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Την ειλικρινή του διάθεση, για
“βαθιές, διαρθρωτικές αλλα-
γές” που θα ξεπερνούν αυτές

που επιβλήθηκαν από τα μνημόνια,
μετέφερε σύμφωνα με τα ρεπορτάζ
των πρακτορείων ειδήσεων στην
Άνγκελα Μέρκελ στην πρώτη του
επίσκεψη στο Βερολίνο, με την ιδιό-
τητα του πρωθυπουργού της Ελλά-
δας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιο
κυνική δήλωση για το τι σχεδιάζει η
νέα κυβέρνηση δύσκολα θα μπορού-
σε να βρει κανείς: τα μνημόνια τελει-
ώσαν αλλά οι χειρότερες “μεταρ-
ρυθμίσεις” βρίσκονται μπροστά μας,
όχι πίσω μας.

Τα ΜΜΕ παρουσίασαν με θριαμ-
βευτικούς τόνους την επίσκεψη. Ως
τώρα, γράφουν, οι πρωθυπουργοί
της Ελλάδας πηγαίναν στο Βερολίνο
ως ικέτες (ο Μητσοτάκης είναι ο
έκτος Έλληνας πρωθυπουργός στη
μέχρι τώρα θητεία της Μέρκελ στην
καγκελαρία). Ο Μητσοτάκης, όμως,
πήγε με άλλον αέρα. Δεν πήγε να
ζητήσει βοήθεια αλλά να προτείνει
επενδυτικά σχέδια και συνεργασίες.
“Δεν θέλω να συζητάμε μόνο για την
αποπληρωμή του χρέους μας, για
δημοσιονομικούς στόχους”, φέρεται
να είπε, “αλλά κυρίως για τις κοινές
μας αναπτυξιακές προκλήσεις”.

Μπούρδες. Ο πρώτος στόχος της
επίσκεψης της ελληνικής αντιπρο-
σωπίας στο Βερολίνο ήταν η διερεύ-
νηση των προθέσεων της γερμανι-
κής κυβέρνησης σε σχέση με την
μείωση των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων. Ο Μητσοτάκης συνοδευό-
ταν από τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον
υπουργό Οικονομικών της κυβέρνη-
σής του. Ανάμεσα στους επισήμους
που συνάντησαν ήταν και ο Όλαφ
Σολτς, ο υπουργός Οικονομικών της
Γερμανίας. Η κυβέρνηση του Μη-
τσοτάκη είχε ήδη “φάει πόρτα” σε
σχέση με τα πλεονάσματα από τους
δανειστές – τα θηριώδη πλεονάσμα-
τα θα παραμείνουν τουλάχιστον μέ-
χρι του 2021. Και έφαγε “πόρτα” για
μια ακόμα φορά από τη Γερμανία,
τον μεγαλύτερο δανειστή της Ελλά-
δας. “Η Μέρκελ δεν θα θέλει να αλ-
λάξει τους δημοσιονομικούς στό-
χους, αλλά ίσως επιτρέψει μια εναλ-
λακτική λύση” γράφει ο ανταποκρι-
τής του πρακτορείου Ρόιτερς. “Να
υπολογίσει η Ελλάδα τα κέρδη της
ΕΚΤ από την αγορά των ελληνικών
ομολόγων ως έσοδα. Αυτά ισοδυνα-
μούν με περίπου 0,8% του ΑΕΠ το
2020, είναι δηλαδή αρκετά για την
περικοπή της φορολογίας που θέλει
ο πρωθυπουργός”. Δηλαδή να κου-
κουλώσει το ζήτημα με τη μέθοδο
της “δημιουργικής λογιστικής”.

Όσο για τις “αναπτυξιακές προκλή-
σεις”, αυτές έχουν όνομα: ΔΕΗ. Η
ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη ελληνική επι-
χείρηση. Οι “επενδυτές”, οι κερδο-
σκόποι δηλαδή, την έχουν βάλει στο
μάτι εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά είναι
ένα “δύσκολο φιλέτο”. Έχει πολλούς
εργαζόμενους και ένα παρελθόν πίσω
της μεγάλων και σκληρών αγώνων. 

Σήμερα η ΔΕΗ, μετά από τις συνε-
χείς πισώπλατες μαχαιριές που της
έχουν επιβάλει οι μνημονιακές ρυθ-
μίσεις για “απελευθέρωση της αγο-
ράς ενέργειας”, είναι μια μεγάλη
προβληματική επιχείρηση.  Η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε πρόσφατα μια σει-
ρά από μέτρα τα οποία υποτίθεται
ότι έχουν σαν στόχο να την “σώ-
σουν”. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας του Μητσοτάκη χαρακτηρίζει
σε μια πρόσφατη συνέντευξή του τη
ΔΕΗ ωρολογιακή βόμβα: “το μυαλό
μου είναι στην 24η Σεπτεμβρίου, την
ημέρα έκδοσης της νέας έκθεσης
του ορκωτού ελεγκτή της ΔΕΗ, της
Ernst & Young. H προηγούμενη έκ-
θεση μιλούσε για πρόβλημα βιωσι-
μότητας της επιχείρησης. Αν αυτό
επαναληφθεί την 24η Σεπτεμβρίου,
θα έχουμε άμεσα ανεξέλεγκτες εξε-
λίξεις: από την αναστολή διαπραγ-
μάτευσης της μετοχής της ΔΕΗ στο
Χρηματιστήριο μέχρι και εξαιρετικά
αρνητικές επιπτώσεις στο τραπεζικό
σύστημα. Θα ήμουν υπουργός λοι-
πόν ενός «Τιτανικού» εάν δεν παίρ-
ναμε μέτρα σε αυτή τη φάση. Η νέα
τιμολογιακή πολιτική της επιχείρη-
σης είναι επαρκής για να εξασφαλί-
σει τη βιωσιμότητά της”. 

Ο Χατζηδάκης ρίχνει τις ευθύνες
για την σημερινή κατάσταση της
στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα
από τα βασικά μέτρα που πήρε η
νέα κυβέρνηση ήταν η κατάργηση
των διαβόητων NOME -τις αναγκα-
στικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργει-
ας από την ΔΕΗ προς τους ιδιώτες
ανταγωνιστές της, τυπικά μέσω
πλειστηριασμών, αλλά στην ουσία
σε τιμές κάτω από το κόστος παρα-
γωγής. Ο Χατζηδάκης εκτιμάει ότι η
ΔΕΗ έχει χάσει πάνω από μισό δισε-
κατομμύριο από αυτές τις πωλήσεις. 

Το καθεστώς των ΝΟΜΕ το είχε

υπογράψει πράγματι η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια του 3ου μνη-
μονίου. Αλλά αυτό που ξεχνάει να πει
ο Χατζηδάκης ήταν ότι η “λύση” αυτή
είχε επιβληθεί από την Τρόικα στην
Ελλάδα λόγω της αποτυχίας του
προηγούμενου σχεδίου, του σχεδίου
της “Μικρής ΔΕΗ” της κυβέρνηση
του Σαμαρά. Είναι μια προκλητική
αμνησία ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι
ο Χατζηδάκης ήταν στο υπουργικό
συμβούλιο του Σαμαρά. 

Ευθύνες
Στην πραγματικότητα όλες ανεξαι-

ρέτως οι μνημονιακές κυβερνήσεις
έχουν μεγάλες ευθύνες για το
“σκάνδαλο” της ΔΕΗ. Η Τρόικα πίεζε
συνεχώς και συνειδητά για την απε-
λευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργει-
ας -όποιες συνέπειες και αν είχε αυ-
τή η απελευθέρωση για τη ΔΕΗ. Και
οι κυβερνήσεις υπέκυπταν -άλλες
πρόθυμα άλλες πιο διστακτικά.

Ο Χατζηδάκης δηλώνει ανοιχτά
ότι η διάσωση της περνάει μέσα από

την ιδιωτικοποίηση: “Βεβαίως και με
τα μέτρα διάσωσης και εξυγίανσης
που παρουσιάσαμε για τη ΔΕΗ, επι-
διώκουμε, πέρα από το να την κρα-
τήσουμε όρθια, να την καταστήσου-
με ελκυστική σε υποψήφιους επεν-
δυτές... Δεν είμαστε Κυβέρνηση του
Βουνού. Είμαστε μια σύγχρονη, φι-
λελεύθερη, ευρωπαϊκή κυβέρνηση.
Και θα προτείνουμε στην Κομισιόν
ένα πραγματικά ευρωπαϊκό πακέτο
απελευθέρωσης και εκσυγχρονι-
σμού της αγοράς ενέργειας...”

Στην πραγματικότητα, δηλαδή, τα
μέτρα έχουν ακριβώς τον ίδιο στόχο
που είχαν και οι πιέσεις της Τρόικα
όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η κυ-
βέρνηση, για παράδειγμα, ανακοίνω-
σε (με πρόσχημα την κακή ταμειακή
κατάσταση της ΔΕΗ) την περικοπή
της έκπτωσης για τους συνεπείς κα-
ταναλωτές (αυτούς που πληρώνουν
στην ώρα τους τους λογαριασμούς
τους) από το 15% στο 5%. Με άλλα
λόγια αύξησε την τιμή του ρεύματος
για τους “καλούς πελάτες” κατά

10%. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς
μάντης για να φανταστεί τι θα γίνει:
αντί να βελτιωθεί η ταμειακή κατά-
σταση της ΔΕΗ θα επιδεινωθεί αφού
οι καλοί πελάτες θα προτιμήσουν
τους ανταγωνιστές της. Και αυτή η
υποβάθμιση θα μειώσει (όπως έκα-
ναν και όλες οι μνημονιακές πολιτι-
κές) την χρηματιστηριακή αξία της
επιχείρησης και θα την κάνουν πιο
ελκυστική για τους επενδυτές. 
Όσο για τις μελλοντικές προοπτικές,
αυτές είναι σίγουρα “λαμπρές”. Η
κυβέρνηση ήδη σχεδιάζει να αντικα-
ταστήσει άμεσα την πολιτική της
επιβράβευσης των “συνεπών” κατα-
ναλωτών με μια πολιτική τιμωρίας
των “στρατηγικών (υποτίθεται) κακο-
πληρωτών” -δηλαδή με ένα μαζικό
κύμα διακοπής της ηλεκτροδότησης
για χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά. “Ση-
μειώστε, επίσης, ότι ξεκίνησε πολύ
αυστηρή πολιτική για τους στρατη-
γικούς κακοπληρωτές”, λέει ο Χα-
τζηδάκης στην ίδια συνέντευξη.
“Μόνο το τελευταίο δίμηνο έχουν
ζητηθεί 30.000 αποκοπές”.

Το τι ακριβώς ειπώθηκε στη συζή-
τηση ανάμεσα στον Μητσοτάκη και
την Μέρκελ αυτό δεν το γνωρίζουμε.
Ξέρουμε όμως ότι στην επίσημη συ-
νέντευξη Τύπου δηλώθηκε και καλω-
σορίστηκε το ενδιαφέρον της Γερ-
μανίας για επενδύσεις σε ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας. Έτσι δεν είναι
δύσκολο να φανταστούμε τον διάλο-
γο που προηγήθηκε στην κλειστή
συνάντηση: “Ο Αλέξης μου έδωσε
τα αεροδρόμια”, θα είπε η Μέρκελ.
“Από εσένα θέλω τη ΔΕΗ”. “Τι θα
μου δώσεις για αντάλλαγμα;” θα
απάντησε ο Κυριάκος. “Θα σου υπο-
λογίσω τα κέρδη της ΕΚΤ σαν δημό-
σια έσοδα”. “Έγινε”, θα απάντησε ο
Κυριάκος (σε άπταιστα γερμανικά
φυσικά). Ύστερα έδωσαν τα χέρια.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μαζική και μαχητική ήταν η δεύτερη συ-
νάντηση που κάλεσε η Ανοιχτή Συνέ-
λευση Κατοίκων Νέας Χώρας την Τε-

τάρτη 28/8 στα Πευκάκια για το ζήτημα του οι-
κοπέδου της πρώην ΑΒΕΑ (Ακτή Κανάρη και
Γ.Παρδάλη), που με απόφασή του στις 24/7 το
Δημοτικό Συμβούλιο άρει την απαλλοτρίωση
του οικοπέδου από το Δήμο Χανίων και αποχα-
ρακτηρίζει τον χώρο, από χώρο άθλησης, μετα-
τρέποντάς τον σε οικοδομήσιμο.

Δεκάδες κάτοικοι όλων των ηλικιών συμμετεί-
χαν στην συζήτηση, στην οποία τοποθετήθηκαν
δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι της Λαϊ-

κής Συσπείρωσης, της Πρωτοβουλίας Πολιτών,
της Ανταρσίας στα Χανιά, του ΤΕΕ/ΤΔΚ, διευ-
θυντές και εκπαιδευτικοί των σχολείων της πε-
ριοχής, δικηγόροι. Κοινή συνισταμένη ήταν ότι
η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι
αντιδημοκρατική, αφού πέρασε επειγόντως μέ-
σα στο κατακαλόκαιρο με μόλις 14 υπέρ έναντι
8 κατά σε σύνολο 49 δημοτικών συμβούλων και
στρέφεται ενάντια στις ανάγκες των κατοίκων
για πράσινο και ελεύθερους χώρους άθλησης,
εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των τραπεζών,
των εργολάβων και των μεγαλοξενοδόχων.

Αποφασίσαμε να βγάλουμε κείμενο υπογρα-
φών που να διακινηθεί πλατιά στην πόλη με

πρώτο σταθμό τη γιορτή Σαρδέλας που γίνεται
στην παραλία της Νέας Χώρας τη Δευτέρα 2/9,
να καλέσουμε τα σωματεία, τους συλλόγους
γονέων, μαζικούς φορείς να τοποθετηθούν για
το θέμα και να πραγματοποιήσουμε κινητοποί-
ηση στο νεοεκλεγέν Δημοτικό Συμβούλιο για να
ακυρωθεί η απόφαση, να απαλλοτριωθεί το οι-
κόπεδο από το Δήμο και να δημιουργηθεί ένας
δημόσιος χώρος άθλησης και πρασίνου. Την
ώρα που φλέγεται ο Αμαζόνιος δεν παραχω-
ρούμε ούτε σπιθαμή γης για νέα τσιμεντένια
μεγαθήρια!

Χρήστος Κιούπης

ΧΑΝΙΑ  Θέλουμε πράσινο - Όχι τσιμέντο

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Η ΔΕΗ δώρο στη Μέρκελ



Μόλις 60 μέρες κλείνει η ΝΔ στην κυ-
βέρνηση- ούτε καν τις “παραδοσια-
κές” 100 πρώτες μέρες. Κι όμως έχει

ήδη προλάβει να δείξει το βρόμικο πρόσωπό
της. Πρώτη προτεραιότητα να εξασφαλίσει τη
μείωση της φορολογίας για τα κέρδη των επι-
χειρήσεων, ταυτόχρονα με το ξεπούλημα της
ΔΕΗ και τη λεηλασία όλων των δημόσιων χώ-
ρων, από το Ελληνικό μέχρι τις βουνοκορφές.
Και την ίδια ώρα απειλεί με κλάδεμα στις Συλ-
λογικές Συμβάσεις Εργασίας, κάνει τις απο-
λύσεις ευκολότερες και βρίσκει ότι οι συμβα-
σιούχοι στο δημόσιο είναι “υπεράριθμοι”. Κυ-
ριολεκτικά, φιλέτα για τους καπιταλιστές και
μαστίγιο για τους εργάτες.

Μαστίγιο οικονομικό, μαστίγιο κατασταλτι-
κό, μαστίγιο ιδεολογικοπολιτικό. Δίπλα στην
κατάργηση του άσυλου και τα αίσχη των ΜΑΤ
στα Εξάρχεια, χτυπήματα στον συνδικαλισμό,
ρατσιστικό δηλητήριο για τους πρόσφυγες
και πλάτες για τους χρυσαυγίτες. Τα υπερ-
πλεονάσματα του προϋπολογισμού ματώνουν
τον κόσμο και η μείωσή τους αναβάλλεται μέ-
χρι να συμφωνήσει η Μέρκελ, αλλά ξαφνικά
υπάρχουν λεφτά για νέα σκάφη του Λιμενι-
κού, ακόμη και για φρεγάτες που θα περιπο-
λούν ανατολικά της Κύπρου, ίσως μέχρι και
τον Περσικό Κόλπο. 

Πλάτες
Οι χρυσαυγίτες σφάζονται μεταξύ τους κα-

θώς πλησιάζει η ώρα της καταδίκης στο δικα-
στήριο, αλλά μια εγκύκλιος του Θεοδωρικά-
κου τους κάνει πλάτες στις επιτροπές των δη-
μοτικών συμβουλίων ακόμη και εκεί που ήταν
αποκλεισμένοι όπως στο Δήμο της Αθήνας.

Με δυο λόγια, έχουμε ήδη χίλιους δυο λό-
γους για να θυμηθούμε πώς αντισταθήκαμε
πάντα στις απόπειρες της ΝΔ να κάνει τις κυ-
βερνήσεις της ελληνικά αντίγραφα της Θά-
τσερ. Να θυμηθούμε ότι το πανεργατικό συλ-
λαλητήριο κάθε χρόνο στη ΔΕΘ έγινε εργατι-
κός θεσμός από τότε που οι απεργοί των λεω-
φορείων της Αθήνας, της ΕΑΣ, ανηφόρισαν
στη Θεσσαλονίκη ενάντια στον μπαμπά Μη-
τσοτάκη που θέλησε να τα ιδιωτικοποιήσει.
Να θυμηθούμε ότι τον Καραμανλή τον δεύτε-
ρο τον έστειλε στον αγύριστο η εξέγερση του
Δεκέμβρη του 2008, όταν οι μπάτσοι στα
Εξάρχεια δολοφόνησαν τον Αλέξη Γρηγορό-
πουλο. Να θυμηθούμε ότι ο Δένδιας, που πα-
ριστάνει τον “πολιτισμένο” υπουργό Εξωτερι-
κών τώρα, ήταν ο υπουργός της επιχείρησης
“Ξένιος Δίας” τότε που ο Σαμαράς ήθελε να
“ανακαταλάβει” τις πόλεις από τους “λαθρο-
μετανάστες”.

Με τέτοια οργή και αποφασιστικότητα ανε-
βαίνουμε στη Θεσσαλονίκη φέτος αυτή την
Παρασκευή και το Σάββατο και έτσι θα συνεχί-
σουμε και στις 18 Σεπτέμβρη με το μεγάλο αν-
τιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι στην
επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
και στις 20 Σεπτέμβρη μαζί με όλο τον πλανή-
τη που λέει “Να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το
κλίμα”. Για να βάλουμε στόχο ότι θα στείλου-
με και τον Μητσοτάκη τον δεύτερο από εκεί
που ήρθε, χτίζοντας μια αριστερά που δεν μέ-
νει στου δρόμου τα μισά, αλλά πραγματικά
παλεύει για να αλλάξουμε τον κόσμο.
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Όλες και όλοι στις κινητοποιήσεις στις
20 Σεπτέμβρη!

Το Σάββατο 31/8/2019 πραγματοποιήθη-
κε στον πολυχώρο «Ρομάντσο» πλατιά σύ-
σκεψη, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες
αγωνιστές και αγωνίστριες από πολλές πε-
ριβαλλοντικές κινήσεις και πρωτοβουλίες
από όλη τη χώρα, συνδικαλιστές/στριες,
φοιτητές/τριες, μαθητές/τριες, μέλη δημο-
τικών-περιφερειακών σχημάτων και αριστε-
ρών οργανώσεων. 

Μετά από μια πλούσια και δημιουργική
συζήτηση αποφασίστηκε να συγκροτηθεί
η «Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή και την κλιματική αλ-
λαγή» με στόχο την συντονισμένη δράση
όλων ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές
που καταστρέφουν το περιβάλλον και βά-
ζουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών προς
όφελος μεγάλων ιδιωτικών επιχειρηματι-
κών συμφερόντων, υποθηκεύοντας το
μέλλον και παραβιάζοντας βασικά ανθρώ-
πινα δικαιώματα.

Πρώτος μεγάλος στόχος της Πρωτο-
βουλίας, η οργάνωση μαζικών κινητοποι-
ήσεων και στην Ελλάδα στις 20 Σεπτέμ-
βρη, ημέρα που σε δεκάδες χώρες και
εκατοντάδες πόλεις σε όλον τον κόσμο
θα υπάρχουν διαδηλώσεις και απεργίες
για τη σωτηρία του πλανήτη. Στην Αθήνα
η διαδήλωση προγραμματίζεται για τις
20/9, στις 6 μμ, στο Σύνταγμα, ενώ αντί-
στοιχες διαδηλώσεις θα γίνουν και σε άλ-
λες πόλεις. 

Συντονισμός
Συμφωνήθηκε επιπλέον η προσπάθεια

συντονισμού για όλες τις μάχες που είναι
ανοιχτές: ενάντια στις εξορύξεις από την
Ήπειρο μέχρι την Κρήτη, ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση και καταστροφή ελεύθε-
ρων χώρων και πάρκων (πχ Ελληνικό, Γου-
δή, Πεδίον Άρεως), ακτών και λιμανιών (πχ
Πειραιάς, Ραφήνα), ενάντια στην επέκτα-
ση των ΧΥΤΑ και την καύση σκουπιδιών
(πχ Φυλή, Λευκίμμη, Βόλος), ενάντια στην
καταστροφή ρεμάτων και την αποψίλωση
δασών για τοποθετήσεις ανεμογεννητριών
στην ορεινή Ελλάδα (πχ Άγραφα) κλπ.

Τονίστηκε, επιπλέον, από όλες και
όλους η ανάγκη για μια ανοιχτή και ενωτι-
κή Πρωτοβουλία με στόχο να εμπλακούν
σ’ αυτήν όχι μόνο περιβαλλοντικές κινή-
σεις αλλά και σωματεία εργαζομένων, μα-
θητές, φοιτητές, ακτιβιστές και ακτιβί-
στριες από κάθε γειτονιά και κάθε χώρο.

Συγκροτήθηκε, τέλος, Συντονιστική Επι-
τροπή, ανοιχτή σε όποια/ον επιθυμεί να
συμμετέχει.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δήμητρα Βήνη
6972948421, Λουϊζα Γκίκα 6981065550,
Ελένη Πορτάλιου 6937178060, Γιάννης
Σηφακάκης 6946093043

Διαβάστε ρεπορτάζ από τη σύσκεψη
στις σελίδες 10-11

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελ. 18

www.socialismfrombelow.gr

Πρωτοβουλία
ενάντια στην
περιβαλλοντική
καταστροφή και την
κλιματική αλλαγή

Να στείλουμε τον «Κούλη»
από ’κει που ήρθε

ΦΙΛΕΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ, ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ

Αριστερά
Πρωτοσέλιδο 
της Εργατικής
Αλληλεγγύης 
το Δεκέμβρη 
του 1990.

Δεξιά
Συλλαλητήριο
στη Θεσσαλονίκη
το Σεπτέμβρη 
του 2005.



Νο 1388, 4 Σεπτέμβρη 2019 Ανταρσίες στις Γειτονιέςσελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Με όρκους αγώνα ξεκίνησαν τη νέα θητεία τους
οι εκλεγμένοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμ-
βουλοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αττική και σε όλη

τη χώρα. 

Στο Πειραιά που ο Θανάσης Διαβολάκης επιστρέφει
στη θέση του δημοτικού συμβούλου με την Ανταρσία
στο Λιμάνι, μέλη της δημοτικής παράταξης άνοιξαν πα-
νό στην πλατεία Κοραή και φώναξαν συνθήματα ενάν-
τια στις ιδιωτικοποιήσεις αλλά και την παρουσία των
ναζί της ΧΑ στο δημοτικό συμβούλιο.  Παρουσία στην
κινητοποίηση με δικό τους πανό είχαν και μέλη της
Πρωτοβουλίας Κατοίκων: ΟΧΙ λιμάνι στην Πειραϊκή.

Σε δήλωσή του ο Θ. Διαβολάκης αναφέρει μεταξύ
άλλων: “Η Ανταρσία στο Λιμάνι ξεκίνησε με κινητοποί-
ηση τη θητεία της. Με την κινητοποίησή μας αυτή δώ-
σαμε όρκο ότι θα αγωνιστούμε για τα συμφέροντα των
εργαζόμενων ντόπιων, μεταναστών, προσφύγων. Για να
απαλλαγεί ο Πειραιάς από την νεοναζιστική εγκληματι-
κή συμμορία της Χρυσής Αυγής. Για ένα Πειραιά που
θα ανήκει στους κατοίκους του και στους απλούς πολί-
τες. Για ένα δήμο που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα
της εργαζόμενης πλειοψηφίας και όχι του κεφάλαιου
και των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Για μια κοινωνία
απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και
εκμετάλλευση που καταστρέφει τον άνθρωπο και τη
φύση”. 

Στη δήλωση πολιτικής ορκωμοσίας που έκανε η Κα-
τερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας – Ρέντη
με την “Ανταρσία στην Κοκκινιά της Προσφυγιάς και
της Αντίστασης” υπογραμμίζεται πως: “Στη μνήμη των
εκτελεσθέντων του Μπλόκου της Κοκκινιάς, στη μνήμη
του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα από τους απογό-
νους των ναζί, ορκίζομαι στην τιμή και τη συνείδησή
μου, να αγωνίζομαι για μία πόλη αντιφασιστική, να υπε-
ρασπίζομαι τα συμφέροντα των εργαζομένων ντόπιων
και μεταναστών, για την ανατροπή της αντιλαϊκής επί-
θεσης κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ, για μια κοινωνία χωρίς
διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας, απαλ-
λαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την
εκμετάλλευση”.

Τραμπουκισμούς  αντιμετώπισε την ώρα που έδινε τον
πολιτικό του όρκο ο εκλεγμένος περιφερειακός σύμβου-
λος Πελοποννήσου με την “Ανταρσία στο Μωριά”, Πανα-
γιώτης Κάτσαρης στην τελετή ορκωμοσίας την Κυριακή
25/8 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρί-
πολης.

Οι οπαδοί του νέου δεξιού περιφερειάρχη Νίκα επιτέ-
θηκαν στον Π. Κάτσαρη την ώρα που διάβαζε τον πολιτι-
κό του όρκο θέλοντας να τον κατεβάσουν από το βήμα. 

“Ενόχλησε υπερβολικά ο όρκος της «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ
ΜΩΡΙΑ» να παλέψει για την ανατροπή της εφαρμοζόμενης
αντιλαϊκής πολιτικής, των μνημονίων και της επιτροπείας”,
υπογράμμισε σε δήλωσή του ο Π. Κάτσαρης.“Οι διάφοροι
κλακαδόροι πρέπει να κατανοήσουν όμως ότι τέτοιου εί-
δους αντιδράσεις δεν πρόκειται να μας πτοήσουν.

Μια πρώτη γεύση από τις αντιστά-
σεις που θα βρει απέναντί του ο
ίδιος και η κυβέρνηση της ΝΔ που

τον στηρίζει, πήρε ο Πατούλης την Πέμ-
πτη 29 Αυγούστου, κατά την ορκωμοσία
του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Αττι-
κής στο Ζάππειο. Η κινητοποίηση που ορ-
γάνωσαν περιβαλλοντικές κινήσεις και άλ-
λες συλλογικότητες, με τη στήριξη σχημά-
των της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς, ενάντια στα εγκληματι-
κά σχέδια για επέκταση της χωματερής
της Φυλής και καταστροφή των ρεμάτων
της Αττικής, χάλασε τη γκλαμουράτη φιέ-
στα του Πατούλη, παρά την προσπάθειά
του να σταματήσει την κινητοποίηση με
χημικά και αστυνομικές προκλήσεις.

Στην κινητοποίηση συμμετείχε η Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας που ένωσε με
την παρουσία της τις μάχες στο Δήμο Αθη-
ναίων και την Περιφέρεια με το σύνθημα
“Πατούλη-Μπακογιάννη ακούστε το καλά,
οι ιδιωτικοποιήσεις θα μείνουν στα χαρτιά”.
Τα μέλη του δημοτικού σχήματος ξεκίνησαν
από το Σύνταγμα και βάδισαν στην πρώτη
είσοδο προς το Ζάππειο, όπου ενώθηκαν με
τους διαδηλωτές του Δυτικού Μετώπου,
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμό-
νων Δήμου Πετρούπολης και της Ανυπότα-
κτης Αττικής που βρίσκονταν εκεί αποκλει-
σμένοι από την αστυνομία και τα ΜΑΤ,
έχοντας ήδη δεχτεί επίθεση με χημικά.

