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Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΘ

Στέρεψε η “ανάπτυξη”, ξεχείλισε ο ρατσισμός
ΟΜητσοτάκης με την ομιλία του στα εγ-

καίνια της φετινής ΔΕΘ το Σάββατο 7
Σεπτέμβρη πάσχισε να αποδείξει ότι η

κυβέρνησή του θα είναι «ευχάριστη έκπληξη»
για όλους μας. Το μόνο που κατάφερε είναι να
αποδείξει ότι είναι κυβέρνηση δώρων στους
καπιταλιστές, ιδιωτικοποιήσεων, λιτότητας και
ρατσισμού. 

Από τη μια, η ομιλία του Μητσοτάκη θύμιζε
κακογραμμένη σχολική έκθεση. Εκφράσεις
όπως «Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο φαί-
νεται, πάνω από όλα, στα αισιόδοξα πρόσωπα
των Ελλήνων» θυμίζουν το μεταξικό εμβατήριο
«γιατί χαίρεται ο κόσμος κα χαμογελάει πατέ-
ρα». Η δήλωσή του: «Η Ελλάδα θα είναι η ευ-
χάριστη έκπληξη της ευρωζώνης. Θα επιτευχ-
θεί ο στόχος για υψηλή ανάπτυξη. Δεν συμμε-
ρίζομαι τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για
τη διεθνή οικονομία», θυμίζει τις διαβεβαι-
ώσεις της προηγούμενης κυβέρνησης της ΝΔ
το 2008 περί «θωρακισμένης οικονομίας» απέ-
ναντι στην παγκόσμια κρίση. 

Τα παπαγαλάκια της ΝΔ στα ΜΜΕ κάνουν
συστηματική προσπάθεια να περιγράψουν την
παρουσία του Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ σαν
υπόδειγμα «σοβαρού», «συγκρατημένου», με
«πρόγραμμα» πολιτικού που δεν δίνει μεγάλες
υποσχέσεις αλλά ρίχνεται στη σκληρή δου-
λειά. Στην πραγματικότητα, η εικόνα του ήταν
η εικόνα μιας κυβέρνησης που τρέμει το φυλ-
λοκάρδι της για το τι την περιμένει από την
απόπειρα να εφαρμόσει το πρόγραμμα των
αντεργατικών επιθέσεών της. 

Ένα διασκεδαστικό επεισόδιο, που δείχνει
αυτόν το φόβο, ήταν η απόπειρά του να πείσει
ότι δεν θα διστάσει να τα βάλει με τους καπι-
ταλιστές για να υπερασπίσει τα δικαιώματα
των εργαζόμενων. Είμαι υπέρ της επιχειρημα-
τικότητας είπε αλλά: «μετατρέπομαι και στον
πιο σκληρό αντίπαλο όποιου την προσβάλλει
με αντεργατική και αντικοινωνική συμπεριφο-

ρά». Σκιάχτηκαν οι βιομήχανοι και οι τραπεζί-
τες που τον άκουγαν…

Τι εξήγγειλε λοιπόν ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ;
Τα κανάλια προσπαθούν να επικεντρώσουν τη
συζήτηση στην «ανάσα» που θα φέρουν οι μει-
ώσεις στη φορολογία. Άνθρακες ο θησαυρός
από αυτή την άποψη για την πλειοψηφία των
εργαζόμενων. Οι όποιες μειώσεις θα γίνουν
«σταδιακά» σε «βάθος τριετίας» αν και εφόσον
υπάρξει «δημοσιονομικός χώρος». Τα πραγμα-
τικά δώρα είναι για τους καπιταλιστές, τις τρά-
πεζες, τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Στη φορολογία, με τη μείωση της φορολόγη-
σης των κερδών και των μερισμάτων άμεσα.
Πολύ ξεκάθαρα ο Μητσοτάκης είπε ότι σκοπός
της κυβέρνησης της ΝΔ είναι να δημιουργήσει
ένα φορολογικό παράδεισο για τις πολυεθνι-
κές και κάθε λογής κερδοσκόπους για να μπει
ξανά το ελληνικό κεφάλαιο στα μεγάλα παιχνί-
δια. Έτσι το φορολογικό νομοσχέδιο «δημιουρ-

γεί συνθήκες ώστε η Ελλάδα να γίνει έδρα με-
γάλων πολυεθνικών εταιρειών, που καλύπτουν
την ευρύτερη περιοχή μας, τη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική». 

Ιδιωτικοποιήσεις
Αλλά και με το πρόγραμμα των ιδιωτικοποι-

ήσεων που βαφτίζονται επενδύσεις. Κορωνίδα
αυτού του προγράμματος είναι η ΔΕΗ που κα-
τείχε περίοπτη θέση και στην ομιλία του στα
εγκαίνια και στην συνέντευξη στο Βελίδειο. Η
κυβέρνηση της ΝΔ έχει το θράσος -σε αυτό
δεν πρωτοτυπεί βέβαια- να ντύνει την ιδιωτικο-
ποίηση με τα ρούχα της αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του
περιβάλλοντος. Η ΔΕΗ θα περάσει στη «μετα-
λιγνιτική εποχή», η Δυτική Μακεδονία θα γίνει
παράδεισος «πράσινων» εταιρειών ενέργειας
κλπ. Εντωμεταξύ πρώτα τα αρπακτικά της
αγοράς θα αρπάξουν τα φιλέτα της -αφού

έχουν οι αυξήσεις στα τιμολόγια γιατί «δεν
μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική». 

Το τι εννοεί η κυβέρνηση με την ενθάρρυν-
ση των «επενδύσεων» το δείχνει με τα περι-
βαλλοντικά εγκλήματα που επισπεύδει και εν-
θαρρύνει. Ο Μητσοτάκης παρουσίασε σαν με-
γάλο επίτευγμα την επίσπευση του ξεπουλή-
ματος του Ελληνικού και την «αναβάθμιση της
επένδυσης» της Ελντοράντο Γκολντ στις Σκου-
ριές. Σαν να μην έφτανε αυτό ανακοίνωσε ότι
«συζητάμε» νέα «επένδυση» στη Θράκη. Και
βέβαια η Cosco θα πάρει καινούργια δωράκια
για προβλήτες κρουαζιέρας, «νέες υποδομές»
ακόμα και «ίδρυση ξενοδοχείων». 

Γενικότερα, το κατασκευαστικό κεφάλαιο
δεν θα μείνει παραπονεμένο με μέτρα όπως
την τριετή αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές.

«’Σαρώστε τα αντικίνητρα για επενδύσεις’,
ακούμε να μας λέει η αγορά. Αυτό ακριβώς
κάνουμε» είπε ο Μητσοτάκης. Και ένα από τα
αντικίνητρα είναι, σύμφωνα με το νεοφιλελεύ-
θερο δόγμα, η «υπερ-ρύθμιση και ο ασφυκτι-
κός έλεγχος στο όνομα της δήθεν προστασίας
των εργαζόμενων». Και μόνο να ακούγεται ότι
μετά δέκα χρόνια αντεργατικών επιθέσεων το
πρόβλημα των εργαζομένων είναι η «υπερ-
ρύθμιση» και ο «ασφυκτικός έλεγχος» των ερ-
γοδοτών, είναι σκέτη πρόκληση. 

Τα πρώτα δείγματα γραφής έχουν ήδη έρ-
θει: παραπέρα διευκόλυνση των απολύσεων -ο
Μητσοτάκης είχε το θράσος να πει ότι έφερε
…μείωση της ανεργίας- κλάδεμα των συλλογι-
κών συμβάσεων. Και δίπλα σε αυτά επιθέσεις
στο συνδικαλισμό. Στη συνέντευξη Τύπου που
έδωσε, επανέλαβε ότι ο «συνδικαλιστικός νό-
μος θα αλλάξει…για να αποφασίζουν οι πολλοί
όχι οι λίγοι». Στην ουσία το νομοσχέδιο που
ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας έχει σκοπό
να υπονομεύσει πλήρως τη συλλογική λει-
τουργία των συνδικάτων. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Αν η μια πλευρά της εμφάνισης του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
ήταν η περιφορά των δώρων που σκοπεύει να δώσει η
κυβέρνηση της ΝΔ στους καπιταλιστές, η άλλη ήταν η

ένταση των ρατσιστικών επιθέσεων. 

Όπως είπε στην συνέντευξη Τύπου, η πολιτική της κυβέρνη-
σης της ΝΔ: «στηρίζεται στη λογική ότι η συμφωνία με την Τουρ-
κία πρέπει να εφαρμοστεί ως προς τη δικιά μας ευθύνη η οποία
δεν είναι άλλη από το να γίνονται επιστροφές. Και θα αλλάξει η
διαδικασία χορήγησης ασύλου. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις
βαθμούς θυμίζω. Δύο διοικητικούς και δύο δικαστικούς. 

Θα επιταχύνουμε τη διαδικασία ασύλου χωρίς να κάνουμε εκ-
πτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιστροφές θα γίνουν
στην Τουρκία όπως ορίζει η συμφωνία. Έχουμε προχωρήσει
στην αποσυμφόρηση των νησιών ως προσωρινό μέτρο και κα-
τανοώ ότι μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοι-
νωνίες. Να τονίσω ότι δεν είναι δομές μόνιμες, αλλά προσωρι-
νές. Δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτό αυτό. Ούτε οι ρυθμοί αυ-
τοί μπορούν να συνεχιστούν επ’ άπειρον».

Με άλλα λόγια, αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ είναι
απελάσεις, «επαναπροωθήσεις» με διαδικασίες εξπρές. Τα μέ-

τρα που ανακοίνωσε το ΚΥΣΕΑ πριν δυο βδομάδες είναι χαρα-
κτηριστικά: «αποσυμφόρηση» των νησιών με το στοίβαγμα προ-
σφύγων και μεταναστών στις «προσωρινές ανοιχτές δομές» του
Μητσοτάκη δηλαδή σε νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ένταση
των περιπολιών με Φρόντεξ και ΝΑΤΟ ακόμα και με μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη (drones), ρατσιστικές σκούπες της αστυ-
νομίας. 

Ταυτόχρονα ενορχηστρώνεται μια ολόκληρη προπαγανδιστι-
κή εκστρατεία για «τα 5,5 εκατομμύρια πρόσφυγες που θέλει
να στείλει ο Ερντογάν στην Ευρώπη». Ο Μητσοτάκης έκανε τις
σχετικές δηλώσεις στη ΔΕΘ και ο Σκάι κάνει τρομολαγνικά «ρε-
πορτάζ» για τις στρατιές μουσουλμάνων που θα «εισβάλλουν».
Κι από δίπλα ο Βελόπουλος και όλος ο ακροδεξιός συρφετός
να ζητάνε ακόμα πιο σκληρά μέτρα για την «πάταξη της λαθρο-
μετανάστευσης». 

Με όλα αυτά, είναι σκέτη υποκρισία να κάνει ο Μητσοτάκης
επιδείξεις ευαισθησίας για τα «ασυνόδευτα ανήλικα» για τα
οποία θα πάρει «πρωτοβουλίες» η κυβέρνησή του. «Είναι
αστείο να λέμε ότι δεν μπορούν να δεχτούν χώρες 50 ή 100
παιδιά» είπε ενώ πριν δυο μέρες τα ΜΑΤ τσάκιζαν στο ξύλο
ανήλικους στη Μόρια. 

Η πάλη ενάντια στη ρατσιστική ατζέντα της κυβέρνησης της
ΝΔ είναι στενά δεμένη με την πάλη ενάντια στις αντεργατικές
επιθέσεις που βάζει μπρος. 

Περισσότερα στις σελίδες 6, 7

Κάτω τα χέρια από πρόσφυγες και μετανάστες

Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτέμβρη. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτέμβρη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η Θεσσαλονίκη ήταν η αρχή
Οι κινητοποιήσεις την Παρασκευή 6

Σεπτέμβρη και το Σάββατο 7 Σε-
πτέμβρη στη Θεσσαλονίκη έστει-

λαν ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στις ηγε-
σίες της αντιπολίτευσης και των συνδικά-
των, για την αποφασιστικότητα των εργα-
τών και της νεολαίας να αντισταθούν μαζι-
κά και μαχητικά σε όλα τα μέτωπα.

Την ώρα που μέσα στο Βελίδειο ο Μη-
τσοτάκης προσπαθούσε μάταια να πείσει
ότι οι “μεταρρυθμίσεις” του θα είναι “προς
όφελος όλων”, οι εργατικές απαντήσεις
ξεκαθάριζαν την ατζέντα. 
• Ενάντια στις απολύσεις συμβασιούχων
και τις περικοπές προσλήψεων και χρημα-
τοδότησης που απειλούν τις ήδη υποστε-
λεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, οι απερ-

γοί των Νοσοκομείων έδειξαν το δρόμο με
τη μαζική κινητοποίησή τους την Παρα-
σκευή 6/9 και με την απόφαση για νέα
απεργία στις 23 Οκτώβρη. Σχολεία-Δήμοι-
Νοσοκομεία μαζί μπορούν να τσακίσουν
αυτή την επίθεση. Οι συνθήκες του θανά-
του του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, που συγκί-
νησε όλο τον κόσμο, ήρθαν να θυμίσουν
ότι αυτή η μάχη είναι υπόθεση όλων.
• Ενάντια στην κατάργηση του πανεπιστη-
μιακού άσυλου και την κλιμάκωση της
αστυνομικής καταστολής, οι φοιτητές στη
Θεσσαλονίκη έπιασαν το νήμα της κινητο-
ποίησης που είχαν κάνει στις 23 Ιούλη και
επιβεβαίωσαν ότι και οι ιδεολογικές επιθέ-
σεις της υπουργού Παιδείας δεν θα μεί-
νουν αναπάντητες. Η νεολαία δεν προσκυ-
νάει ούτε δεσποτάδες ούτε καραβανάδες
και το δείχνει με το καλημέρα της σχολι-
κής χρονιάς.

Υστερία

• Ενάντια στη ρατσιστική υστερία που βα-
φτίζει πρόσφυγες και μετανάστες σαν
“απειλή” και θέλει να σπείρει Μόριες και
Αμυγδαλέζες παντού, η Πακιστανική Κοι-
νότητα βάδισε στη Θεσσαλονίκη μαζί με
τους εργάτες και τη νεολαία. Ξεσκέπασε
την υποκρισία της κυβερνητικής ισλαμοφο-

βίας που βλέπει τρομοκράτες-τζιχαντιστές
ανάμεσα στους πρόσφυγες και την ίδια
ώρα αγκαλιάζει τους τρομοκράτες της Ιν-
δικής κυβέρνησης ως “τιμώμενη χώρα”
στη ΔΕΘ. Η σκυτάλη τώρα περνάει στους
αντιφασίστες διαδηλωτές στο Κερατσίνι
την ερχόμενη Τετάρτη 18 Σεπτέμβρη.
• Ενάντια στην καταστροφική λεηλασία
που φέρνει το κύμα ιδιωτικοποιήσεων από
τη ΔΕΗ και το Ελληνικό μέχρι τα λιμάνια
και τη διαχείριση των σκουπιδιών, χτίζου-
με στο δρόμο τη συμμαχία αντίστασης
ανάμεσα στους εργαζόμενους των πρώην
ΔΕΚΟ και στους κατοίκους που υπερασπί-
ζονται το πράσινο, τον καθαρό αέρα, τις
παραλίες στον τόπο τους. Οι διαδηλωτές
στη ΔΕΘ ήταν και είναι πάντα ενάντια
στην καταστροφή της Χαλκιδικής από την
Eldorado Gold και η κλιμάκωση αυτού του
αγώνα είναι άμεση με τα συλλαλητήρια
στις 20 Σεπτέμβρη ενάντια στην κλιματική
αλλαγή.

Με αυτή την ώθηση προχωράμε οργα-
νώνοντας τις αντιστάσεις σε όλο το φά-
σμα των επιθέσεων της ΝΔ. Και απαιτούμε
από την αντιπολίτευση να ξεκολλήσει από
το βάλτο της “υπεύθυνης κεντροαριστε-
ράς”. Ο Τσίπρας έχει δίκιο όταν λέει ότι “η
κυβέρνηση τρώει από τα έτοιμα”, αλλά ξε-
χνάει ότι αυτός είναι που ετοίμασε τα
“έτοιμα” για τον Μητσοτάκη χαραμίζοντας
την κυβέρνηση της αριστεράς να υπηρετεί
τη μνημονιακή πολιτική. Τέρμα πια με τέ-
τοιες “υπευθυνότητες”, εμπρός για νικη-
φόρο κίνημα ανατροπής, για να τα πάρου-
με όλα πίσω.

 Ο Μαργαρίτης Σχοινιάς επίτροπος 
Ρατσισμού της ΕΕ - Βλέπε σελίδα 6
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Χιλιάδες γέμισαν τους δρόμους της
Θεσσαλονίκης στην πρώτη μεγάλη
πανεργατική διαδήλωση ενάντια στην

κυβέρνηση του Μητσοτάκη το Σάββατο 7/9.

Στην Εγνατίας κι Αγ.Σοφίας πραγματοποί-
ησε την προσυγκέντρωσή του ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονι-
στικό Νοσοκομείων με συμμετοχή σωματεί-
ων και δεκάδων αγωνιστών κι αγωνιστριών.
Στα μπλοκ του Συντονισμού συσπειρώθηκαν
εργαζόμενοι και σωματεία από την Υγεία, κι-
νήσεις συμβασιούχων στην Υγεία, την ΙΝ-
ΤΡΑΚΟΜ, τους εργολαβικούς της ΔΕΣΦΑ
και μια σειρά από χώρους του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα. Δυναμική ήταν και η συμμε-
τοχή της Πακιστανικής Κοινότητας και μετα-
ναστών από το Κασμίρ, που διαδήλωσαν με
τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ, καθώς τιμώμενη
χώρα στη φετινή ΔΕΘ ήταν η Ινδία, η ακρο-
δεξιά κυβέρνηση της οποίας, τις τελευταίες
βδομάδες έχει επιβάλει στρατιωτικό νόμο
στο Κασμίρ, σπέρνοντας τον τρόμο και
πραγματοποιώντας μαζικές δολοφονίες. 

Την ίδια ώρα με την προσυγκέντρωση του
Συντονισμού, εκατοντάδες φοιτητές και φοι-
τήτριες συγκεντρώνονταν στο Πολυτεχνείο
στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ενάντια στην
κατάργηση του ασύλου. Η διαδήλωση που
σχηματίστηκε προχώρησε για να ενωθεί με
την προσυγκέντρωση του Συντονισμού, περ-
νώντας κι από τη συγκέντρωση που λάμβανε
χώρα την ίδια ώρα στην Καμάρα, με νέα κομ-
μάτια να προστίθενται στο σώμα της πορείας.

Οι φραγμοί των ΜΑΤ έσπασαν
Προκλητική ήταν η στάση της αστυνομίας

που έστησε φραγμό μπροστά από την προ-
συγκέντρωση του Συντονισμού με κλούβα
και ΜΑΤ. Δυνάμεις των ΜΑΤ προσπάθησαν
να εμποδίσουν το μπλοκ του Συντονισμού
και του Συντονιστικού Νοσοκομείων να βαδί-
σουν προς την συγκέντρωση των συνδικά-
των βάζοντας κάθετα στον δρόμο κλούβα
και μπάτσους, ενώ προσπάθησαν να εμποδί-
σουν και το να ενωθεί η διαδήλωση των φοι-
τητικών συλλόγων με το μπλοκ του Συντονι-
σμού, παρατάσσοντας ετοιμοπόλεμους ΜΑ-
Τατζήδες ανάμεσα στα δύο κομμάτια. 

