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Novartis: 
το µεγαλύτερο 
σκάνδαλο είναι 
ότι τους ανεχόµαστε!

 σελ. 13  σελ. 2

Κείµενο του αναρχικού 
κρατούµενου Π.Ασπιώτη 
σχετικά µε 
τις κινητοποιήσεις 
στις φυλακές ενάντια 
στο νέο σωφρονιστικό 
κώδικα.

 σελ. 4

Σηµασία δεν έχει το είδος του αίµατος, 
αλλά το αν είσαι απ' αυτούς που το πίνουν

ή απ' αυτούς που τους το πίνουν…

Οργάνωση στη Βάση - Ενότητα στη Δράση 
Πίσω φασίστες – Εµπρός Σύντροφοι!

Η Παλαιστίνη θα νικήσει

σελ 6

 πρόσφατη αναθέρµανση το Μακεδονικού ζητήµατος, έπειτα από πρωτοβουλία του ΟΗΕ (δηλαδή Ητου ΝΑΤΟ, δηλαδή των ΗΠΑ) έφερε στην επιφάνεια ένα από τα ζητήµατα µέσω του οποίου η 
ντόπια αστική τάξη και το κράτος της από το 1992 κι έπειτα, επέδειξαν -πάνω στα συντρίµµια του 

τείχους του Βερολίνου και µέσα στο αίµα του πολεµικού σφαγείου στη Γιουγκοσλαβία- τον αναβαθµισµέ-
νο ρόλο τους στα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο, στον κόσµο της “νέας παγκόσµιας τάξης 
πραγµάτων” που ερχόταν µαζί µε το ψευδεπίγραφο “τέλος της ιστορίας”…

σελ 14

Συνέντευξη µε τον εκπρόσωπο 
του PFLP στην Ελλάδα 
Μοχάµεντ Κατίµπ.

ο  π ρ ώ τ ο  φ ύ λ λ ο  τ η ς Τεφηµερίδας µας κυκλο-
φορεί µε καθυστέρηση 

σχεδόν ενός µήνα. Ο λόγος 
αυτής της καθυστέρησης ήταν η 
ασυνέπεια, µια διαφορετική 
ασυνέπε ια  από αυτές  που 
συνηθίζονται στις διαδικασίες 
µας. Δυστυχώς ένας εκ των 
συνεπέστερων από µας, είπε µια 
φορά να φάνει ασυνεπής και να 
µην είναι από τους πρώτους 
όπως συνήθιζε στα ραντεβού. 
Δυστυχώς η κενή ύλης σελίδα 
που περίσσευε και ψάχναµε µαζί 
να δούµε τι θα βάλουµε, γέµισε 
από το επικήδειο κείµενο γι 
αυτόν. Ο Φίλος, ο Σύντροφος, ο 
Αδελφός Χρήστος Πολίτης δεν 
είναι εδώ να δει την εφηµερίδα µε 
τον δικής του έµπνευσης τίτλο να 
εκδίδεται, είναι παρών όµως 
µέσα σε κάθε της γραµµή, σε 
κάθε της λέξη όπως είναι παρών 
σε κάθε στιγµή του αγώνα για την 
«υπόθεση» που µε τόση συνέπ-
εια, µαχητικότητα και ταπεινότη-
τα πάλεψε στη σύντοµη ζωή του. 
Το παρόν τεύχος είναι αφιερωµέ-
νο, από τα βάθη της ψυχής µας, 
στη µνήµη του µε την υπόσχεση 
να συνεχίσουµε τον αγώνα που  
χαράξαµε µαζί.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  
ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ 
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αµπρές ηµέρες ζει τον τελευταίο καιρό Λη σκανδαλολογία. Ο “πόλεµος” 
µαίνεται -µε απειλές, υπονοούµενα, 

διαρροές και “χτυπήµατα κάτω από τη µέση”- στη 
βουλή και τα κανάλια, στις εφηµερίδες και το 
διαδίκτυο. Τα γνωστά τροπάρια έχουν πάρει 
φωτιά: “η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να κάνει 
απερίσπαστη το έργο της”, “το µαχαίρι θα φτάσει 
στο κόκκαλο” και άλλα τέτοια ηχηρά τραγουδάνε 
οι αυτοαποκαλούµενοι αριστεροί µνηµονιακοί 
κυβερνητικοί µαζί µε τους ακροδεξιούς συνεταί-
ρους τους, προσπαθώντας να αντλήσουν τα 
όποια πολιτικά ωφέλη για να φρενάρουν κάπως 
την δεδοµένη εκλογική κατρακύλα τους. 
“Πρόκειται για πολιτική σκευωρία!”, “πετάνε 
λάσπη στον ανεµιστήρα”, “δεν θα δικάσετε µια 
ολόκληρη πολιτική παράταξη” και άλλα τέτοια 
ηρωικά γαβγίζουν οι απόγονοι του δοσιλογι-
σµού και της εθνικοφροσύνης, που ως γνήσιοι 
ελλαδέµποροι µαζί  µε τους πασόκους-
αυτοαποκαλούµενους “σοσιαλιστές” συνεταί-
ρους τους, µαζί µε µάνατζερς επιχειρήσεων, 
υψηλόβαθµα στελέχη υπουργείων, διευθυντές 
νοσοκοµείων, κλινικάρχες, µεγαλογιατρούς κλπ, 
για χρόνια ολόκληρα λαδώνονταν, µιζώνονταν, 
ξεπάστρευαν τη δηµόσια υγεία, ένα ξεπάστρεµα 
που συνεχίζεται ως σήµερα, φούσκωναν το χρέος 
των δηµόσιων ταµείων, έστρεφαν τον πληθυσµό 
στους καρχαρίες της ιδιωτικής υγείας.

Όλο αυτό το σκανδαλολογικό πανηγύρι, το 
οποίο αναµένεται να συνεχιστεί αµείωτο τουλάχι-
στον ως τις ερχόµενες εκλογές, δεν µπορεί να 
κρύψει την διαχρονική αλήθεια: στο µονοπωλι-
ακό καπιταλιστικό σύστηµα η διαφθορά, το 
λάδωµα, οι µίζες αλλά και οι οικονοµικοί 
πόλεµοι -που όλο και πιο συχνά διεξάγονται και 
µέσω δικαστικών διώξεων- δεν αποτελούν 
παρέκκλιση αλλά φυσιολογική διαδικασία. 
Αποτελούν συστατικό στοιχείο και αναπόσπαστο 
κοµµάτι αυτού του σάπιου συστήµατος. Ακόµα 
και η απόφραξη της αποχέτευσης της πολιτικής 
διαφθόρας, που ανά καιρούς πλασάρεται από 
την “αδέκαστη” και “αλάδωτη” αστική δικαιοσύ-
νη, κοµµάτι διαχείρισης και ξεπλύµατος αυτού 
του ίδιου συστήµατος είναι. Και αυτήν την 
διαχρονική αλήθεια, που σ' ένα βαθµό αποτελεί 
κοινωνική συνείδηση, δεν µπορεί να την 
σκεπάσει καµία ογκώδης δικογραφία, καµία 
προανακακριτική ή εξεταστική επιτροπή και 
κανένα ενδεχόµενο ειδικό δικαστήριο. Η 
αλληλοαµνήστευση και οι παραγραφές, που 
έρχονται µετά από τις κοκοροµαχίες, τα “βαριά 
λόγια” και τις αλληλοαπειλές, αποτελεί άλλωστε 
εδώ και δεκαετίες τουλάχιστον, αγαπηµένο 
άθληµα για το εγχώριο αστικό πολιτικό προσω-
πικό. Αυτοί που φάγανε και το βάζο µαζί µε το 
µέλι κουνάνε τώρα και το δάχτυλο, αυτοί που 
ψήφισαν το νόµο για τους «προστατευόµενους 
µάρτυρες» τώρα τους αποκαλούν “κουκου-
λοφόρους”. Από την άλλη, οι σηµερινοί 
κυβερνητικοί διαχειριστές παριστάνουν τους 
αδιάφθορους προσπαθώντας να γυρίσουν την 
εκλογική παρτίδα ενώ την ίδια ώρα επιδεικνύουν 
-σε στάδια και όχι µόνο - τη φιλία τους µε τα “νέα 
τζάκια” της ντόπιας αστικής τάξης. Μέσα σ' αυτό 
το βούρκο, το µεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι 
τους ανεχόµαστε!

Novartis: 
το µεγαλύτερο 
σκάνδαλο είναι ότι 
τους ανεχόµαστε!

στον ουρανό
έφοδος

Ένας είναι ο δρόµος....
Ο νέος γύρος της αντεργατικής-αντιλαϊκής επίθεσης που προετοιµάζεται 
δεν επιτρέπει καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες. Παραµερίζοντας 
ηγεµονισµούς, τακτικισµούς και εσωστρέφειες, οι δυνάµεις του  
κινήµατος που βρέθηκαν σε κοινές πρωτοβουλίες αγώνα το 
προηγούµενο διάστηµα πρέπει άµεσα να ξανασυναντηθούν, πιο 
αναβαθµισµένα αυτή τη φορά

Η έντυπη παρέµβαση “Έφοδος στον Ουρανό” κυκλοφορεί ανά 
δίµηνο από την Ταξική Αντεπίθεση (Οµάδα Αναρχικών & 
Κοµµουνιστών). Διανέµεται µε ελεύθερη οικονοµική 
συνεισφορά στους δρόµους, σε πολιτικούς χώρους, στέκια και 
καταλήψεις, στα πλαίσια της αντιπληροφόρησης για την ταξική 
συγκρότηση, την πολιτική οργάνωση και την επαναστατική 
προοπτική. 

Κεντρική διανοµή: Πολιτικός Χώρος Σπύρου Τρικούπη 44 
(Εξάρχεια)/ - . .taksiki antepithesi espivblogs net

Για επικοινωνία: taksiki-antepithesi@espiv.net

Στις 15/1/2018 ψηφίστηκε στη 
Βουλή ένα ακόµα σετ αντιλαϊκών 
αντεργατικών µέτρων, προαπαι-

τούµενων για το κλείσιµο της λεγόµενης 
τρίτης αξιολόγησης. Χωρίς το σόου της 
σκληρής διαπραγµάτευσης των δύο 
προηγούµενων ετών, ωστόσο µε µπόλικο 
προπαγανδιστικό θόρυβο γύρω «από την 
έξοδο από τα µνηµόνια που πλησιάζει»,  η 
κυβέρνηση Σύριζα-Ανέλ φάνηκε και αυτή τη 
φορά συνεπής στις µνηµονιακές δεσµεύσεις 
που µαζί µε όλα τα υπόλοιπα κόµµατα του 

ευρωπαϊκού µνηµονιακού δρόµου είχε 
συνυπογράψει τον Αύγουστο του 2015.

Με ενα πολυνοµοσχέδιο σκούπα  1500 
σελίδων που ακουµπά σχεδόν κάθε τοµέα 
της κυβερνητικής δραστηριότητας, βασικές 
επιταγές της ΕΕ και του ΔΝΤ  και «µα-
κροχρόνια αιτήµατα της επιχειρηµατικής 
κοινότητας»  σύµφωνα µε τον ΣΕΒ µπαίνουν 
σε τροχιά υλοποίησης: ο ριζικός περιο-
ρισµός του δικαιώµατος στην απεργία, η 
επέκταση του µέτρου των πλειστηριασµών, 
το πετσόκοµµα των επιδοµάτων ανθυγιεινής 
εργασίας στο Δηµόσιο, η υπαγωγή όλων 
των µετοχών του Δηµοσίου στο Υπερταµείο 
των ιδιωτικοποιήσεων, η απελευθέρωση της 
αγοράς Ενέργειας  µέσα από τη θέσπιση του 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας κ.α.Πρόκειται για 
βαθιές αναδιαρθρώσεις µε τις οποίες το 
αστικό-ιµπεριαλιστικό  µπλοκ  επιχειρεί  ένα  
ακόµα άλµα στην εκµετάλλευση της 
εργατικής τάξης και της χώρας, για αναδι-
αρθρώσεις που δεν πατούν βέβαια στον 
αέρα αλλά εδραιώνουν και εξειδικεύουν 
παλαιότερες, ανοίγοντας παράλληλα το 
δρόµο για τις επόµενες. Γι' αυτές που 
αναπόφευκτα θα έρθουν µιας και σε πείσµα 

των κυβερνητικών αφηγηµάτων για 
επιστροφή στην κανονικότητα, το αναντίρ-
ρητο γεγονός είναι ότι το τρίτο µνηµόνιο του 
Αυγούστου του 2015 προβλέπει µέτρα που 
φτάνουν µέχρι το 2060 ενώ αποδέχεται την 
επ' αόριστο επιτροπεία από τους κάθε είδους 
ιµπεριαλιστικούς  θεσµούς και ως εκ τούτου 
τη δυνατότητα λήψης µέτρων από µέρους 
τους.

Άλλωστε µπροστά µας, µέσα στον 
Απρίλιο, βρίσκεται ο κάβος της τέταρτης 
υπέρ-αξιολόγησης που θα κρίνει και το 
άµεσο επίδικο του ελληνικού αστισµού, την 
εκταµίευση της µνηµονιακής δόσης-
σωτηρίας του ελληνικού κράτους, για την 
οποία όπως είναι επόµενο τα προαπαι-
τούµενα είναι σηµαντικά. Σε αυτά περιλαµ-
βάνεται η δραστική περικοπή των συντάξ-
εων –η µεγαλύτερη από την εποχή του 
πρώτου µνηµονίου-, η µείωση του αφο-
ρολόγητου από το 2019, η νέα αύξηση του 
ΕΝΦΙΑ, η επίσπευση των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασµών, η νέα τιµολόγηση των 
φαρµάκων, οι ιδιωτικοποιήσεις για ΔΕΗ, 
ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ. 

Και έχουµε και συνέχεια, αφού αµέσως 
µετά, θα πρέπει  να συµφωνηθεί το -λίαν 
ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ό  δ η µ ο σ ι ο ν ο µ ι κ ά 
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα 2019-2022 
καθώς και να καταληχθεί µε τους δανειστές ο 
χαρακτήρας της οικονοµικής επιτήρησης για 
µια ολόκληρη περίοδο που φτάνει αισίως... 
το 2060.

Καθόλου οµαλό δεν µοιάζει λοιπόν το 
µέλλον για την αστική τάξη και την κυβέρνη-
ση της, παρά τις περί του αντιθέτου διαβε-
βαιώσεις των κυβερνώντων. Ειδικά µάλιστα 
αν αναλογιστεί κανείς ότι τα διαδοχικά 
σκασίµατα φουσκών του διεθνούς χρηµατο-
πιστωτικού συστήµατος -µόνο 5 τρις 
δολάρια ξεφορτώθηκαν τις τελευταίες 
εβδοµάδες οι διεθνείς χρηµατοπιστωτικές 
αγορές- κάνουν ολοένα και πιο απειλητικό 
ένα νέο ξέσπασµα της κρίσης µε προφανείς 
τις δυσµενείς επιπτώσεις στην πολλαπλώς 
εξαρτηµένη Ελλάδα.  Γεγονός που µε τη 
σειρά του επενεργεί, εντείνοντας ακόµα 
περισσότερο, τον εν εξελίξει ανταγωνισµό 
για το ξαναµοίρασµα των αγορών και των 
σφαιρών επιρροής από τις ιµπεριαλιστικές 
δυνάµεις, µε ευκρινείς τους κινδύνους 

συνέχεια στη σελ 4

Στις 17 Φλεβάρη το πρωί σταµάτησε να χτυπά η µεγάλη καρδιά της αγαπηµένης συντρόφισσας Λούλας 
Σειρηνίδου.  Η Λούλα της συντροφικότητας και της κοινωνικότητας, η Λούλα των κοινωνικών αγώνων θα 
βρίσκεται πάντοτε µέσα µας. Για να µας δίνει, µε τη µοναδική της απλότητα και καλοσύνη, τη δύναµη να 
συνεχίζουµε...  Δε θα σε ξεχάσουµε ποτέ! 
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Ÿ Αθήνα 13/9/17 

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και 
π ο ρ ε ί α  π ρ ο ς  τ η ν  τ ο υ ρ κ ι κ ή 
πρεσβεία, για την Αλληλεγγύη στην 
απολυµένη καθηγήτρια Nuriye 
Gü lmen  κα ι  τον  απολυµένο 
δάσκαλο Semih Özakça που µε το 
πρόταγµα «θέλουµε τις δουλείες 
µας πίσω. Όχι στο καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης» και απεργία 
πείνας από τις 9/3 αγωνίζονται 
ενάντια στο φασιστικό καθεστώς 
του Ερντογάν στην Τουρκία. 

Ÿ Αθήνα 12&14/9/17 

Συγκεντρώσεις και παρεµβάσεις 
έξω από το Εφετείο και µέχρι τις 
π ό ρ τ ε ς  τ ω ν  ε ι σ α γ γ ε λ ι κ ώ ν 
γραφείων, για την Αλληλεγγύη 
σ τ ο υ ς  π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς  κ α ι  τ ο υ ς 

κοινωνικούς κρατούµενους που 
βρίσκονται στο στόχαστρο της 
αστικη δικαιοσύνης και της “αντι” 
τροµοκρατίας,  διωκόµενοι για την 
υπόθεση “ληστές του Διστόµου”. 

Ÿ Αθήνα 16/9/17  

Δύο µέρες πριν την τέταρτη επέτειο 
της δολοφονίας του αντιφασίστα 
Παύλου Φύσσα, πραγµατοποιείται 
συγκέντρωση στο Σύνταγµα και 
πορεία προς την κεντρική χρυσαυ-
γίτικη γιάφκα στη Μεσογείων µε τη 
συµµετοχή χιλιάδων διαδηλωτών. 
Στον αστυνοµικό φραγµό ξεσπούν 
συγκρούσεις που καταλήγουν στη 
ΓΑΔΑ στην λεωφ. Αλεξάνδρας, µ' 
επιθέσεις στα ΜΑΤ που την φύλασ-
σαν. Αργότερα το ίδιο βράδυ στα 
Εξάρχεια, κι ενώ είχε προηγηθεί 
επίθεση σε διµοιρίες στην περιοχή, 

τα ΜΑΤ ξυλοκοπούν άγρια τον 
16χρονο Κώστα Μπ, ο οποίος και 
θα νοσηλευτεί για µέρες διασωλη-
νωµένος στην εντατική του ΚΑΤ, 
φορτωµένος µ' ένα βαρύ κατηγο-
ρητήριο > Παρ' όλη την απόπειρα 
παραπληροφόρησης και συγκάλυ-
ψης από τους κρατικούς και τους 
µηντιακούς µηχανισµούς, αλλη-
λέγγυο µήνυµα οργής στάλθηκε 
µέσα κι έξω από το ΚΑΤ, µε την 
συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία 
του ΣΥΡΙΖΑ στην πλ. Κουµουνδού-
ρου στις 6/10, την πορεία από το 
πεδίο του Άρεως προς τη ΓΑΔΑ στις 
7/10. 

Ÿ Πειραιάς 21/10/17 

Διαδήλωση από τον σταθµό ΗΣΑΠ 
στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 
µετά την περιβαλλοντική καταστρο-

φή του Σαρωνικού που προκάλεσε 
η βύθιση του σαπιοκάραβου Αγία 
Ζώνη ΙΙ. Συνδιοργανώθηκε έπειτα 
από ανοιχτό κάλεσµα της Ταξικής 
Αντεπίθεσης, από αναρχικές – 
αντιεξουσιαστικές – κοµµουνιστικές 
συλλογικότητες  και  σύντρο-
φους–συντρόφισσες. Στα πλαίσια 
των κινήσεων αντιπληροφόρησης 
για την προπαγάνδιση της, το 
Σάββατο 14/10 είχε προηγηθεί 
µαζική παρέµβαση στο κέντρο του 
Πειραιά, µε στάση κάτω από την 
τοπική χρυσαυγίτικη γιάφκα των 
µπράβων των εφοπλιστών. 

Ÿ Αθήνα 24/10/17 

Συγκέντρωση στην  γαλλ ική 
πρεσβεία, για την Αλληλεγγύη στον 
λιβανέζο κοµµουνιστή πολιτικό 
κρατούµενο Georges Ibrahim 

Χνάρια από τους δρόµους του Αγώνα...

συνέχεια στη σελ 4

Η περιβαλλοντική καταστροφή στον Σαρω-
νικό που προκάλεσε τον περασµένο 
Σεπτέµβρη η βύθιση του σαπιοκάραβου 

Αγία Ζώνη ΙΙ, οι καταστροφικές πληµµύρες και οι 
τουλάχιστον 20 νεκροί µετά τα φθινοπωρινά ισχυρά 
καιρικά φαινόµενα στη Μάνδρα Αττικής, ήρθαν να 
καταδείξουν µε χειροπιαστά δραµατικό τρόπο το 
θανατηφόρο αποτύπωµα που αφήνει πάνω στη φύση, 
την πόλη και τη φτωχολογιά της η ληστρική επέλαση 
δεκαετιών του -“νόµιµου”, “παράνοµου”, “αυθαίρε-
του”, “λαθραίου”- ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου 
πάνω στο σώµα της αττικής µητρόπολης, πάνω στο 
σώµα της χειµαζόµενης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Την ίδια στιγµή, µ' επίκεντρο το λιµάνι του Πειραιά 
και σε µια περιοχή που εκτείνεται από τη Δραπετσώνα 
και το Κερατσίνι, µέχρι το Πέραµα, τον Ασπρόπυργο, 
την Ελευσίνα, και από την “αθηναϊκή Ριβιέρα” του 
Ελληνικού µέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια της “Αγιάς 
Σοφιάς”, συνεχίζει να έρχεται η καπιταλιστική ανάπτυξη 
της καταστροφής της φύσης, της ταξικής αφαίµαξης, της 
κοινωνικής λεηλασίας.

Στο αθηναϊκό κέντρο, επελαύνουν επιθετικά 
µεγάλοι όµιλοι του κεφαλαίου του real estate και των 
εµπορικών αλυσίδων, του τουρισµού, της διασκέδασης 
και του επισιτισµού, “ανεβάζοντας τις τιµές”, αγοράζο-
ντας και “επενδύοντας”, διώχνοντας από διάφορες 
συνοικίες όλο και περισσότερους από τους φτωχούς 
κατοίκους. Στα Εξάρχεια, ο Αγώνας ενάντια στις 
ναρκοµαφίες, την κρατική καταστολή και τον κοινωνικό 
κανιβαλισµό συνεχίζεται, εν µέσω εξαγγελιών ανάπλα-
σης και κατασκευής σταθµού Μετρό στην πλατεία.

