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H διμερής Συμφωνία «Στρατη-
γικής Εταιρικής Σχέσης για
τη Συνεργασία στην Άμυνα

και στην Ασφάλεια» που υπέγραψαν
ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν στις 28
Σεπτέμβρη έχει ήδη κατατεθεί στην
Βουλή και την Πέμπτη 7 Οκτώβρη
θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση
στην ολομέλεια. Πρόκειται για μια
επικίνδυνη συμφωνία.

Το κείμενο της συμφωνίας ξεκινά-
ει λέγονται ότι τα εμπλεκόμενα μέρη
τη συνάπτουν «επιθυμώντας να συμ-
βάλλουν στην ειρήνη και την ασφά-
λεια στην Ευρώπη, ιδίως στην περιο-
χή της Μεσογείου». Πρόκειται για
ένα ψέμα. Είναι μια συμφωνία προ-
ετοιμασίας για πόλεμο. 

Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι «Τα
Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο
βοήθεια και συνδρομή, με όλα τα
κατάλληλα μέσα που έχουν στην
διάθεσή τους, κι εφόσον υφίσταται
ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας,
εάν διαπιστώσουν από κοινού ότι
μία ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα
εναντίον της επικράτειας ενός από
τα δύο». 

Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό κρά-
τος θα πρέπει να συνδράμει το γαλ-
λικό σε περίπτωση που δέχεται
«ένοπλη επίθεση». Από ποιον κινδυ-
νεύει η εδαφική ακεραιότητα της
Γαλλίας; Αυτοί που στην πραγματι-
κότητα κινδυνεύουν είναι η εδαφική
ακεραιότητα και οι λαοί δεκάδων
χωρών πρώην αποικιών της Γαλλίας.
30.000 Γάλλοι στρατιώτες βρίσκον-
ταν το 2020 σε αποστολές εκτός του
γαλλικού εδάφους ενώ η Γαλλία δια-
τηρεί στρατιωτικές βάσεις σε τουλά-
χιστον 12 από αυτές. Η στρατηγική
συμμαχία της Ελλάδας με την Γαλ-
λία, μια από τις μεγαλύτερες ιμπε-
ριαλιστικές δυνάμεις, θα σημάνει
την μεγαλύτερη εμπλοκή στiς πολε-
μικές επεμβάσεις της. 

Στο άρθρο 18 αναφέρεται η «συμ-
μετοχή σε κοινές αναπτύξεις δυνά-
μεων ή αναπτύξεις σε θέατρα επιχει-
ρήσεων προς υποστήριξη κοινών
συμφερόντων, όπως, για παράδειγ-
μα, τις υπό γαλλική διοίκηση επιχει-
ρήσεις στο Σαχέλ», δηλαδή σε χώ-
ρες σε όλη τη Βόρεια και υποσαχά-
ρια Αφρική!  Στο άρθρο 6 αναφέρε-
ται ότι ο κοινός στρατηγικός σχεδια-
σμός των υπουργείων άμυνας και
εξωτερικών των δύο χωρών θα κα-
λύπτει «θέματα κοινού ενδιαφέρον-
τος, όπως το παγκόσμιο στρατηγικό
περιβάλλον, τα περιφερειακά ζητή-
ματα (κυρίως στις περιοχές της Με-
σογείου, της Μέσης Ανατολής, της
Αφρικής και των Βαλκανίων), την ενί-
σχυση των ικανοτήτων των Ευρω-
παίων, την καταπολέμηση της τρο-
μοκρατίας, τη διάδοση των Όπλων
Μαζικής Καταστροφής, τον έλεγχο
των εξοπλισμών, τις ενεργειακές
προκλήσεις, τη μετανάστευση, τη
θαλάσσια ασφάλεια, τις υβριδικές
απειλές». 

Με τη ελληνογαλλική συμφωνία
που υπέγραψε ο Μητσοτάκης ενδια-

φέρεται να αναβαθμίσει ακόμη πε-
ρισσότερο την παρουσία του ελληνι-
κού καπιταλισμού παίζοντας το «δεξί
χέρι» του γαλλικού ιμπεριαλισμού σε
όλες τις οικονομικές και στρατιωτι-
κές βλέψεις που αυτός έχει για τον
έλεγχο μιας ολόκληρης περιοχής.
Βλέψεις που σε τίποτε δεν έχουν να
κάνουν με την «εδαφική ακεραιότη-
τα» ούτε της Ελλάδας, ούτε της
Γαλλίας, που 50 χρόνια μετά το τέ-
λος της αποικιοκρατίας επιμένει να
παίζει τον δερβέναγα. 

Και βέβαια εκεί που αυτή η συμ-
φωνία γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη
είναι το σημείο που τέμνονται τα
συμφέροντα του γαλλικού και του
ελληνικού καπιταλισμού, στον οικο-

νομικό και γεωστρατηγικό χώρο της
Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί είδαμε,
μόλις πριν λίγες μέρες να αυξάνεται
ξανά η ένταση όταν η τουρκική κυ-
βέρνηση κατήγγειλε ότι το γαλλικό
ερευνητικό Νautical Geo, που εκτε-
λεί έρευνες για τον αγωγό Εast Μed
προσπάθησε να εισέλθει στην τουρ-
κική υφαλοκρηπίδα με την ελληνο-
κυπριακή πλευρά να απαντάει ότι γί-
νεται εντός της κυπριακής ΑΟΖ. 

Συμφέροντα
Γαλλικά συμφέροντα συμμετέ-

χουν στα σχέδια κατασκευής του
Εast Μed την ίδια στιγμή που ο γαλ-
λικός κολοσσός Τοτάλ εμπλέκεται
στο σχέδιο γεωτρήσεων στην κυ-

πριακή ΑΟΖ που παραμένει παρά
την αναβολή των εργασιών για ένα
χρόνο. Αυτά ακριβώς τα συμφέρον-
τα περιφρουρούσε μαζί με τα ελλη-
νικά πολεμικά πλοία απέναντι στα
τουρκικά, το γαλλικό αεροπλανοφό-
ρο, το καλοκαίρι της πολεμικής έν-
τασης του 2020 στην Ανατολική Με-
σόγειο. 

Δίπλα στην οικονομική όψη του
ζητήματος ο γαλλικός καπιταλισμός
έχει ακόμη ένα λόγο να προχωράει
σήμερα στην αναβάθμιση του γεω-
στρατηγικού του ρόλου ως ο βασι-
κός παίκτης στην ευρύτερη περιοχή.
Και αυτός δεν είναι άλλος από την
στροφή των ΗΠΑ στην Κίνα και τον
Ειρηνικό η οποία συνοδεύτηκε και

από την κρίση ανάμεσα στις ΗΠΑ
και τη Γαλλία με την ακύρωση της
παραγγελίας γαλλικών υποβρυχίων
από την Αυστραλία. Ο Μακρόν στέλ-
νει το μήνυμα ότι η Γαλλία αναλαμ-
βάνει την «πρωτοκαθεδρία» -στο
πλαίσιο και της ΕΕ και του ΝΑΤΟ-
στην Αν. Μεσόγειο την ίδια ώρα που
με την πώληση των μαχητικών Ρα-
φάλ και των φρεγατών Μπελαρά
στην Ελλάδα καλύπτει και ένα μέρος
της χασούρας της παραγγελίας των
υποβρυχίων από την Αυστραλία.  

Για τον ελληνικό καπιταλισμό, η
συμφωνία Μητσοτάκη-Μακρόν έρχε-
ται να κλιμακώσει περαιτέρω την
στρατηγική των διμερών, τριμερών
κλπ επιθετικών συμμαχιών που έχει
ήδη συνάψει με τους άξονες Ελλά-
δας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου – και
πιο πρόσφατα με την Σαουδική Αρα-
βία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, με κύριο στόχο να στριμώξει
ακόμη περισσότερο τον βασικό του
ανταγωνιστή στην Ανατολική Μεσό-
γειο, τον τουρκικό καπιταλισμό. 

Το «ελληνικό» διακύβευμα της
συμφωνίας δεν είναι η «εδαφική
ακεραιότητα» αλλά η πολεμική ενδυ-
νάμωση του ελληνικού κράτους σε
μια περιοχή που έχει σαν επίκεντρο
την Ανατολική Μεσόγειο  -αλλά
απλώνεται από τον εναέριο χώρο
της Β. Μακεδονίας πάνω από τον
οποίο πετάνε τα ελληνικά μαχητικά
αεροπλάνα μέχρι την Σαουδική Αρα-
βία όπου πρόσφατα εγκαταστάθηκε
ελληνική βάση με πυραύλους Πά-
τριοτ και θέλει να φτάσει μέχρι και
στο Σαχέλ. 

Γιώργος Πίττας
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Να μην την ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ησυμφωνία με τη Γαλλία, σε συνδυασμό με την ανανέωση της συμφω-

νίας με τις ΗΠΑ σε λίγες βδομάδες, αποτελεί κλιμάκωση του αντι-
δραστικού ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού και αυτό ήδη φαίνεται από τις
αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς σε μια περίοδο που οι δύο χώρες
υποτίθεται βρίσκονται σε διαδικασία διαλόγου. Ενδεικτικό του πόσο αυτή
η συμφωνία κλιμακώνει την ένταση είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μητσο-
τάκης και οι υπουργοί του κομπάζουν ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής
δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης, ακόμα και σε περίπτωση που η απει-
λή προέλθει από χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Μέχρι τώρα αυτό που υποστήρι-
ζαν ήταν πως στο τέλος η κοινή συμμετοχή στο ΝΑΤΟ θα αποτρέψει ένα
πόλεμο. Τώρα δηλώνουν ρητά ότι ετοιμάζονται για πόλεμο.

Και αυτό επιβεβαιώνεται από το γιγάντιο εξοπλιστικό πρόγραμμα που
συνοδεύει την συμφωνία. Στα δέκα δις ευρώ πλησιάζει το κόστος όλων
των οπλικών συστημάτων που αγοράζει η Ελλάδα από την Γαλλία, ό,τι και
αν λέει ο Μητσοτάκης ότι «η Ελλάδα δεν μπαίνει σε κούρσα εξοπλισμών».
Έχουν γεμίσει οι εφημερίδες και τα κανάλια με περιχαρείς «ειδικούς ανα-
λυτές» και απόστρατους αξιωματικούς που μιλάνε για την «απόλυτη υπε-
ροπλία» της Ελλάδας και για την δυνατότητα των νέων οπλικών συστημά-
των να χτυπάνε μέσα στην Τουρκία και άλλα πολλά.

Αλλά κανείς απ’ όλους αυτούς τους πολεμοκάπηλους δεν λέει ότι το τε-

ράστιο αυτό οικονομικό κόστος θα κληθεί να το πληρώσει η εργατική τά-
ξη την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία, οι δασικές υπηρεσίες, τα σχολεία και
τόσοι άλλοι κρίσιμοι τομείς στενάζουν από τις περικοπές. Για να μην συ-
ζητήσουμε το τραγικό ανθρώπινο κόστος που θα έχει να πληρώσει αν τυ-
χόν οι πολεμοκάπηλοι αποφασίσουν ότι τους παίρνει να τα χρησιμοποι-
ήσουν στο επόμενο θερμό επεισόδιο που θα προκύψει με την Τουρκία. 

Τα κόμματα της Αριστεράς οφείλουν να καταψηφίσουν στη Βουλή αυτή
την συμφωνία, όχι με βάση το λεγόμενο «εθνικό συμφέρον» αλλά με βάση
τα ταξικά συμφέροντα της εργατικής τάξης και των φτωχών τα οποία
απειλούνται παντοιοτρόπως. Όχι βάζοντας προϋποθέσεις ψήφισης, όπως
ο Τσίπρας, από τα δεξιά, επικρίνοντας τη συμφωνία ότι αφήνει εκτός θα-
λάσσιες οικονομικές ζώνες (και βάζοντας σαν όρο για να την ψηφίσει να
υπάρξει ρηματική διακοίνωση από την Γαλλία σε σχέση με την υπεράσπι-
ση των «κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα») 

«Δεν νομίζω ότι καμία ελληνική οικογένεια θα είναι χαρούμενη με το εν-
δεχόμενο το παιδί της να βρεθεί σε γαλλικές στρατιωτικές  επιχειρήσεις
στην Αφρική» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος.
Πράγματι. Αλλά ας μας πει ποια οικογένεια εκατέρωθεν του Αιγαίου θα εί-
ναι χαρούμενη αν δει το παιδί της να πολεμάει στην Ανατολική Μεσόγειο
για την Τotal, ENI και όλους τους εμπλεκόμενους καπιταλιστές.

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΚΡΟΝ-ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Σταματήστε τους εξοπλισμούς

Γαλλικά βομβαρδιστικά στο Μαλί. Στις 3 Γενάρη του 2021 ένας γαλλικός βομβαρδισμός στο Μπουντρί, 
στο κεντρικό Μαλί, σκότωσε 19 αθώα θύματα.
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Ξεχειλίζει η οργή για τις φασιστικές
προκλήσεις πάνω στην επέτειο του
ενός χρόνου από την καταδίκη των νε-

οναζί της Χρυσής Αυγής. Μαζικά η Θεσσα-
λονίκη ξεσηκώνεται ενάντια στις συμμορίες
που προβοκάρουν τους μαθητές των ΕΠΑΛ.
Άμεση είναι η κατακραυγή ενάντια στην επί-
θεση σε αντιφασίστες στο Νέο Ηράκλειο.

Αυτός που κάνει πλάτες στα κατάλοιπα
της Χρυσής Αυγής για να προκαλούν είναι
η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. 

Είναι η κυβέρνηση που έχει δώσει
υπουργεία στον Πλεύρη, στον Βορίδη και
τον Γεωργιάδη για να εφαρμόζουν ακροδε-
ξιές, ρατσιστικές και σεξιστικές επιθέσεις.

Είναι η κυβέρνηση που κυνηγάει τους
πρόσφυγες, σφραγίζει τα σύνορα, φτιάχνει
στρατόπεδα-φυλακές θανάτου για τους
πρόσφυγες.

Είναι η κυβέρνηση που στέλνει τα ΜΑΤ
να στηρίζουν τους φασίστες και να χτυπά-
νε νεολαίους και απεργούς, για να περάσει
τις ιδιωτικοποιήσεις και τη διάλυση της
Υγείας και της Παιδείας. 

Είναι η κυβέρνηση που σκορπάει δισεκα-
τομμύρια για εξοπλισμούς. Οι φρεγάτες
του Μακρόν και του Μητσοτάκη απειλούν
να μετατρέψουν τη Μεσόγειο σε υγρό νε-
κροταφείο και για τους πρόσφυγες και για
τους στρατευμένους για χάρη των πολυε-
θνικών της ενέργειας. Η πολεμοκαπηλεία
είναι βούτυρο για τους φασίστες.

Δύναμη
Όσο και να προσπαθούν οι υπουργοί να

κρυφτούν πίσω από τη θεωρία των «δύο
άκρων», η οργή ενάντια στους φασίστες εί-
ναι ακατάλυτα δεμένη με την οργή ενάντια
στις κυβερνητικές αντεργατικές επιθέσεις.
Το αντιφασιστικό κίνημα παίρνει δύναμη όχι
μόνο από την επιτυχία του να στείλει τους
Χρυσαυγίτες στη φυλακή πριν ένα χρόνο,
αλλά και από τους απεργούς που συγ-
κρούονται καθημερινά με την κυβέρνηση.

Οι εκπαιδευτικοί ξέρουν πολύ καλά ότι η
Κεραμέως είναι μαύρη αντίδραση σε όλη

την Παιδεία: καλύπτει τους φασίστες την
ώρα που στέλνει τα συνδικάτα στα δικα-
στήρια και τις Αύρες να χτυπάνε διαδηλω-
τές εκπαιδευτικούς. Το κάλεσμα των εκπαι-
δευτικών για αντιφασιστικές εκδηλώσεις
στα σχολεία στις 7 Οκτώβρη δείχνει ξεκά-
θαρα το δρόμο.

Οι εργάτες της Υγείας με τις απεργίες
τους στέκονται ασπίδα προστασίας σε κά-
θε εργαζόμενο που απειλείται με απόλυση
επειδή δεν έχει εμβολιαστεί. Φράζουν το
δρόμο στην ακροδεξιά δημαγωγία που πά-
ει να παίξει παιχνίδια στις πλάτες των ανεμ-
βολίαστων.

Κάθε εργατικός χώρος που αγκαλιάζει
τα προσφυγόπουλα για να μπορέσουν να
πάνε στα σχολεία, για να μην καταλήξουν
σαν 16χρονα που γίνονται φτηνό εργατικό
δυναμικό σύμφωνα με τις αισχρές κυβερ-
νητικές ρυθμίσεις, κάθε τέτοια πρωτοβου-
λία, από τους εκπαιδευτικούς μέχρι τους
εργάτες του επισιτισμού-τουρισμού, δίνει
ορμή στον αντιφασιστικό αγώνα.

Τα αντιρατσιστικά-αντιφασιστικά συλλα-
λητήρια αυτό το Σάββατο 9 Οκτώβρη είναι
ένας μεγάλος σταθμός για να φράξουμε τη
φασιστική απειλή που προσπαθεί να ανα-
συνταχτεί με τις κυβερνητικές πλάτες της
ΝΔ. Είναι η στιγμή που ενώνει όλα αυτά τα
ποτάμια της εργατικής αντίστασης. Και
έτσι θα συνεχίσουμε για να σκορπίσουμε
τα απομεινάρια των νεοναζί και να απαλλα-
γούμε από την κυβέρνηση που εξισώνει τα
φασιστικά κατακάθια με τον κόσμο της Αρι-
στεράς και του αγώνα για μια άλλη κοινω-
νία.

Μπροστά στο ξεπούλημα της ΔΕΗ, η ΓΕ-
ΝΟΠ-ΔΕΗ οργανώνει πρόγραμμα δρά-

σεων και εκδηλώσεων που θα κλιμακωθεί
την Τρίτη 19 Οκτώβρη, ημερα πραγματοποι-
ησης της ΓΣ των Μετόχων της ΔΕΗ, με
24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στις 10πμ
στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στη Χαλκο-
κονδύλη. Το πρόγραμμα εκτός των άλλων
περιλαμβάνει στάση εργασίας 12-3μμ στις
11/10, συναυλία διαμαρτυρίας στις 13/10
στις 6μμ στο χώρο του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου
σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Κερατσινί-
ου, συνέντευξη Τύπου στις 15/10 και συλλα-
λητήρια στις 5μμ στη Μεγαλόπολη και στην
Πτολεμαΐδα στις 15/10 και στις 17/10 αντί-
στοιχα.

Όπως τονίζει η ΓΕΝΟΠ: «Η κυβέρνηση
αποφάσισε αιφνιδιαστικά να κάνει Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου στη ΔΕΗ με αποκλει-
σμό του Βασικού Μετόχου, δηλαδή του Δη-
μοσίου. Η απόφαση αυτή με απλά λόγια “χα-
ρίζει” τη ΔΕΗ, καθώς ιδιώτες θα αποκτήσουν
τον έλεγχο μιας κολοσσιαίας βιομηχανικής
επιχείρησης, ενώ το Δημόσιο θα χάσει τη δυ-
νατότητα να ρυθμίζει ουσιαστικά τα ζητήμα-
τα που αφορούν ένα βασικό και αναγκαίο
αγαθό! Από το 1950 ως σήμερα η δημόσια
ΔΕΗ δημιούργησε τη μεγαλύτερη και βασι-
κότερη υποδομή της χώρας, πάνω στην
οποία αναπτύχθηκαν κι άλλες χρήσιμες
υποδομές, αλλά και επιχειρήσεις. Η ΔΕΗ με-
τέφερε το αγαθό του ηλεκτρισμού παντού
χωρίς εξαιρέσεις: η ορεινή Ελλάδα και τα
δεκάδες νησιά ήταν ένα στοίχημα που μόνο
η ΔΕΗ μπορούσε να το κερδίσει.

Κρίσιμη
Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων η δη-

μόσια ΔΕΗ απέδειξε πολλές φορές πόσο κρί-
σιμη είναι για την ομαλή τροφοδοσία νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων. Τον χειμώνα του 2016
η χώρα θα μπορούσε να μείνει χωρίς ρεύμα,
αλλά τελικά η δημόσια ΔΕΗ τα κατάφερε σε
ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχώριο και διεθνές
περιβάλλον. Οι ιδιώτες τότε αρνήθηκαν να
βοηθήσουν διότι απλούστατα δεν θα κέρδι-
ζαν… Να μην χαθεί το Δ(δημόσια) της ΔΕΗ».

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ
κατά 750 εκατομμύρια ευρώ, μετά από από-
φαση της Διοίκησης και κατεντολήν της κυ-
βέρνησης του Μητσοτάκη, δεν έχει σκοπό
την ανάπτυξη της εταιρίας και την επέκτασή
της σε γειτονικές χώρες ούτε την καλύτερη
παροχή υπηρεσιών και επενδύσεις στις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρά μόνο την
ιδιωτικοποίηση ενός μεγάλου φιλέτου της οι-
κονομίας. Με τον σκανδαλώδη αποκλεισμό
του δημοσίου, το μεγαλύτερο ποσοστό
(66%) των μετοχών θα περάσει στους ιδιώ-
τες για να θησαυρίσουν.

Συνέχεια στη σελ. 7

Ο Θάνος, ο Σταμάτης, η Αφροδίτη που χτυπήθηκαν από τους φασίστες, βάδισαν στην κεφαλή της αντιφασιστικής διαδήλωσης στο Ν. Ηράκλειο.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Κάτω τα χέρια
απ’ τη ΔΕΗ
Aπεργία στις
19 Οκτώβρη

Να τσακίσουμε τους φασίστες, 
να γκρεμίσουμε την κυβέρνηση
                   που τους κάνει πλάτες

Φ
ω

τό
: Δ

ημ
ήτ

ρη
ς 

Δα
σκ

αλ
άκ

ης



Νο 1491, 6 Οκτώβρη 2021 Εκπαίδευσησελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ  Ώρα για απεργίες
To Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ

συνεδρίασε τη Δευτέρα 4/10. Ανά-
μεσα στις αποφάσεις είναι η στήριξη
των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτι-
κών ομοσπονδιών και της απεργίας –
αποχής από την εσωτερική και εξωτε-
ρική αξιολόγηση των σχολικών μονά-
δων. 

Η κήρυξη  στήριξη των κινητοποι-
ήσεων των υγειονομικών (ΠΟΕΔΗΝ –
ΟΕΝΓΕ) που θα γίνουν στις 5, 13 και
21 του Οκτώβρη του 2021. Η κήρυξη
24ωρης γενικής απεργίας τον Νοέμ-
βρη σε συνεργασία με ομοσπονδίες
και σωματεία του ιδιωτικού τομέα, η
πραγματοποίηση σύσκεψης των ομο-
σπονδιών για τον νόμο Χατζηδάκη και

η πραγματοποίηση μέσα στον Νοέμ-
βρη της ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιά-
σκεψης της ΑΔΕΔΥ για τη διαμόρφω-
ση της πολιτικοσυνδικαλιστικής τακτι-
κής και δράσης της Συνομοσπονδίας.

«Οι Παρεμβάσεις προτείναμε στήρι-
ξη με πανδημοσιοϋπαλληλική απερ-
γιακή κινητοποίηση τόσο των εκπαι-
δευτικών που απεργούν στις 11/10,
όσο και των υγειονομικών που απερ-
γούν στις 21/10. Με ευθύνη του ΠΑ-
ΜΕ και της ΔΗΣΥΠ που έμειναν σε μια
αόριστη καταδίκη του νόμου Χατζη-
δάκη, η απόφαση του Γενικού Συμ-
βουλίου περιορίστηκε σε μια απεργία
κάπου τον Νοέμβρη χωρίς καν να ορί-
σουν από τώρα την ημερομηνία. Από

αυτή την άποψη η απόφαση είναι κά-
τω των περιστάσεων. 

Χρειαζόμαστε άμεση απεργιακή κλι-
μάκωση, αυτή είναι η ουσιαστική στή-
ριξη των κλάδων που βρίσκονται σε
κινητοποιήσεις και η γενίκευση της
μάχης ενάντια στην κυβέρνηση» σχο-
λιάζει ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός
στο ΓΝΑ Γεννηματάς και μέλος του
Συντονιστικού Νοσοκομείων. «Στην
ίδια συνεδρίαση το Γενικό Συμβούλιο
καταδίκασε τις επιθέσεις των νεοναζί
σε Νέο Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη και
συμφώνησε στην πρόταση για συμμε-
τοχή στο συλλαλητήριο της 9/10»
συμπληρώνει.

Μέρα αντιφασιστικής δράσης στα σχολεία, αποφάσισε να
κηρύξει την 7 Οκτώβρη η ΟΛΜΕ, ημέρα συμπλήρωσης

ενός χρόνου από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκλη-
ματική οργάνωση. 

«Με τη συνδρομή των τοπικών ΕΛΜΕ καλούμε τους συνα-
δέλφους να πραγματοποιήσουν συζητήσεις με τους μαθητές,
να αναδείξουν, τόσο μέσα από τα πρόσφατα γεγονότα όσο
και μέσα από τα αδιαμφισβήτητα ιστορικά παραδείγματα, τις
καταστροφικές συνέπειες του φασισμού και του ναζισμού
στους λαούς όλου του κόσμου», τονίζει η ομοσπονδία των εκ-
παιδευτικών. «Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυ-
γής ως Παιδαγωγοί έχουμε υποχρέωση να φράξουμε το δρό-
μο στο δηλητήριο του φασισμού μέσα στα σχολεία. Οι φασι-
στικές πρακτικές δεν έχουν χώρο πουθενά. Οι εκπαιδευτικοί,
οι φοιτητές/τριες και οι εργαζόμενοι/ες δεν ξεχνάμε! Γνωρί-
ζουμε καλά τι σημαίνει φασισμός. Σημαίνει μίσος για το δια-
φορετικό, ξενοφοβία, ρατσισμός, συντήρηση των πιο σκοταδι-
στικών απόψεων που έχει γεννήσει η ανθρωπότητα. Σημαίνει

επιθέσεις σε μετανάστες εργαζόμενους όπως οι Αιγύπτιοι
αλιεργάτες, σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές, δολοφονίες
όπως του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν», συμπλη-
ρώνει μεταξύ άλλων.

Σε ανακοίνωσή τους οι Mαθητές/τριες Anticapitalista ξεκα-
θαρίζουν ότι «το μαθητικό κίνημα ξέρει να παλεύει τους φασί-
στες, όπως ποτέ δεν έδωσε χώρο στους φασίστες να μπουν
στα σχολεία και υποδέχτηκε τα προσφυγοπούλα, έτσι και τώ-
ρα θα τους πετάξει εκεί που ανήκουν, στους υπονόμους της
ιστορίας. Στις 7 Οκτώβρη κλείνει 1 χρόνος από την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής σαν εγκληματική οργάνωση. Μετατρέπου-
με αυτή τη μέρα σε μέρα δράσης για τα σχολεία κάνοντας αν-
τιφασιστικά μαθήματα και μαζικές εξορμήσεις για τη μεγάλη
αντιφασιστική και αντιρατσιστική διαδήλωση στις 9 Οκτώβρη,
οργανώνουμε τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο με πανό
των σχολείων μας. Όλοι και όλες στο αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο 9 Οκτώβρη 3μμ Ομόνοια. Ούτε στα σχολεία, ούτε στις
γειτονιές, ούτε πουθενά τσακίστε τους φασίστες παντού».

Oι μαθητές και οι μαθήτριες ετοιμάζονται να βγουν μαζικά
στο δρόμο και τη Δευτέρα 11/9, ημέρα πανελλαδικής 24ωρης
απεργίας των εκπαιδευτικών.

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Φοιτητές και εκπαιδευτικοί 
ενάντια στο φασισμό

Μαζική διαδήλωση πραγματοποίησαν φοιτητές και φοιτήτριες
από μια σειρά συλλόγους της Αθήνας, το μεσημέρι της Πέμ-

πτης 30/9. Το συλλαλητήριο είχε καλεστεί με κεντρική αιχμή το
άνοιγμα των σχολών με όλα τα μέτρα προστασίας, αλλά απέκτη-
σε έντονο αντιφασιστικό χαρακτήρα με αφορμή τις επιθέσεις των
νεοναζί στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. «Ούτε στη Σταυ-
ρούπολη, ούτε πουθενά – Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτο-
νιά» έγραφε το πανό των συλλόγων που βάδισε στην κεφαλή της
πορείας και ήταν και το σύνθημα που δεν σταμάτησε να ακούγε-
ται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Η Δευτέρα 4/10, ήταν η μέρα που οι σχολές άνοιξαν κι επίσημα
για πρώτη φορά μετά από ενάμιση χρόνο. Ο Φίλιππος Κοντοδή-
μας, πρωτοετής φοιτητής στη Φιλοσοφική της Αθήνας και μέλος
του ΣΕΚ στις σχολές, μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη:

«Το άνοιγμα των σχολών μας βρήκε να κάνουμε εξόρμηση στη
Φιλοσοφική της Αθήνας καλώντας όλες και όλους στο αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη. Οι σχολές άνοιξαν με τους
όρους της ατομικής ευθύνης που προωθεί η κυβέρνηση του Μη-
τσοτάκη από την αρχή της πανδημίας. Μόνο μέτρο η μάσκα και η
είσοδος σε εμβολιασμένους ή με πιστοποιητικό νόσησης. Αυτό
σημαίνει ότι το πιθανότερο είναι να έχουμε κρούσματα και να οδη-
γηθούμε σε νέο κλείσιμο, λόγω της αδιαφορίας της κυβέρνησης. 

Το άνοιγμα των σχολών ωστόσο είναι μια πρώτη νίκη για το
φοιτητικό κίνημα που το διεκδικούσε εδώ και πολλούς μήνες και
μάλιστα διπλή, καθώς δεν υπάρχει η πανεπιστημιακή αστυνομία.
Χρειάζεται να συνεχίσουμε για να επιβάλλουμε τις συνθήκες φοί-
τησης που έχουμε ανάγκη και να ανατρέψουμε τις επιθέσεις της
Κεραμέως σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ήδη ο χώρος
της εκπαίδευσης και ειδικά τα σχολεία βράζουν. Οι εκπαιδευτικοί
καλούν σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και σε απεργία στις
11/9. Χρειάζεται να συνδεθούμε μαζί τους, να γενικευτεί η σύγ-
κρουση με την κυβέρνηση».

Δυο μέρες πριν τις 9 Οκτώβρη, την Πέμπτη 7/10, ημέρα συμ-
πλήρωσης ενός χρόνου από την καταδίκη της Χ.Α, φοιτητικοί
σύλλογοι της Αθήνας οργανώνουν αντιφασιστική συναυλία στο
Σύνταγμα. Την ίδια μέρα, θα προηγηθεί αντιφασιστική εκδήλωση
στο κυλικείο ΣΕΜΦΕ του Πολυτεχνείου της Αθήνας, με πρωτο-
βουλία των φοιτητικών συλλόγων Γεωλογικού, Μεταλλειολόγων,
Χημικών Μηχανικών και ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ. Θα μιλήσουν η Αφροδίτη
Φράγκου, δημοσιογράφος της Εργατικής Αλληλεγγύης και από
τις αγωνίστριες που χτυπήθηκαν στη φασιστική επίθεση στο Νέο
Ηράκλειο, ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής
στη δίκης της Χ.Α, ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος καθώς και
μαθητές και φοιτητές. 

1/10, Οι φοιτητές στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σε «Απεργιακή κλιμάκωση να στείλουμε
την Κεραμέως και τη ΝΔ στην ανεργία»

καλεί το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας»
με προκήρυξή του που διακινείται στα σχο-
λεία:

«Η οργή ξεχειλίζει απέναντι στην κυβέρνη-
ση, που κλιμακώνει την επίθεση ενάντια στη
Δημόσια Δωρεάν Παιδεία. Η προσπάθεια να
βγεί παρανομη η απεργια αποχή απο την
αξιολόγηση, τα ΜΑΤ και οι Αύρες στο Σύν-
ταγμα στο συλλαλητήριο της Παρασεκυής,
δείχνουν τον πανικό της Κεραμέως και όλης
της κυβέρνησης μπροστά στην αποφασιστι-
κή στάση των εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει τί-
ποτα πιο ψεύτικο από την καλλιεργούμενη
εικόνα μιας κυβέρνησης παντοδύναμης.
Έχουν προ πολλού χάσει κάθε ιδεολογική
συναίνεση και ο αυταρχισμός είναι το μόνο
μέσο που έχουν απέναντι σε έναν κλάδο που
με κάθε τρόπο αποδεικνύει την αποφασιστι-
κότητά του να αντισταθεί.

Η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας
είναι μέρος της συνολικής ταξικής πολιτικής
της κυβέρνησης για τη διάλυση κάθε δημό-
σιας εκπαιδευτικής δομής. Από τα προνήπια
που τα πετά στα κοντέινερς μέχρι το ταξικό
λεπίδι της ΕΒΕ, από την αξιολόγηση της

σχολικής μονάδας και το νόμο 4823 που
επέβαλε η κυβέρνηση το καλοκαίρι με τα
σχολεία κλειστά, από την τράπεζα θεμάτων
ως το νόμο για την τεχνική εκπαίδευση που
επιδιώκει να εξωθήσει χιλιάδες μαθητές
προς την κατάρτιση, τη μαθητεία, δηλαδή τη
μαύρη εργασία.