“Ερχόμαστε κι εμείς μαζί με τους υπό-
λοιπους πολίτες της Δυτικής Αθήνας και
της Δυτικής Αττικής να διαμαρτυρηθούμε
για την επέκταση του ΧΥΤΑ, για την προ-
οπτική να αξιοποιηθούν τα λατομεία και να
φτιαχτούν δίπλα στα σπίτια μας κι άλλες
χωματερές καθώς και εργοστάσιο καύ-
σης”, μας είπε ο Δημήτρης Κοντός, πρό-
εδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Δήμου Πετρούπολης, “Επειδή
οι περιοχές είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες,
απαιτούμε να κλείσει ο ΧΥΤΑ της Φυλής.
Στα πενήντα χρόνια λειτουργίας του, τα
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε
είναι τριπλάσια από άλλες περιοχές, η
υποβάθμιση είναι μεγάλη. Είναι μια ταξική
επιλογή στη λογική ότι οι εργαζόμενοι εί-
ναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Εμείς,
από τον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας,
υπερασπιζόμαστε το μέλλον, το περιβάλ-
λον, τη ζωή μας. Δεν ξεκινήσαμε σήμερα.
Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις στο

επόμενο διάστημα σε κάθε γειτονιά, σε κά-
θε δήμο ώστε να γίνει ένα μαζικό κίνημα
που να σταματήσει αυτή τη διαδικασία”.

Στη συνέχεια όλοι μαζί οι διαδηλωτές κι-
νήθηκαν προς τη κεντρική είσοδο του
Ζαππείου, όπου ξανά η αστυνομία προ-
σπάθησε να τους σταματήσει με ξύλο επι-
τιθέμενη στο δημοσιογράφο της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης Κυριάκο Μπάνο. Ωστό-
σο, η επιμονή των διαδηλωτών έσπασε
τον αστυνομικό κλοιό και η πορεία ενώθη-
κε με τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες
της ΡεμΑττικής, της Συνεργασίας Φορέων
για τη Διάσωση των Ρεμάτων της Αττικής,
που βρίσκονταν ήδη έξω από το χώρο της
ορκωμοσίας.

Ρέματα
“Η σημερινή πολιτική απέναντι στα ρέ-

ματα είναι, όπως λέμε εμείς, απολύτως
ρεματοκτόνα”, μας είπε η Ροδούλα Κων-
σταντινίδου, από το κίνημα για το Ρέμα
της Πικροδάφνης και τη ΡεμΑττική, “Τα
εγκιβωτίζουμε, τα σκεπάζουμε, τα μπαζώ-
νουμε ή επιτρέπουμε καταπατήσεις με
αποτέλεσμα να έχουμε τις γνωστές πλημ-
μύρες, όπως αυτές στη Μάνδρα και άλλες
πολλές που έχουμε ζήσει στο παρελθόν.
Ο αγώνας μας είναι πολυδιάστατος, είναι
κινηματικός, είναι νομικός. Έχουμε τέσσε-
ρις προσφυγές αυτή τη στιγμή στο ΣτΕ
για τέσσερα μεγάλα ρέματα: Το ρέμα της
Πικροδάφνης το οποίο εδώ και 25 χρόνια
αγωνιζόμαστε να παραμείνει ανοιχτό. Το
ρέμα του Ποδονίφτη, ένα υπέροχο κομμά-
τι που έχει μείνει ακόμα ανοιχτό στην Αθή-
να και θέλουν να το τσιμεντώσουν. Ο Ερα-
σίνος, ο μεγαλύτερος υγρότοπος της Ατ-
τικής που θέλουν να τον εξαφανίσουν. Το
Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, ένα πολύ μεγάλο
ποτάμι, όλο σε φυσικό έδαφος, το οποίο
θέλουν επίσης να εγκιβωτίσουν. Πίσω βρί-
σκονται πάντα μεγάλα συμφέροντα, είτε
εργολαβικά, είτε καταπατητών για να απε-
λευθερώσουν χώρους για οικοδόμηση. Θα
συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά γιατί τα
πράγματα σε όλο τον πλανήτη επιδεινώ-

νονται, με την κλιματική αλλαγή, τις φω-
τιές, τις εξαφανίσεις φυσικών οικοσυστη-
μάτων κλπ”.

Ο Δημήτρης Καζαζάκης, φυσικός και
πρόεδρος στο Κέντρο Βιωσιμότητας και
Περιβαλλοντικής Προστασίας Βορειοανα-
τολικής Αττικής, συμπλήρωσε: “Η Αττική,
που με μόλις 3,2% της εδαφικής έκτασης
της χώρας στεγάζει το 50% του πληθυ-
σμού και το 70% της όλης δραστηριότη-
τας, πνίγεται και βάλλεται και πρέπει να πε-
ρισώσουμε ό,τι μπορούμε. Από το δασικό
πλούτο, που στη ΒΑ Αττική παρά τις φω-
τιές έχουμε αρκετό κομμάτι, μέχρι τα ρέμα-
τα, που είναι πνεύμονας κι αυτά, δημιουρ-
γούν χώρο αερισμού των πόλεων και ισορ-
ροπία στη φύση, σώζουν πλάσματα και μας
δίνουν ανάσα. Στην περιοχή μας έχουμε
και το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας και ένα ακό-
μα στο Γραμματικό, που έχει ιδιάζουσα θέ-
ση και βάλλεται από τη δημιουργία χώρου
απόθεσης απορριμμάτων. Είναι μια εγκλη-
ματική επιλογή, με αποτέλεσμα στο ένα χι-
λιόμετρο περίπου απόσταση, ό,τι πέφτει,
με όποια βροχή, να οδηγείται από το ρέμα
στη θάλασσα του νότιου Ευβοϊκού μολύ-
νοντάς τη. Η θάλασσα στην περιοχή είναι
καταπληκτική, από τις λίγες παρθένες και
καθαρές, που σφύζει από κόσμο το καλο-
καίρι και ταράζεται η σκέψη του ότι στη θέ-
ση του πανέμορφου δάσους που βλέπει
εκεί θα φυτρώσει μια χωματερή”.

Οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν εκεί μέ-
χρι το τέλος της φιέστας φωνάζοντας
συνθήματα όπως “Φέρτε στο Μαξίμου τη
χωματερή, κάτω τα χέρια από τη Φυλή”
και “Πατούλη-Μητσοτάκη ακούστε το κα-
λά, καζίνο και μαρίνες θα μείνουν στα
χαρτιά”, “Λιτότητα ανεργία τρομοκρατία –
Κάτω η Νέα Δημοκρατία”, “Αττική στα χέ-
ρια των εργατών – όχι στου κεφάλαιου και
των αφεντικών”, αλλά και πολλά αντιφασι-
στικά και αντιρατσιστικά συνθήματα που
κλιμακώθηκαν όταν μιλούσε ο υπόδικος
ναζί της Χρυσής Αυγής Παναγιώταρος.

Λ.Β.

Δυνατό μήνυμα στην
ορκωμοσία Πατούλη

Όρκοι αντίστασης

Σε πείσμα 
των τραμπούκων

29/8, Συγκέντρωση έξω από την ορκωμοσία του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής στο Ζάππειο. Φωτό: Λένα Βερδέ

28/8, Συγκέντρωση έξω από την ορκωμοσία του δημοτικού
συμβουλίου Πειραιά



Την αποχώρησή του από την συνε-
δρίαση για την εκλογή προεδρείου
του δημοτικού συμβουλίου και με-

λών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής δήλωσε την Κυριακή 1/9
ο Πέτρος Κωνσταντίνου δημοτικός σύμ-
βουλος με την “Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας” καταγγέλοντας την νέα δημο-
τική αρχή Μπακογιάννη που έρχεται να δι-
ευκολύνει τη Χρυσή Αυγή.

H εφαρμοστική εγκύκλιος της νέας ηγε-
σίας του Υπουργείου Εσωτερικών, άνοιξε
τον δρόμο προκειμένου να αναλάβουν θέ-
σεις στα όργανα του δήμου χρυσαυγίτες
δημοτικοί σύμβουλοι, που ήταν αποκλει-
σμένοι επί χρόνια. Την Κυριακή 1/9 στις
ψηφοφορίες για την ανάδειξη των τακτι-
κών και αναπληρωματικών μελών των Επι-
τροπών του Δήμου Αθήνας, για πρώτη φο-
ρά από το 2012, ο υπόδικος χρυσαυγίτης,
εκπαιδευτής των Ταγμάτων Εφόδου της
ΧΑ, Κασιδιάρης πήρε θέση στην Οικονομι-
κή Επιτροπή του Δήμου Αθήνας και η χρυ-
σαυγίτισσα Βελέντζα, που στη μεγάλη δί-
κη της ΧΑ είναι δικηγόρος του Καζατζό-
γλου (κατηγορούμενου για άμεση συνέρ-
γεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα),
έλαβε θέση στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του δήμου.

Όπως τόνισε ο Π. Κωνσταντίνου “η νέα
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

στο όνομα της διαβόητης “κυβερνησιμότη-
τας” αποτελεί μνημείο αντιδημοκρατικού
αποκλεισμού και χαλκεύει τη λαϊκή έκφρα-
ση. Διαμορφώνει πίνακα με παρατάξεις α'
και β' κατηγορίας με βάση τα εκλογικά πο-
σοστά και στερεί στη β' κατηγορία το αυ-
τονόητο δικαίωμα υποβολής υποψηφιότη-
τας στις εκλογές των επιτροπών του Δή-
μου, την Οικονομική και την Ποιότητα
Ζωής. Ταυτόχρονα, πριμοδοτεί με πλαστή
πλειοψηφία την παράταξη του Δημάρχου. 

Ειδικά στο Δήμο της Αθήνας, αυτή η
διαδικασία καταργεί το κεκτημένο του δη-
μοτικού συμβουλίου να μην επιτρέπει την
συμμετοχή των εκπροσώπων των νεοναζί
στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτρο-
πή Ποιότητας Ζωής. 

Αποκλεισμός
Διαμαρτυρόμαστε για τον αποκλεισμό

της “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”
και των άλλων παρατάξεων και καταγγέλ-
λουμε την απαράδεκτη εγκύκλιο που δίνει
δυνατότητα να αρπάξουν θέσεις στις επι-
τροπές οι υπόδικοι νεοναζί. 

Αυτοί οι αποκλεισμοί δεν θα εμποδίσουν
την δράση μας στις γειτονιές στο πλευρό
των εργαζόμενων, των φτωχών, των μετα-
ναστών, όλου του κόσμου που δίνει τη μά-
χη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, την κατα-
στολή και το ρατσισμό”.

Ο Μπακογιάννης μέρα τη μέρα αποδει-
κνύει πως δεν έχει κανένα απολύτως πρό-
βλημα την “κυβερνησιμότητα” που χρει-
άζεται στις επιτροπές να την πετύχει σε
αγαστή συνεργασία με τους νεοναζί της
ΧΑ.

Την αποχώρησή της από την ειδική συ-
νεδρίαση εκλογής προεδρείου και επιτρο-
πών του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη την Κυριακή
1/9, ανακοίνωσε και η Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος με την Ανταρσία
στην Κοκκινιά χαρακτηρίζοντάς την διαδι-
κασία αντιδημοκρατική. Την ίδια στάση θα
τηρήσουν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι,
όπως ο Θανάσης Διαβολάκης από την Αν-
ταρσία στο Λιμάνι στον Πειραιά και ο Σε-
ραφείμ Ρίζος από την Ανταρσία στα Χανιά.
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Μέρα δράσης
για τον Ζακ 21/9

Με τη συμμετοχή δεκάδων αγωνιστών και
αγνωνιστριών πραγματοποιήθηκε η συνέλευ-
ση που κάλεσε η πρωτοβουλία Justice for

Zack/ Zackie- Oh τη Δευτέρα 2 Σεπτέμβρη. Στόχος να
αποφασιστούν δράσεις για τη συμπλήρωση ενός χρό-
νου από τη δολοφονία του ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή Ζακ Κω-
στόπουλου το Σεπτέμβρη του 2018. 

Ένα χρόνο μετά, οι διαδικασίες για τη δίκη των δο-
λοφόνων καθυστερούν αδικαιολόγητα. Κοινός τόπος
όσων τοποθετήθηκαν ήταν πως η απονομή δικαιοσύ-
νης, η διεξαγωγή μιας διαφανούς και ανοιχτής για τον
κόσμο δίκης, χρειάζεται να είναι το στίγμα των δράσε-
ων της 21ης Σεπτέμβρη αλλά και του αγώνα που
έχουμε να κλιμακώσουμε από εδώ και μπρος. Ακτιβι-
στές/τριες, μέλη των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων και της
αριστεράς, φίλοι του Ζακ συμφωνήσαμε πως εκείνη η
μέρα χρειάζεται να κάνει πάταγο (όπως ειπώθηκε χα-
ρακτηριστικά), ξεσηκώνοντας όλο τον κόσμο που
εξοργίστηκε με τη δολοφονία του Ζακ. Και δεν ήταν
λίγος αυτός ο κόσμος! 

Στα θετικά του δύσκολου αυτού χρόνου χωρίς τον
Ζακ αναφέρθηκαν η συσπείρωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότη-
τας, οι μαζικές αντιδράσεις οργανώσεων, φορέων αλ-
λά και εργατικών σωματείων που όχι μόνο κράτησαν
το ζήτημα στην επικαιρότητα αλλά εμπόδισαν την
προσπάθεια συγκάλυψης, έπαιξαν ρόλο στο να κατα-
δειχθούν οι δολοφόνοι και ο ρόλος της αστυνομίας,
οργάνωσαν δεκάδες δράσεις πανελλαδικά. Με την αυ-
τοπεποίθηση αυτής της δύναμης και με την εικόνα ότι
είμαστε κομμάτι ενός διεθνούς κινήματος που δυνα-
μώνει, η εκτίμησή μας είναι πως έχουμε τη δύναμη να
πετύχουμε το στόχο μας. 

Ομοφοβική επίθεση
Στο κέντρο της συζήτησης και δεμένο με τη στάση

της αστυνομίας στη δολοφονία του Ζακ, βρέθηκε η
ομοφοβική επίθεση από άντρες των ΜΑΤ σε ομόφυλο
ζευγάρι λίγες μέρες πριν στα Εξάρχεια. Οι ΛΟΑΤΚΙ
οργανώσεις κυκλοφόρησαν κοινό κάλεσμα καταδίκης
και διεκδίκησης να τιμωρηθούν οι ένοχοι, που ανάμε-
σα σε άλλα αναφέρει:

«Οι LGBTQI οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών,
δηλώνουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι
ήδη σχηματίζεται δικογραφία... Ωστόσο θεωρούμε ιδι-
αίτερα προβληματική την αναφορά στην ανακοίνωση
του αρμόδιου Υπουργείου σε «διαπληκτισμό μεταξύ
αστυνομικών και πολιτών στο κέντρο της Αθήνας»,
όταν το περιστατικό αφορά ομοφοβική ρατσιστική επί-
θεση αστυνομικών σε βάρος πολιτών... Η αναφορά αυ-
τή δημιουργεί βαθύτατη ανησυχία, καθώς υποβιβάζει
και αποχρωματίζει την βαρύτητα του περιστατικού που
αφορά θεσμοποιημένη αυθαιρεσία και βία από αστυνο-
μικούς, με ρατσιστικό μάλιστα κίνητρο. Η ανησυχία αυ-
τή, δε, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς ο επικεφαλής
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ήταν συνυπεύθυ-
νος για τη δίωξη των οροθετικών γυναικών το 2012 ….»

Αποφασίστηκε η 21η Σεπτέμβρη να αποτελέσει μέ-
ρα δράσης. Ξεκινώντας το μεσημέρι από τη Γλάδστω-
νος (το σημείο που δολοφονήθηκε ο Ζακ), ακολου-
θώντας πορεία προς το Σύνταγμα κεντρικοποιώντας
το ζήτημα και απαιτώντας από τους θεσμούς (κυβέρ-
νηση, δικαστική εξουσία) να αναλάβουν τις ευθύνες
τους για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα και
το κοινό κάλεσμα που θα κυκλοφορήσει πλατιά κα-
λώντας αντιρατσιστικές κινήσεις, οργανώσεις, συνδι-
κάτα και όλους όσους συμπορευόμαστε στους αγώ-
νες θα οριστικοποιηθούν σε επόμενη συνέλευση στις
9 Σεπτέμβρη. 

Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Φέρνουν πίσω τους ναζί

Έξω οι μπάτσοι από τα Εξάρχεια
Στα Εξάρχεια ο εκφραστής του “μεσαίου χώρου”, Μπακο-

γιάννης μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνουν το
πραγματικό τους πρόσωπο. 

Τη Δευτέρα 26/8 ορδές ΜΑΤατζίδων προχώρησαν στις εκκενώ-
σεις των καταλήψεων και την σύλληψη των προσφύγων που ζού-
σαν σε αυτές. Την Πέμπτη 29/8, την ώρα που πάνω στην πλατεία
ολοκληρωνόταν η πρώτη μέρα του πολιτιστικού Φεστιβάλ “Ανα-
ψυκτήριο - Τα Ωραία Εξάρχεια” που οργάνωναν Επιτροπές Κατοί-
κων των Εξαρχείων, τα ΜΑΤ έκαναν απρόκλητη επίθεση με δα-
κρυγόνα στον Αυτοδιαχειριζόμενο Χώρο Κ*ΒΟΞ και στον κόσμο
που βρισκόταν στην πλατεία. Τις επόμενες μέρες έπνιξαν τα
Εξάρχεια στα δακρυγόνα προσπαθώντας να διαλύσουν το Φεστι-
βάλ και να διώξουν τους χιλιάδες κόσμου που ήρθαν να στηρί-
ξουν την προσπάθεια των κατοίκων.

Όταν οι μπάτσοι και η πολιτική τους ηγεσία λένε πως θέλουν να
“καθαρίσουν τα Εξάρχεια από την εγκληματικότητα και την ανο-
μία” εννοούν πως θέλουν να τρομοκρατήσουν την ριζοσπαστικο-
ποιημένη νεολαία, τον κόσμο των κινημάτων και της αριστεράς.
Την εγκληματικότητα και την ανομία την σπέρνουν οι ίδιοι αφήνον-
τας να ξεχυθούν στους δρόμους τα ΜΑΤζίδικα ορκ που εδώ και

μια βδομάδα βιαιοπραγούν ανεξέλεγκτα ανακοινώνοντας ταυτό-
χρονα πως πάνω από 250 πάνοπλοι μπάτσοι προωθούνται στα
Εξάρχεια και μονιμοποιώντας έτσι την εικόνα στρατιωτικής κατο-
χής της τελευταίας εβδομάδας. 

“Απέναντι στην κατασταλτική μανία του Μητσοτάκη, του Χρυ-
σοχοϊδη, του Μπακογιάννη ο κόσμος της αριστεράς και των κι-
νημάτων έδειξε από την πρώτη στιγμή πως δεν κάνει βήμα πί-
σω. Ενάντια στις ρατσιστικές υστερίες που στοχοποιούν πρό-
σφυγες και μετανάστες, ενάντια στην προσπάθεια κατάργησης
του Πανεπιστημιακού Ασύλου, ενάντια στην εκστρατεία ‘νόμου
και τάξης’ στα Εξάρχεια η κυβέρνηση έχει βρει μπροστά τους
τους εργαζόμενους και τη νεολαία. 

Η διαδήλωση για το άσυλο στις 23 Ιούλη και ξανά στις αρχές
Αυγούστου, οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στο πλευρό των
προσφύγων που εκδιώχθηκαν από τις καταλήψεις και η παρου-
σία στις κινητοποιήσεις ενάντια στην αστυνομοκρατία στα Εξάρ-
χεια δείχνουν το δρόμο”, αναφέρει σε δήλωσή του ο Π. Κων-
σταντίνου δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας που βρέθηκε στην πλατεία Εξαρχείων κατά τη διάρ-
κεια του Φεστιβάλ “Αναψυκτήριο - Τα Ωραία Εξαρχεια”.  

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Έξω οι φασίστες 

Δεκάδες αντιφασίστες/στριες συγ-
κεντρώθηκαν την Κυριακή 1/9
στην ορκωμοσία του δημοτικού

συμβούλιου Καλλιθέας και χάλασαν τη
φιέστα  που ετοίμαζε ο δεξιός δήμαρχος
Κάρναβος που έχει κάνει πλάτες στην
χρυσαυγίτικη συμμορία που δρα στην πε-
ριοχή.

“Για πρώτη φορά στην Καλλιθέα εκλέχ-
θηκαν δυο σύμβουλοι της Χρυσής Αυγής
και το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο από την
μεριά μας. Δεν θα τους αφήσουμε χώρο
για να απλώσουν την εγκληματική τους

δράση και να κρυφτούν πίσω από πέπλο
νομιμότητας λόγω της εκλογής τους”,
αναφέρει η Ιλιρίντα Μουσαράι από την
δημοτική κίνηση Μία πόλη στο Δρόμο και
την ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας. “Ούτε στην Καλ-
λιθέα ούτε πουθενά. Οι νεοναζί ανήκουν
στην φυλακή και αυτό είναι το επόμενο
μας στοίχημα. Επόμενος σταθμός στις
18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι για τα 6
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα”.

Μιλώντας μέσα στο δημοτικό συμβού-
λιο ο δημοτικός σύμβουλος με την παρά-

ταξη Μια Πόλη στο Δρόμο, Χρήστος
Ιωαννίδης απαίτησε από το καινούργιο
ΔΣ και τις παρατάξεις να μην αλλάξουν
την μέχρι τώρα στάση και να αποκλεί-
σουν την παροχή οποιουδήποτε χώρου ή
διευκόλυνσης στο υπόδικο ναζιστικό
μόρφωμα. “Η θέση της Χρυσής Αυγής εί-
ναι στην φυλακή. Παλεύουμε για μια
Καλλιθέα καθαρή από φασίστες. Και δε-
σμευόμαστε τόσο στο Δημοτικό Συμβού-
λιο όσο – κυρίως – στον δρόμο πως οι νε-
οναζί θα μας βρίσκουν πάντοτε μπροστά
τους”, τόνισε.



Οργή προκαλούν οι δηλώσεις του υπουρ-
γού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, το

πρωί της Δευτέρας 2/9, στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΙ, ο οποίος μίλησε για 9.000 παραπάνω
συμβασιούχους εργαζόμενους από όσους θα
έπρεπε να δουλεύουν. Μετά τη λήξη των συμ-
βάσεων όπως διεμήνυσε, “θα μπει προγραμμα-
τισμός” - με άλλα λόγια η κυβέρνηση σχεδιάζει
να απολύσει τους “υπεράριθμους”. 

“Πρόκειται για καθαρή πρόκληση” ξεκαθα-
ρίζει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και
το Συντονιστικό Νοσοκομείων σε κοινή τους
ανακοίνωση καλώντας σε μαζική απάντηση
στο διήμερο αγώνα 6-7 Σεπτέμβρη στη Θεσ-
σαλονίκη. “Ο Θεοδωρικάκος δεν έχει «ανακα-
λύψει» τις δεκάδες χιλιάδες κενές οργανικές
θέσεις εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, ού-
τε κανείς του μίλησε για τα εξοντωτικά στην
κυριολεξία ωράρια εφημεριών, εξαιτίας της
έλλειψης προσωπικού. Δεν έχει ακούσει, για
τους πάνω από 30.000 αναπληρωτές που ορ-
γώνουν κάθε χρόνο την Ελλάδα, ούτε του έχει
μιλήσει κανείς για τους δήμους που περιμέ-
νουν να έρθουν για δουλειά οι χιλιάδες οκτα-
μηνίτες συμβασιούχοι για να μπορέσουν οι
εργαζόμενοι να πάρουν ανάσα στην καθαριό-
τητα και τις άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ. Ούτε

ξέρει τίποτε για τα τεράστια κενά στις δημό-
σιες υπηρεσίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα
υπουργεία.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει
στην μονιμοποίηση των 57.000 συμβασιούχων
που δουλεύουν εδώ και χρόνια καλύπτοντας
πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο δημόσιο και
στηρίζουν με τη δουλειά τους τη δημόσια
Υγεία, Παιδεία, Αυτοδιοίκηση, προκρίνει τις
απολύσεις 9.000 συμβασιούχων. Θέλει να
τους απολύσει για να ανοίξει το δρόμο για
τους εργολάβους – αρπακτικά που ακονίζουν
τα νύχια τους μετά τις τροπολογίες που ψήφι-
σε ο Βρούτσης το Δεκαπενταύγουστο. 

Όμως οι συμβασιούχοι έχουν μεγάλη εμπει-
ρία από αγώνες. Κατάφεραν στους δήμους να
σπάσουν την απαγόρευση με τη μεγάλη απερ-
γία που έκαναν πριν από τρία χρόνια. Κατάφε-
ραν στα νοσοκομεία να κρατήσουν τις δουλει-
ές τους με παρατάσεις. Και σε αυτόν τον δρό-
μο θα συνεχίσουν με πρώτο μεγάλο βήμα την
διαδήλωση στην ΔΕΘ στις 7 Σεπτέμβρη. Στην
προσυγκέντρωση στις 6μμ Εγνατία και Αγ. Σο-
φίας καλούν και θα συμμετέχουν δεκάδες
συμβασιούχοι 8μηνίτες του ΟΑΕΔ, επικουρικοί
εργαζόμενοι και αναπληρωτές με το πανό του
Συντονιστικού Νοσοκομείων και του Συντονι-
σμού”.

Χιλιάδες εργαζόμενες κι εργαζόμενοι αναμένεται να γεμίσουν τους δρόμους της Θεσσαλονί-
κης το διήμερο 6 και 7 Σεπτέμβρη στην πρώτη μεγάλη πανεργατική κινητοποίηση ενάντια
στην κυβέρνηση της Δεξιάς.

Την Παρασκευή 6/9 οι εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία απεργούν και διαδηλώνουν με συγ-
κέντρωση στις 8πμ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία στο Υπουργείο Μα-
κεδονίας Θράκης. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει 8ωρη στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στα
νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας, και καλεί “τα σωματεία - μέλη από όλη την Ελλάδα να
διευκολύνουν όσους συναδέλφους και συνδικαλιστικά στελέχη θέλουν να συμμετάσχουν στην
πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ και στο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων στα εγκαίνια
της ΔΕΘ. Όπου χρειαστεί καλύπτουμε με κινητοποίηση” αναφέρει στο κάλεσμά της. Όλες του
τις δυνάμεις για την επιτυχία της διαδήλωσης βάζει το Συντονιστικό Νοσοκομείων το οποίο βά-
ζει λεωφορεία που θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Σεπτέμβρη στις 11.30μμ από τον Άγιο Σάββα
για να συμμετέχουν στην διαδήλωση της ΠΟΕΔΗΝ το επόμενο πρωί, ενώ οργανώνει και τη
συλλογική φιλοξενία των διαδηλωτών προκειμένου να συμμετέχουν και στο πανεργατικό συλ-
λαλητήριο του Σαββάτου 7/9. 

Ανάλογη κινητοποίηση οργανώνουν για το συλλαλητήριο του Σαββάτου 7/9 και οι αγωνιστές και
οι αγωνίστριες του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, με λεωφορεία που θα ξεκινήσουν από την
Αθήνα το ίδιο πρωί στις 8πμ από το Μουσείο. Αποστολές προς τη Θεσσαλονίκη ετοιμάζονται κι από
άλλα σημεία της χώρας σε συνεργασία με τοπικά εργατικά σωματεία.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων το Σάββατο 7/9 ορ-
γανώνουν προσυγκέντρωση στις 6μμ στην Εγνατία και Αγίας Σοφίας. “Διεκδικούμε να συγκροτή-
σουμε ένα μαζικό μπλοκ με συνδικάτα, συλλογικότητες και μαχητικούς εργαζόμενους που θα δώ-
σει στην διαδήλωση στην ΔΕΘ αντικυβερνητικό χαρακτήρα, αλλά και θα ανοίξει τον δρόμο για την
συνέχεια και την κλιμάκωση των αγώνων” υπογραμμίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση. Η συγκέντρω-
ση των συνδικάτων θα αρχίσει στις 6.30μμ στο άγαλμα Βενιζέλου.

Μαζικό παρών θα δώσει και η νεολαία, οργισμένη μετά τις επιθέσεις στο κεκτημένο του Πανε-
πιστημιακού Ασύλου, τη στοχοποίησή της και την εφαρμογή του δόγματος Νόμος και Τάξη στις
πλάτες της και όχι μόνο. Το Σάββατο 7/9 οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ξεκινάνε με προσυγκέν-
τρωση στις 5:30μμ από το Πολυτεχνείο στο ΑΠΘ και από τον χώρο του ασύλου για να ενωθούν
με τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις και τα σωματεία για μια μεγάλη πρώτη αντικυβερνητική διαδή-
λωση που θα δώσει το σύνθημα για ένα καυτό φθινόπωρο ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. 
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  Όλοι στη 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Είμαι ένας από τους 4.000 συμβασιούχους του ΟΑΕΔ στην Υγεία. Ένας από τους χιλιά-
δες που η κυβέρνηση σχεδιάζει να μας “σχολάσει” μόλις τελειώσει η σύμβασή μας.

Εμείς τους ξεκαθαρίζουμε ότι εξυπηρετούμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και διεκδικούμε
μόνιμες προσλήψεις εδώ και τώρα. 