Μέσα σ' αυτή τη συνθήκη, η πρόσφατη αθώωση 
των κατηγορούµενων από την αστική “δικαιοσύνη” για 
συµµετοχή στο νικηφόρο, µαχητικό και µακροχρόνιο 
Αγώνα τον κατοίκων της Κερατέας, ο µακροχρόνιος 
Αγώνας που συνεχίζεται στις Σκουριές της Χαλκιδικής 
ενάντια στους σύγχρονους χρυσοθήρες, όπως κι εκείνοι 
ενάντια στη φαραωνική εκτροπή του Αχελώου, την 
ιδιωτικοποίηση του νερού στον Βόλο και τα χωριά του 
Πηλίου, την καταστροφή του πάρκου Γεωργιάδη στο 
Ηράκλειο Κρήτης αποτελούν κοµµάτια εκείνου του 
µωσαϊκού που υπενθυµίζει τη διαχρονική διαπίστωση: 
µόνος χαµένος Αγώνας είναι αυτός που δεν δίνεται.

Τα χέρια πάνω 
στη φύση και την πόλη 

και ο πόλεµος 
ενάντια στους φτωχούςΜετά τη σύλληψη του, τον Οκτώβρη του 2017, ο αναρχικός Ν. 

Γιατζόγλου προφυλακίζεται εκδικητικά στη Δικαστική Φυλακή 
Λάρισας, µε στόχο την αποµόνωση του από τους δικηγόρους του, τους 

συγγενείς του και τους συντρόφους του.
Στις 21/2 ξεκινάει απεργία πείνας, µε αίτηµα την παραµονή του στη Δικαστική 

Φυλακή Κορυδαλλού, στην οποία βρισκόταν ήδη για προηγούµενη δικαστική του 
υπόθεση. Η αντίδραση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν η βίαιη απαγωγή του στις 
24/2, στις 6:45 τα ξηµερώµατα, από τα ΕΚΑΜ και την Εξωτερική Φρουρά (χωρίς καν 
να του επιτραπεί να πάρει τα ρούχα του ή τα φάρµακά του) και η µεταγωγή του ξανά 
στις φυλακές της Λάρισας. Σαν άµεση απάντηση οι κρατούµενοι του Κορυδαλλού 
αποσπούν από τους δεσµοφύλακες ασυρµάτους και κλειδιά, ανοίγουν την φυλακή 
και την κρατούν υπό τον έλεγχό τους. Οι κρατούµενοι ενώνονται και οργανώνουν 
οµάδες περιφρούρησης. Η δυναµική και µαζική κινητοποίηση τους αναστέλλεται 
µετά τις επίσηµες διαβεβαιώσεις για την ικανοποίηση του αιτήµατος του συντρόφου. 
Ο Ν. Γιατζόγλου στις 25/2 ξεκινάει απεργία δίψας, ενώ στις 28/2 µεταφέρεται στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. Κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας και 
δίψας του συντρόφου πραγµατοποιήθηκε κατάληψη (26/2) από αναρχικούς στην 
πρυτανεία του ΕΚΠΑ και πλήθος δράσεων, εµπρηστικών και καταδροµικών 
επιθέσεων σε κρατικούς- καπιταλιστικούς στόχους στο κέντρο και τις γειτονιές της 
Αθήνας και άλλων πόλεων.  

Παρά την επίσηµη προφορική δέσµευση από τον Γενικό Διευθυντή Συντονισµού 
Σωφρονιστικών Καταστηµάτων Π. Δουλάµη για θετική επίλυση του δίκαιου 
αιτήµατος του συντρόφου, η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, µε προσωπική ευθύνη 
του Γενικού Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ε. 
Φυτράκη, αλλά και του Υπουργείου, αρνείται να συνεδριάσει θέτοντας σε άµεσο 
κίνδυνο τη ζωή του συντρόφου. Το κράτος, µέσα από αυτή τη σκληρή αντιµετώπιση 
της απεργίας πείνας/ δίψας, δεν θέλει µόνο να κάµψει το σύντροφο. Θέλει να στείλει 
ένα µήνυµα εκφοβισµού σε όλο τον κόσµο του αγώνα. Να περιθωριοποιήσει, να 
ποινικοποιήσει και να καταστείλει κάθε πτυχή της επαναστατικής δράσης, να 
εξουδετερώσει τα ίδια τα προτάγµατα της οργάνωσης, της αντίστασης και της 
αλληλεγγύης και συνολικά το όραµα της κοινωνικής επανάστασης. Ματαιοπονεί 
όµως.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, των 5 νεκρών κρατουµένων µέσα στο πρώτο 15ηµερο του Φλεβάρη, ο 
ΣΥΡΙΖΑ που διατηρεί σε ισχύ τον τροµονόµο και επιδιώκει την αναβάθµιση του, που 
συνεχίζει τα βασανιστήρια για την απόσπαση DNA από τους πολιτικούς κρα-
τούµενους, που θέλει να ψηφίσει ένα νέο φασιστικό σωφρονιστικό κώδικα δεν 
µπορεί να κάνει τον αθώο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που επιτίθεται απρόκλητα στους αλληλέγγυ-
ους λίγο µετά τη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συλλαµβάνο-
ντας και τραυµατίζοντας συντρόφους, που αρνείται έστω και µια ολιγόλεπτη 
συνάντηση του Ε. Φυτράκη µε το δικηγόρο του Ν. Γιατζόγλου, που δεν αποφασίζει 
θετικά στο αίτηµα µεταγωγής του έχει την πλήρη πολιτική ευθύνη για ό,τι συµβεί 
στον αναρχικό σύντροφο.» απόσπασµα από την ανακοίνωση της Ταξικής Αντεπίθε-
σης 

Στις 3 Μάρτη ο σύντροφος έληξε την απεργία πείνας και δίψας µετά την απόφαση 
για την µεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού, η οποία εντάχθηκε από την ΚΕΜ 
στο πλαίσιο µετατροπής τους σε κατάστηµα κράτησης αποκλειστικά υποδίκων 
κρατουµένων.  

Σχετικά µε την απεργία πείνας και δίψας 
του αναρχικού Ντίνου Γιατζόγλου
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έφοδος στον ουρανό|

Abdallah, έγκλειστο εδώ και 33 
χρόνια στις γαλλικές φυλακές, 
όπου και του στερείται η εκτέλεση 
της υφ' όρων απόλυσης που 
δικαιούται από το 1999, εξ αιτίας της 
αλύγιστης επαναστατικής του 
στάσης και της εκδικητικότητας του 
Ισραήλ και των ΗΠΑ. 

Ÿ Αθήνα 31/10/17 

Συγκέντρωση τιµής και µνήµης για 
τον αναρχικό Santiago Maldonado 
στην πρεσβεία της Αργεντινής, όπου 
και δολοφονήθηκε από τους 
σύγχρονους αποικιοκράτες της 
Benetton και το κράτος τους, 
αγωνιζόµενος στο πλευρό των 
ιθαγενών Μαπούτσε για Γη και 
Ελευθερία. Στη συγκέντρωση 
καλούσαν και συµµετείχαν η Ταξική 
Αντεπίθεση, η αυτοοργανωµένη 
ελευθεριακή συνέλευση Paliacate 

Zapatista και οι αναρχικές συλλο-
γικότητες Οµικρον72 & Κύκλος της 
Φωτιάς - µέλη της Αναρχικής 
Πολιτικής Οργάνωσης (Α.Π.Ο). 

Ÿ Άραξος Αχαϊας 12/11/17 

Διεθνιστική-αντιπολεµική κινητο-
ποίηση, µε τη συµµετοχή περίπου 
200 διαδηλωτών, στην αεροπορική 
βάση του Άραξου Αχαϊας ενάντια 
στην πιθανή επανεγκατάσταση 
νατοϊκών πυρηνικών όπλων. Η 
Ταξική Αντεπίθεση ,  ανταπο-
κρ ινόµενη στο  κάλεσµα της 
αναρχικής οµάδας Δυσήνιος Ίππος-
µέλος της Α.Π.Ο, κάλεσε και 
συµµετείχε µαζί µε συντρόφους-
συντρόφισσες, σε µπλοκ µε πανώ 
ούτε στον Άραξο ούτε πουθενά να 
χτ ίσουµε Μέτωπο Αντίστασης 
ενάντια στον Ιµπεριαλισµό και τον 
Πόλεµο. Στην κινητοποίηση επίσης 

καλούσαν και συµµετείχαν φοιτητι-
κ ο ί  σ ύ λ λ ο γ ο ι ,  α ρ ι σ τ ε ρ έ ς 
οργανώσεις και κόµµατα. Κατά τη 
διάρκεια της πορείας, φωνάχτηκαν 
κα ι  γράφτηκαν  δ ι εθν ισ τ ικά -
α ν τ ι π ο λ ε µ ι κ ά ,  α ν τ ι κ ρ α τ ι κ ά -
α ν τ ι κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ά -
αντιιµπεριαλιστικά συνθήµατα. 

Ÿ Αθήνα, 17/11/17 

Απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε 
µπλοκ διαδηλωτών στη λεωφόρο 
Αλεξάνδρας µετά το τέλος της 
πορείας για την 44η επέτειο της 
Εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Στα 
Εξάρχεια, κατά τη διάρκεια των 
συγκρούσεων µε τις αστυνοµικές 
δυνάµεις, η ανευθυνότητα και η 
άλογη χρήση επιθετικών µέσων θα 
προκαλέσει τον βαρύτατο τραυµα-
τισµό της κατοίκου Αναστασίας 
Τσουκαλά,  ενώ η τσογλανιά 

µασκαρεµένη σε εξεγερµένη 
παραβατικότητα θα ληστέψει και θα 
λεηλατήσει διαµέρισµα ηλικιωµέ-
ν η ς  σ τ η ν  π λ α τ ε ί α . 
Απόσπασµα από Ανακοίνωση της 
Ταξικής Αντεπίθεσης για τα 
γ ε γ ο ν ό τ α  σ τ ο  Ε Μ Π  ( 1 5 -
17/11/2017): [...] Όσο για εµάς 
θεωρούµε αυτονόητο οτι ο τρόπος 
που διεξάγεται η αντιπαράθεση µε 
την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά 
θα είναι πολιτικός αλλιώς καλύτερα 
να µην υπάρξει. Γιατί από τα υλικά 
που χτίζουµε την πολιτική συγκρότη-
ση και την αγωνιστική κουλτούρα 
µας σήµερα κρίνεται η πιθανότητα να 
δηµιουργήσουµε ένα πραγµατικά 
αντιεξουσιαστικό µέλλον στο αύριο. 
Γιατί όσο κι εάν µε κοµµάτια της 
εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς 
υπάρχει τόσο σε αξιακό όσο και σε 
στρατηγικό επίπεδο διάσταση και 
πολιτικός ανταγωνισµός στον τρόπο 

συνέχεια από σελ 3 
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περιοχή των 
Βαλκανίων και 
της Α. Μεσογεί-
ου -διαχρονικός 
κ ό µ β ο ς 
ά λ λ ω σ τ ε 
α ξ ε δ ι ά λ υ τ ω ν 
δ ι ε θ ν ώ ν 
αντιθέσεων και 
εθνικισµών.

Κ α ι  ε ί ν α ι 
αυτή ακριβώς η 
επίγνωση από 

πλευράς του εγχώριου συστήµατος εξουσίας, σχετικά µε τις ασταθείς  
και απρόβλεπτες καταστάσεις που έρχονται, που ωθούν τµήµατα του  
να ποντάρουν στο χαρτί του εθνικισµού -τόσο στα Βαλκάνια όσο και στο 
Αιγαίο- τη στιγµή βέβαια που σύσσωµο πλειοδοτεί σε εκδηλώσεις 
υποτέλειας σε ΕΕ και ΗΠΑ, βαθαίνει την στρατηγική συνεργασία µε το 
κράτος τροµοκράτη του Ισραήλ, και λαµβάνει µέσω των στρατιωτικών 
βάσεων µέρος στην πολεµική εκστρατεία εναντίον των λαών στη  Μέση 
Ανατολή.

Θα αποτελούσε ωστόσο ανεπίτρεπτη αφέλεια αν η τακτική από τη 
δική µας πλευρά επαφιόταν στην όξυνση των εγγενών αντιθέσεων του 
συστήµατος και της αστάθειας που αυτή παράγει. Γιατί όπως σαφώς 
έδειξε  η κρίσιµη διετία 2010-2012,  η απότοµη και σε βάθος αλλαγή 
των κοινωνικών συνθηκών απαιτεί αντίστοιχου βάθους πολιτική και 
ταξική οργάνωση ώστε η αυθόρµητη εξέγερση να κάνει το αποφασι-
στικό βήµα προς την αυτοτελή επαναστατική δράση. Πόσο µάλλον 
σήµερα, εν µέσω κινηµατικής άµπωτης, όπου  η αυθόρµητη κίνηση των 
µαζών έχει συρρικνωθεί σηµαντικά ή ακόµα κινδυνεύει να εκτραπεί σε 
οδούς αντιδραστικούς για το λαϊκό κίνηµα.

Σε αυτό το δυσµενές φόντο, οι κινητοποιήσεις του τελευταίου µήνα, 
αφενός ενάντια στο αντεργατικό πολυνοµοσχέδιο και αφετέρου ενάντια 
στο εθνικιστικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 4/2, ρίχνουν εκτιµούµε 
µια µικρή έστω αχτίδα φωτός. 

Στην πρώτη περίπτωση, και ειδικά στην απεργία- διαδήλωση της 
12ης Γενάρη που κηρύχθηκε και οργανώθηκε παρά την άρνηση της 
ΓΣΕΕ να καλέσει σε απεργία, εκφράστηκε µια αξιοσηµείωτη ταξική 
κινηµατική δυναµική, η οποία µπορεί, στο βαθµό που θα αναπτυχθούν 
θαρραλέες πρωτοβουλίες προς σ' αυτήν την κατεύθυνση στο άµεσο 
µέλλον, να αποτελέσει το πρόπλασµα ενός ανεξάρτητου συντονιστικού 
ταξικού αγώνα. Τόσο απέναντι στους βασικούς άξονες της αστικής 
πολιτικής όσο και στους επιµέρους, σ' αυτούς δηλαδή που αποκρυ-
σταλλώνουν στο καθηµερινό µοριακό επίπεδο της ταξικής πάλης τα 
αποτελέσµατα των αλλεπάλληλων αντεργατικών τοµών των τελευταί-
ων ετών.

Ενώ στη δεύτερη, η πλατιά αντιφασιστική κινητοποίηση που 
σηµειώθηκε, µε τη  µαχητική  συγκέντρωση στα Προπύλαια και την 
µαζική περιφρούρηση των δοµών του κινήµατος, στάθηκε πραγµατικό 
ανάχωµα στην εξάπλωση του εθνικιστικού δηλητηρίου όσο και στις 
επιθετικές διαθέσεις των φασιστικών οµάδων κρούσης που επιχείρησαν 

να εµφανιστούν στο δρόµο µετά από καιρό. Γεγονός αναµφίβολα 
µεγάλης πολιτικής σηµασίας, που αναδεικνύει δυνατότητες και µπορεί 
να αξιοποιηθεί ως παρακαταθήκη για µελλοντικές κινητοποιήσεις, 
ειδικά σε µια συγκυρία σαν την τωρινή, που προσφέρεται ποικι-
λοτρόπως για αντίστοιχου χαρακτήρα εθνικιστικές φασιστικές προ-
κλήσεις.

Ασφαλώς δεν πετάµε στα σύννεφα. Έχουµε επίγνωση των µεγεθών 
και των ορίων του κινήµατος αλλά και των σκληρών συνθηκών που 
βιώνει η τάξη µας καθηµερινά προκειµένου να τα βγάλει πέρα. Συν-
θηκών που σε συνδυασµό µε την απουσία  πολιτικής ταξικής οργάνω-
σης παράγουν το κλίµα κινηµατικής αποστράτευσης και κοινωνικής 
παράλυσης που παρατηρείται σε ευρεία κλίµακα σήµερα.

Γνωρίζουµε όµως ακόµα ότι άλλος δρόµος δεν υπάρχει, ότι απέναντι 
σε αυτήν την πολύ συγκεκριµένη διάταξη µάχης που λαµβάνει ο ταξικός 
εχθρός σήµερα,  µοναδική διέξοδος, για όλους τους εργαζόµενους, 
τους άνεργους, τις νέες και τους νέους,  για όλους εµάς που βλέπουµε το 
παρόν µας να συνθλίβεται µέσα στις ατελείωτες µορφές ελαστικής 
εργασίας και τα προγράµµατα κατάρτισης, την απλήρωτη εργασία, τους 
χαµηλούς µισθούς και την εργοδοτική αυθαιρεσία και το µέλλον µας να 
υποθηκεύεται – ακόµα και ως κρέας για κανόνια- στο όνοµα αστικών και 
ιµπεριαλιστικών σχεδιασµών, είναι αυτή του µαζικού ανυποχώρητου 
ταξικού αγώνα. 

Του αγώνα για δουλειά, αξιοπρεπή µισθό, συνδικαλιστικά δικαιώ-
µατα. Του αγώνα για κοινωνική ασφάλιση, δηµόσια υγεία και παιδεία. 
Ενός αγώνα που επικοινωνεί και αλληλεπιδρά µε τον αγώνα ενάντια 
στον πόλεµο, τον εθνικισµό, το φασισµό και ενοποιείται πολιτικά στην 
πάλη για την ανατροπή της διπλής κυριαρχίας αστικής τάξης και 
ιµπεριαλισµού ανοίγοντας το δρόµο στην προοπτική της κοινωνικής 
επανάστασης.

Στην κατεύθυνση αυτή, η  περίοδος που ανοίγεται µπροστά µας είναι 
σηµαντική. Ο νέος γύρος της αντεργατικής-αντιλαϊκής επίθεσης που 
προετοιµάζεται δεν επιτρέπει καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες. Παραµε-
ρίζοντας ηγεµονισµούς, τακτικισµούς και εσωστρέφειες, οι δυνάµεις του  
κινήµατος που βρέθηκαν σε κοινές πρωτοβουλίες αγώνα το προη-
γούµενο διάστηµα πρέπει άµεσα να ξανασυναντηθούν, πιο αναβαθµι-
σµένα αυτή τη φορά. Το άνοιγµα ενός εκ βαθέων διαλόγου ανάµεσά 
τους αποτελεί ένα από τα κρίσιµα ζητήµατα του καιρού µας!

συνέχεια από σελ 2
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που αγωνιζόµαστε για την κοινωνική 
επανάσταση, αυτό σε καµία περίπτω-
ση δεν µπορεί να δικαιολογήσει 
καφριλίκια και χουλιγκανίστικες 
συµπεριφορές. Γιατί όσο κι αν η 
επιλογή της ενσωµάτωσης µέσω της 
εκλογικής διαδικασίας στον κοινο-
βουλευτικό αστισµό και οι συνακό-
λουθες καταδίκες της ένοπλης πάλης 
και της µαχητικής αντίστασης µόνο 
αναχώµατα στον επαναστατικό 
ανήφορο αποτελούν άλλο τόσο η 
δικιά µας ενσωµάτωση στο χουλι-
γκανισµό και τον αντικοινωνισµό 
δυσχεραίνει τον ανήφορο [...] 

Ÿ Πολιτικός Χώρος στη Σπ.Τρι-
κούπη 44 (Εξάρχεια) 25/11/17 

Ÿ Ε κ δ ή λ ω σ η - σ υ ζ ή τ η σ η  τ η ς 
Ταξικής Αντεπίθεσης για την 
Αλληλεγγύη στις κινητοποιήσεις 
των κρατουµένων ενάντια στο νέο 

σωφρονιστικό κώδικα. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης πραγµατο-
ποιήθηκαν τηλεφωνικές παρεµβάσ-
εις κρατουµένων από τις φυλακές 
Κορυδαλλού, ακολούθησε η 
προβολή “µισώ τον ήλιο που 
βγαίνει για όλους” µε µαρτυρίες και 
εµπειρίες από την εξέγερση στις 
φυλακές του Μαλανδρίνου το 2007 
και τα υπόλοιπα “καταστήµατα 
κράτησης” στην Ελλάδα, και 
συζήτηση µε τη συµµετοχή και 
πρώην κρατούµενων.

Ÿ  Φ υ λ α κ έ ς  Κ ο ρ υ δ α λ λ ο ύ 
26/11/17  

'Επειτα από κάλεσµα της Επιτροπής 
Αγώνα γυναικε ίων-αντρ ικών 
φυλακών Κορυδαλλού (Α, Β, Γ, Δ, Ε 
και Α' θέση υπογείου παραρτήµα-
τος) που πλαισιώθηκε και στηρί-
χτηκε από πολιτ ικές οµάδες, 

συλλογικότητες και συνελεύσεις, 
πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση 
µε µικροφωνική, µε τη συµµετοχή 
πάνω από 150 αλληλέγγυων. 

Ÿ Πολιτικός Χώρος στη Σπ.Τρι-
κούπη 44 (Εξάρχεια) 3/12/17 

Εκδήλωση-συζήτηση της Ταξικής 
Αντεπίθεσης “Ιχνηλατώντας τον 
Δεκέµβρη του 2008. Χρονικό της 
εξέγερσης. Ιστορική Παρακαταθήκη 
και οι Δεκέµβρηδες του µέλλοντος”, 
µ ε  τ η  σ υ µ µ ε τ ο χ ή  δ ε κ ά δ ω ν 
συντρόφων και συντροφισσών. 

Ÿ Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α  Ε υ ε λ π ί δ ω ν 
4/12/17

Συγκέντρωση Αλληλεγγύης στους 
9 αγωνιστές πολιτικούς πρόσφυγες 
από την Τουρκία, που συνελήφθη-
σαν στην Αθήνα στ ις  28/11, 

ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν 
πριν προφυλακιστούν και διασκορ-
πιστούν σε διάφορες ελληνικές 
φυλακές, παραµονές της άφιξης του 
φ α σ ί σ τ α  Ε ρν τ ο γ ά ν ,  κ α τ η γ ο-
ρούµενοι για συµµετοχή στο DHKP-
C (Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθε-
ρωτικό Μέτωπο-Κόµµα). 