Κανένα από τα σχέδιά τους δεν πέρασε. Η
αποφασιστική στάση των διαδηλωτών έσπασε
την απαγόρευση, τα μπλόκα της αστυνομίας
διαλύθηκαν άρον άρον και έτσι φτιάχτηκε μια
μεγάλη ενιαία διαδήλωση. Επικεφαλής της
πορείας μπήκαν οι εργαζόμενοι της ΣΙΔΕΝΟΡ
και οι εργολαβικοί των ΕΛΠΕ με τα πανό τους.

Το ενιαίο μπλοκ πέρασε μέσα από την
συγκέντρωση την συνδικάτων φωνάζοντας
συνθήματα και ξεσηκώνοντας τις επεφημίες
των εργατών που ήταν εκεί συγκεντρωμένοι.
Μαζί με αρκετούς από αυτούς προχώρησε
πλημμυρίζοντας την Τσιμισκή, την ίδια ώρα
που οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ διαδήλωναν
από την λεωφόρο Νίκης δίνοντας όλοι μαζί
την εικόνα ότι η πόλη ανήκει στους εργάτες
και την αριστερά. Η πορεία έφτασε έξω από
το Βελίδειο την ώρα που μέσα σε αυτό μίλα-
γε ο Μητσοτάκης.

Συνέχεια στη σελ. 8

Θεσσαλονίκη, 7/9. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Σύσκεψη της «Πρωτοβουλίας ενάντια στην περιβαλλοντική
καταστροφή και την κλιματική αλλαγή» πραγματοποιήθη-
κε στα Γιάννενα τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου στο Συνε-

δριακό Κέντρο της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή φοιτητών,
εργαζομένων και ακτιβιστών κατά των εξορύξεων κ.α. 

Τη συζήτηση άνοιξε η Λουίζα Γκίκα που μετέφερε τη συζήτη-
ση από την ιδρυτική σύσκεψη της Πρωτοβουλίας για την ανάγ-
κη συντονισμού των ξεκινημένων αντιστάσεων και τη σημασία
της διεθνούς κινητοποίησης στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το λόγο πήρε ο Γιάννης Παπαδημητρίου που πέρα από τη
συμφωνία του με τα αιτήματα της πρωτοβουλίας και τον διεθνή
συντονισμό τόνισε πως έχουμε να παλέψουμε απέναντι στον
“Έλληνα Μπολσοναρο”, αφού η νέα κυβέρνηση προχωράει επι-
θετικά σε ό, τι έχει να κάνει με το περιβάλλον ανοίγοντας ξανά
ζητήματα από την εκτροπή του Αχελώου μέχρι το μπάζωμα των
αιγιαλών, ενώ συνεχίζει το έργο της προηγούμενης κυβέρνη-

σης στις εξορύξεις. Όλοι όσοι τοποθετήθηκαν στη συνέχεια
συμφώνησαν στην ίδρυση της Πρωτοβουλίας τοπικά και στη
διοργάνωση διαδήλωσης στα Γιάννενα στις 20 Σεπτεμβρίου
στην Περιφέρεια στις 6.30μμ, που πέρα από το κάλεσμα σε πε-
ριβαλλοντικες κινήσεις θα απευθυνθεί και σε σωματεία και φοι-
τητικούς συλλόγους.

Αποφασίστηκε νέα σύσκεψη τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στο
Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας στη Στοά Σάρκα για την ορ-
γάνωση της διαδήλωσης και συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα.
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ξεσηκωνόμαστε σε όλες τις πόλεις   γ     
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Αμπελόκηποι
Πέμπτη 12/9, Πάρκο ΚΑΠΑΨ, 7μμ
Ομιλητές: Εκπρόσωπος Επιτροπής Αγώνα
για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή,
Θοδωρής Κοκκινάκης, κίνηση «Επιμένου-
με Πεδίο του Άρεως», Κώστας Καταρα-
χιάς, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων
Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

Αγία Παρασκευή
Παρασκευή 13/9, πλατεία Αγίας Παρα-
σκευής, 7μμ
Ομιλητές: Εμμανουέλλα Τερζοπούλου,
από το Κίνημα υπεράσπισης των ρεμάτων,
Σπύρος Κοντομάρης, μέλος της Πρωτο-
βουλίας Αγώνα και Αλληλεγγύης για την
Λευκίμμη, Μαριάννα Ψαραδέλη, βιολόγος,
Ορέστης Ηλίας, Συντονιστική Επιτροπή
Πρωτοβουλίας ενάντια στην περιβαλλοντι-
κή καταστροφή και την κλιματική αλλαγή

Ακαδημία Πλάτωνα 
Σάββατο 14/9, καφενείο του Λυκούργου,
6.30μμ 
Ομιλητές: Νίκος Σκλαβενίτης, κοινοτικός
σύμβουλος 4ου διαμερίσματος, Μαρία Πε-
τεινάκη και Γιάννης Σηφακάκης, μέλη της
Συντονιστικής Επιτροπής της Πρωτοβου-
λίας ενάντια στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή και την κλιματική αλλαγή

Ν. Ηράκλειο
Σάββατο 14/9, Βίλα Στέλλα, 6μμ
Ομιλητές: Γιώργος Ράγκος, Πρωτοβουλία
ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή
και την κλιματική αλλαγή και αγωνιστές
από τα κινήματα για το άλσος και το ρέμα
στην περιοχή

Πετρούπολη
Κυριακή 15/9, Πολιτιστικό Κέντρο Πε-
τρούπολης, 6.30μμ
Ομιλητές: Χρήστος Κουρνιώτης, συνδικα-
λιστής εκπαιδευτικός, μέλος περιβαλλοντι-
κών κινήσεων ενάντια στα ΧΥΤΑ Φυλής,
Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας σωματεί-
ου εργαζομένων νοσοκομείου Αγ. Σάββας

Γαλάτσι
Δευτέρα 16/9, Δημαρχείο Γαλατσίου, 7μμ, 
Ομιλητές: Ελένη Πορτάλιου, Γιάννης Ση-
φακάκης, μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Πρωτοβουλίας ενάντια στην περιβαλλοντι-
κή καταστροφή και την κλιματική αλλαγή

Πειραιάς 
Δευτέρα 16/9, Πλατεία Κοραή, 7 μμ 
Μαζική πικετοφορία και εξόρμηση

Συνέντευξη Τύπου παραχώ-
ρησε τη Δευτέρα 9/9, στον
Πολυχώρο «Ρομάντσο», η

νεοσύστατη «Πρωτοβουλία ενάν-
τια στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή και την κλιματική αλλα-
γή». Η Πρωτοβουλία συγκροτή-
θηκε στα τέλη Αυγούστου, μετά
από πλατιά σύσκεψη στην οποία
συμμετείχαν δεκάδες αγωνιστές
και αγωνίστριες από πολλές περι-
βαλλοντικές κινήσεις και πρωτο-
βουλίες από όλη τη χώρα, συνδι-
καλιστές/στριες, φοιτητές/τριες,
μαθητές/τριες, μέλη δημοτικών-
περιφερειακών σχημάτων και αρι-
στερών οργανώσεων.

Τη συνέντευξη άνοιξε ο Γιάννης
Σηφακάκης, μέλος της Συντονιστι-
κής Επιτροπής της Πρωτοβουλίας,
που αναφέρθηκε στην παγκόσμια
ημέρα δράσης για τη σωτηρία του
πλανήτη στις 20 Σεπτέμβρη. «Ενώ-
νουμε τη φωνή μας με τα εκατομ-
μύρια που θα διαδηλώνουν και θα
απεργούν εκείνη την ημέρα, με
κεντρικό σύνθημα “αλλάξτε το σύ-
στημα, όχι το κλίμα!”, οργανώνον-
τας ένα μεγάλο συλλαλητήριο στις
6μμ στο Σύνταγμα, αλλά και σε άλ-
λες πόλεις στην Ελλάδα. Ενάντια
στις πολιτικές των κυβερνήσεων
και την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία
των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόν-
των που ευθύνονται για την κατα-
στροφή του πλανήτη. Όλες και
όλοι μαζί, μαχητικά και ενωτικά,
συνεχίζοντας και συνδέοντας τους
αγώνες που έχουμε ξεκινήσει σε
μια σειρά μέτωπα: ενάντια στις
εξορύξεις, ενάντια στις ιδιωτικο-
ποιήσεις του νερού, της ενέργει-
ας, των λιμανιών και των συγκοι-
νωνιών, ενάντια στη λεηλασία των
ελεύθερων χώρων, παραλιών, δα-
σών κλπ, ενάντια στους ΧΥΤΑ και
στην καύση των σκουπιδιών. Διεκ-
δικώντας δημόσιο εργατικό έλεγχο
που μπορεί να αξιοποιήσει τις δυ-
νατότητες για εναλλακτικές ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας με κέντρο
τις ανάγκες της πλειοψηφίας και
του περιβάλλοντος».

Η Ελένη Πορτάλιου, από την
Ευρεία Επιτροπή Υπεράσπισης
του Ελληνικού, αναφέρθηκε στις
γνωστές αιτίες υπερθέρμανσης

του πλανήτη και την απειλή για
τις ζωές εκατομμυρίων πληθυ-
σμών και την βιοποικιλιότητα
στον πλανήτη. «Ελάχιστα χρόνια
είναι η προθεσμία που θέτει το
τελεσίγραφο του ΟΗΕ για ν’ ανα-
κοπεί η υπαρξιακή απειλή, παρό-
λα αυτά τίποτε σχεδόν δεν έχει
γίνει μέχρι σήμερα. Όχι μόνο ο
Τραμπ, ο εκπρόσωπος των πετρε-
λαϊκών λόμπυ, δεν υπέγραψε την
προηγούμενη συμφωνία για το
κλίμα, αλλά και δεν υπήρξαν ου-
σιώδεις παγκόσμιας εμβέλειας
ρυθμίσεις και μέτρα ανάσχεσης
της ραγδαία επερχόμενης κατα-
στροφής. Είναι σημαντικό, λοι-
πόν, στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 η
διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα
να βρει απέναντί της μια παγκό-
σμια κινητοποίηση που ζητά άμε-
σες και δομικές παρεμβάσεις.
Εμείς δεν πρέπει να λείπουμε
από αυτήν! Κινήματα πολιτών,
αγροτικά κινήματα, συνδικάτα,
συμβούλια νέων, οικολογικές ορ-
γανώσεις, μαζί με τους χιλιάδες
μαθητές και μαθήτριες που έδω-
σαν ώθηση στο κίνημα με τις
“Παρασκευές για το Κλίμα” θα εί-
μαστε στους δρόμους στις 20 Σε-
πτέμβρη αλλά και στη συνέχεια».

Ο Γιάννης Τζιτζής, από την κίνη-
ση «Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή»,
που εξέλεξε δύο κοινοντικούς
συμβούλους στο 1ο διαμέρισμα
του Δήμου Πειραιά, μίλησε για
τους κινδύνους που αντιμετωπί-
ζουν οι κάτοικοι της περιοχής λό-
γω του ελλιμενισμού των τερά-
στιων κρουαζιερόπλοιων. «Αυτές

οι πλωτές πολιτείες, αλλά και η
προγραμματισμένη επέκταση των
εγκαταστάσεων της COSCO, είναι
υπεύθυνες για την αύξηση της
μόλυνσης και την καταστροφή
του περιβάλλοντος και της δημό-
σιας υγείας. Δεν θα επιτρέψουμε
να προχωρήσουν αυτά τα φαραω-
νικά μέτρα, η συμμετοχή μας στις
20 Σεπτέμβρη και στην Πρωτο-
βουλία ενάντια στην περιβαλλον-
τική καταστροφή και την κλιματι-
κή αλλαγή είναι δεδομένη!».

“Όλες/οι στο Σύνταγμα”
Το πάνελ της συνέντευξης έκλει-

σε με την Εμμανουέλα Τερζοπού-
λου, από το Κίνημα υπεράσπισης
των Ρεμάτων. «Σήμερα απειλείται
η ζωή πάνω στον πλανήτη από την
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας σε βάρος
της φύσης. Τα ρέματα, που αποτε-
λούν ένα φυσικό air condition για
τις πόλεις, καταστρέφονται, τόνοι
τσιμέντων θα χρειαστούν για την
επέκταση του λιμανιού της Ραφή-
νας. Όλα αυτά οδηγούν στην αύ-
ξηση της θερμοκρασίας του περι-
βάλλοντος. Στις 20 Σεπτέμβρη
πρέπει να είμαστε όλες και όλοι
στο Σύνταγμα γιατί δεύτερος πλα-
νήτης δεν υπάρχει για να ζήσουμε.
Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει
απαραίτητα να δράσουμε!»

Στη συνέχεια πήραν το λόγο η
Μαρία Πετεινάκη, από τον χώρο
της πολιτικής οικολογίας, που
εστίασε στην ανάγκη εξοικονόμη-
σης ενέργειας και μετάβασης από
τους υδρογονάνθρακες σε ΑΠΕ

και όχι ΒΑΠΕ, αλλαγή στις μετα-
φορές προς τα μέσα σταθερής
τροχιάς, προστασία και αύξηση
των δασών, μεταστροφή της γε-
ωργίας σε καλλιέργειες φιλικές
προς τη γη. «Να βάλουμε στην
άκρη τις διαφορές μας, για να
συμφωνήσουμε σε πέντε - εξι βα-
σικά πράγματα που θα αντιστρέ-
ψουν το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής. Αυτό μας καλεί να πρά-
ξουμε το παγκόσμιο κάλεσμα στις
20 Σεπτέμβρη. Το κίνημα ξεκίνησε
από τα παιδιά και τους νέους,
οφείλουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι
να ανταποκριθούμε!».

Η Κατερίνα Πατρικίου, ακτιβί-
στρια ενάντια στα ΧΥΤΑ Φυλής,
γραμματέας του Συλλόγου Εργα-
ζομένων στο Νοσοκομείο Αγ.
Σάββας και πρώην δημοτική σύμ-
βουλος με την Ανυπότακτη Πε-
τρούπολη, αναφέρθηκε στην εγ-
κληματική απόφαση της Δούρου
και του Πατούλη για την επέκτα-
ση του ΧΥΤΑ Φυλής και τις ενωτι-
κές δράσεις που απαιτούνται. «Τα
σωματεία μας είναι δύναμη σ’ αυ-
τές τις μάχες. Οι εργαζόμενες και
οι εργαζόμενοι στα Δυτικά της
Αθήνας και παντού όπου ζούμε
και δουλεύουμε, ξεσηκωνόμαστε
για τις 20 Σεπτέμβρη». Όπως
αναφέρθηκε στη συνέντευξη, ο
Σύλλογος Εργαζόμενων στον
Άγιο Σάββα έχει ήδη πάρει από-
φαση στήριξης της διαδήλωσης
στις 20 Σεπτέμβρη, όπως και το
Σωματείο Εργαζόμενων στο Νο-
σοκομείο Γεννηματάς.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημο-
τικός σύμβουλος Αθήνας με την
«Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας» αναφέρθηκε στις προκλητι-
κές αποφάσεις της κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας και του
δημάρχου Μπακογιάννη, να ξε-
πουλήσουν τα πάντα προς όφε-
λος των καπιταλιστών που θέλουν
να αρπάξουν τα «φιλέτα» από τον
Πειραιά και το Ελληνικό μέχρι την
Αλεξανδρούπολη. «Η λογική του
κέρδους που υπηρετούν οδηγεί
στην καταστροφή και τον απόλυ-
το παραλογισμό. Να επιβάλουμε
με τη δύναμη του μαζικού κινήμα-
τος τη δική μας ατζέντα», τόνισε.

Aπό τη συνέντευξη Τύπου της Πρωτοβουλίας, 9/9



11 Σεπτέμβρη 2019, Νο 1389Διεθνής Ημέρα Δράσης εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Σύσκεψη για την συγκρότηση της «Πρωτο-
βουλίας Ενάντια στην Περιβαλλοντική Κα-
ταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή»

πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Ύστερα από πλού-
σια και εποικοδομητική συζήτηση αποφασίσαμε
ότι την Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη θα οργανώ-
σουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στην πό-
λη μας, στην Πλατεία Αγοράς στις 6μμ, στο πλαί-
σιο της παγκόσμιας κινητοποίησης για να σταμα-
τήσουμε την περιβαλλοντική καταστροφή και να
απαιτήσουμε άμεσες λύσεις για τη σωτηρία του
πλανήτη από την κλιματική αλλαγή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν φορείς και συλλο-
γικότητες όπως η Οικολογική Πρωτοβουλία Χα-
νίων, η Extinction Rebellion, η δημοτική κίνηση
Ανταρσία στα Χανιά, καθώς και ακτιβιστές του
οικολογικού κι εργατικού κινήματος. Αποφασί-
στηκε η μόνιμη λειτουργία της Πρωτοβουλίας,
η οποία θα είναι ανοιχτή σε συλλογικότητες και
αγωνιστές, η ανάπτυξη ενημερωτικών δράσε-
ων, η δημιουργία blog. Η συγκρότηση της
Πρωτοβουλίας έχει στόχο την μαχητική ενωτι-

κή δράση και τη μαζική συμμετοχή περιβαλλον-
τικών κινήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων,
μαθητών/τριών, φοιτητών/τριών, τοπικών συλ-
λόγων, δημοτικών– περιφερειακών σχημάτων,
ακτιβιστών/τριών και ενεργών πολιτών στις 20
του Σεπτέμβρη και στη συνέχεια.

Νέα σύσκεψη της «Πρωτοβουλίας Ενάντια
στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλι-
ματική Αλλαγή στα Χανιά» θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, στις 7μμ, στο Ερ-
γατικό Κέντρο Χανίων. 

Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ

       για τη σωτηρία του πλανήτη

Διαδήλωση ενάντια στην κλιμα-
τική αλλαγή και την καταστρο-
φή του περιβάλλοντος οργα-

νώνεται στις 20 Σεπτέμβρη και στο
Βόλο, στον Άγιο Νικόλαο, στις 6μμ.
Το κάλεσμα κάνει η Επιτροπή Αγώνα
Πολιτών Βόλου με κέντρο τη μάχη
ενάντια στην καύση σκουπιδιών στην
πόλη, ενώ το Σάββατο 14 Σεπτέμβρη
στο Πανεπιστήμο στο Θόλο, στις
6μμ, καλείται σύσκεψη για τη συγ-
κρότηση τοπικής επιτροπής της
«Πρωτοβουλίας ενάντια στην περι-
βαλλοντική καταστροφή και την κλι-
ματική αλλαγή» και την οργάνωση
της διαδήλωσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της
Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου:
«Λέμε ένα μεγάλο όχι στην καύση
σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ-Lafarge και
οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία! Συμ-
μετέχουμε στις κινητοποιήσεις στις
20 Σεπτέμβρη, ημέρα που σε δεκά-
δες χώρες και εκατοντάδες πόλεις
σε όλον τον κόσμο θα υπάρχουν δια-
δηλώσεις και απεργίες για τη σωτη-
ρία του πλανήτη. Στoν Βόλο η διαδή-
λωση προγραμματίζεται για τις 20/9,
στις 6 μμ, στον Άγιο Νικόλαο, ενώ αν-
τίστοιχες διαδηλώσεις θα γίνουν και
σε άλλες πόλεις...

Συντονισμός
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συντο-

νισμό των κινημάτων, για μια ανοιχτή
και ενωτική πρωτοβουλία με στόχο
να εμπλακούν σ’ αυτήν όχι μόνο περι-
βαλλοντικές κινήσεις αλλά και σωμα-
τεία εργαζομένων, μαθητές, φοιτη-
τές, ακτιβιστές και ακτιβίστριες από
κάθε γειτονιά και κάθε χώρο.