Φάνηκε πανελλαδικά όλες τις τελευταίες
ημέρες, ότι οι εκβιαστικές τακτικές του
ΥΠΑΙΘ και των κατά τόπους «προθύμων» του
όχι μόνον δεν μας φοβίζουν αλλά αντίθετα
ότι είμαστε έτοιμοι και έτοιμες για ακόμη με-
γαλύτερες και πιο δυναμικές συγκρούσεις
από αυτές της περσινής χρονιάς. Τώρα είναι
η ώρα να απαιτήσουμε απο τα συνδικάτα να
οργανώσουν με τον πιο δυναμικό τρόπο τις
τεράστιες μάχες που έχουμε μπροστά μας.
Να κλιμακώσουμε την σύγκρουση με απερ-
γίες με διάρκεια για να ανατρέψουμε τις επι-
θέσεις της ΝΔ και μαζί τους και την Κεραμε-
ως. 

Το κίνημα στην Εκπαίδευση και παντού βά-
ζει φραγμούς στις ταξικές επιθέσεις. Οι σα-
ρωτικές ήττες της Κεραμέως στη μάχη για

την αξιολόγηση των σχολειών μας, στην
προσπάθεια της να επιβάλει πρώτη τις ηλε-
κτρονικές εκλογές στα συνδικάτα με στόχο
την διάλυσή τους, στα σχέδια για αστυνό-
μευση των σχολών αλλά και η πρόσφατη με-
γαλειώδης νίκη των ντελιβεράδων της efood
ενάντια στην εφαρμογή του νόμου Χατζηδά-
κη δείχνουν ότι οι επιθέσεις της κυβέρνησης
δεν ξεσηκώνουν μόνον κύματα οργής αλλά
ισχυροποιούν με γοργά βήματα την οργάνω-
ση και αντίσταση σ’ όλους τους εργατικούς
χώρους. 

Συνεχίζουμε τις επόμενες ημερες την μα-
χη της της αξιολόγησης. Συνεχίζουμε στην
απεργία-αποχή, όπως ακριβώς καλουν οι
Ομοσπονδίες και απομονώνουμε όλους
όσους λένε οτι ειναι παρανομη η απεργία-
αποχή. ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ. 

Συμμετέχουμε μαζικά στο πανεκπαιδευτι-
κό Συλλαλητήριο την Τετάρτη 6 Οκτώβρη,
στις 6μμ στα Προπύλαια κατεβάζοντας
όλους τους συναδέλφους με το πανό της
ΕΛΜΕ ή του Συλλογου ΠΕ. 

Την Πέμπτη 7 Οκτώβρη το πρωί σε καθε

σχολείο αντιφασιστικά. Μαζί με τους μαθη-
τές οργανώνουμε μαθηματα αντιφασιστικά
σε κάθε σχολείο. Για να μην αφήσουμε τους
νεοναζί να σηκώσουν κεφάλι όπως προσπά-
θησαν τις προηγούμενες ημερες στην Σταυ-
ρούπολη και στο Νέο Ηράκλειο. 

Συμμετέχουμε μαζικά στις 9/10, στα αντι-
ρατσιστικά αντιφασιστικά συλλαλητήρια,
(στην Αθήνα στην Ομονοια στις 3μμ) στον
ένα χρόνο από την καταδίκη της ΧΑ. 

Οργανώνουμε από τώρα σε κάθε σχολείο
την 24ωρη απεργία στις 11 Οκτώβρη. Να
μην δουλέψει κανένας συνάδελφος εκείνη
την ημέρα για να πιέσουμε έστι όχι μόνο την
Κεραμέως αλλά και τις συνδικαλιστικές μας
ηγεσίες να κλιμακώσουν απεργιακά. 

Στις 21/10 όλη η εκπαίδευση πρέπει να
βρεθεί απεργιακά στο πλευρό των Υγειονο-
μικών που οι ομοσπονδίες τους (ΟΕΝΓΕ –
ΠΟΕΔΗΝ) προχωράνε σε πανελλαδική απερ-
γία με απεργιακή συγκέντρωση 8.30πμ στην
πλ. Μαβίλη, ενάντια στις αναστολές συμβά-
σεων για 7.000 εργαζόμενους στην Υγεία
που διαλύουν τα δημόσια νοσοκομεία. 

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας»
που συμμετέχει στις Παρεμβάσεις σε καλεί
να παλέψουμε μαζί». 

H οργή των εκπαιδευτικών
απέναντι στις επιθέσεις της
Κεραμεώς μεγαλώνει. Δά-

σκαλοι και καθηγητές συμμετέχουν
με συντριπτικά – σχεδόν καθολικά –
ποσοστά στην απεργία-αποχή από
την αξιολόγηση, παρά τα τιμωρητικά
μέτρα που θέσπισε το υπουργείο
προκειμένου να την περάσει. Μπρο-
στά στον κίνδυνο να επαναληφθεί το
περυσινό φιάσκο που η αξιολόγηση
έμεινε στα χαρτιά, η κυβέρνηση κα-
τέφυγε στα δικαστήρια προκειμένου
να κηρυχθεί παράνομη η απεργία,
κάτι το οποίο πέτυχε την περασμένη
Τετάρτη. 

Oι ομοσπονδίες άσκησαν έφεση
στην απόφαση του δικαστηρίου, ενώ
η ΟΛΜΕ σε συνεδρίασή της αποφά-
σισε να καλέσει νέο πανεκπαιδευτι-
κό συλλαλητήριο το απόγευμα της
Τετάρτη 6/10, στις 6μμ στα Προπύ-
λαια, συγκέντρωση στο Εφετείο την
ημέρα της εκδίκασης με τρίωρη
στάση εργασίας και 24ωρη απεργία
και συλλαλητήρια σε όλες της πό-
λεις μαζί με μαθητές/τριες και γο-
νείς τη Δευτέρα 11/10. 

Ήδη από την ώρα που μαθεύτηκε
η αρχική προσφυγή στα δικαστήρια,
σύλλογοι εκπαιδευτικών συγκεντρώ-
θηκαν στην Ευελπίδων. Με το που
ανακοινώθηκε η απόφαση, η αγανά-
κτηση εκτοξεύτηκε. Το συλλαλητή-
ριο που πραγματοποιήθηκε το επό-
μενο απόγευμα, Παρασκευή 1/10,
έφτασε να έχει χιλιάδες εκπαιδευτι-
κούς και φοιτητές/τριες, ίσως το με-
γαλύτερο που έχει γίνει εδώ και και-
ρό. Μαζικές ήταν και οι διαδηλώσεις

σε άλλες πόλεις της χώρας.
Η τρομάρα κι ο πανικός της κυ-

βέρνησης ήταν εμφανής από τον
τρόπο που αντιμετώπισε τη διαδή-
λωση της Αθήνας. Όταν οι εκπαι-
δευτικοί έφτασαν στο Σύνταγμα δε-
κάδες ματατζήδες βρίσκονταν πα-
ρατεταγμένοι στην Όθωνος με δια-
ταγή να μην αφήσουν κανέναν να
πατήσει στο οδόστρωμα της Βασιλ.
Αμαλίας. Κι όταν τα συνθήματα και
διαμαρτυρίες για τον αστυνομικό
αποκλεισμό πλήθυναν, άρχισαν το
ξύλο, τα χημικά και οι εκτοξεύσεις
νερού από την αύρα. Αλλά δεν κατά-
φεραν να διαλύσουν τη διαδήλωση,
που για ώρα συνέχισε να φωνάζει

συνθήματα μπροστά στο Μεγάλη
Βρετανία. 

Να φύγει η Κεραμέως
«Πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρ-

ξει πρόταση κι αποφάσεις από τις
εκπαιδευτικές ομοσπονδίες για
απεργία με πολιτικά χαρακτηριστικά
και απεύθυνση προς την ΑΔΕΔΥ για
απεργία ώστες να φύγει η Κεραμέ-
ως και η κυβέρνηση» μας είπε εκείνη
την ώρα η Ντίνα Γκαρανέ, μέλος της
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας.

«Θα συνεχίσουμε την αποχή από
την αξιολόγηση, αλλά πρέπει να πά-
με και σε απεργιακές κινητοποι-
ήσεις. Αν εκμεταλλευτούμε τη δυνα-

μική και την οργή που υπάρχει μπο-
ρούμε να πάμε σε απεργίες» συμ-
πληρώνει η Κατερίνα, δασκάλα στον
Πειραιά, μέλος του ΣΕΠΕ «Ρήγας
Φεραίος». «Στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση έχει γίνει πολλή δουλειά.
Οι περισσότεροι συνάδελφοι απέ-
χουν – απεργούν και γιατί θέλουν τα
παιδιά τους να έχουν καλύτερο μέλ-
λον κι εκπαίδευση. Σήμερα (σ.σ Πέμ-
πτη 1/10) στο σχολείο ήταν όλοι ορ-
γισμένοι και κανείς δεν είπε ότι παίρ-
νει πίσω την αποχή. Θα το παλέψου-
με μέχρι τέλους».

Ο Στέλιος Γιαννούλης, δάσκαλος,
ταμίας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γλυφά-

δας-3Β συνέχισε: «O κλάδος χρειάζε-
ται να συνεχίσει κρατώντας τα δεδο-
μένα που ήδη έχει. Κι αυτά είναι ότι οι
εκπαιδευτικοί είναι σε θέση ισχύος,
ενωμένοι κι αποφασισμένοι, υπάρχει
τεράστια αγανάκτηση και μάλιστα με-
τά τη σημερινή επίθεση της αστυνο-
μίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Από τη
στιγμή που η κυβέρνηση προσφεύγει
στα δικαστήρια και κηρύσσει παράνο-
μη την αποχή χρειάζεται άμεσα να
βγουν απεργιακές κινητοποιήσεις.
Δεν χωράνε μεμψιμοιρίες. Τώρα είναι
η ώρα για απεργία. Αυτή είναι η απο-
φασιστικότητα που μπορεί να συσπει-
ρώσει τους συναδέλφους κι όχι οι δι-
σταγμοί των ηγεσιών. 

Η συμμετοχή στην απεργία-αποχή
είναι συντριπτική. Στο σύλλογό μου
βρισκόμαστε στο 100% στα δημοτικά
σχολεία, στο 90% στα νηπιαγωγεία.
Ακόμα και σε περιοχές και σχολεία
που θεωρούνται “δύσκολα” λόγω πιέ-
σεων, διευθυντή κλπ, η συμμετοχή εί-
ναι εντυπωσιακή. Πήγα σε ένα τέτοιο
σχολείο για ενημέρωση και συναν-
τούσα συναδέλφους με σηκωμένες
γροθιές να λένε “στα όπλα συνάδελ-
φοι” και τέτοια. Στο δικό μου σχολείο
συγκεντρωθήκαμε στο μεγάλο διά-
λειμμα για να μπορέσουμε να συζη-
τήσουμε ποια είναι τα επόμενα βήμα-
τά μας. Η συμμετοχή ήταν μαζική και
όλοι οι συνάδελφοι αντιμετώπισαν με
ανακούφιση και χαρά το ότι μπορού-
με να συνεχίσουμε την απεργία –
αποχή και περιμένουν τα επόμενα
αγωνιστικά βήματα».

Στέλιος Μιχαηλίδης

Απεργία στα σχολεία τη Δευτέρα 11/10

“Ελάτε να παλέψουμε μαζί”

1/10, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Τώρα που αλλάζει ο καιρός και στην εστίαση θα πρέπει να λειτουργήσουν οι μέσα χώ-
ροι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Φορτώνεται έτσι σε

μας τους εργαζόμενους ένα επιπλέον άχαρο καθήκον να επιβλέπουμε την τήρησή τους
και το χειρότερο, να ελέγχουμε ποιοι είναι εμβολιασμένοι και ποιοι όχι. Επίσης, μπορεί νο-
μικά να μην έχει ισχύσει η υποχρεωτικότητα στον επισιτισμό και τον τουρισμό, αλλά στην
πράξη οι εργοδότες απαιτούν να είσαι εμβολιασμένος για να δουλέψεις. Είμαι υπέρ του
εμβολιασμού, αλλά αυτά τα μέτρα που επιβάλλουν είναι επίθεση στα εργασιακά δικαιώμα-
τα και στοχοποίηση των ανεμβολίαστων για να καλυφθούν οι αποτυχίες της κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, οι νόμοι της κυβέρνησης δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να μας μειώνουν
τους μισθούς και να νομιμοποιούνται οι απολύσεις. Η εντατικοποίηση της δουλειάς αυξά-
νεται σε μεγάλο βαθμό, την ώρα που η δουλειά στην εστίαση ήταν ούτως ή άλλως πολύ
σκληρή. Θέλω τέλος να αναφερθώ στις μητέρες που δουλεύουν στον κλάδο που μετά τη
δουλειά έχουν να αντιμετωπίσουν τη φροντίδα και την κοινωνικοποίηση των παιδιών με το
άθλιο σύστημα της παιδείας που εξουθενώνει και το παιδί, αλλά και τον γονιό. Έχουμε
συμφέρον σαν εργατική τάξη να δώσουμε και να κερδίσουμε όλες τις μάχες, από τα εργα-
σιακά μας μέχρι την υπεράσπιση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, ενάντια στην κυβέρ-
νηση του Μητσοτάκη και τους πλούσιους φίλους του. Με ένα πιο δυνατό Συνδικάτο Επισι-
τισμού-Τουρισμού μπορούμε. Γι’ αυτό κατεβαίνω στις εκλογές με την Ενωτική Πρωτοβου-
λία Αγώνα.

Δανάη Γαϊτάνου, επισιτισμός, υποψήφια με την Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα

Ηεκλογική διαδικασία του Συν-
δικάτου Τουρισμού-Επισιτι-

σμού Αττικής συνεχίζεται και ολο-
κληρώνεται την Κυριακή 10 Οκτώ-
βρη. Βρήκε τους συναδέλφους και
τις συναδέλφισσες σε μια περίοδο
που χαρακτηρίστηκε από την εντα-
τικοποίηση της εργασίας μας σε
κάθε πόστο για μήνες, από την κα-
λοκαιρινή σεζόν μέχρι τώρα. Οι
διανομείς στην efood όμως έδειξαν
ότι η συλλογικότητα της τάξης μας
είναι που αντιμετωπίζει και τα πιο
γενικά αλλά και τα καθημερινά
προβλήματά μας με τρόπο που να
κερδίζει. Για χιλιάδες ακόμα, τώρα
είναι η ευκαιρία να εγγραφούν στο
συνδικάτο ή να ανανεώσουν την
εγγραφή τους και να ψηφίσουν. 

Ένα μεγάλο κομμάτι από εμάς
βρίσκεται σε αβεβαιότητα λόγω
της σύμβασής του, της αμοιβής ή
την αναστολή εργασίας που για
πολύ κόσμο παρατείνεται λόγω
των δώρων της κυβέρνησης στα
αφεντικά. Γι' αυτό τίποτα δε θα γί-
νει καλύτερο αν αφήσουμε την ερ-
γασιακή πίεση να κολλήσει με το
νόμο Χατζηδάκη και έτσι να μας
στερήσει τη δυναμική που ξεδίπλω-
σαν οι αγώνες μας από το πρώτο
lock down μέχρι τους διανομείς. Η
ψήφος στην Ενωτική Πρωτοβουλία
Αγώνα για όλες και όλους μας είναι
η προσπάθεια να συνδέσουμε την
κούραση για το μεροκάματο με τον
αγώνα για συμβάσεις με αυξήσεις
και αξιοπρέπεια, τον αγώνα για
τουρισμό και ανάπαυση με τον
αγώνα για ξενοδοχεία ανοιχτά για
κάθε πρόσφυγα, άστεγο και μετα-
νάστη που το έχει ανάγκη ενώ ανα-
μένουμε έναν ακόμη δύσκολο χει-
μώνα. 

Το Συνδικάτο μας βρέθηκε έξω
από το εφετείο στην νίκη-καταδίκη
τη Χρυσής Αυγής στις 7 Οκτώβρη
του 2020. Ένα χρόνο μετά διεκδι-
κήσαμε και έχουμε πιο πολλά μέλη
σε αυτό από το Μπαγκλαντές μέχρι
την Αλβανία, ώστε να παλέψουμε
μαζί η νέα εμφάνιση φασιστών να
λήξει με τη σφραγίδα του εργατι-
κού κινήματος. Θέλουμε να είμα-
στε μαζικά στο αντιφασιστικό και
αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στις
9 του Οκτώβρη στην Ομόνοια και
στις 10 να κλείσουμε τη μάχη των
εκλογών με την αντικαπιταλιστική
Αριστερά εκλεγμένη σε κάθε όργα-
νο του επισιτισμού και τουρισμού
στην Αττική και Πανελλαδικά.

Βασίλης Μυρσινιάς,
Μπουφετζής, Υποψήφιος με την

Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα
Καμαριέρα, Αντικαπιταλιστική 

Κίνηση 

Ως εργαζόμενη στον Τουρισμό και υποψή-
φια στις εκλογές του συνδικάτου, είδα ότι

η δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες
του συνδικάτου γίνεται πιο δύσκολη σε συνθή-
κες ελαστικών ωραρίων και αντίξοων συνθη-
κών εργασίας. Στα ξενοδοχεία, επικρατούν οι
σπαστές βάρδιες πρωί και απόγευμα, το πρό-
γραμμα Συνεργασία στο οποίο βρίσκονται πολ-
λοί συνάδελφοι με μειωμένο μισθό ή τα μει-
ωμένα ωράρια, που αναγκάζουν πολλούς να
ψάχνουν για δεύτερη δουλειά. Έτσι ελαχιστο-
ποιείται ο χρόνος που μπορεί να έχει κάποιος
για να κάνει πράγματα
σημαντικά, πέρα από τη
δουλειά, που είναι απα-
ραίτητη για να επιβιώ-
νεις. Αυτός ήταν και ο
λόγος της παράτασης
των εκλογών. 

Παλεύουμε για να δυ-
ναμώσουμε το συνδικά-
το, για να εξασφαλίσου-
με ανθρώπινες συνθή-
κες εργασίας. Διεκδι-
κούμε να έχουμε ελεύ-
θερο χρόνο και να συν-
δικαλιζόμαστε. Θέλουμε
όμως να εμπλουτίσουμε
τα αιτήματά μας, ώστε
να διασφαλίσουμε ότι
θα ελαφρύνουν τα βάρη
του νοικοκυριού και της
οικογένειας, ειδικά για
μας τις γυναίκες. Έχου-
με υποστεί διακρίσεις
ως γυναίκες λόγω των
οικογενειακών υποχρε-
ώσεων, με τους άντρες
να προηγούνται στην
ανώτερη εργασιακή ιε-
ραρχία. Πρέπει να απαι-
τήσουμε σε κάθε επιχεί-
ρηση να στηθούν παιδι-
κοί σταθμοί και εστιατό-
ρια προσωπικού, που

παλιότερα σε έναν βαθμό αυτά υπήρχαν. Πλη-
ρώνουμε τις εισφορές μας για να έχουμε ένα
δυνατό δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας
με παροχές για αντισύλληψη και αμβλώσεις,
για ασφαλείς γέννες και όλες τις απαραίτητες
εξετάσεις, και όχι να περιμένουμε σε μια ατε-
λείωτη αναμονή και να καταλήγουμε να χρυ-
σοπληρώνουμε στο τέλος τους ιδιώτες.

Μαρία-Χουάνα Σταυριανού, 
ξενοδοχοϋπάλληλος, υποψήφια με την Ενωτική

Πρωτοβουλία Αγώνα

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παράταση εκλογών μέχρι 10/10 Συνεχίζονται οι εκλογές στο Συνδικάτο Επισιτισμού-
Τουρισμού νομού Αττικής μέχρι και την Κυριακή 10
Οκτώβρη, μετά από παράταση που αποφασίστηκε

από την εφορευτική επιτροπή. Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥ-
ΛΙΑ ΑΓΩΝΑ, το ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχει η Κα-
μαριέρα – Αντικαπιταλιστική Κίνηση στον Επισιτισμό Του-
ρισμό και η Αγωνιστική Συσπείρωση, δίνει τη μάχη των
εκλογών για να δυναμώσει το συνδικάτο και η αντικαπι-
ταλιστική αριστερά μέσα σε αυτό. Οι εκλογές γίνονται
την περίοδο που όλη η εργατική τάξη, όχι μόνο του κλά-
δου του Επισιτισμού-Τουρισμού, πήρε έμπνευση από τον
αγώνα και τη νίκη των εργαζόμενων στην efood. Δεν θα
μπορούσε να υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για τη δύ-
ναμη που έχουν οι εργαζόμενοι όταν απεργούν, ενωμέ-
νοι και οργανωμένοι στα σωματεία τους. Τη συνέχεια αυ-
τής της δυναμικής και το άπλωμα της σύγκρουσης σε
όλο τον κλάδο, από τους σερβιτόρους μέχρι τους ξενο-
δοχοϋπάλληλους, υπηρετεί η Ενωτική Πρωτοβουλία
Αγώνα και το κατέβασμά της στις εκλογές. 

Οι εκλογές συνεχίζονται καθημερινά ως και τις 10/10
από 11πμ μέχρι 7μμ στα γραφεία του Συνδικάτου Γλάδ-
στωνος 3, στοά Φέξη, Ομόνοια, 7ος όροφος.

Κατά τόπους εκλογικά κέντρα:
- Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, από 11πμ ως 7μμ στο Χαλάν-

δρι στα γραφεία του παραρτήματος, Σοφ. Βενιζέλου 62.
- Πέμπτη 7 Οκτωβρίου από τις 11πμ ως τις 7μμ, στον

χώρο του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, στην αίθουσα Τύ-
που στις Αφίξεις.

Επίσης την Πέμπτη 7/10 στη Γλυφάδα, Άλσους 15, Δη-
μαρχείο Γλυφάδας από τις 11πμ έως τις 7μμ.

- Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στο Καζίνο Mont Parnes
(Πάρνηθα)  από τις 2μμ ως τις 10μμ.

- Σάββατο 9 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Τιτάνια από τις
11πμ έως τις 5μμ.

- Κυριακή 10 Οκτωβρίου στο Κορωπί από τις 9πμ έως
τις 3μμ στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου
στην οδό Παπανικολάου 10.

Οι υποψήφιοι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Αγώνα
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Σέρβις
2. ALATRASH MOHAMMAD-TALAL, Λάντζα
3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Σέρβις
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σέρβις
5. ΒΕΛΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ), Σέρβις
6. ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ, Σέρβις
7. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Σέρβις
8. ΓΚΡΙΓΚΟΒΙΤΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  (ΓΚΕΛΥ), Μάγειρας
9. ΔΑΒΕΤΑ /ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Σέρβις
10. ΔΑΦΝΗ ΜΑΝΤΩ, Σέρβις
11. ΖΕΡΒΟΥ ΛΥΔΙΑ, Σέρβις
12. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Σομελιέ
13. ΚΑΚΑΛΗ  ΔΑΦΝΗ, Σέρβις
14. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ  ΣΟΦΙΑ, Σέρβις
15. ΚΑΤΕΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, Σέρβις
16. ΚΟΡΟΓΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σέρβις
17. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Σέρβις
18. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μπουφές
19. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Σέρβις
20. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΔΑΦΝΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΑ), μάγειρας
21. ΜΠΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, μάγειρας
22. ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Μπουφές
23. ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, Διανομέας Wolt
24. ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ, Ζαχαροπλαστείο
25. ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Σέρβις
26. ΠΗΛΙΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Σέρβις
27. ΡΑΠΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Διανομέας efood
28. ΡΙΖΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Σέρβις
29. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΧΟΥΑΝΑ), ξενοδοχοϋπάλληλος
30. SULI PANAJOT, φούρνος
31. ΤΣΑΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Διανομέας efood
32. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σέρβις
33. ΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ), Σέρβις
34. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, Σέρβις
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Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο
κατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής

(ΓΤ) πραγματοποίησε το Συνδικάτο Εργα-
τοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων-Ταχυμετα-
φορών ν. Αττικής (ΣΕΤΤΑ) το πρωί της
Τρίτης 5/10. Η εργοδοσία της ΓΤ προχώ-
ρησε σε τρεις νέες απολύσεις εργαζομέ-
νων. Συνολικά έχουν απολυθεί από τη
συγκεκριμένη εταιρία κούριερ συνολικά
περίπου 120 εργαζόμενοι τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο, όλοι με τα ίδια χαρακτηρι-
στικά: πολλά χρόνια προϋπηρεσία, ενερ-
γή συνδικαλιστική δράση και αντίσταση
στους εργοδοτικούς εκβιασμούς.

«Με αποκορύφωμα την τελευταία πε-
ρίοδο της πανδημίας, οι συνθήκες εργα-
σίας στις ταχυμεταφορές είναι πολύ
σκληρές. Δεκάωρα και δωδεκάωρα δου-
λειάς, απειλές από την εταιρία, κτλ. Κον-
τεύω 18 χρόνια συνεχόμενα στη δουλειά
και τώρα με απέλυσαν», δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη ο Δημήτρης Κομμά-
κης, ένας εκ των απολυμένων και μέλος
του ΔΣ του ΣΕΤΤΑ. «Η ΓΤ εδώ και καιρό
κοιτάει να τσακίσει ό,τι αγωνιστικό υπάρ-
χει. Η απόλυσή μας έγινε με την απορρό-
φηση του franchise καταστήματος των
Γλυκών Νερών από το κεντρικό κατάστη-
μα εδώ στον Σταυρό της Αγ. Παρα-
σκευής. Πήραμε ανακοίνωση ότι το κατά-
στημα είναι υπερπλήρες από προσωπικό
και ότι δεν μας θέλουν. Πριν έναν χρόνο
και τρεις μήνες, μας εκβίασαν για να υπο-
γράψουμε πολύ κακές συμβάσεις με μι-
σθό ψίχουλα. Οργανωθήκαμε, η πλειοψη-
φία δεν τις υπέγραψε και έτσι το σταμα-
τήσαμε. Μας το φύλαγαν, γι’ αυτό οι απο-
λύσεις μας είναι συνδικαλιστικές και εκδι-
κητικές».

«Με απέλυσαν, παρά τη δέσμευση ότι
ειδικά εμένα θα με κρατήσουν στη δου-
λειά, γιατί είχα ξυλοκοπηθεί λίγους μήνες
πριν από την εργοδοσία του franchise στα
Γλυκά Νερά. 21 χρόνια δουλεύω στη ΓΤ»,
μας είπε ο Γιώργος Παταπάτης. «Δεν εί-
ναι ότι δεν χρειάζονται προσωπικό. Ειδικά
από την πανδημία και μετά η δουλειά
εκτοξεύτηκε. Ούτε είναι ότι δεν έχουν λε-
φτά. Ολόκληρο νέο κτίριο έφτιαξαν εδώ.
Παίρνουν νέο κόσμο με χειρότερες συμ-
βάσεις. Οι περισσότεροι πλέον εδώ είναι
το πολύ τρία χρόνια. Θα συνεχίσουμε τον
αγώνα με τα σωματεία μας για να μας πά-
ρουν πίσω. Είναι προφανές ότι μας εκδι-
κούνται, γιατί διεκδικούσαμε και προσπα-
θούσαμε να συντονίσουμε και τους υπό-
λοιπους».

Παράλληλα οργανώνονται παραστά-
σεις διαμαρτυρίας στα δικαστήρια Πει-
ραιά στις δίκες παλιότερων απολυμένων
για συνδικαλιστικούς λόγους εργαζόμε-
νων ενάντια στην εργοδοσία της ΓΤ στις
7, 14, 19 και 26 Οκτώβρη. 

ΓΕΝΙΚΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

Αντίσταση 
στις απολύσεις

Απεργία στη ΔΕΗ 19 Οκτώβρη
Συνέχεια από τη σελ. 3

Επίσης, πρόκειται για πραγματικό ξεπούλη-
μα εις βάρος του Δημοσίου. Η ΔΕΗ είναι μια
κερδοφόρος επιχείρηση με λειτουργική κερ-
δοφορία για το πρώτο εξάμηνο του 2021 471,5
εκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσαν να εξα-
σφαλιστούν κεφάλαια από τα λεφτά που πέ-
φτουν βροχή για επενδύσεις στις ΑΠΕ και μέ-
σα από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για
το ξεπέρασμα της κρίσης από τον κορονοϊό.
Αλλά δεν προορίζονται για τη δημόσια ΔΕΗ,
αλλά για τις τσέπες των funds, που θα καταλή-
ξουν με βεβαιότητα σε φούσκες. Τόσο «πράσι-
νη» είναι η πολιτική της κυβέρνησης και της
ΕΕ.

Από την άλλη, για τους καταναλωτές και
τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, η ιδιωτικοποίηση
είναι μια καταστροφική επιλογή. Ειδικά σε μια
περίοδο ενεργειακής κρίσης και εκτόξευσης
των τιμών της ενέργειας, η επικράτηση ακόμα
περισσότερο της ελεύθερης αγοράς θα σημά-
νει ότι δεν θα μπορεί να υπάρχει από πουθενά
πίεση για συγκράτηση της τιμής του ρεύμα-
τος. Ο ανταγωνισμός δεν έριξε ποτέ τις τιμές,
σε αντίθεση με τον νεοφιλελεύθερο μύθο.
Αποδείχθηκε περίτρανα με τη δημιουργία του
χρηματιστηρίου της ενέργειας, που οι τιμές
του ρεύματος το καλοκαίρι ανεβοκατέβαιναν
σαν καρδιογράφημα.

Η εμπειρία από την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔ-
ΔΗΕ δείχνει καθαρά τι σημαίνει το κέρδος να
μπαίνει πάνω από τις ανάγκες της κοινωνίας.
Κακοσυντηρημένα δίκτυα που σήμαιναν απο-

κλεισμό του κόσμου σε σπίτια χωρίς ρεύμα σε
συνθήκες κακοκαιρίας και ψύχους και εργολα-
βικοί εργαζόμενοι να σακατεύονται, κάποιοι να
χάνουν και τη ζωή τους, εν ώρα εργασίας για
να βγαίνει η δουλειά γρήγορα και φτηνά, εις
βάρος της ασφάλειάς τους.

Η 24ωρη απεργία στις 19/10, η απεργιακή
κλιμάκωση και ο συντονισμός του εργατικού
κινήματος ενάντια στην κυβέρνηση των ιδιωτι-
κοποιήσεων και των απολύσεων μπορεί να
σταματήσει τα σχέδιά τους. Και να προχωρή-
σουμε μέχρι η ενέργεια, κάτω από δημόσιο ερ-
γατικό έλεγχο, να γίνει πραγματικά δημόσιο
αγαθό, για τις ανάγκες της πλειοψηφίας και
όχι το κέρδος των λίγων. 

Η μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της

ΔΕΗ μπορεί και πρέπει να γίνει κέντρο για συν-
τονισμό και κλιμάκωση των αγώνων ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις παντού. Η κυβέρνηση
χάρισε το λιμάνι του Πειραιά στην COSCO και
ετοιμάζεται να πουλήσει την Ύδρευση και
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δίνει εκα-
τομμύρια για επιδοτήσεις στην Aegean και στη
Frapport που άρπαξε τα αεροδρόμια. Ενώ από
τις ιδιωτικοποιήσεις δεν ξεφεύγουν ούτε η
Παιδεία και η Υγεία που χτυπιούνται από την
Κεραμέως και τον Πλεύρη. 

Ο συντονισμός όλων αυτών των αγώνων
μπορεί να τινάξει στον αέρα την επίθεση των
ιδιωτικοποιήσεων και την ίδια την κυβέρνηση.

Μάνος Νικολάου

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στην Γεν. Διεύθυν-
ση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, ενάντια στην υποβάθμι-

ση των συνθηκών εργασίας που αντιμετωπίζουν λόγω της μετεγκατά-
στασής της υπηρεσίας τους σε νέο κτίριο.

Τον προηγούμενο μήνα ο Σύλλογος των εργαζομένων πραγματοποί-
ησε 3ωρες επαναλαμβανόμενες μαζικές παραστάσεις στην πύλη του νέ-
ου κτιρίου στις 22/9, στις 27/9 και στις 30/9, ως πρώτο βήμα διαμαρτυ-
ρίας στην απαράδεκτη κατάσταση που δρομολογείται.

Από την πρώτη στιγμή (τέλη Ιούλη) που ξεκίνησαν να μετακομίζουν
συνάδελφοι αναδείχθηκαν όλα τα προβλήματα για τα οποία ανησυχού-
σαν ακόμα και πριν το καλοκαίρι και ακόμα περισσότερα. Οι εργαζόμε-
νες-οι του τηλεφωνικού κέντρου δουλεύουν σε γραφεία-κλουβιά με λι-
γότερο από ένα μέτρο απόσταση μεταξύ τους, ο περίγυρος του κτιρίου
διαθέτει μόνο μία έξοδο, υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης στους

διαδρόμους, στα περισσότερα γραφεία οι υπάλληλοι είναι στοιβαγμένοι
ο ένας πάνω στον άλλον αφού το κτίριο δεν χωράει όλο το προσωπικό,
σε αρκετούς χώρους δεν υπάρχει επαρκής φυσικός εξαερισμός και σε
μερικούς δεν υπάρχουν καθόλου παράθυρα κλπ.

Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ προς το παρόν όχι μόνο αδιαφορεί πλήρως για
αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αλλά όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα (μέχρι και σήμερα) προσπάθησε να διαφημίσει το
εν λόγω κτίριο (και τον εαυτό της) σε δεξιές φυλλάδες ως το “Στρατη-
γείο της Εφορίας”, ως υπερσύγχρονο, ευρύχωρο, που χωράει άνετα
ακόμα και τους διπλάσιους υπαλλήλους κ.ά.