Ÿ Αθήνα 6/12/17 

Αυτές οι µέρες είναι του Αλέξη! 

Χιλιάδες διαδηλωτές, σύντροφοι 
και συντρόφισσες, αναρχικοί, 
κοµµουνιστές και ανυπότακτοι 
νεολαίοι στους δρόµους του 
αστυνοµοκρατούµενου κέντρου. 
Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων 
στα Εξάρχεια, οµάδα συντρόφων-
συντροφισσών θα εντοπίσει και θα 
εκδιώξει επίδοξους διαρρήκτες 
διαµερισµάτων ενώ οι ένστολοι 

συνέχεια στη σελ 10

φύλλο 1ο Απρίλης 2018   

Μετά από κινητοποιήσεις  5 µηνών, όπου οι κρατούµενοι κρατα-
γαν τα προαύλια και τα κελιά ανοιχτά, φτάνοντας στο αποκορύφωµα 
να παραµείνουν ανοιχτοί οι χώροι προαυλισµού έως τις 23.00 και οι 
πτέρυγες έως τις 24.00, µε αιτήµατα: α) την ανανέωση της διάταξης 
Παρασκευόπουλου για την αποσυµφόρηση των φυλακών (1/3). β) 
Την κατάργηση του εισαγγελικού βέτο στις άδειες των κρατουµένων. 
γ)Την κατάργηση του νόµου που αφορά την αθροιστική έκτιση της 
ποινής, που αποσκοπεί στη δηµιουργία κρατουµένων που εκτίουν 
ποινή άνω των 25 ετών. 

Στις 21.9.2017 µε την ψήφιση για την ανανέωση ης διάταξης  για την 
αποσυµφόρηση των φυλακών ικανοποιήθηκε το πρώτο αίτηµα µας 
και αποκλιµακώσαµε κρατώντας  µόνο την άρνηση του µεσηµεριανού 
κλειδώµατος των κελιών και καταµέτρησης (12:00 - 15:00) για τα 
υπόλοιπα δυο αιτήµατα. 

Το υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρώντας κατάλληλη χρονική στιγµή 
την αποκλιµάκωση µας, κατέθεσε στις 16/11/17 στην προπαρασκευα-
στική επιτροπή της βουλής το νέο σωφρονιστικό κώδικα, µε σκοπό την 
fast track ψήφιση του ώστε να προλάβει τυχόν αντιδράσεις. 

Προλαβαίνοντας την ψήφιση εντείναµε την κινητοποίηση µε 
ανοιχτά προαύλια  το µεσηµέρι ζητώντας να έρθει στη φυλακή 
εκπρόσωπος του Υπουργείου για να µας ενηµερώσει. Στις 2.11.2017 
επισκέπτεται τη φυλακή ο γενικός διευθυντής συντονισµού σωφρονι-
στικών καταστηµάτων Π. Δουλάµης, προσπαθώντας να καθησυχάσει 
τους κρατούµενους βρίσκοντας τις προτάσεις δίκαιες, δεσµεύοντας ότι 
θα τις µεταφέρει στο υπουργείο. 

Στις  10.11.2017 σχηµατίζεται η επιτροπή δικηγόρων ώστε να 
συµµετάσχει στη διαβούλευση του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα. Στις 
5.12.17 η επιτροπή συναντήθηκε µε τον γ.γ. Ευτυχη Φυτράκη, στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου αµφισβητήθηκε η εκπροσώπηση των 
κρατουµένων. Ως  απάντηση συγκεντρώθηκαν 1100 υπογραφές 
κρατουµένων από τον Κορυδαλλό, όπου εξουσιοδοτούν την επιτρο-
πή δικηγόρων να τους εκπροσωπήσει. 

Στις  14.11.2017 εντείνεται η κινητοποίηση στον Κορυδαλλό 
κρατώντας τα προαύλια από τις 11.00 έως τις 19.00, ενώ την ίδια µέρα 
έγινε από αλληλέγγυους παρέµβαση στο ΔΣΑ. 

Στις  17.11.17 κλιµακώνουν και οι φυλακές Αγ. Στεφάνου Πάτρας, 
κρατώντας τα προαύλια ανοιχτά το µεσηµέρι (οι πτέρυγες παρέµεναν 
το µεσηµέρι ανοιχτές από την προηγούµενη κινητοποίηση) 

Σε αγαστή συνεργασία µε το υπουργείο δικαιοσύνης οι σωφρονι-

στικοί υπάλληλοι ξεκινούν στάσεις εργασίας τις ώρες των επισκεπτηρί-
ων των κρατουµένων, ως αντίδραση στην κινητοποίηση που τους 
αναγκάζει να βρίσκονται περισσότερες ώρες σε επιφυλακή. Τις µέρες 
της «απεργίας» των σωφρονιστικών υπαλλήλων, στη Δ πτέρυγα 
παραµένουν ανοιχτοί για δυο παραπάνω ώρες το βραδυ, µε απο-
τέλεσµα να αναγκαστούν να αναστειλουν τη στάση εργασίας. 

Παρά τις αντιξοότητες ο αγώνας  εξαπλώνεται και σε άλλες 
φυλακές: 22.11 Χάνια, 25.11 Λάρισα, 27.11 Μαλανδρίνο, 29.11 
Δοµοκός, 29.12 Κέρκυρα, 12.1 Τρίκαλα. 

Στις 26.1.2018 ύστερα από πιέσεις των κρατουµένων µε έκτακτες 
παρατάσεις κρατηµατος ανοικτων προαυλίων, επισκέπτεται ξανά τις 
ανδρικές και γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού ο Π. Δουλάµης που 
κάνει λόγο για επεξεργασία που γίνεται από το υπουργείο πάνω στα 
αιτήµατα των κρατουµένων και δεσµεύτηκε να επισκεφτεί ξανά σε 15 
µέρες το κατάστηµα του Κορυδαλλού, για να δώσει πιο συγκεκριµένες 
και γραπτές δεσµεύσεις πάνω στα αιτήµατα της κινητοποίησης καθώς 
και ποτέ θα ψηφιστεί ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας µε τις αλλαγές, 
αλλά και πότε θα κατατεθεί για ψήφιση ο νέος ποινικός κώδικας που 
αφορά τις ποινές. Υπόσχεση όµως που δεν τήρησε.

Κείµενο του αναρχικού κρατούµενου 
Παναγιώτη Ασπιώτη σχετικά µε τις κινητοποιήσεις 
στις φυλακές ενάντια στο νέο σωφρονιστικό κώδικα.
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Στις 6 Δεκεµβρίου του 2017 ο αµερικάνος πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραµπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν 
επίσηµα την Ιερουσαλήµ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μια 

ενέργεια που σαφώς και σχετίζεται µε τις γενικότερες εξελίξεις στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου και εξυ-
πηρετεί τους σχεδιασµούς που προωθεί ο άξονα; ΗΠΑ – Ισραήλ – 
Σαουδική Αραβία για πολεµικές συγκρούσεις και αλλαγές συνόρων 
µε στόχο τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των µεριδίων των 
αγορών, αλλά και τις αναδιατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 
Ανατολής. Η προκλητική και αλαζονική αυτή απόφαση, που 
νοµιµοποιεί πλήρως την ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη και 
έρχεται συνδυαστικά µε τις συζητήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ για την 
προσάρτηση των παράνοµων εποικισµών, προκάλεσε ένα νέο 
ξεσηκωµό του παλαιστινιακού λαού κι έναν ακόµα γύρο επίθεσης 
από τον σιωνιστικό στρατό κατοχής.

Ως Ταξική Αντεπίθεση, αντιλαµβανόµενοι τόσο το επιτακτικό 
καθήκον της διεθνιστικής αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό όσο 
και την αναγκαιότητα της αντίστασης στην εξωτερική πολιτική του 
ελληνικού κράτους που στηρίζει τη σιωνιστική κατοχή οικοδοµώντας 
τον αντιδραστικό άξονα Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ – Αιγύπτου, 
καλέσαµε στις 18/12 ανοιχτή συνέλευση για τη συνδιοργάνωση 
κινήσεων αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Στη συνέλευση 
ανταποκρίθηκαν σύντροφοι από αναρχικές και κοµµουνιστικές 
συλλογικότητες, από κινήσεις αλληλεγγύης στην Παλαστίνη, καθώς 
και αγωνιστές από την Παλαιστίνη, την Τουρκία και το Κουρδιστάν. 
Σταδιακά οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που συµµετείχαν στην 
ανοιχτή συνέλευση δηµιούργησαν ένα νέο συντονιστικό σχήµα, την 
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Μέχρι στιγµής 
οι κινήσεις αλληλεγγύης που έχει διοργανώσει το σχήµα είναι:

Ÿ Παρασκευή 22/12/2017: Συγκέντρωση έξω από την ισραηλι-
νή πρεσβεία. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες στη συγκέντρωση 
συµµετείχε πλήθος διεθνιστών συντρόφων και συντροφισσών από 
Ελλάδα, Παλαιστίνη, Τουρκία και Κουρδιστάν.

Ÿ Σαββατο 13/01/2018: Κάλεσµα ενάντια στην παρουσία των 
δολοφόνων του παλαιστινιακού λαού σε σεµινάριο krav maga στο 
ΟΑΚΑ. Συγκεκριµένα στο σεµινάριο συµµετείχε ο Doron Balahcen 
και ο Orel Malka. Ο Balahcen είναι εκπαιδευτής στην αντιτροµοκρατι-
κή υπηρεσία του ισραηλινού στρατού, επικεφαλής εκπαιδευτής της 
Διεθνούς Ακαδηµίας Ασφαλείας, επικεφαλής της Ασφάλειας του IDF 
και των Ειδικών Μονάδων στη Δυτική Όχθη καθώς και επικεφαλής 
της Προστασίας της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο Malka υπηρέτησε ως 
στρατιώτης σε ειδική αντιτροµοκρατική µονάδα και είναι εκπαιδευτής 
προσωπικού ασφαλείας και ειδικών µονάδων του σιωνιστικού 
στρατού κατοχής. Κάτω από την πίεση του καλέσµατος η Ελληνική 
Οµοσπονδία krav maga αποφάσισε την ακύρωση του σεµιναρίου.

Ÿ Σάββατο 20/01/2018: Διαδήλωση από το Σύνταγµα προς την 
αµερικάνικη πρεσβεία. Στη διαδήλωση που διοργάνωσε η Πρωτο-
βουλία καλούσαν και συµµετείχαν µε δικό τους µπλοκ η Ταξική 
Αντεπίθεση , το Λαϊκό Μέτωπο της Τουρκίας, η Παλαιστινιακή 
Νεολαία Ελλάδας, η Δικτύωση Αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή 
Αντίσταση, η Κόντρα, το Μέτωπο Αντίστασης και Αλληλεγγύης για 
την Παλαιστίνη «Γασσάν Καναφάνι», η Κοµµουνιστική Επαναστατική 
Δράση (ΚΕΔ), το Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα (ΕΕΚ) και οι Αναρχι-
κές Συλλογικότητες Όµικρον72 και Κύκλος της Φωτιάς – µέλη της 
Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης (ΑΠΟ).

Ÿ Τρίτη 30/01/2018: Συγκέντρωση στο Μοναστηράκι σε ένδειξη 
αλληλεγγύης στους χιλιάδες παλαιστίνιους πολιτικούς κρα-
τούµενους και τη 16χρονη Αχέντ Ταµίµι, που βρίσκεται κρατούµενη 
στις σιωνιστικές φυλακές επειδή εµπόδισε και γρονθοκόπησε 
ισραηλινούς στρατιώτες όταν αυτοί χτυπούσαν και επιχειρούσαν να 
συλλάβουν διαδηλωτές στο χωριό Νάµπι Σάλεχ της Δυτικής Οχθης. 

Ÿ Πέµπτη 29/03/2018: Εκδήλωση της Πρωτοβουλίας στο Γκίνη 
µε κεντρική οµιλήτρια την παλαιστίνια ακτιβίστρια δικηγόρο και 
πρώην πολιτική κρατούµενη Σιρίν Ισάουι. Η Ισάουι συνελήφθη στις 6 
Μαρτίου του 2014 από το στρατό κατοχής και παρέµεινε αιχµάλωτη 
στις σιωνιστικές φυλακές µέχρι τον Οχτώβρη του 2017.

Ÿ Σάββατο 31/03/2018: Συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του 
Ισραήλ, µε αφορµή το αιµατοκύλισµα από τον στρατό κατοχής της 
“Μεγάλης Πορείας της επιστροφής” στη Λωρίδα της Γάζας (“Ηµέρα 
Γης”, 30/03). Η συγκέντρωση δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από 
δυνάµεις των ΜΑΤ.

Ποιες θεωρείς πως είναι οι επιδιώξεις των ΗΠΑ µε την 
αναγνώριση της Ιερουσαλήµ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ;  
Πως εντάσσεται αυτή η κίνηση στους ευρύτερους 
ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς στη Μέση Ανατολή;

Σχετικά µε την πρώτη ερώτηση: µετά την απόφαση αυτή, το 
ζήτηµα αυτό, πέρα από την Παλαιστίνη, έχει ανοίξει και διεθνώς 
στο κίνηµα αλληλεγγύης σε όλο τον κόσµο. Στην πραγµατικότητα, 
δεν θεωρούµε πως αυτή η απόφαση πρόκειται να αλλάξει κάτι 
ουσιαστικό, είναι µια συµβολική ανακοίνωση. Το 1995, το 
αµερικανικό Κογκρέσο αποφάσισε την αναγνώριση της 
Ιερουσαλήµ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, αλλά για τον 
παλαιστινιακό λαό αυτό δεν άλλαζε τίποτα γιατί στην 
πραγµατικότητα όλη η Ιερουσαλήµ -όχι ως διαιρεµένη αλλά 
ενιαία- βρίσκεται υπό κατοχή. Εποµένως, αυτή η συµβολική 
κίνηση είναι ένα σόου προς εµάς και τη διεθνή κοινότητα το οποίο 
δεν έχει να κάνει τόσο µε την Παλαιστίνη όσο  κυρίως µε την 
εσωτερική κάτασταση στην Αµερική. 

Για µας οι ΗΠΑ δεν είναι µόνο ένα καπιταλιστικό, 
ιµπεριαλιστικό σύστηµα – πρόκειται για το µεγαλύτερο 
αποικιοκρατικό και κατοχικό κράτος στον κόσµο και το Ισραήλ 
είναι ένα µικρό παράδειγµα τους, µια κατοχική δύναµη στη Μέση 
Ανατολή. Οι ΗΠΑ χτίστηκαν επάνω στην καταπίεση των ιθαγενών 
λαών, επάνω στη σκλαβιά των µαύρων, όπως συνέβη µε µας και 
το Ισραήλ, το οποίο χτίστηκε πάνω στη δολοφονία του 
παλαιστινιακού λαού και πάνω στην εκµετάλλευση του φθηνού 
παλαιστινιακού εργατικού δυναµικού ως δεύτερη και τρίτη τάξη 
µέσα στην ισραηλινή κοινωνία. Όταν βλέπουµε να γίνεται κάποια 
συνεδρίαση ή ψηφοφορία στα Ηνωµένα Έθνη και το Συµβούλιο 
Ασφαλείας, ποιά είναι τα κράτη που υποστηρίζουν πρώτα και 
κύρια το Ισραήλ; Είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα 
Ζηλανδία, όλα τα αποικιοκρατικά κράτη που χτίστηκαν µε τον ίδιο 
τρόπο όπως το Ισραήλ. Για παράδειγµα δηλαδή, γιατί όχι η Κορέα 
ή η Ιαπωνία κλπ; Γιατί αυτά τα 4-5 συγκεκριµένα κράτη ανά τον 
κόσµο; Για αυτούς, το ζήτηµα του Ισραήλ είναι πολύ ευαίσθητο 
γιατί ακριβώς ακουµπάει το νεύρο του συστήµατος σε αυτές τις 
χώρες και οποιαδήποτε αλλαγή στην Παλαιστίνη, πέρα από την 
Ευρώπη που είναι πολύ κοντά, θα επηρεάσει και τις χώρες αυτές, 
γιατί ο παλαιστινιακός αγώνας αποτελεί ήδη πηγή έµπνευσης και 
έχει σχέσεις µε τους λαούς που αγωνίζονται σε Αµερική, Καναδά, 
Αυστραλία, κλπ. Για παράδειγµα πέρυσι, διεξαγόταν ένας αγώνας 
των ιθαγενών ενάντια στην καναδική κυβέρνηση η οποία ήθελε να 
καταστρέψει ένα πάρκο για να φτιάξει έναν αγωγό  οι ιθαγενείς ·
ντύνονταν µε ρούχα παραλλαγής και ανέµιζαν τη σηµαία του PFLP 
(Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης). Πώς 
υπήρχε αυτή η σύνδεση µεταξύ Παλαιστίνης και Κεµπέκ; Σίγουρα 

Η Παλαιστίνη 
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όχι επειδή τους επισκεπτόµασταν κάθε µέρα κι είχαµε ειδικές σχέσεις, 
αλλά επειδή ο αγώνας µας έχει πολλά κοινά στοιχεία. 

Επιστρέφοντας λοιπόν στην αρχική ερώτηση για την ανακοίνωση του 
Τραµπ, θεωρούµε ότι ήταν κάτι θετικό για µας και το διεθνές κίνηµα 
αλληλεγγύης  σήµερα, οι Παλαιστίνιοι που διαδηλώνουν κατά της ·
απόφασης αυτής φωνάζουν στους δρόµους: "οι ΗΠΑ είναι το κεφάλι του 
φιδιού", ένα σύνθηµα που δεν ήταν γενικά των Παλαιστινίων αλλά ήταν 
το σύνθηµα του PFLP τη δεκαετία του '60. Τώρα πια είναι ξεκάθαρο στον 
αραβικό κόσµο και την Παλαιστίνη τί είναι η Αµερική και ποιός είναι ο 
ιµπεριαλιστικός της ρόλος.         

Ποιά ήταν η απάντηση του παλαιστινιακού λαού, των 
αντιστασιακών οργανώσεων και του αραβικού κόσµου στην 
απόφαση του Τραµπ; 

Μετά την ανακοίνωση Τραµπ, υπήρξαν µαζικές κινητοποιήσεις και 
πολλές άλλες µορφές διαµαρτυρίας από το κοινωνικό κίνηµα και τις 
πολιτικές οργανώσεις, αλλά αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως στην 
Παλαιστίνη. Ο παλαιστινιακός λαός διαδηλώνει σχεδόν κάθε µέρα εδώ 
και 70 χρόνια.  Δεν υπήρξε κάτι το ιδιαίτερο πριν και µετά την απόφαση  ·
το µεγαλύτερο όφελος όµως και αλλαγή ήταν το κίνητρο, ο λαός έγινε 
πιο έτοιµος να επιτεθεί στη νοµιµοποίηση της Παλαιστινιακής Αρχής η 
οποία είχε χτιστεί πάνω στην πεποίθηση της διαδικασίας ειρήνευσης και 
του ρόλου των ΗΠΑ. Πλέον, η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί λύση στα 
µάτια στου παλαιστινιακού λαού. Εµείς ως µέτωπο το γνωρίζαµε αυτό 
εξαρχής αλλά τώρα και ο λαός δεν πιστεύει σ'αυτό. (Οπότε δεν πιστεύεις 
ότι υπήρξε κάποια αναβίωση των διαδηλώσεων ή κάτι;) Όπως ανέφερα, 
ούτως ή άλλως γίνονταν διαδηλώσεις, πάντα υπάρχει κάποιος λόγος για 
διαµαρτυρία. Για παράδειγµα µερικούς µήνες πριν, έλαβε χώρα η 
απεργία πείνας των πολιτικών κρατουµένων κι έτσι ο λαός ήταν όλη 
µέρα στους δρόµους. Τώρα, αντίστοιχα, συνέβη το ίδιο επειδή οι 
Αµερικάνοι έκοψαν τη χρηµατοδότηση της Υπηρεσίας Παλαιστίνιων 
Προσφύγων.  Εποµένως,  ως Παλαιστ ίν ιο ι  και  ως Εθνικο-
απελευθερωτικό Μέτωπο, ανεξάρτητα απ'το αν είναι µικρά ζητήµατα µες 
τον αγώνα µας, κινητοποιούµασταν ενάντια σε όλα αυτά από την αρχή. 

Με αφορµή τη σύλληψη της 16χρονης ακτιβίστριας Αχέντ Ταµίµι 
άνοιξε σε παγκόσµιο σχεδόν επίπεδο το ζήτηµα των ανήλικων 
παλαιστινίων φυλακισµένων στις σιωνιστικές φυλακές. Ποιο είναι το 
νοµικό πλαίσιο για την κράτηση ανήλικων στο Ισραήλ;

Η σύλληψη της Αχέντ Ταµίµι είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, όχι 
µόνο επειδή είναι 16 χρονών αλλά επειδή δεν είναι απλά ένα παιδί  είναι ·
αγωνίστρια, έχει ιστορία, είναι µόνο 16 χρονών αλλά λίγους µήνες 
νωρίτερα µιλούσε µε τη Λεϊλά Χαλέντ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, είναι 
ακτιβίστρια, διαδηλώνει, σπουδάζει εποµένως είναι παράδειγµα προς 
µίµηση για τους Παλαιστίνιους της ηλικίας της. Είναι πρότυπο για τη 
νεολαία γι'αυτό οι Ισραηλινοί φοβούνται εκείνη και την οικογένειά της 
τόσο πολύ -εκπροσωπεί τον αγώνα της νέας γενιάς. 