Γι' αυτό και καλούμε όλους και όλες
να είμαστε μέρος του παγκόσμιου κι-
νήματος για να συνεχίσουμε δυναμικά
τις διαμαρτυρίες. Βασικός μας στό-
χος στον Βόλο, να επιτύχουμε την άρ-
ση της αδειοδότησης στην ΑΓΕΤ-La-
farge να καίει σκουπίδια. Οι πολίτες εί-
μαστε πεπεισμένοι πια ότι το μέλλον
που μας επιφυλάσσεται είναι δυσοί-
ωνο και επισφαλές. Οι εξουσίες του
τόπου -τοπική, περιφερειακή, κυβερ-
νητική- κάθε άλλο παρά προασπίζον-
ται τη δημόσια υγεία και συμφέρον,
αν κρίνουμε από την σκόπιμη ολιγω-
ρία και την ανεπάρκεια των ελεγκτι-
κών τους υπηρεσιών και το "κλείσιμο"
του ματιού στην τσιμεντοβιομηχανία,
με την οποία διατηρούν έξοχες σχέ-
σεις εμπιστοσύνης και αγαστής συ-
νεργασίας. Μόνο αν οι ίδιοι/ες πάρου-
με τα ηνία και επαναστατήσουμε,
έχουμε σοβαρές ελπίδες να κερδίσου-
με τον αγώνα για μια αξιοπρεπή, υγιή
ζωή, δική μας και των παιδιών μας!».

ΒΟΛΟΣΜεγάλη διαδήλωση στις 20
Σεπτέμβρη στο Σύνταγμα,
στις 6μμ, καλεί η «Πρωτο-

βουλία ενάντια στην περιβαλλοντι-
κή καταστροφή και την κλιματική
αλλαγή», στο πλαίσιο της Παγκό-
σμιας Ημέρα Δράσης για τη σωτη-
ρία του πλανήτη. Η Πρωτοβουλία
κυκλοφορεί ήδη αφίσα και προκή-
ρυξη σε γειτονιές, εργατικούς χώ-
ρους, σχολεία και σχολές, ενώ πα-
ράλληλα οργανώνει τοπικές εκδη-
λώσεις με κεντρικό σύνθημα “Αλ-
λάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα”.

Αγωνιστές και αγωνίστριες που
συσπειρώνονται στην Πρωτοβου-
λία έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις
σε σωματεία, συλλόγους, κινήσεις
πολιτών για το περιβάλλον με στό-
χο αποφάσεις συμμετοχής στη
διαδήλωση στην Αθήνα. Ενώ σε
μια σειρά πόλεις γίνονται συσκέ-
ψεις για τη δημιουργία τοπικών
επιτροπών της Πρωτοβουλίας και
την οργάνωση αντίστοιχων διαδη-
λώσεων στις 20 Σεπτέμβρη. Ήδη
τέτοιες κινήσεις έχουν γίνει στα
Χανιά και τα Γιάννενα, ενώ ανάλο-
γη σύσκεψη βρισκόταν σε εξέλιξη
στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 10 Σε-
πτέμβρη στο Εργατικό Κέντρο,
την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη πήγαινε στο τυπογραφείο.
Στο Βόλο η Επιτροπή Αγώνα Πολι-
τών της πόλης καλεί ήδη σε μεγά-
λη διαδήλωση στις 20 Σεπτέμβρη.

Όπως αναφέρει η προκήρυξη
της Πρωτοβουλίας: “Την Παρα-
σκευή 20 Σεπτέμβρη παίρνουμε
μέρος στην παγκόσμια κινητοποί-
ηση για να σταματήσουμε την πε-
ριβαλλοντική καταστροφή και να
απαιτήσουμε άμεσες λύσεις για τη
σωτηρία του πλανήτη από την κλι-
ματική αλλαγή. Είμαστε αλληλέγ-
γυοι με τα εκατομμύρια πολιτών,
και πρώτα απ’ όλα των νέων και
των μαθητών/τριών, που θα διαδη-
λώνουν και θα απεργούν την ίδια
μέρα σε δεκάδες χώρες και εκα-
τοντάδες πόλεις σε όλο τον κό-
σμο. Το διεθνές κίνημα συντονίζε-
ται και κλιμακώνει τις δράσεις του,

εν όψει και της συνόδου του ΟΗΕ
για το κλίμα στις 23/9, και δηλώνει
αποφασιστικά «αλλάξτε το σύστη-
μα, όχι το κλίμα»!

Ενώνουμε τη φωνή μας
μαζί του!

Οι βασικές αιτίες υπερθέρμαν-
σης του πλανήτη είναι γνωστές
και καταγεγραμμένες από τις αρ-
μόδιες επιτροπές του ΟΗΕ, τη διε-
θνή επιστημονική κοινότητα, αλλά
και τα κινήματα και την κοινωνία
των πολιτών. Αφορούν στη χρήση
των ορυκτών καυσίμων, την υπερ-
χειλίζουσα αστικοποίηση, την απο-
ψίλωση των δασών, τη διαχείριση
των απορριμμάτων, την ανεξέλεγ-
κτη ρύπανση των θαλασσών, την
αλλαγή των διατροφικών συνθη-
κών. Πολύ πρόσφατα ζήσαμε τις
πυρκαγιές τεραστίων διαστάσεων
στον Αμαζόνιο και τη Σιβηρία, το
λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτι-
κή, τη μόλυνση από τη διαρροή
αργού πετρελαίου στα ανοιχτά
της Χιλής. Όλα αυτά καταστρέ-
φουν τις βάσεις επιβίωσης εκα-
τομμυρίων πληθυσμών και τη βιο-
ποικιλότητα στον πλανήτη, ο οποί-
ος θα καταστεί αβίωτος αν δεν
αναληφθούν επειγόντως δραστι-
κές περιβαλλοντικές πολιτικές.

Βγαίνουμε στους δρόμους την
παγκόσμια ημέρα δράσης στην
Αθήνα και πανελλαδικά ενάντια
στις πολιτικές των κυβερνήσεων
και την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία
των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόν-
των που ευθύνουνται για τις κατα-
στροφές. Για να συνεχίσουμε τους
αγώνες που έχουν ήδη ξεκινήσει
συνδέοντας άμεσα τα αιτήματά
τους με την περιβαλλοντική κατα-
στροφή και την κλιματική αλλαγή.
• Όχι στις εξορύξεις. Από την
Ήπειρο και το Ιόνιο μέχρι την Κρή-
τη και απο τις Σκουριές και το Αι-
γαίο μέχρι την Κύπρο. Για να προ-
στατεύσουμε το περιβάλλον από
τα πολυεθνικά μεγαθήρια των
υδρογονανθράκων και του χρυ-
σού - και την ειρήνη από τις πολε-

μικές εξορμήσεις των κυβερνήσε-
ων για τον έλεγχο των κοιτασμά-
των.
• Όχι στη λεηλασία των ελεύθε-
ρων χώρων. Από το Ελληνικό και
το Γουδή μέχρι το Πεδίο του Άρε-
ως και εκατοντάδες ακόμα πάρκα,
δασικές εκτάσεις, παραλίες κλπ
που κινδυνεύουν από τα κατα-
στροφικά επενδυτικά συμφέρον-
τα.
• Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις του
νερού, των ΔΕΗ-ΕΛΠΕ-ΔΕΣΦΑ,
των συγκοινωνιών. Νερό, ρεύμα,
μεταφορές είναι δημόσια αγαθά
που μπορούν να συμβάλουν με
την ορθή τους διαχείριση στην αν-
τιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής.
• Όχι στην καταστροφή των ρεμά-
των, την τσιμεντοποίηση και την
καταστροφή των οικοσυστημάτων
τους.
• Όχι στο ξεπούλημα των λιμα-
νιών, στα θηριώδη έργα λιμενικών
εγκαταστάσεων, όπως αυτά στον
Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Ρα-
φήνα που καταστρέφουν το περι-
βάλλον και τη ζωή των ανθρώπων.
• Να κλείσουν παντού οι χωματε-
ρές, όχι νέοι ΧΥΤΑ, όχι στην καύση
σκουπιδιών – από τη Φυλή και το
Γραμματικό μέχρι τη Λευκίμμη και
τον Βόλο.

• Να σώσουμε τα δάση από τα
συμφέροντα των κατασκευαστι-
κών και της εγκατάστασης ΒΑΠΕ
(βιομηχανικής κλιμακας ανεμογεν-
νήτριες) στο όνομα της «πράσινης
ανάπτυξης». Διεκδικούμε σχέδιο
πρόληψης πυρκαγιών, δασοπυρό-
σβεσης και δασοπροστασίας με
αύξηση της χρηματοδότησης και
μόνιμες προσλήψεις του απαραί-
τητου προσωπικού. Να καταργη-
θούν οι δασοκτόνοι νόμοι αποχα-
ρακτηρισμού δασικών εκτάσεων.
• Δημόσιος, κοινωνικός έλεγχος
στη διαχείριση των απορριμμάτων
και την ανακύκλωση. Αλλά και συ-
νολικά, στην αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων για προγραμματισμένη
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας με κέντρο τις ανάγκες
του περιβάλλοντος και των αν-
θρώπων.

Συγκροτούμε την «Πρωτοβουλία
ενάντια στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή και την κλιματική αλλαγή»
με στόχο την μαχητική ενωτική
δράση και τη μαζική συμμετοχή σ’
αυτήν όχι μόνο περιβαλλοντικών
κινήσεων αλλά και συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων, μαθητών/τριών,
φοιτητών/τριών, τοπικών συλλό-
γων, δημοτικών– περιφερειακών
σχημάτων, ακτιβιστών/τριών και
ενεργών πολιτών”.

Διαδήλωση στο Βόλο ενάντια στην καύση των σκουπιδιών, 16 Μάρτη
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Υπάρχει η δύναμη για να στα-
ματήσει τις ρατσιστικές επιθέ-
σεις της ΝΔ και τις φασιστικές

προκλήσεις των Βελόπουλων. 

Το αντιρατσιστικό κίνημα που
εναντιώθηκε τα προηγούμενα χρόνια
στη συμφωνία της ΕΕ με την Τουρ-
κία, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
τα κλειστά σύνορα και όλες τις υπό-
λοιπες πρακτικές της ΕΕ και της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (περιλαμβάνοντας
και το μεγαλύτερο κομμάτι της βά-
σης και των ψηφοφόρων του) έχει
διεκδικήσει και έχει πετύχει λύσεις
πολύ πιο σημαντικές από τις αορι-
στολογίες και τα ευχολόγια της ηγε-
σίας του για “ενίσχυση των χωρών
προέλευσης”, “τερματισμό των πο-
λέμων” και “πίεση στην Ευρώπη”. 

Έχει παλέψει ενάντια στις ρατσιστι-
κές επιθέσεις της ΕΛΑΣ και των φασι-
στών σε βάρος μεταναστών ήδη πολύ
πριν την άφιξη των προσφύγων το
2015. Έχει κερδίσει τη νομοθέτηση
της απόδοσης ιθαγένειας στους μετα-
νάστες δεύτερης γενιάς. Όταν ήρθαν
οι πρόσφυγες διαμόρφωσε ένα πα-
νελλαδικό δίκτυο αλληλεγγύης και
ενημέρωσης, βοηθώντας γύρω στο
ένα εκατομμύριο πρόσφυγες να πε-
ράσουν μέσα από τη χώρα με ασφά-
λεια και να διεκδικήσουν το μέλλον
τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Οργανωμένη παρέμβαση 
Υποδέχτηκε όσους έμειναν στην

Ελλάδα με υλική στήριξη, αλλά και
πολιτικά -ντόπιοι και πρόσφυγες δια-
δήλωσαν μαζί, ξανά και ξανά, για
“πόλεις ανοιχτές”. Κέρδισε, με την
οργανωμένη παρέμβαση και των εκ-
παιδευτικών, την εγγραφή προσφυ-
γόπουλων στα σχολεία, σταματών-
τας τους τραμπουκισμούς της Χρυ-
σής Αυγής. Με την οργανωμένη πα-
ρέμβαση των υγειονομικών, δεν άφη-
σε να αμφισβητηθεί στιγμή η πρό-
σβαση των προσφύγων στις υπηρε-
σίες των δημόσιων νοσοκομείων.

Πρόκειται για κατακτήσεις και
προχωρήματα που συγκλίνουν στην
υλοποίηση του συνθήματος “Σύνορα
ανοιχτά – πόλεις ανοιχτές”. Είναι η
απόδειξη ότι είναι “καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες”. Αυτές τις κατακτή-
σεις θέλει να ξηλώσει η ΝΔ με μια
ολομέτωπη επίθεση. Η επίσημη αντι-
πολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι το να
κάτσει στο τραπέζι να συγκρίνουν
πόσο εφαρμόστηκε η μία ή η άλλη
αντιμεταναστευτική πολιτική. Η
πραγματική απάντηση όμως θα έρ-
θει με την συνέχιση και το βάθεμα
των κατακτήσεων του κινήματος. 

Η στέγαση των προσφύγων μέσα
στους αστικούς ιστούς σε σπίτια εί-
ναι η μόνη απάντηση στη “συμφόρη-

ση” των καταυλισμών, τις συγκρού-
σεις, τις εξεγέρσεις, την απόγνωση,
τις αυτοκτονίες. Μαζί πάει και η ενί-
σχυση των Δήμων με προσλήψεις
προσωπικού που θα καλύπτουν τις
ανάγκες παλιών και νέων κατοίκων. 

Ένα στεγαστικό πρόγραμμα για
όλους όσους δεν έχουν στέγη, ντό-
πιους και μετανάστες είναι και εφι-
κτό και απαραίτητο, ενώ θα δημιουρ-
γήσει θέσεις εργασίας. 

Οι μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ
είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες
περίθαλψης των προσφύγων -και όχι
τρομοκράτηση περί “υγειονομικών
βομβών”, πόσο μάλλον η στέρηση
του ΑΜΚΑ και η απομόνωση στην εν-
δοχώρα.

Άσυλο και χαρτιά σε όλες και
όλους είναι ο μόνος τρόπος για να
μπορούν οι πρόσφυγες να ζουν, να
μετακινούνται, να στεγάζονται και να
δουλεύουν αξιοπρεπώς.

Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχο-
λεία στην πρωινή ζώνη, μαζί με τις
έτσι κι αλλιώς απαραίτητες μόνιμες
προσλήψεις χιλιάδων εκπαιδευτικών
που διεκδικεί το κίνημα είναι η απάν-
τηση στην κινδυνολογία περί “μη εν-
σωμάτωσης” ή στο χυδαίο ρατσισμό

ότι “δεν χωράνε τα ελληνόπουλα και
τα προσφυγόπουλα”. 

Αυτά τα αιτήματα είναι η απάντη-
ση τόσο στη φασιστική απειλή όσο
και στον ρατσισμό και την διαβρωτι-
κή του επίδραση στις τοπικές κοινω-
νίες που δέχονται πρόσφυγες. 

Επόμενος σταθμός του κινήματος
που παλεύει για να τα κερδίσει είναι
η 18η Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι, στη
διαδήλωση για τα 6 χρόνια από τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Δεν
ξεχνάμε ότι η ΝΔ με τις ρατσιστικές
πολιτικές της και η ΕΛΑΣ με τις επι-
χειρήσεις σκούπα και τα κυνήγια με-
ταναστών έστρωσαν το δρόμο στη
ΧΑ. Με σύνθημα “στη φυλακή οι να-
ζί, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες”
το κίνημα μπορεί να φτάσει ένα βή-
μα πιο κοντά στη δικαίωση του Παύ-
λου Φύσσα: να μπουν ισόβια οι δο-
λοφόνοι του και οι αρχηγοί τους, αλ-
λά και να ηττηθούν οι πολιτικές που
τους εξέθρεψαν, να τσακιστούν πριν
προλάβουν να ξανασηκώσουν κεφά-
λι οι φασίστες. Να αρχίσει να ξηλώ-
νεται το πουλόβερ της συγκάλυψης
και της ενίσχυσης που έδιναν στους
μαχαιροβγάλτες το κράτος και οι κυ-
βερνήσεις - να πληρώσουν όλοι.

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Μπορούμε 
να τους σταματήσουμε

Η ΝΔ κλιμακώνει 
τη ρατσιστική επίθεση

Επίτροπος Ρατσισμού!

Θεσσαλονίκη, 7/9. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Χαρτοφυλάκιο για την «Προστασία του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής»
καθιέρωσε η Κομισιόν και μάλιστα το ανέθεσε στον πρώην ευρωβου-
λευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαργαρίτη Σχινά, τον οποίο διόρισε αν-
τιπρόεδρο. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν δι-
ευκρίνησε ότι το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει τα ζητήματα μετα-
νάστευσης, εξειδικευμένης εργασίας και προστασίας/ασφάλειας.

Με άλλα λόγια πρόκειται για τη θεσμοθέτηση μιας καθαρά ρατσι-
στικής και κυρίως ισλαμοφοβικής ρητορείας, αυτής περί «μετανα-
στών που αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας». Και αυτή τη βρωμοδουλειά
καλείται να την κάνει, ποιος άλλος, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της
ΝΔ -που έχει άλλωστε αναλάβει καθήκοντα στους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή είναι η ρατσιστική ξεφτίλα της Ευ-
ρώπης-φρούριο.

Η Νέα Δημοκρατία κλιμακώνει τη ρατσιστική επίθεσή της, την
οποία είχε ξεκινήσει από τις πρώτες κιόλας ημέρες της διακυ-
βέρνησής της. Στο μάτι έχει βάλει όχι μόνο τους πρόσφυγες,

αλλά και τους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα χρόνια. Με την κα-
τάργηση του δεύτερου βαθμού εξέτασης της αίτησης ασύλου θέλει να
αυξήσει το ποσοστό των απορρίψεων. Με νέες επιχειρήσεις τύπου “Ξέ-
νιος Δίας” θέλει να κάνει απελάσεις και να σπείρει ξανά τον τρόμο
στους μετανάστες. 

Πρόκειται εν τέλει για μια ακροδεξιά εξόρμηση, που δίνει χώρο στον
Βελόπουλο και κάθε είδους φασίστα, την οποία το κίνημα πρέπει να
τσακίσει σε μια κρίσιμη περίοδο σαν αυτή που ανοίγει.

Οι Βελόπουλοι τρίβουν τα χέρια τους
Ο Βελόπουλος δηλώνει ότι “δεν είναι όλοι πρόσφυγες”. Τι καλύτερο

γι' αυτόν που οι απορρίψεις αιτήσεων ασύλου θα χτυπήσουν κόκκινο δι-
καιώνοντάς τον. Συνεχίζει, λέγοντας: “να ξέρει ο Πακιστανός και ο Αφ-
γανός ότι όταν έρχονται εδώ δεν καλοπερνάνε”, αντηχώντας τον Άδωνι
Γεωργιάδη πριν 6 χρόνια όταν ήταν Υπουργός Υγείας της ΝΔ. Συμπλη-
ρώνει ότι το κράτος έχει “μια εν δυνάμει πυρηνική βόμβα εντός της
ηπειρωτικής χώρας”, αντηχώντας τον Υπουργό Υγείας της κυβέρνησης
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ του '12, Λοβέρδο, που μιλούσε για υγειονομικές βόμβες στο
κέντρο της Αθήνας. Και προωθεί την αντιμετώπιση αυτή σε ανατριχια-
στικά νέα επίπεδα: “δεν τους πας στην ηπειρωτική χώρα. Τους πας σε
νησιά, ξερονήσια -εντός εισαγωγικών το ξερονήσια έτσι; Σε νησιά που
δεν υπάρχουν κάτοικοι ώστε να μην υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα”.