Οι πρώτες αντιδράσεις ενάντια στην μετεγκατάσταση σε ένα κτίριο
τέτοιων προδιαγραφών είχαν ξεκινήσει από τα μέσα Ιούλη, πριν την με-
ταφορά, με μαζικές παραστάσεις και στάση εργασίας. Ωστόσο, δυστυ-
χώς, δεν δόθηκε ανάλογη συνέχεια κλιμάκωσης με αποτέλεσμα να αμ-

βλυνθεί η πίεση στην Διοίκηση και να συνεχίσουν οι
μετακομίσεις τον Αύγουστο. 

Καθώς όμως η ίδια η πραγματικότητα δημιουργεί
κλίμα έντασης και αγανάκτησης στους συναδέλφους,
οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ξανά και επίσης, μετά
από ιδιαίτερα πιεστικό αίτημα προς την ηγεσία του
Συλλόγου, αποφασίστηκε η διεξαγωγή Γενικής Συνέ-
λευσης την Τετάρτη 6/10 (η πρώτη έκτακτη Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου εδώ και χρόνια) όπου θα
συζητηθούν τα επόμενα βήματα αλλά και η σύνδεση
με τις ευρύτερες αντιστάσεις του εργατικού κινήμα-
τος απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης, αρχής γε-
νομένης της απεργίας των υγειονομικών στις 21/10.

Νίκος Τουρνάς,
μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων πρ.ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ)

ΑΑΔΕ Οργή για το κτιριακό

Οι εργαζόμενοι στην Ενέργεια στήριξαν τους πυροσβέστες στις φωτιές του καλοκαιριού

5/10, Απεργιακή συγκέντρωση σε κατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία
κατεβαίνουν την Πέμπτη 21
Οκτώβρη οι εργαζόμενοι/ες

στο ΕΣΥ, ύστερα από κοινή απόφαση
της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ. Τα
συνδικάτα της Υγείας καλούν την ίδια
μέρα πανελλαδικό συλλαλητήριο
στην Αθήνα με συγκέντρωση στις
8.30πμ στην πλατεία Μαβίλη και πο-
ρεία στο Υπουργείο Υγείας. «Απολύ-
στε την κυβέρνηση, Όχι τους εργά-
τες της Υγείας» είναι το σύνθημα του
Συντονιστικού Νοσοκομείων καλών-
τας σε πανυγειονομικό ξεσηκωμό.

Η απεργία κλιμακώνει τον αγώνα
ενάντια στις αναστολές εργασίας με
πρόσχημα τον υποχρεωτικό εμβο-
λιασμό και όλες τις επιθέσεις του
Υπουργείου Υγείας που οδηγούν
στη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση
του ΕΣΥ. Είναι ο επόμενος μεγάλος
σταθμός του υγειονομικού κινήμα-
τος που μπορεί να ανοίξει το δρόμο
για την ανατροπή της δολοφονικής
κυβερνητικής πολιτικής.

Η επιτυχία της απεργίας βρέθηκε
στο κέντρο της ανοιχτής συνέλευ-
σης που οργάνωσε το Συντονιστικό
Νοσοκομείων τη Δευτέρα 4 Οκτώ-
βρη στο αμφιθέατρο του νοσοκομεί-
ου Έλενα Βενιζέλου. Με καινούργια
αφίσα και προκήρυξη, οι δυνάμεις
του Συντονιστικού μπαίνουν μπρο-
στά στη μάχη για την οργάνωσή της
σε όλη τη χώρα.

Στη συνέλευση συμμετείχαν εργα-
ζόμενοι/ες από 14 χώρους του ΕΣΥ:
Από το Έλενα Βενιζέλου, το ΓΝΑ
Γεννηματάς, τον Άγιο Σάββα, το
Αγία Όλγα, το Ασκληπιείο Βούλας,
το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, τον
Ερυθρό, το Αγλαΐα Κυριακού, το Νο-
σοκομείο Ικαρίας, το Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης, το ΚΥ Λεωνιδίου, το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πά-
τρας, το ΚΥ Ελευσίνας, το Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Η
συζήτηση ανέδειξε τα πολλά μέτω-
πα πάλης των υγειονομικών, ανάμε-
σά τους και το αντιφασιστικό-αντι-
ρατσιστικό.

Μεγάλη επίθεση
«Έχουμε 7.000 συναδέλφους και

συναδέλφισσες σε αναστολή, τη με-
γαλύτερη επίθεση στο ΕΣΥ από τα
κλεισίματα του Γεωργιάδη το 2013»,
είπε ο Κώστας Καταραχιάς, γιατρός
στο Έλενα Βενιζέλου, παρουσιάζον-
τας το αγωνιστικό πρόγραμμα της
ΠΟΕΔΗΝ μέχρι την απεργία στις 21
Οκτώβρη. «Δεν είμαστε μόνοι και μό-
νες», συνέχισε. «Δεν υπάρχει κλάδος
που να μην έχει ανοιχτούς λογαρια-
σμούς με αυτή την κυβέρνηση. Οι εκ-
παιδευτικοί είναι στους δρόμους. Η
νεολαία το ίδιο. Οι εργαζόμενοι στη
ΔΕΗ μπαίνουν στη μάχη. Οι διανομείς
κέρδισαν μόνιμες συμβάσεις με απερ-
γία, δείχνοντας πώς νικάνε οι αγώνες.
Η απεργιακή κλιμάκωση ο μόνος δρό-
μος που θα φέρει τους συναδέλφους
μας πίσω στη δουλειά, που θα ανα-
τρέψει όλες τις επιθέσεις αυτής της
άθλιας κυβέρνησης και θα την ρίξει.

Διεκδικούμε και από την ΑΔΕΔΥ να
στηρίξει και να μπει στη μάχη. 

Έχουμε έναν “μεταφασίστα”
υπουργό που η κυβέρνηση τον το-
ποθέτησε εκεί και για να προχωρή-
σει στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και
για να κάνει πλάτες στους φασίστες
και τους ακροδεξιούς πού προσπά-
θησαν να ψαρέψουν στους ανεμβο-
λίαστους. Βλέπουμε τώρα που οδη-
γούν αυτά με τις επιθέσεις των χρυ-
σαυγιτών. Καμιά ανοχή, καμιά πα-
ρουσία των ναζί στους χώρους δου-
λειάς, στα συνδικάτα, στις γειτονιές.
Θα συμμετέχουμε στα συλλαλητή-
ρια στις 9 Οκτώβρη, για τον ένα
χρόνο από την καταδίκη της ΧΑ. Σαν
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έχουμε
μεγάλη παράδοση αγώνων ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες».

Την εικόνα των αγωνιστικών κινη-
τοποιήσεων και δράσεων στην Ικα-
ρία μετέφερε ο Σωτήρης Δρούλιας,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στο νοσοκομείο του νησιού, που
βρισκόταν μαζί με συναδέλφους/ισ-
σές του. «Από τον Ιούλιο έχουμε ξε-
κινήσει την προσπάθεια να αντιμε-
τωπίσουμε το μέτρο της υποχρεωτι-
κότητας, ένα πολιτικό και όχι υγει-
ονομικό μέτρο, που χρησιμοποιείται
για να κρυφτούν οι διαχρονικές εγ-
κληματικές πολιτικές στο ΕΣΥ και
ιδιαίτερα την περίοδο της πανδη-
μίας», είπε. «Οι ανεμβολίαστοι πετι-
ούνται στο δρόμο για να προχωρή-
σει η επίθεση στο ΕΣΥ και γι’ αυτό

είναι αίτημα αιχμής να γυρίσουν
όλοι στις δουλειές τους. Δεν είμα-
στε εμείς επικίνδυνοι για τη δημόσια
υγεία, επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση
και οι επιλογές της που φορτώνουν
τις ευθύνες της δολοφονικής της
διαχείρισης στις πλάτες του λαού.

Ο Σύλλογός μας μαζί με την Επι-
τροπή Αγώνα και Αλληλεγγύης που
έχει δημουργηθεί οργανώνουμε εκ-
δηλώσεις ενημέρωσης των κατοί-
κων, διακινούμε κουπόνια ενίσχυσης
των απολυμένων, προγραμματίζου-
με συναυλίες και άλλες δράσεις,
ενώ ετοιμαζόμαστε στις 21 Οκτώβρη
να έρθουμε κι εμείς στην Αθήνα. Θέ-
λουμε περισσότερα από την ΠΟΕ-
ΔΗΝ και την ΟΕΝΓΕ, δεν αρκεί μια
απεργία εδώ και μια εκεί, θέλει αγώ-
να διαρκείας. Αύριο έχουμε γενική
συνέλευση στο νοσοκομείο με κέν-
τρο την απεργία στις 21/10 και πι-
στεύω πως όταν βρεθούμε στην
Αθήνα, θα χρειαστεί να κάνουμε μια
συνάντηση συντονισμού σαν τη ση-
μερινή ξανά, από κοντά».

Τις μάχες των συμβασιούχων έφε-
ρε στη συζήτηση η Κατερίνα Θωί-
δου, εργαζόμενη στο Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας. «Εμείς, οι 4.000 συμβα-
σιούχοι του ΟΑΕΔ, μπήκαμε στο
ΕΣΥ το 2017 με 12μηνη σύμβαση και
κανένας δεν περίμενε ότι μέχρι το
2021 θα είμαστε ακόμα στη δου-
λειά», είπε. «Δεν μας το χάρισαν. Κα-
ταλάβαμε την αξία της προσφοράς
μας στα νοσοκομεία και κερδίσαμε

την παραμονή μας όλα αυτά τα χρό-
νια, ξεκινώντας μεγάλες κινητοποι-
ήσεις από τα κάτω με πρωτοβουλία
του Συντονιστικού, αναγκάζοντας
και την Ομοσπονδία να κινηθεί. Έτσι
μπορούμε να κερδίσουμε και τη μο-
νιμοποίησή μας και έτσι οργανώνου-
με για τις 21 Οκτώβρη.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας
διασπάσει σε σε εμβολιασμένους
και μη, σε μόνιμους και συμβασιού-
χους, σε ντόπιους και μη. Είναι
υπεύθυνη για τις φασιστικές επιθέ-
σεις που βλέπουμε να συμβαίνουν
ξανά. Γι’ αυτό θα είμαστε και στα
συλλαλητήρια στις 9 Οκτώβρη, για
να μην αφήσουμε αυτό το μέτωπο
χωρίς απάντηση. Απαιτούμε και από
τα συνδικάτα της Υγείας να τα στη-
ρίξουν, είναι κοινή μάχη».

Μονιμοποίηση τώρα!
Στη μάχη της μονιμοποίησης στά-

θηκε και ο Σπύρος Βασιλείου, εργα-
ζόμενος στην καθαριότητα και νέος
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στον Άγιο Σάββα. «Η κυβέρνηση
απειλεί να διώξει τους συμβασιού-
χους», είπε. «Είμαι συμβασιούχος
ΣΟΧ, με λήξη της 31 Οκτώβρη. Θα
δώσουμε τον αγώνα για την παρα-
μονή μας στη δουλειά. Η Διοίκηση
του Άγιου Σάββα προσπαθεί να ιδιω-
τικοποιήσει το κομμάτι της καθαριό-
τητας, της φύλαξης και της σίτισης,
όπως όλες οι Διοικήσεις. Αύριο προ-
χωράμε σε στάση εργασίας και συγ-

κέντρωση στο προαύλιο και θα πάμε
στη Διοίκηση για να απαιτήσουμε
μονιμοποιήσεις, προσλήψεις, όχι
στις αναστολές.

Έχουμε δώσει μάχες τα τελευταία
χρόνια και ήμασταν από τα σωμα-
τεία που κατάφεραν να διώξουν
τους εργολάβους. Το ίδιο θα κάνου-
με τώρα. Σήμερα στο ΔΣ του Συλλό-
γου αποφασίστηκε να αναλάβει πρό-
εδρος ένας συμβασιούχος εργαζό-
μενος, ακριβώς γιατί οι δυνάμεις
μας έδωσαν τη μάχη τα προηγούμε-
να χρόνια και το ίδιο θα κάνουμε σή-
μερα».

Το πλήγμα που δέχεται το ΕΣΥ και
η ποιότητα των υπηρεσιών που πα-
ρέχει, τόσο με τις αναστολές όσο
και με όλα τα κυβερνητικά μέτρα,
ανέδειξε η Αργυρή Ερωτοκρίτου,
μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμε-
νων στο ΓΝΑ Γεννηματάς. «Στα νο-
σοκομεία μας δεν έρχονται οι πλού-
σιοι, έρχονται οι εργαζόμενοι, οι
φτωχοί, οι ανασφάλιστοι, οι μετανά-
στες, οι πρόσφυγες», είπε. «Οι αγώ-
νες μας είναι ασπίδα προστασίας
για όλους. Γι’ αυτό έχει τεράστια
σημασία η απεργία στις 21/10, πρέ-
πει να τρίξει η πλατεία Μαβίλη, να
περάσουμε από όλα τα νοσοκομεία
για να πάρουμε τους συναδέλφους
και όλοι μαζί να καταλήξουμε στο
Υπουργείο».

Την ανάγκη για κοινή δράση όλων
των εργαζόμενων, ανεξάρτητα σε
ποια ειδικότητα είναι, ποια σύμβαση
έχει ή ποια επιλογή έχει κάνει σε σχέ-
ση με το εμβόλιο, τόνισε ο Μιχάλης
Βερβέρης, εργαζόμενος στο Αγία Όλ-
γα. «Ο καθένας μόνος του είναι εύκο-
λη λεία για την κυβέρνηση να το λοι-
δορήσει, να τον απομονώσει και στο
τέλος να τον μακελέψει», είπε. «Όλοι
μαζί έχουμε τη δύναμη να μην το επι-
τρέψουμε. Γι’ αυτό έχει σημασία η
κοινή απεργία στις 21/10 και πρέπει
να είναι σεισμός. Χρειάζεται να κινη-
θούμε έτσι, συντονισμένα, από τα κά-
τω, και εκεί που μπαίνουν μπροστά τα
Σωματεία και όπου δεν κινούνται».

Στην δύναμη της ενότητας στάθη-
κε και ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός
στο ΓΝΑ Γεννηματάς. «Η κυβέρνηση
πόνταρε στη διάσπαση εμβολιασμέ-
νων και ανεμβολίαστων, ότι θα γίνει
εμφύλιος μεταξύ μας», είπε. «Αλλά
δεν τα κατάφερε. Σε όλες τις κινητο-
ποιήσεις των προηγούμενων βδομά-
δων, ήμασταν όλοι μαζί, με τα πανό
των σωματείων μας, με όλους να λέ-
νε να γυρίσουν τώρα οι συνάδελφοι
στη δουλειά. Αυτό είναι δύναμη για
τη συνέχεια. Μπαίνουμε να οργανώ-
σουμε την απεργία στις 21/10, με
αφίσα και προκήρυξη, με συζήτηση
με όλους, χωρίς διαχωρισμούς και
ανοίγοντας την κουβέντα για όλα.
Αν κάτι δίνει οξυγόνο στους χρυ-
σαυγίτες, αυτή είναι η πολιτική της
κυβέρνησης. Γι’ αυτό θα είμαστε μα-
ζικά στις 9 Οκτώβρη στο δρόμο,
γι αυτό θα πάμε για μια μεγάλη
απεργία στις 21 Οκτώβρη».

Λένα Βερδέ

Απολύστε τον
Μητσοτάκη - 
Όχι τους εργάτες
της Υγείας
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Με στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις
στις πύλες και άλλες δράσεις ξεκίνη-
σε την Τρίτη 5 Οκτώβρη το αγωνιστικό

πρόγραμμα της ΠΟΕΔΗΝ, που θα κορυφωθεί
με την πανυγειονομική απεργία στις 21/10 μαζί
με την ΟΕΝΓΕ. Το κεντρικό αίτημα των κινητο-
ποιήσεων ήταν η μονιμοποίηση όλων των συμ-
βασιούχων εργαζόμενων.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΠΟΕΔΗΝ πε-
ριλαμβάνει ακόμα: Παναττική στάση εργασίας
8πμ-11πμ την Παρασκευή 8 Οκτώβρη και συγ-
κέντρωση στο ΣτΕ, όπου εκδικάζεται η προ-
σφυγή της Ομοσπονδίας κατά των αναστολών
εργασίας και της υποχρεωτικότητας του εμβο-
λιασμού. Και νέα μέρα δράσης την Τετάρτη 13
Οκτώβρη με συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις
στα νοσοκομεία ενάντια στα κλεισίματα, τις
συγχωνεύσεις, συνολικά τη συρρίκνωση του
ΕΣΥ.

Επιτυχημένη ήταν η κινητοποίηση στο ΓΝΑ
Γεννηματάς. Το Σωματείο Εργαζόμενων είχε
κηρύξει στάση εργασίας 8πμ-10πμ με συγκέν-
τρωση στο κτίριο της Διοίκησης. «Δεκάδες ερ-
γαζόμενοι/ες διαμαρτυρηθήκαμε για το καθε-
στώς ομηρίας των συμβασιούχων συναδέλ-
φων, οι οποίοι καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς
ανάγκες των νοσοκομείων», μας είπε η Μαρία
Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργα-
ζόμενων. «Ο υπουργός Υγείας Πλεύρης δεν
τήρησε καν τη δημόσια δέσμευσή του προς
την ΠΟΕΔΗΝ για έξι μήνες παράταση στους
επικουρικούς, ψηφίζοντας τελικά μια πεντάμη-
νη κουτσουρεμένη παραμονή τους στη δου-
λειά. Παράλληλα αναμένουμε αν θα τηρηθεί η
δέσμευση για ένα χρόνο παράταση στους
συμβασιούχους ΟΑΕΔ, ενώ στον αέρα είναι
κυριολεκτικά οι συμβασιούχοι με Συμβάσεις
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) που λήγουν στις
31/10 και τις 31/12, για τους οποίους αρνείται

να πει το οτιδήποτε.
Δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί η κυ-

βερνητική πολιτική για διάλυση του ΕΣΥ και
μάλιστα εν μέσω πανδημίας, με αναστολές,
ΣΔΙΤ, εργολάβους και κλεισίματα-συγχωνεύ-
σεις, στο περιβόητο νέο ΕΣΥ που μαγειρεύε-
ται. Ας το καταλάβουν όλοι στην κυβέρνηση
ότι το υγειονομικό κίνημα είναι ισχυρό και επί-
μονο, έχει μαζί του όλη την κοινωνία και θα νι-
κήσει! Σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων αξιοποι-
ούμε την κάθε μέρα για να οργανώσουμε κάθε
επόμενο σταθμό του αγώνα με μεγάλο ραντε-
βού την πανυγειονομική απεργία στις 21
Οκτώβρη. Και θα συνεχίσουμε μέχρι να έχου-
με ένα ΕΣΥ δωρεάν και δημόσιο για όλους
όσους το έχουν ανάγκη».

Οργή
Στάση εργασίας 11πμ-2μμ και συγκέντρωση

στο προαύλιο έγινε και στον Άγιο Σάββα με
απόφαση του Συλλόγου Εργαζόμενων. Την κι-
νητοποίηση χαρακτήρισε η οργή και για το πε-
ριστατικό με εργαζόμενο στη φύλαξη του νο-
σοκομείου που είχε δεχτεί το προηγούμενο
βράδυ πρώτα σωματική επίθεση και μετά μή-
νυση από συνοδό ασθενούς. Το αποτέλεσμα
ήταν να περάσει το βράδυ κρατούμενος στο
Τμήμα Αμπελοκήπων και την ώρα της κινητο-

ποίησης να οδηγείται στον Εισαγγελέα. «Η
συγκεκριμένη συνοδός είχε χτυπήσει άσχημα
δυο μέρες πριν και νοσηλεύτρια του νοσοκο-
μείου, με τη συναδέλφισσα να είναι τώρα με
αναρρωτική, αλλά η Διοίκηση αδιαφόρησε»,
μας είπε η Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας
του Συλλόγου Εργαζόμενων. «Αδιαφόρησε και
για τη νέα επίθεση και για το γεγονός ότι ο συ-
νάδελφος πέρασε ένα βράδυ κρατούμενος,
επειδή το μόνο που προσπάθησε να κάνει
ήταν να εφαρμόσει τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα της διοίκησης και της κυβέρνησης. Και εί-
ναι και συμβασιούχος, σε δυο μήνες απολύε-
ται από την ίδια κυβέρνηση».

Μαζική συγκέντρωση έγινε την ίδια μέρα και
στο Θεαγένειο στην Θεσσαλονίκη, ενώ στάση
εργασίας 11πμ-3μμ και κοινή πορεία στα γρα-
φεία της 2ης ΥΠΕ πραγματοποίησαν τα Σωμα-
τεία Εργαζόμενων στα νοσοκομεία Κρατικό Νί-
καιας, Μεταξά, Τζάνειο, Θριάσιο, Δρομοκαΐ-

τειο, Αττικό, Δαφνί. Εργαζόμενοι/οι και από τα
επτά νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής
Αττικής συγκεντρώθηκαν στη διασταύρωση
Θηβών και Μπελογιάννη, πίσω από το Κρατικό
Νίκαιας και στη συνέχεια πραγματοποίησαν
πορεία κλείνοντας τη Θηβών και φωνάζοντας
συνθήματα. 

Όταν η πορεία έφτασε έξω από τα γραφεία
της 2ης ΥΠΕ, εκεί τους περίμεναν οι εργαζό-
μενοι της 2ης ΥΠΕ όπου συμμετείχαν και αυτοί
στην στάση εργασίας. Μαζί με τα σωματεία
συμμετείχε με πανό και η δημοτική κίνηση Νί-
καιας-Ρέντη, Ανταρσία στην Κοκκινιά, καθώς
και το Συντονιστικό Νοσοκομείων που ενημέ-
ρωσαν τους εργαζόμενους για τις επόμενες
μάχες, το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
του Σαββάτου 9 Οκτώβρη και την μεγάλη πα-
νυγειονομική απεργία στις 21/10.

Λ.Β.

Τη στήριξή τους στο Ενωτικό Κί-
νημα για την Ανατροπή, την
παράταξη της αντικαταπιταλι-

στικής αριστεράς στους νοσοκομει-
ακούς γιατρούς, εκφράζουν οι αγω-
νιστές/ίστριες από το «Νυστέρι» και
το Συντονιστικό Νοσοκομείων για τις
εκλογές της Ένωσης Νοσοκομει-
ακών Γιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ).
Οι εκλογές της Ένωσης για ανάδειξη
νέου ΔΣ και αντιπροσώπων για το
συνέδριο της ΟΕΝΓΕ θα γίνουν την
Τρίτη 12 Οκτώβρη.

«Δίνουμε την εκλογική μάχη πα-
ράλληλα με την απεργιακή», είπε
στη συνέλευση του Συντονιστικού
Νοσοκομείων τη Δευτέρα 4/10 ο
Γιάννης Κούτρας, γιατρός στο Ιππο-
κράτειο Θεσσαλονίκης και υποψή-
φιος με το Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή. «Η συζήτηση είναι απο-
καλυπτική. Η πόλη μπαίνει ξανά σε
μίνι λοκντάουν γιατί οι ΜΕΘ είναι γε-
μάτες, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει
κάνει τίποτα για να ενισχύσει το
ΕΣΥ. Οι συνάδελφοι είναι εξοργισμέ-
νοι με τις αναστολές, με τις συνθή-
κες εργασίας, με την είσοδο ξανά
των εργολάβων, με όλες τις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης που επιπλέον
ανοίγουν χώρο στους φασίστες. Και
στη Θεσσαλονίκη πάμε για μεγάλο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 9

Οκτώβρη, στον ένα χρόνο από την
καταδίκη της Χρυσής Αυγής και πα-
ράλληλα ετοιμάζουμε μαζικό κατέ-
βασμα στην Αθήνα στην πανυγειονο-
μική απεργία στις 21 Οκτώβρη. Η
ενίσχυση του Ενωτικού Κινήματος
για την Ανατροπή στις εκλογές της
ΕΝΙΘ ενισχύει όλες αυτές τις μά-
χες».

«Ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη
της πανδημίας η κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας συνεχίζει το κατα-
στροφικό της έργο σε βάρος του

ΕΣΥ και της δημόσιας Υγείας», ανα-
φέρει η ανακοίνωση που κυκλοφό-
ρησε το «Νυστέρι». «Η τοποθέτηση
του φασίστα Πλεύρη στο υπουργείο
Υγείας, οι αναστολές εργασίας σε
7.000 υγειονομικούς την ώρα που το
4ο κύμα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι 15
χιλιάδες νεκροί από covid και οι χι-
λιάδες από τη λοιπή νοσηρότητα, τα
εξακόσια εκατομμύρια λιγότερα
στον προϋπολογισμό για την Υγεία,
η εισβολή των εργολάβων στα δημό-
σια νοσοκομεία, οι ΣΔΙΤ και τα δώρα

στους ιδιώτες είναι η πολιτική τους.
Η εντατικοποίηση, οι μετακινήσεις, η
έλλειψη εκπαίδευσης, η αναστολή
αδειών είναι οι συνέπειες για τους
νοσοκομειακούς γιατρούς.

Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύ-
σουν τη δημόσια Υγεία και τις ζωές
μας. Από την πρώτη στιγμή, στις 7
Απρίλη 2020, βγήκαμε στις πύλες
των νοσοκομείων μας, σπάσαμε την
προπαγάνδα και τον αυταρχισμό της
κυβέρνησης, κερδίσαμε παρατάσεις
σε συμβασιούχους και επικουρι-
κούς, υπερασπιστήκαμε διωκόμε-
νους συναδέλφους, διεκδικήσαμε
μέτρα προστασίας και εξοπλισμό,
αντισταθήκαμε στις αναστολές. Με
απεργίες, στάσεις εργασίας, συγ-
κεντρώσεις και πορείες στα νοσοκο-
μεία, στις ΥΠΕ, στο ΥΜΑΘ και στα
πανελλαδικά συλλαλητήρια, οι υγει-
ονομικοί βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή της αντίστασης στον Μη-
τσοτάκη. Ταυτόχρονα έδωσαν τη
μάχη συνολικά ενάντια στα αντεργα-
τικά και αντιασφαλιστικά νομοσχέ-
δια, ενάντια στο ρατσισμό, τον σεξι-
σμό, τον φασισμό και την κλιματική
αλλαγή.

Το «Nυστέρι» είναι ένα πανελλαδι-
κό δίκτυο νοσοκομειακών γιατρών
που συμμετέχει στο Συντονιστικό
Νοσοκομείων και παλεύει για τον

συντονισμό από τα κάτω, την ενωτι-
κή δράση και την απεργιακή κλιμά-
κωση. Συμμετέχει στο Ενωτικό Κίνη-
μα για την Ανατροπή (ΕΚΑ) που είναι
η δεύτερη δύναμη στην ΟΕΝΓΕ και
εκφράζει το κινηματικό κομμάτι των
νοσοκομειακών γιατρών από τη συγ-
κρότηση του. Στη Θεσσαλονίκη και
στην ΕΝΙΘ βρεθήκαμε στην πρώτη
γραμμή όλων των μεγάλων αγώνων
από την κλαδική συμφωνία και τα
μνημόνια μέχρι την μάχη των επικου-
ρικών και την περίοδο της πανδη-
μίας. Σας καλούμε να δώσουμε μαζί
τη μάχη των εκλογών και να συνεχί-
σουμε αγωνιστικά. Να δυναμώσουμε
ακόμη περισσότερο το Ενωτικό Κί-
νημα για την Ανατροπή για τη νίκη
των αγώνων μας, για την ανατροπή
αυτής της δολοφονικής πολιτικής
αλλά και της κυβέρνησης που την
υλοποιεί».
• Οι εκλογές διεξάγονται στο αμ-

φιθέατρο κάθε νοσοκομείου για
όλους τους γιατρούς (ειδικούς, ειδι-
κευόμενους, επικουρικούς). Οι για-
τροί των ΚΥ Θέρμης και Ν. Μηχανιώ-
νας ψηφίζουν στο ΚΥ Θέρμης. Οι
γιατροί των υπόλοιπων ΚΥ ψηφίζουν
στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Διενέργεια ψηφοφορίας από τις 8πμ
έως τις 5μμ.

Εκλογές στην ΕΝΙΘ

Ξεκίνησαν 
οι μέρες
δράσης
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Στη Θεσσαλονίκη την περασμένη βδομάδα
οι γειτονιές των δυτικών έγιναν μάρτυρες
από τη μία της οργανωμένης προσπάθειας

των νεοναζί, υπολειμμάτων και παραφυάδων της
εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, να οργα-
νώσουν τάγματα εφόδου στους δρόμους. Από
την άλλη, η πόλη συγκλονίστηκε από μια αντιφα-
σιστική πλημμυρίδα χιλιάδων κόσμου, που κινη-
τοποιήθηκαν ξανά και ξανά, αξιοποιώντας όλη
την εμπειρία του αντιφασιστικού κινήματος που
επέβαλε την καταδίκη των χρυσαυγιτών ένα χρό-
νο πριν.

Η προσπάθεια κλιμάκωσης από  τους φασίστες
ξεκίνησε την προηγούμενη Τρίτη έξω από το 1ο
και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Δεν δίστασαν την
προηγούμενη βδομάδα να επιτεθούν βίαια σε
15χρονη μαθήτρια που κατέγραφε τα γεγονότα
έξω από το ΕΠΑΛ, και σε μαθητές  που την υπο-
στήριξαν.

Μετά τον τραμπουκισμό φοιτητών που μοίρα-
ζαν προκηρύξεις την Τετάρτη 22/9 από φασίστες
μέσα και έξω από το σχολείο, 8 φοιτητικοί σύλ-
λογοι κάλεσαν σε αντιφασιστική συγκέντρωση
έξω από τα ΕΠΑΛ. Φασίστες από όλη την πόλη
επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους φοιτητές με
πέτρες, καδρόνια και μαχαίρια, και τραυμάτισαν
δύο από αυτούς.

Ακολούθησε μία αντιφασιστική έκρηξη. Αμέ-
σως βγήκε κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων
και της ΚΕΕΡΦΑ για νέα συγκέντρωση έξω από
τα ΕΠΑΛ για το πρωί της Τετάρτης 29/9 και για
μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην πλ.
Τερψιθέας το ίδιο απόγευμα.

Το πρωί της Τετάρτης, η παρουσία φοιτητών/
τριών, μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονιών
ήταν μαζική. Η ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχε στη συγκέν-
τρωση καλώντας τους μαθητές του ΕΠΑΛ στην
απογευματινή αντιφασιστική συγκέντρωση, στην
εκδήλωση που οργάνωνε την Παρασκευή και στο
αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητήριο την
9/10.

Η τρομερή οργή που προκάλεσαν οι φασιστι-
κές επιθέσεις μετατράπηκε σε οργανωμένο κίνη-
μα στους δρόμους της Σταυρούπολης το από-
γευμα της Τετάρτης. Με τα σωματεία μπροστά,
τους φοιτητικούς συλλόγους της πόλης, το συν-
τονιστικό μαθητών Θεσσαλονίκης, την ΚΕΕΡΦΑ,
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλα κόμματα και συλλογικό-
τητες της Αριστεράς και του αντιφασιστικού κι-
νήματος, ένα ενωτικό ποτάμι 4.000 αντιφασι-
στών/τριών ξεχύθηκε στους δρόμους της πόλης,
διαδηλώνοντας ότι στις γειτονιές και στα σχολεία
μας δεν περνάνε οι φασίστες. 

Χαρακτηριστική ήταν η μαζική συμμετοχή του
συνδικάτου επισιτισμού-τουρισμού (ΣΕΤΕΠΕ),
μετά τη μεγάλη νίκη των διανομέων της efood
την περασμένη βδομάδα. Πάνω απ' όλα, ήταν η
μαζική συμμετοχή κατοίκων των δυτικών συνοι-
κιών της πόλης που καθόρισε την επιτυχία της κι-
νητοποίησης.

Τις επόμενες ημέρες, η τοπική Ε' ΕΛΜΕ μαζί
με φοιτητικούς συλλόγους βρέθηκαν ξανά στα
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, συναντώντας αστυνομικό
φραγμό στην προσπάθειά τους να επικοινωνή-
σουν με τις διευθύνσεις και τους εκπαιδευτικούς
των δύο σχολείων, ενώ κατέληξαν στην διεύθυν-
ση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσ-
σαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για τις ευθύνες του
Υπουργείου Παιδείας που μετά την αντιμετώπιση
“ίσων αποστάσεων” μεταξύ φασιστών και φοιτη-
τών/μαθητών, αναζητά εξιλαστήρια θύματα ανά-
μεσα στους καθηγητές, προαναγγέλοντας πει-
θαρχικές διώξεις. Την Παρασκευή η Ε' ΕΛΜΕ
διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου έξω από τα σχο-
λεία, καλώντας μεταξύ άλλων η φετινή 7/10 να

γίνει ημέρα αντιφασιστικής δράσης σε όλα τα
σχολεία, πρόταση που υιοθέτησε και η ΟΛΜΕ. 