Αυτό που βλέπουµε πολύ συχνά (αναφέρεται και στις ερωτήσεις) 
είναι ότι τα ζητήµατα που αναφέρονται σχετικά µε την Παλαιστίνη είναι 
πρώτα η ανακοίνωση Τραµπ, µετά η Ταµίµι κλπ – αυτό που φοβάµαι είναι 
µη γίνουµε σκόρπιες υποθέσεις ανά τον κόσµο, ο αγώνας µας να 
διαιρείται σε µια υπόθεση εδώ και µια εκεί. Για παράδειγµα σχετικά µε 
την Αχέντ Ταµίµι: η Αχέντ δεν είναι η µόνη ανήλικη υπό κράτηση – αυτή 
τη στιγµή έχουµε περισσότερα από 400 παιδιά στις ισραηλινές φυλακές, 
κάποια από αυτά γεννήθηκαν µέσα στη φυλακή. Αυτό δεν είναι ένα 
αποδεκτό ζήτηµα διότι εάν ο αγώνας µας διαιρεθεί σε περιπτώσεις, κάθε 
υπόθεση θα µελετάται ξεχωριστά και θα αναζητούνται ξεχωριστές 
λύσεις. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για µας διότι έτσι δεν βλέπουµε το 
πρόβληµα συνολικά  έτσι δεν βλέπουµε και τα 400 παιδιά που είναι ·
φυλακισµένα κι αυτό µπορεί να θεωρείται κανονικό, να είναι αποδεκτό. 
Θα συζητούσαµε δηλαδή υποθέσεις ξεχωριστά, όπως το γιατί η Αχέντ 
Ταµίµι είναι στη φυλακή, λες κι η υπόλοιπη κατάσταση είναι 
φυσιολογική. Ακόµα όµως κι αν η Αχέντ δεν ήταν πολιτική ακτιβίστρια, 
ακόµα κι αν δεν είχε χαστουκίσει κανέναν ισραηλινό στρατιώτη, ό,τι κι αν 
είχε κάνει, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να βρίσκεται κανένα 
παιδί στον κόσµο στη φυλακή. Εποµένως, γιατί στην Παλαιστίνη; Αυτή 
είναι η εξήγηση του γιατί αυτός ο λαός βρίσκεται υπό κατοχή και 
εθνοκάθαρση τα τελευταία 50 χρόνια. Οπότε, η Αχέντ Ταµίµι είναι ένα 
πρότυπο, ένα "είδωλο" που εκπροσωπεί µια νέα γενιά αγωνιστών αλλά 

δεν είναι µια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχουµε 400 παιδιά φυλακισµένα, 
έχουµε 7.000 πολιτικούς κρατούµενους κι αυτό δεν είναι αποδεκτό.  

 
Ποιό είναι το νοµικό καθεστώς για την κράτηση ανηλίκων στο 

Ισραήλ; 

Δεν υπάρχει νοµικό καθεστώς, δεν υπάρχει νόµος καθόλου γιατί δεν 
υπάρχει δικαιοσύνη. Ακόµα κι αν συζητούσαµε το νοµικό πλαίσιο αυτό 
είναι κάτι που δηµιουργήθηκε από τους αποικιοκράτες, εποµένως για 
µας, δεν χρειάζεται να µπούµε σ'αυτή τη συζήτηση διότι νοµιµοποιεί 
αυτή την κατάσταση κι απλά µετά πρέπει να µπούµε στο νοµικό κοµµάτι. 
Για παράδειγµα, πας στο ισραηλινό δικαστήριο κι ο δικαστής είναι 
άποικος, ακόµα κι η δικηγόρος της (Ταµίµι) είναι Ισραηλινή κι ακόµα κι 
αν είναι ακτιβίστρια γιατί βρίσκεται στην Παλαιστίνη; Βρίσκεται στην 
Παλαιστίνη γιατί είναι κι αυτή κοµµάτι της κατοχής. Έτσι, κατά τη γνώµη 
µου, όλο το σύστηµα αντιπροσωπεύει το αποικιοκρατικό σύστηµα κι 
όλα αυτά είναι εργαλεία της κατοχής γι'αυτό δεν πρέπει να 
ασχολούµαστε µε αυτά. Όλοι αυτοί οι δικαστές θα έπρεπε να περάσουν 
από λαϊκό δικαστήριο και να εκτελεστούν διότι είναι εγκληµατίες. Ακόµα 
κι ο δικαστής που δέχεται να δικάσει σ'αυτό το δικαστήριο απέναντι από 
ένα 16χρονο παιδί, αυτός που θα αγορεύσει και θα ακούσει και τις 
αγορεύσεις των δικηγόρων, αυτός δηλαδή που θα συµµετάσχει σ'όλη 
αυτή τη διαδικασία, είναι εγκληµατίας: πόσο µάλλον η αστυνοµία, οι 
Υπηρεσίες Πληροφοριών, οι ανακρίσεις, οι ανθρωποφύλακες, όλα αυτά 
είναι πολύ επικίνδυνα. 

Κατά τη γνώµη µου, υπάρχει νοµικό πλαίσιο δεν θα ήθελα όµως να 
µπω σε λεπτοµέρειες γιατί είναι αχρείαστο και συνάµα επικίνδυνο  αυτό ·
που πρέπει να σκεφτούµε είναι γιατί το Ισραήλ συλλαµβάνει παιδιά και τί 
µπορούµε να κάνουµε γι'αυτό γιατί αυτές οι τακτικές δεν 
χρησιµοποιούνται µόνο στο Ισραήλ αλλά και στις ΗΠΑ, κάποια στιγµή 
θα έρθουν και στην Ελλάδα και παντού. Γιατί όµως αυτή η τακτική είναι 
σηµαντική για τις ιµπεριαλιστικές, καπιταλιστικές και αποικιοκρατικές 
δυνάµεις ανά τον κόσµο; Διότι αυτός είναι ο κόσµος που θέλουν και 
χρησιµοποιούν τα εργαλεία και τις µεθόδους τους για να καταπιέζουν το 
λαό, να ελέγχουν τις µάζες κι αυτό θέλουν να το διαχύσουν παντού. Για 
παράδειγµα εδώ στην Αθήνα, η αστυνοµία που είναι αντιµέτωπη µε τους 
διαδηλωτές, τα εργαλεία τους όπως τα δακρυγόνα κλπ, οι γνώσεις και τα 
υλικά, είναι εισαγόµενα από το Ισραήλ, και τα πουλάνε τόσο ακριβά γιατί 
είναι ήδη δοκιµασµένα -πάνω σε ποιούς;- στους Παλαιστίνιους.      

Πόσοι πολιτικοί κρατούµενοι υπάρχουν σήµερα στις σιωνιστικές 
φυλακές και ποιες είναι οι συνθήκες κράτησης;

Όπως προανέφερα, σήµερα υπάρχουν περισσότεροι από 7.000 
πολιτικοί κρατούµενοι όλων των ηλικιών  οι περισσότεροι από αυτούς ·
βρίσκονται στη φυλακή εδώ και πολύ καιρό, 15, 30 ή και 35 χρόνια  ·
αντιπροσωπεύουν όλες τις γενιές. Εκεί είναι η νεολαία, στελέχη και 
τοπικοί ηγέτες, επίσης από τα πανεπιστήµια υπάρχουν τα κύρια στελέχη 
που ηγούνται του αγώνα τοπικά καθώς και τα παιδιά, η νέα γενιά  ·
εποµένως, αυτοί οι 7.000 πολιτικοί κρατούµενοι προήλθαν από µαζικές 
συλλήψεις -δεν είναι όπως εδώ στην Ελλάδα για παράδειγµα όπου πριν 
µερικούς µήνες συνελήφθησαν 9 Τούρκοι και Κούρδοι σύντροφοι, είναι 
διαφορετικά. Στην Παλαιστίνη, όποιος κάνει την οποιαδήποτε πράξη, 
ακόµα και ειρηνική δράση όπως η Αχέντ Ταµίµι, θα συλληφθεί, εξού και 
οι τόσες µαζικές συλλήψεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο διότι ποτέ 
ξανά δεν υπήρχαν τόσοι πολιτικοί κρατούµενοι. Πριν, το '70 και το '80, 
είχαµε 1.000 πολιτικούς κρατούµενους κι αυτό δεν ήταν αποδεκτό. 
Σήµερα, είναι 7.000, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι από τη 
Δυτική Όχθη, από χωριά και πόλεις. 

θα νικήσει Συνέντευξη µε τον εκπρόσωπο του 
PFLP στην Ελλάδα Μοχάµεντ Κατίµπ.
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Οι συνθήκες µέσα στις φυλακές είναι όλο και πιο δύσκολες. Όλα τα 
δικαιώµατα που υπάρχουν στις ισραηλινές φυλακές κερδήθηκαν ένα 
προς ένα µέσω αγώνων. Για παράδειγµα, αν διαβάσουµε τη λογοτεχνία 
σχετικά µε το κίνηµα των παλαιστινίων κρατουµένων τις δεκαετίες '60 
και '70 θα δούµε πως έκαναν µια µεγάλη απεργία πείνας για µήνες, 
πολλοί σύντροφοι και ακτιβιστές πέθαναν κατά τη διάρκεια αυτής της 
απεργίας πείνας για το δικαίωµα της απόκτησης στρωµάτων και 
µαξιλαριών. Μετά από αυτό, ξεκίνησαν να αγωνίζονται για το δικαίωµα 
στην εκπαίδευση. Εποµένως, το κάθε δικαίωµα που κέρδισαν, από τα 
στρώµατα και τα µαξιλάρια, µέχρι την εκπαίδευση, τον προαυλισµό της 1 
ώρας κλπ, ήταν µέσα από σκληρό αγώνα  χάσαµε πολύ κόσµο µέσα. Για ·
µας τους Παλαιστίνιους είναι µια πολύ δύσκολη συνθήκη αλλά οι 
νεολαίοι που µπαίνουν στη φυλακή είναι σηµαντικοί πολιτικοί ηγέτες και 
ακτιβιστές, πρότυπα της αντίστασης. Έτσι, αποκαλούµε τη φυλακή 
σχολείο των ακτιβιστών γιατί µπαίνεις εκεί και βγαίνεις µετά από 2-3 
χρόνια ως πολιτικός ηγέτης, ακόµη κι αν είσαι 16-17 χρονών  αλλάζεις ·
πνευµατικά, αλλάζεις γιατί βρίσκεσαι σε άµεση επαφή µε τις κατοχικές 
δυνάµεις κάθε µέρα ως κρατούµενος, µαθαίνεις τη νοοτροπία τους, το 
πώς σκέφτονται, πώς σε βλέπουν, πώς σε αντιµετωπίζουν σε κοινωνικό 
επίπεδο, γιατί είσαι σε άµεση επαφή µε το σύστηµα – όταν πηγαίνεις στο 
δικαστήριο, στο νοσοκοµείο κλπ βλέπεις πώς είναι αυτό χτισµένο στην 
ολότητά του, όχι µόνο δηλαδή όταν έρχεσαι αντιµέτωπος µε το στρατό, 
τα τανκς κλπ, όχι – έχεις αλληλεπίδραση ένας προς έναν, ξέρεις ποιος 
είναι ο εχθρός. Φυσικά, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο και σκληρό αλλά 
είναι πολύ σηµαντικό για το Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Κίνηµα το 
να χρησιµοποιούµε την κάθε σκληρή εµπειρία και να τη µετατρέπουµε 
σε κάτι θετικό για τον αγώνα µας, αυτή είναι η επαναστατική στρατηγική 
µας  αυτό ισχύει και µε την ανακοίνωση του Τραµπ – πρόκειται για κάτι ·
που µπορεί να επηρεάσει τον αγώνα πολύ αρνητικά αλλά µπορούµε να 
το µετατρέψουµε σε κάτι που θα κινητοποιήσει τους ανθρώπους, να 
βγουν στους δρόµους στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στην Παλαιστίνη, στα  
στρατόπεδα προσφύγων κλπ, να το µετατρέψουµε δηλαδή σε ένα 
χρήσιµο εργαλείο ενάντια στον εχθρό. 

Κατά την ίδια λογική, γιατί έχουµε 7.000 πολιτικούς κρατούµενους; 
Γιατί, κατά τη γνώµη µου, εάν αυτοί οι 7.000 απελευθερωθούν θα είναι οι 
µόνοι ικανοί και έτοιµοι να ηγηθούν του Παλαιστινιακού 
Εθνικοαπελευθερωτικού Κινήµατος, είναι εκείνοι που αγωνίζονται σε 
καθηµερινή βάση, αντιστέκονται και βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τον 
εχθρό οπότε γι' αυτό η παλαιστινιακή αστική τάξη και η παλαιστινιακή 
δεξιά τους φοβούνται, γι'αυτό συνεργάζονται µε τους Ισραηλινούς και το 
λεγόµενο Συντονισµό Ασφαλείας, για να συλλάβουν αυτούς τους 
αγωνιστές οι οποίοι αποτελούν απειλή για τον κοινό µας εχθρό, την 
κατοχή και τις αποικιοκρατικές δυνάµεις στην Παλαιστίνη. Γι'αυτό το 
λόγο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι ηγέτες µας και πρέπει να 
απελευθερωθούν. Αν σκεφτόµαστε την οποιαδήποτε αλλαγή στην 
Παλαιστίνη χρειαζόµαστε αυτούς τους ανθρώπους όχι απλά ως κοµµάτι 
του κινήµατος αλλά ως ηγέτες µας, τους χρειαζόµαστε γιατί µόνο αυτούς 
αναγνωρίζουµε ως τέτοιους. Για µας, αυτοί είναι οι ηγέτες του 
Παλαιστινιακού Εθνικοαπελευθερωτικού Κινήµατος και όχι εκείνοι που 
αυτοαποκαλούνται έτσι ή παριστάνουν ότι είναι οι εκπρόσωποι του 

π α λ α ι σ τ ι ν ι α κ ο ύ 
λαού. Οι εκπρόσωποι 
των Παλαιστινίων 
ε ίνα ι  τα  πολιτ ικά 
στελέχη από όλες τις 
πολιτικές οργανώσεις 
µέσα στις ισραηλινές 
φ υ λ α κ έ ς  κ α ι  ο ι 
ά ν θ ρ ω π ο ι  τ ο υ 
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ 
κ ι ν ή µ α τ ο ς .  Α υ τ ό 
λοιπόν είναι το µόνο 
κοµµάτι που πρέπει 
να συνεισφέρουµε, ο 
α γ ώ ν α ς  γ ι α  τ η ν 
απελευθέρωση των 
σ υ ν τ ρ ό φ ω ν  µ α ς 
προκειµένου να έρθει 
η αλλαγή. 

Με ποιον τρόπο 
µπορεί να συνδεθεί 
η  δ ι ε θ ν ι σ τ ι κ ή 
αλληλεγγύη στον 
παλαιστινιακό λαό 

µε την οικοδόµηση ενός αντιπολεµικού αντιιµπεριαλιστικού 
µετώπου που θα βάλει φραγµό στους ιµπεριαλιστικούς 
σχεδιασµούς;

Αυτή είναι µια δύσκολη ερώτηση  από την εµπειρία µου ως ·
Παλαιστίνιος πρόσφυγας (γεννήθηκα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης 
µεταναστών στο Λίβανο οπότε όλος ο κόσµος για µένα ήταν 10χλµ)  ,
όταν ήρθα στην Ευρώπη, όπου βρίσκεται η καρδιά του διεθνούς 
κινήµατος αλληλεγγύης µε την Παλαιστίνη, συνειδητοποίησα το εξής: 
υπάρχουν 2 είδη κινηµάτων αλληλεγγύης  το ένα έχει νεοφιλελεύθερα ·
χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι είναι αλληλέγγυοι µε την Παλαιστίνη είτε 
απλά επειδή τους αρέσει, είναι µια όµορφη χώρα, καλοί άνθρωποι κλπ 
είτε για δικούς τους προσωπικούς λόγους. Το άλλο είναι το είδος 
κινήµατος που δεν κάνει την αλληλεγγύη σαν χόµπι  όχι, έχουν ως ·
αφετηρία τον αγώνα τους και αντλούν έµπνευση για τους δικούς τους 
εσωτερικούς αγώνες από τον αγώνα στην Παλαιστίνη βλέποντας την ως 
ένα από τα µέτωπα όπου αντιµετωπίζεται ο ιµπεριαλισµός, ο 
καπιταλισµός κι η αποικιοκρατία. Εποµένως, τρέφω µεγάλο σεβασµό για 
αυτό το είδος συντρόφων οι οποίοι εστιάζουν πραγµατικά στον αγώνα 
στο εσωτερικό της χώρας τους και γι'αυτό θεωρούν πολύ σηµαντικό το 
να είναι αλληλέγγυοι µε τον αγώνα των Παλαιστινίων. 

Όσον αφορά το πρώτο είδος αλληλεγγύης, γνώρισα πολλούς 
ανθρώπους που όταν τους έκανες κάποια ερώτηση για τη χώρα που 
ζουν, για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί δεν ήξεραν, και το 
χειρότερο, δεν ενδιάφερονταν, αλλά κατά τα άλλα νοιάζονταν πάρα 
πολύ για την Παλαιστίνη. Αυτοί προέρχονται κυρίως από το βορρά της 
Δύσης (δεν µιλάω γενικά αλλά για συγκεκριµένες περιπτώσεις και 
πολιτικά σκεπτικά), είναι άνθρωποι µε αποικιοκρατική νοοτροπία οπότε 
παρότι µπορεί να είναι προοδευτικοί, ελευθεριακοί αριστεροί, ακόµα και 
µε σοσιαλιστική συνείδηση, συµπεριφέρονται ως αποικιοκράτες χωρίς 
κι ίδιοι να το συνειδητοποιούν. Για παράδειγµα, όταν βρέθηκα σε µια 
εκδήλωση για την Παλαιστίνη και αφού θα τελείωνα την οµιλία µου, 
όλες οι ερωτήσεις θα κυµαίνονταν γύρω από το ποιά είναι η λύση για την 
Παλαιστίνη, εκείνοι θα πρότειναν τις δύο λύσεις κλπ. Και πάντοτε, η 
απάντηση µου ήταν ότι δεν είναι δουλειά τους να σκέφτονται λύσεις για 
την Παλαιστίνη, αυτό είναι δουλειά του παλαιστινιακού λαού  δεν είναι ·
αυτοί που θα µας παρέχουν τις λύσεις, ο ρόλος τους είναι να µας 
στηρίζουν εφόσον θεωρούν τον αγώνα µας κοινό µε τον δικό τους. 
Διαφορετικά, πρόκειται για αποικιοκρατικό τρόπο σκέψης. Εποµένως για 
µας είναι πολύ επικίνδυνο το οποιοδήποτε κίνηµα αλληλεγγύης εάν 
αυτό δεν σχετίζεται µε την εσωτερική κατάσταση στην εκάστοτε χώρα, η 
οποία µπορεί να µας επηρεάζει πάρα πολύ. Για παράδειγµα η Ελλάδα: 
τώρα υπάρχει η όλο και αυξανόµενη σχέση µεταξύ της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε το Ισραήλ σε όλα τα επίπεδα, οικονοµικό, κοινωνικό, 
πολιτικό, πολιτιστικό κλπ, µπορείς να δεις την ηγεµονία του Ισραήλ. 
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πέρυσι, όταν είδα ισραηλινά F-16 να 
πετούν πάνω από την Ακρόπολη. Αυτή είναι µια πολύ συµβολική 
κίνηση. 

Γι'αυτούς τους λόγους, όταν ακούµε µόνο για διαδηλώσεις 
αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης, ενάντια στον Τραµπ κλπ αλλά δεν 
οργανωνόµαστε ενάντια στην τοπική κυβέρνηση αυτό δεν είναι 
αποτελεσµατικό για εµάς τους Παλαιστίνιους, θα µπορούσε να είναι 
ακόµα και κακό  για παράδειγµα, µερικές φορές το κράτος έχει ως ·
µέθοδο το να µας αφήνει να διαδηλώνουµε διότι όταν διαδηλώνεις, 
µετά γυρνάς σπίτι αισθανόµενος κούραση, θεωρώντας πως έχεις κάνει 
κάτι για τον εαυτό σου προσωπικά. Φυσικά δεν απαξιώνω αυτή τη 
µορφή αγώνα, λέω µόνο ότι κάποιες φορές πρέπει να αναλύουµε το πώς 
ο εχθρός µας µπορεί να χρησιµοποιεί κάποιες τακτικές. Στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης προσφύγων που βρισκόµουν, διαδηλώναµε χιλιάδες 
άνθρωποι σε εβδοµαδιαία βάση, ποιός µας άκουγε όµως; σε ποιόν 
απευθυνόµασταν; Δεν εµφανιζόµασταν ούτε στα τοπικά ΜΜΕ κι όταν 
πηγαίναµε σπίτι κουρασµένοι, αισθανόµασταν ότι είχαµε κάνει κάτι για 
την Παλαιστίνη – στην ουσία όµως δεν είχαµε κάνει τίποτα. 

Συνοψίζοντας, το διεθνές κίνηµα αλληλεγγύης µπορεί να παίξει ένα 
πολύ σηµαντικό ρόλο αν, πρώτα και κύρια, εστιάσει στα κοινά σηµεία 
του αγώνα στην Παλαιστίνη µε τον αγώνα στη χώρα του και αν χτίσει ένα 
κίνηµα στο εσωτερικό των χωρών του ενάντια στην τρέχουσα 
κυβέρνηση, οποιαδήποτε κι αν είναι η κατάσταση. Ειδικά στην Ελλάδα 
(αφού είµαστε εδώ) ενίσχυση του αγώνα ενάντια στην τωρινή 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενάντια στους νεοναζί, ενάντια σε όλα αυτά 
καθώς όλα σχετίζονται µε το Ισραήλ και την εντεινόµενη σχέση τους 
(βλ.αγωγό και συµφωνία αερίου). Η Ελλάδα έχει αρχίσει να παίζει έναν 
αποικιακό και ιµπεριαλιστικό ρόλο στη Μέση Ανατολή ενώ ποτέ πριν 
δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ούτε καν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Για 
όλον τον αραβικό κόσµο η Ελλάδα δεν είναι µια αποικιοκρατική χώρα, 
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δεν είχε αποικιοκρατική ιστορία, για µας είναι µια χώρα πολύ κοντινή 
στον πολιτισµό µας κλπ. Αυτή η µετατροπή της Ελλάδας είναι ένα πολύ 
επικίνδυνο ιστορικό γεγονός και θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε κάθε 
τρόπο. 