Ωστόσο, το θράσος να τολμάει να διατυπώνει δημόσια τέτοιες φρι-
κιαστικές “προτάσεις” το παίρνει από την ίδια τη ΝΔ και τις πολιτικές
της σήμερα. Τα μέτρα του ΚΥΣΕΑ λένε ξεκάθαρα: “οι πρόσφυγες είναι
βάρος, το θέμα είναι ποιος θα το επωμιστεί”. 

Η κυβέρνηση άρχισε να μετακινεί πρόσφυγες προς την ενδοχώρα σε
μικρούς οικισμούς όπως η Νέα Καβάλα του Κιλκίς, οι υποδομές είναι
εμφανώς ελλιπείς. Η δημιουργία hotspot και η μεταφορά 1.000 προ-
σφύγων πριν 3 χρόνια από την Ειδομένη και ακόμα 1.500 τώρα, μαζί με
την ταυτόχρονη εγκατάλειψη της περιοχής όσον αφορά τις υποδομές,
δίνει πάτημα στους ακροδεξιούς της περιοχής να ωρύονται ενάντια
στους πρόσφυγες και να ζητάνε περισσότερη αστυνόμευση. 

Στο μεταξύ την καταστροφολογία ενισχύουν εν χορώ οι δήμαρχοι του
Αιγαίου που με σύσκεψή τους στις 4 Σεπτέμβρη ζήτησαν την εφαρμογή
των μέτρων του ΚΥΣΕΑ που αφορούν τη φύλαξη των συνόρων και δια-
σπορά των προσφύγων στο σύνολο της χώρας.

Απέναντι σε όλο αυτό η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι προκλητικά
ανεπαρκής. Σε ανακοίνωσή του μετά τη σύσκεψη και τα μέτρα του ΚΥ-
ΣΕΑ, τα αποκαλεί “προσγείωση στην πραγματικότητα” που “θα έχει
ακόμα πολλά επεισόδια”. 

Το κόμμα που ως κυβέρνηση άνοιξε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
και υπέγραψε τη συμφωνία ΕΕ – Ελλάδας – Τουρκίας για απελάσεις και
εσωτερικά σύνορα αδυνατεί πια να διατυπώσει την πραγματική απάντη-
ση σε όλο αυτό το αίσχος, που είναι τα ανοιχτά σύνορα. Η προσαρμο-
γή του είναι τέτοια που δεν τολμάει καν να χαρακτηρίσει τα μέτρα ρα-
τσιστικά.

Αφροδίτη Φράγκου

Σε συνέντευξη τύπου καλεί η ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 12 Σεπτέμβρη 1μμ
στο Ρομάντζο (Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια) για την διαδήλωση της 18 Σε-
πτέμβρη, 6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

Στη συνέντευξη θα συμμετέχουν: 
Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής για τους Αιγύπτιους αλιεργάτες 
Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρας Σαχζάτ Λουκμάν 
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “η Ενότητα” 
Γιώργος Τσιμουρής, αναπλ.καθηγητής Πάντειο 
Σωτήρης Αλεξόπουλος, κοινοτικός σύμβουλος Πειραιά, Παμπειραϊκή
πρωτοβουλία υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών 
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαια-Ρέντη 
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας

Συνέντευξη Τύπου
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Διέκοψε τη συνεδρίασή του αργά το απόγευμα της
Τρίτης 10/9 το δικαστήριο για την υπόθεση της επί-
θεσης μελών της ΧΑ στον Κοινωνικό Χώρο Συνερ-

γείο στην Ηλιούπολη. Η συνέχιση της δίκης και η απόφα-
ση του δικαστηρίου αναμένονται στην επόμενη συνεδρία-
ση την Παρασκευή 13/9, στις 8.30πμ. Ο Δημήτρης Ζώτος
δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη μίλησε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη:

“Η πρόταση της εισαγγελέως για απαλλαγή λόγω τυπι-
κών όρων, όλων των κατηγορούμενων είναι εντελώς αναι-
τιολόγητη. Μπορεί με το νέο ποινικό κώδικα να καταργή-
θηκε το αδίκημα της απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτη-
σίας, όμως υπάρχει το αδίκημα της επικίνδυνης σωματι-
κής βλάβης σε βάρος του Παναγιώτη Δριμυλή. Είναι αναι-
τιολόγητη η άποψη της εισαγγελέως που έκρινε ότι δεν
υπάρχει επικίνδυνη σωματική βλάβη παρά το γεγονός ότι
προέκυψε από τη διαδικασία ότι πάνω στο Δρμυλή πέσα-
νε 15 άνθρωποι, τον χτύπαγαν στο κεφάλι, στα πόδια και
στο σώμα του με ρόπαλα και κρίπτονάιτ.

Από τη δική μας μεριά υποστηρίξαμε με σθένος ότι υπάρ-
χει το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, γιατί
ακριβώς έχουμε μια επίθεση από πολλούς μαζί, που έκαναν
κλοιό ουσιαστικά για να αποκλείσουν τη διαφυγή σε όσους
βρίσκονταν μέσα στο Συνεργείο. Και μάλιστα είχαν κάνει
ολόκληρη παρέκβαση από την πορεία τους για να αποκλεί-
σουν το Συνεργείο, ξέρανε όλοι τι κάνανε. Αυτός είναι ο ορι-
σμός της συνέργειας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο ρόλος της ηγεσίας
Και βέβαια αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία εί-

ναι το τι ρόλο έπαιζε ο Λαγός, ο Μίχος και όλοι αυτοί από
την ηγεσία της ΧΑ. Η παρουσία του Λαγού προέκυψε και
από το βίντεο που τράβηξε ένας απλός πολίτης. Ένα από
τα σημεία που αναδείξαμε ήταν την τεράστια σημασία που
είχε και σε αυτή τη δίκη το γεγονός ότι πολλοί απλοί άν-
θρωποι δώσανε τα στοιχεία που δεν μπόρεσε να βρει η
αστυνομία. Π.χ το βίντεο που ανάρτησε ο πολίτης με την
μοτοπορεία των χρυσαυγιτών που την ακολουθούσε η
αστυνομία. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται και το αυτοκίνητο
του Μίχου. Σημαντικό ήταν πως απλός κόσμος έτρεξε στην
αστυνομία να δώσει τα νούμερα των αυτοκινήτων και των
μηχανών των χρυσαυγιτών που έκαναν την επίθεση. Έτσι
έχουμε τα νούμερα από τις μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνη-
τα των κατηγορούμενων. Το τηλέφωνο που πήρε ένας
απλός πολίτης στο Δριμυλή και προειδοποίησε ότι έρχον-
ται. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα να προστατευθούν η δα-
σκάλα και τα παιδιά που έκαναν μάθημα μέσα, αλλά και τα
άλλα δυο μέλη του Συνεργείου που βρίσκονταν εκεί και
γλύτωσαν το ξύλο. Επίσης σημαντική ήταν η παρέμβαση
ενός άλλου απλού πολίτη, αυτή του γιατρού που έβγαλε
της φωτογραφίες στις οποίες έχουμε το Μίχο, το Λαγό και
όλη τη χρυσαυγίτικη συμμορία. Χωρίς αυτές τις φωτογρα-
φίες δεν θα είχαμε δίκη, δεν θα είχαμε κατηγορούμενους.

Ένα άλλο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη δίκη, που
αναγκάστηκε και ο ίδιος ο Μίχος να το παραδεχτεί, είναι
ότι έχουμε καταγεγραμμένη από την αρχή την παρουσία
του Λαγού στην πορεία. Και ίσως το πιο σημαντικό στοι-
χείο είναι η παραδοχή του Μίχου ότι πήγε στην πορεία
γιατί τον πήραν τηλέφωνο από τα κεντρικά. Αυτό σημαίνει
πως αυτή τη δράση την γνώριζαν και την οργάνωναν κεν-
τρικά και όχι κάποια περιφερειακή οργάνωση. Δυο βου-
λευτές, δυο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και ένα μέλος
του πολιτικού συμβουλίου ήταν παρόντες στην επίθεση
στο Συνεργείο”.

Είναι αδιανόητο μετά από όλα αυτά να πέσουν οι Χρυ-
σαυγίτες στα μαλακά.

Ρεπορτάζ από τη μεγάλη δίκη
της Χρυσής Αυγής στη σελ. 15

Κινητοποιούνται 
οι κοινότητες μεταναστών
Κοινή σύσκεψη πραγματοποίησαν

κοινότητες μεταναστών και προ-
σφύγων για το πώς το κίνημα θα

σταματήσει τη ρατσιστική εξόρμηση
της κυβέρνησης ΝΔ. Συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι από την Πακιστανική Κοινό-
τητα «Ενότητα», τη Φιλιππινέζικη Κοινό-
τητα «Κασάπι» και την Ουκρανική Κοινό-
τητα, Σουδανή εργαζόμενη που είχε
συμμετάσχει στην οργάνωση κινητοποι-
ήσεων συμπαράστασης στο Σύνταγμα
για την επανάσταση του Χαρτούμ, εκ-
πρόσωποι του Πολιτιστικού Κέντρου
του Κουρδιστάν, πρόσφυγας από το
καμπ του Ελαιώνα και εργαζόμενοι σε
καμπ και κέντρα κράτησης.

Στην εισήγηση που έκανε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου περιγράφτηκε η ρατσιστι-
κή επίθεση της ΝΔ. Σε συμφωνία με την
εισήγηση οι παρεμβάσεις όσων συμμε-
τείχαν πρόσθεσαν κι άλλες πτυχές αυ-
τής της κατάστασης. Γίνονται καθυστε-

ρήσεις στις ιθαγένειες που με ανακοί-
νωση σε ΦΕΚ του Αυγούστου η τελική
υπογραφή για την ιθαγένεια ξαναγίνεται
αρμοδιότητα του Υπουργού και φεύγει
από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Με
τις μετακινήσεις που έχουν γίνει με εν-
τολή της κυβέρνησης τα καμπ έχουν αν-
θρώπους σε σκηνές, ενώ και οι συνθή-
κες παραμένουν άθλιες. Η κατάργηση
του ΑΜΚΑ, εκτός από περιορισμό της
πρόσβασης στην Υγεία, σημαίνει περιο-
ρισμό και στην Παιδεία. Στα κέντρα με-
ταγωγών εκτυλίσσονται σκηνικά σαν αυ-
τά της Αμερικής του Τραμπ, όπου μητέ-
ρες χωρίζονται από τα παιδιά τους.

Αποφάσεις
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι αυτή

η κατάσταση ανοίγει το δρόμο στην
ακροδεξιά και τους φασίστες κι έτσι το-
νίστηκε η σημασία της συμμετοχής
προσφύγων και μεταναστών στη διαδή-

λωση για τα 6 χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα. Επίσης μπήκε ο
στόχος από τις κοινότητες και τις οργα-
νώσεις των μεταναστών να καλέσουν
άμεσα σε αντιρατσιστικό συλλαλητήριο.

Οι αποφάσεις της σύσκεψης είναι ένα
άμεσο πλάνο δράσης με οχτώ σημεία:
Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 12/9,
συμμετοχή στη διαδήλωση στο Κερατσί-
νι στις 18/9, συμμετοχή στη διεθνή συ-
νάντηση και πανελλαδική συνέλευση της
ΚΕΕΡΦΑ στις 12/10 στη Νομική Σχολή,
παρεμβάσεις στο Υπ. Παιδείας για τα
προσφυγόπουλα, στο Υπ. Υγείας για τον
ΑΜΚΑ, στη Μαλακάσα για την στήριξη
και τη σύνδεση με τον αγώνα των προ-
σφύγων για τη δωρεάν μετακίνηση και
όχι μόνο, παρέμβαση στην Αμυγδαλέζα
για να σταματήσουν οι κρατήσεις και
αποστολή σχετικού ψηφίσματος σε σω-
ματεία και συνδικάτα, ώστε να στηρί-
ξουν όλη αυτή την προσπάθεια.

STOP στους “ανησυχούντες”

Δικαιοσύνη
για τον Ζακ

Ενώ οι δήμαρχοι του Αιγαίου συσκέπτονται «αγωνιών-
τας» για τις «ζημιές» και την «καταπάτηση» που έχουν
υποστεί από τους πρόσφυγες οι δήμοι τους, ακολου-

θώντας την κυβέρνηση στην εκστρατεία τρομοκράτησης και
διχόνοιας, αγνοούν συνειδητά το γεγονός ότι την ένταση στα
νησιά δεν την φέρνουν οι πρόσφυγες. 

Τη φέρνει το γεγονός ότι περιμένουν απάντηση για τις αιτή-
σεις τους εδώ και χρόνια. Ότι ζουν σε υπερπλήρεις δομές με
άθλιες συνθήκες και συνήθως χωρίς εύκολη πρόσβαση στον
αστικό ιστό. Ότι δεν έχουν ιατρική, φαρμακευτική και ψυχια-
τρική φροντίδα. Ότι πολλά από τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχο-
λείο. Ότι πεθαίνουν από το κρύο ή από ατυχήματα που οφεί-
λονται καθαρά στην ακαταλληλότητα των εγκαταστάσεων.

Στη Λέσβο και στη Χίο ειδικά, των οποίων οι δήμαρχοι ηγούν-
ται της σύσκεψης, αγνοούν και το γεγονός ότι οι πρόσφυγες
έχουν υπάρξει θύματα επιθέσεων των φασιστών.

Χημικά έριξε ομάδα της ΟΠΚΕ στη Λέσβο σε ανήλικους
πρόσφυγες για να τους διαλύσει όταν έσπασαν την πόρτα του
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Οι περίπου 300 πρό-
σφυγες διεκδικούσαν την μετακίνησή τους στην Αθήνα.

Οι δήμαρχοι ζητούν καλύτερη φύλαξη των συνόρων, αλλά
αυτό μόνο σε περισσότερους νεκρούς μπορεί να οδηγήσει.
Τα γεγονότα στα νησιά δείχνουν ότι η λύση βρίσκεται στην
αντιδιαμετρική κατεύθυνση, να λυθούν τα δεσμά των προσφύ-
γων, γραφειοκρατικά και πρακτικά: δηλαδή να στεγαστούν
ανθρώπινα και να πάρουν γρήγορα χαρτιά. 

«Ένας χρόνος καθυστέρηση, η Zackie ζητάει δι-
καίωση». Αυτό θα είναι το κεντρικό σύνθημα της
συγκέντρωσης και διαδήλωσης που καλεί η

πρωτοβουλία Justice for Zak/Zackie-Oh και πολλές ΛΟΑΤΚΙ+
οργανώσεις μέσα από τις ανοιχτές συνελεύσεις που έγιναν
τις προηγούμενες μέρες.

Στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου,
το Σάββατο 21 Σεπτέμβρη, στις 2μμ, στην οδό Γλάδστωνος
είναι το ραντεβού όλου του κόσμου που εξοργίστηκε με τη
δολοφονία και πάλεψε όλο τον τελευταίο χρόνο για να απο-
δοθεί δικαιοσύνη. Το κάλεσμα γίνεται το μεσημέρι, την ώρα
που έγινε η δολοφονία. Στις 4μμ θα ξεκινήσει διαδήλωση
προς το Σύνταγμα που θα καταλήξει έξω από τη Βουλή απαι-
τώντας να προχωρήσουν οι διαδικασίες της δίκης των δολο-
φόνων, της ΕΔΕ των αστυνομικών που έδρασαν εγκληματικά
συλλαμβάνοντας τον αιμόφυρτο Ζακ αντί για τους θύτες.

Τις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσει δελτίο Τύπου, κάλε-
σμα και αφίσα. 

Έλλη Πανταζοπούλου

Συσκέψεις ΚΕΕΡΦΑ
Έξι χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ορ-
γανώνουμε τη διαδήλωση 18/9 στο Κερατσίνι

Τρίτη 10/9 
Περιστέρι, καφέ Τριώτα 7.30μμ
Κυψέλη, καφέ Ντεζά 7μμ

Τετάρτη 11/9
Πετράλωνα, πλατεία Μερκούρη 7μμ
Παγκράτι, Πουρναρούσα 7.30μμ
Μαρούσι, καφέ Βαβέλ 7.30μμ

Παρασκευή 13/9 
Εξάρχεια, Παιδαγωγικό 7μμ
Ομιλητές: Έβελυν Βαρελά, Κοινοτική Σύμβουλος 1ου
Διαμερίσματος, Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας,
Αντρέας Ζαννιάς, εκπαιδευτικός, αντιπρόεδρος Β' ΕΛ-
ΜΕ, Mοχτάρ Pεζάι, Πρόεδρος Αφγανικής Κοινότητας
Μεταναστών και Προσφύγων Ελλάδας 

ΔΙΚΗ “ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ”
Όχι χρυσαυγίτες 
στα μαλακά
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Σύσκεψη Συντονισμού στις 16/9
Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονι-

στικό Νοσοκομείων σε ανακοίνωσή τους “χαιρετίζουν
τους χιλιάδες διαδηλωτές που έδωσαν στη φετινή ΔΕΘ
τα χαρακτηριστικά της μαζικής εργατικής αντικυβερνη-
τικής διαδήλωσης, ενάντια στα μέτρα που προωθεί η
κυβέρνηση Μητσοτάκη και πάρα τις προσπάθειες της
αστυνομίας να εμποδίσει τους διαδηλωτές... Η κυβέρ-
νηση ετοιμάζει «μίνι-εργασιακό-συνδικαλιστικό» νόμο
και θα χρειαστεί να σημάνει συναγερμός σε κάθε εργα-
τικό χώρο. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι στις κεντρι-
κές προτεραιότητες της ΝΔ και η μάχη για να μην πε-

ράσει ανοίγεται μπροστά μας, καθώς επίσης και ο αγώ-
νας των συμβασιούχων για να κρατήσουν την δουλειά
τους. Ήδη η ΠΟΕΔΗΝ προχωράει σε νέα κινητοποίηση
στις 23 Οκτώβρη. Γι’ αυτό το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων και ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, καλούν
σύσκεψη την Δευτέρα 16 Σεπτέμβρη, στις 6.30μμ, στο
αμφιθέατρο του Άγιου Σάββα με έναν απολογισμό για
την καμπάνια για τη ΔΕΘ αλλά και να οργανώσουμε τις
μάχες που έρχονται. Κομμάτι των δράσεών μας είναι
και οι κινητοποίηση για τον Π. Φύσσα την Τετάρτη 18
Σεπτέμβρη, στις 5.30μμ, στο Κερατσίνι και η μεγάλη
διαδήλωση ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλον-
τος και την κλιματική αλλαγή την Παρασκευή 20 Σε-
πτέμβρη, στις 6μμ, στο Σύνταγμα”.

Ξεκινήσαμε ένα καυτό φθινόπωρο
Το 66% της ΔΕΣΦΑ έχει πουληθεί σε

ξένη κοινοπραξία ήδη από το 2018.
Όπως δήλωσε ο Χατζηδάκης έχει βάλει
σκοπό να ξεπουλήσει άμεσα και τη ΔΕ-
ΠΑ. Αν αναλογιστούμε και τα όσα δήλω-
σε για τη ΔΕΗ, όλη η ενέργεια με λίγα
λόγια θα δοθεί σε ιδιώτες. Αυτό βυθίζει
το μέλλον των εργαζόμενων στην αβε-
βαιότητα. Όλο και περισσότερες υπηρε-
σίες αναθέτονται σε εργολάβους, οι
οποίοι μάλιστα θα φέρουν την κύρια ευ-
θύνη. Αυτό για τους εργαζόμενους ση-
μαίνει το τέλος των αποζημιώσεων, χτυ-
πήματα στις ΣΣΕ, ακόμα μεγαλύτερη κα-
τάτμηση των εργαζόμενων σε διάφορες
κατηγορίες κλπ. Ήρθαμε σήμερα στη
Θεσσαλονίκη μετά από την κινητοποίηση
που κάναμε την Τρίτη, πέντε σωματεία
εργολαβικών εργαζόμενων στον τομέα
της ενέργειας και του τραπεζικού τομέα.
Θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε σε συ-
νεργασία και συντονισμό με άλλα σωμα-
τεία εργαζομένων. Μας περιμένει ένα
καυτό φθινόπωρο.