Γι' αυτό και θα συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή διαδήλωση των εργαζόμενων στα
δημόσια νοσοκομεία στις 6 Σεπτέμβρη στις 8πμ, από το Ιπποκράτειο μέχρι το Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης, αλλά και την επόμενη μέρα στην πανεργατική διαδήλωση στη ΔΕΘ.
Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε το πως θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Αυτή τη
στιγμή τα δημόσια νοσοκομεία αιμορραγούν. Χρειάζονται εργαζόμενους για να καλύψουν
τις μεγάλες ελλείψεις τους. Αν στις τωρινές ελλείψεις, προστεθούν κι αυτές που θα δημι-
ουργηθούν έτσι και μας διώξουν, τα νοσοκομεία θα υπολειτουργούν. Εγώ είμαι νοσηλευ-
τής, άλλος συνάδελφος τραυματιοφορέας, άλλος διοικητικός. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει
μείον 4.000 σε όλες αυτές τις ειδικότητες. 

Οι δηλώσεις του Θεοδωρικάκου για τους 9.000 υπεράριθμους, σημαίνουν τη διάλυση
της Υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Μπορεί να το είπε “με το γάντι”, αλλά αυτό εί-
ναι το νόημά τους. Αν είναι 9.000 υπεράριθμοι ας μας εξηγήσει το γιατί βογκάνε τα νοσο-
κομεία και όλες οι υπηρεσίες που εργάζονται συμβασιούχοι. 

Δεν θα τους περάσει. Εμείς παλεύουμε για να μείνουμε στις δουλειές μας και θα το κατα-
φέρουμε.

Γιάννης Παπαδόπουλος, εργαζόμενος Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Αυξήσεις στους λογαριασμούς, “εθελού-
σιες” απολύσεις και κλείσιμο εργοστασίων

είναι τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση σχετι-
κά με τη ΔΕΗ. Οι λογαριασμοί θα αυξηθούν
από 16,4% έως 19,4%, ενώ η έκπτωση που εί-
χαν όσοι πλήρωναν τους λογαριασμούς στην
ώρα τους θα μειωθεί από το 10% στο 5%. Αυ-
ξήσεις στους λογαριασμούς θα δουν και οι ερ-
γαζόμενοι στη ΔΕΗ που είχαν ειδικές εκπτώ-
σεις, γεγονός που καταγγέλλουν ως μονομε-
ρές χτύπημα στη συλλογική τους σύμβαση ερ-
γασίας.

Ταυτόχρονα, ξεκινημένο είναι το κυνήγι των
“στρατηγικών κακοπληρωτών”. Στην πράξη ,αυ-
τοί που συνήθως μένουν χωρίς ρεύμα είναι τα
φτωχά νοικοκυριά που με τα κοψίματα σε μι-
σθούς και συντάξεις αδυνατούσαν να πληρώ-
σουν τους λογαριασμούς.

Δηλωμένος στόχος των κυβερνητικών μέ-
τρων δεν είναι άλλος από την  προσέλκυση
αγοραστών για το ξεπούλημα της ΔΕΗ. 

Το ντύσιμο του ξεπουλήματος με “οικολογι-
κό μανδύα” κάνει ακόμα πιο εξοργιστική τη
δρομολογούμενη ιδιωτικοποίηση. Η ΔΕΗ σύμ-
φωνα με τον Χατζηδάκη θα μπει στη μεταλιγνι-
τική εποχή και το άνοιγμά της στις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας. Οι πρώτοι που θα την
πληρώσουν θα είναι οι εργάτες στις λιγνιτικές
μονάδες Αμύνταιο Ι, Αμύνταιο ΙΙ και Μεγαλόπο-
λη ΙΙΙ. Τα κεφάλαια για “τη νέα εποχή” θα εξα-
σφαλιστούν από το ξεπούλημα του ΔΕΔΔΗΕ,

που θα επιτρέψει στη ΔΕΗ “είτε μόνη της είτε
βασικά σε συνεργασία με άλλους ενεργει-
ακούς παίκτες να μπει δυναμικά στις ΑΠΕ”. 

Το τσουνάμι ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα
της ενέργειας δεν σταματάει στη ΔΕΗ καθώς
μέχρι τον Οκτώβρη θα κατατεθεί νομοσχέδιο
με το οποίο θα προχωρήσει το ξεπούλημα της
ΔΕΠΑ. “Εμείς είμαστε υπέρ της συνολικής
ιδιωτικοποίησης του δικτύου λιανικής στο φυ-
σικό αέριο” δηλώνει ευθαρσώς ο υπουργός
Ενέργειας στη συνέντευξή του. Σειρά έχει η
Λάρκο την οποία ο Χατζηδάκης επίσης θέλει
να την κάνει “ελκυστική για τους επενδυτές
που θα ήθελαν να αγοράσουν περιουσιακά
στοιχεία της εταιρείας”. 

“Κανένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης, είτε της
ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ είτε περαιτέρω ιδιωτικο-
ποίηση του ΑΔΜΗΕ, δεν πρόκειται να γίνει
αποδεκτό και θα το αντιπαλέψουμε όπως κά-
ναμε και στο παρελθόν με αντίστοιχα σχέδια
ιδιωτικοποίησης που υπήρξαν” ξεκαθαρίζει σε
ανακοίνωσή της η Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ, ενώ
μέχρι τη Δευτέρα 2/9, η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ
περιοριζόταν σε εμφανίσεις του προέδρου
της σε ΜΜΕ. Τα μέτρα έχουν μπει σε εφαρμο-
γή και με δήλωση του ίδιου του υπουργού η
συνέχεια του ξεπουλήματος έρχεται άμεσα
μέσα στο φθινόπωρο. Η ώρα της απεργιακής
σύγκρουσης με στόχο τη ματαίωση των κυ-
βερνητικών σχεδίων έχει φτάσει. Η διαδήλω-
ση της ΔΕΘ μπορεί να κάνει την αρχή.

ΔΕΗ Ώρα για απεργία



Σε κινητοποιήσεις κατε-
βαίνουν οι εργαζόμενοι

στο Λιμάνι της Θεσσαλονί-
κης, αρχής γενομένης από
τις μέρες των διαδηλώσεων
στη ΔΕΘ. Όπως ανακοίνω-
σαν η ΟΜΥΛΕ και τα σωμα-
τεία του ΟΛΘ, από την Πα-
ρασκευή 6 Σεπτεμβρίου
2019 θα απέχουν από υπε-
ρωρίες και εργασία Σαββά-
του Κυριακής και Αργιών,
ενώ εξετάζουν την κλιμάκω-
ση των κινητοποιήσεων. 

Αφορμή γι' αυτές είναι η
καταχρηστική όπως τη χα-
ρακτηρίζουν απόλυση συνα-
δέλφισσάς τους η οποία συ-
νοδεύτηκε από εκφοβιστικό
λόγο, απρεπή συμπεριφορά
και προσβολή της προσωπι-

κότητας της εργαζόμενης
από τη μεριά της διοίκησης.
Μάλιστα το ΣΕΠΕ στο οποίο
κατέφυγε η εργαζόμενη συ-
νέστησε στην ΟΛΘ ΑΕ την
επαναπρόσληψη της απολυ-
μένης εργάτριας, με τον
πρόεδρο του ΟΛΘ να επι-
διώκει την ανάμειξη του
Υπουργείου προκειμένου να
ακυρωθεί το πόρισμα της
Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι λιμενεργάτες της Θεσ-
σαλονίκης ανησυχούν ότι η
απόλυση της εργαζόμενης
είναι προπομπός για περαι-
τέρω απολύσεις, ειδικά συμ-
βασιούχων εργαζόμενων.  

“Ο αυταρχισμός και η προ-
σπάθεια δημιουργίας εργα-
ζόμενων διαφορετικών ταχυ-
τήτων, με διαφορετικές αμοι-
βές και δικαιώματα  δεν θα
περάσει” τονίζουν τα συνδι-
κάτα των λιμενεργατών και
καλούν την εργοδοσία “άμε-
σα να μετατρέψει τις συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου των
εκατό και πλέον εργαζόμε-
νων, σε συμβάσεις αορίστου
χρόνου”.  
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  Ό   Θεσσαλονίκη
Κλείνουμε 
το δρόμο
στους
φασίστες
Ετοιμαζόμαστε για τη συμμε-

τοχή μας στο συλλαλητήριο
την ημέρα των εγκαινίων της Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
αυτό το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου.
Οι νεολαίοι και οι εργαζόμενοι
στη Θεσσαλονίκη έχουν πολλούς
λόγους να υποδεχτούν καταλλή-
λως στη Θεσσαλονίκη τον νέο
πρωθυπουργό. Υπάρχουν πολλά
ανοιχτά μέτωπα στη πόλη που
ήδη έχει δείξει η νέα κυβέρνηση
ότι προτίθεται να τα λύσει με την
κλασσική συνταγή των απολύσε-
ων και των ιδιωτικοποιήσεων. 

Ειδικότερα, οι δημόσιες συγ-
κοινωνίες βρίσκονται στη χειρό-
τερη κατάσταση όλων των τελευ-
ταίων ετών καθώς η χρηματοδό-
τηση έχει μειωθεί στο ελάχιστο
και καινούρια λεωφορεία έχουν
να αγοραστούν χρόνια. Η προ-
ηγούμενη διοίκηση έχει αφήσει
στη μέση την εκκαθάριση του
ΟΑΣΘ και την ίδρυση της νέας
κρατικής εταιρίας, καθώς και την
υπογραφή της συλλογικής σύμ-
βασης των εργαζομένων. Η ΝΔ
όρισε πρόεδρο του ΟΑΣΘ ένα
παλιό γνώριμο στις διοικήσεις
της πόλης ειδικευμένο στις ιδιω-
τικοποιήσεις, πρώην πρόεδρο
της ΕΥΑΘ αλλά και της Εγνατίας
Οδού Α.Ε. 

Ένας ακόμα λόγος που θα δια-
δηλώσουμε το Σάββατο είναι για
να κλείσουμε το δρόμο και να
διαλύσουμε τη συγκέντρωση των
εθνικοφασιστών και μακεδονομά-
χων όπως κάναμε και πέρσι στο
αντίστοιχο συλλαλητήριο. Δεν θα
αφήσουμε τους νοσταλγούς των
ναζί και του Ολοκαυτώματος που
δρουν με τον μανδύα του μακε-
δονομάχου και να καπηλευτούν
την οργή του κόσμου. Θα μας
βρουν μπροστά τους!

Το συλλαλητήριο της ΔΕΘ εί-
ναι μια ευκαιρία να διαδηλώσου-
με συντονισμένα ενάντια στις
επιθέσεις που ετοιμάζουν, σε μια
αντικυβερνητική διαδήλωση που
θα ανοίξει τον δρόμο για την συ-
νέχεια και την κλιμάκωση των
αγώνων μέχρι τη νίκη. 

Δήμητρα Κομνιανού 
Εργαζόμενη στον ΟΣΕΘ

ΟΛΘ

Στις 27 Αυγούστου στη γενική συνέλευση του
νοσοκομείου μας συζητήσαμε μαζι με συμβα-

σιούχους απο την καθαριότητα ,επικουρικούς,
ΟΑΕΔ, αλλα και μόνιμους συναδέλφους την προ-
οπτική της σύγκρουσης με την κυβέρνηση τη ΝΔ
και το Υπουργείο Υγείας.

Η αυλαία της απεργιακής σύγκρουσης με τον
Μητσοτάκη και τον Κικίλια ανοίγει με το διήμερο
κινητοποιήσεων της ΔΕΘ 6-7 Σεπτέμβρη με την
απεργιακή διαδήλωση των νοσοκομείων που κα-
λεί η ΠΟΕΔΗΝ την πρώτη μέρα και τη διαδήλω-
ση των συνδικάτων τη δεύτερη. Αποφασίσαμε
την οργάνωση της συμμετοχής μας ενώ η συμ-
μετοχή στην αποστολή εχει ξεπεράσει καθε προ-
ηγούμενη χρονιά, καθώς οι εργαζόμενοι είναι
αποφασισμένοι να συγκρούστουν και να μην
αφήσουν οι απειλές και τα σχέδια της κυβέρνη-
σης για απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές
να γίνουν πράξη.

Κώστας Καταραχιάς, 
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων νοσ. Αγ. Σάββας

AΓ. ΣΑΒΒΑΣ

Στο χώρο της ταχυμεταφοράς το τελευταίο διάστη-
μα οι επιθέσεις από τα αφεντικά έχουν ενταθεί.

Απλήρωτοι συνάδελφοι στα μαγαζιά των μεγάλων εται-
ριών, λοκ άουτ από το αφεντικό της Γενικής Ταχυδρο-
μικής στο κατάστημα των Αμπελοκήπων, όταν οι συνά-
δελφοι μαζί με το κλαδικό σωματείο, το ΣΕΤΤΕΑ, πή-
ραν το μέρος συναδέλφου που δούλευε στο κατάστη-
μα και απειλές ότι “θα το κλείσω μια και καλή”. 

Στα ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές, στους 10 συναδέλφους ο
ένας είναι μόνιμος, ο άλλος με σύμβαση, και οι υπόλοι-
ποι ενοικιαζόμενοι. Στη Σπήντεξ, στο κατάστημα του
Βοτανικού, τα αφεντικά σε συμφωνία με το προϊστάμε-
νο του μαγαζιού που είναι και πρόεδρος στο επιχειρη-
σιακό σωματείο, έχουν φέρει 9 συναδέλφους με ενοι-
κίαση. Απέναντι σε όλα αυτά εμείς απαντάμε με ταξι-
κούς αγώνες, με επιτροπές αγώνα σε κάθε χώρο δου-
λειάς. Πρώτη απάντηση στην δεξιά κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας θα είναι η διαδήλωση στη ΔΕΘ όπου
το κλαδικό σωματείο θα πρέπει να ανέβει μαζικά. 

Χρήστος Βαρβέρης
εργαζόμενος στις ταχυμεταφορές

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Σύσκεψη εργαζομένων για την οργάνω-
ση της συμμετοχής στο συλλαλητή-

ριο της ΔΕΘ, πραγματοποιούσε η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ στο Ραδιομέγαρο, το μεσημέρι
της Τρίτης 3/9. 

Στο κάλεσμά της για το συλλαλητήριο
η ομοσπονδία των εργαζόμενων στην
ΕΡΤ δηλώνει ότι “θα  είναι παρούσα  δια-
δηλώνοντας ενάντια  στα αντεργατικά
μέτρα  της κυβέρνησης, ενάντια  στον
προκηρυγμένο ήδη  πόλεμο  κατά  των
συνδικάτων  και του δικαιώματος  των ερ-
γαζομένων  να υπερασπίζονται οργανω-
μένα  τα δικαιώματά τους, ενάντια  στην
μετατροπή  του δημόσιου αγαθού της
Υγείας  σε προνόμιο μόνο εκείνων  που
θα μπορούν  να  πληρώνουν  τους εμπό-
ρους  της υγείας, ενάντια στον απάνθρω-
πο  αποκλεισμό  μεταναστών και προσφύ-
γων  από  αυτό το δημόσιο αγαθό, ενάν-
τια  στην εκχώρηση  των επίσης  δημό-
σιων αγαθών της ενέργειας  και του νε-
ρού  στα χέρια  εκείνων  που  τα βλέπουν
μόνο ως πηγή κέρδους. Σε  ότι αφορά
στην ΕΡΤ... διαδηλώνουμε ενάντια  στην
εκφρασμένη πλέον  πρόθεση  της  κυβέρ-
νησης  να σφίξει  ακόμα  περισσότερο  τα
δεσμά  της εξάρτησής  της  με το Μαξί-
μου, σε αντίθεση  με όσα  έλεγε  προ-
εκλογικά  περί  δήθεν ανεξαρτησίας  της
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης... ” 

ΠΟΣΠΕΡΤ

ΣΧΟΛΕΣ

ΟΣεπτέμβρης του 2019 βρίσκει
τον κλάδο των εφοριακών σε

μια απεργία – αποχή διαρκείας
από μια αξιολόγηση αντεργατική
που βάζει ποσοτικούς και ποιοτι-
κούς στόχους στους εργαζόμε-
νους. 

Αυτές τις μέρες δημιουργείται
μια νέα κεντρική υπηρεσία είσπρα-
ξης το ΚΕΟΦ (Κέντρο Είσπραξης
Οφειλών). Την εκπαίδευση των
εφοριακών που θα τη στελεχώ-
σουν ανέλαβε μια πολυεθνική εται-
ρία. Είναι η ίδια πολυεθνική που
έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το φο-

ρολογικό μηχανισμό της Αλβανίας.
Όμως παρά το πρώτο μούδιασμα
από το αποτέλεσμα των εκλογών
εμείς συνεχίζουμε με πείσμα να
οργανώνουμε τους αγώνες μας,
να δυναμώνουμε τα σωματεία μας,
έχοντας τη διάθεση να δημιουργή-
σουμε ένα πανελλαδικό δίκτυο αν-
τίστασης στον κλάδο. Για να είμα-
στε ακόμα πιο δυνατοί όχι μόνο
για διεκδικήσουμε δικαιότερες φο-
ρολογικές υπηρεσίες, αλλά να

μπορούμε να δείχνουμε την αλλη-
λεγγύη μας σε όλους τους εργα-
ζόμενους. Μόνιμους και συμβασι-
ούχους, εποχικούς, ωρομίσθιους,
εργολαβικούς, ντόπιους και μετα-
νάστες, δημόσιους και ιδιωτικούς
υπαλλήλους. Στόχος μας είναι συ-
νολικά μια πιο δίκαιη κοινωνία. Σε
αυτό το πλαίσιο οργανώνουμε το
ανέβασμά μας στις κινητοποιήσεις
στη ΔΕΘ για να διαδηλώσουμε μα-
ζί με συναδέλφους του δικού μας
αλλά και των άλλων κλάδων. 

Γιώργος Ρόδης, 
μέλος Γ.Σ ΠΟΕ ΔΟΥ

Από τις πρώτες ενέργειες της
κυβέρνησης της Νέας Δημο-

κρατίας ήταν να τρέξει να εξασφα-
λίσει νομικά τουλάχιστον την κα-
τάργηση του ασύλου.

Την πρώτη απάντηση την πήραν
με τις μαζικές διαδηλώσεις που έγι-
ναν μέσα στον Ιούλιο. Χρειάζεται να
εξασφαλίσουμε ότι το άσυλο θα
παραμείνει στα χέρια του φοιτητι-
κού και του εργατικού κινήματος γι'
αυτό και καλούμε όλους/ες τους
φοιτητές/τριες να συμμετέχουν στη
διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 7/9.

Άννα Αδαμίδη, 
φοιτήτρια Φιλοσοφική Αθήνας

ΔΟΥ

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης



Η δίκη της ναζιστικής Χρυσής
Αυγής συνεχίζεται στις 9 Σε-
πτέμβρη στον Κορυδαλλό,

με τη συμμορία να βρίσκεται σε χει-
ρότερη κατάσταση από ποτέ. Η
έδρα του δικαστηρίου έχει καλέσει
τώρα να απολογηθούν οι πέντε κα-
τηγορούμενοι για τη δολοφονική
επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων
ψαράδων στο Πέραμα: Δ. Αγριογιάν-
νης, Μ. Ευγενικός, Θ. Μαρίας, Κ.
Παπαδόπουλος και ο πυρηνάρχης
Περάματος Α. Πανταζής. Στη συνέ-
χεια θα απολογηθούν οι κατηγορού-
μενοι για την επίθεση στους συνδι-
καλιστές του ΠΑΜΕ και, τέλος, οι
κατηγορούμενοι για ένταξη σε ή/και
διεύθυνση εγκληματικής οργάνω-
σης. Στους τελευταίους ανήκουν και
τα υψηλόβαθμα στελέχη της Χρυ-
σής Αυγής, οι πρώην βουλευτές και
ο αρχηγός τους, ο Μιχαλολιάκος.

Οι απολογίες των 18 κατηγορού-
μενων μελών του πυρήνα Νίκαιας για
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
έχοντας ξεκινήσει ανάμεσα στις δυο
εκλογικές αναμετρήσεις, και έχοντας
ολοκληρωθεί αμέσως μετά την απο-
τυχία της ΧΑ να μπει στη Βουλή,
ήταν ένα τεραστίων διαστάσεων φιά-
σκο για τη ναζιστική οργάνωση. Προ-
σπαθώντας πανικόβλητοι να σώσουν
ο καθένας το τομάρι του, τα μέλη
του τάγματος εφόδου της Νίκαιας
απέτυχαν να στηρίξουν μια γενική
γραμμή, πέφτοντας σε αντιφάσεις
και αποκαλύπτοντας ο ένας τον ρό-
λο του άλλου –καμιά φορά αποκαλύ-
πτοντας και για τους εαυτούς τους
πράγματα που δεν ήθελαν. 

Πανικός
Αποτέλεσμα ήταν να βγάζει μάτι ο

πανικός, άρα η ενοχή τους, αλλά και
να φαίνεται ολοκάθαρα όποιο ψήγμα
αλήθειας προσπαθούσαν να κρύ-
ψουν μέσα στο ψέμα. Έτσι, κάθε
απολογία συνεισέφερε τελικά στην
εικόνα που έχει σχηματιστεί μέσα
στο δικαστήριο όσον αφορά τρία
πράγματα. Πρώτο, τον οργανωμένο
χαρακτήρα της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα. Δεύτερο, τη γνώση
και την εποπτεία της ηγεσίας (μέχρι
και τον Μιχαλολιάκο) για όλα όσα
εξελίχτηκαν το βράδυ εκείνο αλλά
και για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.
Και τρίτο, την οργανωμένη προσπά-
θεια συγκάλυψης του ρόλου της
Χρυσής Αυγής στη δολοφονία, μια
προσπάθεια που αποδείχτηκε ότι ξε-
κίνησε μόλις μερικά λεπτά μετά το
μαχαίρωμα.

Έτσι το καλοκαίρι βρήκε την ηγε-
σία της Χρυσής Αυγής σε μια κατά-
σταση που δύσκολα θα μπορούσε να
είχε φανταστεί χειρότερη. Έχοντας
μόλις περάσει μια καταστροφική
προεκλογική περίοδο που λόγω της
απομόνωσής της από την κοινωνία
δεν έχει καταφέρει να διεξάγει προ-
εκλογική εκστρατεία. Έχοντας υπο-
στεί φιάσκο ήδη από τη φάση των
μαρτύρων υπεράσπισης, με τη δίκη
να συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς

και να βαθαίνει την κρίση της οργά-
νωσης. Έχοντας πεταχτεί έξω από
τη Βουλή, όχι μόνο γιατί δεν κατάφε-
ρε να κάνει προεκλογική καμπάνια,
αλλά γιατί 4 χρόνια δίκης έχουν φέ-
ρει ήδη το χειροπιαστό αποτέλεσμα
ότι από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώ-
ρα είναι πλέον γνωστό ότι πρόκειται
για μια ναζιστική δολοφονική συμμο-
ρία. Έχοντας χάσει όχι μόνο τη βου-
λευτική ιδιότητα, στην οποία σκό-
πευε να στηρίξει την υπερασπιστική
της γραμμή, αλλά και τα υλικά προ-
νόμια που είχε από αυτή: βουλευτι-
κές αποζημιώσεις, μισθούς επιστη-
μονικών συνεργατών.

Κρίση
Χωρίς πόρους και με την κρίση να

έχει φτάσει στο μεδούλι της ΧΑ, τις
τελευταίες βδομάδες έκλεισαν μια
σειρά «γραφεία» της συμμορίας. Στα
χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι
τα «γραφεία» της Σαλαμίνας, ορμη-
τήριο μιας από τις πιο ενεργές τοπι-
κές, που μεταξύ άλλων είχε συμμε-
τάσχει στην επίθεση στους συνδικα-
λιστές στο Πέραμα, και τα «γραφεία»
των Τρικάλων, όπου υπεύθυνος ήταν
ο Γ. Μισιάκας, στενός συνεργάτης
του Μιχαλολιάκου, κεντρικός στο
ιδεολογικό και από τους πιο συχνούς
αρθρογράφους στην ιστοσελίδα.
Παράλληλα έκλεισαν και τα τρία site
της Χρυσής Αυγής. Υπεύθυνος και
ιδιοκτήτης των site ήταν ο Δ. Βογια-
τζής, ο οποίος λίγες μόλις βδομάδες
νωρίτερα ήταν μάρτυρας υπεράσπι-
σης του Μιχαλολιάκου. Μετά τη συν-
τριβή στις εκλογές, αποχώρησε από
την οργάνωση, έγραψε κείμενα που
κατακεραυνώνουν τον αρχηγό και
την ηγεσία, ζήτησε με εξώδικο λεφτά
για να παραδώσει το υλικό των ιστο-
σελίδων και αφού δεν τα πήρε, τις
έκλεισε. Στο μεταξύ, πολλά ακόμη
πρώην στελέχη της Χρυσής Αυγής
συνέχισαν να αποχωρούν και να κα-
τηγορούν το Μιχαλολιάκο.

Η πιο μεγάλη διάσπαση της ΧΑ
ήταν φυσικά η αποχώρηση Λαγού,
που μαζί του πήρε «σκληρά» στελέχη
όπως τον Γ. Γερμενή, τον Γ. Ηλιόπου-

λο, τον Ν. Κούζηλο, τον Χ. Αθανασά-
κο, καθώς και τον πρώην συνήγορο
του Ν. Μίχου, Ι. Ζωγράφο. Η κίνηση
αυτή πυροδότησε μια αλυσίδα καταγ-
γελιών εκατέρωθεν βαθαίνοντας την
κρίση και λύνοντας τη γλώσσα όλο
και περισσότερων (ανάμεσά τους οι
πρώην ευρωβουλευτές της ΧΑ), ενώ
φανερώνει το πόσο αδύναμη είναι
όλη η πρώην ηγεσία να ξεφύγει από
αυτό που την περιμένει στις απολο-
γίες. Είτε πρόκειται για μια κίνηση
που έγινε από τον Λαγό για να γλιτώ-
σει τα λεφτά που παίρνει από την Ευ-
ρωβουλή και να υπερασπιστεί μόνος
του τον εαυτό του με νέο μανδύα
κόμματος, είτε πρόκειται για μια προ-
σπάθεια του αρχηγού να πετάξει μα-
κριά του το πιο ενοχοποιημένο κομ-
μάτι της ΧΑ (τους πυρήνες του Πει-
ραιά και των γύρω περιοχών, υπεύθυ-
νος των οποίων ήταν ο Λαγός), αυτή
η ιστορία έχει κοντά ποδάρια.

Ο Λαγός είναι στέλεχος της ΧΑ
εδώ και δεκαετίες. Η συνεργασία του
με τον Μιχαλολιάκο είναι στενή και
αυτό φαίνεται τόσο από το ότι με νύ-
χια και δόντια ο αρχηγός κατάφερε

να τον κάνει ευρωβουλευτή όσο και
από τα στοιχεία της δίκης. Το γεγο-
νός ότι ο Λαγός μιλούσε με τον Μιχα-
λολιάκο στο τηλέφωνο μόλις μισή
ώρα μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα είναι μόνο ένα από τα αμέ-
τρητα στοιχεία της δίκης που δεί-
χνουν ότι αποκλείεται ο Μιχαλολιά-
κος να μη γνώριζε τι οργανώνει ο Λα-
γός με τους πυρήνες που είχε αναλά-
βει. Οι ομιλίες του Μιχαλολιάκου στις
κλειστές διαδικασίες της ναζιστικής
οργάνωσης δείχνουν άλλωστε ότι οι
πυρήνες του Λαγού εφάρμοζαν τη
στρατηγική του Μιχαλολιάκου κατά
γράμμα –το ίδιο και η περηφάνια του
Μιχαλολιάκου και της ηγετικής ομά-
δας της ΧΑ όταν μιλούσαν για τον
πυρήνα-πρότυπο της Νίκαιας. Κανείς
από τους δύο δεν μπορεί να κρύψει
αυτή τη συνεργασία με μια διάσπαση
της τελευταίας στιγμής.

Μια ανάσα πριν τις απολογίες της,
η ηγεσία της Χρυσής Αυγής βρέθηκε
ανάμεσα στις συμπληγάδες: την απο-
νομιμοποίηση από όλη την κοινωνία
και τα αδιάσειστα στοιχεία που προ-
έκυψαν σε βάρος της στη διάρκεια

της δίκης. Και τα δυο είναι αποτέλε-
σμα της δράσης του αντιφασιστικού
κινήματος, από τη μια μεριά στις γει-
τονιές, τους χώρους εργασίας και τις
σχολές, κι από την άλλη μεριά σε ό,τι
αφορά τη δίκη, από την ύπαρξη Πολι-
τικής Αγωγής, την παρουσία κοινού
μέσα στην αίθουσα και τις διαδηλώ-
σεις έξω από αυτή μέχρι την διαρκή
και πανελλαδική ενημέρωση. 