Επιστρέφοντας στην πρώτη µορφή αλληλεγγύης θα ήθελα να δώσω 
άλλο ένα παράδειγµα: υπάρχουν κάποιοι Ισραηλινοί που πιστεύουν 
στον αγώνα µας και είναι ενάντια στο σιωνισµό αλλά δεν είναι έτοιµοι να 
αγωνιστούν µαζί µας. Για αυτούς, ή για αυτόν τον τρόπο σκέψης, 
θεωρούν ότι εµείς οι Παλαιστίνιοι πρέπει να τραβάµε όλα τα δεινά  οι 
ίδιοι όµως δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Γι'αυτό λοιπόν η έννοια της 
αλληλεγγύης ενέχει πολλούς κινδύνους  δεν πρέπει να µιλάµε µόνο για ·
τα κοινά στοιχεία του αγώνα µας, πρέπει να αγωνιζόµαστε και µαζί. Κι 
αυτό είναι διαφορετικό διότι αν αγωνιζόµαστε µαζί πρέπει να είµαστε 
έτοιµοι να πληρώνουµε και το ίδιο τίµηµα από κοινού. Γιατί λοιπόν 

υπάρχουν 7.000 πολιτικοί κρατούµενοι στην Παλαιστίνη; Μια από τις 
απαντήσεις, πέραν της κατοχής, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται. 
Γιατί δεν έχουµε αντίστοιχες καταστάσεις και σε άλλες χώρες; (Δεν λέω 
ότι εάν αγωνιζόµαστε πρέπει και να έχουµε 7.000 κρατούµενους, δεν 
θέλω να νοµιµοποιήσω κάτι τέτοιο, εξηγώ απλώς ότι πρέπει να 
πληρώνουµε µαζί το τίµηµα). Δεν µπορούµε απλά να λέµε: γιατί δεν 
υπάρχει αντίσταση τώρα στην Παλαιστίνη, ή, γιατί έχει αποδυναµωθεί η 
αντίσταση, ή σε πιο ακραίες περιπτώσεις, θέλω να πάω να πολεµήσω 
στην Παλαιστίνη γιατί είναι πολύ σηµαντικό, αλλά δεν κάνει κάποιος το 
ίδιο στη χώρα του; 

Δυστυχώς, δεν έχουµε φτάσει σε τέτοια επίπεδα ακόµα, ειδικά στην 
Ευρώπη, όπου τα κοινωνικο-πολιτικά κινήµατα και οι πολιτικές 
οργανώσεις είναι διαλυµένα. Εάν κοιτάξουµε πίσω στη δεκαετία του '70 
θα δούµε ότι τα πράγµατα ήταν πολύ διαφορετικά, αυτό όµως γιατί 
υπήρχαν ένοπλες επαναστατικές οργανώσεις σε όλο τον κόσµο, ικανές 
να επιτεθούν στο σύστηµα, όχι απλά αλληλέγγυες, και σήµερα το µόνο 
που µπορούµε να κάνουµε είναι να οργανώνουµε διαδηλώσεις; όχι, εάν 
έχουµε πολιτικούς κρατούµενους στην Ελλάδα και παντού πρέπει να 
οργανωθούµε ως κίνηµα αλληλεγγύης προς πάσα κατεύθυνση, να 
προβούµε σε δράσεις για την απελευθέρωση τους διαφορετικά η 
αλλλεγγύη µας δεν θα είναι ουσιαστική. Γι'αυτό όταν παίρνουµε ένα 
µήνυµα αλληλεγγύης από έναν πολιτικό κρατούµενο στις ελληνικές 
φυλακές αυτό είναι πιο σηµαντικό για εµάς από όλες τις ανακοινώσεις 
των πολιτικών οργανώσεων µαζί γιατί αυτός ο άνθρωπος σ'αυτή τη 
χώρα πληρώνει ένα υψηλό τίµηµα – αυτό δε σηµαίνει φυσικά ότι οι 
πολιτικές οργανώσεις δεν είναι σηµαντικές, απλά εξηγώ τη διαφορά 
όπως ενός Παλαιστίνιου στη φυλακή κι ενός Παλαιστίνιου που απλά 
µιλάει στην τηλεόραση. 

Γι'αυτό λοπόν έχουµε τόσου πολλούς κρατούµενους, επειδή η 
κατάσταση στην Παλαιστίνη είναι πολύ δύσκολη  για παράδειγµα ·
σήµερα στην Παλαιστίνη, εάν πετάξεις πέτρα,θα µπεις στη φυλακή για 20 
χρόνια. Εδώ στην Ελλάδα, εάν διαπράξεις κάτι πολύ µεγαλύτερο θα 
µπεις στη φυλακή για όσο καιρό ορίζει ο νόµος. Δεν χρησιµοποιούµε τη 
δικαιολογία ότι υπάρχει διαφορά εδώ ή εκεί  όχι, όλοι µας είµαστε το ·
ίδιο και εδώ ο αγώνας είναι πιο σηµαντικός. Μπορεί η Παλαιστίνη και το 
Κουρδιστάν να είναι από τα κυριότερα µέτωπα που αντιστέκονται 
ενάντια στον ιµπεριαλισµό, εδώ όµως είµαστε µέσα στον ιµπεριαλισµό, 
µέσα στην κοιλιά του κήτους, και ειδικά στην Ελλάδα, έχουµε έναν 
σηµαντικότερο ρόλο που µπορούµε να παίξουµε  από δω µπορούµε να ·
αγωνιστούµε πιο αποτελεσµατικά για να βοηθήσουµε τον αγώνα εκτός 
γιατί βρισκόµαστε στο κέντρο του προβλήµατος. Εµείς ως Παλαιστίνιοι 
δεν αναγνωρίζουµε τον εχθρό µόνο βρισκόµενο στο Τελ Αβίβ και τους 
εποικισµούς  ποιοί χρηµατοδοτούν αυτούς τους εποικισµούς; ποιός ·
πληρώνει χρήµατα για όλα αυτά; ο εχθρός βρίσκεται εδώ, είναι οι 
ευρωπαϊκές τράπεζες. Πού είναι τα κεντρικά γραφεία του σιωνιστικού 

λόµπι και της οικονοµίας του; είναι εδώ στην Ευρώπη, όχι στο Ισραήλ. Οι 
αποφάσεις λαµβάνονται εδώ, οι ισραηλινοί στρατιώτες που σταµατάνε 
τους ανθρώπους στα µπλόκα, που σκοτώνουν παιδιά στο δρόµο, που 
ελέγχουν τις φυλακές κλπ, από πού προέρχονται; Όχι από τον ουρανό  ·
είναι δυτικοί αποικιοκράτες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και 
άλλες αποικιοκρατικές χώρες. Εποµένως, πρέπει να δράσουµε άµεσα  οι ·
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες παραµένουν σιωπηλές για την 
κατεχόµενη Παλαιστίνη, είναι συνένοχες για κάθε σταγόνα αίµατος που 
χύνεται στην Παλαιστίνη, στις Φιλιππίνες, στη Λατινική Αµερική και 
παντού. Έτσι λοπόν, όσο σηµαντική είναι η αντίσταση στην Παλαιστίνη 
και το Κουρδιστάν, τόσο σηµαντική είναι και στην Αθήνα, τις Βρυξέλλες, 
το Βερολίνο κλπ. 

Κλείνοντας, γι'αυτούς τους λόγους το σύστηµα και οι ιµπεριαλιστές 
σήµερα έχουν δηµιουργήσει αυτό το σκηνικό "αντιτροµοκρατίας", ότι 
πολεµούν το Ισλάµ  η Αριστερά, οι προοδευτικοί, οι οργανώσεις που ·
πιστεύουν στον ένοπλο αγώνα δεν τον διεξάγουν  το µόνο που κάνουν ·
είναι να γράφουν βιβλία και να δηλώνουν πόσο πολύ πιστεύουν σ'αυτό 
-το οποίο είναι πολύ σηµαντικό και το χρειαζόµαστε- αλλά περισσότερο 
χρειαζόµαστε ανθρώπους που θα θέσουν τον ένοπλο αγώνα σε 
εφαρµογή, που θα αντιµετωπίσουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. 
Οπότε ναι, το κίνηµα σήµερα βρίσκεται σε δυσµενέστερη θέση απ'ότι το 
'70, αλλά υπάρχουν ακόµα άνθρωποι που θυσιάζονται  αυτοί οι 7.000 ·
πολιτικοί κρατούµενοι στις ισραηλινές φυλακές θυσιάζονται κάθε µέρα, 
οι µάρτυρες στην Παλαιστίνη θυσιάζονται, οι οικογένειές τους 
θυσιάζονται γι'αυτό πρέπει να δούµε τους εαυτούς µας ως ίσους σε όλα 
τα επίπεδα και να θυσιαστούµε µαζί στον αγώνα, διαφορετικά θα 
υπάρχει αδικία και ανισότητα µέσα στο ίδιο µας το κίνηµα. 

 Στα 50 χρόνια ύπαρξής του, το PFLP έπαιξε κοµβικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της ένοπλης κοµµουνιστικής αντίστασης και της 
επαναστατικής αριστεράς στην Παλαιστίνη και τη Μέση Ανατολή. 
Ποιά θεωρείτε πως είναι τα αίτια της υποχώρησης της επαναστατικής 
αριστεράς στη Μέση Ανατολή, µε την ανάδυση οργανώσεων του 
πολιτικού Ισλάµ;

Όσον αφορά λοιπόν την τελευταία ερώτηση: ναι, το PFLP έπαιξε έναν 
πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ένοπλης αντίστασης, δεν ήταν 
όµως µόνο κοµµουνιστική. Το PFLP είναι κοµµουνιστική οργάνωση είναι 
όµως ταυτόχρονα και κοινωνικό κίνηµα. Όταν πρωτοξεκίνησε το Λαϊκό 
Μέτωπο, ήταν µια ευρεία δηµοκρατική οργάνωση  είµαστε σοσιαλιστές, ·
πιστεύουµε στον κοµµουνισµό, κινητοποιούµε όµως τις λαϊκές µάζες για 
να συµµετάσχουν στον ένοπλο αγώνα. Δεν είναι λοιπόν µόνο 
κοµµουνιστικό αλλά είναι ένα παλαιστινιακό εθνικοαπελευθερωτικό 
µαζικό κίνηµα µε ανθρώπους που είναι µέλη του ακόµα κι αν δεν είναι 
κοµµουνιστές. 

Επιπλέον, το PFLP έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο και στην οικοδόµηση 
του σοσιαλισµού και της αριστεράς στην παλαιστινιακή κοινωνική ζωή. 
Συνεισέφερε πολύ στη µετατροπή της παλαιστινιακής κοινωνίας σε 
σοσιαλιστική κοινωνία. Εάν πάει τώρα κάποιος στην Παλαιστίνη, θα δει 
τους Παλαιστίνιους να είναι σοσιαλιστές και κοµµουνιστές στην 
καθηµερινότητά τους χωρίς να ξέρουν ότι το κάνουν αυτό γιατί αυτός 
είναι ο τρόπος ζωής τους. Για παράδειγµα, σε επίπεδο ισότητας, οι 
γυναίκες συµµετέχουν στον αγώνα και συνεισφέρουν σ'αυτόν, 
κερδίζουν τα δικαιώµατά τους µέσα από τον αγώνα (δεν λέω πως τώρα 
στην Παλαιστίνη υπάρχει απόλυτη ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών) αλλά ο αγώνας των γυναικών θα εµπνεύσει και θα είναι πιο 
σηµαντικός γιατί ακριβώς είναι κοµµάτι του  σε πολιτιστικό επίπεδο, ·
συνεισέφεραν στο να κρατήσουµε την κληρονοµιά µας, την κουλτούρα 
µας (για παράδειγµα στους χορούς όπου άνδρες και γυναίκες χορεύουν 
µαζί), στην παραδοσιακή µουσική, κλπ. 

Χτίσαµε µια τέτοια οργάνωση η οποία συνεισφέρει στον αγώνα χωρίς 
να σχετίζει όλες αυτές τις οργανώσεις (πολιτιστικές, κλπ) απευθείας στο 
πολιτικό µας κόµµα, έτσι ώστε οι οργανώσεις αυτές να έχουν πλατύ 
χαρακτήρα, κρατώντας όµως τον τρόπο σκέψης µας και την ανάλυση 
µας. Οι οργανώσεις αυτές δηλαδή δεν σχετίζονται άµεσα µε κάποιο 
πολιτικό κόµµα έτσι ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν πιο ανοιχτοί στο να 
εισέρχονται σ'αυτές, όταν όµως εισέρχονται εµπνέονται από τον τρόπο 
σκέψης µας κι έτσι γίνεται η µετάβαση του παλαιστινιακού λαού στο 
σοσιαλιστικό τρόπο ζωής και κουλτούρας. 

Όσον αφορά τον ένοπλο αγώνα, το PFLP ενέπνευσε πολλές αραβικές 
πολιτικές επαναστατικές οργανώσεις που συµµετείχαν στον ένοπλο 
αγώνα στο Οµάν, την Υεµένη, τη Δυτική Σαχάρα, την Τουρκία, το 
Κουρδιστάν, κλπ  υποστηρίξαµε τον κουρδικό αγώνα από την αρχή, ·
ανοίξαµε στρατόπεδα ένοπλης εκπαίδευσης για τους Κούρδους 
συντρόφους στο Λίβανο και τη Συρία, τους παρείχαµε οπλισµό  ·
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Στις 10 Μάρτη του 2010, παραµονή γενικής απεργίας, 
πέφτει νεκρός σε ένοπλη συµπλοκή µε τους ένστολους 
υπηρέτες της αστικής τάξης, ο αναρχικός και µέλος του 
Επαναστατικού Αγώνα Λάµπρος Φούντας, κατά τη 
διάρκεια προπαρασκευαστικής ενέργειας της 
Οργάνωσης.
Ο Λάµπρος πέθανε µε το όπλο στο χέρι, όπως ακριβώς 
έζησε: όρθιος, αντιστεκόµενος, µαχόµενος για µια 
ανθρώπινη κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης, χωρίς 
κράτος και εκµετάλλευση. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο 
θα θυµόµαστε τη ζωή και το θάνατο του Λάµπρου σε κάθε 
σηµείο της ταξικής πάλης: στις εργατικές κινητοποιήσεις, 
στις απεργίες, στις αντιφασιστικές δράσεις, στις δοµές 
αλληλεγγύης, στις συγκρούσεις µε τα µαντρόσκυλα του 
κεφαλαίου, στις αντάρτικες ενέργειες. Σ’ αυτή τη δύσκολη 
ιστορική συγκυρία, ο Λάµπρος θα είναι πάντα δίπλα µας, 
εκεί που χτίζεται ένα οδόφραγµα απέναντι στην επέλαση 
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, εκεί που υψώνεται η 
αξιοπρέπεια της ανθρώπινης αντίστασης, εκεί που χτίζεται 
ένας καινούριος κόσµος. Ο Λάµπρος θα είναι πάντα δίπλα 
µας, στους αγώνες για την κοινωνική Επανάσταση, για την 
Αναρχία και τον Κοµµουνισµό.

8 χρόνια απο το θάνατο 
του αναρχικού, 
µέλους του Ε.Α. 
Λάµπρου Φούντα

είµασταν όχι µόνο αλληλέγγυοι αλλά σε άµεση επαφή µε τους Ιάπωνες 
κοµµουνιστές, µε συντρόφους στις Φιλιππίνες, στην Ευρώπη σε Ελλάδα, 
Ιταλία, Γαλλία, κλπ όπου υπήρχαν συγκεκριµένες επαναστατικές ένοπλες 
οργανώσεις που βοήθησαν πολύ τον παλαιστινιακό αγώνα  µιλούσαµε µε ·
αυτές τις οργανώσεις για το πώς βλέπουν να σχετίζεται ο αγώνας µας µε τον 
αγώνα στο εσωτερικό των χωρών τους, τί ρόλο θα µπορούσαν να παίξουν ως 
"µέλη" του συστήµατος (πιο σηµαντική κι από την Ευρώπη είναι η θέση της 
Ελλάδας σ'αυτή την περιοχή ως κοµµάτι της Μεσογείου και δίπλα στη Μέση 
Ανατολή).

Ο ρόλος όλων αυτών σε συνδυασµό µε την έλλειψη της Αριστεράς και των 
κινηµάτων, οδήγησαν στην εξαφάνιση των επαναστατικών κινηµάτων στη 
Μέση Ανατολή. Οι µόνες αριστερές ένοπλες δυνάµεις στον αραβικό κόσµο 
σήµερα είναι το PFLP και το PKK. Μακάρι να υπήρχαν κι άλλες οργανώσεις 
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν – γι'αυτό έχουµε και την εµφάνιση του ISIS. Το 
ISIS δηµιουργήθηκε από τη CIA, το FBI, τη Mossad και τα αραβικά αντιδραστικά 
καθεστώτα, ας σκεφτούµε όµως πιο βαθειά: ποιά είναι τα µέλη του; ποιοί είναι 
αυτοί που στρατολογεί; Οι µαχητές του ISIS είναι άνθρωποι που προέρχονται 
από το πιο καταπιεσµένο κοµµάτι του αραβικού κόσµου (κι όχι µόνο του 
αραβικού), είναι οι πιο φτωχές, εξαθλιωµένες τάξεις τις οποίες η Αριστερά 
σήµερα αγνοεί και δεν ενδιάφερεται να οργανώσει. Για παράδειγµα, που 
οργανώνεται η Αριστερά στην Ελλάδα, την Τυνησία ή την Τουρκία; Κυρίως 
µέσα στα πανεπιστήµια, διοργανώνοντας διαλέξεις, εκδηλώσεις, 
βιβλιοπαρουσιάσεις, κλπ, όλα σχετικά µε τη γνώση  δεν πηγαίνει όµως στους ·
εξαθλιωµένους, δεν προσπαθεί να οργανωθεί µαζί τους ακριβώς επειδή είναι 
δύσκολο  σήµερα, είναι η ελίτ που κυριαρχεί µες την Αριστερά κι αυτό είναι ·
πολύ επικίνδυνο. Από τη δική µας οπτική, θεωρούµε πως οι µόνοι που 
µπορούν να ηγηθούν της Αριστεράς και των κοµµουνιστικών οργανώσεων 
είναι οι καταπιεσµένοι, κι όχι οι αστοί κι οι µεσο-αστοί που συµµετέχουν στον 
αριστερό/κοµµουνιστικό αγώνα. Εποµένως, όταν οργανώσεις όπως το ISIS 
οργανώνουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί είναι έτοιµοι να πολεµήσουν  το ·
ISIS δεν οργανώνει τους µαχητές του λέγοντας τους πως πρέπει να σκοτώσουν 
όλους τους Ευρωπαίους  όχι, λέει πως πρέπει να σκοτώσουν τους ·
αποικιοκράτες, αυτούς που τους επιβάλλουν την κατοχή, οι ίδιοι είναι 
καταπιεσµένοι και πρέπει να πάρουν τις ζωές τους πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι, οι 
µαχητές, οι οικογένειές τους, υπήρξαν µέλη του PFLP, του σοσιαλισµού, του 
ένοπλου επαναστατικού κινήµατος στον αραβικό κόσµο τη δεκαετία του '70. 
Σήµερα, τα υψηλόβαθµα στελέχη του ISIS προέρχονται από την Τυνησία  και το ·
'70 και το '80 αυτοί που πρωτοστάτησαν στην παλαιστινιακή επανάσταση ήταν 
σε µεγάλο µέρος από την Τυνησία. Προέρχονται από τις ίδιες ακριβώς τάξεις και 
ίσως κι από τις ίδιες οικογένειες. 

Οπότε λοιπόν ναι, το ISIS είναι κακό, δηµιουργήθηκε από µεγάλες 
Υπηρεσίες Πληροφοριών, αλλά προκειµένου να πολεµήσουµε το ISIS πρέπει 
να το αντιµετωπίσουµε όχι ως µια οργάνωση αλλά ως κάτι συνολικότερο  ·
πρέπει να πάµε στις εξαθλιωµένες τάξεις, να οργανωθούµε µαζί τους, να τους 
δώσουµε το χώρο να ηγηθούν του αγώνα επειδή αυτοί είναι οι µόνοι που είναι 
ικανοί για κάτι τέτοιο, είναι αυτοί που δεν θα προδώσουν µε τίποτα το σκοπό 
µας, δεν έχουν να χάσουν τίποτα, τα έχουν χάσει ήδη όλα κι είναι έτοιµοι να 
θυσιαστούν πολύ περισσότερο απ'ότι η ελίτ µέσα στο κίνηµά µας. Η ελίτ µπορεί 
να παίξει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο, αλλά δεν µπορεί να είναι η επαναστατική 
πρωτοπορία του κινήµατος. 

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Ελλάδα µε τον ΣΥΡΙΖΑ – οι ηγέτες του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η ελίτ. Δεν είναι φτωχοί εργάτες που ξεγελάστηκαν από το 
ΣΥΡΙΖΑ και συµβιβάστηκαν µε την ΕΕ  είναι αστοί και µεσο-αστοί, είναι ·
πλούσιοι. Είναι αυτοί σε θέση να θυσιαστούν; Φυσικά και όχι, θα σε 
πουλήσουν γιατί ακριβώς δεν πρόκειται να θυσιαστούν. 

Για να επιστρέψω στη Μέση Ανατολή  όπως και το '70 έτσι και σήµερα ·
είµαστε και πάλι υπό αποικιοκρατία  από την Ελλάδα ως την Παλαιστίνη, οι ·
αµερικανικές, ισραηλινές κι ευρωπαϊκές βάσεις βρίσκονται παντού. Είναι στην 
Ελλάδα υπό το ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία  ·
κατέστρεψαν το Κατάρ, τη Λιβύη και πάει λέγοντας. Έχουµε επιστρέψει δηλαδή 
και πάλι σε ένα αποικιοκρατικό, ιµπεριαλιστικό καθεστώς  οι τωρινές ·
κυβερνήσεις αυτών των χωρών είναι απλά οι µαριονέτες  έχουµε από τη µια τα ·
αραβικά αντιδραστικά καθεστώτα κι από την άλλη την αριστερή προδοσία. 

Προκειµένου λοιπόν να ξεσκεπάσουµε και να αντιµετωπίσουµε όλα αυτά, 
δεν χρειαζόµαστε µόνο ένα αριστερό, σοσιαλιστικό, µαζικό κίνηµα αλλά 
χρειαζόµαστε µια ένοπλη επαναστατική οργάνωση που θα πιστεύει στον 
ένοπλο αγώνα για να φέρουµε την αλλαγή, για να προστατεύσουµε τους 
λαούς µας και το σοσιαλιστικό κίνηµα διαφορετικά δεν θα υπάρξει τέτοιο  θα ·
είναι όπως τώρα στην Τουρκία µε τις µαζικές συλλήψεις, όπως συµβαίνει και 
στο Ισραήλ. Ποιά είναι η διαφορά σήµερα µεταξύ του Ερντογάν και του Ισραήλ; 
Χιλιάδες πολιτικοί ακτιβιστές είναι στη φυλακή. Ποιόν έχουν να φοβηθούν 
αυτά τα καθεστώτα; κανέναν, διότι δεν υπάρχει καµιά αριστερή οργάνωση 
σήµερα στο εσωτερικό τους έτοιµη να έρθει αντιµέτωπη µε αυτά. Εποµένως, 
πώς θα αντιµετωπίσουµε τη Γερµανία, τις ΗΠΑ κι όλες τις άλλες µεγάλες 
ιµπεριαλιστικές και καπιταλιστικές δυνάµεις στον κόσµο; Εάν οι λαοί µας δεν 
κινητοποιηθούν, εάν οι λαοί µας δεν οπλιστούν, δεν θα δικαιωθούµε ποτέ.      

Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΖΕI 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

φύλλο 1ο Απρίλης 2018   

«Είναι µερικοί άνθρωποι
που θα έπρεπε να υπάρχουν βουνά
για να κρατάνε το όνοµά τους µες το χρόνο.
Οι επιτάφιες στήλες δεν είναι αρκετά ψηλές…»
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συνέχεια από σελ 5 

Με τη παρουσία εκατοντάδων συντρόφων και συντροφισσών πραγµατοποιήθηκε 
την Πέµπτη 1 Φλεβάρη, στο κτίριο Γκίνη του Πολυτεχνείου, η εκδήλωση 
“Καπιταλιστική Κρίση-Πόλεµος-Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης. Πολιτική 

Συγκρότηση-Ταξική Οργάνωση-Επαναστατική Προοπτική. Aπό το Χθες στο Σήµερα”, µε τη 
συµµετοχή του συντρόφου Μαουρίτσιο Φερράρι, µέλος του “ιδρυτικού πυρήνα” των Ερυθρών 
Ταξιαρχιών και πρώην πολιτικoύ κρατούµενου για 30 χρόνια στις ιταλικές φυλακές. Η 
εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ταξική Αντεπίθεση (Οµάδα Αναρχικών και 
Κοµµουνιστών) και τις εκδόσεις ΜΟΛΟΤ µε αφορµή την κυκλοφορία του βιβλίου “Η 
Επανάσταση δεν είναι ένα επίσηµο γεύµα. Μια συζήτηση µε τον Μαουρίτσιο Φερράρι”.

Για σχεδόν 3 ώρες, ο σύντροφος όρθιος, µε αστείρευτη ενέργεια και πολιτική διαύγεια 
αναφέρθηκε αναλυτικά σε µια αγωνιστική διαδροµή µισού αιώνα και ανέτρεξε 
εµπεριστατωµένα στις ρίζες της κοινωνικής πόλωσης και της προλεταριακής 
ριζοσπαστικοποίησης, στις διάφορες µορφές της πολιτικής συγκρότησης και της εργατικής 
οργάνωσης, στην επιρροή που ασκήθηκε από το διεθνές πλαίσιο των αντιαποικιακών-
αντιιµπεραλιστικών αγώνων, στην όσµωση και τους κοινούς αγώνες µέσα στις φυλακές 
πολιτικών και κοινωνικών κρατούµενων, στο πέρασµα από τη σύγκρουση στο πεδίο Εργασίας-
Κεφαλαίου στο συνολικότερο πεδίο της επίθεσης στην καρδιά του Κράτους. Χωρίς να 
υπαναχωρεί ούτε στιγµή από την αξία του ένοπλου αγώνα και της µαχητικής δράσης, την 
διαλεκτική σχέση τους µε τον διαχρονικά εξελισσόµενο ταξικό πόλεµο και την ευρύτερη 
αντικαπιταλιστική-αντιιµπεριαλιστική πάλη, εντόπισε το 1980 ως το σηµείο καµπής και δεν 
φοβήθηκε να αρθρώσει την λέξη “ήττα” σηµειώνοντας ότι “η ήττα δεν αφορούσε µόνο τις 
Ερυθρές Ταξιαρχίες αλλά ολόκληρη την εργατική Τάξη”, και ήρθε µέσα από την καπιταλιστική 
αναδιάρθρωση, τους νόµους “περί διαχωρισµού και µετάνοιας” και το µόνιµο καθεστώτος 
έκτακτης ανάγκης που φτάνει ως τις µέρες µας. Όντας ακόµα ενεργός στο κίνηµα, αναφέρθηκε 
αναλυτικά σε αγώνες που εξελίσσονται στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια (αγώνες µεταναστών 
εργατών στον κλάδο του logistics, για το δικαίωµα στη στέγη, ενάντια στον πόλεµο κα).

Με τα λόγια του αλλά και συνολικά µε την ολιγοήµερη αγωνιστική παρουσία του εδώ στην 
Αθήνα, µε τη συµµετοχή του στην συγκέντρωση στο Εφετείο ενάντια στην έκδοση του αγωνιστή 
από την Τουρκία Mehmet Dogan και την µοτοπορεία Αλληλεγγύης στον αναρχικό σύντροφο 
Γρηγόρη Τσιρώνη στις 2/2 καθώς και στη διεθνιστική-αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της 
Αθήνας στις 3/2- µε τη σεµνότητα του –το χαρακτηριστικό γνώρισµα κάθε ατόφιου αγωνιστή- και 
την αλύγιστη πίστη του στην επαναστατική προοπτική, ο σύντροφος Μαουρίτσιο µας πρόσφερε 
πολύτιµα πολιτικά διδάγµατα και µαθήµατα ζωής. Και όπως έγραψε κι ένας σύντροφος: Τέτοιοι 
άνθρωποι µόνο δύναµη κ ελπίδα µπορούν να δώσουν σε µας…

Σ’ ευχαριστούµε Σύντροφε!

ΥΓ: Τον Γενάρη του 2012, µετά την αποφυλάκιση του το 2004 έπειτα από 30 χρόνια 
εγκλεισµού, ο Μαουρίτσιο διώχθηκε -µαζί µε άλλους 45 αγωνιστές και αγωνίστριες του 
κινήµατος ΝΟ ΤAV- και προφυλακίστηκε, ενώ το Γενάρη του 2015 καταδικάστηκε -πρωτόδικα- 
από την ιταλική αστική δικαιοσύνη σε ποινή κάθειρξης 4 1/2 χρόνων, για τη συµµετοχή του -µαζί 
µε χιλιάδες διαδηλωτές- στις µαζικές πολύωρες συγκρούσεις στις 27/6/11 και τις 3/7/11 µε τις 
δυνάµεις καταστολής που φρουρούσαν το εργοτάξιο του Chiomonte στη Val di Susa της βόρειας 
Ιταλίας. Προσεχώς αναµένεται η εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο, όπου µια πιθανή 
επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης ενδέχεται να οδηγήσει και πάλι τον 73χρονο σύντροφο, 
πίσω στα κελιά των ιταλικών φυλακών.

Η Επανάσταση δεν είναι ένα επίσηµο γεύµα
Μια συζήτηση µε τον Μαουρίτσιο Φερράρι

δολοφόνοι  θα εξαπολύσουν 
χηµικό πόλεµο και θα προβούν σε 
ξυλοδαρµούς και προσαγωγές. Στις 
11/12 δύο από τους συλληφθέντες, 
ξυλοκοπηµένοι από τους µπάτσους 
και φορτωµένοι µε κακουργηµατι-
κές κατηγορίες θα προφυλακιστούν 
από την  “αδέκαστη” αστ ική 
δικαιοσύνη. 

Ÿ Αθήνα 7/12/17 

Δ ι α δ ή λ ω σ η  ε κ α τ ο ν τ ά δ ω ν 
συντρόφων-συντροφισσών στο 
αστυνοµοκρατούµενο κέντρο 
ενάντια στην επίσκεψη του φασίστα 
Ερντογάν, καλεσµένη από οµάδες, 
συλλογικότητες και οργανώσεις 
αναρχικών και κοµµουνιστών, 
αγωνιστών από την Ελλάδα, την 
Τουρκία και το Κουρδιστάν. 

Ÿ Γενική Απεργία 14/12/17 

Με συµµετοχή λίγων χιλιάδων 
διαδηλωτών η απεργιακή πορεία 
στο κέντρο της Αθήνας, στα πλαίσια 
της 24ωρης Γενικής Απεργίας που 
κυρήχθηκε από τις ξεπουληµένες 
ηγεσίες ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Στη διαδήλω-
ση που ξεκίνησε από την Πατησίων 
και ολοκληρώθηκε στα Προπύ-
λαια, συµµετείχαν µπλοκ πρωτο-
βάθµ ιων  σωµατε ίων  βάσης , 
αναρχικών-αντιεξουσιαστικών 
συλλογικοτήτων, αριστερών-
κοµµουνιστικών οργανώσεων και 
φ ο ι τ η τ ι κ ώ ν  σ χ η µ ά τ ω ν .  Μ ι α 
απεργιακή κινητοποίηση αναµφίβο-
λα κατώτερη των περιστάσεων, µε 
δεδοµένη τη νέα σφαγη εργατικών-
λαϊκών δικαιωµάτων και κατακτήσ-
εων που εξαπέλυσε η κυβερνώσα 
"αριστερά" του κεφαλαίου µαζί µε 
το ακροδεξιό δεκανίκι της, καθ' 
υπόδειξη των ιµπερια-ληστών 

"δανειστών" και της ντόπιας αστικής 
τάξης. Η πορεία χρωµατίστηκε από 
τις ψιλές που άρπαξε γνωστός 
παιδεραστής πρώην βουλευτής της 
ΝΔ, από µερικές σφυριές στις 
βιτρίνες των πολυτελών κοσµηµα-
τοπωλείων της Πανεπιστηµίου και 
από τις φθορές σε χρηµαταποστο-
λή, ο οδηγός της οποίας είχε την 
εµπνευσµένη ιδέα να διασχίσει την 
οδό Οµήρου περνώντας κάθετα 
µέσα από το σώµα της διαδήλωσης 
(!), τη στιγµή που αυτή κατηφόριζε 
προς τα Προπύλαια, καθώς και από 
την καταστροφή συστηµάτων 
ε λ έ γ χ ο υ  τ ο υ  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ 
εισιτηρίου στο σταθµό του Μετρό 
Πανεπιστήµιο. 

Ÿ Ηλιούπολη (Αθήνα) 16/12/17 

Συγκέντρωση Αλληλεγγύης της 
Συνέλευσης ενάντ ια στη νέα 

αντιτροµοκρατική εκστρατεία: 
υπόθεση “ληστές του Διστόµου” µε 
τη συµµετοχή περίπου 150 αλλη-
λέγγυων στην πλ. Ανεξαρτησίας και 
πορεία µέχρι το σπίτι του αναρχικού 
συντρόφου Γρηγόρη Τσιρώνη που 
µετά την παρέλευση του 18µηνου 
“απελευθερώθηκε” για να φυλακι-
στεί στο σπίτι του, αφού του είχε 
επιβληθεί η κατ' οίκον κράτηση, η 
οποία τελικά και αντικαταστάθηκε 
από αυστηρούς περιοριστικούς 
όρους στις 7/2/18. 

Ÿ Πρωτοχρονιά 2018 

Εκατοντάδες  σύντροφο ι  κα ι 
συντρόφισσες αλλάζουν τη χρονιά 
έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού 
και άλλα “καταστήµατα κράτησης” 
(Λάρισα, Βόλος κ.α). Στην Αθήνα 
πραγµατοποιείται συγκέντρωση 
Αλληλεγγύης στους έγκλειστους 

συνέχεια στη σελ 12
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τον κλάδο του εµπορίου παρατηρείται τα τελευταία χρόνια Σµια εντεινόµενη επίθεση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Η 
κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, τα ελαστικά και 

απλήρωτα ωράρια, οι µαζικές απολύσεις και η τροµοκρατία των 
αφεντικών είναι πλέον καθηµερινό φαινόµενο.

Φυσικά η επίθεση δεν περιορίζεται στο συγκεκριµένο κλάδο αλλά 
διαπερνά συνολικά τον κόσµο της εργασίας.

Χαρακτηριστικά, η υφαρπαγή του Δώρου Χριστουγέννων µε 
απειλή απόλυσης από το κατάστηµα ''brothers in law'' στην Λάρισα, η 
εργοδοτική τροµοκρατία στα Market in στα Γιάννενα και η τοποθέτηση 
µπράβων έξω από το µαγαζί εν'ώρα διαδήλωσης. Η επιβολή 6µερων 
ατοµικών συµβάσεων στα MEDIA MARKT και τα LAPIN, οι µαζικές 
απολύσεις και η κατάργηση των απεργιών συνθέτουν το σκηνικό 
στους χώρους δουλειάς.

Ασφαλώς, όλα τα παραπάνω γίνονται για το <καλό της χώρας>. 
''Για να έρθουν επενδύσεις και να γίνει η οικονοµία ανταγωνιστική'', 
πρόσφορο έδαφος για κάθε λογής κοράκια, που ψάχνουν το επόµενο 
φθηνό εργατικό δυναµικό για να ξεσκίσουν.

Μιλώντας για ανταγωνισµό σαφώς αντιλαµβανόµαστε ότι κάθε 
φορά που ακούµε αυτή τη λεξη θα περάσει πάνω από τις πλάτες του 
εργαζόµενου λαού..µε ότι αυτό συνεπάγεται

<<Οι όποιες αυξήσεις µισθών δεν πρέπει να πλήττουν την 
ανταγωνιστικότητα>> δήλωση του Σύνδεσµου Ελλήνων Βιοµήχανων.

Η συγκυβέρνηση Σύριζα-Ανελ. υπακούοντας κατά λέξη τις εντολές 
των δανειστών και φέρνοντάς τες στα µέτρα της ντόπιας αστικής τάξης, 
ψηφίζει αντεργατικά νοµοσχέδια. Φορτώνει εισφορές κατά των 
εργαζοµένων , καταργεί δικαιώµατα µε αποκορύφωµα αυτόν της 
απεργίας.

Πρωτοπόρα στην εφαρµογή των νέων αντεργατικών συνθηκών 
είναι τα MCARTHOURGLEN και FACTORY OUTLET, όπου κατάργησαν 
την εθιµοτυπική αργία της 2 Γενάρη, ανοίγοντας τα καταστήµατα τους. 
Ενώ τα PUBLIC βρήκαν µπροστά τους τις κινητοποιήσεις των 
εργαζοµένων και παρέµειναν κλειστά , παρ'ότι τις αρχικές τους 
φιλοδοξίες.

Κινητοποιήσεις όπως αυτές που πραγµατοποιήθηκαν στις 2 Γενάρη 
και οι κυριακάτικες απεργιακές περιφρουρήσεις στην Ερµού µας 
αποδεικνύουν ότι µόνο µε αποφασιστικό και διαρκές αγώνα στήνουµε 
αναχώµατα στις ορέξεις των αφεντικών.

Να παλέψουµε για να πάρουµε ότι µας ανήκει πίσω. Να 
οργανωθούµε στους χώρους δουλειάς, να στήσουµε αναχώµατα στα 
αφεντικά.

Γιατί µόνο τότε θα µας αντικρίσουνε σοβαρά, όταν είµαστε 
ενωµένοι!

Ÿ Kυριακή 5/11/17 

Απεργία στον κλάδο του εµπορίου. Στην 
Αθήνα, κατά τη διάρκεια της Συγκέντρωσης 
που είχε καλέσει το Συντονιστικό δράσης 
ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης 
αργίας και στα «απελευθερωµένα» ωράρια 
πραγµατοποιήθηκαν πολύωρες απεργιακές 
περιφρουρήσεις σε αρκετά καταστήµατα 
(Ζara, H&M, Mango, Lapin House, Ths κ.ά.) 
της  οδού Ερµού.  E ί χαν  προηγηθε ί 
παρεµβάσεις -στις 13 και 22/10- στην 
εµπορική περιοχή του Ρέντη και στην 
εµπορική ζώνη του αεροδροµίου Ελ.Βενιζέ-
λος.

Ÿ Κυριακή 17/12/17

Απεργία στον κλάδο του Εµπορίου. Απεργιακή Συγκέντρωση στο 
Σύνταγµα (Ερµού και Βουλής) του Συντονιστικού Δράσης.

Ÿ Ρέντης (Αθήνα) 2/1/18 

Συγκέντρωση και Παρέµβαση του Συντονιστικού δράσης ενάντια στην 
κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και στα «απελευθερωµένα» ωράρια 
µέσα κι έξω από τα Factory Outlet στην οδό Πειραιώς, ενάντια στην 
καταπάτηση της κατ' έθιµο Αργίας (στον κλάδο του εµπορίου) στις 2/1.

Ÿ Αθήνα Κυριακή 
14/1/18 

Κατά  τη  δ ιάρκε ια 
Απεργίας στον κλάδο 
του  εµπορ ίου ,  το 
Συντονιστικό Δράσης 
οργανώνει συγκέν-
τ ρ ω σ η - α π ε ργ ι α κ ή 
περιφρούρηση στα 
Factory Outlet στο 
Ρ έ ν τ η ,  κ α τ ά  τ η 
διάρκεια της οποίας 
πραγµατοποιείται στο 
πάρκινγκ του καταστή-
µατος -µπροστά στα 

έκπληκτα µάτια των άπραγων καταναλωτών- ανοιχτή εργατική συνέλευ-
ση, µε τη συµµετοχή εµποροϋπαλλήλων και άλλων εργαζοµένων.

Κατώ τα χέρια από τις Κυριακές και από τις ζωές µας
Να παλέψουµε για να πάρουµε ότι µας ανήκει πίσω. Να οργανωθούµε στους χώρους δουλειάς, 
να στήσουµε αναχώµατα στα αφεντικά. Γιατί µόνο τότε θα µας αντικρίσουνε σοβαρά, όταν είµαστε ενωµένοι!

µετανάστες και έξω από το κολα-
στήριο της Διεύθυνσης Αλλο-
δαπών στην Πέτρου Ράλλη.

 

Ÿ Απεργία 12/1/18  
Απεργιακή Συγκέντρωση πρωτο-
βάθµιων σωµατείων στα Προπύ-
λαια και πορεία στο Σύνταγµα, µε τη 
συµµε τοχή  λ ί γων  χ ιλ ιάδων 
απεργών διαδηλωτών. Μικροσυµ-
πλοκές στα σκαλιά της Βουλής. Είχε 
προηγηθεί στις 11/1 Συγκέντρωση 
έξω από την ξεπουληµένη ΓΣΕΕ 
(Πατησίων και Αλεξάνδρας) κατά τη 
διάρκεια της οποίας γράφτηκαν 
συνθήµατα, ρίχτηκαν µπογιές και 
προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο. 

Ÿ Σύνταγµα 15/1/18 
Συγκρούσε ι ς  περ ιορ ισµένης 
έκτασης στον Άγνωστο Στρατιώτη 
κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης 

λίγων χιλιάδων διαδηλωτών στο 
Σύνταγµα, την στιγµή που η 
µ ν η µ ο ν ι α κ ή  σ υ γ κ υ β έ ρν η σ η 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ψηφίζει µέσω πολυνο-
µοσχεδίου στη Βουλή -ανάµεσα στ' 
άλλα- την απελευθέρωση των 
πλειστηριασµών και την ουσιαστική 
κατάργηση του δικαιώµατος στην 
Απεργία. 

Ÿ Αθήνα 25/1/18 
Συγκέντρωση στα Προπύλαια και 
πορεία στη Βουλή και την τουρκική 
πρεσβεία ενάντια στην έκδοση και 
για την άµεση απελευθέρωση των 9 
αγωνιστών πολιτικών προσφύγων 
από την Τουρκία.

Ÿ Αθήνα 2/2/18 
Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  σ τ η ν  π λ α τ ε ί α 
Ε ξ α ρ χ ε ί ω ν  κ α ι  µ ο τ ο π ο ρ ε ί α 
Αλληλεγγύης ως το σπίτι του 

αναρχικού συντρόφου Γρηγόρη 
Τσιρώνη στην Ηλιούπολη.

Ÿ  Εξάρχεια 17/2/18 
Συγκέντρωση στη ναρκοπιάτσα στη 
συµβολή των οδών Μεσολογγίου 
και Μάνης, λίγα µέτρα µακριά από 
το µνηµείο του Αλέξανδρου 
Γρηγορόπουλου και πορεία στη 
γειτονιά µε τη συµµετοχή περίπου 
200 διαδηλωτών ενάντια στις 
ναρκοµαφίες, τους ξυλοδαρµούς 
και τις ένοπλες απειλές τους. Η 
κινητοποίηση καλέστηκε από τη 
Συνέλευση για την επανοικειοποίη-
ση των Εξαρχείων, αναρχικές 
συλλογικότητες, σύντροφους-
συντρόφισσες και αγωνιστές από 
ταξικά και κοινωνικά εγχειρήµατα. 

Ÿ Πολιτικός Χώρος στη Σπ.Τρι-
κούπη 44 (Εξάρχεια) 24/2/18 
Εκδήλωση-Συζήτηση της Ταξικής 
Αντεπίθεσης για το Άφριν εν µέσω 
επίθεσης Τουρκίας-Τζιχαντιστών µε 
σύντροφο που βρέθηκε στις 
γραµµές µάχης της Ροζάβα µε τη 
συµµετοχή δεκάδων συντρόφων 
και συντροφισσών. 

Ÿ Ρέθυµνο 3/3/18
Εκδήλωση-Συζήτηση της Ταξικής 
Αντεπίθεσης και του Laboratorio 
Influenza µε θέµα «Καπιταλιστική 
Κρίση και Πόλεµος.Η Ελλάδα σαν 
προκεχωρηµένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ 
και ο αγώνας ενάντια στη βάση της 
Σούδας» 

συνέχεια από σελ 11 
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Τις πρώτες µέρες του 2018, το κατοχικό 
καθεστώς στην βόρεια Κύπρο, µε 
απόφαση του υπουργικού του 

συµβουλίου, χαρακτήριζε ως τροµοκρατικές, 
κουρδικές οργανώσεις όπως το ΡΚΚ, το PYD, το 
ΥPG, το YPJ, αλλά και οργανώσεις της τουρκικής 
αριστεράς όπως το DHKP-C, το TKP/ML και 
άλλες, λειτουργώντας έτσι ως το µακρύ χέρι της 
κυβέρνησης Ερντογάν και σαν ένα προτεκτορά-
το του τουρκικού κράτους. Λίγες µέρες 
αργότερα, οι επιθέσεις φασιστών ενάντια σε 
προοδευτικούς ανθρώπους στην τουρκοκυπρι-
ακή κοινότητα µετά από κάλεσµα του Ερντογάν, 
επιβεβαίωναν µε τον πιο εµφατικό τρόπο ότι το 
τουρκικό κράτος προσπαθούσε να επιβληθεί 
ολοκληρωτικά, αλλά και να φιµώσει κάθε φωνή 
αµφισβήτησης και αντίστασης.