Μαρία Κοτρώνη, πρόεδρος ΠΣΕΦΑ

Ήρθαμε εδώ από την Πακιστανική Κοι-
νότητα Ελλάδος για να διαδηλώσουμε
την αλληλεγγύη μας με το λαό του Κα-
σμίρ. Αυτές τις μέρες στο Κασμίρ, έχουν
δολοφονηθεί χιλιάδες άνθρωποι από την
ινδική κυβέρνηση του Μούντι. Εδώ και
35 μέρες έχει κηρυχθεί στρατιωτικός νό-
μος. Και στη ΔΕΘ φέτος τιμούν αυτή την
κυβέρνηση της Ινδίας. Πώς μπορούν και
τιμούν τους δολοφόνους; Όπως το Ισ-
ραήλ δολοφονεί τους Παλαιστίνιους,
έτσι κάνει και η κυβέρνηση της Ινδίας
στο Κασμίρ. Μέχρι να ελευθερωθεί το
Κασμίρ εμείς θα συνεχίσουμε να πα-
λεύουμε και να δείχνουμε την αλληλεγ-
γύη μας.   

Αλλά είμαστε εδώ και ως εργαζόμενοι.
Διεκδικούμε τα εργατικά μας δικαιώματα
μαζί με όλους τους εργάτες που διαδη-
λώνουν σήμερα. Η καινούργια κυβέρνη-
ση πήρε μέτρα που χειροτέρεψαν την
θέση των μεταναστών. Η πίεση είναι με-
γάλη. Πολλά παιδιά δεν θέλουν να βγουν
καν από το σπίτι. Δεν είναι πράγματα αυ-
τά. Θέλουμε δικαιώματα και σεβασμό.

Τζαβέντ Ασλάμ
πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας 

Ελλάδος “Η Ενότητα”

Συνεχίζουμε τον αγώνα μετά από δύο μήνες κινητοποιήσεων διεκδικών-
τας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και παρά τα εξώδικα της εργοδοσίας.
Είμαστε παρόντες στο σημερινό συλλαλητήριο παλεύοντας για αυξήσεις
μετά από δέκα χρόνια μειώσεων. Αν δούμε ότι η εργοδοσία μας κοροϊδεύει
θα συνεχίσουμε δυναμικά τις κινητοποιήσεις.

Λευτέρης Κιοσόγλου, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΣΙΔΕΝΟΡ

Οι εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας έχουν σήμερα κάνει μια από τις
πιο μαζικές αποστολές σε συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Έχουμε τεράστια προ-
βλήματα. Μας έχουν αφήσει χωρίς ανταλλακτικά κι αναλώσιμα και δεν μπο-
ρούμε πλέον να συντηρήσουμε τους συρμούς. Διαδηλώνουμε ενάντια στις
πολιτικές φτωχοποίησης του λαού. Θέλουμε λεφτά για τους φτωχούς. Για
τις ανάγκες μας. Αυτούς εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γι'
αυτό διεκδικούμε δαπάνες για καλύτερες και φτηνότερες δημόσιες υπηρε-
σίες συγκοινωνιών. Όσο συνεχίζονται αυτές οι πολιτικές, οι συγκοινωνίες
που παίρνει ο μεροκαματιάρης για να πάει στη δουλειά του ή ο άνεργος
για να πάει να βρει δουλειά, θα μετατρέπονται σε είδος πολυτελείας, ακρι-
βές, με λίγα δρομολόγια και μη προσβάσιμες στον πολύ κόσμο. 

Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος ΣΕΛΜΑ

Εμείς οι καθαρίστριες των σχολικών κτηρίων διεκδικούμε τη μονιμοποί-
ησή μας. Είμαστε κοντά 9.000 συμβασιούχες σε όλη τη χώρα. Κάθε χρόνο
ανανεώνουμε τις συμβάσεις μας μετά από αγώνες και φασαρίες. Επιτέ-
λους ας μας κάνουν μόνιμες να τελειώνουμε με την κατάσταση δύο ταχυ-
τήτων. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι να τα καταφέρουμε.

Μαρία Τσάκαλου
πρόεδρος Καθαριστριών Σχολικών Κτηρίων ΒΔ Μακεδονίας

Σήμερα διαδηλώνουμε για να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το απαίσιο πο-
λυνομοσχέδιο που κατέθεσε ο υπουργός. Χτες τον πετύχαμε τυχαία στα
Λαδάδικα και μας έλεγε ότι θα νομοθετήσει υπέρ των εργαζόμενων. Που
τα πουλάνε αυτά; Αν είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να νομοθετήσει υπέρ
των εργαζόμενων. Τους εγκαλούμε να έρθουν στην τάξη γιατί θα μας
βρουν όλους τους εργάτες απέναντί τους. Εμείς οι εργολαβικοί εργαζόμε-
νοι στα ΕΛΠΕ δηλώνουμε ότι θα αντισταθούμε σε κάθε σχέδιο απολύσεων
και ξεπουλήματος. Τα ΕΛΠΕ σε βίδες θα τα πάρουν από τα χέρια μας. Μό-
νο νεκρούς θα μας βγάλουν από μέσα. 

Σπύρος Σαραντόπουλος, γ.γ. Σωματείου Εργολαβικών Εργαζομένων ΕΛΠΕ

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές διαδηλώσαμε μαζικά στη Θεσσαλονίκη, δί-
νοντας συνέχεια στις μαζικές κινητοποιήσεις του Ιούλη, ενάντια στην κα-
τάργηση του ασύλου. Βαδίσαμε μαζί με τους εργαζόμενους και τα συνδι-
κάτα τους, μαζί με τους μετανάστες, δίνοντας ακριβώς την εικόνα της δύ-
ναμης που μπορεί να τσακίσει τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο αγώνας είναι
κοινός. Παλεύουμε για το άσυλο, για τις σχολές μας, όπως παλεύουμε και
για ανοιχτά σύνορα και νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, για χρηματο-
δότηση και προσλήψεις σε Υγεία και Παιδεία. Οι εργάτες, οι φοιτητές και
οι μετανάστες, αυτοί έστειλαν το μήνυμα της αντίστασης από τη Θεσσαλο-
νίκη, κι όχι οι λιγοστοί εθνικιστές. Αυτή την εικόνα έχουμε να μεταφέρουμε
από την επόμενη μέρα και στις σχολές μας για να οργανώσουμε συνελεύ-
σεις και καταλήψεις που θα σταματήσουν τα σχέδια του Μητσοτάκη και
της Κεραμέως.

Βάσια Τσώνη, φοιτήτρια ΕΚΠΑ

Θεσσαλονίκη, 7/9

Θεσσαλονίκη, 7/9

Θεσσαλονίκη, 6/9

Θεσσαλονίκη, 7/9

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος
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Τα Νοσοκομεία 
στην πρώτη γραμμή

Η πιο μεγάλη διαδήλωση που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι στα
δημόσια νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε
το πρωί της Παρασκευής 6/9 στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας με

τον καλύτερο τρόπο το αγωνιστικό διήμερο στη ΔΕΘ.

Τον τόνο έδωσαν εκατοντάδες συμβασιούχοι από νοσοκομεία όλης
της χώρας που διαδήλωσαν μαζί με μόνιμους συναδέλφους τους για
μόνιμη και σταθερή εργασία, μαζικές προσλήψεις κι αύξηση της χρη-
ματοδότησης για την Υγεία.

Η επιτυχία της κινητοποίησης φαινόταν από τη συγκέντρωση νωρίς
το πρωί στο Ιπποκράτειο. Ήταν η πιό μαζική από τότε που καθιερώθη-
κε η απεργιακή κινητοποίηση των υγειονομικών παραμονή της ΔΕΘ. Η
πορεία που ακολούθησε μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, με-
γάλωνε διαρκώς, καθώς μπλοκ υγειονομικών ενώνονταν στη διαδρομή
με τους συναδέλφους τους.

Στην απεργιακή πορεία συμμετείχαν εργαζόμενες κι εργαζόμενοι
από τα Χανιά μέχρι το Διδυμότειχο, συμβασιούχοι με προγράμματα
ΟΑΕΔ και μόνιμοι από το ΨΝΘ, το Κέντρο Υγείας Ευόσμου, το Αμύν-
ταιο, τον Αγ.Σάββα, τα νοσοκομεία Γεννηματάς Αθήνας και Θεσσαλο-
νίκης, το Θεαγένειο, το Παπανικολάου, το Τζάνειο, το Μεταξά, το Αττι-
κό, το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, το Αχέ-
πα, τον Αγ.Δημήτριο, την Κοζάνη, την Κομοτηνή, την Έδεσσα, την
Αλεξανδρούπολη, την Άμφισσα, το Ναύπλιο και πολλά ακόμα νοσοκο-
μεία. Μαζική παρουσία είχε το Συντονιστικό Νοσοκομείων στο μπλοκ
του οποίου συμμετείχαν και δεκάδες εργαζόμενοι από την Αθήνα κι
άλλα μέρη της χώρας. Μπορείτε να διαβάσετε στις διπλανές στήλες
τα όσα δήλωσαν στην Εργατική Αλληλεγγύη, εργαζόμενοι και εργαζό-
μενες που συμμετείχαν στην πορεία.

Νέα κινητοποίηση 23/10
Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία ήδη οργανώνουν τον επό-

μενο αγωνιστικό σταθμό καθώς σε συνεδρίασή του το γενικό συμβού-
λιο της ΠΟΕΔΗΝ την προηγούμενη μέρα, αποφάσισε απεργιακή κινη-
τοποίηση στις 23 Οκτώβρη. Το Συντονιστικό Νοσοκομείων διεκδικεί η
23η Οκτώβρη να γίνει μέρα πανελλαδικής απεργίας για τους εργαζό-
μενους στην Υγεία.

Εκ μέρους του Συντονιστικού, παρενέβη στο Γενικό Συμβούλιο ο
Γιάννης Κούτρας, μέλος στο Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων στο Ιπ-
ποκράτειο Θεσσαλονίκης και του Δ.Σ της ΕΝΙΘ. Μιλώντας στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη, μετέφερε: 

“Έγινε μεγάλη συζήτηση επηρεασμένη από το ότι υπάρχει μια νέα
δεξιά κυβέρνηση στην εξουσία. Άνοιξε συζήτηση για το ΑΜΚΑ των με-
ταναστών και το κατά πόσο τα δημόσια νοσοκομεία είναι ανοικτά σε
όλο τον κόσμο. Από τη μεριά μας τοποθετηθήκαμε λέγοντας ότι ο Μη-
τσοτάκης ήρθε με ατζέντα την επιχειρηματική ανάπτυξη, τη μείωση
του εργατικού κόστους και την ιδεολογική επίθεση στην αριστερά.
Αυτό το είδαμε και στο χώρο της Υγείας με το διορισμό των ΥΠΕαρ-
χών, που είναι όλοι είτε τεχνοκράτες μάνατζερ, είτε πρώην μπάτσοι.
Το είδαμε με την επίθεση στην πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ στο Θριάσιο. Πά-
νε να επιβάλουν το δόγμα ‘νόμος και τάξη' και στο χώρο εργασίας
μας, για να μπλοκάρουν τις αντιστάσεις μας. 

Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η εικόνα του κόσμου που αντιστέκεται.
Οι συμβασιούχοι θα διαδηλώσουν στη Θεσσαλονίκη πιο μαζικά από
οποιαδήποτε άλλη φορά –όπως κι έγινε, είναι πιο οργανωμένοι από άλ-
λες φορές και το αίτημα για μονιμοποίηση όλων είναι πιο ώριμο από πο-
τέ. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ομοσπονδία είναι να κλιμακώσει απερ-
γιακά. Μην μπούμε στη διαδικασία να κουβεντιάζουμε περί ΑΣΕΠ, μοριο-
δοτήσεων κλπ. Τα νοσοκομεία μας έχουν ανάγκη το σύνολο όσων εργά-
ζονται κι άλλους τόσους. Λεφτά υπάρχουν και τα δίνουν για εξοπλι-
σμούς και Φρόντεξ. Να τα κόψουν από κει και να τα δώσουν για την
Υγεία. Η κινητοποίηση που προτάθηκε για τις 23 Οκτώβρη να μη μείνει
στο πλαίσιο μιας παναττικής στάσης εργασίας, όπως πρότεινε η ηγεσία
της ΠΟΕΔΗΝ, αλλά να γίνει 24ωρη πανελλαδική απεργία για να ξεδι-
πλωθεί όλη η δυναμική. Το αν 'μας παίρνει' νομίζω φάνηκε κι από τη δια-
δήλωση της Θεσσαλονίκης, όπου παρά το γεγονός ότι υπήρχε μόλις μια
στάση εργασίας για τα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας, διαδήλω-
σαν εκατοντάδες υγειονομικοί από όλη τη χώρα. Φανταστείτε τι θα γινό-
ταν αν υπήρχε πανελλαδική απεργία. Αυτό θα προσπαθήσει το Συντονι-
στικό Νοσοκομείων όλο το επόμενο διάστημα εν'όψει της 23/10”. 

Ήρθαμε για να αναδείξουμε τα προ-
βλήματα της δημόσιας Υγείας και να
φωνάξουμε ότι είναι αναγκαίο να παρα-
μείνουν όλα τα παιδιά που δουλεύουν
τώρα. Και να μείνουν, όχι με ελαστικές
σχέσεις εργασίας όπως τώρα, αλλά με
μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αν φύ-
γουν, θα διαλυθούν τα νοσοκομεία.

Βαρδής Γεωργιακάκης
Νοσοκομείο Χανίων

Έχουμε πάνω από 200 κενές θέσεις
εργαζομένων. Για παράδειγμα, λείπουν
112 νοσηλευτές. Πολλά από τα κενά κα-
λύπτονται από προγράμματα μακροχρό-
νιας ανεργίας του ΟΑΕΔ. Αυτή τη στιγ-
μή έχουμε 50 συμβασιούχους που λήγει
η θητεία τους μέχρι το Φλεβάρη. Δεν
ξέρουμε πως θα λειτουργεί το νοσοκο-
μείο μετά. Οι υποσχέσεις του Υπουργεί-
ου δεν μας καθησυχάζουν γιατί δεν έχει
εξαγγελθεί ούτε μία μόνιμη πρόσληψη.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η δου-
λειά στα νοσοκομεία είναι πολύ εντατι-
κοποιημένη και οι εργαζόμενοι κουρα-
σμένοι. Αυτό έχει συνέπειες και στις
υπηρεσίες που δέχεται ο ασθενής.
Εμείς νοιαζόμαστε για τον ασθενή και
γι' αυτό απαιτούμε άμεσα γενναία χρη-
ματοδότηση και μαζικές προσλήψεις. 

Αθηνά Γραμματικοπούλου
πρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων 

Θεαγένειο νοσοκομείο

Η κατάσταση στην Κομοτηνή είναι
όπως και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε
τεράστιες ελλείψεις και γι' αυτό διεκδι-
κούμε μαζικές προσλήψεις. Δεν θα αφή-
σουμε να ιδιωτικοποιηθεί καμία υπηρε-
σία δημόσιου νοσοκομείου και δεν θα
αφήσουμε να απολυθεί κανείς συμβασι-
ούχος. Αν απολυθούν οι συμβασιούχοι
δεν θα μπορούν να βγουν οι βάρδιες.
Είναι μια μεγάλη ανάσα η δουλειά τους
και θέλουν να μας την κόψουν.

Κυριακή
Νοσοκομείο Κομοτηνής

Σε 4-5 μήνες λήγει η σύμβασή μας. Παλεύουμε για να γίνουμε αορίστου,
αλλά ελπίζουμε ακόμα και σε ανανέωση της σύμβασής μας. Δουλεύουμε ήδη
τρία χρόνια, έχουμε μάθει τη δουλειά, πρέπει να μείνουμε. Αν δεν γίνει αυτό
αφενός 4.000 άνθρωποι θα πεταχτούν στην ανεργία, αφετέρου τα νοσοκο-
μεία και οι ασθενείς θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Εργάζομαι ως τραυματιοφο-
ρέας και στο νοσοκομείο που είμαι εγώ ήδη υπάρχει έλλειψη. Αν φύγουμε κι
εμείς θα καταρρεύσει. Κι αυτό ισχύει για όλα τα πόστα, όχι μόνο για τους
τραυματιοφορείς. Κι όσο γι' αυτά που λέγανε ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν ελ-
λείψεις αλλά είμαστε και 9.000 υπεράριθμοι, δεν ξέρω που τους είδαν. Ας έρ-
θουν μια μέρα στο νοσοκομείο να διαπιστώσουν την πραγματικότητα.

Μαρία
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Χρειαζόμαστε άμεσα προσωπικό. Έχουν μαζευτεί 6.000 ρεπό και άδειες
που δεν μας έχουν δοθεί γιατί λόγω των ελλείψεων δεν μπορεί να λείψει κα-
νείς. Η δουλειά που κάνουν οι συμβασιούχοι μας είναι απαραίτητη. Αν φύ-
γουν το σύστημα Υγείας θα καταρρεύσει. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ
από όλη τη χώρα. Για να συγκρουστούμε.

Κρυσταλλία
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Η σημερινή διαδήλωση είναι πολύ σπουδαία αλλά η μάχη δεν σταματάει
σε αυτή. Θα συνεχίσουμε ακόμα πιο μαζικά. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε
μόνιμη και σταθερή δουλειά. Εδώ και τρία χρόνια κερδίζουμε την παραμονή
μας με τις απεργιακές μας κινητοποιήσεις. Δεν θα αφήσουμε όλον αυτόν τον
αγώνα να πάει χαμένος. Στις τάξεις των συναδέλφων μέσα στο νοσοκομείο,
επικρατεί αγωνία κι ανασφάλεια αλλά και διάθεση για να το παλέψουμε. Φαί-
νεται κι από το γεγονός ότι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, σήμερα ανεβήκαμε
δεκάδες συνάδελφοι από την Αθήνα και ακόμη περισσότεροι από άλλα μέρη.
Δεν πρόκειται να καθίσουμε μοιρολατρικά να δεχτούμε τα μελλούμενα. Χρει-
άζεται να κλιμακώσουμε απεργιακά για να κερδίσουμε όχι μόνο τις ανανεώ-
σεις των συμβάσεών μας αλλά και μονιμοποίηση, μαζικές προσλήψεις και πε-
ρισσότερα λεφτά για την Υγεία.

Βασιλική  Κανέλλου
ΓΝΑ Γεννηματάς

Θεσσαλονίκη, 6/9

Θεσσαλονίκη, 6/9

Κείμενα-ρεπορτάζ: Στέλιος Μιχαηλίδης



συγκροτηθεί σε αντιπαράθεση με τις ρεφορμιστι-
κές πολιτικές δυνάμεις. Απαιτείται η αυτονομία
των επαναστατών απέναντι στους ρεφορμιστές. 