Πίεση
Η συνέχεια της δίκης θα εντείνει

αυτή τη συντριπτική πίεση, εφόσον το
κίνημα συνεχίσει με την ίδια αποφασι-
στικότητα. Η νέα κυβέρνηση της ΝΔ
ακόμη και σε αυτή την ύστατη στιγμή
δεν παραλείπει να συντηρεί τους δε-
σμούς της αστυνομίας με τους ναζί,
ενώ παράλληλα τους ξαναστρώνει το
δρόμο με τον οργανωμένο κρατικό
ρατσισμό. Με το δόγμα του νόμου και
της τάξης στέλνει μήνυμα ότι η ΕΛΑΣ
δε λογοδοτεί πουθενά και σε όποιον
αρέσει. Προσπαθεί έτσι να προλάβει
από τώρα το να ανοίξει η διεκδίκηση
να πληρώσουν οι προηγούμενες κυ-
βερνήσεις της ΝΔ και η αστυνομία για
τις ευθύνες τους στην εγκληματική
δράση της Χρυσής Αυγής- ένα αίτημα
που έρχεται στην ημερήσια διάταξη
καθώς πλησιάζει η ώρα που η ΧΑ θα
καταδικαστεί.

Το αντιφασιστικό κίνημα είναι πιο
δυνατό από ποτέ, αλλά έχει μπροστά
του ένα τεράστιο καθήκον. Να δια-
σφαλίσει ότι αυτό που γνωρίζει η συν-
τριπτική πλειοψηφία που έκανε πέρα
τους ναζί, ότι δηλαδή η Χρυσή Αυγή
είναι μια εγκληματική οργάνωση όποι-
ους (και όσους) μανδύες και να φορέ-
σει, θα είναι και η απόφαση του δικα-
στηρίου με τις μεγαλύτερες ποινές
για όλη την ηγεσία. Να τσακίσει τα
ρατσιστικά σχέδια της κυβέρνησης.
Να κόψει το δρόμο σε επίδοξους μι-
μητές του Μιχαλολιάκου, να απομο-
νώσει τους Βελόπουλους όπως ακρι-
βώς έκανε με το ΛΑΟΣ και τους ναζί.
Ξεκινώντας από τη διαδήλωση για τα
6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα στις 18/9 στο Κερατσίνι
και από την απολογία του Μιχαλολιά-
κου μέσα στο φθινόπωρο, θα κλιμα-
κώσει σε όλα αυτά τα μέτωπα το επό-
μενο διάστημα. Και θα νικήσει.

Αφροδίτη Φράγκου

Δικάσιμες Σεπτέμβρη
Κορυδαλλός: 
9/9, 11/9, 26/9 και 30/9.
Εφετείο: 10/9, 12/9, 16/9, 18/9,
23/9, 25/9 και 27/9.
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Πανικός 
και διασπάσεις
των νεοναζί 
δολοφόνων. 
Να τους 
αποτελειώσουμε

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

Όλοι στο Κερατσίνι στις 18Σ
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Στη λήψη επτά μέτρων προχώρησε το ΚΥ-
ΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερι-
κών και Άμυνας) μετά από συνεδρίασή

του με θέμα την αύξηση των προσφυγικών ρο-
ών. Η ίδια η ανάληψη του θέματος από το συμ-
βούλιο αυτό απεικονίζει γλαφυρά το ότι η κυ-
βέρνηση βλέπει τους πρόσφυγες ως απειλή.
Και τα μέτρα το επισφραγίζουν. Τα δυο πρώτα
έχουν να κάνουν με την «αποσυμφόρηση» των
νησιών και προβλέπουν την μεταφορά σε
στρατόπεδα της ενδοχώρας ακόμη και ασυνό-
δευτων ανηλίκων. Ήδη ξεκίνησαν οι μετακινή-
σεις εκατοντάδων προσφύγων, οι οποίοι κατα-
λήγουν σε υπερπλήρη στρατόπεδα και κοι-
μούνται σε σκηνές.

Ακόμη, στις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ είναι η
αύξηση της επιτήρησης των συνόρων μαζί με
τη Frontex και το ΝΑΤΟ, καθώς και η υλοποί-
ηση προγράμματος παρακολούθησης (κάμε-
ρες, drones κλπ) προϋπολογισμού 50 εκατομ-
μυρίων! Παράλληλα προβλέπει αύξηση των
ελέγχων για πρόσφυγες και μετανάστες που
απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου τους, ενώ
το ίδιο το κείμενο της απόφασης περηφανεύε-
ται ότι αυτός ο νέος “Ξένιος Δίας” μετράει ήδη
1000 θύματα που πάνε για απέλαση. Την ίδια
στιγμή καταργεί το δεύτερο βαθμό εξέτασης
της διαδικασίας ασύλου, ώστε να πάρουν οι
απελάσεις διαστάσεις βιομηχανίας.

Το ΚΥΣΕΑ επίσης προχωράει στην αγορά
νέων «μικρών ευέλικτων σκαφών» που θα μπο-
ρούν να κυνηγήσουν πιο «ευέλικτα» τις βάρκες
των προσφύγων και να τις στείλουν πίσω στην

Τουρκία, όπως έκανε πρόσφατα σκάφος του
ελληνικού λιμενικού. Τέλος, ως τελευταίο μέ-
τρο ανακοινώνει με αρκετή ασάφεια τη «στήρι-
ξη των τοπικών κοινωνιών με τις απαραίτητες
δομές και προσωπικό», για το οποίο όμως «η
Ελλάδα είναι σε στενή συνεργασία με τους
εταίρους μας στην ΕΕ». Κάτι που σημαίνει, δε-
δομένης της τρομολαγνείας της κυβέρνησης
που με τόνους ψέματος προσπαθεί να πείσει

ότι οι τοπικές κοινωνίες «στενάζουν» από το
βάρος των προσφύγων, ότι περισσότερο έχει
στο μυαλό της πώς θα επιταχύνει τις απελά-
σεις και τις μετακινήσεις, παρά το «ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό» που υποκριτικά βάζει
σαν παράδειγμα στην ανακοίνωση.

Είναι μια τεράστια πρόκληση. Τη στιγμή που
η χώρα ζητάει βοήθεια από τις γειτονικές γιατί
δεν έχει αρκετά καναντέρ να σβήσει τις φω-

τιές, ξοδεύει εκατομμύρια σε εξοπλισμό παρα-
κολούθησης και ευέλικτα πλοία που μόνο σκο-
πό έχουν να κυνηγάνε μετανάστες. Ξοδεύει κι
άλλα σε μισθούς των ανθρωποκυνηγών, τις θέ-
σεις των οποίων αυξάνει αφειδώς, ενώ το ερ-
γατικό κίνημα διεκδικεί εδώ και χρόνια χιλιάδες
μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ, στην Παιδεία,
στις υπηρεσίες των Δήμων για όλη την Ελλάδα. 

Η κλιμάκωση της καταστολής
εκ μέρους της ΝΔ ήδη από
τις πρώτες ημέρες της δια-

κυβέρνησής της, με αποκορύφωμα
τις εισβολές της αστυνομίας στις
καταλήψεις στέγης προσφύγων την
περασμένη βδομάδα, είναι μια χυ-
δαία ρατσιστική αλλά και ιδεολογική
επίθεση. Διότι διεξάγει έναν επικοι-
νωνιακό πόλεμο ενάντια στους πρό-
σφυγες, την αλληλεγγύη και το κίνη-
μα, στην προσπάθειά της να στρέψει
το κλίμα όσο πιο δεξιά γίνεται και να
πολώσει γύρω από την τρομολα-
γνεία περί «αβάτου» των Εξαρχείων.

Όπως καταγγέλλουν οι πρόσφυ-
γες που διέμεναν στην κατάληψη
Σπ. Τρικούπη 17, η κατάληψη δέχτη-
κε επίθεση από δυνάμεις καταστο-
λής, οι οποίες έβγαλαν με τη βία
τους πρόσφυγες που διέμεναν,
τραυματίζοντας μάλιστα ένα κορι-
τσάκι. Πέταξαν τα υπάρχοντά τους
και διέλυσαν τον χώρο που οι πρό-
σφυγες είχαν διαμορφώσει σε κατοι-
κία τους με τα ίδια τους τα χέρια
από το 2016. Για να απαντήσει στην
αγανάκτηση και στις δίκαιες κατηγο-
ρίες σε βάρος της αστυνομίας και
της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Σ. Πέτσας δημοσίευσε
φωτογραφίες από τις «άθλιες» συν-
θήκες στις οποίες στεγάζονταν οι
πρόσφυγες στις καταλήψεις, σε αν-
τιδιαστολή με φωτογραφίες από τις
«αξιοπρεπείς» συνθήκες που «φρόν-
τισε» η κυβέρνηση να εξασφαλίσει
στις οικογένειες των προσφύγων. 

Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ

διαφορετική. Πέρα του ότι ο καθένας
μπορεί να δει ότι για την κυβέρνηση
ένας ζωηρός χώρος γεμάτος υπάρ-
χοντα οικογενειών και παιχνίδια είναι
«άθλιος», το υπουργείο έστειλε την
ενημέρωση ότι οι πρόσφυγες μετα-
φέρθηκαν σε «ξενοδοχείο» συνο-
δευόμενο από μια αποστειρωμένη
φωτογραφία κοιτώνα. 

Στην πραγματικότητα, όπως καταγ-
γέλλουν οι πρόσφυγες, αρχικά μετα-
φέρθηκαν στην Πέτρου Ράλλη, το
γνωστό κολαστήριο της αστυνομίας
όπου κρατούνται μετανάστες. Δυο
ημέρες μετά μεταφέρθηκαν σε ένα
εγκαταλελειμμένο χώρο δεξιώσεων
στα δυτικά προάστια από τον οποίο
βγήκε η περίφημη φωτογραφία με τα
καθαρά σεντόνια. Το κτίριο αυτό
όμως δεν είχε τίποτε άλλο πέρα από
σεντόνια: ούτε κλιματισμό, ούτε νε-
ρό. Κανείς δεν έφερε τρόφιμα στους
πρόσφυγες, ενώ όσοι ενδιαφέρονταν
να βοηθήσουν τους πρόσφυγες αδυ-
νατούσαν να βρουν τον χώρο λόγω
της απομονωμένης τοποθεσίας του.
Ακόμα και η ΕΛΑΣ παραδέχτηκε ότι
οι μεταφραστές και οι κοινωνικοί λει-
τουργοί που το Υπουργείο είχε βάλει
τα ΜΜΕ να πουν ότι θα βρίσκονται
στη διάθεση των προσφύγων, δεν
υπάρχουν.

Η χυδαιότητα δεν σταματάει εκεί.
Μετά τη δημοσίευση των φωτογρα-
φιών, ανταποκριτές από δυο μέσα
ζήτησαν από τους πρόσφυγες να

πουν στις κάμερες ότι «σώθηκαν»
από τις «άθλιες» συνθήκες που ζού-
σαν. Οι πρόσφυγες αρνήθηκαν να
πουν ψέματα και το ρεπορτάζ δεν
έγινε. 

Γίνεται ακόμα πιο προφανές ότι η
όλη προσπάθεια να παρουσιαστεί η
επιχείρηση σαν μεταφορά σε «ξενο-
δοχείο» είναι απροκάλυπτη προπα-
γάνδα αν λάβει κανείς υπόψη ότι την
επόμενη κιόλας ημέρα οι πρόσφυγες
μεταφέρθηκαν εκ νέου. Κάποιοι πή-
γαν στο Σχιστό όπου δεν έχουν κα-
τάλυμα και κοιμούνται σε σκηνές.
Κάποιοι πήγαν στον Σκαραμαγκά –
ένα στρατόπεδο διαβόητο για την
απομόνωσή του και το γεγονός ότι
βρίσκεται βαθιά μέσα σε βιομηχανι-
κή περιοχή- όπου τους επιβάλουν
χρονικά όρια στις μετακινήσεις. 

Όταν οι πρόσφυγες ενημερώθη-
καν ότι θα μεταφερθούν στη βόρεια
Ελλάδα αρκετές οικογένειες αντι-
στάθηκαν, λέγοντας ότι τα παιδιά
τους πηγαίνουν σχολείο στα Εξάρ-
χεια εδώ και χρόνια και θέλουν να
γυρίσουν εκεί. Δέχτηκαν ακόμη και
απειλές ότι θα παρέμβει ξανά η
αστυνομία. Όσοι δέχτηκαν (δηλαδή
υπέκυψαν στις απειλές) να ανέβουν
στη βόρεια Ελλάδα έχουν μείνει
άστεγοι και περιμένουν σε χόστελ,
ενώ οι αιτήσεις ασύλου τους θα εξε-
ταστούν στην Αθήνα με αποτέλεσμα
να χρειάζεται να μετακινούνται 400
χιλιόμετρα για να τις παρακολου-

θούν.
Η επίθεση στις δομές αλληλεγγύης

και τους πρόσφυγες πάει χέρι χέρι με
την προσπάθεια να καταργηθεί το
άσυλο στις σχολές, με την σκλήρυν-
ση των μέτρων σε βάρος των προ-
σφύγων, τις απρόκλητες επιθέσεις
των ΜΑΤ στα Εξάρχεια, την προπα-
γάνδα για την ανομία. Είναι μια ολό-
κληρη ενορχηστρωμένη επιχείρηση
της κυβέρνησης να σπείρει τον φόβο
στο κίνημα και τους πρόσφυγες και
τη διχόνοια στον απλό κόσμο που
έχει δει τις ζωές του να χειροτε-
ρεύουν, να αποπροσανατολίσει για το
ποιος υποβαθμίζει τις γειτονιές.

Τις γειτονιές δεν τις υποβαθμίζουν
οι πρόσφυγες και οι καταλήψεις, αλ-
λά συμφέροντα που στρέφονται ενάν-
τια στην πλειοψηφία: είναι οι επενδυ-
τές που θέλουν να αγοράσουν τα
πάντα κοψοχρονιά, είναι οι κατα-
σκευαστικές και οι βιομήχανοι του
τουρισμού που θέλουν να διώξουν
μαζικά τους κατοίκους για να στή-
σουν μπίζνες, είναι η διάλυση του κοι-
νωνικού κράτους και των υπηρεσιών
των Δήμων, είναι η αστυνομία που μό-
νο με τα χημικά της μπορούν τα κο-
ράκια να ελπίζουν ότι θα αρπάξουν
όσα θέλουν να αρπάξουν. Η υπερά-
σπισή τους είναι υπόθεση του οργα-
νωμένου εργατικού κινήματος και της
νεολαίας, με συνδικάτα και φοιτητι-
κούς συλλόγους μπροστά.

Γι’ αυτό το λόγο η ΚΕΕΡΦΑ καλεί

στην αντιφασιστική διαδήλωση για τα
6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα στις 18 Σεπτέμβρη στο
Κερατσίνι με το σύνθημα «Στη φυλα-
κή οι ναζί, καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες». Επόμενος μεγάλος σταθ-
μός του κινήματος είναι στις 12
Οκτώβρη, η Πανελλαδική Συνέλευση
και Διεθνής Συνάντηση κατά του Ρα-
τσισμού και του Φασισμού στη Νομι-
κή Σχολή, όπου κινήματα από όλη
την Ελλάδα και τον κόσμο θα ανταλ-
λάξουν εμπειρίες από τις μάχες που
δόθηκαν και θα οργανώσουν τον διε-
θνή συντονισμό σε αυτές που έρχον-
ται.

Α.Φ.

Νέος “Ξένιος Δίας” από το ΚΥΣΕΑ

Όχι στη ρατσιστική εξόρμηση της ΝΔ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν την Τρίτη 3/9
οι πρόσφυγες που μένουν στο στρατόπεδο της Μαλακάσας,
κλείνοντας την κυκλοφορία στον παράδρομο της Εθνικής
Οδού. Οι πρόσφυγες αντιδρούν στο γεγονός ότι κόπηκαν οι
δωρεάν μετακινήσεις με το τρένο, κάτι που τους απομονώ-
νει ακόμη περισσότερο από την Αθήνα γιατί αδυνατούν να
πληρώσουν. Ήδη ζουν σε απομόνωση, ενώ ακόμα και η δια-
δρομή με τα πόδια από το στρατόπεδο στον σταθμό δεν εί-
ναι εντελώς ασφαλής λόγω της εθνικής οδού. 

Την προηγούμενη μέρα η αστυνομία είχε σταματήσει το
τρένο για πάνω από μία ώρα προκειμένου να κατεβάσει
τους πρόσφυγες που δεν είχαν να πληρώσουν εισιτήριο.
Αυτή η ρατσιστική τακτική στερεί έτσι μια σημαντική υπηρε-
σία όχι μόνο από τους πρόσφυγες αλλά από όλους.

ΜΑΛΑΚΑΣΑ  Οι πρόσφυγες αντιστέκονται
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Πλατιά συμμετοχή εί-
χε το Σάββατο 31/8 το
απόγευμα στο Ρομάν-
τσο η σύσκεψη για την
οργάνωση των διαδη-
λώσεων για τη σωτη-
ρία του πλανήτη στις
20 Σεπτέμβρη, μέσα
από την οποία συγ-
κροτήθηκε η “Πρωτο-
βουλία ενάντια στην
περιβαλλοντική κατα-
στροφή και την κλιμα-
τική αλλαγή”.

Τη συζήτηση άνοιξαν η Λουίζα
Γκίκα από το αντι-εξορυκτικό κί-
νημα στην Ήπειρο, η Δήμητρα
Βίνη από την κίνηση «Όχι λιμάνι
στην Πειραϊκή», ο Γιάννης Σηφα-
κάκης από το ΣΕΚ και η Ελένη
Πορτάλιου από την κίνηση για
την υπεράσπιση του Ελληνικού.

Το λόγο στη συνέχεια πήραν
οι: Εμμανουέλα Τερζοπούλου,
Κίνηση για την προστασία του
Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας,
Θωμάς Κώτσιας, κίνημα ενάντια
στις ΒΑΠΕ στα Άγραφα, Σερα-
φείμ Ρίζος, Ανταρσία στα Χανιά,
Θωμάς Λύτρας, φοιτητής-μέλος
ΑΡΙΣ, Γιάννης Χαραλαμπάκης,
κίνηση «Όχι λιμάνι στην Πειραϊ-
κή», Γιάννης Σουμπάσης, Βόλος,
Πέτρος Κωνσταντίνου, Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας, Ελέ-
νη Μπούκη, Ανυπότακτη Αττική,
Κατερίνα Πατρικίου, μέλος ΔΣ
Συλλόγου Εργαζομένων νοσο-
κομείου Άγιος Σάββας, Ανυπό-
τακτη Πετρούπολη, Μαρία Χαρ-
χαρίδου, μέλος ΔΣ Συλλόγου
Εργαζομένων νοσοκομείου Γεν-
νηματάς, Χρήστος Ρουμπάνης,
Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αττικής,
Αλέξανδρος Κοροβέσης, φοιτη-
τής, Ελληνικό, Πάνος Γκαργκά-
νας, Εργατική Αλληλεγγύη, Μα-
ρία Αμπελιώτη, καθαριότητα Δή-
μου Αθηναίων, Μαρία Πετεινά-
κη, χώρος πολιτικής οικολογίας,
Σάββας Κκονέ, Θεσσαλονίκη,
Λεωνίδας Μαρουλάσοφ, Ηρά-
κλειο Κρήτης, Γιώργος Ράγκος,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Χαιρετισμό έστειλε ο Σπύρος
Κοντομάρης από την πρωτοβου-
λία της Λευκίμμης, ενώ παρα-
βρέθηκαν επίσης αγωνιστές και
αγωνίστριες από τις συλλογικό-
τητες Επι Μένουμε Πεδίον του
Άρεως, ΡεμΑττική-Συνεργασία
Φορέων για τη Διάσωση των Ρε-
μάτων της Αττικής και Πρωτο-
βουλία Κατοίκων για το Λιμάνι
της Ραφήνας.

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή

Στη σύνδεση των σχεδίων για εγκιβωτισμό
του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας με τα σχέ-
δια για επέκταση του λιμανιού της πόλης,

αναφέρθηκε στην τοποθέτησή της η Εμμανουέλα
Τερζοπούλου. “Πρόκειται για ένα οργανωμένο
σχέδιο που περιλαμβάνει την πρόθεση το λιμάνι
της Ανατολικής Αττικής να γίνει το πρώτο επιβατι-
κό λιμάνι”, είπε, “Για να το κάνουν χρειάζονται
δρόμους και άρα την Αττική Οδό, χρειάζονται σι-
δηρόδρομο κι άρα τον Προαστιακό. Από που θα
περάσουν αυτά; Από το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας”.

“Δεν θα μείνει πράσινο, ζώο, φυτό, πουλί, δέν-
τρο και στο τέλος ούτε άνθρωποι”, συνέχισε, “Θα
είναι μια παραλιακή πόλη που δεν θα βλέπει καν
θάλασσα, καθώς τα σχέδια μιλούν για κτίρια, συ-
νεδριακά κέντρα, πάρκινγκ, καφέ, εστιατόρια, δη-
λαδή άπειρο τσιμέντο. Λένε ότι κάνουν τον εγκι-
βωτισμό για να μας σώσουν από τις πλημμύρες,
αλλά όλα έχουν σχέση με τις αλλαγές χρήσεων
γης που δρομολογούν για να επεκταθούν με με-
γάλα επενδυτικά σχέδια είτε με οικιστική επέκτα-
ση. Όλα αυτά επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή,
καταστρέφουν τη μοναδική αυτοάμυνα του πλα-
νήτη απέναντι στο διοξείδιο του άνθρακα και το
φαινόμενο του θερμοκηπίου”.

“Ο αγώνας μας δεν είναι να μην μπουν οι ΒΑΠΕ
στ' Άγραφα και να πάνε κάπου αλλού, σε άλλη
αυλή”, ξεκίνησε ο Θωμάς Κώτσιας, “Γι' αυτό δεν
θέλω να μιλήσω για τ' Αγραφα, αλλά για τις ΒΑ-
ΠΕ. Πρέπει να τις ξεχωρίσουμε από τις ΑΠΕ, μια
ανεμογεννήτρια δηλαδή που μπορεί να έχει ένας
τσοπάνης στα Άγραφα να μην του ξινίζει το γάλα
και να έχει ένα ψυγείο, από το να μετατραπούν τα

Άγραφα σε βιομηχανική
περιοχή, κρανίου τόπος
όπου αντί για ελάτια θα
έχει ανεμογεννήτριες”. Η
τοποθέτησή του στη συ-
νέχεια πυροδότησε τη
συζήτηση, καθώς απέ-
ναντι σε αυτούς που,
όπως πολύ σωστά είπε,
“εμπορεύονται τα πάντα

και εμπορεύονται και την καταστροφή που οι ίδιοι
δημιουργούν και παρουσιάζονται σαν σωτήρες”,
περιέγραψε την κλιματική αλλαγή σαν “φυσικό
νόμο που δεν έχει σχέση με τον ανθρώπινο παρά-
γοντα”, και αναρωτήθηκε “Από πότε το διοξείδιο
του άνθρακα είναι ρύπος; Είναι ζωή για τα φυτά.
Αντί να φυτεύουμε ανεμογεννήτριες, να φυτέψου-
με δισεκατομμύρια δέντρα σε όλο τον πλανήτη,
αυτό θα απορροφήσει το διοξείδιο του άνθρακα”.

“Η περιβαλλοντική καταστροφή δεν συντελείται
από μόνη της. Αυτό το έγκλημα έχει αυτουργό το
καπιταλιστικό σύστημα το οποίο κινείται κυνικά με
πυξίδα το κέρδος χωρίς καμιά έκπτωση στις
εφιαλτικές συνθήκες ζωής και εργασίας που
εδραιώνει για την ανθρωπότητα”, ανέφερε στο
χαιρετισμό του ο Σπύρος Κοντομάρης, “Στις 20
Σεπτέμβρη 2019 όλοι μας, δημοτικά και περιφε-
ρειακά σχήματα, κινήσεις κατοίκων, όλες οι οργα-
νώσεις και συλλογικότητες που θεωρητικά αναφέ-
ρονται στα συμφέροντα της κοινωνίας και του
παγκόσμιου προλεταριάτου, πρέπει έμπρακτα να
συμβάλουν ώστε να δοθεί μια μαζική λαϊκή παγ-
κόσμια απάντηση”.

Με τα προβλήματα του Πειραιά σε καθαριότη-
τα, κυκλοφοριακό και έλλειψη πρασίνου, ξεκίνησε
την τοποθέτησή του ο Γιάννης Χαραλαμπάκης,
την ίδια ώρα που ο δήμαρχος και οι κυβερνώντες
ενδιαφέρονται μόνο για την οικονομική ανάπτυξη
της πόλης “προς όφελος των ολίγων”, όπως είπε.
Στη συνέχεια μίλησε για το κοινοτικό σχήμα που
“κατέβηκε στο πολυπληθέστερο και μεγαλύτερο
διαμέρισμα του Πειραιά και τερμάτισε τρίτο μετά
το σχηματισμό Μώραλη-Μαρινάκη και της ΝΔ.
Έγινε πρόχειρα, με μεγάλο ενθου-
σιασμό, με φόβο, αλλά είχε πολύ με-
γάλη εμβέλεια, 14,5% σε μια πόλη
που κυριαρχείται από τον Ολυμπια-
κό, την εκκλησία και τους ακροδεξι-
ούς μανιάτες. Μια ρωγμή ότι σχήμα-
τα που ξεκινούν από τα κάτω με
ευαισθησίες για το περιβάλλον και
τις σχέσεις μεταξύ μας μπορούν να
έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα
και να δώσουν επένδυση για το μέλ-

λον”. Χαρακτήρισε “το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής εκρηκτικό και φρικτό συνδυασμό που
απειλεί τον πλανήτη” και πρότεινε “να προκύψει
ένα συντονιστικό από αυτή τη συγκέντρωση που
να φροντίσει για ανταλλαγή πληροφοριών, για
διαμόρφωση απόψεων, για ένα γενικότερο σχέδιο
και να μας οργανώσει σε σχέση με τη δράση”.

Για το κίνημα ενάντια στην καύση των σκουπι-
διών από την τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ, ένα
μεγάλο εργοστάσιο δίπλα στα πρώτα σπίτια του

Βόλου που ανήκει στη γαλλοελβετική
πολυεθνική LAFARGE, μίλησε ο Γιάν-
νης Σουμπάσης. Αφού εξήγησε πως
οι κυβερνήσεις και η δημοτική αρχή
του Μπέου κάνουν πλάτες στην πο-
λυεθνική και ανέλυσε τις επιπτώσεις
που έχει στο περιβάλλον και τη ζωή
των πολιτών, μίλησε για τις μεγάλες
κινητοποιήσεις χιλιάδων, “όπως η τε-
λευταία του Μάρτη, τρίωρη, από το
κέντρο της πόλης μέχρι το εργοστά-

σιο, που κατάφερε να συγκεντρώσει σωματεία,
φοιτητικούς συλλόγους, περιβαλλοντικές κινή-
σεις, συνταξιούχους, μαθητές, όλη την Αριστε-
ρά”. Στη συνέχεια τόνισε ότι “τα πρώτα θύματα
είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο,
κοντά στους 200, που οι μισοί είναι εργολαβι-
κοί, με έλλειψη κανόνων ασφαλείας, με εργατι-
κά ατυχήματα” και μίλησε για τη συνέχεια του
αγώνα που μπορεί να είναι με διαδήλωση στις
20 Σεπτέμβρη και στο Βόλο.

Στη σημασία που έχει μια επιτυ-
χημένη 20 Σεπτέμβρη στη χώρα
μας, στάθηκε η Ελένη Μπούκη
από την Ανυπότακτη Αττική, τονί-
ζοντας τον κρίσιμο ρόλο της αρι-
στεράς “να δώσει ένα τόνο και ένα
λόγο πιο ριζοσπαστικό και να
απαντήσει γιατί συμβαίνει και πώς
θα μπορούσε να υπάρξει ένα άλλο
μοντέλο διαχείρισης της κλιματι-
κής αλλαγής”. Χαρακτήρισε πολύ

σημαντική την πρωτοβουλία της σύσκεψης που
θα πρέπει να συνεχιστεί με έναν τρόπο ανοιχτό
σε όλες τις τοπικές κινήσεις. “Εμείς θα το συ-
ζητήσουμε σοβαρά και βλέπουμε με πάρα πολύ
θετικό τρόπο αυτό το συντονισμό”, κατέληξε.

Την εμπειρία της από το νοσοκομείο Γεννη-
ματάς, όπου συνδικαλιστές του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων προχώρησαν σε περιοδείες
για την οργάνωση των διαδηλώσεων στη ΔΕΘ
παράλληλα με τις 20 Σεπτέμβρη, μετέφερε η

Μαρία Χαρχαρίδου. “Η ανταπόκρι-
ση των συναδέλφων ήταν συγκλονι-
στική και πιστεύουμε ότι θα υπάρ-
χει μεγάλη συμμετοχή”, είπε. “Ταυ-
τόχρονα είχαμε θέσει το θέμα και
στο ΔΣ του Σωματείου που συνε-
δρίαζε την περασμένη εβδομάδα
και ήδη έχει παρθεί απόφαση για
ψήφισμα στήριξης της κινητοποί-
ησης στις 20 Σεπτέμβρη. Χρειάζε-
ται να συνεχίσουμε τη συζήτηση

στους χώρους, για να καταλάβουν όλοι τις αι-
τίες και τις λύσεις”.