Αφορµή στάθηκε ένα δηµοσίευµα στην 
εφηµερίδα «Αφρίκα» (η πιο µαχητική αντικατο-
χική φωνή στον ηµερήσιο τύπο της τ/κ κοινότη-
τας) σχετικά µε την εισβολή της Τουρκίας στο 
Αφριν και τις επιθέσεις κατά των Κούρδων. Ο 
τίτλος ήταν αρκετός για να εξοργιστεί ο Ερντογάν 
και να δώσει το έναυσµα για την επίθεση: «Άλλη 
µια επιχείρηση κατοχής από την Τουρκία». Ο 
Τούρκος πρόεδρος δήλωσε:

Στην ΤΔΒΚ (τουρκική δηµοκρατία βόρειας 
Κύπρου) µια χυδαία εφηµερίδα µε κακοήθεια 
έκανε σήµερα έναν τίτλο. Εγώ καλώ τους 
αδελφούς µου να αντιδράσουν. Λέει ότι ο 
τουρκικός στρατός µετά την Κύπρο έκανε άλλη 
µια κατοχή. Τι ανήθικο είναι αυτό, τι αηδιαστικό. 
Οι αδελφοί µου της ΤΔΒΚ πρέπει να δώσουν την 
απαραίτητη απάντηση σε αυτή τη στάση»
Την επόµενη µέρα (22 Ιανουαρίου) από το πρωί 
ξεκινούν οι επιθέσεις των φασιστών. Αρχικά 

συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της 
εφηµερίδας µετά από κάλεσµα εθνικιστικών 
οργανώσεων και κοµµάτων, κυρίως έποικοι 
ακροδεξιοί φωνάζοντας συνθήµατα και βρίζο-
ντας τους εργαζόµενους της εφηµερίδας. 
Στοχοποιούσαν ιδιαίτερα τον Σενέρ Λεβέντ, 
εκδότη της εφηµερίδας, που στο παρελθόν είχε 
δεχθεί ακόµα και δολοφονικές επιθέσεις, µε 
αποκορύφωµα τους πυροβολισµούς εναντίον 
του από τους Γκρίζους Λύκους πριν λίγα χρόνια. 
Με την ανοχή και συγκάλυψη των µπάτσων 
αρχίζουν να ρίχνουν µπουκάλια και πέτρες ενώ 
επιχειρούν να εισβάλουν µέσα στα γραφεία.

Ο Σενέρ Λεβέντ που ήταν εκεί περιγράφει 
πως έζησαν την επίθεση:

Εκείνοι που έκαναν κοµµάτια τα τζάµια µας 
αναρριχούνται στο µπαλκόνι, στα παράθυρα για 
να µπουν µέσα. Και µπαίνουν µέσα. Οι φίλοι 
λένε πανικόβλητοι: «Έρχονται να σε σκοτώ-
σουν». Έχω ένα πιστόλι. Με άδεια. Το είχα πάρει 
όταν δεχτήκαµε πυροβολισµούς. Έβαλα τη 
γεµιστήρα. Το όπλισα. Περιµένω. Ακριβώς 
εκείνη την στιγµή η αστυνοµία (που τόση ώρα 
παρακολουθούσε απαθής) µπαίνει µέσα και 
εµποδίζει εκείνους που εισήλθαν στην εφηµερί-
δα. Αµυνόµαστε. Στοιβάζουµε τις καρέκλες και 
τα τραπέζια πίσω από την πόρτα. Παίρνουµε 
θέση µπροστά στα παράθυρα. Η υστερία του 
λιντσαρίσµατος που άρχισε στις 9 το πρωί 
διαρκεί µέχρι τις δώδεκα.

Το βράδυ κι αφού έγινε γνωστό ότι οι 
φασίστες είχαν σκοπό να επιτεθούν ξανά, 
πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης 
στον χώρο έξω από τα γραφεία, στην οποία 
συµµετείχαν πάνω από 200 άτοµα από την 
ευρύτερη τουρκοκυπριακή αριστερά, αλλά και 
ελληνοκύπριοι/ες αλληλέγγυοι/ες. Οι σύντρο-
φοι ήταν έτοιµοι να αποτρέψουν νέα επίθεση των 
φασιστών που επιχειρούσαν ξανά να προσεγγί-
σουν τον χώρο. Ακούστηκαν έντονα τα συνθή-
µατα, «Όλοι µαζί ενάντια στο φασισµό», 
«Αγώνας, αλληλεγγύη, ενότητα», «Η ειρήνη 
στην Κύπρο δεν µπορεί να εµποδιστεί».

Ο Σενερ Λεβεντ ήταν εκεί και δήλωσε: Είτε 
µαζί θα σταθούµε απέναντί τους, είτε αυτοί θα 
συνεχίσουν ακόµα πιο βίαια.  Ήρθε πλέον η ώρα 
της σοβαρής αντίστασης, είπε ο Σενέρ Λεβέντ 
επικρίνοντας ότι κανένα πολιτικό κόµµα δεν 
έκανε µια δήλωση έναντι των όσων ανέφερε ο 
Ερντογάν. Σηµείωσε ότι από τότε που εκδίδει την 
εφηµερίδα γράφει ότι η Κύπρος είναι υπό 
κατοχή.

Στοχοποιώντας εµένα, στοχοποιήθηκαν οι 
Τ/κ και ενάντια σε αυτό θα πρέπει να ενώσουµε 
την φωνή µας, ανάφερε.  «Δεν πρέπει να 
φοβόµαστε, δεν φοβόµαστε, είµαστε εδώ. Θα 
έρθουν το ξέρουµε. Και απόψε, και αύριο, για να 
φέρουν σε πέρας το καθήκον τους που είναι να 
µας σηκώσουν από δω, να φιµώσουν την 
εφηµερίδα. Αυτό θέλουν».

Τε λ ι κ ά  π ε ρ ί π ο υ  5 0  γ κ ρ ί ζ ο ι  λ ύ κ ο ι 
συγκεντρώθηκαν σε σηµείο κοντά στα γραφεία, 
αλλά δεν µπόρεσαν να πλησιάσουν, ενώ δεν 

έγινε κάποια σύγκρουση αφού µπάτσοι µπήκαν 
στην µέση.

Τέσσερις µέρες αργότερα, την Παρασκευή 26 
Ιανουαρίου, πραγµατοποιήθηκε πορεία µετά 
από κάλεσµα συνδικάτων και οργανώσεων της 
τουρκοκυπριακής αριστεράς, ως απάντηση στις 
επιθέσεις και την τροµοκρατία που προσπαθού-
σαν να επιβάλουν φασίστες και παρακρατικοί.

Η συµµετοχή ήταν ιδιαίτερα µαζική και 
δυναµική, καθώς πέντε χιλιάδες βγήκαν στους 
δρόµους σε µια οργισµένη διαδήλωση που είχε 
έντονα αντιφασιστικό χαρακτήρα. Το εργατικό 
και λαϊκό κίνηµα στην τ/κ κοινότητα έδειξε πως 
είναι αποφασισµένο να αντισταθεί και να 
τσακίσει τις παρακρατικές επιθέσεις. Η επιτυχία 
της κινητοποίησης γίνεται ακόµα µεγαλύτερη αν 
αναλογιστεί κανείς τις συνεχείς απειλές που 
γίνονταν τις προηγούµενες µέρες από φασίστες 
ότι θα επιτεθούν στην πορεία, αλλά και τις 
πληροφορίες ότι µπάτσοι και στρατός ήταν 
έτοµοι να επέµβουν αν η διαδήλωση βγει εκτός 
ελέγχου. Σηµαντικό επίσης να αναφερθεί ότι 
κανένα κοινοβουλευτικό κόµµα δεν στήριξε την 
πορεία, κι όµως ήταν από τις πιο µαζικές τα 
τελευταία χρόνια.

Οι επίσηµοι διοργανωτές (συνδικαλιστική 
πλατφόρµα) προσπάθησαν να κρατήσουν 
χαµηλούς τόνους ορίζοντας πλαίσιο συνθηµά-
των αφού δεν ήθελαν να έρθουν σε σύγκρουση 
µε τις κατοχικές αρχές που έδωσαν εντολές να 
µην επιτραπούν συνθήµατα ενάντια στην 
τουρκική κυβέρνηση και την στρατιωτική 
επιχε ίρηση στην Συρία.  Όµως αρκετές 
οργανώσεις αλλά και ο κόσµος στη µεγάλη του 
πλειοψηφία δεν υπάκουσαν στις εντολές 
στέλνοντας ξεκάθαρο µήνυµα ότι δεν θα τους 
φιµώσουν µε κανένα τρόπο.

Ούτε η συνεχής δυνατή βροχή πτόησε τους 
χιλιάδες διαδηλωτές που ήταν στους δρόµους 
πάνω από δύο ώρες. Μάλιστα µετά το τέλος της 
προκαθορισµένης διαδροµής, µε πρωτοβουλία 
οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής 
αριστεράς, αρκετοί κατευθύνθηκαν προς τα 
γραφεία εθνικιστικού κόµµατος που στεγάζονται 
και οι γκρίζοι λύκοι, φωνάζοντας αντιφασιστικά 
συνθήµατα. Οι φασίστες δεν τόλµησαν να βγουν 
από τις τρύπες τους ούτε εκείνη την στιγµή. Οι 
σύντροφοι ακολούθως κατέληξαν έξω από τα 
γραφεία της εφηµερίδας Αφρίκα, φωνάζοντας 
συνθήµατα όπως δολοφόνε Ερντογάν, τέλος 
στην εισβολή, ο τουρκικός στρατός να φύγει από 
την Κύπρο.

Τα γεγονότα αυτά έδειξαν ότι µόνο ένα 
µαζικό ακηδεµόνευτο δικοινοτικό κίνηµα 
µπορεί να ανατρέψει την υφιστάµενη κατάσταση 
στην Κύπρο στην προοπτική για την απελευθέ-
ρωση από ιµπεριαλιστές αλλά και ντόπιους 
δυνάστες.

Bandiera 
(συλλογικότητα Αναρχικών και Κοµµουνιστών  
Κύπρος)

 Αντιφασιστικός/αντικατοχικός αγώνας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα
(...) µόνο ένα µαζικό ακηδεµόνευτο δικοινοτικό κίνηµα µπορεί να ανατρέψει την 

υφιστάµενη κατάσταση στην Κύπρο στην προοπτική για την απελευθέρωση από 
ιµπεριαλιστές αλλά και ντόπιους δυνάστες.

Bandiera - συλλογικότητα Αναρχικών και Κοµµουνιστών (Κύπρος)
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Σήµερα, µετά από µια εικοσιπενταετία, 
µε τον ευρωατλαντικό Ιµπεριαλισµό 
να έχει επεκτείνει τις οικονοµικές 

κτήσεις του και τις στρατιωτικές βάσεις του 
στην ανατολική Ευρώπη, µε τις περιφερειακές 
πολεµικές συγκρούσεις -από την Ουκρανία 
µέχρι την Συρία και την Υεµένη- να πυκνώνουν 
τα σύννεφα ενός ενδεχόµενου γενικευµένου 
πολέµου, οι σχεδιασµοί και οι αναγκαιότητες 
κυρίως των ΗΠΑ αλλά και της ΕΕ, δείχνουν να 
επιβάλουν την οριστική επίλυση του 
ζητήµατος της επίσηµης αναγνωρισµένης 

ονοµασίας του γειτονικού κράτους της Πρώην 
Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α β ι κ ή ς  Δ η µ ο κ ρ α τ ί α ς  τ η ς 
Μακεδονίας (FYROM). [...]

Αυτή η αναµόχλευση των εθνικισµών, που 
προκύπτει αντικειµενικά από τις κινήσεις αυτές, 
δεν είναι ένα απλό τοπικό ζήτηµα, αλλά 
λαµβάνει χώρα στο φόντο του σκληρού 
ανταγωνισµού ΗΠΑ – Ρωσίας στην περιοχή 
των Βαλκανίων. Από τη µια πλευρά, οι ΗΠΑ 
έχοντας δυνατά ερείσµατα στην περιοχή µετά 
την πτώση του λεγόµενου “ανατολικού 
µπλοκ” δηµιουργεί γεωπολιτικές, οικονοµι-
κές, ενεργειακές και διπλωµατικές συµµαχίες 
µε σκοπό τον απόλυτο έλεγχο και τον περιο-
ρισµό της ρωσικής διείσδυσης στην περιοχή. 
Το ΝΑΤΟ κάνει ακόµα πιο εµφανή την παρου-
σία του στα Βαλκάνια, επενδύοντας σε κράτη 
όπως η Αλβανία, το Κόσοβο, η Βουλγαρία και 
η Ρουµανία. Σε αυτή τη συγκυρία, και δεδοµέ-
νης της ρήξης των σχέσεων των ΗΠΑ µε την 
Τουρκία, οι αµερικάνοι –όπως φαίνεται µεταξύ 
άλλων και από τη δηµιουργία νέας στρατιωτι-
κής βάσης στην Αλεξανδρούπολη- θεωρούν 
ως κοµβικό το ρόλο της Ελλάδας, αφού 
σύµφωνα µε τον αµερικανό πρέσβη στην 
Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, η Ελλάδα είναι ένας 
“ευέλικτος γεωπολιτικός µεντεσές”. Από την 
πλευρά της η Ρωσία ενισχύει τη διείσδυσή της 
στη Σερβία και τη Σερβική Δηµοκρατία της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενώ διατηρεί ισχυρά 
φιλορωσικά ερείσµατα σε άλλα κράτη (όπως 
το Μαυροβούνιο), προσπαθώντας να ανα-
τρέψει το συσχετισµό δύναµης στην περιοχή. 
Σε αυτό το φόντο των οξύτατων ανταγωνισµών 
η είσοδος της FYROM στο ΝΑΤΟ είναι επιτακτι-
κή για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αλλά 
και της ΕΕ. Αντικειµενικά, λοιπόν, το “ονοµατο-
λογικό” ζήτηµα εγείρει για ακόµα µια φορά τα 
εθνικιστικά πάθη ανάµεσα στις δυο συµµαχι-

κές χώρες, την Ελλάδα και τη FYROM. Κάπως 
έτσι, µαζί µε τα γεράκια του αστικού κοσµοπο-
λιτισµού εµφανίζονται και οι βρικόλακες του 
εθνικισµού… [...]

Στις 21 Ιανουαρίου συγκεντρώθηκε στη 
Θεσσαλονίκη όλος ο εθνικιστικός εσµός για να 
“διαδηλώσει” την αντίθεσή του στη χρήση του 
όρου “Μακεδονία” από το γειτονικό κράτος. 
Αν και οι σχεδιασµοί των οργανωτών και 
συµµετεχόντων στο εθνικιστικό συλλαλητήριο 
είναι τόσο ετερόκλητοι όσο και το πλήθος που 
το πλαισίωσε, µπορούµε να βγάλουµε 

ορισµένα ασφαλή πολιτικά συµπεράσµατα. Οι 
τριγµοί που δηµιουργούνται στα κυρίαρχα 
αστικά κόµµατα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ, 
ανοίγουν το δρόµο για την κοµµατική 
συγκρότηση ενός “πατριωτικού πόλου”, της 
πολυπόθητης “σοβαρής Χρυσής Αυγής”, που 
θα καλύψει το κενό που άφησε πίσω της η 
χρεοκοπία του ΛΑΟΣ. Καθόλου τυχαίος δεν 
ήταν άλλωστε και ο κεντρικός ρόλος που 
επιφύλαξαν οι διοργανωτές του συλλαλητηρί-
ου στον νατοϊκό ακροδεξιό απόστρατο 
αξιωµατικό, επίτιµο αρχηγό του ΓΕΣ, υπουργό 
εθνικής άµυνας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση 
Πικραµµένου και ένθερµο υποστηρικτή των 
“Μένουµε Ευρώπη” Φραγκούλη Φράγκο. 
Όπως κι αν εκφραστεί στο τέλος, µετά τις 
ανακατατάξεις και τους διαγκωνισµούς στο 
στρατόπεδο της νέας εθνικοφροσύνης, αυτός 
ο “σοβαρός” και εξηµερωµένος εθνικισµός θα 
λειτουργήσει ως χρήσιµη τσόντα στο αστικό 
πολιτικό πεδίο, αφού η οµαλή ενσωµάτωση 
της Χρυσής Αυγής στο πολιτικό σύστηµα υπό 
τις παρούσες συνθήκες φαντάζει ανέφικτη για 
πολλούς και διάφορους λόγους. Άλλωστε, 
δεν είναι καθόλου εύκολο για µια παρακρατι-
κή συµµορία να αναβαθµίσει το ρόλο στο 
αστικό πολιτικό σύστηµα: Έκαστος εφ' ω 
ετάχθη…

Η 21η Ιανουαρίου, όµως, αποτέλεσε και 
µια ηµέρα επανασυσπείρωσης των φασι-
στικών και ναζιστικών δυνάµεων, που 
κολυµπώντας σαν το ψάρι στο νερό µέσα στο 
κλίµα της εθνικιστικής εξαλλοσύνης βρήκαν 
την ευκαιρία να δράσουν και να επιτεθούν σε 
κινηµατικές δοµές. Τα εθνικοσοσιαλιστικά 
καθιζήµατα, παρέα µε εθνικιστές χούλιγκαν 
του ΠΑΟΚ, επιτέθηκαν χωρίς επιτυχία στον εκχ 
Σχολείο, αφού αποκρούστηκαν από την 
περιφρούρηση της κατάληψης, ενώ µε δυο 

διαδοχικές επιθέσεις κατάφεραν να κάψουν 
ολοσχερώς την κατάληψη Libertatia . 
Ταυτόχρονα, σε όλη τη διάρκεια των επιθέσ-
εων αναδείχθηκαν για ακόµα µια φορά οι 
διαχρονικές σχέσεις στοργής των φασιστικών 
σκουπιδιών µε τους µπάτσους. Κανένας δεν 
αιφνιδιάστηκε από την προκλητική ανοχή και 
κάλυψη που προσέφερε η αστυνοµία ώστε να 
είναι επιχειρησιακά εφικτές οι ναζιστικές 
επιθέσεις.

Κανένας, επίσης, δεν αιφνιδιάστηκε και 
από την εκ διαµέτρου αντίθετη στάση που 
κράτησαν οι µπάτσοι απέναντι στην αντιφασι-
στική διαδήλωση που ξεκίνησε την επόµενη 
µέρα µπροστά από τα ερείπια της Libertatia. Οι 
ένστολοι χρυσαυγίτες επιτέθηκαν µε ιδιαίτερο 
ζήλο στην πορεία, συλλαµβάνοντας µία 
συντρόφισσα και τέσσερις συντρόφους, 
φορτώνοντάς τους 1 κακούργηµα και 7 
πληµελήµατα. [...]

Μετά το πανηγύρι του εθνικιστικού 
χαφιεδότσουρµου στις 21/1 στη Θεσσαλονίκη, 
οι “Μακεδονοµάχοι” αποφάσισαν να ξαναµα-
ζέψουν το βούρκο της νέας εθνικοφροσύνης 
στο Σύνταγµα στις 4/2. Ανεβάζοντας τον πήχη 
πολύ πάνω από τις πραγµατικές τους δυνατό-
τητες περίµεναν 1,5 εκατοµµύριο κόσµου, την 
ίδια ώρα που τα νεοναζιστικά τους παρακλά-
δια έταζαν ποµπωδώς πογκρόµ εναντίον των 
“αναρχοάπλυτων και µπολσεβίκων”. Σε αυτή 
τη συγκυρία, η αντιφασιστική συσπείρωση των 
ταξικών και κοινωνικών δυνάµεων του 
κινήµατος κρίθηκε αναγκαία από την πλευρά 
µας και στις 27/1 καλέσαµε σε συνέλευση εν 
όψει του εθνικιστικού συλλαλητηρίου. Στο 
κάλεσµα ανταποκρίθηκαν Πολιτικές Οµάδες, 
Συλλογικότητες, Στέκια, Καταλήψεις, Σύντρο-
φοι-Συντρόφισσες και αποφασίστηκε η 
σ υ ν δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η  τ η ς  Δ ι ε θ ν ι σ τ ι-
κής–Αντιφασιστικής Συγκέντρωσης στα 
Προπύλαια την Κυριακή 4/2, ηµέρα διεξαγω-
γής του συλλαλητηρίου για την “ελληνικότητα 
της Μακεδονίας” στο Σύνταγµα. Το κάλεσµα 
πλαισιώθηκε και από άλλες συνελεύσεις, 
συλλογικότητες και οµάδες του αναρχικού 
χώρου και  της εξωκοινοβουλευτικής 
αριστεράς, αποκτώντας µια πολλαπλασιαστι-
κή δυναµική.

