητήθηκαν διάφο-
ρα θέματα, αρχικά για τα προβλήματα
των σχολών. Την τηλεκπαίδευση και τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύλ-
λογοι στο να οργανώσουν τις δράσεις
τους. Αλλά και για την γενικότερη πολι-
τική της κυβέρνησης για την πανδημία
και την καταδίκη των νεοναζί. Τέλος μι-
λήσαμε για τη συμμετοχή μας στην πο-
ρεία κατά της καύσης απορριμμάτων
στις 23/10 και ορίσαμε επόμενη συνέ-
λευση για τις 4/11.”

Μαθητές, φοιτητές-
μαζί συνεχίζουμε

Πολύ πλούσια ήταν η συζήτηση των μαθητών/τριών Anticapitalista που έγι-
νε στη Δάφνη την Κυριακή 26/10 με θέμα “Ο Λένιν στον 21ο αιώνα. Είναι η
επανάσταση επίκαιρη;”. 

Συμμετείχαν μαθήτριες από σχολεία της Ηλιούπολης και του Ελληνικού.
Στο άνοιγμα τονίστηκε ο ρόλος του Λένιν και των Μπολσεβίκων για να χτί-
σουν επαναστατικό κόμμα που οδήγησε την εργατική τάξη στην επανάσταση
τον Οκτώβρη του '17 στη Ρωσία και η επικαιρότητα στο σήμερα. Άνοιξε η συ-
ζήτηση για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και την προδοσία των κομμάτων της
Σοσιαλδημοκρατίας στην υπόλοιπη Ευρώπη στις ιδέες του διεθνισμού και
της επανάστασης, καθώς συντάχθηκαν με τους καπιταλιστές και στήριξαν
τον πόλεμο στις χώρες τους, με εξαίρεση τους Μπολσεβίκους. Τέλος, τονί-
στηκε ότι ο ρατσισμός, ο σεξισμός και η ομοφοβία έχουν τις ρίζες τους στο
ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και η νίκη ενάντια στη Χρυσή Αυγή που μας
φέρνει σε καλύτερη θέση να παλέψουμε τη φασιστική απειλή.

22/10, Διαδήλωση μαθητών /τριών στην Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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