“Σαν Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αττικής την ερ-
χόμενη βδομάδα θα συνεδριάσουμε και το βα-
σικό μας θέμα θα είναι πώς θα συντονίσουμε
τη συμμετοχή μας στη διαδήλωση στις 20 Σε-
πτέμβρη” είπε ο Χρήστος Ρουμπάνης. “Το τε-
λευταίο διάστημα ασχοληθήκαμε με τη διαχεί-
ριση απορριμμάτων. Μαζί με το Δυτικό Μέτωπο
οργανώσαμε συνέδριο στις αρχές Απρίλη στο
οποίο συμμετείχαν δεκάδες περιβαλλοντικές
οργανώσεις, σχολεία, εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης, επιστήμονες. Μελετήσαμε διε-
ξοδικά το έγκλημα στη Φυλή όπου 2 εκατομμύ-
ρια τόνοι παράγονται και η ανακύκλωση που
εμείς πληρώνουμε πολύ ακριβά δεν φτάνει ού-
τε το 5%. Η συνένωση όλων των κινημάτων
συνδέεται διαλεκτικά με τη διαδήλωση αυτή και
πράγματι θα μπορούσε να υπάρξει ένας δημι-
ουργικός, ουσιαστικός και αποτελεσματικός
διάλογος ανάμεσά τους αν επικρατήσει μια
ενότητα ανεξάρτητα από πολιτικές και κομματι-
κές  τοποθετήσεις”.

“Το σκουπίδι είναι πολύ ακριβό και υπάρχουν
άρχοντες που το διαφεντεύουν”, είπε η Μαρία
Αμπελιώτη, “Η προηγούμενη κυβέρνηση με πε-
ριφερειάρχη τη Δούρου δεν έδωσε καν την ευ-
καιρία στους δήμους να κάνουν μόνοι τους
ανακύκλωση, δεν προώθησε καμιά τέτοιου εί-
δους πρωτοβουλία, ούτε βοήθησε να γίνουν
σταθμοί μεταφόρτωσης με τη διαδικασία της
επεξεργασίας και της διαλογής στην πηγή.
Επειδή μένω και γω στα Δυτικά, μυ-
ρίζουμε και αναπνέουμε την καύση,
οι Ρομά δουλεύουν σαν σκλάβοι
εκεί. Ο δήμος Αθήνας σαν ο μεγα-
λύτερος της Αττικής έχει τεράστια
ευθύνη”.

“Είμαι εξαιρετικά χαρούμενη που
επιτέλους γίνεται ένα κίνημα μαζικό
και αγκαλιάζεται και από άλλους
χώρους και την αριστερά”, είπε η
Μαρία Πετεινάκη, “Να γίνει ανοι-
χτό, δυνατό, λαοθάλασσα. Να κα-

ταλάβουμε ότι ο αγώνας για το κλίμα είναι
αγώνας για τα δικαιώματα και τη δημοκρατία.
Χρειάζεται συστημική αλλαγή και θα πρέπει να
την κάνουμε όλοι μαζί. Εύχομαι αυτή η κινητο-
ποίηση να γίνει και χρωματιστή, δηλαδή δημι-
ουργική, και να αγκαλιάσει πολύ διαφορετικό
κόσμο”.

Με αναφορά στους έξι νεκρούς στη Χαλκιδι-
κή από τοπική καταιγίδα πριν δυο μήνες, ξεκί-
νησε την τοποθέτησή του ο Σάββας Κκονέ. Στη
συνέχεια μίλησε για το κίνημα στις Σκουριές
που χρόνια τώρα δίνει έναν ηρωικό αγώνα
ενάντια στην Ελντοράντο και την εξόρυξη χρυ-
σού που έχει τεράστιες επιπτώσεις στο περι-
βάλλον, τη ζωή, την αγροτική παραγωγή. Ανα-
φέρθηκε επίσης τις πολιτικές υποβάθμισης του
ΟΑΣΘ παρά το γεγονός ότι είναι ο πιο οικολο-
γικός τρόπος μεταφοράς με ανοιχτό το ενδεχό-
μενο της εκ νέου ιδιωτικοποίησής του, καθώς
και στο αίτημα για αξιοποίηση του χώρου της
ΔΕΘ ως πρασίνου αντί για συνεδριακό κέντρο.

Στα μέτωπα που είναι ανοιχτά στο Ηράκλειο
Κρήτης, αναφέρθηκε ο Λεωνίδας Μαρουλά-
σοφ, όπως για παράδειγμα στο ότι “η περσινή
λειψυδρία αντιμετωπίστηκε από το δήμο με
διακοπές νερού μέσα στην πόλη γιατί υπήρχαν
όλα τα ξενοδοχεία με τις πισίνες που έπρεπε
να λειτουργήσουν!”. Μίλησε επίσης για “το με-
γάλο έγκλημα της μεταφοράς του αεροδρομί-
ου στο χώρο της πεδιάδας που θα σημάνει κα-
ταστροφή και αποψίλωση μιας ολόκληρης πε-
ριοχής, ηχορύπανση για τους κατοίκους, ρύ-

πανση του υδροφόρου ορίζοντα,
δυσκολία στις μεταναστεύσεις των
ειδών που παίζουν καθοριστικό
ρόλο στη βιοποικιλότητα της πε-
ριοχής μαζί με πιθανά προβλήματα
υγείας όπως διάφορα είδη καρκί-
νου”. Ενώ στάθηκε και στις εξορύ-
ξεις, “που ήδη επιστημονικές ομά-
δες λένε ότι η προσπάθεια και μό-
νο να ελέγξουμε για υδρογονάν-
θρακες θα σημαίνει ανεπανόρθω-
τη ζημιά στη θαλάσσια ζωή”.

“Η μάχη ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων είναι ξεκινημένη εδώ και
δύο χρόνια στην Ήπειρο”, ξεκίνησε την ομιλία της η Λουίζα Γκίκα, “Πρόκει-

ται για ένα σχέδιο που αφορά όλη τη Δυτική Ελλάδα, τόσο τις χερσαίες όσο και τις
θαλάσσιες εκτάσεις, και που αν υλοποιηθεί θα σημάνει μια τεράστια καταστροφή
του φυσικού πλούτου και της ζωής μας. Επιπλέον, δεν ξεχνάμε ότι οι εξορύξεις
ορυκτών καυσίμων συνδέονται με την κλιματική αλλαγή που βάζει σε κίνδυνο ολό-
κληρο τον πλανήτη, αφού η χρήση και καύση τους αποτελούν τη βασική αιτία της”.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις αντιστάσεις: “Έχουμε συγκροτήσει κινήσεις και
πρωτοβουλίες κατοίκων που ξεκίνησαν από τα Γιάννενα και απλώθηκαν σε μια σει-
ρά περιοχές της Ηπείρου, από τα χωριά μέχρι τις πόλεις. Σε αυτή τη διαδικασία, χι-

λιάδες κόσμου έχει βρεθεί σε συνελεύσεις και συζητήσεις
για να οργανώσει τη μάχη ενάντια στις έρευνες και τις εξο-
ρύξεις. Το κίνημα έχει φτάσει να απλώνεται σε όλο το Ιόνιο,
από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά μέχρι την Ηλεία. Είναι μια
μάχη που δεν αφορά μόνο τις τοπικές κοινωνίες, αλλά πρέ-
πει να ενταχθεί στη συνολική προσπάθεια να υπερασπι-
στούμε το περιβάλλον πανελλαδικά και διεθνώς. Θέλουμε
να συντονίσουμε αυτόν τον αγώνα και η 20 Σεπτέμβρη μπο-
ρεί να είναι η αρχή με μια πανελλαδική ημέρα δράσης”.

“Η σημερινή συνάντηση είναι εξαιρετικά σημαντική”, είπε,
στο τέλος, προτείνοντας “να μεταφέρουμε πανελλαδικά στις
πρωτοβουλίες μας τη συζήτηση και τις αποφάσεις της”.

Από τις τρεις μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές του καλοκαιριού, στην Ανταρ-
κτική, τη Σιβηρία και τον Αμαζόνιο, ξεκίνησε ο Γιάννης Σηφακάκης, για να τονίσει

τη σημασία της 20 Σεπτέμβρη και της πρωτοβουλίας για διαδηλώσεις και στην Ελλά-
δα σε συντονισμό με το παγκόσμιο κίνημα, που καλεί σε απεργίες παντού και έχει ως
κεντρικό σύνθημα “Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα”.

Αφού θύμισε τη Μάνδρα και το Μάτι πέρσι και την Εύβοια φέτος, αναφέρθηκε σε
όλα τα μέτωπα που είναι ανοιχτά: ενάντια στις εξορύξεις, ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις ελεύθερων χώρων-πάρκων-λιμανιών-ακτών, ενάντια στις χωματερές και την καύ-
ση σκουπιδιών, ενάντια στην καταστροφή των ρεμάτων κλπ. Επέμεινε στις μεγάλες
αντιστάσεις σε όλα αυτά τα σχέδια και τόνισε την ανάγκη του συντονισμού: “Ο εχ-

θρός είναι μεγάλος και κοινός και κανένα κίνημα δεν μπορεί
από μόνο του να τον σταματήσει. Γι' αυτό χρειάζεται να έχου-
με μια συντονισμένη πρωτοβουλία, πανελλαδική, με άμεσα αι-
τήματα και αιχμές που μας ενώνουν όλες και όλους, όχι μόνο
τους ακτιβιστές του περιβάλλοντος αλλά και συνδικαλιστές
που φέρνουν στο κέντρο την οργανωμένη δύναμη της εργατι-
κής τάξης, μαθητές, φοιτητές κλπ. Θα ξεκινήσουμε στις 20
Σεπτέμβρη και θα συνεχίσουμε ”.

“Από τη σημερινή σύσκεψη φεύγουμε πιο ενημερωμένοι και
αποφασισμένοι”, είπε στο κλείσιμο, “και οι διαφορετικές πολι-
τικές προσεγγίσεις δεν μας εμποδίζουν από το να δράσουμε
όλοι και όλες μαζί, με πρώτο σταθμό της 20 Σεπτέμβρη”.

“Στόχος μας είναι να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία μαζικής απεύθυνσης με θέσεις
απλές και κατανοητές σε όλους και όλες και γλώσσα που θα ενώνει και θα εμπνέ-

ει ώστε να βγούμε μαζικά στους δρόμους την Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη” άνοιξε την
ομιλία της η Ελένη Πορτάλιου, “Οι Παρασκευές για το κλίμα καθιερώθηκαν από τα παι-
διά σε όλο τον κόσμο με πρωτοβουλία ενός μικρού κοριτσιού, που ζητούσαν να εξα-
σφαλιστεί το μέλλον του πλανήτη και η επιβίωση των ανθρώπων και όλων των ειδών”.

“Αν δεν ισχύσουν πολιτικές ανάσχεσης, αν δεν ξεσηκωθούμε παγκοσμίως δεν
υπάρχει πλανήτης Β, όπως λένε τα παιδιά, και δεν μπορεί να βρεθεί λύση με αυτό το
σύστημα σε αυτό τον κόσμο”, τόνισε στη συνέχεια, αναδεικνύοντας “τις επιπτώσεις,
που αν και παγκόσμιες, τις εισπράττουν κυρίως οι φτωχοί πληθυσμοί του πλανήτη”,

αναλύοντας τις περιβαλλοντικές επιθέσεις στη χώρα μας και
μιλώντας για τις “πολύ μεγάλες και αισιόδοξες κινητοποι-
ήσεις που έχουν ξεκινήσει παντού από τα κάτω”.

“Είναι σημαντικό ότι από διάφορους χώρους, κινήματα και
αγώνες βρίσκομαστε από κοινού γιατί το θέμα της κλιματι-
κής αλλαγής είναι σύνθετο και εκφράζεται από πολλά μέτω-
πα και κινητοποιήσεις”, είπε στο κλείσιμο, “Αυτό που με
απασχολεί είναι να μιλάμε απλά και κατανοητά ώστε να δη-
μιουργήσουμε ένα γεγονός ευρύ στις 20 Σεπτέμβρη που να
περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που έχουν ευαισθη-
σίες κι έτσι να ανοίξουμε χώρο να εκφραστούν οι πολλοί”.

Συντονιζόμαστε για τις 20 Σεπτέμβρη

“Εδώ και ένα χρόνο το κίνημα «Όχι Λιμάνι στην Πειραϊκή» αντιδρά στα σχέδια της COSCO
που έχει ήδη βάλει πόδι στον ευρύτερο Πειραιά”, ξεκίνησε η Δήμητρα Βίνη, “Ξεκίνησε

από το Κερατσίνι και το Πέραμα, συνεχίζει τώρα στη Σαλαμίνα, και θέλει να επεκταθεί, κάνο-
ντας real estate, δημιουργώντας δηλαδή νέα γη με μπαζώματα στη θάλασσα, σε μια έκταση
155 τετραγωνικών στρεμμάτων για να κάνει νέα προβλήτα στην οποία θα ελλιμενίζονται δύο
τεράστια υπερωκεάνια των 7.000 επιβατών και στη συνέχεια άλλα τέσσερα”.

Αμέσως μετά επιτέθηκε στους ιθύνοντες που για να δικαιολογήσουν το Master Plan της CO-
SCO μιλούν για νέες θέσεις εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που φέρνουν είναι,
όπως είπε, “τεράστια κρουαζιερόπλοια σε απόσταση δέκα μέτρων από κατοικίες και εκατό από
σχολεία και παιδικές χαρές, εκπέμποντας όλη μέρα καρκινογόνα μικροσωματίδια, διοξείδιο του

θείου, οξείδια του αζώτου κλπ, αλλαγή της όψης της περιοχής με εμ-
πορικά κέντρα και μαγαζιά, τεράστια φωτορύπανση και ηχορύπανση”.

“Εμείς ξεκινήσαμε τον αγώνα και καταφέραμε σαν κίνηση να εκλε-
γούμε στο τοπικό κοινοτικό συμβούλιο”, είπε στη συνέχεια, “βάζοντας
πάνω απ' όλα το θέμα της δημόσιας Υγείας, της καταστροφής του πε-
ριβάλλοντος και της κοινωνίας. Οι κάτοικοι θα αναγκαστούν να πουλή-
σουν τα σπίτια τους και να φύγουν, σε έναν Πειραιά που έχει τη μεγα-
λύτερη δημογραφική μείωση 20%, την τελευταία εικοσαετία”.

“Αυτή η συνάντησή μας θα γράψει ιστορία”, είπε στο κλείσιμο, τονί-
ζοντας τη μεγάλη ανάγκη για συντονισμό του αγώνα, “Βλέπω νέα παι-
διά, μαθητές, φοιτητές, δασκάλους, όλοι πρέπει να πάρουν την πρω-
τοβουλία να μιλήσουν στους χώρους τους”.Λ. Γκίκα Δ. Βίνη Ε. Πορτάλιου Γ. Σηφακάκης

Ε. Τερζοπούλου Γ. Χαραλαμπάκης Χ. Ρουμπάνης Μ. Πετεινάκη

31/8, Σύσκεψη για τη διαδήλωση ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ
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Οι εισηγήσεις στο Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ που
συνεδρίασε την Κυριακή 1 Σεπτέμβρη έδωσαν την εικόνα
των επιθέσεων που προωθεί η νέα κυβέρνηση της ΝΔ,

αλλά και των δυσκολιών που έχουν μπροστά τους και των αντι-
στάσεων που πρέπει να οργανώσουμε. Όπως είπε η Μαρία Στύλ-
λου στο άνοιγμα της συζήτησης, ο τίτλος στο νέο τεύχος του πε-
ριοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω τα συνοψίζει λέγοντας “Αυτοί
θέλουν αλλά δυσκολεύονται, εμείς δεν τους αφήνουμε”.

Η ΝΔ βάζει τρεις στόχους σαν κυβέρνηση.
Ο πρώτος, να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης τέτοιους που να

μπορούν να κάνουν πιο κερδοφόρες τράπεζες, κατασκευαστικές
και άλλες επιχειρήσεις. Δίνοντας κίνητρα με μείωση της φορολό-
γησης των κερδών και ιδιωτικοποιήσεις.

Ο δεύτερος, να μειώσουν το εργατικό
κόστος ακόμη πιο πολύ. Έρχονται δηλώ-
νοντας μην περιμένετε συλλογικές συμ-
βάσεις, μην περιμένετε δικαιολόγηση για
τις απολύσεις, μην περιμένετε μονιμοποι-
ήσεις στους συμβασιούχους αλλά και
χτυπώντας εκ νέου το δικαίωμα στην
απεργία. Γι' αυτό και η καταστολή και η
επίθεση στο άσυλο.

Ο τρίτος στόχος είναι να χτυπήσουν
ιδεολογικά την Αριστερά και συνολικότε-
ρα τη ριζοσπαστικοποίηση. Έχει φοβηθεί
το μάτι τους από το τι έχει συμβεί τα τε-
λευταία χρόνια. Θέλουν την ήττα των
ιδεών της Αριστεράς, που έφτασαν να
μεταφράζονται σε απεργίες γυναικών,
τεράστια pride, αντιρατσιστικό κίνημα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Αυτό
προωθούν όχι μόνο οι Γεωργιάδηδες αλ-
λά και οι μηχανισμοί που δεν τόλμησε
καν να αγγίξει ο ΣΥΡΙΖΑ και τους άφησε
ατόφιους.

Συνολικά, θέλουν ανασυγκρότηση της
ηγεμονίας της κυρίαρχης τάξης.

Αλλά έχουν δυσκολίες.
Μαζεύτηκαν οι G7 στο Μπιαρίτζ και συζητούσαν για την κατάν-

τια τους και οικονομικά και πολιτικά. Για τις βιομηχανίες που απο-
λύουν στη Γερμανία και το ίδιο έχει αρχίσει να γίνεται στην Ιαπω-
νία, για το θέμα των εμπορικών πολέμων και τι θα γίνει. Για το ζή-
τημα του Βrexit, με τον Τζόνσον να ξεφτιλίζει τους αστικούς θε-
σμούς αναστέλλοντας το κοινοβούλιο στη Βρετανία ενώ παραδί-
πλα ο Κόντε εκπροσωπούσε την Ιταλία που εκείνες τις μέρες δεν
ήξερε τι ακριβώς κυβέρνηση έχει. Δείτε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ,
στα αντίστοιχα κίνητρα που έδωσε ο Τραμπ στους καπιταλιστές
και που κατέληξαν.

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες δεν θα είναι εύκολο η ΝΔ να κάνει
πράξη το οικονομικό πλάνο της ούτε για τα πλεονάσματα ούτε
για τις επενδύσεις- με τον ίδιο τρόπο που αυτό δεν λειτουργεί
πουθενά. Σε όλο τον κόσμο τα κέρδη δεν καταλήγουν σε επενδύ-
σεις αλλά σε παρκάρισμα -πλέον σε ομόλογα που έχουν αντικα-
ταστήσει τις μετοχές σαν αγαπημένο χαρτί των επενδυτών- και
τζογάρισμα με την πρώτη ευκαιρία.

Όσον αφορά τους στόχους της ΝΔ να τσακίσει τις εργατικές
αντιστάσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση, θέλω να θυμίσω τι συνέ-
βη το 2004-2009, στην προηγούμενη ατόφια κυβέρνηση ΝΔ.

Ο Καραμανλής ξεκίνησε αντιμέτωπος με το κίνημα των συμβα-
σιούχων το 2004, ακολούθησαν οι μεγάλες απεργίες των ΔΕΚΟ
και των τραπεζών το 2005, οι φοιτητικές καταλήψεις το 2006-7
και στη συνέχεια απεργίες για το ασφαλιστικό. Που κατέληξε αυ-
τή η πενταετία; Στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008. Προσπά-

θησαν να τσακίσουν το εργατικό κίνημα και τελικά έχασαν αυτοί.
Είναι μεγάλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΝΔ αλλά δεν

στηριζόμαστε σε αυτές, ούτε περιμένουμε την αντιπολίτευση του
Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ρεφορμιστικό κόμμα που πλέον από
θέση αντιπολίτευσης συνεχίζει τη δεξιόστροφη πορεία του αλλά
ταυτόχρονα επιδιώκει να κρατήσει την σχέση με τον κόσμο που
του έδωσε το 31%. Έχει ανοίξει στο εσωτερικό του η συζήτηση
για το τι είδους κόμμα χρειάζεται, ένα καινούργιο κόμμα της σο-
σιαλδημοκρατίας με “ηλεκτρονικά” μέλη και πώς συνδυάζεται
αυτό με την επιθυμία τους να επηρεάζουν τις εξελίξεις στο εργα-
τικό κίνημα και τις αντιδράσεις του κόσμου.

Μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση αρχίζοντας από την στρατηγι-
κή. Γιατί αυτό που τους έφτασε να κάνουν όλες τις κωλοτούμπες
και να χάσουν στο τέλος και τις εκλογές ήταν η στρατηγική τους

για τη μεταρρύθμιση του συστήματος
και του κράτους. Μια στρατηγική στην
οποία μένουν πιστοί και σήμερα και δεν
οδηγεί σε ένα κίνημα ικανό να σταματή-
σει τις επιθέσεις της ΝΔ και της κυρίαρ-
χης τάξης.

Θέλουμε να κερδίσουμε τον κόσμο
της αριστεράς στην στρατηγική της
επανάστασης, της εργατικής δημοκρα-
τίας που θα αντικαταστήσει το αστικό
κράτος, θέλουμε να τους κερδίσουμε
στο επαναστατικό κόμμα. Αυτή η ιδεο-
λογική και πολιτική συζήτηση, μπορεί
να γίνει μέσα σε πρωτοβουλίες κοινής
δράσης - η απάντηση στις επιθέσεις
που ανοίγουν στη νέα περίοδο δεν είναι
ο σεχταρισμός και το ταμπούρωμα. Μέ-
σα σε αυτήν την τριβή θα γίνουμε και
εμείς πιο πλούσιοι σε ιδέες, θα ανοί-
ξουμε καινούργια ζητήματα. Αυτό ση-
μαίνει επαναστατικό κόμμα, να ξεκαθα-
ρίζει και να προχωράει μέσα από τις
πρωτοβουλίες που παίρνει.

Πρωτοβουλίες κοινής δράσης σαν και αυτές που παίρνουν ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια ή το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων για απεργίες και διαδηλώσεις ενάντια στις απολύσεις και
τις ιδιωτικοποιήσεις. Πρωτοβουλίες της ΚΕΕΡΦΑ ενάντια στη νέα
ρατσιστική επίθεση που ξεδιπλώνει η ΝΔ πάνω στους μετανά-
στες και ταυτόχρονα για να τσακίσουμε την φασιστική απειλή.
Απέναντι στο “πατρίς-θρησκεία-οικογένεια” της νέας κυβέρνη-
σης, και η άλλη πρωτοβουλία που πήραμε φέτος, για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη, δεν μπορεί παρά να έχει και αυτή συνέχεια. Και
για το θέμα του περιβάλλοντος μπαίνουμε μπροστά για να ξεκι-
νήσει ο συντονισμός όλων, κόντρα στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή και την κλιματική αλλαγή.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτά τα ζητήματα, πάνω σε αυτή
την ατζέντα που καθόρισαν οι αντιστάσεις της προηγούμενης πε-
ριόδου και τώρα ανοίγουν ξανά σε νέες συνθήκες, χρειαζόμαστε
δυνατότερο κόμμα.

Επαναστατικό κόμμα σημαίνει ένα κόμμα που με τις πρωτοβου-
λίες του δίνει τη δυνατότητα στις εργατικές πρωτοπορίες να τρα-
βήξουν ολόκληρη την τάξη σε όλα τα μέτωπα που ανοίγουν. Ση-
μαίνει άπλωμα και ρίζωμα μέσα στους χώρους και τις γειτονιές
με δυνατούς πυρήνες, πλατιά δίκτυα διακίνησης της εφημερίδας
και του περιοδικού, οργάνωση νέων μελών. Σημαίνει αιχμηρή πα-
ρέμβαση στην πολιτική συζήτηση μέσα στις πρωτοβουλίες κοι-
νής δράσης ώστε να δυναμώνουμε την προοπτική της ανατρο-
πής αυτού του συστήματος που σιχαίνονται όλο και περισσότε-
ροι.

Μια πολύ πλούσια συζήτηση έγινε στο Πανελ-
λαδικό συμβούλιο αντιπροσώπων από τους
τοπικούς πυρήνες του ΣΕΚ που πραγματο-

ποιήθηκε στην Αθήνα την Κυριακή 1η Σεπτέμβρη με
εισηγήσεις της Μαρίας Στύλλου και του Πάνου
Γκαργκάνα. Το λόγο πήραν συνολικά 35 σύντροφοι-
ισσες. Στις διπλανές στήλες μπορείτε να διαβάσετε
τα βασικά σημεία των εισηγήσεων και εδώ αποσπά-
σματα από τις τοποθετήσεις που έγιναν από κάτω.

“Βιάζονται να πάνε από επίθεση σε επίθεση γιατί
δεν έχουν χρόνο μπροστά τους και αυτό είναι στοι-
χείο αδυναμίας και όχι δύναμης” τόνισε ο Σωτήρης
από τον πυρήνα του Αμαρουσίου. “Όλοι οι οικονομο-
λόγοι προβλέπουν νέα μεγάλη ύφεση μέσα στο 2020.
Γι' αυτό όλα τα προγράμματά τους είναι εμπροσθο-
βαρή, ξεκινάνε επίθεση στην επίθεση μπας και προ-
λάβουν και εδώ και διεθνώς. Εδώ η ΝΔ στηρίζεται
στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει τίποτε αλλά στην ουσία
παίρνει ένα τεράστιο πολιτικό ρίσκο, γιατί όσο επιτα-
χύνονται οι επιθέσεις, επιταχύνονται και οι απαντή-
σεις. Τα εμπροσθοβαρή πολιτικά προγράμματα είναι
ένας τρόπος να τρομοκρατήσεις τον αντίπαλο δεί-
χνοντας πυγμή αλλά από την άλλη πλευρά έχουν ξε-
σηκώσει μεγάλα κινήματα – και όσο πιο δυνατό το κί-
νημα στην προηγούμενη περίοδο τόσο πιο επικίνδυνο
είναι. Παίρνουν το ρίσκο και είναι δική μας δουλειά να
μην τους αφήσουμε να το κερδίσουν”.

Δυνατότητες
“Το 2008 όταν έγινε η εξέγερση της νεολαίας μπαίνα-

με στη μάχη προσπαθώντας να πείσουμε ότι για να
φτάσει στη νίκη αυτός ο αγώνας χρειάζεται να συνδε-
θεί με το εργατικό κίνημα και τις απεργίες” τόνισε ο
Ορέστης από τον πυρήνα των Βριλησσίων. “Τότε το πα-
λεύαμε αυτό κυρίως προπαγανδιστικά. Δέκα χρόνια με-
τά έχουμε πια τη δυνατότητα -αξιοποιώντας τη δύναμη
της οργανωμένης εργατικής τάξης- όχι να κάνουμε
προπαγάνδα αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες που πέ-
τυχαν να οργανώσουν την αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες, να τσακίσουν την Χ.Α, να συντονίσουν τις απεργια-
κές μάχες, να οργανώσουν την απεργιακή 8 Μάρτη και
τώρα τις 20 Σεπτέμβρη για το περιβάλλον. Αυτές τις
δυνατότητες πρέπει να τις πολλαπλασιάσουμε”.

“Όταν το 2004 η ΝΔ κέρδιζε τις εκλογές φαινόταν
ότι ο Σημίτης της έχει στρώσει το έδαφος και όλα θα
ήταν ευνοϊκά για αυτή” τόνισε ο Γιάννης από τον πυ-
ρήνα Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. “Από την επόμενη
των εκλογών η Εργατική Αλληλεγγύη βγήκε με τίτλο
σύγκρουση με την δεξιά από την πρώτη μέρα, που
τότε δεν το έλεγε κανείς. Ο Καραμανλής προσπάθη-
σε να το πάει λάου-λάου, αλλά οι επιθέσεις έγιναν και
οι αντιστάσεις βγήκαν. Μέσα από μάχες όπως η
απεργία των τραπεζικών ή οι καταλήψεις στα Λιπά-
σματα, η συναίνεση που είχε κερδίσει ο Καραμανλής
έσπασε. Το 2005, στη ΔΕΘ έγινε μια εντυπωσιακή
διαδήλωση όπου η πικέτα με τη φάτσα του Καραμαν-
λή και το απαγορευτικό είχε γίνει ανάρπαστη. Με
υπουργό τότε τον Αβραμόπουλο, οι γιατροί με τους
αγώνες τους πέτυχαν όχι μόνο να ανατρέψουν τις
επιθέσεις αλλά οι νοσοκομειακοί γιατροί να κερδί-
σουν την κλαδική συμφωνία. Τότε ήμασταν αιχμή του
δόρατος, και σήμερα μπορούμε ακόμη περισσότερο,
όχι μόνο γιατί η επαναστατική αριστερά και το ΣΕΚ
συγκεκριμένα είναι ακόμη πιο δυνατοί αλλά και γιατί
ο κόσμος της αντίστασης έχει πολύ περισσότερες πο-
λιτικές εμπειρίες”.