Τις ίδιες ημέρες, τα φασιστοειδή μετακίνησαν
την εγκληματική δράση τους στο ΕΠΑΛ Ευό-
σμου, επιχειρώντας την Πέμπτη να εισβάλλουν
στο χώρο του σχολείου. Όταν απέτυχαν, κινήθη-
καν απειλητικά στους δρόμους της γειτονιάς,
ενώ την επόμενη μέρα, Παρασκευή, αφού κατέ-
λαβαν το προαύλιο του ΕΠΑΛ Ευόσμου αποκλεί-
οντας τους μαθητές του σχολείου από το χώρο,
τα φασιστοειδή επιτέθηκαν και πάλι σε δημοσιο-
γράφους και αστυνομικούς με πέτρες και κροτί-
δες.

Πορεία
Η αίσθηση της προκλητικής ασυλίας των φασι-

στών από την αστυνομία, ήταν ο βασικός λόγος
που ο Ιερός Λόχος, γνωστή φασιστική οργάνωση
της πόλης, είχε το θράσος να καλέσει σε συγκέν-
τρωση και πορεία το απόγευμα του Σαββάτου
στην πλατεία Τερψιθέας στην Σταυρούπολη. Τα
αντανακλαστικά του κινήματος ήταν και πάλι
άμεσα. Μετά από καλέσματα φοιτητικών συλλό-
γων, της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οργανώσεων
της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου,
πάνω 2.000 περίπου αντιφασίστες και αντιφασί-
στριες συγκεντρώθηκαν επί της κεντρικής οδού
Λαγκαδά, στο ύψος του πρώην στρ. Παύλου Με-
λά, για να εμποδίσουν την εμφάνιση των φασι-
στών στους δρόμους της Σταυρούπολης.

Η οργανωμένη προσπάθεια των φασιστών να
βάλει πόδι στην περιοχή των δυτικών συνοικιών
με επιθέσεις σε αριστερούς και αντιφασίστες συ-
νεχίστηκε και την Κυριακή 3/10. Τέτοια ήταν η
επίθεση το πρωί της Κυριακής στην Ηλιούπολη,
εναντίον μαζικού συνεργείου του ΚΚΕ και της
ΚΝΕ που μοίραζε προκηρύξεις στην πλατεία
Ελευθερίας. Δεκαπέντε φασίστες με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά, τους επιτέθηκαν αιφνιδιαστι-
κά με χοντρές αλυσίδες, τέιζερ και καδρόνια. Μέ-
χρι να εκδιωχθούν από τους κατοίκους της πε-
ριοχής, είχαν τραυματίσει τέσσερα άτομα, έναν
από αυτούς στο κεφάλι. Μια μέρα μετά, η αστυ-
νομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε ως χρυσαυγί-

τες τους δράστες της επίθεσης.
Η αντιφασιστική εγρήγορση με τα συνδικάτα

στην πρώτη γραμμή και η ενωτική δράση όλης
της Αριστεράς μπορεί να βάλει φραγμό στην
προσπάθεια επανεμφάνισης των φασιστών στο
δρόμο. Φάνηκε πως δεν υπάρχει καμία γειτονιά
“προνομιακή” για τους φασίστες. Άλλωστε οι φα-
σίστες του Ιερού Λόχου είχαν προσπαθήσει πριν
δυόμιση χρόνια, τον Απρίλη του 2019 να οργανώ-
σουν «macedonian pride» στα ανατολικά, στις
γειτονιές της Καλαμαριάς. Ήταν πάλι η ενωτική
και μαζική δράση του αντιφασιστικού κινήματος
που οδήγησε στην ακύρωση της φασιστικής φιέ-
στας. Και σήμερα, είναι η προκλητική λειτουργία
των γραφείων της ΧΑ στη δυτική είσοδο της πό-
λης, που εξασφαλίζει στα φασιστοειδή χώρο ορ-
γάνωσης και πεδίο δράσης. Γι' αυτό και πρέπει
να κλείσουν άμεσα!

Όσο για τα ίδια τα σχολεία στα δυτικά, μπορεί
κάποια ΜΜΕ να θυμίζουν με νόημα ότι πριν από
τρία χρόνια το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης συμμε-
τείχε στις καταλήψεις για το Μακεδονικό, αλλά
ξεχνούν τη συμμετοχή των δύο ΕΠΑΛ στο κύμα
καταλήψεων δεκάδων σχολείων την περασμένη
χρονιά ενάντια στο άνοιγμα των σχολείων χωρίς
τη λήψη κανενός μέτρου για την πανδημία. Τότε,
στα ΕΠΑΛ είχε αναρτηθεί πανό με σύνθημα «κά-
τω από τη μάσκα έχουμε φωνή! μόρφωση-υγεία
για κάθε μαθητή». Ξεχνούν ότι οι μαθητές των
ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης συμμετείχαν με το δικό
τους πανό, μαζί με εκατοντάδες ακόμα μαθη-
τές/τριες της πόλης, στο περσινό απεργιακό
συλλαλητήριο της 7/10 που είχε καλέσει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ και μια σειρά από σωματεία και συλλογικότη-
τες της πόλης, την ημέρα της καταδίκης της
Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. 

Ένα χρόνο μετά, οι πρόσφατες εξελίξεις υπο-
γραμμίζουν με τον πιο έντονο τρόπο τη σημασία
της αντιφασιστικής-αντιρατσιστικής κλιμάκωσης,
με μεγάλα συλλαλητήρια στις 9/10 στη Θεσσαλο-
νίκη και πανελλαδικά, με αδιάκοπο αγώνα ενάν-
τια στο φασισμό και τις ρατσιστικές πολιτικές
που τον θρέφουν.

Ευκλείδης Μακρόγλου
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Κάτω 
τα χέρια 
από τους
πρόσφυγες

Λίγες μέρες μετά τις φασι-
στικές επιθέσεις στη Σταυ-

ρούπολη, πραγματοποιήθηκε
ανοιχτή εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
με ομιλητές τον Γιώργο Τσιάκα-
λο, ομότιμο καθηγητή του
ΑΠΘ, τον Γιάννη Κούτρα, μέλος
στο ΔΣ της ΕΝΙΘ και τον Κώστα
Παπαδάκη, δικηγόρο της Πολι-
τικής Αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής. Τη συζήτηση,
αποσπάματα της οποίας πα-
ρουσιάζουμε εδώ, συντόνισε η
Δήμητρα Κομνιανού, μέλος της
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης.  

Πρώτος πήρε το λόγο ο
Γιώργος Τσιάκαλος. “Οι επανα-
προωθήσεις απαγορεύονται
από το Διεθνές Δίκαιο. Η κυ-
βέρνηση αρνείται πως γίνονται”
είπε. “Όμως στην Ελλάδα δεν
υπάρχει δυνατότητα να μπει
νόμιμα όποιος έρχεται από το
Αφγανιστάν ή τη Συρία.

Φτάνουν όμως. Και η Ελλάδα
τους στέλνει πίσω. Το Συμβού-
λιο της Ευρώπης έβγαλε για
πρώτη φορά απόφαση που λέει
πως η Ελλάδα κάνει επαναπρο-
ωθήσεις και ζητά από την ΕΕ
να διεξάγει έλεγχο. Η τελευ-
ταία φορά που το Σ.Ε. ασχολή-
θηκε με την Ελλάδα για ζητή-
ματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ήταν το 1969, επί χούντας.

Επαναπροωθήσεις
Όταν κάποιος δεν επαναπρο-

ωθείται, έχει 48 ώρες για την
καταγραφή του, την αίτηση
ασύλου, τη συνέντευξη και την
απόδοση της απόφασης. Έχει
δικαίωμα σε δικηγόρο αλλά
όταν περνάει τα σύνορα και
συλλαμβάνεται δεν έχει τη δυ-
νατότητα να βρει έναν εύκολα
σε 48 ώρες...

Πως ανεχόμαστε ότι και αυ-
τοί ακόμα που παίρνουν άσυλο,
μέσα σε τρεις μήνες το πολύ,
τους πετάνε έξω από τα σπίτια
και τα καμπ και τους κόβουν το
επίδομα; ...Μπορούμε να ζούμε
αφήνοντάς τους να κάνουν αυ-
τά τα πράγματα; Αυτό το ερώ-
τημα είναι δεμένο με όσα γίνον-
ται στη Σταυρούπολη και πρέ-
πει να τα απαντήσουμε μαζί”.

“Ο αντιρατσισμός δεν είναι
πολυτέλεια” είπε ο Γιάννης
Κούτρας. “Η ισλαμοφοβία, τα
κλειστά σύνορα και η πολιτική
καταστολής των προσφύγων εί-
ναι το πραγματικό θερμοκήπιο
για τους φασίστες σε όλη την
Ευρώπη”.

Η Θεσσαλονίκη ξεσηκώνεται
ενάντια στους φασίστες
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Δολοφονική φασιστική επίθεση δέχτηκαν
μέλη της ΚΕΕΡΦΑ την Κυριακή 3 Οκτώ-
βρη στη πλατεία στο Ν. Ηράκλειο από

ομάδα 15 φασιστών την ώρα που βρίσκονταν
στο θεατράκι της πλατείας και προετοίμαζαν
ανοιχτή εκδήλωση για τη διοργάνωση του αντι-
φασιστικού-αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου
στις 9 Οκτώβρη. Άμεση ήταν η απάντηση. Ο κό-
σμος της πλατείας έτρεξε σε βοήθεια, οι φασί-
στες εξαφανίστηκαν, η εκδήλωση έγινε. Και την
επόμενη μέρα μια μεγάλη αντιφασιστική πορεία
βάδισε στους δρόμους του Ν. Ηράκλειου.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης των τοπικών
ΚΕΕΡΦΑ Μαρουσίου-Ν.Ηρακλείου-Ν.Ιωνίας και
ενώ τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ στήνανε την εκδήλω-
ση και καλούσαν από τη μικροφωνική τον κό-
σμο να συμμετάσχει σε αυτήν, οι φασίστες
τους επιτέθηκαν φορώντας κράνη. Τα χτυπή-
ματα ήταν επαναληπτικά και στο κεφάλι με
γροθιές, με τα κράνη και άλλα αντικείμενα.
Τραυμάτισαν τέσσερα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, την
Αφροδίτη Φράγκου, τον Σταμάτη Χατζηδήμου,
τον Θάνο Τζινιέρη και τον Θοδωρή Λυκογιανά-
κη. Από τη δολοφονική μανία τους δεν γλίτω-
σαν ούτε τα τραπέζια με το προπαγανδιστικό
υλικό ούτε και η μικροφωνική εγκατάσταση. 

Τρία από τα θύματα χρειάστηκε να μεταφερ-
θούν με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, αρχικά στο
γειτονικό Αγ. Όλγα, αλλά η έλλειψη ιατρικού
προσωπικού(!) σήμανε τη μεταφορά τους στον
Ευαγγελισμό όπου έγιναν όλες οι απαραίτητες
ιατρικές εξετάσεις. Η υποστελέχωση βέβαια
του ΕΣΥ σήμανε ότι η αναμονή στον Ευαγγελι-
σμό έφτασε τις 23 ώρες. Στον χώρο του νοσο-
κομείου εξετάστηκαν από αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής
Αττικής και επιτόπου ζήτησαν την ποινική δίω-
ξη των δραστών. 

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι των θυμάτων
Θανάσης Καμπαγιάννης και Δήμητρα Λιναρδά-
κη σε ενημερωτική ανακοίνωση που εξέδωσαν
“η φασιστική επίθεση στην ανοιχτή εκδήλωση
της ΚΕΕΡΦΑ στο Νέο Ηράκλειο είχε όλα τα
χαρακτηριστικά (modus operandi) των ταγμά-
των εφόδου της Χρυσής Αυγής: καταδρομική
επίθεση πολλών ατόμων (ανδρών νεαρής ηλι-
κίας), πλήγματα κατά της σωματικής ακεραι-
ότητας που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο
την ανθρώπινη ζωή, φθορές ξένης ιδιοκτησίας
και αφαίρεση αντικειμένων των παθόντων,

ύπαρξη επικεφαλής, λήξη της επίθεσης με πα-
ράγγελμα («τέλος») από τον επικεφαλής και
οργανωμένη αποχώρηση”.

Η απάντηση όμως του κόσμου της γειτονιάς
που αντιλήφθηκε την επίθεση ήταν άμεση. Δε-
κάδες βγήκαν από τα μαγαζιά και έτρεψαν σε
φυγή τους φασίστες οι οποίοι εξαφανίστηκαν
στα στενά της γύρω περιοχής. Η ΚΕΕΡΦΑ κα-
ταγγέλλει πως “η θρασύδειλη επίθεση εκτυλίχ-
θηκε με τις πλάτες της κυβέρνησης και της
«θεωρίας των δύο άκρων» και με την πλήρη
ανοχή και την κάλυψη της Αστυνομίας”. “Όταν
η αστυνομία εμφανίστηκε μετά την φυγή των
φασιστών”, αναφέρει στην ανακοίνωσή της
“και κάτω από την οργή του κόσμου για την
απουσία της όταν εκδηλωνόταν η φασιστική

επίθεση, ο τοπικός υπεύθυνος της ΕΛΑΣ δήλω-
σε ανοικτά ότι είχε «άνωθεν εντολή η αστυνο-
μία να παρακολουθεί διακριτικά δύο τετράγω-
να μακριά της πλατείας”.

Οι φασίστες όμως δεν κατάφεραν να σταμα-
τήσουν την εκδήλωση η οποία πραγματοποι-
ήθηκε κανονικά και με τη συμμετοχή εργαζό-
μενων, φοιτητών και μαθητών που είχαν σπεύ-
σει να τους διώξουν και που εξέφρασαν την
οργή του παίρνοντας το λόγο κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης. Στο πάνελ των ομιλητών
βρέθηκαν οι Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ, Αιμιλία Τζίβα, δημοτική σύμ-
βουλος Ηρακλείου Αττικής, Παναγιώτης Κου-
τσός, Δημοτικός Σύμβουλος Ν. Ιωνίας, Αφρο-
δίτη Φράγκου, Δημοτική Σύμβουλος Μαρουσι-

ού, Sohrab Afshar, Αφγανός Πρόσφυγας, και
Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο Νοσοκο-
μείο Αγ. Όλγα. 

“Η απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής,
των νεοναζί εγκληματιών ήταν ιστορική για τη
χώρα μας αλλά και για όλο τον κόσμο που είχε
στραμμένα τα μάτια του στην Αθήνα. Ο απόλυ-
τα λογικός ενθουσιασμός και η ανάσα που πή-
ραμε μετατρέπεται και πρέπει να μετατρέπεται
πλέον σε επαγρύπνιση και μήνυμα αγώνα ενάν-
τια στις φασιστικές ιδέες και πρακτικές” είπε η
Αιμιλία Τζίβα. 

Κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της
εκδήλωσης προσκομίστηκαν φωτογραφίες κα-
θώς και το ονοματεπώνυμο του επικεφαλής της
επίθεσης, ο οποίος κατηύθυνε την υπόλοιπη
ομάδα. Το πρωί της Δευτέρας η ΕΛΑΣ ανακοί-
νωσε τη σύλληψη του Μάριου Παπαδιονυσίου,
μέλους της φασιστικής οργάνωσης Propatria,
γνωστού για τη φασιστική του δράση, ο οποίος
αναγνωρίστηκε εύκολα από τα ναζιστικά του
τατουάζ χάρη στο υλικό που είχαν προσκομίσει
τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ. Σε βάρος του ασκήθηκε
δίωξη για 4 πλημμελήματα, διατάραξη κοινής
ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρ-
ροή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή,
ενώ το πρωί της Τετάρτης 6/10 οδηγείται στο
τριμελές πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Πλημμέλημα!
“Το γεγονός ότι ο συλληφθείς σήμερα επικε-

φαλής της επίθεσης υπήρξε μέλος της Χρυ-
σής Αυγής σημαίνει ότι η τεχνογνωσία της εγ-
κληματικής οργάνωσης εξακολουθεί να χρησι-
μοποιείται από ασύλληπτα μέλη και πρώην μέ-
λη της”, αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι
δικηγόροι. “Αναμένουμε τώρα από τις αστυνο-
μικές και τις εισαγγελικές αρχές να πράξουν
το δικό τους κομμάτι στην εξιχνίαση της εν λό-
γω υπόθεσης... Αντιμετώπιση της συγκεκριμέ-
νης επίθεσης ως ενός «τυχαίου» και «μεμονω-
μένου» περιστατικού πλημμεληματικής φύσης
θα αποτελέσει συγκάλυψη της οργανωμένης
φασιστικής δράσης που κλιμακώνεται αυτές
τις ημέρες... Την προηγούμενη φορά που οι
αρχές επέδειξαν παθητική στάση απέναντι
στην εγκληματική δυναμική φασιστικών οργα-
νώσεων, θρηνήσαμε νεκρούς. Η ευθύνη δεν
ανήκει μόνο στις διωκτικές αρχές. Ανήκει και
στην κυβέρνηση που θα είναι υπεύθυνη αν συ-
νεχίσει να πορεύεται με την επικίνδυνη «θεω-
ρία των δύο άκρων» αντί να στείλει μήνυμα μη-
δενικής ανοχής στη φασιστική βία".
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Τη δική του μηδενική ανοχή έδειξε άμεσα, το απόγευμα της Δευτέρας 4/10 ο κόσμος
του Ν. Ηρακλείου και των γύρω γειτονιών. Μαζικά και ενωτικά, εκατοντάδες αντιφασί-

στες και αντιφασίστριες, εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές από την περιοχή φώναξαν ένα
βροντερό “Ούτε στο Ηράκλειο, ούτε πουθενά – τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά”
στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στους δρόμους του Ν.Ηρακλείου, ξεκινώντας από το
σημείο της επίθεσης. 

Με τα πανό τους βάδισαν η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Δίκτυο Πολιτών Ηρακλείου, η Αρι-
στερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Ν.Ιωνία 'Εκτός Σχεδίου' και το Αναρχικό-Αντιεξουσιαστικό
Στέκι Αντίπνοια. Στο μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκαν και οι αγωνιστές που χτυπήθηκαν την
προηγούμενη ημέρα.

Τα συνθήματα “Νομιμοποιήστε τους μετανάστες - σύνορα ανοιχτά για όλους τους εργά-
τες”, “Ποτέ ξανά φασισμός”, “Έλληνες και ξένοι - εργάτες ενωμένοι”, “Ο Παύλος ζει - τσα-
κίστε τους Ναζί” ακούγονταν διαρκώς, ενώ από τη ντουντούκα η ΚΕΕΡΦΑ καλούσε τους
διαδηλωτές, περαστικούς και κάτοικους να συμμετέχουν στο αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη στις 3μμ στην Ομόνοια, στον ένα χρόνο από την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής.

“Χθές στην εκδήλωση μας στο Ν. Ηράκλειο μας επιτέθηκαν τάγματα εφόδου κουκουλοφό-
ρων φασιστών” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Τζίμης, μαθητής από την περιοχή”. Τα
απομεινάρια της Χρυσής Αυγής και τα ορφανά του Κασιδιάρη, έναν χρόνο μετά τη καταδίκη,
προσπαθούν να ξανακάνουν την εμφάνιση τους, πρώτα στη Σταυρούπολη και στην Ηλιούπο-
λη και τώρα εδώ στο Ν. Ηράκλειο. Δεν θα τους αφήσουμε. Χθες δείξαμε στα φασιστοειδή
πως δεν μας τρομοκρατούν. Όχι απλά συνεχίσαμε αλλά μέσα σε μισή ώρα είχε μαζευτεί εδώ
όλη η Αριστερά της περιοχής. Συνεχίζουμε το Σάββατο 9/10 για ένα μαζικό συλλαλητήριο
ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στο ίδιο το σύστημα που γεννά τους φασίστες”. 

Συγκέντρωση την Πέμπτη 7 Οκτώβρη στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία ΗΣΑΠ του Νέου Ηρα-
κλείου καλούν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί αντιφασιστική συγκέν-
τρωση στο Πασαλιμάνι στις 7μμ.

Άμεση απάντηση στις 
φασιστικές επιθέσεις

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

4/10, Ν. Ηράκλειο. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης Εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στον Αγ. Παντελεήμονα την ώρα της επίθεσης στο Ν. Ηράκλειο. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Οι επιθέσεις των φασιστικών συμμοριών στη Θεσ-
σαλονίκη και στο Ν. Ηράκλειο στην Αθήνα σημει-

ώνονται ένα χρόνο από την ιστορική καταδίκη της να-
ζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Πέρα από την
οργή που προκαλούν και την άμεση απάντηση με τα
αντιφασιστικά συλλαλητήρια παντού, οι φασιστικές
προκλήσεις ανοίγουν και τη συζήτηση για το πώς αντι-
μετωπίζουμε τη φασιστική απειλή. Έχουμε την εμπει-
ρία από τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να την
αξιοποιήσουμε. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ διά στόματος υπουργών και
μια σειρά εφημερίδες και κανάλια έχουν τη δική τους
«εξήγηση» για ότι συμβαίνει. Στην ουσία επαναφέρουν
τη θεωρία των «δυο άκρων». Ο Συρίγος, υφυπουργός
της Κεραμέως αφού καταδίκασε τη «βία από όπου και
αν προέρχεται» είπε με θράσος «ότι βία άσκησαν και
εκείνοι που επιτέθηκαν στους φασίστες». Κι ο Οικονό-
μου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για «φασι-
σμό οποιουδήποτε χρώματος», λίγο ακόμα και θα έλε-
γε του «κόκκινου και μαύρου φασισμού» κατά το πα-
λιό σχήμα της μετεμφυλιακής Δεξιάς. Της παράταξης
δηλαδή που ενσωμάτωσε κάθε ακροδεξιό κατακάθι
από τους συνεργάτες των ναζί μεταπολεμικά μέχρι τη
τριανδρία των «μεταφασιστών» του ΛΑΟΣ στην σημε-
ρινή της κυβέρνηση. Πρόκειται για μια θεωρία με κον-
τά ποδάρια σήμερα. Το αντιφασιστικό κίνημα την έκα-
νε σκόνη επιβάλλοντας τελικά τη καταδίκη της ναζιστι-
κής συμμορίας από το δικαστήριο πέρσι τον Οκτώ-
βρη. 

Από αυτό χρειάζεται να ξεκινάει η συζήτηση για το
πως απαντάμε στους φασίστες σήμερα. Γιατί με
αφορμή τις επιθέσεις της περασμένης βδομάδας
ακούγονται ξανά απόψεις που υποτιμάνε με διάφο-
ρους τρόπους την περσινή νίκη. Κυμαίνονται από θέ-
σεις όπως «σιγά την καταδίκη» μέχρι πιο περίτεχνες
του στυλ «το κράτος ξεμπέρδεψε με μια θεσμική έκ-
φραση του φασισμού, αλλά τον άφησε ανέπαφο γιατί
τον χρειάζεται» και άλλα παρόμοια. 

Τέτοιες απόψεις έχουν λάθος γιατί καταρχήν δεν
θέτουν το ερώτημα τι θα γινόταν αν η περσινή απόφα-
ση ήταν διαφορετική, αν για παράδειγμα επικρατούσε
η πρόταση της εισαγγελέως Οικονόμου. Ο εκπαιδευτι-
κός και συγγραφέας Κωστής Παπαϊωάννου σε άρθρο
του της προηγούμενης βδομάδας, θέτει το ερώτημα
και το απαντάει σωστά:

«Ας σκεφτούμε: κι αν ήταν άλλη η απόφαση; Αν το
δικαστήριο καταδίκαζε τον Ρουπακιά και έριχνε μερι-
κές «ψιλές» στους άλλους;  Όχι, δεν έγινε αυτό. Δεν
επέστρεψε η ηγεσία στο συνδικάτο του εγκλήματος.
Δεν ξαναέδωσαν εντολές στα τάγματα εφόδου. Δεν
κατασκήνωσαν ξανά στις τηλεοράσεις με τατουάζ μια
αθωωτική απόφαση πλάι στη σβάστικα. Δεν χαριεντί-
στηκαν με πρόθυμους δημοσιογράφους. Δεν επιστρέ-
ψαμε στο 2013, η τότε διόγκωση της Χ.Α. δεν έγινε
χείμαρρος που θα μας έπνιγε.

Αυτό θα σήμαινε η αντίθετη απόφαση: θα γινόταν η
Χ.Α. ξανά και με τη βούλα πια  η άλλη όψη του βαθέ-
ος κράτους. Νομιμοποιημένη από πάνω, θα έκλεινε το
μάτι στα στρώματα εκείνα της κοινωνίας που γοητεύ-
τηκαν από την ωμή βία, τον εθνικισμό και τον ρατσι-
σμό. Να θυμόμαστε, λοιπόν, συνεχώς τη σημασία της
απόφασης. Δεν ήταν ποτέ αυτονόητο ότι οι νεοναζί θα
λογοδοτήσουν για την έκνομη δράση τους».

Οι συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει στο χρόνο που πέ-
ρασε. Οι φασιστικές ομάδες, θραύσματα και παρακλά-
δια της Χρυσής Αυγής, όντως προσπαθούν να ανασυν-
ταχθούν στα περιθώρια που τους δίνει η πολιτική της
κυβέρνησης της ΝΔ με κεντρικό θερμοκήπιο τον επίση-
μο, θεσμικό ρατσισμό των στρατοπέδων συγκέντρω-
σης και των «φραγμένων» συνόρων. Όμως, δεν κολυμ-
πάνε άνετα στο θολά νερά κάποιου υποτιθέμενου «εκ-
φασισμού της κοινωνίας» όπως ακούγεται ξανά. 

Οι θεωρίες περί «εκφασισμού της κοινωνίας» ήταν
πάντα λάθος. Ήταν και παραμένουν συνταγές παρά-

λυσης. Είναι ανίκανες να αντιπαρατεθούν με την πολι-
τική των κυβερνήσεων που δικαιολογούν κάθε ρατσι-
στικό μέτρο λέγοντας ότι αυτό θέλει η «σιωπηλή πλει-
οψηφία». Γιατί αυτές οι θεωρίες αποδέχονται ότι η ερ-
γατική τάξη έχει καταπιεί όλες τις αντιδραστικές ιδέες
της άρχουσας τάξης. Κάτι που δεν ισχύει και υποτιμά-
ει τον κόσμο που παλεύει. Και γι’ αυτό το λόγο κατα-
λήγουν σε αναζητήσεις για υποκατάστατα για το μαζι-
κό αντιφασιστικό κίνημα. 

Όπως η αντίληψη ότι η αντιφασιστική πάλη είναι
υπόθεση μικρών «μαχητικών ομάδων» που θα απαντή-
σουν στρατιωτικά στις προκλήσεις. Αυτή η αντιμετώπι-
ση δεν οδηγεί πουθενά. Το μαζικό κίνημα έχει τη δύ-
ναμη να κόβει το οξυγόνο από τις φασιστικές συμμο-
ρίες. Το είδαμε την Τετάρτη 29 Σεπτέμβρη στην ίδια
την Σταυρούπολη. Όταν χιλιάδες εργαζόμενοι και νεο-
λαία διαδήλωσαν με τα σωματεία, τους συλλόγους,
τις οργανώσεις τους στους δρόμους της περιοχής με
τους θρασύδειλους τραμπούκους εξαφανισμένους. 

Με αυτή τη δύναμη έχουμε να δώσουμε τις μάχες
μας το επόμενο διάστημα. Και δεν υπάρχει σημείο που
να μην είναι δικό μας, να μην μπορεί να εκφραστεί αυ-
τή η δυναμική. Είναι εντελώς λάθος απόψεις που θεω-
ρούν ότι τα σχολεία που πάνε τα παιδιά των πιο φτω-
χών οικογενειών, όπως τα ΕΠΑΛ, έχουν γίνει θερμοκή-
πια των φασιστών και το μόνο που μας μένει είναι να
ευαισθητοποιήσουμε τα «παιδιά», να τα αναθρέψουμε
με σωστές αρχές. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν
βρεθεί ξανά και ξανά όλα τα προηγούμενα χρόνια στην
πρώτη γραμμή των αντιφασιστικών αγώνων. Τα «παι-
διά» έφερναν τους γονείς τους στις αντιφασιστικές
διαδηλώσεις -ας θυμηθούμε τις εικόνες από την περσι-
νή 7 Οκτώβρη- αγκαλιά με τα μεταναστόπουλα και
προσφυγόπουλα συμμαθητές/τριες τους.  

Συλλογικά
Αντίθετα, η δράση των συνδικάτων της εκπαίδευσης

είναι ο δρόμος για να απομονωθούν οι φασιστικοί θύ-
λακες στα σχολεία και να κινητοποιηθούν συλλογικά
εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς. Η αποφασιστική δρά-
ση των εκπαιδευτικών και των σωματείων τους έφραξε
το δρόμο στους φασίστες που εφορμούσαν στα σχο-
λεία για να μην μπουν τα προσφυγόπουλα. Η ΟΛΜΕ
κήρυξε τη φετινή 7 Οκτώβρη μέρα αντιφασιστικής
δράσης στα σχολεία καλώντας τις ΕΛΜΕ να την οργα-
νώσουν. Θα γίνει ένα βήμα για τη μαζική και οργανω-
μένη συμμετοχή στα αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά
συλλαλητήρια της 9 Οκτώβρη.

Ο ρόλος των συνδικάτων είναι αποφασιστικός. Η
μάχη ενάντια στις αντεργατικές επιθέσεις της ΝΔ είναι
άμεσα δεμένη με τη μάχη ενάντια στις ρατσιστικές
της επιθέσεις που δίνουν χώρο στους φασίστες. Η κυ-
βέρνηση θέλει να διαλύσει τις συμβάσεις για όλους/ες
και ταυτόχρονα στέλνει στους ξενοδόχους φίλους της
για «μαθητεία», τζάμπα εργασία, 16χρονα προσφυγό-
πουλα. Απολύει χιλιάδες εργαζόμενους από τα νοσο-
κομεία με το πρόσχημα του εμβολιασμού, και ο «μετα-
φασίστας» Πλεύρης είναι εκεί, να κλείνει το μάτι στα
φασισταριά που εμφανίζονται με το μανδύα του αν-
τιεμβολιαστή. Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό της κυ-
βέρνησης δίνει δύναμη στον αγώνα των συνδικάτων
της υγείας για μονιμοποιήσεις, μαζικές προσλήψεις
για ΕΣΥ «για κάθε μετανάστη και ανασφάλιστο». 

Με αυτή την προοπτική οργανώνουμε τη δράση μας
σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς και σπου-
δών. Ξεκινώντας από τα συλλαλητήρια του Σαββάτου
9 Οκτώβρη το αντιφασιστικό ποτάμι θα πνίξει τα φασι-
στικά κατακάθια και θα ξηλώσει την κυβέρνηση της
φτώχειας, του ρατσισμού και του σεξισμού. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Έτσι κερδίσαμε αυτή τη μάχη…
Αντιφασιστική λαοθάλασσα, αυτή ήταν

η εικόνα της Αθήνας και των άλλων
πόλεων στις 7 Οκτώβρη του 2020,

την ημέρα που ανακοινώθηκε η καταδίκη
της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργά-
νωσης. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κατέ-
γραψαν μια διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων
έξω από το Εφετείο Αθηνών που όσο έφτα-
νε το μάτι και από τις δυο πλευρές της λεω-
φόρου Αλεξάνδρας δεν είχε τέλος. Αντί-
στοιχα ήταν τα αντιφασιστικά ποτάμια πα-
νελλαδικά.

Τα μαζικά συλλαλητήρια έκαναν το γύρο
του κόσμου και σφράγισαν τη δικαστική
απόφαση, μην αφήνοντας κανένα περιθώ-
ριο στην κυβέρνηση και το δικαστήριο να ρί-
ξουν τη ναζιστική συμμορία στα μαλακά. Τα
χαρακτηριστικά τους αναδείκνυαν όλες τις
κρίσιμες επιλογές που είχαν γίνει μέσα στο
αντιφασιστικό κίνημα τα προηγούμενα χρό-
νια ανοίγοντας το δρόμο για την τεράστια
αυτή νίκη.

Το πρώτο και βασικό στοιχείο ήταν ο
απεργιακός τους χαρακτήρας. Εκείνη τη μέ-
ρα, η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ, δεκάδες ακόμα Εργα-
τικά Κέντρα και Ομοσπονδίες κήρυξαν στά-
σεις εργασίας, αποφάσεις που μια σειρά
σωματεία και σύλλογοι επέκτειναν σε
24ωρες απεργίες. Αυτό έδωσε τη δυνατότη-
τα σε χιλιάδες εργαζόμενους και εργαζόμε-
νες, με την ιδιαίτερη βαρύτητα που σηματο-
δοτεί η παρουσία τους, να βρεθούν με τα
πανό των συνδικάτων τους σε όλες τις συγ-
κεντρώσεις.

Ο προσανατολισμός στην οργανωμένη
εργατική τάξη ως τη δύναμη που μπορεί να
βάλει φρένο στη φασιστική απειλή μπήκε
από πολύ νωρίς και καθόρισε τις εξελίξεις.
Από τη δολοφονία Φύσσα, όταν η αντιφασι-
στική απεργία και το μεγαλειώδες συλλαλη-
τήριο που τη συνόδεψε προς τα κεντρικά
γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων
τρόμαξε την κυβέρνηση Σαμαρά και την
ανάγκασε να βάλει χειροπέδες στη ναζιστι-
κή οργάνωση. Μέχρι την πρώτη μέρα της
δίκης, όταν ξανά η απεργιακή απόφαση των
συνδικάτων σημάδεψε την πορεία προς τον
Κορυδαλλό.