Μια τέτοια επιλογή δεν έχει σαν στόχο την αν-
τιπαράθεση του κόμματος με τον αυθορμητισμό
των μαζών (όπως ισχυρίζονται πολέμιοι αλλά και
υποτιθέμενοι οπαδοί του λενινισμού) αλλά τη
σύγκρουση με τη διάβρωση που φέρνει η αστική
ιδεολογία και η ρεφορμιστική πρακτική μέσα στο
κίνημα, τη σύγκρουση με την κοινοβουλευτική
εξαχρείωση και τον γραφειοκρατικό εκφυλισμό
που το πολιορκούν συστηματικά. Από που αντλεί
όμως το επαναστατικό κόμμα τη δύναμη να αντι-
στέκεται στην διάβρωση του αστισμού και τις σει-
ρήνες του ρεφορμισμού; 

Η αντίληψη ότι η ταξική συνείδηση υπάρχει μό-
νο μέσα στο κόμμα σε αντιπαράθεση με τις μη
συνειδητοποιημένες μάζες τριγύρω του είναι κλη-
ρονομιά του σταλινισμού και όχι του λενινισμού.
Η θεωρία της οργάνωσης-φρούριο που κρύβει
μέσα της την προλεταριακή συνείδηση και την
“κατεβάζει” στις “καθυστερημένες μάζες”, είναι
μια θεωρία απολογητική για τη γραφειοκρατία
των σταλινικών κομμάτων, μια θεωρία που προ-
σπαθεί να εξωραϊσει το ανεξέλεγκτο των ηγετι-
κών μηχανισμών αυτών των κομμάτων.

Κόντρα σε όλες τις σταλινικές διαστρεβλώσεις,
το κλειδί που επιτρέπει στο Λένιν να προτείνει μια
ανεξάρτητη οργάνωση των επαναστατών σε
διαρκή αντιπαράθεση με την αστική επιρροή μέ-
σα στο εργατικό κίνημα χωρίς να πέφτει στις μι-
κροαστικές φαντασιώσεις για ένα κόμμα «Θείας
επιφοίτησης», είναι η αντίληψή του για την εργα-
τική πρωτοπορία.

Κόμμα εργατικής πρωτοπορίας
Η εργατική τάξη δεν κινείται σαν μια ομοιόμορ-

φη μάζα. Η κίνησή της είναι διαρκώς ανισόμερη,
γνωρίζει συνεχώς προχωρήματα και υποχωρή-
σεις κάτω από την επίδραση αντιφατικών πιέσε-
ων. Από τη μια, η θέση της εργατικής τάξης στην
παραγωγή, η εμπειρία της εκμετάλλευσης αλλά
και η αίσθηση της συλλογικής της δύναμης την
οδηγεί σε αυθόρμητη σύγκρουση με τον καπιτα-
λισμό. Ο κομμουνισμός δεν είναι ουτοπία, «όρα-
μα», αφηρημένο πρότυπο, είναι ζωντανή τάση

που ενυπάρχει μέσα στους ίδιους τους εργατι-
κούς αγώνες και αναζητά την δικαίωσή της στις
νίκες τους. 

Ταυτόχρονα, όμως η θέση της εργατικής τάξης
σαν τάξη που κυριαρχείται πολιτικά και ιδεολογι-
κά από την αστική μέσα στον καπιταλισμό, σπρώ-
χνει στην αντίθετη κατεύθυνση. Ακόμη και μέσα
στην κίνησή της η εργατική τάξη κουβαλάει τις
ιδέες της κυρίαρχης ιδεολογίας που την τραβάνε
πίσω σαν βαρίδια.  

Αυτή η συνεχής διελκυστίνδα σημαίνει ότι μέσα
στην εργατική τάξη υπάρχουν πολλά και διαφορε-
τικά επίπεδα συνείδησης. Η εργατική τάξη στρω-
ματοποιείται σε προχωρημένα και καθυστερημένα
κομμάτια, σε εργάτες συνδικαλισμένους και ανορ-
γάνωτους, σε εργάτες μαχητικούς αλλά με καθυ-
στερημένες ιδέες, σε ιδεολογικά προχωρημένους
αλλά παθητικούς στη δράση, σε οργανωμένους
επαναστάτες και σε αδρανοποιημένους οπαδούς
των αστικών κομμάτων. Η ίδια η κίνηση της τάξης
αναδεικνύει μια εργατική πρωτοπορία που είναι η
φυσική ηγεσία της αυτενέργειας της τάξης. 

Το επαναστατικό κόμμα δεν στοχεύει να κερδί-
σει στις γραμμές του, αρχικά, ολόκληρη την ερ-
γατική τάξη, λειτουργώντας σαν ένα κόμμα μέ-
σου όρου. Στοχεύοντας στα πιο προχωρημένα
κομμάτια της εργατικής τάξης, κερδίζει την φυσι-
κή ηγεσία των αγώνων της τάξης όπως αυτή ανα-
δεικνύεται σε κάθε περίοδο, ενώ ταυτόχρονα
κερδίζει εκείνη την κοινωνική δύναμη που του
επιτρέπει να είναι κομμάτι της τάξης χωρίς να χά-
νει όμως την επαναστατική του ταυτότητα. Μέσα
από αυτήν τη διαδικασία παλεύει με καλύτερους
όρους να ανεβάσει την αυτοπεποίθηση και την
ενεργητικότητα ολόκληρης της τάξης στο ύψος
των πρωτοπόρων τμημάτων της.     

Όμως η δημιουργία του επαναστατικού κόμμα-
τος της εργατικής τάξης δεν είναι η συνένωση
κάποιων επαναστατών που αυτοχρίζονται φορείς
της προλεταριακής θεωρίας με κάποιους εργά-
τες που αυτοαποκαλούνται πρωτοπόροι. Χρειάζε-
ται να δούμε την οικοδόμηση ενός τέτοιου κόμ-
ματος σαν μια δυναμική και διαλεκτική διαδικασία
όπου το επαναστατικό κόμμα συγκροτείται και
κατακτά την επαναστατική θεωρία και την πρωτο-
πόρα πρακτική μέσα από ένα συνεχή διάλογο με
ολόκληρη την τάξη.

Κόμμα ελεύθερης συζήτησης 
και συλλογικής δράσης

Η ίδια η επαναστατική θεωρία, οι αρχές και οι
θέσεις ενός επαναστατικού κόμματος, διαμορφώ-
νονται μέσα από την κίνηση της εργατικής τάξης,
με τους εκπαιδευτές να γίνονται ταυτόχρονα και
εκπαιδευόμενοι. Ο Μαρξ διδάχτηκε από την Κομ-
μούνα την «πολιτική μορφή με την οποία μπορεί
να γίνει η οικονομική απελευθέρωση της εργα-
σίας». Με τον ίδιο τρόπο ο Λένιν διδάχτηκε από
τους ρώσους εργάτες τη συγκεκριμένη μορφή
της δικτατορίας του προλεταριάτου, σαν εξουσία
των σοβιέτ. Συνολικότερα, ολόκληρη η φυσιο-
γνωμία του επαναστατικού κόμματος στηρίζεται
στη σχέση του με την καθημερινή πρακτική της
εργατικής τάξης. Αυτός που διδάσκει το κόμμα
πως να παίζει πρωτοπόρο ρόλο στη σύγκρουση
με τον καπιταλισμό είναι η ίδια η τάξη: 

Η συγκεκριμενοποίηση των στρατηγικών προ-

σανατολισμών σε πρόγραμμα, η διαμόρφωση
κριτηρίου για τη σωστή εκτίμηση των ταξικών συ-
σχετισμών και της συγκυρίας, η εξάσκηση των
επαναστατών να αντιδρούν ομογενοποιημένα
ώστε να συγκεντρώνουν όλη την ενεργητικότητα
των μαζών στη σύγκρουση με το αστικό κράτος
είναι πράγματα που ούτε κληρονομούνται από το
ένδοξο παρελθόν, ούτε χαρίζονται από κάποιους
φωτισμένους ηγέτες. Καταχτιούνται μέσα από
ένα συνεχή διάλογο με την τάξη, που εμπνέει,
κρίνει, απορρίπτει, ξεδιαλέγει και συγκεκριμενο-
ποιεί τις πρωτοβουλίες των επαναστατών. 

Για να μπορεί να έχει αυτή την αμφίδρομη σχέ-
ση με την τάξη, το επαναστατικό κόμμα έχει
ανάγκη τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό στο
εσωτερικό του, δηλαδή συγκεντρωτισμό στη
δράση και δημοκρατία στη συζήτηση. Ο δημο-
κρατικός συγκεντρωτισμός δεν έχει καμιά σχέση
με το γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό των στα-
λινικών κομμάτων που νομιμοποιεί την παντοδυ-
ναμία της καθοδήγησης, ούτε είναι τσελεμεντές
για οργανωτικές λειτουργίες. Είναι αντίληψη για
την σχέση κόμματος-τάξης. 

Είναι αυτή η σχέση που επιβάλει οργανωτικές
λειτουργίες που ακολουθούν το σχήμα συζήτηση-
απόφαση-δράση-συζήτηση, σαν συλλογική διαδι-
κασία διαμόρφωσης μαχητών πάνω σε πραγματι-
κές μάχες που δίνονται μέσα στο πεδίο της ταξι-
κής πάλης όπου δρα το σύνολο της τάξης. Πρό-
κειται βέβαια για μια εικόνα σε πλήρη αντίθεση με
την παθητική θέση που επιφυλάσσουν στον εργα-
ζόμενο τα ρεφορμιστικά κόμματα, με εξαίρεση
συνήθως τις προεκλογικές περιόδους. 

Για να μην είναι όμως ευχολόγιο ένα τέτοιο σχή-
μα προϋποθέτει αφενός την ενεργητική συμμετο-
χή όλων των μελών στο κίνημα και στη πρακτική
οργάνωση των αγώνων, αφετέρου τη συστηματι-
κότητα στη συζήτηση, μια συζήτηση εξοπλισμένη
με τα όπλα της επαναστατικής θεωρίας και της
συλλογικής εμπειρίας. Μέσα από αυτήν τη διαδι-
κασία το επαναστατικό κόμμα στόχο έχει, όχι να
να επιβάλει, αλλά να κατακτήσει τον πρωτοπόρο
ρόλο του μέσα στην τάξη κερδίζοντας στο πλευρό
του το μεγαλύτερο μέρος της εργατικής τάξης. 

Το επαναστατικό κόμμα δεν είναι το έμβρυο ή
το πρόπλασμα μιας νέας κοινωνίας. Αυτό μπορεί
κανείς να το βρει στους  θεσμούς που δημιουργεί
η εργατική τάξη με την επανάστασή της, δηλαδή
τα εργατικά συμβούλια. Όπως χαρακτηριστικά συ-
νήθιζε να λέει ο Τόνι Κλιφ, ο Μικελάντζελο, για να
φιλοτεχνήσει ένα όμορφο άγαλμα του Δαβίδ, δεν
χρησιμοποιούσε ένα όμορφο σφυρί ή ένα όμορφο
καλέμι. Στην αναλογία αυτή, το επαναστατικό κόμ-
μα δεν αντιστοιχεί ούτε στον Μικελάντζελο ούτε
στο άγαλμα του Δαβίδ, αλλά στο καλέμι. 

Το επαναστατικό κόμμα είναι το πιο χρήσιμο
εργαλείο στα χέρια της εργατικής τάξης για να
αλλάξει τον κόσμο αλλά αυτό χρειάζεται να το
επιλέξει η ίδια. Όπως γράφει ο Γκράμσι στις Θέ-
σεις της Λυών: 

“Η αρχή ότι το κόμμα ηγείται της εργατικής τά-
ξης δεν πρέπει να ερμηνεύεται μηχανιστικά... η
ικανότητα να ηγείται της τάξης συνδέεται όχι με
το ότι το κόμμα αυτοανακηρύσσεται σε επανα-
στατικό όργανο της τάξης αλλά με το γεγονός
ότι κατορθώνει πραγματικά σαν τμήμα της εργα-
τικής τάξης να συνδεθεί με όλα τα τμήματα της
τάξης... Μόνο σαν αποτέλεσμα της δράσης του
μέσα στις μάζες θα κατορθώσει το κόμμα να το
αναγνωρίσουν σαν δικό τους. Και μόνο όταν έχει
εκπληρωθεί αυτός ο όρος μπορεί το κόμμα να
θεωρήσει ότι έχει την ικανότητα να τραβήξει την
εργατική τάξη πίσω του”. 

Ελάτε μαζί να οργανώσουμε αυτή τη δράση.

Γιώργος Πίττας

Διαβάστε επίσης

Νο 1389, 11 Σεπτέμβρη 2019
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η εργατική τάξη και η Αριστερά

«Τι είδους κόμμα χρειάζεται: Κόμμα
διαμαρτυρίας; Κόμμα διακυβέρνη-
σης; Κόμμα-καταψύκτης όπου φυ-

λάσσεται η προσδοκία της επανάστασης; Το
τρίτο μοντέλο έχει δοκιμαστεί, κάποιοι επιμέ-
νουν ακόμη ότι αυτό είναι το κατάλληλο σχήμα,
αλλά η Ιστορία δεν έχει δικαιώσει μέχρι τώρα
τη συγκεκριμένη επιλογή. Όπου εφαρμόστηκε
γέννησε γραφειοκρατικά τέρατα και κρατικές
ολιγαρχίες που δυσφήμησαν το ιδεώδες του
σοσιαλισμού. 

Μπορείς να έχεις ταυτοχρόνως και κόμμα
διαμαρτυρίας και κόμμα διακυβέρνησης; Δηλα-
δή, και να διαχειρίζεται το σύστημα και να το
καταγγέλλει; Μόνο στα εγχειρίδια. Δεν έχει
υπάρξει πουθενά στον κόσμο… 

... Το θέμα είναι ότι μέχρι να βρει η Αριστερά
την εναλλακτική λύση, ο καπιταλισμός θα συνε-
χίσει να καταστρέφει τον πλανήτη και να παρά-
γει θηριώδεις ανισότητες».

Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θέ-
τει ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συν-
τακτών (24-25/8) στο άρθρο του «βάζω τις
ερωτήσεις, έχεις τις απαντήσεις;» παρεμβαί-
νοντας στη συζήτηση που έχει ανοίξει στο
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το ερώτημα τι είδους κόμμα χρειάζεται είναι
ένα εύλογο ερώτημα και δεν μπαίνει φυσικά
για πρώτη φορά ούτε στην ιστορία της Αριστε-
ράς ούτε στην Ιστορία γενικότερα. Το βασικό
ερώτημα που τίθεται σε οποιοδήποτε κόμμα
και επικαθορίζει την πολιτική και την οργανωτι-
κή του λειτουργία είναι αυτό της στρατηγικής,
να ξέρει ποιος είναι ο στόχος και πως μπορεί
να φτάσει σε αυτόν. Αυτό ισχύει και έχει ισχύ-
σει για όλα τα κόμματα που αναφέρονται στην
εργατική τάξη. 

Όπως και στις αρχές του προηγούμενου αι-
ώνα, σήμερα σε μια ιστορική περίοδο παρατε-
ταμένης οικονομικής ύφεσης, συνεχούς φτω-
χοποίησης, νέας όξυνσης των διεθνών ανταγω-
νισμών, επανεμφάνισης της φασιστικής απει-
λής και μπροστά στον άμεσο κίνδυνο των μη
αναστρέψιμων συνεπειών της κλιματικής αλλα-
γής, το δίλημμα που έχουμε να απαντήσουμε
για να δούμε τι κόμμα χρειαζόμαστε είναι το
εξής: αξίζει και μπορούμε να διορθώσουμε τον
καπιταλισμό ή πρέπει να τον ανατρέψουμε πριν
μας καταστρέψει ολοσχερώς; 

Δεν πρόκειται για ένα θεωρητικό ερώτημα. Οι
επαναστάσεις δεν φυλάσσονται σε κανένα κα-
ταψύκτη, είναι διαδικασίες που προκύπτουν αν-
τικειμενικά μέσα από τις οικονομικές κρίσεις,
τους πολέμους και την ταξική πόλωση που γεν-
νάει αυτό το σύστημα όπως είδαμε να συμβαί-
νει όλη την περασμένη δεκαετία με την Αραβική
Άνοιξη σε μια σειρά από χώρες της Αφρικής και
της Μέσης Ανατολής - φέτος στο Σουδάν. Το
ίδιο διάστημα, η αδυναμία του συστήματος να
βρει μέσα εκτόνωσης της ταξικής πόλωσης έχει
φέρει στο προσκήνιο ξανά τις μάζες σε μια σει-
ρά από χώρες σε όλο τον κόσμο, δημιουργών-
τας τεκτονικά ρήγματα και πολιτικές κρίσεις. 

Όσο το σύστημα δεν μπορεί να βρει διέξοδο
από την κρίση του, η προοπτική τέτοιοι κοινω-
νικοί αγώνες να γίνουν επαναστάσεις παραμέ-
νει ανοιχτή. Τα ίδια ισχύουν και για το υποκεί-
μενό τους, την εργατική τάξη, τον “ιστορικό νε-
κροθάφτη” του καπιταλισμού, την τάξη που
έχει τη δύναμη να ανατρέψει τον καπιταλισμό
απελευθερώνοντας τον εαυτό της και ολόκλη-
ρη την κοινωνία. Παραμένει ζωντανή στο προ-
σκήνιο της Ιστορίας. Όποιος έχει αμφιβολία γι’
αυτό, ας κοιτάξει τι συμβαίνει σήμερα στο Σου-
δάν ή στο Χονγκ Κονγκ, ας κοιτάξει τι συνέβη

τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα: 
Ποιος έριξε τη μια μετά την άλλη τέσσερις

κυβερνήσεις, διέλυσε το ΠΑΣΟΚ του 44%,
έφτασε τη ΝΔ στο 18% και τον ΣΥΡΙΖΑ στο
35% αν όχι οι 40 γενικές απεργίες, οι άγριες
απεργίες διαρκείας και οι καταλήψεις υπουρ-
γείων που είδαμε να συμβαίνουν τα προηγού-
μενα χρόνια; Επιπλέον αγώνες, όπως η κατά-
ληψη της ΕΡΤ, έφεραν στο προσκήνιο τις ξεχα-
σμένες για δεκαετίες παραδόσεις του εργατι-
κού έλεγχου, τη δυνατότητα των απλών εργα-
ζομένων να πάρουν την εργασία τους, τη ζωή
τους και την κοινωνία στα χέρια τους. 

Αυτές δεν είναι εικόνες από το παρελθόν, αλ-
λά από το μέλλον. Και έχει σημασία, μπροστά
στις νέες προκλήσεις που έρχονται, να μην την
πατήσουμε ξανά σαν την προηγούμενη φορά.
Είχαμε τα τελευταία χρόνια μια πολύτιμη διπλή
εμπειρία του ρόλου που μπορεί να παίξει μια
ρεφορμιστική κυβέρνηση σε συνθήκες κρίσης.
Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που υποσχόταν να καλύ-
ψει τις ανάγκες των εργαζομένων λέγοντας ότι
τα λεφτά υπάρχουν ήταν αυτή που υπέγραψε
το πρώτο μνημόνιο. Η υπόσχεση ότι θα σκίσου-
με τα μνημόνια που ενέπνευσε τον κόσμο και
κορυφώθηκε με το δημοψήφισμα τον Ιούλη του
2015 πετάχτηκε στα σκουπίδια μέσα σε λίγους
μήνες από τον ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε το τρίτο. 

Ανέγγιχτοι
Ο Τσίπρας, που όπως κάθε συνεπής ρεφορμι-

στής υποσχόταν ρεαλιστικές αλλαγές σήμερα,
όχι μόνο έβαλε στην κατάψυξη τις ελπίδες του
62% που είπε εδώ και τώρα ρήξη με την ΕΕ, τα
αφεντικά, τους καναλάρχες και όλη την άρχου-
σα τάξη αλλά παρόπλισε και την τάξη που θα
μπορούσε να τα επιβάλει αυτή τη ρήξη τη δεδο-
μένη στιγμή, προωθώντας σαν “λύση” τη συνερ-
γασία με τους Καμένους. Οι κρατικοί θεσμοί, ο
στρατός, η αστυνομία, τα δικαστήρια παρέμει-
ναν ανέγγιχτοι να κάνουν τη δουλειά τους .