“Μέσα στο καλοκαίρι η κυβέρνηση έτρεξε να περά-
σει το νόμο για την κατάργηση του ασύλου στις σχο-
λές” τόνισε η Εύα από τον πυρήνα Ζωγράφου. “Αμέ-

Με την    Μπορούμε να
τους σταματήσουμε

Μαρία Στύλλου
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σως, παρότι οι σχολές ήταν σχεδόν κλειστές,
ξεκινήσαμε παρεμβάσεις, φτιάξαμε πανό,
απευθυνθήκαμε στους φοιτητικούς συλλόγους
και πετύχαμε να φτάσουμε στο μαζικό συλλα-
λητήριο στις 23 Ιούλη με 3.000 άτομα. Είναι
ένα παράδειγμα του τι σημαίνει να παίρνεις
πρωτοβουλίες και να καθορίζεις το κίνημα. Το
τι σήμανε η κατάργηση του ασύλου το είδαμε
αμέσως μετά στη Σάμο με το Ζέπελιν που το
χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν τους με-
τανάστες χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις
του πανεπιστημίου. Η συνέχεια που ετοιμάζου-
με είναι ένα πολύ καυτό φθινόπωρο αγώνων”.

“Το φοιτητικό κίνημα έδειξε τα αντανακλαστι-
κά του ακόμα και μέσα στο κατακαλόκαιρο και
πατώντας πάνω σε αυτήν τη δύναμη μπαίνουμε
αυτή τη βδομάδα στις σχολές που ανοίγουν για
να οργανώσουμε τη συνέχεια και κόντρα στο
άσυλο και για τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια
στις 18 και 20 Σεπτέμβρη” τόνισε ο Αλέξανδρος
από τον πυρήνα του Ελληνικού. “Πρέπει να
συντονιστούμε ακόμη περισσότερο με τους κα-
θηγητές και τους υπόλοιπους εργαζόμενους
στα πανεπιστήμια -μέσα στον Ιούνη ήταν οι διοι-
κητικοί του πανεπιστήμιου που απεργούσαν -
γιατί ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε”.

“Πέρσι στη Φιλοσοφική η χρονιά ξεκίνησε με
μια από τις πιο μαζικές συνελεύσεις. Φέτος
μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμη πιο άμεσα.
Στο σχήμα ΕΑΑΚ που συνεδρίασε χθες πήραμε
αποφάσεις καθώς και να πάρουμε την πρωτο-
βουλία για να καλέσουμε συνέλευση την Πέμ-
πτη” είπε η Άννα από τον πυρήνα της Ν. Ιω-
νίας. “Για τις 20 Σεπτέμβρη και για την κινητο-
ποίηση για το κλίμα θέλω να τονίσω πόσο ση-
μαντικός είναι ο ρόλος της νεολαίας σε αυτό”.

“Μια εκλαϊκευμένη συμπύκνωση του τι ση-
μαίνει ιδεολογική επίθεση της ΝΔ και της άρ-
χουσας τάξης σε όλα τα μέτωπα είναι τα τε-
λευταία σκίτσα του Αρκά που τάχα στοχεύουν
στο politically correct. Χρησιμοποιώντας σαν
πρωταγωνίστρια ένα κορίτσι με κοτσιδάκια, μια
σαφή αναφορά στην Γκρέτα Τουνμπεργκ τη
Σουηδή μαθήτρια με Ασπεργκερ που ξεκίνησε
τις διαμαρτυρίες για την κλιματική αλλαγή, λοι-
δορεί ξεδιάντροπα τις γυναίκες και δη τα νέα
κορίτσια, τα άτομα με αναπηρία, τους μαύ-
ρους, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους
μουσουλμάνους, τους ομοφυλόφιλους, τους
χοντρούς, τους αριστερούς, όσους διεκδικούν”
τόνισε ο Γιώργος από τον πυρήνα Γαλατσίου.
“Όλα αυτά αναπαράγονται από τα φιλοκυβερ-
νητικά σάιτ και έχουμε τη δύναμη, με τα έντυ-
πά μας και τις πρωτοβουλίες δράσης μας, να
απαντήσουμε σε αυτόν τον οχετό σεξισμού,
ρατσισμού και μισανθρωπίας που εκπέμπει η
ΝΔ και τα φερέφωνά της”.

“Το καλοκαίρι παρακολουθήσατε τι συνέβη
με τη δολοφονία της Σούζαν στα Χανιά. Ο βια-
σμός και η δολοφονία σόκαρε τους πάντες με
αποτέλεσμα να καλεστεί διαδικτυακά μια πο-
ρεία” τόνισε η Μαρία από τον πυρήνα Χανίων.
“Η κινητοποίηση ανέδειξε τα αντανακλαστικά
του κόσμου και η συζήτηση άνοιξε πλατιά πάνω
στο πόσο επικίνδυνος είναι ο σεξισμός. Κόντρα
στις απόπειρες να παρουσιαστεί ο θύτης σαν
ένα πολύ καλό παιδί ή ένας τρελός, αποδείχθη-
κε ότι είχε κάνει πάμπολλες τέτοιες επιθέσεις.

“Στην Πετρούπολη έχουμε ήδη δύο πρωτο-
βουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν
ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας” είπε ο
Θανάσης από τον τοπικό πυρήνα “Η μια αφορά

τη διαδήλωση στις 20 Σεπτέμβρη για το περι-
βάλλον. Στην περιοχή μας έχουμε το θέμα με
τον ΧΥΤΑ Φυλής και είναι σημαντικό να μιλή-
σουμε με κόσμο που έχει δώσει τις μάχες και
σε συνεργασία με διάφορες κινήσεις να συμμε-
τέχουμε. Η δεύτερη αφορά τις 18 Σεπτέμβρη
και την αντιφασιστική κινητοποίηση στα 6 χρό-
νια από τη δολοφονία Φύσσα. Έχουμε δεχθεί
επιθέσεις στην Πετρούπολη και απαντώντας με
τη δύναμη του μαζικού κινήματος, πετύχαμε οι
φασίστες να μην εμφανίζονται αλλά δεν σημαί-
νει ότι έχουμε τελειώσει με δαύτους. Η ΝΔ
απειλεί τώρα τους εργατικούς χώρους με μέ-
τρα όπως το ηλεκτρονικό φακέλωμα των σω-
ματείων. Ακόμη και το συνδικάτο μου, το συνδι-
κάτο οικοδόμων, που ανήκει στο ΠΑΜΕ και τα
δύο τελευταία χρόνια δεν έχει βγάλει απεργία,
έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι σε περίπτωση
που ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα συνδικαλι-
στικά θα πάει για απεργία”.

Να απλωθούμε
“Στο Περιστέρι μπορέσαμε το τελευταίο διά-

στημα να απλωθούμε σε μια σειρά γειτονιές
γνωρίζοντας και κερδίζοντας νέους αγωνιστές-
τριες” τόνισε ο Σπύρος από τον πυρήνα Περι-
στερίου. “Αυτό μας έδωσε το στίγμα, ότι το Πε-
ριστέρι μπορεί να σπάσει γρήγορα σε δύο με-
γάλους πυρήνες για να γειωθούμε καλύτερα
στις γειτονιές με τα νέα μέλη να μπαίνουν στην
πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας”. 

“Στα Πατήσια έχουν οργανωθεί το τελευταίο
διάστημα 4 νέα μέλη, ένας εργαζόμενος σε νο-
σοκομείο, ένας μαθητής στο Pride που μετά
έφερε και τον φίλο του καθώς και μια νέα συν-
τρόφισσα που παρακολουθούσε τη συζήτηση

του πυρήνα για το περιβάλλον” τόνισε η Ευγε-
νία από τον πυρήνα Κυψέλης. “Έχουμε βάλει
τρεις άξονες για να μεγαλώσουμε, πρώτο τη
διάδοση των ιδεών με την εφημερίδα και το πε-
ριοδικό, δεύτερο τις στρατολογίες και τρίτο να
κερδίσουμε ότι όλα τα νέα μέλη μπαίνουν
μπροστά στην οργάνωση της δράσης”.

“Μπαίνουμε σε αυτό το φθινόπωρο με ξεκινη-
μένη την ατζέντα των μαχών και αυτό που φαί-
νεται καθαρά είναι ότι δεν μπορείς να πας που-
θενά χωρίς να ανοίξεις την πολιτική συζήτηση”
τόνισε ο Κώστας από τον πυρήνα Αμπελοκήπων.
“Φάνηκε αυτό από τις περιοδείες που κάναμε
και το καλοκαίρι στον Άγιο Σάββα, η πολιτική
συζήτηση ήταν πολύ αναβαθμισμένη. Σε μια από
αυτές για πρώτη φορά μια συνάδελφος νοση-
λεύτρια αγόρασε το περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα Κάτω και στην περιοδεία που κάναμε πρό-
σφατα για τη διαδήλωση στη ΔΕΘ μας είπε πό-
σο άνοιξε το μυαλό της διαβάζοντάς το”.

“Στις 11 του μήνα που ανοίγουν τα σχολεία
θα είμαστε έξω από αυτά για να τους καλέσου-
με στη διαδήλωση στις 20 Σεπτέμβρη” τόνισε ο
Δημήτρης από τον πυρήνα Κ. Πετραλώνων.
“Αλλά δεν είναι μόνο οι μαθητές, έχουμε δώσει
μάχες μαζί με κόσμο που υπερασπίζεται το πε-
ριβάλλον από το Λόφο του Φιλοπάππου μέχρι
την Ακαδημία Πλάτωνα. Τα ενιαία μέτωπα είναι
ο μόνος τρόπος για να σταματήσει κανείς τις
επιθέσεις των αφεντικών είτε μιλάμε για το κλί-
μα, είτε για τον φασισμό, είτε για τα εργατικά
δικαιώματα και ο περισσότερος κόσμος το κα-
τανοεί αυτό. Έχει σημασία το πως συγκρο-
τούνται οι επαναστάτες μέσα σε αυτά τα μέτω-
πα ώστε να μπορούμε να δώσουμε την προ-
οπτική για το πως μπορούμε συνολικά να αλλά-
ξουμε το σύστημα που καταστρέφει το περι-
βάλλον και τις ζωές μας”.

“Να βάλω μια εικόνα από την ανταπόκριση
των συμβασιούχων στα νοσοκομεία μπροστά
στη διαδήλωση της ΔΕΘ” είπε η Κατερίνα από
τον πυρήνα Νίκαιας. “Είναι εντυπωσιακό ότι
υπάρχουν αποφάσεις και καλέσματα να κατέ-
βει κόσμος από τις Σέρρες, τη Νάουσα, τη Λά-
ρισα, την Άμφισσα αλλά και μια σειρά από νο-
σοκομεία και χώρους υγείας της Αθήνας. Μιλά-
με για την αρχή ενός ξεσηκωμού που θα συνε-
χιστεί όπως φαίνεται και από το κάλεσμα για
απεργία των συμβασιούχων του νοσοκομείου
Ικαρίας. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας κόσμος που
θέλει να πάει μέχρι το τέλος για το δικαίωμα
στη δουλειά και η δική μας δουλειά είναι να
συντονίσουμε και να απλώσουμε αυτή τη δρά-
ση με στόχο να νικήσουμε. Έχουμε να θυμί-
σουμε πως ο Παυλόπουλος, σαν υπουργός της
ΝΔ το 2004 είχε αναγκαστεί να μονιμοποιήσει
χιλιάδες συμβασιούχους μετά από ένα μεγάλο
κύμα αγώνων. 

Και ταυτόχρονα έχουμε, ανοίγοντας τις σελί-
δες της Εργατικής Αλληλεγγύης και του περιο-
δικού μας, να δώσουμε τις πολιτικές απαντή-
σεις στο ερώτημα που θα βρεθούν τα λεφτά,
που υποκριτικά θέτει η άλλη πλευρά: από την
αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους, από
τη μείωση των εξοπλισμών και των δαπανών
για την αστυνομία και τη διαγραφή του χρέους,
την κρίση να πληρώσουν οι καπιταλιστές και
όχι οι εργαζόμενοι”.

Γιώργος Πίττας

   επαναστατική αριστερά μπροστά

23/7, Διαδήλωση ενάντια στην κατάργηση του Ασύλου
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Συντονισμός των
εργολαβικών ενάντια
στις τροπολογίες
Βρούτση

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση συντονισμού προχώ-
ρησαν πέντε σωματεία (δυο από τον τραπεζικό κλά-
δο και τρία από την ενέργεια) εργολαβικών/συμβα-

σιούχων ορισμένου χρόνου. Συνυπέγραψαν κοινή ανακοί-
νωση ενάντια στις τροπολογίες Βρούτση που καταργούν
την αιτολόγηση της απόλυσης και το νόμο περί συνευθύ-
νης υπεργολάβου και αναθέτοντος το έργο και κάλεσαν
κοινή κινητοποίηση έξω από το υπουργείο εργασίας την
Τρίτη 3/9, την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο.

“Η κατάργηση της διάταξης για την αιτιολογημένη από-
λυση και του νόμου για τη συνευθύνη γκρεμίζει ακόμα και
τα ελάχιστα καταφύγια προστασίας των εργαζομένων
απέναντι σε αυθαίρετες πρακτικές” τονίζουν στην κοινή
τους ανακοίνωση ο Σύλλογος Δανειζόμενου Προσωπικού
Τραπεζικού Τομέα ΣΥΔΑΠΤΤ, Ο Σύλλογος Εργαζόμενων
ICAP Outsourcing Solutions, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ), το Σωματείο
Εργαζόμενων σε Εργολάβους στις Επιχειρήσεις Πετρε-
λαιοειδών, Φυσικού Αερίου και Χημικής Βιομηχανίας (ΣΕ-
ΕΕΠΦΧ) στα ΕΛΠΕ και η Ένωση Εργαζόμενων ΔΕΠΑ,
ΕΝΕΡ-ΔΕΠΑ. 

“Οι εργαζόμενοι, τους οποίους εκπροσωπούμε, βιώ-
νουν καθημερινά στον εργασιακό τους χώρο το νόμο του
ισχυρότερου και όχι της αξιοκρατίας και της ίσης μετα-
χείρισης δεδομένου ότι υπογράφουν ατομικές συμβάσεις
οι οποίες απλά επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα του εργο-
δότη-αναθέτουσας εταιρείας να ασκεί χωρίς περιορι-
σμούς το διευθυντικό του δικαίωμα. Οι απολύσεις συνα-
δελφισσών σε εγκυμοσύνη (μη ανανέωση της σύμβασης),
οι συλλογικές συμβάσεις του κλάδου, όπου υπάρχουν,
που δεν εφαρμόζονται στους εργαζόμενους μέσω εργο-
λάβων, μας κάνουν εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας.
Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια όταν αντί να βελ-
τιώνονται οι όροι και οι συνθήκες για τους συναδέλφους
μας, χειροτερεύουν για όλους. Καλούμε όλους τους ερ-
γαζόμενους από κάθε κλάδο, να δώσουμε τις δικές μας
απαντήσεις, να προτάξουμε τις δικές μας ανάγκες”. 

Βήμα
Η Μαρία Κοτρώνη πρόεδρος του ΠΣΕΦΑ μίλησε στην

ΕΑ: “Οι τροπολογίες Βρούτση μας χτύπησαν το καμπανά-
κι και πολύ γρήγορα πήραμε την απόφαση να συντονι-
στούμε. Από μόνο του αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα.
Αποφασίσαμε όλοι μαζί να βάλουμε το κοινό πλαίσιο δρά-
σης ενάντια στις νέες τροπολογίες και φυσικά με το κοινό
αίτημα που έχουμε όλοι μας εδώ και χρόνια για μονιμο-
ποιήσεις και ΣΣΕ, αλλά και το κάθε σωματείο να προσθέ-
τει και τα δικά του επιμέρους αιτήματα. 

Προφανώς το βασικό κοινό αίτημα της μονιμοποίησης
όλων των εργολαβικών εργαζόμενων που καλύπτουμε
εδώ και πολλά χρόνια πάγιες και διρκείς ανάγκες βρίσκε-
ται στην πρώτη γραμμή. Τέρμα στην εργολαβοποίηση,
μονιμοποιήσεις τώρα.

Γνωρίζουμε καλά πως δεν πρόκειται να τελειώσει αυτή η
μάχη με μια απογευματινή συγκέντρωση. Εξάλλου ήδη
έχουμε δει την άρνηση του υπουργείου να απαντήσει στα
αιτήματά μας ακόμα και την άρνηση να μας συναντήσει.
Χρειάζεται κοινή δράση και κλιμάκωση. Είναι σημαντικό
πως απέναντι σε μια κυβέρνηση που νόμιζε πως μπορεί να
περνάει τέτοια αντεργατικά μέτρα χωρίς να ανοίγει μύτη,
ερχόμαστε να κάνουμε την πιο συντονισμένη κινητοποίηση
εργολαβικών που είχαμε ποτέ ως τώρα. Αυτό είναι ένα
δείγμα της δύναμής μας που όμως πρέπει να απλωθεί.
Επόμενη στάση για όλους μας πρέπει να είναι η ΔΕΘ”.

Διαδήλωσαν οι τραυματιοφορείς

Συγκέντρωση έξω από το Υπουρ-
γείο Υγείας πραγματοποίησαν την
Τρίτη 3/9 δεκάδες τραυματιοφο-

ρείς απ' όλη την Ελλάδα μετά από κάλε-
σμα της Ένωσης Τραυματιοφορέων με
τη στήριξη της ΠΟΕΔΗΝ. 

“Αντί για 5.000 τραυματιοφορείς που
εργάζονταν έως τον Ιούνιο 2019, αυτή
τη στιγμή στα Νοσοκομεία με όλες τις
σχέσεις εργασίας υπάρχουν μόλις
2.300. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι
πάνω από 50%. Οι ελλείψεις τραυματιο-
φορέων συμβάλλουν κατά πολύ στις πο-
λύωρες αναμονές των ασθενών στα
ΤΕΠ, στις τριτοκοσμικές εικόνες που
βιώνουν οι ασθενείς. Τον Φλεβάρη 2020
λήγουν οι συμβάσεις 820 τραυματιοφο-
ρέων που υπηρετούν μέσω ΟΑΕΔ και
180 συνταξιοδοτούνται έως τέλος του
έτους. Εάν δεν ανανεωθούν οι συμβά-
σεις και δεν γίνουν προσλήψεις θα απο-
μείνουν στα Νοσοκομεία 674 τραυματιο-
φορείς όλοι μεγάλοι σε ηλικία. Ο εξοπλι-
σμός, καρότσια, φορεία, διαλυμένα. Οι
μισθοί είναι κατά μέσο όρο 700 ευρώ το
μήνα. Δεν είναι ενταγμένοι στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όπως και οι
άλλοι συνάδελφοι της Νοσηλευτικής

Υπηρεσίας”, αναφέρεται σε ανακοίνωση
της ΠΟΕΔΗΝ.

“Ήταν μια σημαντική κινητοποίηση με
κόσμο που είχε έρθει και από άλλες πό-
λεις βάζοντας επί τάπητος ένα από τα
βασικότερα προβλήματα μέσα στα νο-
σοκομεία. Την έλλειψη τραυματιοφορέ-
ων που οδηγεί σε τραγικές καταστάσεις.
Δυστυχώς όμως η κινητοποίηση καλέ-
στηκε μόνο για τους τραυματιοφορείς
και όχι και για τους υπόλοιπους εργαζό-
μενους στα νοσοκομεία, πράγμα που εί-
ναι προβληματικό. Από τη μεριά μας σαν

Συντονιστικό Νοσοκομείων δώσαμε το
παρών. Από το Γεννηματάς ήρθαμε μαζί
με τους συναδέλφους τραυματιοφορείς,
μέλη του ΔΣ και άλλοι εργαζόμενοι και
ανοίξαμε όλοι μαζί το πανό μας. Χρει-
άζεται να στηρίξουμε τον αγώνα των
τραυματιοφορέων και όλοι μαζί να
απλώσουμε τη συνολικότερη μάχη σε
όλες τις διαφορετικές ειδικότητες μέσα
στα νοσοκομεία” ανέφερε ο Χρίστος Αρ-
γύρης, γιατρός στο Γεννηματάς, μέλος
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων.

Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών-προσλήψεις

ΚΕΡΚΥΡΑ Ενάντια στην ομοφοβία

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΑΣΕΠ
στους Αμπελόκηπους πραγματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ τη
Δευτέρα 2/9 διαμαρτυρόμενη για τη “σφαγή”, όπως την

χαρακτηρίζει, του επικουρικού – μη ιατρικού προσωπικού- που
απολύεται όπως αποδεικνύεται από τα πρώτα αποτελέσματα
της προκήρυξης 2Κ για προσλήψεις στα νοσοκομεία. 

“Για τις πρώτες 490 θέσεις από τις 1116 θέσεις του διαγωνι-
σμού ανακοινώθηκαν 3.150 θέσεις επιτυγχόντων και το 80%
των ήδη υπηρετούντων Επικουρικών είναι εκτός αυτών των
3150 ονομάτων. Για το σύνολο των 1116 θέσεων κατατέθηκαν
55.406 αιτήσεις αποδεικνύοντας στην πράξη το πόσο μεγάλη
είναι η ανεργία στον κλάδο της Υγείας”, τονίζεται στην ανακοί-
νωση της ΠΟΕΔΗΝ που συνεχίζει πως: “Δεν θα δεχθούμε τη
σφαγή του Επικουρικού προσωπικού που εργάζεται πάνω από
πέντε χρόνια στα Νοσοκομεία και καλύπτει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες”.

Η Κατερίνα Πατρικίου από το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων Αγ. Σάββα και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων που βρέ-
θηκε στην κινητοποίηση εξήγησε μεταξύ άλλων: “Η προηγού-
μενη κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι η πλειοψηφία των ήδη ερ-
γαζόμενων επικουρικών στα νοσοκομεία θα καλυφθούν με αυ-
τές τις προσλήψεις. Η υπόσχεση που υπήρχε ήταν ότι ελάχι-
στο προσωπικό θα έμενε απέξω γιατί οι επικουρικοί θα παίρνα-

νε έξτρα μοριοδότηση. Η εικόνα όμως που υπάρχει από τα
πρώτα αποτελέσματα των δυο πρώτων κατηγορίων είναι ότι
πάνω από το 80% των συναδέλφων που δουλεύουν αυτή τη
στιγμή μένουν έξω από τη δουλειά.

Το θέμα είναι πως η ΠΟΕΔΗΝ προσπαθεί να αντιμετωπίσει
το θέμα διαδικαστικά και όχι επί της ουσίας. Δηλαδή ζητάει να
επανελεγχθούν οι βεβαιώσεις και τα διάφορα χαρτιά αντί να
ζητάει μονιμοποίηση. Αυτή η αντιμετώπιση καταλήγει σε κινη-
τοποιήσεις όπως αυτή, χωρίς απεργία. Δηλαδή μόνο όσοι επι-
κουρικοί πήραν άδεια από τη δουλειά τους μπορούσαν να έρ-
θουν στην κινητοποίηση. Γι' αυτό το λόγο και η ΠΟΕΔΗΝ δεν
προχωράει παρακάτω να βάλει το συνολικότερο ζήτημα των
μονιμοποιήσεων για όλους τους συμβασιούχους στη δημόσια
υγεία και για προσλήψεις που θα καλύψουν τα χιλιάδες κενά.
Χωρίς να γενικεύει τα αιτήματα και να κλιμακώνει τις κινητο-
ποιήσεις η ίδια η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ κόβει τα πόδια αυτής
της μάχης. 

Σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων αυτό που λέμε είναι ότι μόνο
με απεργιακή κινητοποίηση μπορούμε να κερδίσουμε τις δου-
λειές μας. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει πως
όσοι συμβασιούχοι βγήκαν στους αγώνες κατάφεραν να κερδί-
σουν παρατάσεις. Οι απεργίες είναι ο μόνος τρόπος για να
μην χάσουν οι συνάδελφοι τη δουλειά τους”.

Κινητοποίηση στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
οργανώθηκε την περασμένη Κυ-

ριακή 1/9 από ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητες.
Αφορμή, η επικείμενη εκλογή του Δ. Με-
ταλληνού (από την παράταξη της δε-
ξιάς) στη θέση του προέδρου του Δημ.
Συμβουλίου. 

Η ομάδα Queer Corfu που συμμετείχε
στην κινητοποίηση μας αναφέρει: «Ο κ.
Μεταλληνός, σε επιστολή που δημοσιεύ-
τηκε στις 19/8/2019, υπογράφει κατά

της δίωξης του Μητροπολίτη Μόρφου,
δίωξης που προκλήθηκε λόγω ομοφοβι-
κών απόψεων που εξέφρασε ο δεύτερος
σε συγκέντρωση χριστιανών στην Κύ-
προ». Στα τέλη Ιούλη ο μητροπολίτης
προέβη σε σεξιστικές, αντιεπιστημονικές
δηλώσεις για το πώς η σεξουαλικότητα
των έγκυων γυναικών διαμορφώνει τη
σεξουαλικότητα των παιδιών τους! 

«Η απάντηση του Μεταλληνού, που
μπορεί κανείς να βρει βιντεοσκοπημένη
και καταγεγραμμένη στο διαδίκτυο, δεν

υπήρξε απολογητική προς την queer
κοινότητα.... Αναφέρθηκε πως, σύμφωνα
με την χριστιανική θρησκεία, υπάρχουν
άνθρωποι υγιείς και άνθρωποι ασθενείς,
τους δεύτερους εκ των οποίων δεν δέ-
χεται η εκκλησία στους κόλπους της.
Φαίνεται, λοιπόν, πως στις προσπάθειές
του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ξε-
στόμισε άλλη μια προσβολή ενάντια των
lgbtq+ ατόμων, τα οποία αποκάλεσε
ασθενείς». 

Ε.Π

3/9, Απεργιακή συγκέντρωση τραυματιοφορέων στο Υπουργείο Υγείας. Φωτό: Intime News
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Γιατί βλέπετε
Ταραντίνο;
Θα πρέπει κατ' αρχάς να δηλώσω το

αυτονόητο ότι, δηλαδή, κάθε κριτική
σε οποιαδήποτε ταινία ή καλλιτεχνικό δη-
μιούργημα είναι απόλυτα υποκειμενική.
Και επειδή είναι υποκειμενική έχει τόση
αξία όση αξία έχει η γνώμη αυτού που κά-
νει τη κριτική. Τίποτα περισσότερο, τίπο-
τα λιγότερο. Έτσι, κατά τη γνώμη μου,
και σε αντίθεση με την κριτική στο προ-
ηγούμενο φύλλο της εφημερίδας, η και-
νούρια ταινία του Tarantino είναι μία ται-
νία που αξίζει να δείτε. Δεν είναι μία
σπουδαία ταινία, αλλά είναι ένα ωραίο κι-
νηματογραφικό παραμύθι και όπως κάθε
παραμύθι έχει "καλούς", "κακούς" και πολ-
λές ερμηνίες.

Στο "Once Upon A Time in Hollywood"
(με σωστή μετάφραση «Μια φορά και
έναν καιρό στο Hollywood» και όχι "Κάπο-
τε στο Hollywood") ο Tarantino δημιουργεί
μία ταινία - ιστορική ανορθογραφία (όπως
στο «Τζάνγκο ο τιμωρός» και κυρίως στο
«Άδωξοι Μπάσταρδη») με επίκεντρο και
φόντο το καλοκαίρι του 1969 στο Hollywo-
od και γεμάτη συνειδητά (;) με ψεύτικη
καρτ ποσταλική νοσταλγία, εκδίκηση, (όχι
υπερβολική) βία με αποκατάσταση της
αδικίας σε ένα made-in-hollywood happy
end, τρομερές ερμηνείες, μερικές απο-
λαυστικές σκηνές, υπέροχη μουσική αλλά
και μπόλικη πολιτική αντίδραση.

Κάποιος έγραψε ότι ο Tarantino γυρνάει
την ίδια ταινία πολλές φορές. Με εξαίρεση
το Reservoir Dogs, αυτό είναι σωστό και
δεν είναι κατ' ανάγκη κακό. Σε όσες και
όσους αρέσουν τα κινηματογραφικά κλισέ
του Tarantino, που τον καθιέρωσαν (δίκαια
ή άδικα) σαν σύγχρονο εκφραστή της ποπ
κουλτούρας στο σινεμά, τότε θα λατρέψε-
τε και αυτή την ταινία, όπως και εγώ.