Αυτός ο προσανατολισμός ήταν καθορι-
στικός σε όλα τα βήματα μέχρι την καταδί-
κη. Η αντιφασιστική δράση των συνδικάτων
των εκπαιδευτικών για παράδειγμα ήταν αυ-
τή που έσπαγε τις απόπειρες των ναζί να
εμποδίσουν την είσοδο των προσφυγόπου-
λων στα σχολεία. Αντίστοιχα των συνδικά-
των των υγειονομικών που διέλυαν τις ρα-
τσιστικές αιμοδοσίες «μόνο για Έλληνες»
κρατώντας τις πύλες των νοσοκομείων ανοι-
χτές για όλους, ντόπιους, μετανάστες και
πρόσφυγες.

Το δεύτερο στοιχείο των συλλαλητηρίων
της 7 Οκτώβρη ήταν ο ενωτικός τους χαρα-
κτήρας. Δίπλα στα συνδικάτα, βρέθηκαν κα-
ταλήψεις σχολείων, φοιτητικοί σύλλογοι, αν-
τιρατσιστικές και αντιφασιστικές οργανώ-
σεις, κοινότητες μεταναστών και πρόσφυ-
γες, ΛΟΑΤΚΙ+ και γυναικείες συλλογικότη-

τες, σύνδεσμοι φιλάθλων, πρωτοβουλίες
καλλιτεχνών, κόμματα και οργανώσεις από
όλο το φάσμα της Αριστεράς, μαζί με χιλιά-
δες κόσμο. Ήταν μια ενότητα που χτίστηκε
βήμα βήμα τα προηγούμενα χρόνια στα μέ-
τωπα που άνοιγαν και στις γειτονιές που δί-
νονταν οι μάχες.

Ενιαίο μέτωπο
Στο κέντρο της βρισκόταν η αντίληψη ότι

το τσάκισμα των νεοναζί χρειάζεται κινητο-
ποίηση του μαζικού κινήματος με τα συνδι-
κάτα μπροστά -όχι «καταδρομικές» επιχει-
ρήσεις μιας αποφασισμένης μειοψηφίας ού-
τε εφησυχασμό ότι θα τους αντιμετωπίσει
το λεγόμενο «συνταγματικό τόξο». Και ότι
αυτό απαιτεί ενιαίο μέτωπο και κοινή δράση
όλων των δυνάμεων της εργατικής τάξης
και της νεολαίας, όλων των κομματιών της
Αριστεράς. Σε κάθε στιγμή, αποδείχτηκε ότι
ήταν ο αποτελεσματικότερος τρόπος πά-
λης. Στις γειτονιές, για να σπάει ο τρόμος
που προσπαθούσαν να σπείρουν οι φασί-
στες με τις επιθέσεις τους και για να εκφρά-
ζεται κάθε φορά η πλειοψηφία που ήταν
εναντίον τους. Στα σχολεία, για να απομο-
νώνονται οι ομάδες των «αγανακτισμένων
γονέων» που έστηναν οι χρυσαυγίτες για να
χύνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Στις
κεντρικές κινητοποιήσεις και τις συνεχείς
συγκεντρώσεις έξω από το δικαστήριο,
όπου η παρουσία όλων των κομματιών του
κινήματος έστελνε δυνατά το μήνυμα της
απαίτησης της καταδίκης.

Το τρίτο στοιχείο των συλλαλητηρίων στις
7 Οκτώβρη ήταν ο αντιρατσιστικός τους χα-
ρακτήρας. Επικεφαλής της πορείας από το
Μετρό Αμπελοκήπων προς το Εφετείο μπή-
καν οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες, θύματα της δο-
λοφονικής δράσης της Χρυσής Αυγής, μαζί

με τους συνηγόρους τους της Πολιτικής
Αγωγής. Και καταχειροκροτήθηκαν όταν ο
Σαάντ Αμπού Χαμέντ χαιρετούσε από την
εξέδρα που είχαν στήσει συλλογικότητες
και φορείς μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ απέναντι
από το Εφετείο, λέγοντας: “Ευχαριστούμε
πολύ που ήρθατε για μας. Ήρθαμε σήμερα
για να μην ξαναγίνει αυτό που έγινε στον
Αμπουζίντ, τον Λουκμάν, τον Φύσσα και τό-
σους άλλους. Ήρθαμε για να διορθώσουμε
αυτό το κακό. Να μην ξαναγίνει! Ήρθαμε
στην Ελλάδα να εργαστούμε. Οι Έλληνες
είναι καλοί άνθρωποι, είναι εργάτες, όπως

είμαστε κι εμείς. Είμαστε όλοι αδέρφια και
φίλοι. Πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή θα καταδι-
καστεί, και όλα θα πάνε καλά αν είμαστε
όλοι μαζί”.

Η αναγκαιότητα σύνδεσης του αντιφασι-
στικού αγώνα με τον αντιρατσιστικό δεν
ήταν καθόλου αυτονόητη. Χρειάστηκε μια
ολόκληρη επιχειρηματολογία μέσα στο κίνη-
μα αλλά και την Αριστερά ότι οι ρατσιστικές
πολιτικές των κυβερνήσεων είναι το βασικό
θερμοκήπιο των φασιστών. Κι ότι η πάλη για
τα αντιρατσιστικά αιτήματα όπως τα ανοι-
χτά σύνορα για τους πρόσφυγες, η νομιμο-

ποίηση όλων των μεταναστών ή το κλείσιμο
των στρατοπέδων συγκέντρωσης δεν απο-
δυναμώνουν το αντιφασιστικό κίνημα, αντί-
θετα το ενισχύουν. Δεν ήταν μια προσπά-
θεια απλά θεωρητική, μεταφράστηκε σε
πρωτοβουλίες. Με πιο σημαντικές τη διαδή-
λωση ενάντια στον φράχτη του Έβρου το
2016, τον αγώνα των Πακιστανών εργατών
στον Ασπρόπυργο ενάντια στις φασιστικές
επιθέσεις το 2017, όλες τις αντιρατσιστικές-
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις κάθε χρόνο
το Μάρτη.

Τέτοιες κρίσιμες επιλογές έγιναν πάνω σε
όλα τα μέτωπα πάλης ενάντια στη ναζιστική
συμμορία. Η μάχη για να κλείσουν τα γρα-
φεία ορμητήριά της ήταν ένα από αυτά που
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ενάντια στην
άποψη που έλεγε ότι από τη στιγμή που εί-
ναι “νόμιμο πολιτικό κόμμα”, τότε δικαιούται
να έχει γραφεία και οργανώσεις όπως κάθε
άλλη πολιτική δύναμη. Κορυφαία στιγμή
ήταν το συλλαλητήριο το Σεπτέμβρη του
2017, λίγους μήνες μετά την επίθεση στο
φοιτητή Αλέξη Λάζαρη, που βρήκε απέναντί
του τις κλούβες της αστυνομίας επί κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κινητοποιήσεις που
τροφοδοτούσαν όσες ξεδιπλώθηκαν σε όλη

τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια ενάντια στα
ορμητήρια, από το Νέο Ηράκλειο μέχρι τον
Πειραιά και από τα Χανιά μέχρι τη Ξάνθη,
πετυχαίνοντας σε πολλές περιπτώσεις το
σφράγισμά τους.

Κομμάτι αυτής της μάχης ήταν και η δια-
κοπή της τηλεοπτικής προβολής της ναζι-
στικής συμμορίας, που τόσο οι Διοικήσεις
της ΕΡΤ με απόφαση της ΠΟΣΠΕΡΤ, σο και
οι μιντιάρχες των ιδιωτικών μέσων ήταν δια-
τεθειμένοι να της προσφέρουν απλόχερα με
τη δικαιολογία ότι ήταν ένα “κοινοβουλευτι-
κό κόμμα” -σε αντίθεση με την κάλυψη της

δίκης για την οποία δεν είχαν χρόνο.
Ήταν αγώνες που δόθηκαν παράλληλα με

τη δικαστική διαδικασία, αντιμετωπίζοντας
όλα τα ζητήματα που άνοιξαν στα πεντέμιση
χρόνια εξέλιξής της. Για να υπάρχει Πολιτι-
κή Αγωγή, για να μεταφερθεί από τον Κορυ-
δαλλό στο Εφετείο, για να επιταχυνθεί με
τον ορισμό περισσότερων δικασίμων και με
αποκλειστική απασχόληση των δικαστών,
για να κοπεί η κρατική χρηματοδότηση στη
ναζιστική συμμορία, για να μην πέσει στα
μαλακά με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδι-
κα. Αλλά και για να υπάρχει συνεχής παρου-
σία αντιφασιστικού κοινού δίπλα στη Μάγδα
Φύσσα, τα θύματα και τους μάρτυρες, για
να φτάνουν τα πορίσματα και τα νέα της
διαδικασίας στον κόσμο έξω, για να μη περ-
νούν οι προσπάθειες κωλυσιεργίας των συ-
νηγόρων υπεράσπισης και οι προκλήσεις
των φασιστών στο ακροατήριο με τις πλά-
τες της αστυνομίας.

Σε όλη αυτή την πολυμέτωπη δράση, με
όλες τις κρίσιμες επιλογές που έκριναν το
αποτέλεσμα της μάχης, οι δυνάμεις της
ΚΕΕΡΦΑ έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το
δίκτυο των τοπικών της επιτροπών, με τον
ανοιχτό και ενωτικό τους χαρακτήρα, αλλά
και τις αιχμηρές πρωτοβουλίες τους, συνέ-
βαλε αποφασιστικά στο ξεδίπλωμα και τον
πολιτικό εξοπλισμό του κινήματος.

Έτσι έφτασε να αποδομείται η ναζιστική
οργάνωση και στις εκλογές του 2019, σε
ανοιχτή κρίση πια, να μένει εκτός Βουλής.
Ούτε και τότε όμως το αντιφασιστικό και αν-
τιρατσιστικό κίνημα σταμάτησε τη δράση για
την καταδίκη της. Ιδιαίτερα μετά την εισαγ-
γελική πρόταση ξέπλυμα των δολοφόνων
και προκλητικής επανανομιμοποίησής τους,
η οργή μεταφράστηκε σε κλιμάκωση όλων
όσων είχαν προηγηθεί: των συλλαλητηρίων,
των εκδηλώσεων, της παρουσίας στη δίκη.
Κάνοντας στην τελική ευθεία για τις 7 Οκτώ-
βρη το «Όλοι μαζί να σβήσουν οι ναζί» σύν-
θημα της συντριπτικής πλειοψηφίας.

Λένα Βερδέ

Και συνεχίζουμε

25/9/2013, Αντιφασιστική διαδήλωση προς τα κεντρικά γραφεία της Χ.Α. αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Φωτό: Γιώργος Πίττας

7/10/2020, Έξω από το Εφετείο τη μέρα της καταδίκης. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΕΡΦΑ

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων
αντιφασιστών και αντιφασι-
στριών ολοκληρώθηκαν οι εκ-

δηλώσεις “Σύνορα ανοιχτά – Καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες – Ποτέ ξανά
φασισμός” που οργάνωσαν τοπικές
ΚΕΕΡΦΑ στο δρόμο για το μεγάλο
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό συλ-
λαλητήριο στις 9 Οκτώβρη. 

Στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι
τοπικές ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου-Ίλιου-
Πετρούπολης την Τετάρτη 29/9 μίλη-
σαν οι Κώστας Παπαδάκης από την
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής
Αυγής για τους Αιγύπτιους αλιεργά-
τες, Νίκος Κοτρώτσιος, εκπαιδευτικός
μέλος του ΣΕΠΕ Αιγάλεω και η Μαρία
Καστελιώτη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής.

“Κάθε μέρα γίνονται επαναπροωθή-
σεις προσφύγων. Τα θύματα της πο-
λιτικής της Δύσης τα παρουσιάζουν
σαν εισβολείς. Τι πάει να πει λαθρο-
μετανάστης; Κανένας άνθρωπος δεν
είναι παράνομος”, τόνισε ο Νίκος Κο-
τρώτσιος. Μιλώντας για τα σχολεία
είπε πως “ακόμα και ο συνήγορος
του πολίτη καταγγέλει ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των προσφυγόπου-
λων είναι εκτός εκπαίδευσης. Πέρυσι
η δήμαρχος Χαλκίδας ήθελε να γί-
νουν οι Δομές Υποστήριξης και Έντα-
ξης προσφύγων μέσα στο στρατόπε-
δο. Δεν υπάρχει ένταξη μέσα στο
στρατόπεδο. Εμείς σαν εκπαιδευτικοί
ξέρουμε ότι πρέπει -και έχουμε παλέ-
ψει για αυτό- να ενταχθούν τα παιδιά
αυτά στην πρωινή ζώνη των σχολεί-
ων”. “Η Κεραμέως θέλει τον σκοταδι-
σμό και τον εθνικισμό στα σχολεία.
Αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος
για τον ρατσισμό και τον φασισμό”,
είπε μεταξύ άλλων. 

Η Μαρία Καστελιώτη με τη σειρά
της αφού συνέδεσε των αγώνα των
φοιτητών ενάντια στις κλειστές σχο-
λές και των μαθητών ενάντια στους
αποκλεισμούς της Κεραμέως με τη
μάχη ενάντια στον ρατσισμό, είπε
πως “το αντιρατσιστικό συλλαλητήριο
στις 9/10 είναι συνέχεια του αντιφασι-
στικού αγώνα όλων των προηγούμε-
νων χρόνων και έρχεται στην καλύτε-
ρη περίοδο. Με τον κόσμο να είναι
οργισμένος, να βρίσκεται στα κάγκε-
λα και την κυβέρνηση να είναι κολλη-
μένη στον τοίχο. Είναι μια ευκαιρία να
πάμε σε όλους τους εργατικούς χώ-
ρους να κερδίσουμε τα συνδικάτα,
όπως κάναμε για το Εφετείο, να κερ-
δίσουμε την εργατική τάξη στη μάχη
για τα ανοιχτά σύνορα. Το φοβούνται
αυτό, εμείς το οργανώνουμε”.

Την ίδια μέρα, στην εκδήλωση των
τοπικών ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων-Θησεί-
ου-Καλλιθέας-Νέου Κόσμου στην
πλατεία Μερκούρη μίλησαν η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, γιατρός, μέλος ΔΣ του
Σωματείου Εργαζόμενων στο ΓΝΑ
Γεννηματάς, η Φατιμά Ουζούρι, μετα-
νάστρια από το Μαρόκο, η Ίνγκεμ-
ποργκ Μπέγκελ, δημοσιογράφος και

ο Θανάσης Καμπαγιάννης, από την
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ. Η
Φατιμά εμφανώς συγκινημένη μίλησε
για τη δυσκολία την οποία αντιμετω-
πίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυ-
γες για να μιλήσουν. “Με τη Νέα Δη-
μοκρατία τα πράγματα έχουν γίνει
πολύ χειρότερα. Οι πρόσφυγες μέ-
νουν στους δρόμους και φοβόμαστε
να μιλήσουμε. Λένε ότι παίρνουμε
χρήματα για τα σπίτια που μένουμε.
Είναι ψέματα. Με τα δικά μας λεφτά
και τη δική μας δουλειά ζούμε”.

“Πρέπει να θυμηθούμε ότι χωρίς τη
διαρκή παρουσία του αντιφασιστικού
κινήματος και την έκρηξη μετά τη δο-
λοφονία Φύσσα καμία κυβέρνηση και
κανένας κρατικός μηχανισμός δεν θα
είχε κινηθεί ενάντια στη ΧΑ και η ιστο-
ρία θα ήταν διαφορετική”, είπε ξεκι-
νώντας την τοποθέτηση του ο Θανά-
σης Καμπαγιάννης. “Η καταδίκη της
ΧΑ δεν γεννήθηκε σε κάποιο δικαστικό
σωλήνα, αλλά επειδή το δικαστήριο
γνώριζε ότι στις 7/10 δεν θα μπορούσε
η απόφαση να ήταν διαφορετική...”. 

Δεν εφησυχάζουμε
Την Παρασκευή 1/10 σειρά είχαν οι

εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη και Ελ-
ληνικό. Στην συζήτηση των τοπικών
ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων Προαστίων στο Ελ-
ληνικό η Άννα Στάμου, πρόεδρος της
Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας,
τόνισε πως “έξω από το Εφετείο κα-
ταλάβαμε όταν ξεκίνησαν οι αύρες
και τα δακρυγόνα αμέσως μόλις ανα-
κοινώθηκε η απόφαση πως μπορεί να
ήταν μια νίκη, αλλά και πως τίποτα
δεν είναι δεδομένο, πως δεν μπορού-
με να εφησυχάζουμε ούτε μια στιγμή.
Όμως πέρυσι δεν φοβηθήκαμε. Και η
διαδήλωση πάνω από 4.000 αντιφασι-
στών στη Σταυρούπολη άμεσα και
αυθόρμητα δείχνει ότι ο φόβος έχει
σπάσει και πως έχουμε μάθει να πα-
λεύουμε ενωμένοι”.

Το πάνελ των ομιλητών συμπλήρω-
σαν ο Δημήτρης Δασκαλάκης, δημο-
σιογράφος και ο Φεραϊντούν, πρόσφυ-
γας από το Αφγανιστάν που διηγήθηκε
την περιπέτεια του αλλά και τη στήρι-
ξη που είχε την τύχη να βρει, “σε αντί-
θεση” όπως είπε “με δεκάδες χιλιάδες
άλλους, οι οποίοι πρέπει να αντιμετω-
πίσουν τη απάνθρωπη συμπεριφορά
της αστυνομίας αλλά και τη γραφει-
οκρατία της διαδικασίας του ασύλου”.

Τον κύκλο των εκδηλώσεων έκλεισαν
την Κυριακή 3/10 οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ
Πειραιά-Νίκαιας στον πολυχώρο Μά-
νος Λοΐζος και οι ΚΕΕΡΦΑ Ιωνίας, Ηρα-
κλείου, Μαρουσιού, και Βριλησσίων-
Χαλανδρίου-Αγ.Παρασκευής. 

Στο πάνελ της Νίκαιας βρέθηκαν οι
Κώστας Παπαδάκης, από την Πολιτι-
κή Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, Τζαβέντ Ασλάμ, Πρόεδρος της

Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “Η
ΕΝΟΤΗΤΑ”, Γιώργος Γαλάνης, μέλος
ΔΣ Συλλόγου Π.Ε. Πειραιά “Η ΠΡΟ-
ΟΔΟΣ”, Θανάσης Διαβολάκης, Δημο-
τικός Σύμβουλος Πειραιά, Κατερίνα
Θωίδου, Δημοτική Σύμβουλος Νί-
καιας -Ρέντη και Βαγγέλης Παππάς,
Νοσηλευτής στο Κρατικό Νίκαιας. 

Ο Κώστας Παπαδάκης, αφού χαιρέ-
τισε την παρουσία του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ, θύμα
της δολοφονικής επίθεσης της ΧΑ, μί-
λησε εκτενώς για τον αντιφασιστικό
αγώνα μέσα και έξω από τα δικαστήρια
που οδήγησε στην καταδίκη της ΧΑ κά-
νοντας μια αποτίμηση και της δικαστι-
κής απόφασης. “Αυτό που οπλίζει και
πάλι σήμερα τους τραμπούκους”, είπε
στη συνέχεια “είναι πρώτα απ' όλα η
συστηματική και συνεχής αντιπροσφυ-
γική υστερία: φράχτες, εγκαίνια στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης, επαναπρο-
ωθήσεις, εξώσεις, ρατσισμός στα
ΜΜΕ... απαγόρευση των απεργιών με
τον νόμο Χατζηδάκη, διάλυση της δη-
μόσιας Υγείας κ.α... Δεν πρέπει να
υπάρξει άλλος Φύσσας, άλλος Αμπου-
ζίντ Εμπάρακ. Πρέπει να είμαστε ενω-
μένοι στους δρόμους, με πολιτικούς
και μαζικούς όρους, όχι με στρατιωτι-
κούς, για να μπορέσουμε να νικήσουμε
και αυτή τη φορά το τέρας”. 

Ο Γιώργος Γαλάνης με τη σειρά του
θύμισε τους αγώνες που έδωσαν οι εκ-
παιδευτικοί του Πειραιά τόσο για τον
δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της
εκπαίδευσης όσο και για το δικαίωμα
των προσφυγόπουλων να ενταχθούν
στην πρωινή ζώνη των σχολείων κόν-
τρα στις ρατσιστικές πολιτικές της κυ-
βέρνησης και τόνισε πως αυτή η μάχη
συνεχίζεται. Στη συνέχεια ο Βαγγέλης
Παππάς συνέδεσε τους αγώνες των
εργατών της Υγείας ενάντια στην προ-
σπάθεια διάλυσής της από την κυβέρ-
νηση της ΝΔ και τον ακροδεξιό Πλεύ-
ρη με πρόσχημα τους εμβολιασμούς
με αυτήν για το δικαίωμα στην πρό-
σβαση στην Υγεία για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες. 

Δεκάδες ήταν οι τοποθετήσεις από
τους αντιφασίστες και τις αντιφασί-
στριες που συμμετείχαν σε όλες τις
εκδηλώσεις με ερωτήματα, προτά-
σεις, αλλά και συγκεκριμένα προ-
γράμματα δράσης εξορμήσεων, πα-
ρεμβάσεων και αφισοκολλήσεων για
να οργανωθεί σε όλες τις γειτονιές το
αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλα-
λητήριο στις 9 Οκτώβρη.

“Θέλουν να βγουν με τον αέρα πως
ένα χρόνο μετά και παρά την καταδί-
κη της ηγεσίας τους συνεχίζουν να
υπάρχουν. Έχουμε τεράστια εμπειρία
και δύναμη. Αν ενώσουμε όλα τα ρυά-
κια που υπάρχουν, από τα νοσοκο-
μεία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια,
ενάντια στον ρατσισμό τότε έχουμε τη
δύναμη να τους διαλύσουμε”, είπε χα-
ρακτηριστικά η Εύα Ντόκου, φοιτή-
τρια ΠΑΔΑ.

“Έχουμε μάθει να παλεύουμε 
                 ενωμένοι”

Νίκαια, 3/10

Περιστέρι, 29/9

Πετράλωνα, 29/9

Ελληνικό, 1/10
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Συμμετέχουν

Συλλαλητήρια 
9 Οκτώβρη
Αθήνα: 
3μμ, Ομόνοια 
Προσυγκέντρωσεις 
στις γειτονιές:

Κυψέλη, Πατήσια, Γαλάτσι: 2μμ,
πλ. Αμερικής
Κοινότητα Καμερούν: 2μμ, πλ.
Αμερικής
Αμπελόκηποι, Γκύζη: 2μμ, Μετρό
Πανόρμου
Εξάρχεια: 2μμ, πλ. Εξαρχείων
Βύρωνας, Παγκράτι: 2μμ, Μετρό
Ευαγγελισμός
Πετράλωνα, Θησείο: 2μμ, ΗΣΑΠ
Πετραλώνων
Ιλίσια-Ζωγράφου: 1μμ, είσοδος
Α ΦΕΠΑ και 2μμ Μετρό Ευαγγελι-
σμός
Ελληνικό: 1.30μμ, Μετρό Ελληνι-
κού.
Ν. Σμύρνη: 1.30μμ, Στάση Τραμ
Κεντρικής Πλατείας
Περιστέρι: 1.30μμ, Μετρό Περι-
στερίου
Ίλιον: 1.30μμ, πλ. Αναργύρων,
παλαιό Δημαρχείο
Πετρούπολη: 1.30μμ, πλατεία
Ηρώ
Μαρούσι: 1.30μμ, Σταθμός ΗΣΑΠ
Μαρουσιού 
Ν.Ιωνία: 1:30μμ -Σταθμός ΗΣΑΠ
Ν.Ιωνίας
Νίκαια: 1.30μμ, Μετρό Νίκαιας
Πειραιάς: 1.30μμ, ΗΣΑΠ Πειραιά

Θεσσαλονίκη:
12μεσ, Άγαλμα Βενιζέλου
Γιάννενα:
12μεσ, Περιφέρεια
Βόλος: 
12μεσ, Αγ. Νικόλαος
Ηράκλειο:
12μεσ, Λιοντάρια
Χανιά: 
12μεσ, πλ. Αγοράς 
Ξάνθη: 
12μεσ, Κεντρική Πλατεία

Απόφαση για στήριξη και συμμετο-
χή στο συλλαλητήριο έχουν πάρει
το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, οι
Α’, Γ’ και Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας, οι ΕΛ-
ΜΕ Ν. Σμύρνης-Μοσχάτου-Καλλι-
θέας και Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής,
οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού
- Αγ.Βαρβάρας, Πειραιά-“Η Πρό-
οδος”, Αιγάλεω και Αμαρουσίου, η
ΟΙΕΛΕ και οι Σύλλογοι Εργαζομέ-
νων των νοσοκομείων Άγ. Σάββας
και ΓΝΑ Γεννηματάς. 
Επίσης οι φοιτητικοί σύλλογοι:
ΣΔΟΚΕ-ΠΑΔΑ, ΤΕΑΠΗ, Μεταλλει-
ολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχα-
νικών.

Συλλαλητήρια στις 9 Οκτώβρη
Συνέντευξη Τύπου πραγματο-

ποίησε η ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη 5
Οκτώβρη στο Σύνταγμα για

τον ένα χρόνο από την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής και εν όψει των
αντιρατσιστικών - αντιφασιστικών
συλλαλητηρίων στις 9 Οκτώβρη.

Στη συνέντευξη μίλησαν με τη
σεριά οι Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, Κώστας
Παπαδάκης και Δημήτρης Ζώτος,
δικηγόροι της πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Τζα-
βέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανι-
κής Κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότη-
τα”, η Αφροδίτη Φράγκου δημοσιο-
γράφος της εφημερίδας Εργατική
Αλληλεγγύη και θύμα της φασιστι-
κής επίθεσης στο Ν.Ηράκλειο, ο
Νίκος Μανιός, γενικός γραμματέας
του ΣΦΕΑ, η Λήδα Καζαντζάκη
ιστορικός της Τέχνης, η Ίνγεμ-
ποργκ Μπέγκελ, δημοσιογράφος, ο
Σουλεϊμάν Ασούρ, πρόεδρος της
Αφγανικής Κοινότητας Ελλάδας, η
Εύα Ντόκου φοιτήτρια στο ΠΑΔΑ,
η Μιμόζα Λιοσάι, απολυμένη μετα-
νάστρια καθαρίστρια του Δήμου
Αθήνας. Το παρών έδωσε και ο Αμ-
πουζίντ Εμπάρακ, Αιγύπτιος αλιερ-
γάτης, θύμα επίθεσης της Χρυσής
Αυγής

“Οι φασίστες παίρνουν θάρρος
από την πολιτική της κυβέρνησης”,
είπε ξεκινώντας ο Πέτρος Κωσταν-
τίνου. “Οι στόχοι των φασιστών εί-
ναι αυτοί που αυτή τη στιγμή αντι-
μετωπίζουν τις επιθέσεις της. Οι
φοιτητές που παλεύουν ενάντια
στην είσοδο της πανεπιστημιακής
αστυνομίας, οι μαθητές που έμει-
ναν κατά χιλιάδες εκτός σχολών, οι
εκπαιδευτικοί που αντιμετώπισαν
την καταστολή των ΜΑΤ. Πάνω απ'
όλα όμως τους ανοίγει το δρόμο η
πολιτική του ρατσισμού, των κλει-
στών συνόρων, που πνίγει πρόσφυ-
γες, που τους κλείνει στα στρατό-
πεδα και που τους θέλει αποδιο-
πομπαίους τράγους για τις αποτυ-
χίες της και στην πανδημία και
στην οικονομία. Γι' αυτό στις 9
Οκτώβρη διαδηλώνουμε κάτω από
το διπλό σύνθημα “Στοπ στους φα-
σίστες – Καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες”. Μαζί με την ΑΔΕΔΥ, την
ΟΙΕΛΕ τα δεκάδες σωματεία εκπαι-
δευτικών και τους φοιτητικούς συλ-
λόγους. Καλούμε τους μαθητές
που αυτή τη Πέμπτη θα κάνουν αν-
τιφασιστικά μαθήματα με απόφαση
της ΟΛΜΕ στα σχολεία να δώσουν
μαζί μας δυναμικό παρών”. 

“Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες
που έχουν συμβάλει στην επανεμ-
φάνιση της νεοναζιστικής βίας”,
συμπλήρωσε ο Κώστας Παπαδά-
κης. “Η ελλιπής συμμόρφωση της
κυβέρνησης στην ίδια την απόφα-
ση: ξεκίνησε με τη βίαιη και αναίτια

διάλυση της συγκέντρωσης, συνε-
χίστηκε με την 'αδυναμία σύλλη-
ψης' του Παπά και την καθυστέρη-
ση στην αποστολή των εγγράφων
για τη σύλληψη του Λαγού. Έπειτα
δεν δόθηκε αποζημίωση ούτε καν
για τα δικαστικά έξοδα στις οικογέ-
νειες των θυμάτων και επίσης
έχουμε ακόμα μια εγκληματική ορ-
γάνωση να λειτουργεί γραφεία”.
Προσέθεσε πως τώρα που προ-
σπαθούν να “κυριαρχήσουν και πά-
λι στους δρόμους και να μπουν ξα-
νά στο πολιτικό σκηνικό με την κά-
λυψη του Μετώπου Νεολαίας της
Χρυσής Αυγής”, εμείς οι δικηγόροι
της πολιτικής αγωγής “καλούμε
στα αντιφασιστικά συλλαλητήρια
σε όλες τις πόλεις της χώρας”. 

Θράσος
Με τη σειρά του ο Δημήτρης Ζώ-

τος έθεσε το ερώτημα “που βρί-
σκουν οι φασίστες το θράσσος για
να προσπαθούν να συγκροτήσουν
ομάδες κρούσης; Η απάντηση είναι
πως οφείλεται στην ακραία ρατσι-
στική κυβέρνηση” είπε. “Το 2009-
10 οι πρώτες ομάδες κρούσης
συγκροτήθηκαν στον Αγ. Παντελε-
ήμονα και άλλες φτωχογειτονιές με
στόχο τους μετανάστες και τους
αντιφασίστες. Σε αυτό έπαιξε βασι-
κό ρόλο το ακροδεξιό ΛΑΟΣ. Τα
βασικά στελέχη του είναι σήμερα
πρωτοκλασάτοι υπουργοί. Κάτω
από τις προστατευτικές φτερούγες
αυτής της κυβέρνησης μεγαλώ-
νουν οι ομάδες κρούσης. Όμως η
τεράστια διαδήλωση του Εφετείου
έδειξε πως είμαστε η μεγάλη πλει-
οψηφία που μπορούμε να τσακί-
σουμε της τελευταίες απόπειρες
των ναζί να συγκροτηθούν. Έχουμε
την εμπειρία και τη δύναμη”. 

Στη συνέχεια ο Τζαβέντ Ασλάμ
θύμισε πως “εμείς λέγαμε επί δέκα
χρόνια ότι η ΧΑ είναι εγκληματική
οργάνωση. Πως φτάσαμε ξανά σε
επιθέσεις όπως στο Λασίθι; Τον
δρόμο τους τον ανοίγει η κυβέρνη-
ση. Στις 4 Σεπτέμβρη ψήφισαν και-
νούριο νόμο για τους πρόσφυγες
που στην ουσία τους κλείνει τα σύ-

νορα και τους πετάει έξω. Κλείνον-
τας τα σύνορα στους πρόσφυγες
ανοίγουν τις πόρτες στο μίσος και
τον ρατσισμό. Αυτοί οι λίγοι φασί-
στες μπορούν και κάνουν όσα κά-
νουν γιατί τους στηρίζει η κυβέρνη-
ση και η αστυνομία. Όμως δεν φο-
βόμαστε. Έχουμε ένα πολύ δυνατό
κίνημα. Στις 9 Οκτώβρη θα είμαστε
χιλιάδες”. 

“Έχουμε να κάνουμε με μια επί-
θεση στο Ν. Ηράκλειο που είναι
στο μοτίβο των επιθέσεων της ΧΑ,
όπως τις γνωρίζουμε. Δεν κατάφε-
ραν όμως να σταματήσουν την εκ-
δήλωση μας” δήλωσε η Αφροδίτη
Φράγκου. “Συζητήσαμε για το πώς
θα οργανώσουμε ένα μεγάλο αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο. Μαζί μας
ήταν και ένας πρόσφυγας από το
Αφγανιστάν. Οι πρόσφυγες της
Μαλακάσας θέλουν να παλέψουν
για να μην είναι απομονωμένοι στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης πίσω
από τα τείχη που χτίζει η κυβέρνη-
ση και θα διαδηλώσουν μαζί μας.
Στο πάνελ βρεθήκαμε αγωνιστές
από τα βόρεια προάστια, όπου
κερδίσαμε τη μάχη για να κλείσουν
τα γραφεία του Βόρειου Τομέα της
ΧΑ. Θα συνεχίσουμε μέχρι να μην
μπορούν να πατάνε πόδι πουθενά”. 