Η προσαρμογή της κυβέρνησης της αριστε-
ράς δεν περιορίστηκε στο τρίτο μνημόνιο. Συμ-
φώνησαν σε όλα τα ρατσιστικά σχέδια της ΕΕ
να κλείσουν τα σύνορα και να βάλουν τους
πρόσφυγες σε στρατόπεδα. Προχώρησαν στον
άξονα Ελλάδας-Ισραήλ-Αιγύπτου διεκδικώντας
για τον ελληνικό καπιταλισμό την Ανατολική
Μεσόγειο και επιχαίροντας για τη μεγάλη
«εθνική νίκη» την αλλαγή του ονόματος και τη
μετατροπή της γειτονικής χώρας σε ελληνικό
προτεκτοράτο. Έφτασαν προεκλογικά να ανα-
μασάν τις ίδιες υποσχέσεις με τη ΝΔ για «επεν-
δύσεις» μετατρέποντας μετά από όλα αυτά το
62% του δημοψηφίσματος σε 33% στις πρό-
σφατες βουλευτικές εκλογές.

Αν υπάρχει ένα μοντέλο που έχει δυσφημή-
σει ξανά και ξανά το ιδεώδες του σοσιαλισμού,
ένα μοντέλο που έχει δοκιμαστεί και αποτύχει
ιστορικά -και σήμερα κοντεύει να σαπίσει- είναι
αυτό της μεταρρύθμισης. Και για να καλύψει
τη συστηματική αποτυχία του, αυτό το μοντέλο
παρουσιάζει την εργατική επανάσταση αξιωμα-
τικά ως τη μαμή γραφειοκρατικών τεράτων και
κρατικών ολιγαρχιών ανεβάζοντας τον σταλινι-
σμό στο βάθρο της ιστορικής αναγκαιότητας.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που, υποσχόμενο

ένα σύντομο, άμεσο και ρεαλιστικό δρόμο για
το σοσιαλισμό, στην πραγματικότητα συντηρεί
το σύστημα – και σε κρίσιμες στιγμές έρχεται
και να το περισώσει. Έγραφε χαρακτηριστικά η
Ρόζα Λούξεμπουργκ στο βιβλίο της “Κοινωνική
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση”, είκοσι ολόκλη-
ρα χρόνια πριν δολοφονηθεί από τα Frei Corps
στο Βερολίνο με τις ευλογίες των ρεφορμιστών
του SPD:     

“Η νομοθετική μεταρρύθμιση και η επανά-
σταση δεν είναι διαφορετικές μέθοδοι ιστορι-
κής εξέλιξης που μπορούν εύκολα να επιλεχ-
θούν από τον πάγκο της ιστορίας, όπως κάποι-
ος επιλέγει ζεστά ή κρύα λουκάνικα... Αυτός εί-
ναι ο λόγος για τον οποίο αυτοί που είναι υπέρ
της νομοθετικής μεταρρύθμισης ενάντια και σε
αντιδιαστολή με την κατάκτηση της πολιτικής
εξουσίας και την κοινωνική επανάσταση, στην
πραγματικότητα δεν επιλέγουν μία πιο ήρεμη
και αργή πορεία προς τον ίδιο στόχο, αλλά
προς ένα διαφορετικό στόχο”.

Το ίδιο ακριβώς θα μπορούσε να πει κανείς
για το μοντέλο του “σοσιαλισμού σε μια και μό-
νο χώρα” που επέβαλε ο Στάλιν, σε πλήρη αντί-
θεση με την στρατηγική των μπολσεβίκων που
υποστήριζαν ότι ο μόνος δρόμος για να νικήσει
η επανάσταση είναι να γίνει παγκόσμια. Δεν
ήταν ένας άλλος δρόμος για το σοσιαλισμό αυ-
τός που, πέρα από όλα τα εγκλήματα και θη-
ριωδίες που διέπραξε, αντικατέστησε το καθή-
κον του απλώματος της εργατικής επανάστα-
σης με τις εισβολές των ρωσικών τανκς στην
Ουγγαρία το '56, την Τσεχία το '68 ή την Πολω-
νία το '81. Ήταν ο υπαρκτός δρόμος για τον
κρατικό καπιταλισμό.

Κόντρα στη σοσιαλδημοκρατία και στο στα-
λινισμό, η απελευθέρωση της εργατικής τάξης
είναι έργο δικό της, υποστήριζε ο Μαρξ. Χρει-
αζόμαστε σήμερα επαναστατικά κόμματα που
δεν θα υποκαθιστούν την τάξη, που δεν θα
προδώσουν τις ελπίδες της αλλά που θα μπο-
ρέσουν να την βοηθήσουν να πετύχει τον ιστο-
ρικό της ρόλο, την ανατροπή αυτού του συστή-
ματος μέσα από το τσάκισμα του κρατικού μη-
χανισμού του και τον συλλογικό έλεγχο των μέ-
σων παραγωγής. 

Και μέχρι να συμβεί αυτό τι κάνουμε; Μήπως
τελικά έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να καταλήξουμε
σε “κόμμα-καταψύκτη όπου φυλάσσεται η
προσδοκία της επανάστασης”;  

“Οι κομμουνιστές αγωνίζονται για την επίτευ-
ξη των άμεσων στόχων, για την επιβολή των
στιγμιαίων συμφερόντων της εργατικής τάξης.
Μέσα όμως στο σημερινό κίνημα εκπροσωπούν
επίσης και φροντίζουν για το μέλλον αυτού του
κινήματος” έγραφαν ο Μαρξ και Ένγκελς στο
Κομμουνιστικό Μανιφέστο. 

Πρόκειται για μια αντίφαση που ενυπάρχει
στην ίδια την αντίληψη του επαναστατικού κόμ-
ματος. Υποστηρίζει τις απεργίες που στόχο
έχουν να πουλήσει ο εργάτης ακριβότερα στο
αφεντικό την εργασία του, την ίδια στιγμή που
παλεύει για την κατάργηση της μισθωτής ερ-
γασίας. Χρησιμοποιεί το κοινοβούλιο σαν
ντουντούκα για την φωνή του και αρνείται να
παραμείνει στο περιθώριο της πολιτικής ζωής,
την ίδια στιγμή που παλεύει για την ανατροπή
των σημερινών κρατικών θεσμών και την αντι-
κατάστασή τους από μια εργατική δημοκρατία. 

Και αυτή η αντίφαση δεν σταματάει εδώ. Το
επαναστατικό κόμμα ξεχωρίζει από όλα τα
υπόλοιπα γιατί είναι ένα αντι-κόμμα, με την έν-
νοια ότι στοχεύει στην αυτοκατάργησή του.
Όπως γράφει ο Γκράμσι “για το κάθε κόμμα
που βάζει σαν στόχο την κατάργηση του δια-
χωρισμού σε τάξεις, η ολοκλήρωσή του συνί-
σταται στο να πάψει πλέον να υπάρχει αφού οι
εκφραστές τους δεν θα υπάρχουν πια”.

Πως μπορεί, λοιπόν, το επαναστατικό κόμμα
να παίξει τον ιστορικό του ρόλο και ταυτόχρο-
να να ξεπεράσει κινδύνους, εμπόδια και αντι-
φάσεις;

Κόμμα της αυτονομίας 
των επαναστατών

Για να μπορέσει η εργατική τάξη να συγκρο-
τηθεί σαν πολιτική δύναμη, να συμμετάσχει
αποτελεσματικά στον πολιτικό ανταγωνισμό
χωρίς να υποταχθεί στον χαρακτήρα που του
δίνει η αστική τάξη, αλλά αντίθετα να προβάλει
τη δική της προοπτική, της ανατροπής του
αστικού κράτους, είναι ανάγκη το κόμμα της να

Τι είδους κόμμα χρειαζόμαστε;

5/7/15, Το βράδυ της νίκης του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα
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Μαζικούς 
διορισμούς τώρα

Για πολλοστή χρονιά το άνοιγμα των σχολείων ξεκι-
νάει με τεράστια κενά. Με αναπληρωτές που ανα-
πληρώνουν τους εαυτούς τους κάθε χρόνο. Κλεί-

νουμε πάνω από δεκαετία που δεν έχει γίνει ούτε ένας
διορισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι προσλή-
ψεις των αναπληρωτών πέρσι ήταν 23.000 μόνο στην
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σχεδόν 10.000 ήταν στην
Δευτεροβάθμια.

Η ειδική αγωγή είναι ένα κομμάτι της εκπαίδευσης
που είναι εντελώς αποψιλωμένη από προσωπικό. Στελε-
χώνεται από αναπληρωτές και μόνο. Να φανταστείτε
εδώ στην Ξάνθη στα δύο ειδικά σχολεία μόνο οι διευ-
θυντές είναι μόνιμοι, όλο το υπόλοιπο προσωπικό είναι
αναπληρωτές. Τα νούμερα και μόνο αποδεικνύουν τις
τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία. Και από
την κυβέρνηση το μόνο που είχαν να ανακοινώσουν είναι
πως την επόμενη χρονιά θα κάνουν τις αναπληρώσεις
πιο γρήγορα. Κουβέντα για διορισμούς.

Η πραγματικότητα είναι πως δεν πρόκειται να γίνουν
διορισμοί αν οι εκπαιδευτικοί δεν μπουν μπροστά να συ-
νεχίσουν τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν τον Γενάρη.
Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη
χρονιά είναι αυτός που είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα
χρόνια, αλλά πέρσι το Γενάρη εντάθηκε με τις κινητοποι-
ήσεις των αναπληρωτών που ήταν πολύ δυναμικές. Με
την κατάληψη της Πρυτανείας όπου ανάγκασαν τον Γα-
βρόγλου και όλη την τότε πολιτική ηγεσία να μιλάει για
διορισμούς και τελικά να βάζει στον προϋπολογισμό τις
4.500 προσλήψεις στην ειδική αγωγή. 

Ανάγκες
Η θέση μας και η άποψή μας είναι πως πρέπει να γί-

νουν άμεσα μαζικοί μόνιμοι διορισμοί, με βάση το βασικό
πτυχίο και την προϋπηρεσία, αλλά κυρίως με βάση τις
πραγματικές ανάγκες της δημόσιας Παιδείας. Αν υπάρχει
έστω και ένας συνάδελφος με σύμβαση για ένα μήνα, για
μια μέρα, για μια ώρα θα πρέπει να διοριστεί στην δημό-
σια εκπαίδευση γιατί καλύπτει πραγματικές ανάγκες. 

Προφανώς και η πολιτική ηγεσία Μητσοτάκη-Κεραμέ-
ως είναι στο ίδιο μοτίβο με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Β. Ελ-
λάδα υπήρξαν πάρα πολλά κλεισίματα σχολείων. Ειδικά
στην Ξάνθη και την Κομοτηνή πάνω από 12 μειονοτικά
σχολεία έκλεισαν, ενώ άλλα υποβαθμίστηκαν. 

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε αγώνες για να περιφρου-
ρήσουμε το δημόσιο σχολείο γιατί βλέπουμε ότι οι σκέ-
ψεις της πολιτικής ηγεσίας είναι διαφορετικές. Μας λένε
πως αν δεν βρίσκουμε λεφτά μέσω του κράτους, να ψά-
ξουμε να ζητήσουμε από χορηγούς και σπόνσορες. 

Από την άλλη ζητάνε όλο και περισσότερα πτυχία,
χαρτιά και προσόντα -το προσοντολόγιο το λεγόμενο,
που πάει παρέα με την αξιολόγηση που θέλουν να επι-
βάλουν, και που θα απειλεί τους συναδέλφους με τη δα-
μόκλειο σπάθη της απόλυσης. Και να συνεχίσουν με μια
πολιτική που θέλει τους εκπαιδευτικούς υποταγμένους,
ελαστικά εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην μπορούν να
αντιδράσουν και να διεκδικήσουν ένα δημόσιο δωρεάν
σχολείο για όλα τα παιδιά.

Με το άνοιγμα των σχολείων και στην Ξάνθη ετοιμαζό-
μαστε για να ανοίξουμε μαζί με τα εργασιακά μας ζητή-
ματα και τα μεγάλα κεντρικά πολιτικά θέματα. Και στην
πόλη μας θα πάρουμε πρωτοβουλία για να οργανώσου-
με τις μεγάλες αντιφασιστικές διαδηλώσεις για τα 6
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18
Σεπτέμβρη αλλά και να συμμετέχουμε στη μέρα δράσης
για το περιβάλλον στις 20 Σεπτέμβρη.

Τζεμαλή Μηλιαζήμ
Δάσκαλος ειδικής αγωγής στην Ξάνθη, μέλος του 

αντικαπιταλιστικού δικτύου εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας” 

“Να πάμε σε γενικές συνελεύσεις”

“Συνεχίζουμε την περσινή μάχη”

Ξεκινήσαμε τη νέα σχολική χρονιά με παράσταση διαμαρ-
τυρίας την Τρίτη 10/9 στο υπουργείο Παιδείας που κάλε-
σε η ΟΛΜΕ. Είναι ανοιχτές μάχες στην εκπαίδευση για

μόνιμους διορισμούς αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την
προϋπηρεσία και κατάργηση του προσοντολόγιου. Παρά τα με-
γάλα λόγια της κυβέρνησης της ΝΔ ότι τα σχολεία είναι έτοιμα
να λειτουργήσουν, ούτε τις μισές προσλήψεις αναπληρωτών
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έχει κάνει για τουλάχιστον
10.000 κενά (4.367 αναπληρωτές -σε σύνολο 9.578 πέρυσι-με
μόνο 1719 στη γενική Παιδεία). 

Διεκδικούμε αύξηση της χρηματοδότησης στην Παιδεία, αυ-
ξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του ωραρίου στα επίπε-
δα του 2013. 

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο δωρεάν σχολείο και διεκδικού-
με τη λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων των σχολείων
(ΕΠΑΛ και ΓΕΛ), τη λειτουργία των τμημάτων γενικής Παιδείας
με 20 μαθητές, των ομάδων προσανατολισμού με 15, των ερ-
γαστηρίων με 10.

Στην υπουργό Παιδείας που δηλώνει “Θα ξεκινήσουμε από
την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, για να προχωρήσουμε
εν συνεχεία στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών”, απαντάμε
ότι με απεργία-αποχή θα ακυρώσουμε τα σχέδιά της. 

Δεν θα αφήσουμε να περάσει το σχέδιο της κυβέρνησης της
Ν.Δ. να βάλει τη συνδικαλιστική δράση στο γύψο, με την καθιέ-
ρωση ηλεκτρονικού μητρώου για τα συνδικάτα και ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας για την κήρυξη απεργίας από ένα σωματείο, καταρ-
γώντας τις συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες των σωματείων.

Ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος για να μπορέσουμε
να υπερασπίσουμε ό,τι έχει μείνει από τη δημόσια Παιδεία και
να διεκδικήσουμε πίσω και τα δικαιώματά μας και τα κλεμμένα
των μνημονίων. Χρειάζεται άμεσα να δρομολογήσουμε Γενικές
Συνελεύσεις με αποφάσεις για κλιμακούμενες κινητοποιήσεις
και απεργίες.

Η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας συμμετέχει: Στην αντιφασιστική διαδήλω-
ση, την Τετάρτη 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι, στα 6 χρόνια
από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Επίσης, στην κινητοποί-
ηση στο Εφετείο, με στάση εργασίας τις μέρες απολογίας του
Μιχαλολιάκου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, για να ακουστεί δυ-
νατά η φωνή μας στο δικαστήριο για την καταδίκη όλης της να-
ζιστικής συμμορίας. Στη διαδήλωση την Παρασκευή 20 Σεπτέμ-
βρη 6μμ, στο Σύνταγμα, στην ημέρα δράσης ενάντια στην κλι-
ματική αλλαγή στηρίζοντας το διεθνές κάλεσμα για “να αλλά-
ξουμε τον κόσμο και όχι το κλίμα”. 

Ντίνα Γκαρανέ, μέλος ΔΣ της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Με την ψυχή στο στόμα δεκάδες
χιλιάδες αναπληρωτές έμαθαν
πού πρόκειται να βρεθούν την

επόμενη εκπαιδευτική χρονιά. Εκατοντά-
δες εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν την
Πέμπτη 5/9 και την Παρασκευή 6/9 στις
κεντρικές διευθύνσεις εκπαίδευσης σε
όλη την Ελλάδα προκειμένου να μάθουν
πού θα βρεθούν τη νέα σχολική χρονιά η
οποία ξεκινάει μόλις 6 μέρες αργότερα
την Τετάρτη 11/9.

“Χιλιάδες κενά καλύπτονται τελευταία
στιγμή με κόσμο που παίζει τη ζωή του
ρουλέτα αν και που θα βρεθεί κάθε χρό-
νο ακόμα και για 15 χρόνια. Την Πέμπτη
που περιμέναμε τα αποτελέσματα, έπεσε
το σύστημα και σε όλες τις διευθύνσεις
πανελλαδικά ήμασταν εκατοντάδες άν-
θρωποι στριμωγμένοι και σε ουρές να
δούμε πού θα βρεθούμε να δουλεύουμε
μέσα στη χρονιά.

Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει.
Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι περιμέ-
νουμε εδώ και μια βδομάδα πάνω από
τους υπολογιστές για να δούμε αν και
πού θα δουλέψουμε. Το άγχος, το στρες,
μια πραγματική περιπέτεια για τους εκ-
παιδευτικούς που περνάνε ένα βασανι-
στικό εξευτελισμό. Γι' αυτό όλος αυτός ο
κόσμος τρελαίνεται και εξεγείρεται όπως
έδειξε και πέρσι. Και γι' αυτό πρέπει να
βάλουμε μπροστά ότι συνεχίζουμε την
περσινή μάχη. Να βάλουμε εμείς το ζήτη-
μα των διορισμών στην ατζέντα. Να πιά-
σουμε το περσινό νήμα των κινητοποι-
ήσεων και το προπέρσινο. Η κυβέρνηση
αυτή έχει δείξει τα δόντια της, εμείς πρέ-
πει να απαντήσουμε με απεργίες και κα-
ταλήψεις. Να φέρουμε το θέμα των διο-
ρισμών και της μονιμοποίησης στο κέν-
τρο της πολιτικής ατζέντας. Και να το
φτάσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να νική-
σουμε και να μονιμοποιηθούμε όλοι”

υπογράμμισε ο Νίκος Κουράκης, αναπλη-
ρωτής, μέλος του Δικτύου Αντικαπιταλι-
στών Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”.

Υπεράσπιση του 
δημόσιου σχολείου

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε “Η Τά-
ξη μας” για την έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς αναφέρεται μεταξύ άλλων:
“Η νέα σχολική χρονιά ανοίγει με ανοι-
χτές μάχες στην εκπαίδευση για μαζι-
κούς μόνιμους διορισμούς, με βάση το
πτυχίο και την προϋπηρεσία, αύξηση της
χρηματοδότησης στην Παιδεία, αυξήσεις
στους μισθούς και επαναφορά του ωρα-
ρίου στα επίπεδα του 2013, για την υπε-
ράσπιση του δημόσιου δωρεάν σχολείου,
ανοιχτό σε όλα τα παιδιά, τη λειτουργία
όλων των τμημάτων των σχολείων και την

ακύρωση της αυτοαξιολόγησης της σχο-
λικής μονάδας και του εκπαιδευτικού. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας νέος
γύρος περικοπών στις κοινωνικές δαπά-
νες είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφα-
λίσει τα δώρα που θέλει να κάνει η ΝΔ
στο κεφάλαιο και ταυτόχρονα να βγάλει
τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα. Με
τους αγώνες μας μπορούμε να τους στα-
ματήσουμε. Με το άνοιγμα των σχολείων,
για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε
ό,τι έχει μείνει από τη δημόσια Παιδεία
και για να πάρουμε πίσω δικαιώματα και
κατακτήσεις που μας κλέψανε με τα μνη-
μόνια, χρειάζεται να διεκδικήσουμε από
τα συνδικάτα μας Γενικές Συνελεύσεις με
αποφάσεις για απεργιακές κινητοποι-
ήσεις με διάρκεια και κλιμάκωση”. 