Ερώτημα
Αν πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα τι

«θέλει να μας πει ο ποιητής», θεωρώ ότι
θέλει να δώσει μία αντιδραστική - "επι-
στροφή στις παλιές καλές εποχές" - απάν-
τηση στην (εξαιτίας Weinstein και Netflix)
κρίση του Χόλυγουντ. Τότε όλα (στη
πραγματική ζωή αλλά και στη βιομηχανία
του κινηματογράφου) φαινόταν καλύτερα,
αγνότερα, ομορφότερα. Το "παλιό καλό
Hollywood" παρουσίαζεται γεμάτο λάμψη
και γκλαμουριά, σικάτα πάρτι, όμορφα
αγόρια και κορίτσια του θεάματος, στυλα-
ρισμένα ρούχα και αμάξια δίπλα σε δαιμο-
νοποιημένους χίπηδες. Φυσικά, ξέρουμε
(και ο Tarantino σίγουρα ξέρει) ότι δεν
ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν μία εποχή
που το "παλιό και καλό" πέθαινε (γιατί
ήταν και "παλιό" και όχι “καλό") και το
"νέο" έκανε την εμφάνιση του μέσα σε μία
κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική έκρη-
ξη. Η (πραγματική) ιστορία λέει ότι λίγες
μόλις μέρες μετά το κινηματογραφικό
χρονικό τέλος της ταινίας ήρθε το Wood-
stock. Αλλά, αλήθεια, γιατί πρέπει να
απαντάμε σ' αυτό το ερώτημα; Ποιος βλέ-
πει Tarantino γι' αυτό το λόγο;

Γιώργος Ράγκος

ΣΥΝΑΥΛΙΑ PROPHETS OF RAGE

Συνάντηση με παλιούς φίλους
Μια εκπληκτική συναυλία έζησαν όσες

και όσοι πήγαν την περασμένη Τρίτη
στο κλειστό γήπεδο του Ταεκβοντό

στο Φάληρο. Οι Prophets of Rage – με τη μορ-
φή του συγκεκριμένου σχήματος τουλάχιστον
- είχαν την πρώτη τους συνάντηση με το κοινό
της Ελλάδας και κατά κοινή ομολογία κανένα
από τα δύο μέρη δεν θα τη ξεχάσει εύκολα. 

Οι Prophets of Rage είναι η μουσικοπολιτική
συμμαχία τριών από τα σπουδαιότερα συγ-
κροτήματα στην ιστορία της ραπ και της ροκ
μουσικής. Η ένωση που αποτελείται από τρία
τέταρτα Rage Against the Machine (Tom Mo-
rello, Timmy C, Brad Wilk), δύο πέμπτα Public
Enemy (Chuck D και DJ Lord) κι ένα τέταρτο
Cypress Hill (B Real) δημιουργεί το εκρηκτικό
αποτέλεσμα που είδαμε στη σκηνή του Φαλή-
ρου. 

Η σόλο εισαγωγή του DJ Lord (μετά τους
πολύ καλούς γιαννιώτες χιπχοπάδες Taburo
Bota) ξεκίνησε με τον α λα Τζίμι Χέντριξ ύμνο
των ΗΠΑ, φόρο τιμής ίσως στα 50 χρόνια του
Γούντστοκ. Κι όταν μετά από κανά τέταρτο
ανέβηκαν και οι υπόλοιποι πέντε, στη φωτι-
σμένη με κόκκινα φώτα σκηνή, χαιρέτησαν με
υψωμένες γροθιές με τον κόσμο να απαντά με
τον ίδιο τρόπο. Ο Μorello στην μπροστά πλευ-
ρά της κιθάρας του έγραφε “οπλίστε τους
άστεγους” και στην πίσω μεριά ένα αυτοκόλ-
λητο στα ελληνικά με τις λέξεις “αδέρφια θα
νικήσουμε” που αργότερα αντικαταστάθηκε
με μια διαγραμμένη σβάστικα. Δίπλα του ο B
Real καλυμμένος με την κουφίγιε, την παλαι-
στινιακή μαντίλα. Και η συναυλία ξεκίνησε με
τους στίχους “Από επιλογή γίναμε η φωνή του
λαού, να φωνάζουμε δυνατά στα αυτιά του κό-
σμου/Σηκώστε τις γροθιές ψηλά όσο κάνω λί-
στα με όλα τα στραβά του συστήματος που
πρέπει να τσακίσουμε/Άνθρωποι πεινάνε και
πεθαίνουν/Δεν έχουν σπίτι/Είναι το περιβάλ-
λον που έφτιαξε το καθεστώς του τρόμου”.

Για την επόμενη μιάμιση ώρα το Τάεκβοντο
δεν σταμάτησε να πηγαίνει πάνω κάτω υπό
τους ήχους των πολιτικών μανιφέστων των
Prophets και των RATM με πινελιές από Public
Enemy και Cypress Hill, μερικές φορές επικαι-
ροποιώντας τους στίχους, όπως στο διάσημο
Killing in the name of όπου εμβόλιμα μπήκε ο
στίχος “Στο γραφείο του Τραμπ καίνε σταυ-
ρούς” παραπέμποντας στην τρομοκρατική
πρακτική της Κου Κλουξ Κλαν. 

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τέτοια που
τις επόμενες ημέρες τα προφίλ των μελών της
μπάντας στα social media δημοσίευαν συνε-
χώς ευχαριστήρια σχόλια. Ήταν σαν δυο παλι-
οί φίλοι να συναντήθηκαν ξανά και το γιόρτα-
σαν με την ψυχή τους. Από τη μια οι διαδηλω-
τές και διαδηλώτριες της Γένοβα και των φοι-
τητικών καταλήψεων του '06-'07 και οι μουσι-
κοί που συνέθεταν την ηχητική υπόκρουση
του αγώνα τους από την άλλη.  

Πάνω από το Ταεκβοντό πλανιόταν η ανά-
μνηση της ιστορικής συναυλίας που έδωσαν
οι Rage Against the Machine το 2000 στο Θέα-
τρο Πέτρας. Ο ίδιος ο Morello τη χαρακτήρισε
ως “την πιο τρελή” συναυλία που έδωσαν πο-
τέ οι RATM. Ήταν μια συναυλία – συλλαλητή-

ριο όπου τον κόσμο υποδεχόταν μια μαζική πι-
κετοφορία των συντρόφων/ισσών της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης για τη διεθνή αντικαπιταλι-
στική διαδήλωση στην Πράγα, το Θέατρο
ήταν στολισμένο με πανό για την καμπάνια αλ-
ληλεγγύης στο θανατοποινίτη Μαύρο Πάνθη-
ρα Μουμία Αμπού Τζαμάλ και για το αντιρα-
τσιστικό συλλαλητήριο που οργανωνόταν λί-
γες μέρες μετά, ενώ μετά το τέλος της συναυ-
λίας ξέσπασαν μεγάλες συγκρούσεις με την
αστυνομία που βρισκόταν έξω από το Θέατρο.

Πολιτικό γεγονός
Συνεχίζοντας σε αυτή την παράδοση, εκτός

από το εντυπωσιακό μουσικό αποτέλεσμα, κά-
θε εμφάνιση των Prophets of Rage αποτελεί
ένα πολιτικό γεγονός.

“Οι Prophets of Rage σχηματίστηκαν κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στις
ΗΠΑ το 2016. Μια μέρα στο CNN είδα να χρη-
σιμοποιείται το όνομα των Rage Against the
Machine για την προώθηση της καμπάνιας του
Τραμπ. Είπαμε 'ώπα... κάτω τα χέρια. Αυτό εί-
ναι το δικό μας πεδίο'.  Τότε μέλη των τριών
συγκροτημάτων ενωθήκαμε για να φτιάξουμε
το σάουντρακ της αντίστασης στην αδικία”
θυμάται ο Τom Morello σε συνέντευξή του. O
Morello ήδη είχε το δικό του σόλο σχήμα The
Nightwatchman με το οποίο έπαιζε σε απερ-

γιακές φρουρές και συγκεντρώσεις αλληλεγ-
γύης. Οι πρώτες συναυλίες των Prophets of
Rage το 2016 ήταν για τους άστεγους του
Skid Row, μιας γειτονιάς στο Λος Άντζελες με
το μεγαλύτερο αριθμό αστέγων στις ΗΠΑ, για
τους έγκλειστους στη φυλακή του Νόρκο και
στις διαδηλώσεις έξω από το συνέδριο των
Ρεπουμπλικάνων. “Οι μπάντες μας – οι Rage
Against the Machine και οι Public Enemy - εί-
χαν ήδη ένα κοινό σημείο από πριν. Να μετα-
δίδουν επαναστατικά μηνύματα με επαναστα-
τική ηχητική υπόκρουση. Από το 2016 και μετά
η ανάγκη αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Χρει-
άζονται φωνές και στο επίπεδο του πολιτι-
σμού, που να κοντράρονται με αυτές των πο-
λιτικών γραφείων. Οι Rage Against the Machi-
ne φτιάχτηκαν ενάντια στην προεδρία του Bill
Clinton κι από τότε δυο πράγματα συνεχίζουν
να ισχύουν: η αδικία και η αντίσταση στην αδι-
κία. Κανένα κίνημα αντίστασης δεν μπορεί να
επιβιώσει αν δεν έχει τα δικά του πολιτιστικά
όπλα, το δικό του σάουντρακ. Είτε προέρχον-
ται από τον κόσμο του χιπ χοπ, είτε από του
ροκ εν ρολ”. 

“Αν είναι η πρώτη φορά που μας βλέπετε,
να είστε σίγουροι ότι δεν είναι η τελευταία” εί-
παν τελειώνοντας τη συναυλία κι ελπίζουμε να
κάνουν σύντομα πράξη την υπόσχεσή τους.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Ιούνιος 2000, Πικετοφορία στη συναυλία των Rage Against The Machine στην Πετρούπολη

Ο Tom Morello με τη διαγραμμένη σβάστικα στην κιθάρα του Φ
ω
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Φωτό: Αρχείο Εργατικής Αλληλεγγύης
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 5/9
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 7μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6/9
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  
Βενιζέλου και Έβρου  6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΟΝΤΟΣ 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΑ Πλατεία Επταλόφου 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ  
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  7/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 12μ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 6μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μεσ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Πλατεία Πατριάρχου 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ 
Αριστοτέλους και Εγνατία 3μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 10.30πμ 

ΤΡΙΤΗ 10/9
ΝΙΚΑΙΑ Πλ. Περιβολάκι 8μμ

Εξορμήσεις

Πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ

Η ΝΔ κλιμακώνει τις επιθέσεις
Οργανώνουμε την αντίσταση
με δυνατή επαναστατική
αριστερά

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πετρούπολη) 8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Σταθμός 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 Goody’s 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Βαβέλ 7μμ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Sweet Home 7μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Σπίριτ 7μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηχρήστου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ. Τερψιθέας) 7μμ
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Ζωή 7.30μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΤΟΥΜΠΑ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Μπαράκα 7.30μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 Πολύκεντρο Νεολαίας 8μμ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9  καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΘΗΣΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ «6», 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 καφέ Deja, Φωκίωνος 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικολάου) 7μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/9 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 
καφέ Μύλος (Ναυαρίνου) 7μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 καφέ Γωγώ 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 καφέ Δωδώνη 7μμ
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 καφέ Γέφυρες 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 Θόλος 6μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ  5/9 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ

Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 Goody’s 7.30μμ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/9 
Πνευματικό Κέντρο δήμου 7μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Μαρξιστικά φόρουμ

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9  
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Τα ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πετρούπολη) 8μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

Στις σχολές
Φόρουμ: Οργανώνουμε 
τις μάχες του Σεπτέμβρη
ΕΚΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 Νομική αίθ. 2, α’ όρ., 1μμ
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΠΑΔΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 1μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9 κυλικείο 2μμ
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ζίντιλη

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής
τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια
νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την
εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο -
ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ -
ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι -
νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί -
σουν την παρα γω γή και τη δια νο μή
σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά -
γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι -
σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την
εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο -
βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέ-
τοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο
στρα τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ -
νη, όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ γεί
για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα

της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά -
ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία,
στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ'
τους χώρους δου λε ι άς και στην ερ-
γα τι κή πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε
μια χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι -
κά χρώ μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει
ότι ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή
σοσια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο
Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί να
επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη -
ση του στα λι νι σμού, της Kί νας και
των άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν
κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι -
κή ενό τη τα των εργα τών σε όλον
τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό -
τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου,
φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε -
λευ θε ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ -

κο νται στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε -
ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει τελει-
ω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό -
τη τα της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή
κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο
Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι -
σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια -
κρί σε ων που απει λεί να δια σπά σει
τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο -
κα πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας
τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα
Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω -
μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση
των μειο νο τή των στη Θρά κη και τη
Mα κε δο νία και στα μέ τρα αστυ νό -
μευ σης των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ -
θε ρώ σει τον εαυ τό της και όλους
τους κατα πιε σμέ νους μέ σα από τη
δι κή της δρά ση. Για να κερ δη θούν

όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ τή
την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα -
νω θούν τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι -
κά τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό
σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα
τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο -
πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι -
κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε
κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της
τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ



“Κάποιος απλά πηδούσε πά-
νω σε ένα τραπέζι στο κυ-
λικείο την ώρα του δια-

λείμματος και κάπως έτσι ξεκινού-
σαν οι μαζικές συνελεύσεις”. “Το κυ-
νήγι των αφεντικών άρχισε να γίνε-
ται συνήθεια. Κάποιες φορές τους
πιάναμε και τους πετούσαμε έξω
από τις πύλες, άλλες τους δέναμε
με σκοινιά, τους βάζαμε μια κόκκινη
σημαία στα χέρια και τους αναγκά-
ζαμε να βαδίζουν μπροστά μπροστά
στη διαδήλωση”.

Αυτή ήταν η κατάσταση στην Ιτα-
λία πριν από ακριβώς 50 χρόνια. Ο
Μάης του ‘68 σε κανένα σημείο του
πλανήτη δεν ήταν απλά μια αναλαμ-
πή. Όμως στην Ιταλία η κρίση έφτα-
σε βαθύτερα από οπουδήποτε αλ-
λού. Τα αφεντικά βρέθηκαν σε πραγ-
ματικό πανικό μπροστά όχι απλά σε
ένα κύμα απεργιών, αλλά σε μια ρι-
ζοσπαστικοποίηση που έφτασε να
απειλεί να τους πάρει τον έλεγχο
των εργοστασίων από τα χέρια, τον
έλεγχο της κοινωνίας ολόκληρης και
της πολιτικής. Το καυτό φθινόπωρο
του ‘69 ήταν η πιο ορμητική στιγμή
αυτής της έκρηξης.

Το μεγάλο σήμα είχε δοθεί από το
καλοκαίρι. Στο μεγαλύτερο εργο-
στάσιο της χώρας, στη FIAT Μιρα-
φιόρι στο Τορίνο είχαν ξεσπάσει
απεργίες. Αν και η αρχή έγινε από
μια μειοψηφία συνδικαλισμένων και
πιο εξειδικευμένων εργατών, μπήκαν
γρήγορα στη μάχη χιλιάδες εργάτες
και εργάτριες που είχαν πρόσφατα
φτάσει από το Νότο στο Βορρά για
να βρουν δουλειά. Τα συνδικάτα με-
τά από χρόνια ακινησίας αναγκάζον-
ται να συντονιστούν με την οργή
που βλέπουν να απλώνεται από τμή-
μα σε τμήμα. Όμως το αποτέλεσμα
είναι οι “καθυστερημένοι” και χωρίς
εμπειρίες εργάτες να παίρνουν δι-
κές τους πρωτοβουλίες οργάνωσης
και να φτιάχνουν τα δικά τους όργα-
να για να συνεχίσουν τη μάχη. Εμ-
πνέουν τους συναδέλφους τους στα
γειτονικά εργοστάσια και μηχανουρ-
γεία και οργανώνονται συνελεύσεις
σε επίπεδο πόλης σε συντονισμό με
την επαναστατική αριστερά.

Στις 3 Ιούλη τα συνδικάτα κήρυ-
ξαν γενική απεργία στην περιοχή
ενάντια στις αυξήσεις στα ενοίκια.
Πολλοί εργάτες της FIAT όμως -
ήταν ήδη 40 μέρες σε απεργία- το
είδαν διαφορετικά. Η εργατο-φοιτη-
τική συνέλευση αποφάσισε να συμ-
μετάσχει στην απεργία με δική της
διαδήλωση που θα ξεκινούσε από
τις πύλες του εργοστάσιου στη λεω-
φόρο Τραϊάνο. Η λεωφόρος αυτή θα
δώσει το όνομά της στη μάχη που
ακολούθησε, γιατί εκείνο το πρωί
στην προσυγκέντρωση: “Χιλιάδες
εργάτες από πολλά εργοστάσια του
Τορίνο δέχθηκαν ξαφνική επίθεση
από την αστυνομία. Διαλύθηκαν και
ξανασυσπειρώθηκαν. Οι εργάτες
οργάνωσαν την αντίσταση. Έστησαν
οδοφράγματα. Οι μάχες συνεχίστη-
καν όλη μέρα και μέσα στη νύχτα,

με τη συμμετοχή νεολαίας από τις
εργατογειτονιές γύρω από το Μιρα-
φιόρι”.

Ένα από τα εργατικά τραγούδια
που γράφτηκαν λίγο μετά τη μάχη
της Τραϊάνο λέει: “Όχι στους γρα-
φειοκράτες και στα αφεντικά. Τι θέ-
λουμε; Τα θέλουμε ΟΛΑ. Αγώνας
διαρκείας στη Μιραφιόρι και ο κομ-
μουνισμός θα νικήσει”. Έναν χρόνο
αργότερα, σε έναν καινούργιο απερ-
γιακό αγώνα στη FIAT, 10 χιλιάδες
εργάτες και εργάτριες διαδήλωναν
με τις τανάλιες και κλειδιά στα χέρια
φωνάζοντας στον ιδιοκτήτη: “Ανιέλι,
η Ινδοκίνα είναι εδώ, στο εργοστά-
σιό σου”. Στα μάτια των αφεντικών,
για δεκαετίες, ο κόσμος που έφευγε
από το Νότο να δουλέψει στο Βορ-
ρά δεν ήταν διαφορετικός από ζώα
που έρχονταν να ζευτούν στη μηχα-
νή και να πεθάνουν δουλεύοντας.
Τώρα αυτός ο κόσμος έβλεπε τον
εαυτό του σαν κομμάτι μιας ενιαίας
πάλης από το Βιετνάμ μέχρι το Πα-
ρίσι και από εκεί ως το Σικάγο.

Επαναστατική διαδικασία
Ο ιστορικός Πολ Γκίνσμπουργκ

λέει: “Τη μάχη της Τραϊάνο ακολού-
θησαν μαζικές συνελεύσεις στη FIAT
και σε άλλα εργοστάσια του Τορί-
νου, με συμμετοχή χιλιάδων εργα-
τών και φοιτητών. Η ένταση έπιανε
κόκκινο. Αντίθετα με τα γεγονότα
στο Παρίσι ένα χρόνο πριν, στο Το-
ρίνο έμοιαζε να σχηματίζεται μια
πραγματική συμμαχία, σε επαναστα-
τική βάση, μεταξύ εργατών και φοι-

τητών.... Μια επαναστατική διαδικα-
σία είχε ξεκινήσει και οι οργανώσεις
ήταν πεισμένες πως το φθινόπωρο
του 1969 η διαδικασία αυτή θα ανα-
πτυσσόταν γρήγορα”.

Αυτό που ακολούθησε ήταν ότι
μάχες αντίστοιχες με τη FIAT απλώ-
θηκαν παντού. Από τα μεγάλα εργο-
στάσια του Βορρά, όπως της Pirelli
στο Μιλάνο φτάνοντας μέχρι το Νό-
το. Μπαίνοντας στο 1970 υπήρχαν
4000 απεργίες σε εξέλιξη σε ξεχωρι-
στά εργοστάσια ανά τη χώρα. Εμφα-
νίζονται νέες μέθοδοι πάλης, η
απεργία-λόξυγγας -μικρά σταματή-
ματα στη δουλειά για λίγη ώρα που
τελικά μπλοκάρουν όλη την παρα-
γωγή της μέρας, η απεργία-σκακιέ-
ρα με απεργία ανά μικρά τμήματα ή
ακόμη και ανά εργάτη σε διαφορετι-
κές στιγμές, στρατηγικά υπολογι-
σμένες ώστε να μπλοκάρει όλο το
εργοστάσιο. Τα αιτήματα έχουν χα-
ρακτήρα “εξισωτικό”. Απαιτούν να
σπάσουν οι διαφορές μισθών μετα-
ξύ των τμημάτων, αλλά και μεταξύ
των εργοστασίων της ίδιας εταιρεί-
ας σε διαφορετικές πόλεις, να μπαί-
νουν όλοι οι εργάτες και εργάτριες
ανεξαιρέτως στη βαθμίδα των ειδι-
κευμένων, όταν κλείνουν κάποια
χρόνια στο εργοστάσιο, να καταργη-
θούν όλα τα πριμ παραγωγικότητας.

Το καυτό φθινόπωρο αποδείχθηκε
μόνο η αρχή. Ο ιταλικός καπιταλι-
σμός θα συνεχίσει να περνάει καυ-
τούς χειμώνες και καλοκαίρια μέχρι
και το 1977 τουλάχιστον. Μόνο το
1980 ένιωσε πολιτικά ισχυρός για να

αντεπιτεθεί και να πισωγυρίσει όλες
τις κατακτήσεις. Συμβολικά η μεγά-
λη μάχη της αντεπίθεσης δόθηκε ξα-
νά στη FIAT.

Υπόβαθρο
Αυτή η περίοδος είχε πολιτικό και

οικονομικό υπόβαθρο. Το Χριστιανο-
δημοκρατικό κόμμα είχε τον απόλυ-
το έλεγχο των θεσμών και της πολι-
τικής, για δυο ολόκληρες δεκαετίες.
Συνδέθηκε με το ιταλικό οικονομικό
θαύμα που από τα ερείπια του Β’
Παγκόσμιου Πολέμου έφερε την Ιτα-
λία στις πρώτες θέσεις των βιομηχα-
νικών χωρών της Ευρώπης. Ο καπι-
ταλισμός είχε αλλάξει, η κοινωνία εί-
χε αλλάξει, το μόνο που δεν άλλαζε
ήταν ο έλεγχος της Χριστιανοδημο-
κρατίας από τα δημαρχεία των χω-
ριών ως τα πρυτανικά συμβούλια,
την κυβέρνηση και την προεδρία της
Δημοκρατίας. Το θαύμα όμως είχε
αρχίσει να φρενάρει και το πολιτικό
σύστημα να φοβάται να προωθήσει
μεταρρυθμίσεις και ανοίγματα. 

Είχαν δίκιο να φοβούνται. Οι εργά-
τες που φτάνουν στο Βορρά δεν εί-
ναι πλέον οι “αγράμματοι” της δε-
καετίας του ‘40. Το εκπαιδευτικό σύ-
στημα έχει μαζικοποιηθεί. Παρά το
φρενάρισμα, συνεχίζουν να φτάνουν
πάνω από 100 χιλιάδες νέοι εσωτε-
ρικοί μετανάστες στο Βορρά κάθε
χρόνο που αυτό που βρίσκουν δεν
είναι ο παράδεισος του οικονομικού
θαύματος, αλλά πίεση και εξευτελι-
σμό από τους προϊστάμενους και
πανάκριβα νοίκια για τρώγλες όπου

δεν μπορεί να ζήσει οικογένεια. Η
εκκλησία χάνει την παντοδυναμία
της ακόμη και στο Νότο. Οι αγρότισ-
σες θα βγουν στην πρώτη γραμμή
των διαδηλώσεων από το καλοκαίρι
του ‘68. Όταν το 1974 η κυβέρνηση
προσπαθήσει να παίξει το χάρτι του
συντηρητισμού οργανώνοντας δη-
μοψήφισμα για το διαζύγιο, ολόκλη-
ρο το κατεστημένο βιώνει σοκ -η
πλειοψηφία ψηφίζει υπέρ του διαζυ-
γίου. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η
πολιτική αντιμετώπιση του καυτού
φθινόπωρου καταλήγει να είναι γε-
μάτη αντιφάσεις που προκαλούν
ακόμη μεγαλύτερες συγκρούσεις
στο εσωτερικό της άρχουσας τάξης.
Από τη μια μεριά προσπάθειες να
τραβηχτεί και η Αριστερά στο παιχνί-
δι, να ανοίξει διάλογος με τα συνδι-
κάτα, από την άλλη η στρατηγική
της έντασης, με αξιοποίηση των φα-
σιστικών συμμοριών, του παρακρά-
τους της αστυνομίας και του στρα-
τού, απειλές για εμφύλιο πόλεμο.

Η επαναστατική Αριστερά ξανα-
γεννήθηκε στην Ιταλία μέσα από την
έκρηξη του ‘68 - ‘69 και έφτασε να
παίζει καθοριστικό ρόλο στις πιο κρί-
σιμες στιγμές των αγώνων. Χωρίς
την παρέμβαση των επαναστατών
στα εργοστάσια στο πρώτο μισό του
‘69 το πιθανότερο ήταν να μην είχαν
δημιουργηθεί τα δίκτυα που οδήγη-
σαν στην έκρηξη του φθινόπωρου.
Η Λότα Κοντίνουα, η Αβανγκουάρν-
τια Οπεράια, το Μανιφέστο πρόσφε-
ραν οργάνωση, ιδέες και έμπνευση
σε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που
έμπαινε στη μάχη έξω από τον έλεγ-
χο του ρεφορμισμού και της γραφει-
οκρατίας. Το 1973 έφτασαν να
υπάρχουν τρεις καθημερινές επανα-
στατικές εφημερίδες με ένα κοινό
πολλών δεκάδων χιλιάδων. 

Όμως οι ιδέες μετράνε. Χωρίς
ισχυρές ιδεολογικές ρίζες ώστε να
αναλύουν τα πίσω και τα μπρος του
αντιπάλου έγιναν φτερό στον άνεμο.
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία και
οι ρεφορμιστές δεν έμειναν άπραγοι
μπροστά στο καυτό φθινόπωρο. Κι-
νήθηκαν και ριζοσπαστικοποίησαν
τα συνθήματα και την πρακτική
τους. Οι επαναστάτες που νόμιζαν
πως ο ρεφορμισμός είναι απλώς ένα
απολίθωμα του παρελθόντος ή μια
“επέκταση του κράτους” βρέθηκαν
αδύναμοι μπροστά σε αυτές τις
στροφές. Το ίδιο και όσοι πίστεψαν
πως η δυναμική των αγώνων από τα
κάτω θα βγάλει αυτόματα στο περι-
θώριο τα “παραδοσιακά” συνδικάτα.
Στην πραγματικότητα τα συνδικάτα
δυνάμωσαν εντυπωσιακά στην πεν-
ταετία μετά το Καυτό Φθινόπωρο.
Όταν το 1977 δόθηκε η επόμενη φά-
ση της μάχης, η επαναστατική αρι-
στερά ήταν πιο αδύναμη από το
1970, όχι πιο δυνατή. Είχε ανοίξει ο
δρόμος για τον “ιστορικό συμβιβα-
σμό” και για την ήττα.

Νίκος Λούντος
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Τις μεγάλες συγκρούσεις που
έχει να δώσει το εργατικό κί-
νημα και η Αριστερά την επό-

μενη περίοδο ενάντια στην κυβέρ-
νηση της ΝΔ αναδεικνύει το νέο
τεύχος του περιοδικού «Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω» (Νο 136, Σε-
πτέμβρης-Οκτώβρης 2019) που μό-
λις κυκλοφόρησε. Απέναντι στην
προσπάθεια της κυρίαρχης τάξης να
ξαναποκτήσει, με όχημα πια το πα-
ραδοσιακό της πολιτικό κόμμα, τον
έλεγχο των οικονομικών και πολιτι-
κών εξελίξεων κλιμακώνοντας τις επι-
θέσεις στην εργατική τάξη και τη νε-
ολαία, το νέο ΣΑΚ προβάλλει τους
δρόμους της αντίστασης.

Το κεντρικό άρθρο, που υπογράφει
η Μαρία Στύλλου, παρουσιάζει τα
προβλήματα των “από πάνω” και τις
δυνατότητες των “από κάτω”. Ο ίδιος
ο τίτλος του, «Αυτοί θέλουν αλλά
έχουν δυσκολίες και εμείς δεν τους
αφήνουμε», δίνει αυτή την εικόνα διε-
θνώς σε αντίθεση με τις εδώ κυρίαρ-
χες αναλύσεις περί επιστροφής στην
ομαλότητα και στην κανονικότητα.
Όταν οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, όπως ανα-
φέρει το άρθρο, φτάνουν να μιλούν για
“το καλοκαίρι του τρόμου” με ανοιχτό
το ερώτημα πότε ακριβώς θα συμβεί
ένα νέο οικονομικό κραχ, οι διακηρύ-
ξεις της ΝΔ για ανάπτυξη ακούγονται
αστείες. Οι επιθέσεις είναι μονόδρομος
για τη νέα κυβέρνηση και οι πρώτοι μή-
νες της στην εξουσία έχουν δώσει δείγματα γρα-
φής.

Όμως, όπως υποστηρίζει το άρθρο, «Η καινούρ-
για κυβέρνηση δεν βρίσκεται μπροστά σε ένα ερ-
γατικό κίνημα παραιτημένο. Αντίθετα, ανησυχεί
για την προοπτική να βγει ο κόσμος στους δρό-
μους», όπως το έκανε και στην πενταετία της προ-
ηγούμενης αυτοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ υπό
τον Κώστα Καραμανλή -η αναδρομή του άρθρου
στους σκληρούς αγώνες εκείνης της περιόδου
που σφραγίστηκαν από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη του 2008 αποτελεί πολύτιμη υπενθύμιση για
τη δύναμη του κινήματος. Για την αρθρογράφο,
αυτές τις ανησυχίες χρειάζεται να αξιοποιήσει η
Αριστερά, και κυρίως η επαναστατική, για να συγ-
κροτήσει τη «μεγάλη δύναμη που παλεύει μαζί και
για να τσακίσει αυτή την κυβέρνηση, αλλά και για
να αλλάξει τον κόσμο».