Ο Νίκος Μανιός τόνισε πως δεν
πρέπει κανείς να εκπλήσσεται που
η ΝΔ δεν κάνει τίποτα για να αντι-
μετωπίσει τον φασισμό. “Η ιστορία
του τόπου μας από το '40 και δώθε
είναι η ίδια. Η ακροδεξιά γεννιέται
από την κοιλιά της δεξιάς. Τώρα
εμφανίζεται ξανά γιατί το κίνημα
σηκώνει και πάλι το ανάστημα του.
Ο λαός μας έχει μάθει να αντιστέ-
κεται. Πρέπει να υπάρξει ένα πλα-
τύ αντιφασιστικό μέτωπο για να πε-
θάνει ο φασισμός”. 

“Αυτή η κυβέρνηση επενδύει στη
λήθη της ιστορίας και προσπαθεί
τώρα να ξεχάσουμε ακόμα και την
καταδίκη της ΧΑ”, είπε η Λήδα Κα-
ζαντζάκη. “Ο Πλεύρης υπεράσπιζε
τον πατέρα του που είναι αναθεω-
ρητής της ιστορίας του Ολοκαυτώ-
ματος, υπεράσπισε τους αστυνομι-
κούς που συνέβαλαν στο θάνατο

του Ζακ Κωστόπουλου. Σήμερα εί-
ναι υπουργός Υγείας. Ο πολιτισμός
στηρίζεται πάνω στην ιστορία.
Γι αυτό έχει σημασία να είμαστε
όλοι στις 9 Οκτώβρη στην Ομό-
νοια”. Στη συνέχεια διάβασε κά-
ποια από τα ονόματα των ανθρώ-
πων των γραμμάτων και των τε-
χνών που στηρίζουν την κινητοποί-
ηση στις 9 Οκτωβρη.

“Εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει
κάποια στιγμή να πάρουμε μια θέ-
ση για τα ανθρώπινα δικαιώματα”
είπε παίρνοντας τον λόγο η Ίνγκεμ-
ποργκ Μπέγκελ. “Τα ΜΜΕ δεν προ-
βάλουν τη φρίκη της ζωής των
προσφύγων. Θα έπρεπε να υπάρ-
χουν καθημερινά ντοκιμαντέρ γιατί
πολλοί Έλληνες δεν έχουν ιδέα τι
περνάνε οι πρόσφυγες στη χώρα
τους. Όμως δεν είναι ελληνικό ζή-
τημα, είναι Ευρωπαϊκό. Πρέπει σαν
δημοσιογράφοι να δράσουμε και
να δώσουμε μια απάντηση στον
φασισμό, ο φασισμός δεν είναι μια
γνώμη”. 

Ένωση Μουσουλμάνων
Ο Σουλεϊμάν Ασούρ μίλησε για

το αίτημα της κοινότητας του αλλά
και όλων των μουσουλμάνων να
δημιουργηθεί ένα μουσουλμανικό
νεκροταφείο στο Σχιστό. “Αυτό τον
αγώνα τον δίνουμε μαζί με δημοτι-
κούς συμβούλους και την Ένωση
Μουσουλμάνων Ελλάδος και ελπί-
ζουμε πως όλοι μαζί θα τα καταφέ-
ρουμε” τόνισε. 

Στη συνέχεια η Εύα Ντόκου ανα-
κοίνωσε πως οι φοιτητικοί σύλλο-
γοι ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ, ΤΕΑΠΗ των Με-
ταλλειολόγων και των Χημικών Μη-
χανικών έχουν πάρει απόφαση μα-
ζικής συμμετοχής στις 9 Οκτώβρη.
“Δίνουμε τη μάχη ενάντια στην Κε-
ραμέως που διαλύει τη δημόσια
Παιδεία. Ανοίγουμε όμως και τις
μάχες ενάντια στο σεξισμό και τον
ρατσισμό γι' αυτό δεν μπόρεσαν οι
φασίστες ποτέ να έχουν οργανω-
μένη παρουσία. Είμαστε και τώρα
εδώ ενάντια στη ρατσιστική πολιτι-
κή της κυβέρνησης που δίνει λεφτά
για φράχτες και φρεγάτες και όχι
για τις σχολές μας”. 

Τελευταία πήρε το λόγο η Μιμό-
ζα Λιοσάι “Εμείς οι καθαρίστριες
δεν πρόκειται να δεχτούμε να μας
διώξουν επειδή δεν έχουμε ιθαγέ-
νεια. Τα παιδιά μας πήγαν στρατό
εδώ, θα έπρεπε να μας την είχαν
δώσει αυτόματα” φώναξε και συνέ-
χισε λέγοντας πως “η απόλυση μας
είναι ξεκάθαρος ρατσισμός. Η ΝΔ
μας πέταξε στο ρατσισμό. Τρία
χρόνια περιμένουμε να μας έρθει η
ελληνική ταυτότητα. Πρέπει να
τους σταματήσουμε. Στις 9 Οκτώ-
βρη θα είμαστε στην Ομόνοια”. 

Δ.Δ.
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Ανεπιθύμητοι

Προκλητικό συνέδριο
“Ασφάλειας Συνόρων”

Ψέματα και υποκρισίες

Συγκέντρωση ενάντια στο Παγκόσμιο Συνέδριο για
την “Ασφάλεια των Συνόρων” στην Αθήνα διοργά-

νωσαν την Τρίτη 5 Οκτώβρη στο Μετρό του Ευαγγελι-
σμού στις 18.00 η Επιτροπή Στήριξης Προσφύγων
Λαυρίου, η Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων, η
Ένωση Φιλιππινέζων Εργαζομένων-Kasapi Hellas, το
Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, η Κίνηση Απελάστε
τον Ρατσισμό, η ΚΕΕΡΦΑ - Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια
στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή, το Στέκι Μετα-
ναστών Αθήνας, το Πίσω Θρανία και ο Συντονισμός για
το Προσφυγικό Μεταναστευτικό με τη στήριξη οργα-
νώσεων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

«Η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανα-
στευτικής Πολιτικής έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα για
την αποτροπή της μεταναστευτικής κίνησης, η οποία
έχει ως άξονα την εξαθλίωση και τις κλειστές δομές
στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα, τις βίαιες επανα-
προωθήσεις προσφύγων στα χερσαία και θαλάσσια
σύνορα και την συγκρότηση μιας αφήγησης ότι η πρό-
σφυγες αποτελούν ασύμμετρη απειλή” αναφέρει η κοι-
νή ανακοίνωση-κάλεσμα. “Χρησιμοποιώντας ως κορύ-
φωση τη φωτιά στη Μόρια και τον “πόλεμο των συνό-
ρων” στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020, νέα τεράστια
καμπς υψώνονται σε απομακρυσμένες περιοχές ενώ το
κράτος στρατιωτικοποιεί τα σύνορα... 

Η Frontex και το λιμενικό κυριολεκτικά απαγάγουν
ανθρώπους από τη στεριά και τους πετάνε μέσα σε
πλαστικές λέμβους στη θάλασσα. Η αστυνόμευση και
η στρατιωτικοποίηση των συνόρων παρουσιάζεται ως
μία μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, η οποία δέχεται
τις επευφημίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλών-
τας την Ελλάδα “ασπίδα της Ευρώπης” και καλώντας
την να “εξάγει τεχνογνωσία σε άλλες συνοριακές χώ-
ρες... 

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιείται στην Αθήνα το
τριήμερο 5-7 Οκτώβρη το Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας
των Συνόρων με την συμμετοχή του Μηταράκη, αξιω-
ματούχων, στρατιωτικών και τεχνοκρατών από χώρες
της Ε.Ε αλλά και τρίτες χώρες (όπως η Λιβύη, η Νιγη-
ρία, το Μπαγκλαντές κα) με σκοπό τη σχεδίαση νέων
πρακτικών αποτροπής και εξωτερικής ανάθεσης σε
τρίτες χώρες (εξωτερικοποίηση των συνόρων) και την
εισαγωγή νέων τεχνολογιών συνοριοφύλαξης για την
αποτροπή της μεταναστευτικής κίνησης. Με αυτό τον
τρόπο, η Ε.Ε επιδιώκει να μισθώσει και να εξοπλίσει τις
χώρες προέλευσης των μεταναστών ώστε να καταστεί-
λει τις μετακινήσεις όσο πιο νωρίς γίνεται…», αναφέρει
μεταξύ άλλων η ανακοίνωση και καταλήγει με μία σει-
ρά αιτημάτων:

«Να σταματήσουν τώρα οι παράνομες, βίαιες επανα-
προωθήσεις στο Αιγαίο και τον Έβρο, τα Λυβικά ύδατα
και τα σύνορα των Βαλκανίων.

Να σταματήσουν οι βρώμικες αντι-προσφυγικές συμ-
φωνίες με την Τουρκία και τη Λιβύη και να ακυρωθεί η
αναγνώριση της Τουρκίας ως “ασφαλούς” χώρας για
τους πρόσφυγες/ισσες.

Να αντισταθούμε στην πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που έχει μετατρέψει την Ευρώπη σε φρούριο
και την Ελλάδα σε φυλακή: Οχι στα συνοριακά τείχη
και τα στρατόπεδα κράτησης προσφύγων.

Να σταματήσει η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης.
Να βάλουμε φραγμό στην ακροδεξιά και τον ρατσισμό.

Να μην προχωρήσει η στρατιωτικοποίηση των συνό-
ρων με βιομετρικές τεχνολογίες επιτήρησης και νέες
μονάδες καταστολής.

Δικαίωμα στο ταξίδι - Σύνορα ανοιχτά για πρόσφυ-
γες/μετανάστες.

Δικαίωμα στη παραμονή - Αξιοπρεπείς συνθήκες στέ-
γασης, ζωής, δουλειάς για όλους/ες.

Η αλληλεγγύη θα νικήσει - Με τους μετανάστες/
στρίες θα ζήσουμε μαζί». 

Το φάσμα των ομιλητών του συνεδρίου
μιλάει από μόνο του. Νιγηριανοί

στρατιωτικοί, Ευρωπαίοι μπάτσοι, Μπαγ-
κλαντεσιανοί λιμενικοί, Βραζιλιάνοι ομο-
σπονδιακοί πράκτορες, βορειοευρωπαίοι
ειδικοί στις τεχνολογίες παρακολούθη-
σης, και Έλληνες ειδικοί στην “κτιριακή
χωρητικότητα” και αρχαιολόγοι(!) θα μι-
λήσουν ...για τη μετανάστευση. 

Πενήντα περίπου εκλεκτοί, του ακρο-
δεξιού Μπολσονάρου, του δικτάτορα
Μπουχάρι, του Τραμπ και του Μητσοτάκη
θα μιλάνε επί τρεις μέρες για τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες, έχοντας
για προπέτασμα δυο-τρεις τεχνοκράτες
των αντίστοιχων υπουργείων Μετανά-
στευσης. Στο πρόγραμμα των συζητήσε-
ων μπορεί κανείς να παρακολουθήσει με-
ταξύ άλλων τις εξής διαλέξεις: “Τελευταί-

ες απειλές και προκλήσεις στα σύνορα”,
“Σχεδιασμός κτηριακής χωρητικότητας”,
“Βιομετρία σε κίνηση” και “Πρότζεκτ Ho-
tspot”. 

Οι λέξεις 'ανθρωπισμός' και 'πρόσφυ-
γας' δεν εμφανίζονται ούτε μια φορά στο
πρόγραμμα, ενώ οι πολεμοκάπηλοι ξεθά-
βουν και πάλι τις θεωρίες περί “κινδύνου
όπλων μαζικής καταστροφής” που πρέπει
να αντιμετωπιστεί. Στο μενού οι πιο σύγ-
χρονες τεχνολογίες για δακτυλικά αποτυ-
πώματα, γεωμετρία του χεριού, σάρωση
της ίριδας και η αναγνώριση προσώπου
μερικές από τις οποίες ήδη δοκιμάζονται
στα νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης του
Μηταράκη. 

Είναι ντροπή να φιλοξενείται στην Αθή-
να ένα συνέδριο που αντιμετωπίζει τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες σαν εχ-

θρό και που σχεδιάζει συστήματα ελέγ-
χου και δολοφονικής καταστολής που θα
δοκιμαστούν στα σύνορα πάνω στα σώ-
ματα τους. Το μέλλον του απλού κόσμου
στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες είναι
δεμένο με αυτό των προσφύγων και των
μεταναστών. Όχι μόνο γιατί τις μεθόδους
και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν
σήμερα πάνω τους δεν θα διστάσουν να
τις φέρουν και στις πόλεις μας για να κα-
ταστείλουν τους εργατικούς αγώνες και
τις αντιστάσεις. Αλλά και γιατί μαζί είμα-
στε πιο δυνατοί να παλέψουμε ενάντια
στις κυβερνήσεις και τα αφεντικά τους
που δίνουν δισεκατομμύρια για φρεγάτες
και φυλακές, ενώ αφήνουν τα σχολεία, τα
νοσοκομεία και τις υπηρεσίες να ρημά-
ζουν. 

Στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Συνεδρίου το οποίο έσπευ-
σε να φιλοξενήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το οποίο θα

ανοίξουν με ομιλία τους ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης
Μηταράκης και οι αρχηγοί της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού, μπορεί
κανείς να διαβάσει τα εξής: 

“Καθώς βλέπουμε τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της παγκό-
σμιας μεταναστευτικής κρίσης, με μαζικές μετακινήσεις ανθρώ-
πων που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατο-
λής, καθώς και την παράνομη οικονομική μετανάστευση από
την Αφρική και αλλού, η διεθνής τρομοκρατία δείχνει σημάδια
ανάπτυξης, θέτοντας πραγματικές απειλές στην ελεύθερη κίνη-
ση των ανθρώπων”. 

Πόσα ψέματα και πόση υποκρισία μπορεί να χωρέσει ο κύριος
υπουργός σε μία πρόταση;

Καταρχάς η μετανάστευση αποτελεί συνεχές και διαρκές φαι-
νόμενο της ανθρώπινης ιστορίας και όχι “κρίση”. Η αύξηση των
προσφυγικών ροών -που το υπουργείο δεν τις ονομάζει ως τέτοι-
ες αλλά ως “μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων”, απεμπολώντας
από το λεξιλόγιό του τη λέξη πρόσφυγας -οφείλεται, πράγματι,
στους πολέμους στη Μέση Ανατολή. Μόνο που αυτοί οι πόλεμοι
με τη σειρά τους έχουν προκληθεί από τις ιμπεριαλιστικές πολιτι-
κές των ΗΠΑ και της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Από το Ιράκ και το Αφγανιστάν και από τη Συρία ως την Υεμένη οι
πόλεμοι έγιναν και γίνονται για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών
και των συμμάχων τους. Στους περισσότερους από αυτούς η βά-
ση της Σούδας που τόσο απλόχερα πρόσφεραν οι ελληνικές κυ-
βερνήσεις ήταν, αν όχι απαραίτητη, κομβικής σημασίας. Σε αυτήν

η κυβέρνηση Μητσοτάκη σκοπεύει να προσθέσει και το λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης, τη “Σούδα του Βορρά” όπως είχε πει ο Αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ στον Αμερικανό Πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ. 

Στη συνέχεια το υπουργείο μιλά για παράνομη οικονομική με-
τανάστευση από την Αφρική. Είναι πραγματικά παράδοξο ο Μη-
τσοτάκης να φέρνει στη Βουλή για ψήφιση την αγορά των τριών
φρεγατών από τη Γαλλία, που έχει ως προϋπόθεση την συμμε-
τοχή της Ελλάδας στις γαλλικές επιχειρήσεις στο Σαχέλ, αλλά
να μην βλέπει πόλεμο και πρόσφυγες στην Αφρική. Ίσως να μην
έχει καν αντιληφθεί την παρουσία των γαλλικών στρατευμάτων
στο Τζιμπουτί, στη Μπουρκίνα Φάσο, στο Νίγηρα και στην Ακτή
του Ελεφαντοστού, ίσως και να μη γνωρίζει πως τουλάχιστον 10
χώρες της Αφρικής βρίσκονται σύμφωνα με τον ΟΗΕ σε εμπό-
λεμη κατάσταση...

Το κερασάκι στην τούρτα του συνεδρίου του Μηταράκη όμως
αποτελεί η ανησυχία του για “την ελεύθερη κίνηση των ανθρώ-
πων”. Ο υπουργός που πριν από δύο εβδομάδες εγκαινίασε ένα
στρατόπεδο συγκέντρωσης μόνο για πρόσφυγες στη Σάμο και
που ετοιμάζεται άμεσα να εγκαινιάσει ένα ακόμα στη μαρτυρική
Λέρο, ο υπουργός που έκανε τον φράχτη του Έβρου απόρθητο,
που δοκίμασε να βάλει έναν πλωτό φράχτη στο Αιγαίο και που
έχει κάνει το όνομα του συνώνυμο με τις δολοφονικές επανα-
προωθήσεις προσφύγων νοιάστηκε ξαφνικά για την ελεύθερη
κίνηση. Όπου άνθρωποι ο υπουργός προφανώς εννοεί επενδυ-
τές, πλούσιοι φίλοι και “ψηφιακοί νομάδες”.

Δ.Δ.



Σε πολλά μέρη του κόσμου οι
άνθρωποι θεωρούν ότι η κλι-
ματική αλλαγή είναι μια μελ-

λοντική απειλή. Στο Αφγανιστάν
αυτή η απειλή είναι πραγματικότη-
τα που διαβρώνει την οικονομία
και την κοινωνία μισό αιώνα τώρα.
Η παγκόσμια θερμοκρασία έχει
αυξηθεί κατά 1.1 βαθμούς κελσίου
από το 1750. Στο Αφγανιστάν ο
ρυθμός αύξησης είναι ο διπλάσιος
του παγκόσμιου μέσου όρου. Οι
επιστήμονες και ο ΟΗΕ υποστηρί-
ζουν ότι η αύξηση της θερμοκρα-
σίας πρέπει να συγκρατηθεί στον
1.5 βαθμό κελσίου και οπωσδήπο-
τε να μην ξεπεράσει τους 2 βαθ-
μούς. Στο Αφγανιστάν από το
1951 μέχρι το 2020 η μέση θερμο-
κρασία έχει ήδη αυξηθεί κατά 2
βαθμούς. 

Το 2019 σημειώθηκε σοβαρή ξη-
ρασία. Το 2020 οι βροχές ήταν
επαρκείς. Αλλά το 2021 βλέπουμε
την επιστροφή της ξηρασίας, ιδι-
αίτερα στο βορρά, στη δύση και
στις κεντρικές οροσειρές της χώ-
ρας. Οι πιο σοβαρές εκτιμήσεις μι-
λάνε για απώλεια του 40% της πα-
ραγωγής σιτηρών. Κι αυτή η εκτί-
μηση είναι για το συνολικό μέσο
όρο στη χώρα. Σε κάποιες περιο-
χές θα χαθεί περισσότερο από τη
μισή σοδειά. 

Η πλειοψηφία των νοικοκυριών
στο Αφγανιστάν ξοδεύουν τουλά-
χιστον το μισό εισόδημά τους για
αγορά τροφίμων. Και για την πλει-
οψηφία αυτής της πλειοψηφίας
αυτό σημαίνει αγορά ψωμιού είτε
από σιτάρι είτε από καλαμπόκι.
Όταν λοιπόν η ξηρασία που προ-
καλεί η κλιματική αλλαγή πλήττει

τη χώρα, υπάρχουν συνέπειες. 
Πρώτον, οι οικογένειες των μι-

κρών αγροτών ή εργατών γης δεν
έχουν να φάνε. Είναι η πλειοψηφία
των ανθρώπων που ζούνε από τη
γη. Πρέπει να δανειστούν χρήμα-
τα για να επιβιώσουν, υποθη-
κεύοντας τη γη τους. Ή πρέπει να
πουλήσουν χωράφια. Και οι εργά-
τες γης δεν έχουν τίποτα να υπο-
θηκεύσουν. Πεινάνε και πολλοί θα
πεθάνουν. 

Δεύτερον, το ψωμί ακριβαίνει
λόγω της έλλειψης σιτηρών. Ήδη
τους τελευταίους μήνες η τιμή του
έχει αυξηθεί κατά 1/3. Όμως, αν
συνεχιστούν οι ελλείψεις η τιμή θα
ανέβει πολύ περισσότερο. Κι έτσι
οι αυξήσεις κάνουν την πείνα στην
ύπαιθρο ακόμα χειρότερη. Όμως,
πλήττουν επίσης τους φτωχούς
στις πόλεις, δηλαδή την πλειοψη-
φία του αστικού πληθυσμού. 

Η νίκη των Ταλιμπάν ήταν ταπεί-
νωση για την αμερικάνικη ισχύ. Οι

ΗΠΑ έχουν μια μακρά ιστορία επι-
βολής οικονομικών κυρώσεων για
την καταστροφή της οικονομίας
χωρών που τις αψηφούν ή τις
έχουν νικήσει, όπως η Κούβα, το
Βιετνάμ, το Ιράν ή το Ιράκ του
Σαντάμ Χουσεΐν. Όλα δείχνουν ότι
η κυβέρνηση του Μπάιντεν εφαρ-
μόζει την ίδια πολιτική και τώρα. 

Όταν οι Ταλιμπάν μπήκαν στην
Κεντρική Τράπεζα ανακάλυψαν ότι
η προηγούμενη κυβέρνηση είχε
τοποθετήσει όλα τα συναλλαγμα-
τικά αποθέματα στην Κεντρική
Τράπεζα των ΗΠΑ, στην Ουάσιγ-
κτον. Η Fed αρνήθηκε να αποδε-
σμεύσει αυτά τα χρήματα, τα
οποία ανήκουν στο Αφγανιστάν,
επειδή δεν εγκρίνει την κυβέρνη-
σή του. 

Τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα όσο
και το ΔΝΤ έχουν μπλοκάρει κάθε
διάθεση δολαρίων στο Αφγανι-
στάν. Τα ποσά δεν είναι σημαντικά
από μόνα τους. Όμως, οι μεγάλες

διεθνείς τράπεζες συνήθως
εκλαμβάνουν τέτοιες κινήσεις ως
σινιάλο ότι δεν πρέπει να δανεί-
σουν στην συγκεκριμένη κυβέρνη-
ση. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα η
αφγανική κυβέρνηση δεν θα μπο-
ρεί να δανειστεί. Και το σημαντικό-
τερα δεν θα διαθέτει συνάλλαγμα
για να πληρώσει για εισαγωγές
τροφίμων. 

Επίσης, οι διεθνείς οργανισμοί
ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα
έχουν χρήματα για το Αφγανιστάν.
Δηλαδή, δεν θα μπορούν να πλη-
ρώσουν για τρόφιμα και φάρμακα.
Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύ-
τητα στην συγκεκριμένη περίπτω-
ση γιατί το Αφγανιστάν είναι απελ-
πιστικά φτωχό. Από το 1838 και
μετά, καμιά αφγανική κυβέρνηση,
οποιασδήποτε πολιτικής απόχρω-
σης δεν κατόρθωσε να συγκεν-
τρώσει αρκετούς φόρους για να
χρηματοδοτήσει έστω τις πιο στοι-
χειώδεις κρατικές δαπάνες. Πάν-
τοτε στηρίζονταν στην οικονομική
βοήθεια από μια ή περισσότερες
ξένες κυβερνήσεις. 

Λιμός
Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι

για την στόχευση της αμερικάνι-
κης πολιτικής. Τα εργαλεία είναι
οικονομικά. Και ο στόχος είναι η
πρόκληση γενικευμένου λιμού.
Ένας τέτοιος λιμός θα σκοτώσει
μεγάλο αριθμό γυναικών και παι-
διών. Η Ουάσιγκτον υπολογίζει ότι
η πείνα θα προκαλέσει χάος, εμ-
φύλιο πόλεμο, μαζικές μετακινή-
σεις προσφύγων, θα στρέψει τον
ένα ενάντια στον άλλο, και τελικά
θα προκαλέσει την πτώση των Τα-
λιμπάν. Με άλλα λόγια, η κυβέρνη-
ση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί την κλι-
ματική αλλαγή σαν όπλο για να
πάρει εκδίκηση για την ήττα της
στο Αφγανιστάν. 

Μπορεί να μισείτε τους Ταλιμ-
πάν. Αλλά αν υποστηρίζετε τις κυ-
ρώσεις ενάντια στο Αφγανιστάν να
έχετε καθαρό στο μυαλό σας ότι
το όπλο που επιλέγετε φέρνει θά-
νατο παιδιών από πείνα. Οι ηγέτες
των Ταλιμπάν δεν θα πεινάσουν.
Αυτοί που θα λιμοκτονήσουν είναι
τα παιδιά των φτωχών Αφγανών
που επέλεξαν να στηρίξουν τους
Ταλιμπάν αλλά και των φτωχών
Αφγανών που τους απεχθάνονται. 

Αυτό το διάστημα δεχόμαστε
ένα βομβαρδισμό ειδήσεων με πη-
γή τις ΗΠΑ και τη Βρετανία που
στόχο έχουν να καλλιεργήσουν
την υποστήριξη στις κυρώσεις. Το
μόνο μέσο που φαίνεται να διαθέ-
τουν αυτή την στιγμή οι Αμερικά-
νοι είναι οι οικονομικές κυρώσεις
που θα σκοτώσουν παιδιά με την
πείνα. Είναι πράγματι εντυπωσια-
κό ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ
σε ΗΠΑ και Βρετανία θεωρούν ότι
αυτό είναι ηθικά αποδεκτό αλλά
και αναπόφευκτο. 

Η υποκρισία πάντα περίσσευε στις κυ-
βερνήσεις που συμμετείχαν στον πόλεμο
και την κατοχή του Αφγανιστάν. Όμως,
έφτασε σε νέα ύψη μετά τη νίκη των Τα-
λιμπάν τον Αύγουστο. Από τη μια κροκο-
δείλια δάκρυα για το λαό του Αφγανιστάν
-ιδιαίτερα τις γυναίκες- που θα τρέξει να
γλυτώσει από το βάρβαρο καθεστώς τους.
Κλειστά σύνορα, φράχτες και ρατσισμός
για τα στίφη των «επικίνδυνων  μουσουλ-
μάνων» από την άλλη. 
Θα ήταν κωμωδία αν αυτή η υποκρισία
δεν αφορούσε τη ζωή εκατομμυρίων αν-
θρώπων. Το προσφυγικό κύμα είναι
υπαρκτό καταρχήν μέσα στο ίδιο το Αφ-
γανιστάν. Ο πληθυσμός της πρωτεύουσας
Καμπούλ έχει φτάσει τα 6.5 εκατομμύρια.
Σε μεγάλο βαθμό η αύξηση  οφείλεται στο
συνδυασμό των πολέμων και των ξηρα-
σιών που στέλνουν κατεστραμμένους
αγρότες στις πόλεις. 
Οι ξηρασίες γίνονται όλο και πιο συχνές
τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι συνέπεια
της κλιματικής αλλαγής και το Αφγανι-
στάν είναι από τις πρώτες χώρες που
έχουν πληγεί. Η κλιματική αλλαγή δεν εί-
ναι «φυσικό φαινόμενο». Είναι συνέπεια
του καπιταλισμού των ορυκτών καυσίμων
που αυξάνουν τη θερμοκρασία. Και πάμ-
φτωχες χώρες όπως το Αφγανιστάν με μη-
δενικό αποτύπωμα άνθρακα υφίστανται
τις πιο σκληρές συνέπειες. 
Ο Τζοναθαν Νηλ και η Νάνσι Λίντισφερν
είχαν βρεθεί στο Αφγανιστάν στις αρχές
της δεκαετίας του ’70 όταν μια ξηρασία
προκάλεσε τρομερό λιμό. Οι φτωχοί πέ-
θαιναν στους δρόμους, οι πλούσιοι γαι-
οκτήμονες εκβίαζαν με τα αποθέματα σι-
τηρών που είχε στείλει η διεθνής βοήθεια.
Όταν ένα πραξικόπημα ανέτρεψε τον βα-
σιλιά το 1973 κανείς δεν βρέθηκε να τον
υπερασπίσει. Την ίδια τύχη είχε το επόμε-
νο καθεστώς όταν το ανέτρεψαν οι αξιω-
ματικοί σε συνεργασία με το ΚΚ του Αφ-
γανιστάν το 1978. 
Αυτή την ιστορία θυμίζουν σε ένα άρθρο
τους στο μπλογκ  τους (https://annebonny-
pirate.org/) με τίτλο Αφγανιστάν Η Κλιμα-
τική Κρίση, αποσπάσματα του οποίου δη-
μοσιεύουμε εδώ. Δεν θυμίζουν μόνο την
ιστορία, αλλά εξηγούν πως η κυβέρνηση
των ΗΠΑ «χρησιμοποιεί την κλιματική
αλλαγή σαν όπλο για να πάρει εκδίκηση
για την ήττα της στο Αφγανιστάν». Την
ώρα που η σοδειά καταστρέφεται από
την ξηρασία η αμερικάνικη κυβέρνηση
εκβιάζει με κυρώσεις. Και η Ευρωπαϊκή
Ένωση κλείνει ερμητικά τα σύνορά της
για να μην περάσει ούτε ένας Αφγανός ή
μια Αφγανή που τρέχει να σωθεί από την
πείνα. Σε αυτό το τερατώδες έγκλημα
συμμετέχει ο Μητσοτάκης και ο Μηταρά-
κης που εφαρμόζουν την πολιτική των
κλειστών συνόρων υπερακοντίζοντας σε
σκληρότητα και την ίδια την ΕΕ.

Λ.Μ.
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Ιμπεριαλιστική
εκδίκηση με όπλο την πείνα

Πρόσφυγες στο Αφγανιστάν

Η ερημοποίηση διώχνει κόσμο από τα χωριά



ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 πλ. Αγ. Αναργύρων 7.30μμ
Οργανώνουμε το αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο 9 Οκτώβρη
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 πλ. Ηρώ 7μμ
Οργανώνουμε το αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο 9 Οκτώβρη
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 καφέ πλ. Δημαρχείου 7μμ
Οργανώνουμε το αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο 9 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος, Θηβών 243 7μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Ελένη Τσαγανού

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 δημαρχείο 7.15μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/10 δημαρχείο 7.15μμ
Η ήττα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 δημαρχείο 7.15μμ
Κάτω η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Η εργα-
τική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 
θεατράκι πλ. Καρύλλου, Polis park  7.30μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 Ούλωφ Πάλμε 1, Άλσος 7μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10  Βαρνάβα καφέ 6.30μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς

οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 πλ. Σουρμένων 8μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 8μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., ποτέ
ξανά φασισμός
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/10 
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 8μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλητής: Τζιμης Κυριακόπουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 7/10 πλατεία Ηρώων 8μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., ποτέ
ξανά φασισμός
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΠΕΜΠΤΗ 7/10 πλατεία Ηρώων 8μμ
Σεξισμός, εκτρώσεις και αναπαραγωγικά
δικαιώματα
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 7/10 δημοτική αίθ. Χαλαν-
δρίου, Παπάγου 7, 6μμ 
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., ποτέ
ξανά φασισμός
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΠΕΜΠΤΗ 14/10 δημοτική αίθ. Χαλαν-
δρίου, Παπάγου 7,  6μμ 
Τρότσκι: το ξίφος της επανάστασης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 πλ. Μερκούρη 7μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 καφέ Off the chain 7.30μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 9 Οκτώβρη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 9 Οκτώβρη
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 Family Cafe 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 πάρκο Ιακωβάτων 7μμ
Ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό –
οργανώνουμε τις 9 Οκτώβρη
Ομιλητής: Σάνφο Μοχαμαντί

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι
στον «επιστημονικό» ρατσισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 
καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως 99 (στοά) 7μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Εύη Μαχοβίτσκαγια

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς

οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 Καφέ Γιώτης 8μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 καφέ Πέτρος 8μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 καφέ Νέον 6.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 9 Οκτώβρη
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
Το εμβόλιο χρειάζεται εργατικό έλεγχο
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 Θόλος 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 9 Οκτώβρη
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 καφέ-μπαρ Σιδεράδικο 7μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., πώς
οργανώνουμε το συλλαλητήριο της 9/10
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 
πάρκο 626 (Ιδομενέως) 7.30μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι
στον «επιστημονικό» ρατσισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι
στον «επιστημονικό» ρατσισμό
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/10 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 8μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χ.Α., ποτέ
ξανά φασισμός
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 7/10
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/10
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λαϊκή 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Συγγρού Φιξ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πεζόδρομος Χαϊμαντά 6μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 6μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη  7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πάρκο Γεωργιάδη 6μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 11πμ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 11πμ
ΓΚΥΖΗ πλατεία 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος11πμ
ΙΛΙΟΝ 
Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπολέως 11πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία, Παλούκι 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  ΗΣΑΠ Πεζόδρομος Μ.
Ασίας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ
Πλ. Γεωργίου 12μεσ - Πικετοφορία
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 10πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 12μ

Εξορμήσεις



Νο 1491, 6 Οκτώβρη 2021Δραστηριότητες εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

Τέχνη ενάντια 
στον φασισμό
Έκθεση ζωγραφικής, σκίτσου και χειροτεχνίας διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Νί-

καιας από τις 29 Σεπτέμβρη ως τις 3 Οκτώβρη στον Πολιτιστικό πολυ-
χώρο “Μανος Λοϊζος” με έργα των καλλιτεχνών, Στάθη Βλαχαντώνη, Φλώρας
Διαμαντή, Δόμνας Κατημερτζή, Γιώργου Λένη, Δήμητρας Μπαμπάκου, Γιαλα
Γουετε Πατι, Εύας Μπέη, Κωνσταντίνου Πυρένη, Νικόλ Σεφά, Ματίνας Σιώκη,
Ελένης Τσαγανού και S.Dadkouk.Kastro. 