Το βράδυ του Σαββάτου 3/2, παραµονή 
του εθνικιστικού συλλαλητηρίου και την ώρα 
που σχόλαγε η χρυσαυγίτικη µάζωξη για τα 
Ίµια στη Μεσογείων, περίπου 300 σύντροφοι 
και συντρόφισσες πραγµατοποίησαν, από την 
πλατεία Εξαρχείων, διεθνιστική-αντιφασιστική 
πορεία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Παρά 
το στενό µαρκάρισµα -ήδη από τη συµβολή 
Θεµιστοκλέους και Πανεπιστηµίου-, παρά τις 
συνεχείς προκλήσεις, τις απρόκλητες επιθέσ-
εις, τις σποραδικές ρίψεις κρότου λάµψης και 
χηµικών από τους ένστολους χρυσαυγίτες των 
ΜΑΤ -που υπεράσπισαν επάξια για ακόµα µια 
φορά τους άφαντους οµοϊδεάτες τους-, παρά 
τον ξυλοδαρµό και τη σύλληψη (µε κατασκευ-
ασµένο κατηγορητήριο) του συντρόφου 
Παναγιώτη Π. (µέλους της Κοµµουνιστικής 
Επαναστατικής Δράσης (ΚΕΔ) και της συντακτι-
κής οµάδας του περιοδικού Avantgarde), η 
µαζική παρέµβαση κινήθηκε µαχητικά στους 
δρόµους του ιστορικού κέντρου και ολο-
κληρώθηκε συγκροτηµένα στην πλατεία 

Σηµασία δεν έχει το είδος του αίµατος, αλλά το αν είσαι απ' αυτούς 
που το πίνουν ή απ' αυτούς που τους το πίνουν…
Η 4η Φλεβάρη 2018 καταγράφεται ως µια σηµαντική στιγµή του κινήµατος που αφήνει ελπιδοφόρες 
παρακαταθήκες για κλιµάκωση της Αντίστασης και του Αγώνα και στέλνει ηχηρό το µήνυµα:
NO PASSARAN! ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ

συνέχεια απο σελ 1 
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Εξαρχείων.
Το µεσηµέρι της Κυριακής 4/2 στα 

Προπύλαια, σε µια αστυνοµοκρατούµενη 
πόλη, πάνω από 2000 αναρχικοί-αναρχικές 
και κοµµουνιστές-κοµµουνίστριες ύψωσαν 
για περισσότερες από τρεις ώρες αγωνι-
στικό ανάχωµα ενάντια στην ανασυγκρότη-
ση της ακροδεξιάς, στη νοµιµοποίηση των 
ναζιστικών οµάδων, στην καλλιέργεια της 
εθνικιστικής υστερίας και του σκοταδισµού, 
υπενθυµίζοντας έµπρακτα σε κάθε ενδι-
αφερόµενο ότι η Αθήνα ήταν, είναι και θα 
είναι πόλη αντιφασιστική. Ταυτόχρονα, 
εκατοντάδες συντρόφισσες και σύντροφοι 
περιφρουρούσαν δυναµικά τους χώρους 
αγώνα, τις καταλήψεις, τα στέκια, τις γειτονι-
ές.

Μετά την επιστροφή και την ολοκλήρω-
ση της διαδήλωσης στην πλατεία Εξαρχεί-
ων, διµοιρία των ΜΑΤ επιτέθηκε απρόκλη-
τα –ρίχνοντας χηµικά και µέσα στον χώρο- 
στα γραφεία του Νέου Αριστερού Ρεύµατος 
(ΝΑΡ) στην οδό Κλεισόβης και απωθήθηκε 
α π ό  τ η ν  π ε ρ ι φ ρ ο ύ ρ η σ η ,  ε ν ώ  ο ι 
συνάδελφοί τους στου Ψυρρή έβαλαν 
πλάτη σε πάνω από 80 θρασύδειλους 
νεοναζί για να επιτεθούν στο Ελεύθερο 
Αυτοδιαχειριζόµενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, 
όπου και απωθήθηκαν αποτελεσµατικά 
από την περιφρούρηση. Είχε προηγηθεί µια 
πρωτότυπη θεατρική παράσταση στην οδό 
Πανεπιστηµίου, κατά τη διάρκεια της οποί-
ας µερικές δεκάδες νεοναζί παρίσταναν ότι 
προσπαθούν να προσεγγίσουν τα Εξάρχεια 
ενώ οι διµοιρίες των ένστολων οµοϊδεατών 
τους παρίσταναν ότι τους απωθούν. Την 
ίδια στιγµή, σε διάφορα σηµεία του κέν-
τρου τσακίστηκαν διερχόµενοι φασίστες 
ενώ οι περιφρουρήσεις των δοµών Αγώνα 
και των γειτονιών µάταια ανέµεναν την 
“επιδροµή” των άφαντων “µακεδονοµά-
χων”, που τις προηγούµενες µέρες απει-
λούσαν µε “σφαίρες και ολοκαύτωµα 
αναρχικών και µπολσεβίκων”…

Για σύσσωµο το µπλοκ της αστικής 
νεοεθνικοφροσύνης και τον ντοπαρισµένο 
εσµό της ανιστόρητης πατριδεµπορίας του 
“η Μακεδονία είναι µια και είναι ελληνική”, 
το εθνικιστικό συλλαλητήριο στο Σύνταγµα 
αποδείχθηκε πατατράκ, αφού παρά τη 
µιντιακή προπαγάνδα που βλέπει “1,5 εκ. 
(!) διαδηλωτές” σ' ένα συλλαλητήριο που 
δεν έφτανε ούτε µέχρι την παρακείµενη οδό 
Αµερικής, η προσέλευση ζήτηµα είναι αν 
τελικά ξεπέρασε εκείνη στο πρόσφατο 
αντίστοιχο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονί-
κη.

Η Ταξική Αντεπίθεση (Οµάδα Αναρ-
χικών και Κοµµουνιστών) χαιρετίζει όλους 
τ ο υ ς  σ υ ν τ ρ ό φ ο υ ς  κ α ι  ό λ ε ς  τ ι ς 
συντρόφισσες, όλες τις δυνάµεις του Μαχη-
τικού Αντιφασισµού, τους χιλιάδες αναρχι-
κούς και κοµµουνιστές, που αυτά τα 
µερόνυχτα στους δρόµους και τις δια-
δηλώσεις, στις περιπολίες και τις επιθέσεις 
σε σπρίντερ νεοναζί (όπως πχ στη χρυσαυ-
γίτικη γιάφκα στον Πειραιά), στις περιφρου-
ρήσεις των κινηµατικών δοµών και των 
γειτονιών, κράτησαν την πόλη καθαρή και 
τους φασίστες στις τρύπες τους, µε την ουρά 
στα σκέλια…

Η 4η Φλεβάρη 2018 καταγράφεται ως 
µια σηµαντική στιγµή του κινήµατος που 
αφήνει ελπιδοφόρες παρακαταθήκες για 
κλιµάκωση της Αντίστασης και του Αγώνα 
και στέλνει ηχηρό το µήνυµα:
NO PASSARAN! ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΗ 
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ 
ΔΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ 
'40…
ΠΙΣΩ ΦΑΣΙΣΤΕΣ – ΕΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ!

ΥΓ: Όσον αφορά το κατάντηµα του 

νεκροζώντανου Μίκη, που κλείνει τον 
βιολογικό κύκλο της ζωής του αγκαλιά µε 
τους Κασιδιάρηδες και τους Ρουπακιάδες, 
τους γιους των βασανιστών της Μακρονή-
σου και την υπόλοιπη νεοεθνικοφροσύνη, 
προκαλεί έκπληξη µόνο σ' όσους ξεχνούν (ή 
κάνουν ότι ξεχνούν…) ότι -ήδη µετά τη 
χούντα- είχε υπάρξει ο εκφραστής του 
µεταπολιτευτικού εκβιασµού “Καραµανλής 
ή τανκς” καθώς και στη συνέχεια, υπουργός 
“άνευ χαρτοφυλακίου” στην κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, όταν οι Καλαµπόκες δολοφο-
νούσαν στην Πάτρα τον αγωνιστή καθηγητή 
Νίκο Τεµπονέρα. Ας του θυµίσουµε λοιπόν 
µόνο ότι και ο δολοφονηµένος, σ' αυτούς 
τους ίδιους δρόµους, από τους µπάτσους 
α γ ω ν ι σ τ ή ς  Σ ω τ ή ρ η ς  Π έ τ ρ ο υ λ α ς 
“αριστερόστροφος φασίστας” ήταν.

Κάλεσµα της Ταξικης Αντεπίθεσης 
στην Πανβαλκανική Διεθνιστική Διαδή-
λωση Αλληλεγγύης στην Κατάληψη 
Libertatia που πραγµατοποίηθηκε στη 
Θεσσαλονίκη στις 10/3 µε τη συµµετοχή 
χιλιάδων διαδηλωτών.

«Η παράδοση των καταπιεσµένων µάς 
διδάσκει ότι η “κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης” που ζούµε τώρα δεν είναι η εξαίρεση 
αλλά ο κανόνας. Πρέπει να κατορθώσουµε 
να συλλάβουµε την ιστορία έχοντας αυτή την 
επίγνωση. Τότε θα διαπιστώσουµε καθαρά 
ότι αποστολή µας είναι να δηµιουργήσουµε 
µια πραγµατική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
και έτσι θα βελτιωθεί η θέση µας στον αγώνα 
κατά του φασισµού.»

Βάλτερ Μπένγιαµιν, Θέσεις για την 
φιλοσοφία της Ιστορίας

Συµµετέχουµε στην Πανβαλκανική 
Διεθνιστική Διαδήλωση Αλληλεγγύης 
στη Θεσσαλονίκη.

Ενάντια στο Κεφάλαιο και το Κράτος 
του, τον Φασισµό, τον Ιµπεριαλισµό και 
τον Πόλεµο.

Σ' Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία ο 
εχθρός είναι στις τράπεζες και τα υπουργ-
εία.

Ειρήνη στους Λαούς – Πόλεµος στους 
Αστούς.

Στηρίζουµε την Κατάληψη LIBERTATIA 
Υλικά – Ηθικά – Πολιτικά.

Αλληλεγγύη στον Ελεύθερο Κοινωνικό 
Χώρο Σχολείο στη Θεσσαλονίκη και το 
Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόµενο Θέατρο 
Εµπρός στην Αθήνα που κατά τη διάρκεια 
των εθνικιστών συλλαλητηρίων (21/1 και 

4/2) για την “ελληνικότητα της Μακεδονίας” 
δέχτηκαν  επιθέσεις φασιστών -µε τη διαχρο-
νική κάλυψη των µπάτσων- οι οποίες και 
αποκρούστηκαν από τις περιφρουρήσεις. 
Αλληλεγγύη στους 4 συντρόφους και τη 1 
συντρόφισσα που διώκονται –µε κατασκευ-
ασµένο κατηγορητήριο- για τη συµµετοχή 
τους στη Θεσσαλονίκη στις 22/1 στην αντι-
φασιστική πορεία Aλληλεγγύης στην Κατά-
ληψη Libertatia. Αλληλεγγύη στον σύντρο-
φο Παναγιώτη Π. (µέλος της Κοµµουνιστι-
κής Επαναστατικής Δράσης (ΚΕΔ) και της 
συντακτικής οµάδας του περιοδικού 
Avantgarde) που διώκεται -µε εξίσου κατα-
σκευασµένο κατηγορητήριο-  γ ια τη 
συµµετοχή του στην αντιφασιστική πορεία 
σ τ ο  κ έ ν τ ρ ο  τ η ς  Α θ ή ν α ς  σ τ ι ς  3 / 2 . 
Αλληλεγγύη στην Κατάληψη Λέλας Καραγι-
άννη 37 στην Κυψέλη στην Αθήνα που στις 
13/2 δέχτηκε αποτυχηµένη εµπρηστική 
επίθεση φασιστών, οι οποίοι κυνηγήθηκαν 
από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες. 
Αλληλεγγύη στην Προοδευτική Έκρηξη 
Τούµπας που στο τέλος ποδοσφαιρικού 
αγώνα στις 17/2 στη Σταυρούπολη της 
Θεσσαλονίκης δέχτηκε επίθεση φασιστο-
χουλιγκάνων που τραυµάτισαν δύο άτοµα 
πριν τραπούν κυνηγηµένοι σε φυγή. 
Αλληλεγγύη στο Ελεύθερο Κοινωνικό 
Χώρο Φαβέλα στον Πειραιά που στις 25/2 
δέχτηκε οργανωµένη επίθεση τάγµατος 
εφόδου χρυσαυγιτών που προκάλεσαν 
φθορές και τραυµάτισαν αντιφασίστες και 
αντιφασίστριες που βρίσκονταν στο χώρο. 
Αλληλεγγύη στην Κατάληψη Στέγης και 
Αγώνα Παναιτωλίου 21 στο Κουκάκι στην 
Αθήνα που λίγες ώρες αργότερα, ξηµερώµα-
τα στις 26/2, δέχτηκε επίθεση φασιστών η 
οποία και αποκρούστηκε από την περιφρού-
ρηση. Αλληλεγγύη σ' όλα τα εγχειρήµατα 
και τους χώρους Αγώνα. Νο Passaran!

Με Οργάνωση στη Βάση και Ενότητα 
στην Δράση τσακίζουµε τον φασισµό και τα 
τάγµατα εφόδου του.

Πίσω φασίστες – Εµπρός Σύντροφοι!
Σάββατο 10 Μάρτη Πανβαλκανική Διεθ-

νιστική Διαδήλωση Αλληλεγγύης στη 
Θεσσαλονίκη - Προσυγκέντρωση Κατάληψη 
Libertatia στις 11.00 και Συγκέντρωση 
Καµάρα στις 12.00

10 Μάρτη 2018, 8 Μάρτηδες µετά: ο 
αναρχικός σύντροφος – µέλος του Επανα-
στατικού Αγώνα Λάµπρος Φούντας ζει µέσα 
στην καρδιά του κάθε αγωνιστή και συνεχίζει 
να πορεύεται µαζί µας στους δρόµους του 
Αγώνα..

15

επί του πιεστηρίου

Την στιγµή, που το πρώτο 
τεύχος της εφηµερίδας µας, 
πάει στο τυπογραφείο η 

νατοϊκή πολεµική µηχανή, το 
"τέλος της Ιστορίας" απειλεί τη 
Συρία και όλη την ανθρωπότητα 
µε µια παγκόσµια ανθρωποσφαγή 
και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
δίνει µαθήµατα ευρωλαγνείας και 
αµερικανοδουλείας. 
Ότι είπαµε ισχύει: 

Νίκη στα όπλα των Λαών. 

Πόλεµο στον Πόλεµο των 
Ιµπεριαλιστών.
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Τα ξηµερώµατα της 11ης Μάρτη 2018 χάσαµε αναπάντεχα τον 
αναρχικό Σύντροφό µας και ιδρυτικό µέλος της πολιτικής οµάδας µας 
Χρήστο Πολίτη. Ο θάνατός του συνταράζει και συγκλονίζει τις καρδιές 
µας, αλλά δεν θα µας παραλύσει, δεν θα µας λυγίσει. Θα 
πυκνώσουµε τις γραµµές µας, και, συντροφικά, θα πορευτούµε τον 
ανήφορο που µας αφήνει πίσω του ο Χρήστος….

Ο Χρήστος έφυγε άδικα από τη ζωή. Όπως και χιλιάδες άλλοι 
άνθρωποι σ' αυτό το κάτεργο που ζούµε. Εδώ, που τα ασθενοφόρα 
του ΕΚΑΒ κάνουν πάνω από µια ώρα για να φτάσουν. Εδώ που οι 
ζωές µας, οι ζωές των φτωχών και των εργατών, των άνεργων και των 
κολασµένων, των ατόφιων αγωνιστών και των παλικαριών όπως ο 
Χρήστος βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο και µε αναστολή.

Ο Χρήστος ήταν κι αυτός, όπως και όλοι µας, γέννηµα θρέµµα της 
γενιάς του, και αυτού του κάτεργου που µεγαλώσαµε και ζούµε, των 
αντιθέσεών του, των αντιφάσεών του, της διαρκούς πίεσης, της κακιάς 
στιγµής…. Κανένας και τίποτα δεν θα λεκιάσει την Τιµή και τη Μνήµη 
του Συντρόφου µας. Θα φροντίσουµε εµείς γι' αυτό, όπως είµαστε 
βέβαιοι ότι θα πράξουν και οι εκατοντάδες, οι κυριολεκτικά χιλιάδες 
των συντρόφων και των συντροφισσών που τον γνώρισαν και 
πορεύτηκαν µαζί του την τελευταία εικοσιπενταετία, έστω κι ένα 
κοµµάτι της διαδροµής, µέσα στη µακρόχρονη, ασταµάτητη και 
πολύµορφη πολιτική δράση του.

Ο Σύντροφός µας βγήκε στους δρόµους του Αγώνα από πολύ 
νεαρή ηλικία, στα µέσα της δεκαετίας του '90 και από τότε µέχρι και 
προχθές που σταµάτησε να χτυπά η µεγάλη του καρδιά δεν έπαψε 
ούτε στιγµή ν' αγωνίζεται αταλάντευτα, µε πείσµα και τόλµη, απ' όλα 
τα µετερίζια, διαρκώς και µε συνέπεια. Στις αντιδράσεις για τη 
δολοφονία του Χριστόφορου Μαρίνου το΄96, στα οδοφράγµατα έξω 
από τα εξεταστικά το ΄98, στις αντιπολεµικές διαδηλώσεις το ΄99, στις 
διαδηλώσεις ενάντια στην σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στη 
Θεσσαλονίκη το '03, στα φοιτητικά το ΄06 -΄07, στην εξέγερση του 
Δεκέµβρη το '08, στην Αλληλεγγύη στους αγώνες των πολιτικών 
κρατούµενων και των ανυπότακτων φυλακισµένων, στη διεθνιστική-
αντιφασιστική πάλη, στην Αλληλεγγύη στις καταλήψεις, στις δοµές 
Αλληλεγγύης, στα µαγειρέµατα για τους πρόσφυγες και τους 
µετανάστες,στους αγώνες ενάντια στην κρατική καταστολή, τις µαφίες 
και τον κοινωνικό κανιβαλισµό, στα Εξάρχεια και παντού. 
Ακατάπαυστα όλα αυτά τα χρόνια έζησε και πάλεψε µε το χαµόγελο 
στα χείλη ένας ακέραιος και αξιοπρεπής Άνθρωπος, ένας σεµνός και 
συνεπής λαϊκός Αγωνιστής.Μέσα από τις συλλογικές πολιτικές 
διαδικασίες του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου και του 
ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήµατος, έζησε και πάλεψε στην πρώτη 
γραµµή ο Χρήστος του Αγώνα και της Μάχης, ο Χρήστος της 
αντεπίθεσης, της αυτοάµυνας και της περιφρούρησης, ο Χρήστος της 
οργανωτικότητας και της δέσµευσης, ο Χρήστος των συνελεύσεων 
και τωνπρωτοβουλιών, ο Χρήστος της αντιπληροφόρησης και των 
αφισοκολλήσεων, ο Χρήστος των εκδόσεων και των εκδηλώσεων, ο 
Χρήστος των εισηγήσεων και των αναλύσεων, ο Χρήστος σε όλα τα 

µέτωπα Αγώνα αυτών των δεκαετιών.

Πριν από µια οκταετία, το χειµώνα του '10 -λίγους µήνες αφότου η 
χώρα είχε µπει πια στο µνηµονιακό χειµώνα- ο Σύντροφός µας έζησε 
σκληρά στο πετσί του την κρατική βαρβαρότητα, το αστυνοµικό-
δικαστικό µένος, την αλητεία των µηντιακών παπαγάλων και των 
καθεστωτικών κεφαλοκυνηγών. Από την Κλειστή Φυλακή Γρεβενών, 
πάνω από 400 χλµ µακριά από την Αθήνα, έγραφε:

[…] Γιατί βρεθήκαµε παντού, µε τις µικρές ή µεγαλύτερες δυνάµεις 
µας, όπου τίποτα δεν έµοιαζε σίγουρο και η κοινωνική εντροπία έδινε 
ξανά νόηµα στη ζωή µας και δύναµη στους αγώνες µας. […] Οι 
κατασκευασµένες και κατευθυνόµενες διώξεις µε βάση τα σενάρια και 
τις εµµονές της αντιτροµοκρατικής θυµίζουν βόµβες διασποράς. 
Στοχεύουν κάπου για να πλήξουν σε µεγάλη ακτίνα γύρω τους, να 
καταστρέψουν µια ευρύτερη περιοχή. Αυτή η δίωξη δεν αφορά µονάχα 
εµένα προσωπικά. Αυτή η δίωξη θέλει να φοβίσει τον καθένα. Να 
προσέχουµε µε ποιους µιλάµε. Με ποιους αφισσοκολλούµε. Με 
ποιους βγάζουµε έντυπα. Με ποιους συµπορευόµαστε στις 
διαδηλώσεις. Με ποιους ανταλλάσουµε απόψεις στις εκδηλώσεις. Και 
φυσικά πού πηγαίνουµε. Να εµποτίσουν την καθηµερινότητά µας µε 
καχυποψία και φόβο. Οι υπάλληλοι της τρόικας µας προσφέρουν 
απλόχερα το µόνιµο «άλλοθι» της υπακοής, την πρόσκαιρη ασφάλεια 
και την ψεύτικη σιγουριά της υποταγής. Γιατί ποιος θα αµφισβητήσει, 
χωρίς να γελοιοποιηθεί τελείως, πως αν µας αρκούσε το τίποτα, αν 
ήµασταν αναρχικοί µέχρι να πάµε πενταήµερη, αν είχαµε 
«ανακουφιστεί» µετά την υπογραφή του µνηµονίου, αν µισούσαµε 
τους µετανάστες, αν αγανακτούσαµε µε τους κουκουλοφόρους, αν 
φοβόµασταν τους «τροµοκράτες», καµία από τις συνέπειες της 
καταστολής δε θα είχα υποστεί ούτε εγώ ούτε πολλοί άλλοι που 
αντιστέκονται.

Ο αγώνας όµως δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Το καθεστώς και οι 
διάφοροι αξιωµατούχοι του δεν πρόκειται να αισθανθούν ούτε χαρά 
ούτε ανακούφιση. Εµείς στεκόµαστε δίπλα στους φυλακισµένους 
αναρχικούς, δίπλα στους φυλακισµένους αγωνιστές. Ως την 
απελευθέρωσή τους. Συµβάλλουµε διαρκώς στη συγκρότηση -
θεωρητική και οργανωτική- της τάξης µας και αναπτύσσουµε τον 
αναγκαίο στρατηγικό σχεδιασµό για την επίτευξη της νίκης της.

Ας σταθούµε όρθιοι. Και ας κάνουµε το επόµενο βήµα. Για την 
κοινωνική/ταξική αντεπίθεση. Για την προλεταριακή έφοδο στον 
ουρανό.

Υ.Γ. Όπως µου είχε πει κάποτε ένας καλός σύντροφος: «Υποµονή. 
Δύναµη. Πίστη στην υπόθεση. Έχουµε δίκιο. Τέλος». Αυτές οι λέξεις θα 
γίνουν οδηγός µου σ' αυτές τις πραγµατικά δύσκολες στιγµές.

Κι εµάς το ίδιο…

Αντίο Σύντροφε και Φίλε. Δεν θα σε λησµονήσουµε ποτέ.

Ο Αγώνας συνεχίζεται. Όπως ήξερες και ήθελες Εσύ.

Έτυχε να 'ναι και καλή σοδειά…
Αντίο Σύντροφε και Φίλε Χρήστο

φύλλο 1ο Απρίλης 2018   
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