Ακολουθεί αφιέρωμα, με τρία άρθρα, στην μάχη
ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την καταστρο-
φή του περιβάλλοντος. Αφορμή είναι η διεθνής
ημέρα δράσης για τη σωτηρία του πλανήτη στις
20 Σεπτέμβρη με διαδηλώσεις και απεργίες σε
εκατοντάδες πόλεις σε δεκάδες χώρες σε όλο τον
κόσμο που αναμένεται να κινητοποιήσουν εκατομ-
μύρια. Στο πρώτο άρθρο υπό τον τίτλο «Κλιματική
αλλαγή – η αντικαπιταλιστική απάντηση», ο Πάνος
Γκαργκάνας στέκεται «στις αιτίες της κλιματικής
αλλαγής, στη σχέση τους με την πορεία του καπι-
ταλισμού σαν σύστημα και βέβαια στις αλλαγές

που
διεκδικούμε για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατα-
στροφική δυναμική». Η ανάλυσή του δυναμώνει
πολιτικά το κίνημα που παλεύει για τη διάσωση
του περιβάλλοντος προσφέροντάς του τα απαραί-
τητα επιχειρήματα ώστε να κάνει το σύνθημά του
“να αλλάξουμε το σύστημα, όχι στο κλίμα” πραγ-
ματικότητα.

Κινήματα αντίστασης
Τα δύο επόμενα άρθρα έρχονται να δέσουν με

αυτή την πολύ βασική “εισαγωγή”. Στο ένα, με τίτ-
λο «Φυσικά ρέματα», η Εμμανουέλα Τερζοπούλου
εξηγεί αναλυτικά τις συνέπειες που έχει η πολιτι-
κή της καταστροφής των ρεμάτων, αυξάνοντας
και όχι μειώνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών με αν-
θρώπινα θύματα όπως στη Μάνδρα, αλλά και
συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή. Αντίστοιχη
εικόνα δίνει το άρθρο «Το κίνημα ενάντια στις εξο-
ρύξεις» που υπογράφει η Λουίζα Γκίκα, για τις συ-
νέπειες των ερευνών αλλά και της χρήσης των
ορυκτών καυσίμων στο περιβάλλον και στην αύξη-
ση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Και τα δύο
άρθρα μιλούν για τα κινήματα αντίστασης των τε-
λευταίων ετών, που είναι και τα μόνα που μπο-
ρούν να ανατρέψουν αυτές τις καταστροφικές
επιλογές.

Η μάχη ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση,
που κλιμακώνεται τα τελευταία χρόνια διεθνώς
και στην Ελλάδα, θα είναι κεντρική όλη την επόμε-
νη περίοδο απέναντι σε μια κυβέρνηση που ονει-

ρεύεται επιστροφή στο “Πατρίς-θρησκεία-οι-
κογένεια”. Ο Κώστας Τορπουζίδης, στο άρ-
θρο του «Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις»,
παρεμβαίνει στη μεγάλη συζήτηση για τις αι-
τίες της σεξιστικής καταπίεσης και τους
αποτελεσματικότερους τρόπους πάλης
εναντίον της. Με μια αναδρομή στις μάχες
του γυναικείου και ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος από
το '60 μέχρι σήμερα, εξηγεί τα λάθη και τα
όρια κάποιων από τις πιο διαδεδομένες θε-
ωρίες αυτής της πολύχρονης πορείας και
δίνει τις μαρξιστικές απαντήσεις στον αγώ-
να για την απελευθέρωση.

Αντίστοιχο ρόλο παίζει το άρθρο «Η επα-
ναστατική στρατηγική και το κράτος» που
υπογράφει ο Ευκλείδης Μακρόγλου. Η
μαρξιστική ανάλυση του κράτους σαν “όρ-
γανο ταξικής κυριαρχίας, όργανο καταπίε-
σης μιας τάξης από μια άλλη”, όπως έγρα-
φε ο Λένιν στο βιβλίο του “Κράτος και
Επανάσταση”, είναι κρίσιμη για τις μάχες
της εργατικής τάξης και της νεολαίας σή-
μερα. Δίνει διαφορετική προοπτική στους
αγώνες τους, την προοπτική της ανατρο-
πής και όχι της διαχείρισης του κράτους
μέσα από μια “κυβέρνηση της αριστε-
ράς” με τη γνωστή κατάληξη.

Καθώς η παγκόσμια οικονομία βαδίζει
προς μια νέα βουτιά, ο Σωτήρης Κοντο-
γιάννης γυρίζει ενενήντα χρόνια πίσω,
στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κρίση του
καπιταλισμού, «Το Κραχ του 1929». Ανα-
λύοντας την πορεία και τις αιτίες της,
εξηγεί: «Όλες οι απόπειρες της επίση-

μης, αστικής οικονομικής επιστήμης να ανακαλύ-
ψουν τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στη Με-
γάλη Ύφεση έχουν αποτύχει παταγωδώς. Και ο
λόγος είναι απλός: η κρίση της δεκαετίας του
1930 ήταν -όπως και η σημερινή- μια “συστημική
κρίση”. Υπεύθυνη για την κρίση ήταν η ίδια η “φυ-
σιολογική λειτουργία” του καπιταλισμού και όχι η
παραβίασή του».

Την έκθεση που φιλοξενεί η Πινακοθήκη του
Δήμου Αθηναίων, «Εξαιρέσεις: Όψεις του Εξπρε-
σιονισμού στην Ελλάδα», παρουσιάζει στο άρθρο
της η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, τονίζοντας τον ρόλο
των “εξαιρέσεων” στην τέχνη. «Η έκθεση φέρνει
στην επικαιρότητα το τεράστιο έργο του Μπουζιά-
νη και των υπόλοιπων καλλιτεχνών, που περιφρο-
νημένοι από το κράτος αντιστάθηκαν στην κυ-
ρίαρχη ιδεολογία, χρησιμοποίησαν νέες μορφές
έκφρασης, κόντρα στους συμβιβασμούς», γράφει,
καλώντας όλους και όλες να την επισκεφτούν. 

Στις βιβλιοκριτικές, η Εύα Ηλιάδη παρουσιάζει
το βιβλίο «Πολιτικές Στέγασης Προσφύγων –
προς την κοινωνική ενσωμάτωση ή την προνοιακή
εξάρτηση» του Νίκου Κουραχάνη, ο Κώστας Πο-
λύδωρος το βιβλίο «Περιδιάβαση στην ελληνική
οικονομία και ιστορία (19ος – 20ος αιώνας)» του
Δημήτρη Λιβιεράτου και ο Σάββας Κκονέ το βιβλίο
που περιλαμβάνει τα κείμενα «Ο ρόλος της εργα-
σίας στην εξανθρώπιση του πιθήκου» του Φρίν-
τριχ Ένγκελς και «Ο Ένγκελς και η καταγωγή της
ανθρώπινης κοινωνίας» του Κρις Χάρμαν.

Λένα Βερδέ

Οργανώνοντας
τους δρόμους της αντίστασης
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Τα βιβλία είναι όπλαΑντίο σύντροφε Με κόκκινες σημαίες, υψωμένες
γροθιές και τραγουδώντας τη
Διεθνή αποχαιρέτισαν το Σάββα-

το 31/8 στο Α Νεκροταφείο οι σύντροφοι
και οι συντρόφισσες του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος τον Αποστόλη Λυ-
κούργο, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. 

Δίπλα στους συγγενείς, του φίλους και
τους συναδέλφους του από το χώρο του
βιβλίου, με την παρουσία τους τίμησαν
επίσης τον Αποστόλη μέλη από άλλες
οργανώσεις της Αριστεράς. Στους επική-
δειους, εκ μέρους του ΣΕΚ το τελευταίο
αντίο στον αγαπημένο σύντροφο είπε ο
Λέανδρος Μπόλαρης. 

Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι του τοπικού πυρήνα του ΣΕΚ
στα Άνω Πετράλωνα-Χαμοστέρνα με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε
τον σύντροφό μας Αποστόλη Λυκούργο που έφυγε από κοντά μας
την Τετάρτη 28 Αυγούστου.

Ο Αποστόλης, εργαζόμενος στο χώρο του βιβλίου, από τα παλιότε-
ρα μέλη του τοπικού πυρήνα, οργανώθηκε στην ΟΣΕ στις αρχές της
δεκαετίας του '90 -φοιτητής της Φιλοσοφικής στα Γιάννενα, έχοντας
σπάσει από το 1989 από το ΚΚΕ μετά την συγκυβέρνηση Τζανετάκη.

Για πάνω από τρεις δεκαετίες στις γραμμές της επαναστατικής αρι-

στεράς και του ΣΕΚ πήρε μέρος σε όλες τις μάχες ενάντια στην βαρ-
βαρότητα του καπιταλισμού και της προσπάθειας οργάνωσης του κι-
νήματος. Ιδρυτικό μέλος της τοπικής οργάνωσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ -αν-
τιπρόσωπος σε τρεις συνδιασκέψεις της, παρών στις διαδικασίες της,
ακόμα και τον τελευταίο καιρό που η αρρώστια τον είχε καταβάλει.

Για τον Αποστόλη, δράση και θεωρία ήταν δεμένα και οι αναζητή-
σεις και οι γνώσεις του ήταν πηγή έμπνευσης για όλες και όλους μας.

Πυρήνας ΣΕΚ Άνω Πετραλώνων- Χαμοστέρνας

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο συμμε-
τέχει στο 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου που γί-
νεται στο Ζάππειο μέχρι τις 15 Σεπτέμ-
βρη. Βρίσκεται στο περίπτερο 115, με
όλο τον πλούτο των εκδόσεών του. 

Την Πέμπτη 12 Σεπτέμβρη στις
8.30μμ έχει προγραμματίσει εκδήλω-
ση-παρουσίαση της πιο πρόσφατης έκ-
δοσής του, “Μια μαρξιστική κριτική
στα καθεστώτα του κρατικού καπιταλι-
σμού -Το Ανοιχτό Γράμμα στο Πολωνι-
κό Εργατικό Κόμμα” του Γ. Κουρόν και
Κ. Μοτζελέφσκι. Θα μιλήσουν ο Βασί-
λης Καλαμαράς από την ΕφΣυν και ο
Σωτήρης Κοντογιάννης από το “Σοσια-
λισμός από τα Κάτω”.

Το 1994 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνέχι-
ζε τις ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα
που είχε εγκαινιάσει ο Μητσοτάκης. Εκα-

τοντάδες μετανάστες από την Αλβανία είχαν
στοιβαχτεί σε ένα γήπεδο στη Δάφνη ζωσμένο
από ΜΑΤ. Η ΟΣΕ, η οργάνωση από την οποία
προέρχεται το ΣΕΚ, κινητοποιήθηκε ενάντια σε
αυτό το ρατσιστικό αίσχος, διεκδικώντας να
κερδίσει τον κόσμο της γειτονιάς. Σε μια φω-
τογραφία, ένας σύντροφος πουλάει την Εργα-
τική Αλληλεγγύη έξω από αυτό το γήπεδο. Εί-
ναι ο Αποστόλης Λυκούργος, που χάσαμε τό-
σο πρόωρα αργά το βράδυ της 28 Αυγούστου. 

Ο Αποστόλης γεννήθηκε το 1966 και από τα
μαθητικά του χρόνια επέλεξε το δρόμο της
συλλογικής, οργανωμένης πάλης για να απαλ-
λαγούμε από το σύστημα της εκμετάλλευσης
και της καταπίεσης. Για τον Αποστόλη, όπως
και για πολλούς από μας, η επιλογή ήταν «εύ-
κολη» ίσως αυτονόητη εκείνη την εποχή: το
ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Αυτό που δεν ήταν ούτε εύκο-
λο ούτε αυτονόητο ήταν η συνέχεια. Το σοκ
του ελληνικού και διεθνούς 1989. Ξέραμε τι
δεν θέλαμε: τα τανκς να δολοφονούν φοιτητές
και εργάτες στην Τιενανμέν στο όνομα του
«σοσιαλισμού», την Αριστερά να αγκαλιάζεται
με τον Μητσοτάκη αφού είχε ανακαλύψει τις
«νέες μήτρες» που της άνοιγαν τα μάτια στη
«τέχνη του επιχειρείν». 

Αλλά τι θέλαμε; Πώς συνεχίζουμε; Γιατί ότι
θα συνεχίσουμε δεν έμπαινε σε αμφισβήτηση.
Ο Αποστόλης έγινε μέλος της ΟΣΕ το 1992,
και δεν έκανε ποτέ πίσω μέχρι το τέλος. Η θε-

ωρία του κρατικού καπιταλισμού του Τόνι Κλιφ
ήταν ο ένας λόγος. Ποτέ δεν ήταν εύκολη επι-
λογή. Δεν σήμαινε απλά την απόρριψη της νο-
σταλγίας για κάποιες φανταστικές «ένδοξες»
εποχές (η κόκκινη σημαία στο Ράιχσταγκ) που
ταλαιπωρεί ακόμα τμήματα της Αριστεράς, Σή-

μαινε μια ολόκληρη ανάλυση για το τρόπο που
προχώρησε ο καπιταλισμός από τη δεκαετία
του ’30 και μετά, επιμονή ότι μπορούμε να χτί-
σουμε ένα επαναστατικό κόμμα που δεν θα
αναπαράγει τα αδιέξοδα και τις προδοσίες του
σταλινισμού και της σοσιαλδημοκρατίας ότι η
εργατική τάξη είναι το υποκείμενο της αλλα-
γής, η απελευθέρωσή της είναι έργο της ίδιας.

Την τάξη που είχε συναντήσει μαθητής στα
εργοστάσια και στις βιοτεχνίες στα Πετράλω-
να και στην Πειραιώς, αργότερα στην Σπάιν-
τερ και στη Δωδώνη στα Γιάννενα, στην Π-Π
στην Πάτρα, στα αμαξοστάσια της ΕΑΣ στην
Αθήνα. Ο Αποστόλης ήταν ένας από μας, στα
αντιπολεμικά συλλαλητήρια, σε εκείνο το τρο-
μερό πρωινό στην Γένοβα το 2001, στα αντι-
μνημονιακά συλλαλητήρια και απεργίες, στις
αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινητοποι-
ήσεις. 

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο είχε τη τύχη να
έχει τη βοήθειά του, στην έκδοση των Οικονο-
μικών και Φιλοσοφικών Χειρογράφων του
Μαρξ και στην ιδιαίτερη απαιτητική μετάφρα-
ση της Αποκρυπτογράφησης του Κεφαλαίου
του Α. Καλλίνικος. 

Μας άφησε νωρίς, όλες και όλους, φίλους,
συντρόφους, συναδέλφους, συγγενείς. Δεν θα
δει την κόκκινη άνοιξη όπου θα ανατείλει ο
ήλιος του μέλλοντος, όπως λέει και ένα αγα-
πημένο μας τραγούδι. Όταν -όχι αν- φτάσουμε
εκεί θα είναι μαζί μας. Αντίο φίλε, αντίο σύν-
τροφε. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Ο Αποστόλης ήταν παλιό μέλος του Συλλόγου μας από το 1996,
με συμμετοχή σε κινητοποιήσεις και δράσεις του, πάντα ανήσυ-
χος για τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις γενικά και στον

κλάδο μας ειδικότερα. Άνθρωπος κοινωνικός και βαθιά ευγενικός, συν-
τροφικός και με έντονο το στοιχείο της συναδελφικής αλληλεγγύης για
όσους και όσες τον γνωρίσαμε από κοντά είτε στο χώρο της δουλειάς
είτε εκτός αυτής.

Ο Αποστόλης εργαζόταν από το 1996 στις εκδόσεις Gutenberg στο
χώρο του πανεπιστημιακού βιβλίου. Αγαπούσε τη δουλειά του και την
έκανε πάντα με μεράκι, αποκτώντας συχνά μία βαθύτερη σχέση με

όσους/ες ερχόταν σε επαφή και όχι απλώς μία στενά επαγγελματική
σχέση. Ίσως για αυτό πιο συχνά άκουγες ότι ο Αποστόλης είναι «φίλος»
παρά ο,τιδήποτε άλλο. Αγαπούσε το βιβλίο γενικότερα και για αυτό το
υπηρέτησε και από άλλες θέσεις (μεταφραστής και κριτικός κυρίως σε
πολιτικά και φιλοσοφικά έργα όπου εστίαζε κυρίως το ενδιαφέρον του).

Όσοι τον ζήσαμε από πιο κοντά θα τον θυμόμαστε πάντα για το πη-
γαίο χιούμορ του, το πρωινό χαμόγελο στη δουλειά που σου έφτιαχνε
τη διάθεση, τη βοήθεια και τη στήριξη που πρόσφερε πάντα ανιδιοτε-
λώς στους/στις συναδέλφους.

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου - Ψηφιακών Μέσων Αττικής

Ο Αποστόλης Λυκούργος σε αντιφασιστική διαδήλωση



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Μια μεγάλη κινητοποίηση στο πλευρό
του λαού του Κασμίρ πραγματοποί-
ησε η Πακιστανική Κοινότητα Ελλά-

δας “Η Ενότητα” την Κυριακή 1/9. Η κινητο-
ποίηση ξεκίνησε με μεγάλη συγκέντρωση στο
Σύνταγμα ενώ αργότερα έγινε πορεία προς
την Πρεσβεία της Ινδίας στο Καλλιμάρμαρο.

Εκατοντάδες Πακιστανοί με τις οικογένειές
τους ταξίδεψαν από όλη την Αττική αλλά και
την Βοιωτία με πούλμαν, αυτοκίνητα και τρένα
για να βρεθούν στη συγκέντρωση και να φω-
νάξουν ενάντια στη σφαγή και στο στρατιωτι-
κό νόμο που έχει επιβάλει ο πρωθυπουργός
της Ινδίας Μούντι και ο Ινδικός στρατός στο
Κασμίρ. Με την απόφαση της κυβέρνησης του
Ναρέντρα Μούντι στις 4 Αυγούστου να καταρ-
γήσει την αυτοκυβέρνηση του Κασμίρ, πλέον
το πρώην κρατίδιο του Τζαμού και Κασμίρ εν-
σωματώνεται εντελώς στην Ινδία και διοικείται
κεντρικά από το Δελχί, ενώ το κοινοβούλιό
του θα έχει περιορισμένο ρόλο.

“Από 5 Αυγούστου μέσα στο Κασμίρ εκα-
τομμύρια άνθρωποι ζουν σαν σε φυλακή.
Υπάρχει στρατιωτικός νόμος και λόγω του
αποκλεισμού πεθαίνουν εκατοντάδες μικρά
παιδιά επειδή δεν υπάρχουν φάρμακα και τα
νοσοκομεία δεν μπορούν να δουλέψουν.
40.000 παραστρατιωτικοί του Μούντι έχουν
μπει μέσα στο Κασμίρ ενώ 900.000 ινδικός
στρατός έχει επιβάλει κατοχή στην περιοχή.
Αποδεικνύεται πως ο πρωθυπουργός της Ιν-
δίας Μούντι είναι ένας πραγματικός τρομο-
κράτης. Ο στρατός της Ινδίας αλλά και τα πα-
ραστρατιωτικά σώματα μπαίνουν μέσα στα
σπίτια, χτυπάνε και σκοτώνουν μικρά παιδά-
κια, βιάζουν γυναίκες και κανένας δεν μπορεί
να κάνει τίποτα. 

Ο λαός του Κασμίρ χρειάζεται τη στήριξη και
τη συμπαράσταση όλων μας. Εδώ και 72 χρό-

νια στο Κασμίρ έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι. 30.000 γυναίκες έχουν βια-

στεί. Εδώ και 4 βδομάδες πάνω από 40.000 νέ-
οι έχουν εξαφανιστεί. 600 λεωφορεία γεμάτα
κόσμο και μαζί με τους οδηγούς τους έχουν
εξαφανιστεί κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται.
Εκατοντάδες έχουν δολοφονηθεί. Πάνω από
100.000 έχουν συλληφθεί μέσα σε λίγες μέρες. 

Ζητάμε από όλους να στηρίξουν τον λαό του
Κασμίρ και όλοι μαζί φωνάζουμε: Λευτεριά στο
Κασμίρ. Θα είμαστε δίπλα τους μέχρι να φύγει
ο στρατός της Ινδίας από το Κασμίρ. Ευχαρι-
στούμε τη Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας
για τη στήριξή της, την Μπαγκλαντεσιανή Κοι-
νότητα που βρίσκεται εδώ μαζί μας και φυσικά
όλα τα μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας Ελ-
λάδας που ταξίδεψαν από πολλά μέρη για να
έρθουν σήμερα εδώ. Και θέλουμε να ευχαρι-

στήσουμε τους Έλληνες που μας στηρίζουν
σε αυτό τον αγώνα και ειδικά την ΚΕΕΡΦΑ και
τον Πέτρο Κωνσταντίνου που είναι στο πλευρό
μας”, τόνισε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του στο Σύνταγμα ο πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ. 

“Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες
μας για αυτό που γίνεται όλες αυτές τις εβδο-
μάδες στο Κασμίρ. Δεν θέλουμε το Κασμίρ να
είναι μια δεύτερη Παλαιστίνη. Γιατί αυτό που
πάει να κάνει στο Κασμίρ ο πρόεδρος της Ιν-
δίας Μούντι, έχει τις οδηγίες, τις εντολές και
τη συνεργασία του Νετανιάχου, και προσπα-
θεί να κάνει στο Κασμίρ αυτό που κάνει το Ισ-
ραήλ στην Παλαιστίνη. Πρέπει όλοι μαζί να
απλώσουμε το μήνυμα του λαού του Κασμίρ
για λευτεριά, για να μην λέει κανείς πως δεν
ήξερε για τη σφαγή που γίνεται εκεί. Λευτεριά
στο Κασμίρ. Να φύγει τώρα ο Ινδικός στρα-
τός”, ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Ναΐμ
Ελγαντούρ από την Μουσουλμανική Ένωση.
Ανάμεσα στα δεκάδες πανό που πήραν μέρος
στη συγκέντρωση και τη διαδήλωση ήταν και
το πανό της ΚΕΕΡΦΑ που έγραφε στα ελληνι-
κά και τα αγγλικά: Λευτεριά στο Κασμίρ.

“Πρόκειται για μια ενέργεια που καταπατάει
τις δημοκρατικές ελευθερίες του λαού του
Κασμίρ που παλεύει εδώ και πάνω από 70
χρόνια για την απελευθέρωσή του. Είμαστε
μαζί με το λαό του Κασμίρ και υποστηρίζουμε
το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση. Αλληλεγ-
γύη στο λαό του Κασμίρ. Έξω ο στρατός της
Ινδίας τώρα. Free Kashmir NOW!”, τόνισε με-
ταξύ άλλων κατά την ομιλία του έξω από την
Πρεσβεία της Ινδίας ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας και συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ.

Κυριάκος Μπάνος

Πάνω από 70 συγκεντρώσεις
έγιναν σε πόλεις σε ολόκλη-
ρη τη Βρετανία το περα-

σμένο Σάββατο με τη συμμετοχή
δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών
ενάντια στην απόφαση του Μπόρις
Τζόνσον να αναστείλει τη λειτουρ-
γία του κοινοβουλίου ώστε να απο-
φύγει αντιδράσεις στο Μπρέξιτ χω-
ρίς συμφωνία που επιδιώκει.

Περίπου 30.000 συμμετείχαν στη
διαμαρτυρία που έγινε στο Γουάιτ-
χολ του Λονδίνου. Η οργή ενάντια
στον Τζόνσον ήταν το κυρίαρχο χα-
ρακτηριστικό αν και εκφραζόταν
από διαφορετικές πλευρές. Ένα
σημαντικό μέρος των διαδηλωτών
κρατούσε πλακάτ ενάντια στο
μπρέξιτ ή και σημαίες της ΕΕ αλλά
ένα άλλο κομμάτι ήταν επικεντρω-
μένο στο αίτημα να φύγει ο Τζόν-
σον και οι συντηρητικοί. 

“Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις
για το μπρέξιτ, για εμένα είναι η ευ-
καιρία να διώξουμε τους τόρηδες
και να βάλουμε τέρμα στην εξουσία
τους” δήλωσε χαρακτηριστικά στην
εφημερίδα Socialist Worker η Ανέτ,
εργαζόμενη στον χώρο της Υγείας.
Καθώς η διαμαρτυρία στην Ντάου-

νινγκ Στριτ άρχισε να διαλύεται,
εκατοντάδες διαδηλωτές συνέχι-
σαν αποκλείοντας τη γέφυρα του
Γουεστμίνστερ και τους δρόμους
γύρω από την πλατεία Τραφάλγ-
καρ, φωνάζοντας “εσύ κλείνεις το
κοινοβούλιο, εμείς κλείνουμε τους
δρόμους”.

Ο χαρακτήρας των κινητοποι-
ήσεων στις υπόλοιπες πόλεις της
Βρετανίας ήταν επίσης διαφορετι-
κός κατά περίσταση, αλλού ήταν
κυρίαρχο το αντι-μπρέξιτ αλλού
ήταν με κύριο αίτημα να φύγουν οι
τόρηδες και να γίνουν εκλογές και
σε άλλες συνυπήρχαν και τα δύο.
Στη Γλασκώβη περίπου 5000 συγ-
κεντρώθηκαν σε μια συγκέντρωση
με αίτημα να γίνουν εκλογές που
κάλεσε η Λαϊκή Συνέλευση και άλ-
λοι με ομιλητές τον ηγέτη των Ερ-
γατικών Τζέρεμι Κόρμπιν αλλά και
την Charlotte Ahmed από το Stand
Up To Racism. "Είναι βασικό ζήτη-
μα δημοκρατίας. Όπως και να ψη-
φίσατε το 2016 ή το 2017, όπως
και να ψηφίσετε σε επόμενες εκλο-
γές, το βασικό ζήτημα είναι να έχε-
τε φωνή, λόγο και δικαιώματα” τό-
νισε ο Κόρμπιν.  

5000 περίπου συμμετείχαν στη
συγκέντρωση στο Μπράιτον. Ένας
από τους οργανωτές, ο Μάικ Πάρ-
κερ είπε: “Καλούμε όλους, και
όσους είναι υπέρ της παραμονής
και όσους είναι ενάντια να στείλουν
ένα μήνυμα στον Τζόνσον ότι δεν
θα τον αφήσουμε να διαλύσει την
δημοκρατία”. Χιλιάδες συμμετεί-
χαν, στο Λιντς και στο Μάντσεστερ
όπου πολλοί διαδηλωτές ενώθηκαν
με τις κινητοποιήσεις των μαθητών
για το κλίμα.  

“Υπάρχει πραγματικά η δυνατό-
τητα να πέσει η κυβέρνηση του

Τζόνσον. Αλλά δεν βοηθάει σε αυ-
τό αν οι διαμαρτυρίες εξελιχτούν
σε αντι-μπρέξιτ διαδηλώσεις, αντί-
θετα χρειάζεται να συνδέσουμε το
κοινοβουλευτικό πραξικόπημα του
Τζόνσον με τις μάχες ενάντια στη
λιτότητα και τον ρατσισμό και τις
εργατικές αντιστάσεις ενάντια στις
επιθέσεις της άρχουσας τάξης”
αναφέρει το Socialist Worker. “Ού-
τε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το
βρετανικό κοινοβούλιο είναι παρα-
δείγματα της δημοκρατίας για την
οποία παλεύουμε. 

Έχει σημασία οι κινητοποιήσεις

να πάρουν αντικυβερνητικό χαρα-
κτήρα και όχι ενάντια στο μπρέξιτ
και να είναι ανοιχτές σε αυτούς
που ψήφισαν έξοδο από την ΕΕ.
Θα είναι καταστροφικό αν ο Τζόν-
σον και ο Φάρατζ αφεθούν να πα-
ρουσιάζονται σαν οι φίλοι του λαού
ενάντια σε εκείνους τους βουλευ-
τές που αγνοούν τις ψήφους του
λαού στο δημοψήφισμα. Η εργατι-
κή τάξη είναι διασπασμένη σε υπο-
στηρικτές και μη υποστηρικτές του
brexit. Χρειάζονται συνθήματα
όπως “Κάτω οι τόρηδες, εκλογές
τώρα” ή “Όχι στη λιτότητα, όχι στο
ρατσισμό” που μπορούν να την
ενώσουν στην πράξη. 

Είναι λάθος των Εργατικών να
αναζητούν την προοπτική σε συμ-
μαχίες με τους φιλελεύθερους και
τους τόρις που διαφωνούν με τον
Τζόνσον με αίτημα την παραμονή
στην ΕΕ. Αντίθετα, χρειάζεται
απεργιακή δράση για να γκρεμί-
σουμε τον Τζόνσον και τους τόρη-
δες. Η δράση ενάντια στον Τζόν-
σον χρειάζεται να συνδεθεί με τις
υπόλοιπες μάχες που δίνει η τάξη.

Γ.Π.
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