“Διαλέξαμε να κάνουμε αυτή την έκθεση γιατί θέλουμε να εκφράσουμε την
αντίθεση μας στον φασισμό μέσα από τα έργα μας”, είπε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη η Δόμνα Κατημερτζή. “Μέσα από την τέχνη μας διατυμπανίζουμε
ότι οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι στη χώρα μας. Σε όλες τις εποχές,
όπου και να πήγαιναν οι πρόσφυγες ήταν πάντα ένα υγιές κομμάτι της κοινω-
νίας το οποίο προσέφερε στον τόπο. Εμείς γνωρίζουμε από προσφυγιά γιατί
και εμείς στην Κοκκινιά καταγόμαστε από πρόσφυγες που ήρθαν εδώ και
ανέπτυξαν όλη την περιοχή με τη δουλειά, τη δράση και τα έργα τους. Θέλα-
με να στείλουμε ένα τέτοιο μήνυμα στη Νίκαια, όπου οι φασίστες ανέπτυξαν
τη δράση τους, γιατί η Νίκαια είναι προσφυγομάνα, ανέκαθεν αριστερή πόλη
με προοδευτικούς πολίτες. 

Έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται για την τέ-
χνη. Την ενδιαφέρουν μόνο τα διάφορα τηλεοπτικά ριάλιτι σόου και οι λαμ-
περές φιέστες και την ίδια στιγμή κόβει τα εικαστικά από τα σχολεία. Δεν
θεωρεί ότι τα παι-
διά και ο απλός κό-
σμος έχουν δικαίω-
μα σε αυτήν. Εμείς
λοιπόν διαλέγουμε
να περάσουμε αυτό
το μήνυμα και με
αυτόν τον τρόπο,
μέσα από αυτή την
έκθεση όλων αυτών
των καλλιτεχνών,
διότι η τέχνη έχει
πάντα προοδευτικό
χαρακτήρα. Πρέπει
να απευθύνεται και
να μπορεί φτάνει
στο λαό, στον κάθε
εργάτη και όχι μόνο
στους ειδικούς και
τους πλούσιους”. 

Ο Δ. Λιβιεράτος 
μας καλεί στις 9 Οκτώβρη
Στο αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη μάς καλεί

να συμμετέχουμε και ο Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός του εργατικού
κινήματος.

“Ο ελληνικός λαός αγωνίστηκε πολλές φορές για την ελευθερία του αν-
θρώπου. Δεν έκανε εξαίρεση ανθρώπων οποιασδήποτε εθνότητος, θρη-
σκείας, φυλής, φύλου, ιδιότητος.

Έτσι και τώρα, αντιστέκεται, αυθόρμητα πολλές φορές, με τον δικό του
τρόπο, σε κάθε απόπειρα ρατσισμού. 

Μην ξεχνάμε ότι πολέμησε τις ρατσιστικές πράξεις τις χιτλερικής, ναζιστι-
κής, φασιστικής κατοχής το 1941-44. 

Δεν θα σταματήσει σήμερα να έχει την ίδια στάση, την ίδια άποψη. Ο κάθε
άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζήσει, με τις αντιλήψεις, τις ιδέες, τον τρόπο
ζωής του, εφ' όσον αυτό δεν θίγει τον άλλο.

Συνεχίζουμε αυτή την παράδοση και την επεκτείνουμε. Πολλοί πρόσφυγες
από πολλές χώρες βρίσκονται στην Ελλάδα. Άλλοι νόμιμοι σαν εργαζόμενοι
άλλοι “παράνομοι”. Να τους δεχτούμε στην κανονική ζωή της χώρας όπως
δεχτήκαμε, παρά τις πολλές δυσκολίες, το κύμα των Αλβανών μετά το 1990. 

Σήμερα έχουν εγκατασταθεί σε πόλεις και χωριά, δουλεύουν ασταμάτητα
και κρατάνε κάποιους τόπους ζωντανούς.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο ρατσισμός, στοιχείο του φασισμού, είναι εχ-
θρός του λαού μας τον οποίο πάντα πολέμησε”.

Τα βιβλία είναι όπλα

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ

τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr
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Κινητοποίηση αλληλεγγύης στις γυναίκες
των ΗΠΑ που παλεύουν ενάντια στην
απαγόρευση των εκτρώσεων στο Τέξας

πραγματοποίησε η Κίνηση για μια Απεργιακή 8
Μάρτη το Σάββατο 2 Οκτώβρη στο Σύνταγμα.
Στη συγκέντρωση χαιρέτισαν μια σειρά αγωνί-
στριες και συνδικαλίστριες, τονίζοντας ότι η
μάχη αυτή είναι κεντρική και στην Ελλάδα, δε-
μένη με όλες τις μάχες για δημόσια και δωρε-
άν Υγεία, Παιδεία, πρόσβαση σε όλους τους
τομείς του κοινωνικού κράτους.

“Είμαστε σήμερα εδώ για να δείξουμε την
αλληλεγύη μας στις αδελφές μας στο Τέξας
και για να στείλουμε το μήνυμα ότι παλεύουμε
ενάντια στη δική μας κυβέρνηση”, τόνισε η Κα-
τερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας.
“Η κυβέρνηση της ΝΔ έβαλε από την πρώτη
στιγμή στο στόχαστρο τα δικαιώματα των γυ-
ναικών. Δήθεν ενδιαφέρονται για τα αγέννητα
παιδιά, αλλά την ίδια στιγμή πετάνε στο Καιά-
δα χιλιάδες μικρούς Αϊλάν και τις μητέρες
τους, στρατιωτικοποιούν τα σύνορα, εγκαινιά-
ζουν νέα στρατόπεδα φυλακές στη Σάμο, στο-
χοποιούν τα προσφυγόπουλα που φοιτούν στα
σχολεία της Αθήνας.

Ανησυχούν δήθεν για το μέλλον των γυναι-

κών στο Αφγανιστάν μετά την ήττα του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού και την άνοδο των Τα-
λιμπάν, όμως είναι οι ίδιοι που στήριζαν τόσα
χρόνια μια κυβέρνηση Καρζάι κατά τη διακυ-
βέρνηση της οποίας οι γυναίκες είχαν προσ-
δόκιμο ζωής τα 44 χρόνια. Και ακόμα και τώρα
βαφτίζουν εισβολείς τις οικογένειες που προ-
σπαθούν να περάσουν τα σύνορα, θεωρούν το
Αφγανιστάν ασφαλή χώρα, πρωτοστατούν
στις επαναπροωθήσεις και τις απελάσεις.

Δολοφονική κυβέρνηση
Την ίδια στιγμή εδώ βάζουν τα παιδιά της

προσχολικής αγωγής να κάνουν μαθήματα σε
κοντέινερ. Προσπαθούν με τη βία την κατα-
στολή και τις απαγορεύσεις να επιβάλουν την
αξιολόγηση προκειμένου να κλείσουν και να
συγχωνεύσουν σχολεία. Βγάζουν παράνομη
την απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών και
τους ρίχνουν χημικά επειδή παλεύουν για σχο-
λεία ανοιχτά για όλα τα παιδιά. Είναι μια επι-
κίνδυνη, δολοφονική κυβέρνηση, που μέσα
στην κρίση της κάνει ξανά ανοίγματα στην
ακροδεξιά βγάζοντας ξανά τα τάγματα εφό-
δου να επιτίθενται στους αντιφασίστες. Το
επόμενο Σάββατο στις 9 Οκτώβρη θα πάρουν
την απάντησή τους με ένα μεγάλο αντιφασι-

στικό αντιρατσιστικό συλλαλητήριο, για να
στείλουμε το μήνυμα ότι οι φασίστες θα γυρί-
σουν πίσω στις τρύπες τους και μαζί θα πά-
ρουν και την κυβέρνηση του ρατσισμού και
του φασισμού.”

Η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του Συλλόγου
Εργαζόμενων του ΓΝΑ Γεννηματάς, συμπλή-
ρωσε: “Το δικαίωμα να αποφασίζει μια γυναίκα
αν θα διακόψει ή όχι την εγκυμοσύνη μας κα-
τακτήθηκε, στο βαθμό που κατακτήθηκε, ύστε-
ρα από πολλούς αγώνες. Σήμερα αυτό το δι-
καίωμα χτυπιέται. Ο ΠΟΥ λέει ότι σε όσες χώ-
ρες περιορίζεται αυτό το δικαίωμα απλώς αυ-
ξάνεται ο κίνδυνος για τις γυναίκες. Κάθε γυ-
ναίκα που αποφασίζει να διακόψει την εγκυμο-
σύνη της θα το κάνει. Είτε με τον σωστό τρό-
πο, με ασφάλεια μέσα στα νοσοκομεία, είτε με
τον λάθος τρόπο, παράνομα με κινδύνους για
τη ζωή της. Στη χώρα μας από τον νόμο θεω-
ρητικά επιτρέπεται η διακοπή της κύησης μέσα
στις πρώτες 12 εβδομάδες, αρκεί και μόνο να
το επιθυμεί η ίδια η γυναίκα, αλλά αυτό στην
πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο -με τη σταδια-
κή αποδυνάμωση του ΕΣΥ σε υποδομές, σε
προσωπικό, μετά από την προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να διαλύσει ό,τι δημόσιο υπάρχει.

Η ΝΔ προσπαθεί να φέρει τις ΣΔΙΤ και τους

εργολάβους μέσα στα νοσοκομεία. Και φυσικά
οι γυναίκες που υποφέρουν περισσότερο από
όλα αυτά και δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε
προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μα-
στού, το τεστ ΠΑΠ κλπ, είναι οι φτωχές γυναί-
κες. Οι ανασφάλιστες, οι μετανάστριες, οι προ-
σφύγισσες. Ξέρουμε από την άλλη πλευρά ότι
είμαστε ένα δυνατό γυναικείο κίνημα, ένα δυ-
νατό υγειονομικό κίνημα. Το έχουν αποδείξει
όλες οι απεργιακές κινητοποιήσεις και στις 8
Μάρτη τα τελευταία χρόνια, αλλά και όλες οι
κινητοποιήσεις που έχουμε κάνει εμείς οι υγει-
ονομικοί, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας.
Και με αυτές τις κινητοποιήσεις μας έχουμε εμ-
ποδίσει την εφαρμογή των σχεδίων της κυβέρ-
νησης για το ΕΣΥ”.

“Υπάρχει μια προσπάθεια να γυρίσουμε πί-
σω σε έναν επανορισμό κάποιων εννοιών”,
υπογράμμισε η Μαργαρίτα Συγγενιώτου, ορ-
γανωτική γραμματέας της ΠΟΘΑ. “Στο θέμα
των εκτρώσεων είχαμε πριν από έναν περίπου
χρόνο ένα ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που δεν πέρσε ευτυχώς, ότι η ζωή ξεκινάει με
τη σύλληψη, άρα η προστασία της ανθρώπι-
νης ζωής επεκτείνεται και στο έμβρυο. Αυτό
φυσικά θα άνοιγε τον δρόμο για την ποινικο-
ποίηση των εκτρώσεων ως δυνάμει δολοφο-

Από το Τέξας ως την Αθήνα
ΣΤΟΠ στις σεξιστικές επιθέσεις

2/10, Ουάσινγκτον. Φωτό:  Getty images

2/10, Σύνταγμα. Φωτό:  Αφροδίτη Φράγκου
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Την Κυριακή 3/10 το απόγευμα πα-
ρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδια-

φέρον τη συζήτηση για την δίκη των
δολοφόνων του Ζακ Κωστόπουλου,
στην αυλή του πολυχώρου Φάμπρικα
στο Μεταξουργείο (το λινκ για τη βιντε-
οσκοπημένη συζήτηση εδώ: https://you-
tu.be/v2eZl-tmAQw).

Οι ομιλήτριες πολλές και από πολ-
λούς διαφορετικούς χώρους: από την
κινηματική ομάδα Justice4Zak/Zackie,
από το Παρατηρητήριο ZackieOh Justi-
ce Watch, από το OmniaTv, το περιοδι-
κό Antivirus, τη Διεθνή Αμνηστία, το Or-
lando LGBT+, την ομάδα Sylvia Rivera-
για ένα κινηματικό Thessaloniki Pride,
το The Press Project, καθώς και η Άννυ
Παπαρούσου, η συνήγορος υποστήρι-
ξης κατηγορίας.

Την εκδήλωση άνοιξε η μητέρα της
Zackie, που ευχήθηκε να μην ξαναχρει-
αστεί να ενωνόμαστε μαζί σε τόσο σκο-
τεινές συνθήκες και στη συνέχεια χαι-
ρετισμό απηύθυνε η Μάγδα Φύσσα,
που δήλωσε την αμέριστη συμπαρά-
στασή της και της οικογένειάς της στο
δικαστικό αγώνα που αναμένουμε να
ξεκινήσει.

Έχουν περάσει τρία χρόνια από το
μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018,
και όλοι οι ομιλητές τόνισαν την απρο-
θυμία, την κωλυσιεργία και την απόπει-
ρα συγκάλυψης που συντελείται στην
υπόθεση αυτή ήδη πριν φτάσει στα δι-
καστήρια, και που συνεχίζει αμείωτη
από την έναρξη της δικαστικής διαδικα-
σίας μέχρι σήμερα.

Θυμηθήκαμε ξανά την ιστορία της
δολοφονίας του Ζακ, όπως έχει μερι-
κώς μόνο αποκαλυφθεί από τις απο-
σπασματικές καταγραφές βίντεο, καμε-
ρών και μαρτυριών, την άρνηση των θε-
σμών, αστυνομίας και δικαστικής εξου-
σίας, για τη διαλεύκανση της υπόθεσης
(υπενθυμίζουμε ενδεικτικά ότι οι δολο-
φόνοι κατηγορούνται για "θανατηφόρο
σωματική βλάβη" αντί για "ανθρωποκτο-
νία"), και την τρομερή προσπάθεια των
συστημικών μέσων ενημέρωσης ώστε
να συγκαλυφθεί η δολοφονία ή ακόμα
και να κατηγορηθεί το θύμα αντί των
δολοφόνων του.

Στη διάρκεια των τοποθετήσεων των
ομιλητριών, που δομήθηκαν σε δύο δια-
κριτούς κύκλους, τη "μνήμη" και τη "δι-
καιοσύνη", τέθηκαν σημαντικά ζητήμα-
τα, όπως η αξία της συλλογικής κινημα-
τικής δράσης, η σημασία των ταυτοτή-
των που έφερε η Zackie και πώς αυτές
ανέδειξαν από τη μία την υπόθεση αλ-
λά και εντέλει επηρεάζουν την έκβασή
της, η αξία του συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένου δικαιώματος η δίκη να αναμε-
ταδίδεται δημόσια, η σημασία της μνή-
μης και το πώς αυτή μπορεί να διαβλη-
θεί αν δεν αντισταθούμε μαζικά στην
θεσμική προπαγάνδα, αλλά και η ένω-
ση του αντιφασιστικού με το αντισεξι-
στικό κίνημα, που μπορεί να φέρει με-
γαλύτερη ώθηση στον κινηματικό αγώ-
να για τη δίκη που ξεκινά ξανά στις 20
του Οκτώβρη.

Σύνδεση
Επίσης έγινε η σύνδεση με τις πρό-

σφατες φασιστικές επιθέσεις στη Σταυ-
ρούπολη και την Ηλιούπολη Θεσσαλο-
νίκης αλλά και στο Νέο Ηράκλειο στην
Αθήνα, με κεντρικό πρόταγμα πως χρει-
άζεται να συνεχίζουμε τον αγώνα μας
και σε αυτό το επίπεδο.

Στο κλείσιμο των εισηγήσεων κάναμε
τη δική μας τοποθέτηση ως Πρωτοβου-
λία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zack-
ie-Oh” για την ανάγκη εξωστρέφειας
του αγώνα και της ένωσής του με τους
υπάρχοντες οργανωμένους χώρους και
σωματεία, πράγμα που γνωρίζουμε καλά
πως υπήρξε καταλυτικό και στην έκβαση
της υπόθεσης της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής. Η κινηματική και οργανωμένη μας
παρουσία αποτελεί το αναγκαίο συστα-
τικό αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι
οι δολοφόνοι της Zackie δεν θα  είνουν
ατιμώρητοι.

Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού
μας για τις 12 Οκτώβρη στις 18.30 στην
πλατεία Κουμουνδούρου, ώστε να ορ-
γανώσουμε τα επόμενά μας βήματα,
και για τις 20 Οκτωβρίου έξω από τα
Δικαστήρια!

Μαρία Σερέτη,
μέλος της Πρωτοβουλίας “Στη φυλακή

οι δολοφόνοι της Zackie-Oh”

Οργανώνουμε τα βήματά μας 
για να τιμωρηθούν 
οι δολοφόνοι της Zackie

νιών. Το συντηρητικό αντανακλαστικό ενδιαφέρε-
ται πάρα πολύ για τη ζωή του εμβρύου αλλά ποτέ
δε θα ακούσετε αυτούς τους ανθρώπους να εν-
διαφέρονται για το τι θα γίνει στο βρέφος αν θα
έχει παιδικούς σταθμούς, αν θα έχει δωρεάν Παι-
δεία, οτιδήποτε για να μεγαλώσει σωστά. Το εν-
διαφέρον πραγματικά εξαντλείται στο έμβρυο.
Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι η ονομασία
pro life (υπέρ της ζωής) που χρησιμοποιούν είναι
καθαρά προσχηματική, κανένας δεν ενδιαφέρεται
για τη ζωή. Προσπαθούν να προκαλέσουν μικρο-
ρωγμές στα δικαιώματα για να υλοποιήσουν μια
ατζέντα συνολικότερη. Είναι νεοφιλελεύθερο το
σχέδιο και αυτό που στοχεύει είναι να χτυπήσει
τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ξεκινώντας
από τις γυναίκες.

Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα
μειώνουν τις εκτρώσεις και σίγουρα όχι αυτές να
απαγορευτούν. Να έχουμε από την πολύ νεαρή
ηλικία μια πολύ σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγη-
ση, να έχουμε μια σωστή πολιτική για τους νέους
ανθρώπους, να έχουμε σωστό οικογενειακό προ-
γραμματισμό, να έχουμε δομές ώστε μια γυναίκα
να μπορεί να φέρει στον κόσμο ένα παιδί εάν το
θελήσει και να ξέρει ότι έχει έναν παιδικό σταθμό
να το πάει. Μην ξεχνάμε ότι η νομιμοποίηση των
εκτρώσεων δεκαετίες πριν, έλυσε και ένα τρομε-
ρό πρόβλημα δημόσιας Υγείας. Διότι οι γυναίκες
φυσικά πήγαιναν να κάνουν έκτρωση και τις έσφα-
ζαν διάφοροι χασάπηδες. Πίσω από όλη αυτή την
ιστορία υπάρχει και ένα πεδίο κερδοσκοπίας.”

Η Έμα Μισέλ Νουαλάλ, από τις γυναίκες της
Κοινότητας Καμερούν, είπε: “Είμαι η Έμα από το
Καμερούν. Είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών. Έχω
έρθει στην Ελλάδα με υποτροφία με το υπουργείο
Εσωτερικών. Έχω σπουδάσει και στο Καμερούν,
όπου έχω τελειώσει πληροφορική, ενώ στην Ελλά-
δα έχω τελειώσει ιχθυοκαλλιέργεια. Και είμαι χω-
ρίς δουλειά. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με
αγχώνει τόσο πολύ. Είμαι 21 χρόνια στην Ελλάδα
και δεν έχω ελληνική ταυτότητα. Έχω τέσσερα
παιδιά που είναι Έλληνες. Ζω αυτή τη στιγμή με
85 ευρώ στην κάρτα και 85 ευρώ μετρητά.

Τώρα συζητάμε για την έκτρωση. Στην Αφρική
πεθαίνουν πάρα πολλές γυναίκες γι' αυτό το
πράγμα. Όσον αφορά στο θέμα της εγκυμοσύνης
πρέπει πρώτα να ξέρεις τι θέλεις. Πρέπει να είσαι
έτοιμη να κάνεις το παιδί, αλλιώς μην το κάνεις.
Σπούδασε. Αν θέλεις να κάνεις οικογένεια, κάνε.
Να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε και με τα παι-
διά από την Αφρική. Στο Καμερούν η γυναίκα εί-
ναι πάρα πολύ δεύτερη.”

“Χαιρετώ τη σημερινή συγκέντρωση. Είμαι ερ-
γαζόμενη στον κλάδο τουρισμού επισιτισμού που
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή όλη αυτή την περίο-
δο της πανδημίας κι αυτό γιατί τον χαρακτηρίζει
η επισφάλεια στην εργασία και οι πολύ δύσκολες
εργασιακές συνθήκες, χωρίς ωράρια, αργίες,
σταθερότητα. Ιδίως για τις γυναίκες οι οποίες
αποτελούν πάνω από 70% στον κλάδο”, υπογράμ-
μισε η Χουάνα Σταυριανού. “Είμαι ενεργό μέλος
στο αντικαπιταλιστικό σχήμα της Καμαριέρας και
κατεβαίνω υποψήφια στο ψηφοδέλτιο της Ενωτι-
κής Πρωτοβουλίας Αγώνα και αυτό γιατί όλη αυ-
τή την περίοδο της πανδημίας βρεθήκαμε σε κοι-
νές μάχες με συντρόφους και είδαμε ότι μόνο με
κοινό αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα.
Το δυνάμωμα του συνδικάτου είναι δικαίωμα και
καθήκον όλων μας. Η δικαίωση έρχεται μόνο μέ-
σω της συμμετοχής και του δυναμώματος του
συνδικάτου και αυτό δείχνει ο αγώνας της efood.
Ήταν μια νίκη που ταρακούνησε, που αγκαλιά-
στηκε από πολύ κόσμο και έγινε από ένα κομμάτι
ασυνδικάλιστο, που δουλεύει στα μαύρα, που
απασχολεί πολλούς μετανάστες.

Έδειξαν στην πράξη ότι όλα τα νομοσχέδια και
οι αντεργατικοί νόμοι μπορούν να καταργηθούν.
Είναι καθήκον μας να στηρίξουμε τους αγώνες των
υγειονομικών. Για να μπορούμε όλες οι γυναίκες
να έχουμε πρόσβαση και στην αντισύλληψη και
στην πρόληψη και στο να μπορούμε να έχουμε το
δικαίωμα να γεννήσουμε ή να σταματήσουμε μια
κύηση με ασφάλεια σε νοσοκομείο. Κινητοποιού-
μαστε, δεν σταματάμε ποτέ τον αγώνα και μέσα
στους χώρους τις δουλειάς, θέλουμε να είμαστε
δυνατές, θέλουμε να δημιουργήσουμε σωματεία
όπως αυτά των καλλιτεχνών που αγκάλιασαν τον
αγώνα ενάντια στις σεξουαλικές επιθέσεις. Είναι
καθήκον μας να στηρίξουμε τον κάθε έναν και την
κάθε μια που βρίσκεται σε κίνηση και ζητάει δι-
καίωση.”

Ανισότητα
“Ενώ θέλουν να μας λένε ότι αυτά τα ζητήματα,

της γυναικείας καταπίεσης, έχουν λυθεί τον 21ο
αιώνα, ξέρουμε ότι δεν έχουν λυθεί και είναι ζήτη-
μα καθημερινής πάλης”, τόνισε η Αργυρή Ερωτο-
κρίτου, γιατρός και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζόμενων του ΓΝΑ Γεννηματάς. “Δεν ξεχνάμε
ότι ακόμα και σήμερα η μισθολογική ανισότητα
μεταξύ αντρών και γυναικών για την ίδια δουλειά
έχει φτάσει στο 20%. Αυτές οι ανισότητες μεγα-
λώνουν σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Κάθε μέρα
γίνονται σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Εδώ το δικαίωμα στην έκτρωση είναι κατοχυρω-
μένο αλλά στην ουσία είναι σε αμφισβήτηση. Είναι
σε αμφισβήτηση το αν μπορεί μια γυναίκα να
απευθυνθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να κα-
ταφέρει το ότι θα κάνει έκτρωση, το αν υπάρχουν
ιατρεία οικογενειακού προγραμματισμού και για
το δικαίωμα στην αντισύλληψη και την πρόσβαση
σε όλες τις εξετάσεις που αφορούν την υγεία μιας
γυναίκας. Θυμηθείτε τον Βορίδη που έλεγε ότι οι
γυναίκες πρέπει να κάνουν ΠΑΠ τεστ κάθε 5 χρό-
νια. Θυμηθείτε τις προτροπές οι γυναίκες να γεν-
νάνε πριν τα 30 και θυμηθείτε τα επιδόματα που
θα δίνανε μόνο στις ελληνίδες. Θυμηθείτε την
Γκάγκα να απαγορεύει σε γυναίκα γιατρίνα να
προσληφθεί σε δημόσιο νοσοκομείο γιατί έχει δυο
μικρά παιδιά.

Είναι μια μάχη που αφορά σκληρά την εργατική
τάξη γιατί τα νούμερα είναι αμείλικτα για το ποιες
καταφεύγουν στις παράνομες εκτρώσεις και χά-
νουν τις ζωές τους. Αφορά σκληρά την εργατική
τάξη γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες τι σημαίνει γυ-
ναίκες να πετάνε τα παιδιά τους από τα μπαλκόνια
γιατί δεν έχουν να τα μεγαλώσουν. Υπάρχουν δε-
κάδες εγκαταλελειμμένα παιδιά στα Παίδων που
δεν μπορούν οι γονείς τους να τα μεγαλώσουν. Γι'
αυτό λέμε ότι είναι μάχη που έχουμε να δώσουμε
μέσα από τα συνδικάτα και τα σωματεία μας.

Η Κίνηση για μια Απεργιακή 8 Μάρτη ξεκινάει με-
γάλη καμπάνια για το δικαίωμα αυτό που θα κορυ-
φωθεί στις 25 Νοέμβρη, Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης
της Βίας κατά των Γυναικών. Καλούμε όλους και
όλες να συστρατευτείτε σε αυτή την προσπάθεια.
Το επόμενο μεγάλο ραντεβού μας είναι το Σάββατο
9/10, στο μεγάλο αντιφασιστικό αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο στην Ομόνοια, 3μμ, γιατί ξέρουμε ότι
οι φασίστες στοχοποιούν τις γυναίκες. Και φυσικά
η απεργία των νοσοκομείων στις 21 Οκτώβρη”.

Αφροδίτη Φράγκου

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Αρεταίειο
νοσοκομείο πραγματοποίησε ο Σύλλογος
Φοιτητών/τριών Ιατρικής Αθήνας στις 4/10
ενάντια σε συστηματικές σεξουαλικές πα-
ρενοχλήσεις από καθηγητή Γυναικολογίας
σε φοιτήτριες. 21/9, Διαδήλωση στα τρία χρόνια από τη δολοφονία της Zackie-Oh. Φωτό:  Αφροδίτη Φράγκου



Μαζική συμμετοχή και αγωνιστικός παλ-
μός ήταν τα χαρακτηριστικά της συ-
ναυλίας διεκδίκησης και αλληλεγγύης

που πραγματοποίησαν το Σάββατο 2/10 στον
κόμβο Στροφυλιάς το  Σωματείο των ρητινοπα-
ραγωγών, οι αγροτικοί σύλλογοι και οι πυρό-
πληκτοι της Βόρειας Εύβοιας. Συμμετείχαν κά-
τοικοι από όλα τα χωριά της περιοχής, σωμα-
τεία και συλλογικότητες ενώ το παρών έδωσε
και αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας ενάντια
στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλι-
ματική Αλλαγή. 

“Πάει λίγο παραπάνω από ένας μήνας που
ανταμώσαμε σε αυτόν εδώ τον κόμβο, σε ένα
μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Μεγαλειώδες για-
τί η συμμετοχή παρά τον πόλεμο που μας κά-
νανε, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αλλά και
γιατί παρά την αποσιώπηση από τα κατά τ' άλ-
λα λαλίστατα κανάλια, τσαλακώσαμε τα σχέ-
δια της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού
και βάλαμε στη συζήτηση τη δικιά μας ατζέντα
για το τι πρέπει να γίνει στον τόπο μας” τόνισε
στο χαιρετισμό που έκανε εκ μέρους των διορ-
γανωτών ο Μπάμπης Τσιβίκας μέλος της Συν-
τονιστικής Επιτροπής Αγώνα Πυρόπληκτων. 

«Ενημερώσαμε έγκαιρα για τα όσα μας προ-
ορίζουν, για τις μπίζνες με τα μεγαλοσυμφέ-
ροντα, για το χορό εκατομμυρίων που στήνουν
με τους ομίλους-αναδόχους στις πλάτες μας.
Ενημερώσαμε για το ότι την ίδια στιγμή δεν
τους περισσεύει ευρώ για να αποζημιωθούμε,
για να αποκατασταθούν οι ζημιές μας, για να
δουλεύουμε στον τόπο μας. Ότι δεν τους πε-
ρισσεύει ευρώ, γιατί τα έργα τους πέφτουν
ακριβά και οι ζωές μας φτηνές! Δεν έχουμε κα-
μιά εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις τους. Δε θα
τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Θα νοιώθουν
την αγωνιστική ανάσα μας στο σβέρκο τους».

Στη συναυλία που ακολούθησε τον κόσμο
ξεσήκωσαν τραγουδώντας οι Ρίτα Αντωνοπού-
λου, Βαγγέλης Κορακάκης, Πολυξένη Καρακο-
γλου, Παντελής Κυραμαργιός και Νίκος Φάκα-
ρος και ο Σπύρος Γραμμένος που άνοιξε το
πρόγραμμα. Η συναυλία είχε την στήριξη μιας
σειράς σωματείων της Εύβοιας ενώ ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας έβα-
λε πούλμαν για να μεταφέρει τους συμπαρα-
στάτες και είδη πρώτης ανάγκης που συνέλε-
ξε. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του:
«Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βόρει-
ας Εύβοιας για την υλοποίηση των δίκαιων αι-
τημάτων του για 100% αποζημιώσεις, έργα
αποκατάστασης και ουσιαστικής αντιπυρικής –
αντιπλημμυρικής προστασίας. Θα βρισκόμα-
στε στο πλευρό τους μέχρι να ικανοποιηθούν
τα δίκαια αιτήματά τους».

«Μετά από μια δωδεκαετία στην γύρα και
έχοντας δουλέψει σε διάφορα σημεία της Ελ-
λάδας, διοριστήκαμε μαζί με την σύντροφό
μου στον τόπο που έχει υποστεί μια ολοκληρω-
τική καταστροφή, στα καμένα, στη Βόρεια Εύ-
βοια» μας λέει ο Αλί Μουσταφάογλου, νεοδιό-
ριστος δάσκαλος στην Αγία Άννα. «Μιλάμε για
μια περιβαλλοντική καταστροφή η οποία στη
σύγχρονη νεοελληνική ιστορία είναι από τις με-
γαλύτερες, 1,5 εκατομμύριο καμένα στρέμμα-
τα συνολικά, το ένα στην Εύβοια με όλες τις
συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο,
για τους κατοίκους που ζούσαν από το δάσος
και με τις δικές τους προσπάθειες κατάφεραν
να σώσουν ό,τι σώθηκε. Η κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας κατάφερε να καεί όλη σχεδόν
η Β. Εύβοια “με την όπισθεν” όπως λένε εδώ,
με μηδενικό άνεμο δηλαδή, χωρίς να δώσει κα-
μιά ουσιαστική βοήθεια. 

Και συνεχίζουν αμετανόητοι, ακούμε για
φρεγάτες, για Ραφάλ, για συμφωνίες με την
Γαλλία, βλέπουμε αύρες να ρίχνουν νερό
στους συναδέλφους που διαδηλώνουν αλλά
δεν κάνουν τίποτε για δασοπροστασία, δασο-
πυρόσβεση, προσλήψεις πυροσβεστών, εναέ-
ρια πυροσβεστικά μέσα. Βλέπουμε τις ιδιωτι-
κές εταιρίες να μπαίνουν μέσα στα καμένα χω-
ρίς να χάσουν χρόνο, όπως στην Ιστιαία που
επιχείρησαν να στήσουν τις 13 ανεμογεννή-
τριες. Αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμος αντιδρά,
θέλει ο τόπος τους να μείνει όπως τον γνώρι-
σαν. Το “αναπτυξιακό μοντέλο” του Μητσοτά-
κη δεν χωράει στην Β Εύβοια και καλά θα κά-
νουν να το αντιληφθούν αυτό γιατί ο κόσμος
είναι και θα είναι απέναντί τους. 

Ηχηρό όχι
Το είδαμε αυτό και στο εκπαιδευτικό κομμά-

τι της επίθεσης όπου ο σύλλογος Βόρειας Εύ-
βοιας είπε ένα ηχηρό όχι απέναντι στην πολιτι-
κή της Κεραμέως. Καθολικά, ομόφωνα οι συ-
νάδελφοι συμμετείχαν στην απεργία που κή-
ρυξε η ΔΟΕ. Αυτό το όχι να το συνηθίσουν, να
το βάλουν καλά στο νου τους και για τα σχέ-
διά τους στην Βόρεια Εύβοια. Θα είμαστε εδώ

όλοι ενωμένοι απέναντί τους αγρότες, εκπαι-
δευτικοί, εργαζόμενοι».   

«Κλείνουμε περίπου 2 μήνες από την πυρκα-
γιά και ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται στον
αέρα» μας λέει ο Ευριπίδης από την Συνέλευ-
ση Αγώνα Βόρειας Εύβοιας. «Οι άνθρωποι δεν
ξέρουν αν θα πάρουν αποζημιώσεις είτε έχει
καεί το σπίτι τους, είτε η καλύβα τους, είτε το
μαντρί τους, είτε η αποθήκη με όλα τα εργα-
λεία τους, είτε οι ελιές που είχαν για το λάδι
της οικογένειάς τους. Για τους ρητινοπαραγω-
γούς, ελάχιστα είναι τα σημεία που έχουν απο-
μείνει από ένα δάσος που παρήγαγε την πε-
ρισσότερη ρητίνη σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε
για χιλιάδες οικογένειες που στηρίζονταν σε
αυτήν την εργασία.

Για τη νεολαία της περιοχής, που ούτως ή
άλλως προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα στην
πλειοψηφία της δουλεύοντας εδώ κι εκεί σε
διάφορες εργασίες, τα πράγματα έχουν δυ-
σκολέψει. Δεν υπήρχε που δεν υπήρχε προ-
οπτική, μαύρισε και ο τόπος… Να μείνουνε
εδώ -και τι να κάνουνε; Να φύγουνε από εδώ,
να πάνε στο εξωτερικό, και στις πόλεις πάλι
δύσκολο είναι και δεν το θέλουν. Υπάρχουν
παιδιά που σπούδασαν, δούλεψαν στις πόλεις

και γύρισαν με επιλογή τους να μείνουν εδώ,
επειδή έφαγαν τη μαυρίλα στην πόλη να έχουν
τρία πτυχία και να δουλεύουν για ψίχουλα
στον κάθε κερδοσκόπο. 

Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο αντιδράμε και κι-
νητοποιούμαστε. Ούτως ή άλλως μιλάμε για
κόσμο που και από πριν είχε ανησυχίες για
όλα αυτά που συμβαίνουν παγκόσμια και εδώ.
Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά γύ-
ρω μας και εμείς να είμαστε στην απ’ έξω. Ο
κόσμος είναι ανήσυχος σε σχέση με τις εται-
ρίες, τι ρόλο θα παίξουν. Έρχονται τώρα τάχα
με “δωρεές” αλλά το μόνο που τους νοιάζει εί-
ναι να αρπάξουν ό,τι μπορούν, είναι κερδοσκό-
ποι. Έτσι κάνουν όπου δουν καταστροφή είτε
είναι στη Νέα Ορλεάνη, είτε στην Ινδονησία
μετά το τσουνάμι είτε εδώ. 

Στη συνέλευση συμμετέχουν άνθρωποι απ’
όλα τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας, είτε καμέ-
να, είτε όχι. Κόσμος που έδωσε μαζί τη μάχη
με την πυρκαγιά για να σώσει τα σπίτια του,
γιατί αν είχαμε ακούσει τις συμβουλές της κυ-
βέρνησης θα είμασταν τώρα όλοι πρόσφυγες.
Κόσμος που όλο λέγαμε ότι πρέπει να βρούμε
ένα τρόπο να συντονιστούμε, να βρεθούμε
όλοι μαζί. Βρισκόμαστε κάθε Τετάρτη στην
Αγία Άννα απ’ όλα τα χωριά. Δεν μας ενδιαφέ-
ρει τι χρώμα είναι ο καθένας ούτε τα σύμβολά
του εκτός βέβαια από τα “στοχάδια”, που εκεί
είμαστε κάθετοι. Είμαστε στη λογική ότι ανε-
ξάρτητα από ιδεολογικές διαφορές χρειάζεται
να βάλουμε μπρος να παλέψουμε μαζί πάνω
σε κοινούς στόχους. Να εξασφαλίσουμε ότι τί-
ποτε δεν γίνεται πίσω από την πλάτη μας, ότι
θα υπάρχει ενημέρωση για τους σχεδιασμούς
των από πάνω, να ανοίξουμε την συζήτηση
στον κόσμο αλλά και να βγουν δράσεις μέσα
από εκεί. Γιατί βέβαια δεν φτάνει να ξέρουμε
τι γίνεται και να τα λέμε. Το κύριο είναι το τι
κάνουμε».

Το παρών στην Στροφυλιά έδωσε η Πρωτο-
βουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Κατα-
στροφή και στην Κλιματική Αλλαγή με το πανό
της και με μαζικό μοίρασμα της προκήρυξης
που καλούσε  σε κοινή δράση για ένα μαζικό
συλλαλητήριο στις 6 Νοέμβρη στην Αθήνα
ενόψει της Συνόδου για το κλίμα (COP26)
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Μαζική και αγωνιστική ήταν η συμμετοχή
του κόσμου και αποφασισμένοι όλοι να συνεχί-
σουν τον αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση και
τους επιχειρηματίες που στήνουν μπίζνες πά-
νω στα αποκαΐδια, ενάντια στα ψέματα για τις
αποζημιώσεις που δύο μήνες μετά έχουν αφή-
σει τα σπίτια των κατοίκων κατεστραμμένα,
ενώ ακόμα δεν έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες
οι καμένες εκτάσεις, δεν υπάρχει κανένας σχε-
διασμός για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρι-
κά έργα.

Νωρίτερα συναντηθήκαμε με μέλη της Συνέ-
λευσης Αγώνα Βόρειας Εύβοιας και άλλους
αγωνιστές/ιες, και συζητήσαμε σε πολύ συν-
τροφικό κλίμα τα ζητήματα και τις διεκδικήσεις
για τα οποία παλεύουμε από κοινού μετά τις
πυρκαγιές, τα επόμενα βήματα συντονισμού
καθώς και την δυνατότητα μαζικής συμμετο-
χής στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 6 Νοέμβρη
στο Σύνταγμα 2μμ. Με την εικόνα της μεγάλης
καταστροφής στην βόρεια Εύβοια, φεύγουμε
περισσότερο αποφασισμένοι να δυναμώσουμε
την πάλη μας ενάντια στην κυβέρνηση των εμ-
πρηστών και το σύστημα που καταστρέφει το
περιβάλλον».

Γιώργος Πίττας
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ΕΥΒΟΙΑ
Αυτούς που μας 
έκαψαν, δεν θα 
τους αφήσουμε 
σε “χλωρό κλαρί”
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ΗΡΑΚΛΕΙΟSTOP στις μπουλντόζες του Μπακογιάννη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμαρχος και COSCO
μας δουλεύουν

Συνέλευση Τηνιακών

«Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στο δημοτικό συμβούλιο του Πει-
ραιά, ο Δήμαρχος εισηγείται την έγκριση μνημονίου συνερ-

γασίας μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. & Δήμου Πειραιά για την κατασκευή
πάρκου πλησίον στην Πύλη Ε12. Αφού η COSCO εξασφάλισε ως
δώρο από την κυβέρνηση το 67% των μετοχών του λιμένα σπεύ-
δει να τακτοποιήσει «τα του οίκου της» στα κατεχόμενα 140
στρέμματα Δημοτικής περιουσίας στο Παλατάκι» αναφέρει ανά-
μεσα σε άλλα σε ανακοίνωσή του το Παρατηρητήριο Πειραϊκής. 

«Με ένα μνημόνιο 15ετούς διάρκειας θέτει τους όρους για κα-
τασκευή “πάρκου” το οποίο θα ονομάσει πάρκο του ΟΛΠ, αποτε-
λούμενο από αναψυκτήρια, παιδικές χαρές, γυμναστήριο, ποδη-
λατοδρόμιο και ολίγο πράσινο το οποίο θα συντίθεται με τεχνη-
τούς χλοοτάπητες, καλλωπιστικούς θάμνους και κάποια δέντρα
ακριβώς μπροστά από το 5αστερο ξενοδοχείο που προγραμματί-
ζεται προς ανέγερση μελλοντικά (τυχαίο;). 

Με αυτόν τον τρόπο η COSCO εξυπηρετώντας ως συνήθως τις
ανάγκες της και όχι τις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων επιχει-
ρεί να τσιμεντοποιήσει ακόμη περισσότερο την περιοχή δημιουρ-
γώντας χρήσεις δύο καταστημάτων εστίασης τα οποία θα εκμεταλ-
λεύεται αποκλειστικά η ίδια αντί της δημιουργίας πράσινης ζώνης
αντιρρύπανσης ως άμυνα στους εκπεμπόμενους ρύπους των
κρουαζιεροπλοίων και να αποκλείσει τους κατοίκους με την τοπο-
θέτηση συρματοπλέγματος-φράκτη από την πρόσβαση στην πολι-
τιστική τους κληρονομιά, (το αρχαίο τείχος και το ταφικό μνημείο
του Θεμιστοκλή) γράφοντας για άλλη μια φορά τον νόμο και τις δι-
καστικές αποφάσεις στα παλαιότερα των υποδημάτων της…».

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν
το πρωί του Σαββάτου 2 Οκτώ-
βρη στο Πάρκο Δρακοπούλου

στα Πατήσια πάνω από εκατό κάτοι-
κοι της περιοχής με τη συμμετοχή
και τη στήριξη συλλογικοτήτων και
δημοτικών κινήσεων. Λίγες μέρες νω-
ρίτερα την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου
οι μπουλντόζες του Κ. Μπακογιάννη
μπήκαν στο πάρκο Δρακόπουλου
όπου ολοκλήρωσαν την καταστροφή
που είχαν προκαλέσει οι μπουλντό-
ζες του Ν. Κακλαμάνη, το 2009, ρί-
χνοντας και το τελευταίο εναπομεί-
ναν ιστορικό κτίριο του πάρκου που
είχε υποστεί το τελειωτικό χτύπημα
από την κακοκαιρία «Μήδεια».

Παίρνοντας το λόγο πολλοί κάτοι-
κοι και φορείς ζήτησαν το πάρκο να
παραμείνει ελεύθερος χώρος πρασί-
νου χωρίς "επενδύσεις" και ιδιώτες.
«Το πάρκο σήμερα είναι έτσι όπως
είναι και δεν το έχουν κτίσει ακόμη
εξαιτίας των αγώνων που έγιναν στο
παρελθόν» τόνισε ένας από τους πα-
λιούς κάτοικους της γειτονιάς.  «Θυ-
μάμαι ότι επιχείρησαν να το κάνουν
mall, θυμάμαι τα “πατησιακά» το
1985 να μαζεύουμε χιλιάδες υπογρα-
φές πόρτα-πόρτα από τέρμα Πατη-
σίων μέχρι πλ. Αμερικής, μεταξύ άλ-
λων και ο αείμνηστος Αντώνης Σαμα-
ράκης, για να έχουν ένα πάρκο τα
παιδιά να παίζουν, θυμάμαι τις αμέ-
τρητες εκδηλώσεις και συναυλίες
που έγιναν. Να έχουμε το νου μας να

μην μας το πάρουν».
«Θα αγωνιστούμε μαζί  ώστε ο χώ-

ρος να αποδοθεί στους δημότες, να
χαρακτηριστεί υψηλού πρασίνου, να
συντηρηθεί και να συνεχιστούν
απρόσκοπτα δραστηριότητες αλλη-
λεγγύης, όπως η αγορά χωρίς μεσά-
ζοντες» τόνισε η Αθανασία Κατσού-
λη, σύμβουλος της Ανταρσίας στις
Γειτονιές της Αθήνας στο 5ο Κοινο-
τικό Συμβούλιο ενώ χαιρετισμό
απεύθυνε και ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου δημοτικός σύμβουλος. 

«Το πάρκο Δρακόπουλου είναι μονα-
δικής ιστορικής και οικολογικής αξίας.
Εντάσσεται στην παράδοση εκβιομη-
χάνισης της Ελλάδας, των αρχών του
20ου αι., καθώς φιλοξενούσε εργοστά-

σιο εριουργίας» αναφέρει στην ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας. «Ο ιδιοκτήτης,
Αθηνόδωρος Δρακόπουλος, το 1977,
δώρισε, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυ-
ρό, τον χώρο, στον οποίο υπήρχε βίλα,
βοηθητικοί χώροι, το εργοστάσιο και,
φυσικά, κήπος. Από τότε, έχουν γίνει
πολλές προσπάθειες αλλαγής χρήσης
του χώρου. Ο Δήμος Αθηναίων, παρά
τα αιτήματα των πολιτών και παρά την
αναμφισβήτητη αξία του χώρου δεν
έκανε καμία προσπάθεια να το απαλ-
λοτριώσει, να το περισώσει από τους
επίδοξους εργολάβους και να το προ-
στατέψει από τη φθορά του χρόνου.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι τον προ-
ηγούμενο χειμώνα, το καταταλαιπω-

ρημένο εναπομείναν κτίριο υπέστη
το τελειωτικό χτύπημα από την κα-
κοκαιρία Μήδεια. 

Από τον Φεβρουάριο του 2021,
οπότε ο δήμος περιέβαλε με προστα-
τευτικά το κατεστραμμένο κτίριο, τη-
ρεί σιγή ιχθύος στις διαμαρτυρίες και
τις τεκμηριωμένες προτάσεις των πο-
λιτών. Επιπλέον, καταστρέφει ό,τι οι
ίδιοι οι κάτοικοι είχαν φτιάξει για να
προστατέψουν το πάρκο. Και, τώρα,
χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενη-
μέρωση ούτε στο κοινοτικό, ούτε στο
δημοτικό συμβούλιο, ο Δήμος γκρέ-
μισε ό,τι είχε απομείνει από την κακο-
καιρία, με το πρόσχημα της προστα-
σίας της δημόσιας ασφάλειας».

Γ.Π.

Συνέλευση Τηνιακών και φίλων της
Τήνου στην Αθήνα, αλλά και αλλη-

λέγγυων στον αγώνα της Τήνου, πραγ-
ματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Σεπτεμβρί-
ου, έξω από το κτίριο της αδελφότητος
Τηνίων. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλ-
λα η απόφαση της συνέλευσης των Τη-
νιακών της Αθήνας:

«Δηλώνουμε για ακόμα μια φορά την
σύμπνοιά μας με την καθολική αντίθεση
των κατοίκων της Τήνου στην εγκατά-
σταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών
στα βουνά της… Μέλη πολιτιστικών και
εξωραϊστικών συλλόγων και άλλοι πολί-
τες που βρέθηκαν στην συνάντηση και
που εκπροσωπούν το σύνολο των χω-
ριών μας, από τη μια άκρη του νησιού
μέχρι την άλλη, εξέφρασαν έντονα την
δυσαρέσκειά τους προς την ηγεσία και
των δύο βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, για την ολιγωρία στην υλοποίηση
αποφάσεων που η ίδια έχει λάβει με την
παρότρυνση του συνόλου των κατοίκων
του νησιού. Καλούν ακόμη και τώρα να
μην χαθεί καμία άλλη ευκαιρία αντίστα-
σης απέναντι σε ένα έργο που θα έχει
βαριές οικονομικές συνέπειες στον τό-
πο. 

Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει τήρη-
ση της ομόφωνης απόφασης των θεσμι-
κών οργάνων και καλούμε, έστω και αυ-

τή τη στιγμή, οι αρμόδιοι να αναλογι-
στούν το βάρος της ευθύνης και να τη-
ρήσουν στο ακέραιο τις αποφάσεις που
υπερασπίζονται την βούληση του συνό-
λου. Αποφασίζουμε, μέσα από αυτή την
προσπάθεια, να οργανωθεί ένα δίκτυο
επικοινωνίας, να στηρίξουμε με κάθε
τρόπο τον αγώνα των κατοίκων με στό-
χους την ενημέρωση, την οικονομική ενί-
σχυση αλλά κυρίως την κινητοποίηση
και την μαζικοποίηση του κινήματος».

«Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή, έγινε μια
πλατιά συζήτηση και στην επόμενη συ-
νάντηση αυτή την βδομάδα θα αποφασι-
στούν και οι συγκεκριμένες δράσεις”
ανέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Αντώνης Φώσκολος που συμμετείχε στη
συνέλευση.  

Εν τω μεταξύ με μεγάλη επιτυχία και
συμμετοχή ολοκληρώθηκε το περασμέ-
νο Σάββατο, η διαδήλωση- οδοιπορικό
στην Ακρόπολη των Στύρων, από συλλό-
γους, φορείς και ενεργούς πολίτες
«ενάντια στην βεβήλωση της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της περιοχής, από την
ανεξέλεγκτη λαίλαπα των βιομηχανικών
αιολικών “πάρκων” οι οποίοι εγκαθίσταν-
ται ακόμα και εντός αρχαιολογικών χώ-
ρων και οικισμών» όπως αναφέρουν οι
κάτοικοι στην ανακοίνωσή τους.

Τη Δευτέρα 27/09 στις 09:17
π.μ, συνέβη σεισμός μεγέθους

6,0 βαθμών με επίκεντρο το Αρκα-
λοχώρι, του δήμου Μίνωα Πεδιά-
δος στην Κρήτη. Ο σεισμός ήταν
μέρος μιας συνεχής ακολουθίας η
οποία είχε αρχίσει στην περιοχή
τέσσερις μήνες πριν. Από το σει-
σμό έχασε τη ζωή του ένας εργά-
της ο οποίος πραγματοποιούσε
εργασίες σε μια εκκλησία που κα-
τέρρευσε, καταγράφηκαν 20 τραυ-
ματίες. 1.784 από τα 2.613 σπίτια
που ελέγχθηκαν κρίθηκαν μη κα-
τοικήσιμα, 106 στους 161 επαγ-
γελματικούς χώρους καταστράφη-
καν και 6 σχολεία δεν θα ξαναλει-
τουργήσουν.

Στον εκθεσιακό χώρο του Αρκα-
λοχωρίου στήθηκαν 100 σκηνές,
στο κλειστό γήπεδο του χωριού
δόθηκαν 74 κρεβάτια μόνο για εμ-
βολιασμένους, και στο νησί με τις
μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονά-
δες, προσφέρθηκαν για τους σει-
σμόπληκτους μόλις 200 κλίνες. Ο
αριθμός των αστέγων δεν κατέστη
δυνατόν να καταγραφεί ενώ ο Κ.
Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή
του είχε για άλλη μια φορά το
θράσος να ρίξει τις ευθύνες στους
ίδιους τους κατοίκους για τις κα-
κές κατασκευές!.   

Πρόκειται για ένα προμελετημέ-
νο έγκλημα. Όπως αποδείχθηκε,
ολόκληρα χωριά ήταν ευάλωτα
στη σεισμική δραστηριότητα. Με
την συνεχή σεισμική διέγερση που
καταγράφονταν τους προηγούμε-
νους μήνες, θα μπορούσαν τα κτί-
ρια να είχαν ελεγχθεί όπως συνι-
στούσαν οι αρμόδιοι φορείς. Για
άλλη μια φορά η Κρήτη αποδείχ-
θηκε ανοχύρωτη απέναντι στα φυ-
σικά φαινόμενα καθώς η εγκλημα-
τική πολιτική της κυβέρνησης που
επιλέγει να κλίνει συμφωνίες για
αγορά φρεγατών και μαχητικών
την ίδια ώρα που οι κάτοικοι μετα-
τρέπονται σε πρόσφυγες στην ίδια
τους τη χώρα.  

Διεκδικούμε και απαιτούμε:
Άμεση στελέχωση των τεχνικών

υπηρεσιών και την ολοκλήρωση
του ελέγχου της στατικής επάρ-
κειας.

Άμεση κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών όλων των αστέγων είτε
είναι ιδιοκτήτες είτε μισθωτές.

Άμεση στέγαση των αστέγων -
εμβολιασμένων ή μη- σε στεγανά,
σταθερά καταλύματα.

Πλήρης αποκατάσταση των ζη-
μιών και ανέγερση νέων κατοικιών
με ευθύνη του κράτους χωρίς τη
μεσολάβηση τραπεζών.

Έλεγχο της στατικής επάρκειας
όλων των κτιρίων, δημόσιων και
ιδιωτικών, με ευθύνη του κράτους
στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου
αντισεισμικού σχεδιασμού.

Αντωνία Αντωνίου, 
Ηράκλειο Κρήτης
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Η αρθρογραφία για τη Γερμανία
και τα αποτελέσματα των εκλο-
γών έχει συρρικνωθεί σε μια

ατελείωτη σεναριολογία. Θα καταφέ-
ρουν οι «Σοσιαλδημοκράτες» του
Όλαφ Σολτς να σχηματίσουν κυβέρνη-
ση με τους «Πράσινους» και τους
«Ελεύθερους Δημοκράτες»; Ή θα
έχουμε ξανά μια κυβέρνηση με κέντρο
τους «Χριστιανοδημοκράτες» του Άρ-
μιν Λάσετ, του διαδόχου της Άνγκελα
Μέρκελ; Η σεναριολογία, όμως, χάνει
από τα μάτια το πιο βασικό στοιχείο
των τελευταίων γερμανικών εκλογών:
την πολιτική κρίση.

Η Γερμανία, πολιτικά, είναι μια ωρο-
λογιακή βόμβα. Οι Χριστιανοδημοκρά-
τες (CDU/CSU) που καταποντίστηκαν
από το 32,9% το 2017 στο 24,1% είναι
το παραδοσιακό κόμμα του γερμανι-
κού κεφαλαίου. Έχει κυβερνήσει τη
Γερμανία στο μεγαλύτερο κομμάτι της
μεταπολεμικής της ιστορίας. Τώρα,
όπως δείχνουν τα πρώτα μετεκλογικά
γκάλοπ, βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.
Το 2013 η Άνγκελα Μέρκελ είχε κερδί-
σει τις εκλογές με 41,5%. Το 24,1%
που πήρε τώρα ο Λάσετ είναι το χειρό-
τερο αποτέλεσμα στην ιστορία του.
Τώρα βρίσκεται, με βάση τα γκάλοπ,
οριακά πάνω από το 20%.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD)
είναι τυπικά ο «νικητής» των εκλογών.
Αλλά 25,7% που πήρε δύσκολα μπορεί
να θεωρηθεί επιτυχία. Το SPD κέρδισε
5 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές
του 2017. Όσες ακριβώς είχε χάσει
ανάμεσα στις εκλογές του 2013 και
του 2017 δηλαδή. Το SPD είναι το αρ-
χαιότερο κόμμα του γερμανικού κοινο-
βουλίου. Ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου
αιώνα από τους σοσιαλιστές της επο-
χής -ανάμεσα στα ιδρυτικά του στελέ-
χη ήταν και ο Φρίντριχ Ένγκελς- σαν
ένα αντικαπιταλιστικό κόμμα. Η Ρόζα
Λούξεμπουργκ, ο Καρλ Λήμπκνεχτ, η
Κλάρα Τσέτκιν υπήρξαν μέλη και στε-
λέχη του SPD. Αλλά τώρα δεν έχει κα-
μιά πλέον σχέση με τον σοσιαλισμό. Το
SPD έσωσε τον γερμανικό καπιταλισμό

από την επανάσταση του 1918. Από
τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμε-
ρα ήταν το δεύτερο κόμμα του «γερ-
μανικού δικομματισμού». Η κυβέρνηση
του Γκέρχαρντ Σρέντερ, η κυβέρνηση
που έβαλε τις βάσεις για το «οικονομι-
κό θαύμα» της Γερμανίας του 21ου αι-
ώνα πετσοκόβοντας μισθούς, συντά-
ξεις, επιδόματα και εργατικά δικαιώμα-
τα ήταν σοσιαλδημοκρατική κυβέρνη-
ση. Ο Σρέντερ είχε κερδίσει τις εκλο-
γές του 1998 με 41%.

Στις εκλογές του 2002 τα δυο μεγά-
λα κόμματα είχαν πάρει αθροιστικά το
79% των ψήφων. Το 2021 έπεσαν κάτω
από το 50%. Ακόμα χειρότερα και για
τα δυο κόμματα, η επιρροή τους στηρί-
ζεται κύρια στις μεγάλες ηλικίες. Όπως
έδειξαν τα γκάλοπ και τα exit polls στις
ηλικίες άνω των 70 ετών τα δυο κόμμα-
τα εξακολουθούν να μοιράζονται μετα-
ξύ τους το 70%. Στην ηλικιακή ομάδα
18 – 24 όμως βρίσκονται κάτω από το
25%. 

Ελεύθεροι Δημοκράτες και
Πράσινοι

Οι Πράσινοι αναδείχτηκαν με ένα
14,8% στο τρίτο μεγαλύτερο κόμμα
στο νέο γερμανικό κοινοβούλιο. Οι
ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή -
που ενισχύθηκαν το φετινό καλοκαίρι
στη Γερμανία από τις φονικές πλημμύ-
ρες- έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην
στροφή των ψηφοφόρων προς το κόμ-
μα της «οικολογίας». Οι Πράσινοι
έχουν τις ρίζες τους στο αντιπυρηνικό
και αντιπολεμικό κίνημα της δεκαετίας
του 1980, στο κίνημα ενάντια στην εγ-
κατάσταση των αμερικανικών πυραύ-
λων Πέρσινγκ και Κρουζ στο έδαφος
της τότε Δυτικής Γερμανίας. Το 1998,
όμως, οι Πράσινοι μπήκαν στην κυβέρ-

νηση του Γκέρχαρντ Σρέντερ και ο
«πράσινος» Γιόσκα Φίσερ έγινε υπουρ-
γός Εξωτερικών. Το 1999 η Γερμανία
της συγκυβέρνησης Σοσιαλδημοκρα-
τών – Πράσινων συμμετείχε ενεργά
στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας.
Ήταν η πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο όπου γερμανικά στρα-
τεύματα επιχειρούσαν σε μια ξένη χώ-
ρα. Από τότε μέχρι σήμερα οι Πράσινοι
έχουν κινηθεί ακόμα πιο δεξιά. Η «οικο-
λογία» τους δεν έχει καμιά σχέση πια
με τα κινήματα. Είναι μια «οικολογία»
της αγοράς: την κλιματική αλλαγή και
την καταστροφή του περιβάλλοντος
θα την σταματήσουμε με «πράσινες
επενδύσεις» και «πράσινη τεχνολογία». 

Οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP) εί-
ναι ένα μικρό ακραία νεοφιλελεύθερο
κόμμα. Ο ηγέτης τους, ο Κρίσταν Λίντ-
νερ είχε καταγγείλει τον Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε, τον διαβόητο πρώην υπουργό
Οικονομικών της κυβέρνησης της Μέρ-
κελ  για την «απαράδεκτα ανεκτική»
στάση που είχε κρατήσει την περίοδο
της κρίσης απέναντι στην Ελλάδα. Το
FDP ήταν για πολλά χρόνια το παρα-
δοσιακό δεξί δεκανίκι της εξουσίας: με
εξαίρεση δυο χρονιές το FDP ήταν συ-
νεχώς στην εξουσία στη Γερμανία από
το 1945 μέχρι το 1998 συμμαχώντας
άλλοτε με τους Χριστιανοδημοκράτες
και άλλοτε με τους Σοσιαλδημοκράτες.
Την επιτυχία του στις τελευταίες εκλο-
γές, όπου αναδείχτηκε σε τέταρτο
κόμμα, τη χρωστάει πολύ περισσότερο
στην κρίση της «παραδοσιακής δε-
ξιάς» (CDU/CSU) παρά στο ίδιο του
τον εαυτό. Η επιρροή του είναι -όπως
και των Πράσινων- πολύ μεγαλύτερη
στις νέες ηλικίες από ότι στους μεγα-
λύτερους. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Πού οφείλεται 
η ήττα του Die Linke;
Για το Die Linke, το Κόμμα της Αριστεράς, οι εκλογές της

26ης Σεπτεμβρίου ήταν πανωλεθρία. Έχασε τη μισή σχε-
δόν της δύναμη, έπεσε (οριακά) κάτω από το 5% και μπήκε τε-
λικά στη Βουλή μόνο χάρη στο πολύπλοκο εκλογικό σύστημα
της Γερμανίας και τις τρεις έδρες που κέρδισαν οι «άμεσοι
υποψήφιοί» του στη Δρέσδη και το Βερολίνο.

Το Die Linke δημιουργήθηκε το 2007 από την συνένωση δυο
αριστερών κομμάτων, του PDS και του WASG. Το PDS ήταν ο
κληρονόμος του παλιού κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος της Ανατολικής Γερμανίας. Το WASG είχε δημιουργηθεί
την περίοδο της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης του Γκέρ-
χαρντ  Σρέντερ από μια αριστερή διάσπαση του Σοσιαλδημο-
κρατικού Κόμματος (στην οποία είχαν πρωτοστατήσει οι συνδι-
καλιστές). Η δημιουργία του Die Linke γέννησε μεγάλες ελπί-
δες μέσα στο κίνημα και μετατράπηκε γρήγορα σε μια «ομπρέ-
λα» στην οποία εντάχθηκαν όλες σχεδόν οι οργανώσεις της
αριστεράς. Η ήττα της στις τελευταίες εκλογές ήταν ένα μεγά-
λο πλήγμα για εκατομμύρια αγωνιστές σε όλο τον πλανήτη.

Πού οφείλεται αυτή η ήττα; Η Σάρα Βάγκενεχτ, ένα από τα
ιστορικά στελέχη του Die Linke έτρεξε να ρίξει τις ευθύνες
στην κατεύθυνση που έχει δώσει στο κόμμα η σημερινή της
ηγεσία. Η Βάγκενεχτ έχει δημιουργήσει πριν από μερικά χρό-
νια μια δική της «κίνηση» που ονομάζεται Aufstehen («Ξεση-
κωθείτε») η οποία κινείται στην ουσία αντιπαραθετικά με το
ίδιο της το κόμμα. Το Die Linke, ισχυρίζεται η Βάγκεκνεχτ,
έχει εγκαταλείψει την εργατική τάξη και τον αγώνα για την
καθημερινότητα και έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα που μάχε-
ται μόνο για τα δικαιώματα των μεταναστών και των LGBTQ
και αναλώνεται σε αγώνες ενάντια στο ΝΑΤΟ, τον πόλεμο και
το ακροδεξιό AfD. 

Στην πραγματικότητα όμως η Βάγκενεχτ και η κίνησή της
ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες της αποτυχίας του
Die Linke. Στα μάτια πολλών αριστερών η θέση της ενάντια
στον «δικαιωματισμό» του Die Linke ήταν απλά μια υπόκλιση
στον ρατσισμό. Αυτό που ζητούσε (και ζητάει) δεν ήταν να προ-
βάλει το κόμμα περισσότερο τα αιτήματα της εργατικής τάξης
αλλά να πάψει να τάσσεται στο πλευρό των προσφύγων, των
μειονοτήτων και των κατατρεγμένων – να ευθυγραμμιστεί δη-
λαδή με την κυρίαρχη ρατσιστική πολιτική. 

Προς τη συγκυβέρνηση
Ο κυριότερος λόγος, όμως, της αποτυχίας της αριστεράς

δεν ήταν η Βάγκενεχτ. Ήταν ο ίδιος ο προσανατολισμός της
ηγεσίας του κόμματος προς την συγκυβέρνηση. Η δημοσκοπι-
κή καθίζηση των δυο μεγάλων κομμάτων είχε ανοίξει τη συζή-
τηση για τα πιθανά μετεκλογικά κυβερνητικά σενάρια από νω-
ρίς. Ένα από αυτά τα σενάρια ήταν και η «Κόκκινη, κόκκινη,
πράσινη» συμμαχία, μια κυβέρνηση SPD, Die Linke και Πράσι-
νων. (το SPD εξακολουθεί να έχει σαν χρώμα το κόκκινο). Ένα
κομμάτι της ηγεσίας του Die Linke έπεσε κυριολεκτικά με τα
μούτρα σε αυτή την προοπτική. Το σενάριο αυτό μετατράπηκε
στον κεντρικό μπούσουλα της πολιτικής όλου του κόμματος.
Στα ντιμπέιτ, στα προεκλογικά φυλλάδια, στις συνεντεύξεις η
ηγεσία του Die Linke απέφευγε συστηματικά να κάνει κριτική
στο SPD και τους Πράσινους για να μην υπονομεύσει τη μετε-
κλογική κυβερνητική συνεργασία. Αντί για αυτό μιλούσε συνε-
χώς για τα κοινά τους σημεία. Ο Dietmar Bartsch, ο ένας από
τους δυο κορυφαίους υποψηφίους του Die Linke στις τελευ-
ταίες εκλογές εμφανιζόταν πρόθυμος να εγκαταλείψει κάθε
«κόκκινη» γραμμή του κόμματος (πχ για το ΝΑΤΟ, τις γερμανι-
κές δυνάμεις στο εξωτερικό, τον πόλεμο στο Αφγανιστάν κλπ)
προκειμένου να στήσει τις απαραίτητες γέφυρες με το SPD. 

Το Die Linke σπαράσσεται από την αρχή σχεδόν από εσω-
τερικές έριδες και διαφωνίες. Η δεξιά πτέρυγα (στην οποία
ανήκει ο Bartsch) επιδιώκει την συμμετοχή του κόμματος
στην εξουσία. Η αριστερή πτέρυγα θεωρεί ότι το Die Linke
θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα κόμμα της εργατικής αντί-
στασης και των κινημάτων. Στις εκλογές της 26 Σεπτέμβρη η
δεξιά πτέρυγα έδωσε τον τόνο. Τα αποτελέσματα είναι δικό
της «κατόρθωμα». 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πολιτική κρίση 
–  ωρολογιακή βόμβα

Διαδήλωση στο Βερολίνο για φθηνή κατοικία
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