Κ.Μ.

17/1/19, Απεργία εκπαιδευτικών-ΑΔΕΔΥ. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Μπορεί η νέα κυβέρνηση
να μας λέει ότι θα αλλά-
ξει τα πράγματα στα

σχολεία για το καλύτερο, αλλά
μέχρι στιγμής όσα υπόσχεται δεν
έχουν σχέση με αυτό. Για παρά-
δειγμα σε ό,τι αφορά τα μουσικά
και καλλιτεχνικά σχολεία, βασικά
ζητήματα για τα οποία παλεύου-
με χρόνια δε φαίνεται να λύνον-
ται. Από το πιο βασικό, ότι θέλου-
με το απολυτήριό μας να μας
εξασφαλίζει μουσική πιστοποίηση
και να μη χρειάζεται πτυχίο από
ιδιωτικό ωδείο για να συνεχίσου-
με τη μουσική. Η ποιότητα του
μαθήματος στο σχολείο είναι πο-
λύ καλή, αλλά δεν αρκεί σαν χαρ-
τί. 

Το αν έχουμε καθηγητές και αί-
θουσες μουσικής βέβαια είναι το
δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα.

Στο δικό μου σχολείο είναι οκ. Σε
άλλα όμως, όπως του Πειραιά,
δεν υπάρχουν διαμορφωμένες αί-
θουσες μουσικής. Ή σε άλλα
μπορεί τα παιδιά να κάνουν μάθη-
μα στον κήπο! Σοβαρά προβλήμα-
τα υπάρχουν επίσης με τα πούλ-
μαν μεταφοράς και τη σίτιση. Στα
μουσικά πάνε παιδιά από πολύ
διαφορετικές γειτονιές. Το να πε-
ριμένεις τον Οκτώβρη ή και πιο
μετά να έρθει πούλμαν είναι πολύ
μεγάλο ζήτημα. Η μέρα μας ξεκι-
νάει στις 7μμ και γυρνάς σπίτι 4-
4.30μμ. Με τις συγκοινωνίες, φαν-
τάζεστε πόσο μεγαλώνει αυτός ο
χρόνος! Αυτός είναι και ο λόγος
που είναι απαραίτητη η σίτιση.
Και συνήθως είναι αυτό που αργεί
περισσότερο να λυθεί. Όλα αυτά
τα ζητήματα δείχνουν πως αν ένα
παιδί θέλει να ακολουθήσει τη
μουσική στη ζωή του, σημαίνει

πως δεν μπορεί να κάνει τίποτα
άλλο. Μέχρι τις 4.30μμ σχολείο,
μετά ωδείο και φροντιστήριο. Ου-
σιαστικά όλη την ημέρα διάβασμα
και μελέτη. Γιατί δεν ισχύει πως
όλοι οι τελευταίοι νόμοι έχουν
βοηθήσει στο να μειωθούν τα
φροντιστήρια, κάθε άλλο. 

Καταλήψεις
Όσοι λένε πως κάνουμε κατα-

λήψεις για να χάσουμε μάθημα,
κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Ίσα-
ίσα, μας νοιάζει να μη χάνουμε,
ειδικά τα μουσικά, γιατί μένουμε
πίσω. Για παράδειγμα Τρίτη- Πέμ-
πτη έχουμε μουσικά σύνολα, που
παίζουμε όλο το σχολείο μαζί.
Πόσο μάλλον τα παιδιά της τρί-
της που δίνουν πανελλήνιες.
Όταν όμως φτάνει να μην κάνει
κάτι κανείς (διευθυντής, δήμος,
υπουργείο) κάνουμε και καταλή-
ψεις προκειμένου να καταλάβουν
τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Γι' αυτό κιόλας μεγάλο κομμάτι
καθηγητών και γονιών μας στηρί-
ζουν όταν κινητοποιούμαστε. Σαν
μουσικά και καλλιτεχνικά σχο-
λεία, συντονιζόμαστε πάντα στις
κινητοποιήσεις μας. Οργανωνό-
μαστε μέσα από τα 15μελή μας,
τους καθηγητές και τους γονείς.

Ξεκινάμε μια χρονιά που όλα
αυτά θα χρειαστεί και πάλι να τα
διεκδικήσουμε. Και ταυτόχρονα να
παλέψουμε και για άλλα σημαντι-
κά ζητήματα. Όπως είναι η κατα-
στροφή του πλανήτη. Γι' αυτό θα
ξεκινήσουμε στο σχολείο να οργα-
νώνουμε τη διαδήλωση στις 20 Σε-
πτέμβρη, στις 6μμ, στο Σύνταγμα,
τη μέρα που σε όλο τον κόσμο
συντονιζόμαστε ενάντια στην κλι-
ματική αλλαγή. Αλλά θ' αρχίσουμε
και τη συζήτηση για το ρατσισμό
και το φασισμό, για τη διαδήλωση
στο Κερατσίνι στις 18/9 για τη δο-
λοφονία του Φύσσα.

Άλκηστις Σ., Μουσικό Ιλίου
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ΜΑΘΗΤΕΣ
Anticapitalista
Ξεκινάμε 
τη χρονιά
διαδηλώνοντας

“Η νέα κυβέρνηση της δεξιάς
και η υπουργός Ν. Κεραμέ-
ως ήταν από πάντα οι πιο

βασικοί υποστηρικτές της διάλυσης της
δημόσιας Παιδείας για να την ιδιωτικο-
ποίησουν και να βγάζουν κέρδη” αναφέ-
ρουν στην προκήρυξη που κυκλοφο-
ρούν οι μαθητές Αnticapitalista.

“Τα παραδείγματα άπειρα. Υπάρχουν
19 χιλιάδες λιγότεροι μόνιμοι καθηγητές
και 11 χιλιάδες λιγότεροι δάσκαλοι από
τις ανάγκες μας! Εκατοντάδες σχολεία
χωρίς θέρμανση και φαγητό. Την ίδια
στιγμή που ο Μητσοτάκης παραγγέλνει
πολεμικές φρεγάτες που κοστίζουν δι-
σεκατομμύρια... Ενδεικτικό του τi ετοι-
μάζουν ήταν η πρώτη επίθεση που έκα-
νε η ΝΔ μέσα στο καλοκαίρι, η κατάργη-
ση του Πανεπιστημιακού Ασύλου. 

Ξεκινάμε τη χρονιά οργανώνοντας τις
μάχες και την απάντησή μας! Παλεύον-
τας για μια Παιδεία στα δικά μας κι όχι
στα δικά τους μέτρα. Θέλουμε ελεύθε-
ρη πρόσβαση σε όλα τα Πανεπιστήμια
αντί γι’αυτό το εξοντωτικό και ανταγωνι-
στικό σύστημα εξετάσεων. Οι επιθέσεις
τους είναι ταξικές, χτυπάνε πιο πολύ
τους φτωχούς μαθητές. Καμία σκέψη
για επαναφορά της βάσης του 10, αύξη-
ση της χρηματοδότησης τώρα! Θέλουμε
ανοιχτά σχολεία για όλους ανεξαρτήτως
εθνικότητας ή φυλής. Χαρτιά και ιθαγέ-
νεια σε όλα τα παιδιά! Κλειστά σχολεία
μόνο για τους φασίστες.

Στις 18 Σεπτέμβρη διαδηλώνουμε μα-
ζικά στο Κερατσίνι στις 5.30μμ στην οδό
Παύλου Φύσσα στην πρώτη μεγάλη αν-
τιφασιστική- αντιρατσιστική διαδήλωση.
Μαθητές, καθηγητές μπλοκάραμε τις
εθνικιστικές καταλήψεις πέρυσι το Νο-
έμβρη, παλέψαμε να μπουν τα προσφυ-
γόπουλα στα σχολεία, αποτρέψαμε κά-
θε προσπάθεια να χύνουν οι φασίστες
το δηλητήριό τους μέσα κι έξω από τα
σχολεία. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε
σ' αυτό το δρόμο πόσο μάλλον τώρα με
μια ακραία ρατσιστική κυβέρνηση απέ-
ναντί μας!

Δύο μέρες μετά, στις 20 Σεπτέμβρη
διαδηλώνουμε στις 6μμ στο Σύνταγμα
για το κλίμα. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας
με το κίνημα διεθνώς που παλεύει ενάν-
τια στην καταστροφή του πλάνήτη. Ch-
ange the system not the climate είναι το
κεντρικό σύνθημα των διαδηλώσεων
που ξεκίνησαν συμμαθητές μας στην
Ευρώπη πέρυσι! Ελάτε να οργανώσου-
με μαζί αυτές τις μάχες και να παλέψου-
με για μια άλλη κοινωνία όπου οι ζωές
μας κι ο πλανήτης ολόκληρος θα είναι
πάνω από τα κέρδη τους. Οργανωθείτε
μαζί μας!”.

Κάθε φορά που αλλάζει
κυβέρνηση αλλάζει κι
ένας νόμος για την

Παιδεία. Κάθε φορά τους νοι-
άζει η εκπαίδευσή μας αλλά
ποτέ δεν δίνουν περισσότερα
λεφτά για να λειτουργήσουν
τα σχολεία μας. Αντίθετα κά-
θε χρόνο τα λεφτά μειώνονται και τα προβλή-
ματα μεγαλώνουν. Λιγότεροι καθηγητές, ανα-
πληρωτές οι περισσότεροι, σχολεία που
έχουν ζημιές και δεν φτιάχνονται ποτέ, αλλα-
γές στα μαθήματα που προωθούν την παπα-
γαλία κι όχι τη γνώση.

Η Κεραμέως, η νέα υπουργός Παιδείας ξε-
κίνησε τη θητεία της με μια επίθεση. Στο πανε-
πιστημιακό άσυλο. Πήρε ήδη απαντήσεις από
τους φοιτητές με διαδηλώσεις και το καλοκαί-
ρι και στη ΔΕΘ. Θα χρειαστεί να πάρει απάν-
τηση και από το μαθητικό κίνημα. Κι αυτό γιατί
πριν καν ανοίξουν τα σχολεία, δήλωσε σε εφη-
μερίδες κλπ ότι ετοιμάζει νέα μέτρα. Σε μερι-
κούς μήνες λέει θα φέρει νέο νομοσχέδιο.

Τα δύο πιο βασικά προβλήματα που έχουν
βγει είναι σε σχέση με τις πανελλήνιες και με
το μάθημα Ιστορίας. Η ΝΔ σκέφτεται να ξανα-
φέρει τη βάση του 10 για την είσοδο στις σχο-
λές. Δηλαδή αν γράψεις κάτω από 10, δεν
περνάς πουθενά. Λες και φταίνε οι μαθητές.
Για τα παιδιά δηλαδή που δεν έχουν δυνατό-
τητα για φροντιστήρια ή που δουλεύουν και
δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν, θα χαλάει
όλη τους η ζωή από μερικές εξετάσεις. 

Δεν είναι τυχαίο το πώς μπαίνουν τα θέμα-
τα. Υπάρχει η λεγόμενη διαβάθμιση θεμάτων
αλλά κάθε χρόνο, ανάλογα με το ποιες σχο-
λές έχουν μεγαλύτερη προσφορά, υπάρχουν
μαθήματα που είναι σχεδόν αδύνατο να γρά-
ψεις όντως καλά. Και τι φτιάχνει την προσφο-
ρά των σχολών; Το αν μπορούν να λειτουργή-
σουν ή αν θέλει η κυβέρνηση να τις κλείσει.
Μας βάζουν να φτιάξουμε μηχανογραφικό τον
Οκτώβρη για να ξέρουν πώς θα πάνε οι προτι-
μήσεις και μετά τον Ιούνη μπορεί να πετσοκό-
ψουν μια ολόκληρη κατεύθυνση. Είναι μια με-
γάλη επίθεση ειδικά στα πιο φτωχά παιδιά
που δεν πρέπει να την αφήσουμε.

Το άλλο είναι αυτό που είπε για τη “δια-
μόρφωση εθνικής συνείδησης μέσα από το
μάθημα ιστορίας”. Αναρωτιέμαι που θα πάει
αυτό. Αν τα βιβλία μας επί ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δε
γράφανε τίποτα για τη σύγχρονη ιστορία, με
τη δεξιά τί θα γράφουν; Κάνουμε βυζαντινή
και αρχαία ιστορία αλλά τίποτα τωρινό. Η Ρώ-
σικη Επανάσταση, ο φασισμός και ο Χίτλερ, ο
εμφύλιος ή η Χούντα και το Πολυτεχνείο. Χί-
λια δυο ζητήματα που θα μας βοηθούσαν να
ξέρουμε αυτά που έζησαν οι πρόσφατες γε-
νιές και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Εκτός αν
υπάρχει κανένας καθηγητής που να θέλει. Με
τόση ύλη βέβαια, που να προλάβουν…

Δηλητήριο 
Πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε όλα αυτά.

Γιατί “εθνική συνείδηση” όπως την εννοούν αυ-

τοί σημαίνει ρατσισμός, σημαίνει “η μακεδονία
είναι ελληνική” και όλα αυτά που τόσα χρόνια
παλεύουμε να μη μας δηλητηριάσουν. Έχουμε
στην πράξη να τα αλλάξουμε αυτά. Παλεύον-
τας ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό. Οι
μαθητές, ειδικά του Πειραιά, χρειάζεται να ορ-
γανώσουμε πολύ μαζικά τη διαδήλωση στις 18
Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι, 6 χρόνια από τη δο-
λοφονία του Παύλου από τη Χρυσή Αυγή. Αλλά
και τη διεθνή διαδήλωση ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή στις 20 Σεπτέμβρη. 

Σαν μαθητές Anticapitalista βγάζουμε προ-
κήρυξη για να μιλήσουμε με τους συμμαθητές
και τους καθηγητές μας και να οργανώσουμε
τις πρώτες μάχες απέναντι στη δεξιά! Και να
συνεχίσουμε όποτε αποφασίσουν να φέρουν
νέους νόμους για εμάς χωρίς εμάς

Γιάννης Α., 9ο ΓΕΛ Πειραιά, Μαθητές Anticapitalista

MOΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

18/3/19, Μαθητική διαδήλωση

ΚΕΡΑΜΕΩΣ Επίθεση 
στους φτωχούς μαθητές
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Στη μαζική άρνηση των εργαζόμενων
της Τράπεζας Πειραιώς σκοντάφτει το

σχέδιο της εργοδοσίας για μεταφορά
τους στη νέα εταιρία διαχείρισης δανείων
(RBU) που σύστησε μαζί με τη σουηδική
Intrum. 

Το σχέδιο για εθελοντική - και όχι υπο-
χρεωτική - μεταφορά εργαζομένων στη
νέα εταιρία είχε καταλήξει μετά από συμ-
φωνία της ΟΤΟΕ με την Τράπεζα Πειραι-
ώς και υπό το βάρος των επανειλημμένων
απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζο-
μένων τη φετινή άνοιξη. Ωστόσο η συμ-
φωνία άφηνε μια σειρά ζητήματα εκκρε-
μή. Για παράδειγμα η συμφωνία δεν περι-
λαμβάνει την υπογραφή της Intrum αφή-
νοντας τη σουηδική εταιρία εκτός δε-
σμεύσεων απέναντι στους εργαζόμενους,
όπως το αν θα έχουν τα δικαιώματα του
τραπεζοϋπαλληλικού κλάδου, το αν θα
προχωρήσει σε αντικατάστασή τους από
νέους “φτηνότερους” εργαζόμενους στο
κοντινό μέλλον κλπ. 

“Η Τράπεζα, χρησιμοποιώντας όλα τα
όπλα, μετά την άρνηση μεγάλης μερίδας
των εργαζομένων να μεταβεί στο νέο σχή-
μα, εξαπέλυσε ένα κύμα πιέσεων, εκφοβι-
σμού, εκβιαστικών διλημμάτων” καταγγέ-
λει το Συνδικαλιστικό Δίκτυο των εργαζό-
μενων στις Τράπεζες. “Οι πιέσεις που
ασκήθηκαν σε συναδέλφους που εργά-
ζονται στα RBU, οι οποίοι κλήθηκαν εν μέ-
σω των αδειών του καλοκαιριού να απο-
φασίσουν εντός 7 ημερολογιακών ημερών
για το εργασιακό τους μέλλον είχαν σκο-
πό τη δημιουργία κλίματος φόβου και πα-
νικού. Όσο για τους ενοικιαζόμενους ερ-
γαζόμενους και τους εργαζόμενους της
PDS η μεταφορά τους θα είναι υποχρεω-
τική χωρίς δικαίωμα έκφρασης της βού-
λησης τους ή μάλλον όποιος εναντιωθεί
θα απολύεται... Σήμερα, η διοίκηση της
τράπεζας εμφανίζεται έτοιμη να αμφισβη-
τήσει την συμφωνία που υπέγραψαν με
την ΟΤΟΕ στο σκέλος του εθελοντικού.
Αν η τράπεζα μπορεί να αμφισβητήσει σή-
μερα την εθελοντική μεταφορά στη νέα
εταιρεία, τι εμποδίζει αύριο τη νέα εται-
ρεία να αμφισβητήσει και όλους τους άλ-
λους όρους;” επισημαίνει και προτείνει το
κάλεσμα σύσκεψης των πρωτοβάθμιων
σωματείων με την ΟΤΟΕ καθώς και την
προκήρυξη προειδοποιητικής απεργίας.

Σε μια συνέλευση με σχεδόν καθολική
συμμετοχή οι εργαζόμενοι της Εθνι-

κής Ασφαλιστικής αποφάσισαν με ποσο-
στό 91.42% την προκήρυξη κινητοποιήσε-
ων, μετά την άκαρπη συνάντηση του σω-
ματείου με τη διοίκηση. 

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν υπογραφή
νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβα-
σης με αυξήσεις. Όπως ανακοίνωσε ο
Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφα-
λιστικής, οι ημερομηνίες των απεργιακών
κινητοποιήσεων θα ανακοινωθούν τις επό-
μενες ημέρες.

Όχι άλλοι
νεκροί 
εργάτες

Ένα ακόμα εργατικό
ατύχημα στο Βιομηχα-

νικό Πάρκο Προσοτσάνης
στη Δράμα. Ένας ακόμα
νεκρός εργάτης, 25 χρο-
νών, στις εγκαταστάσεις
του εργοστασίου επεξερ-
γασίας μαρμάρου της εται-
ρείας Giannakis Marble της
οικογένειας Γιαννάκη. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες
των συναδέλφων του, το
χειριστήριο του άτυχου ερ-
γάτη μπλόκαρε με συνέ-
πεια να καταπλακωθεί από
μαρμάρινο όγκο και να χά-
σει τη ζωή του. Ο θάνατος
αυτός προστίθεται στη μα-
κριά λίστα θανατηφόρων
ατυχημάτων στα λατομεία
μαρμάρου της Δράμας,
ενώ είναι το τρίτο τον τε-
λευταίο χρόνο. 

Περιστατικά που μόνο
τυχαία δεν είναι. Όπως κα-
ταγγέλλει το Εργατικό Κέν-
τρο Δράμας, η συγκεκριμέ-
νη επιχείρηση δεν λαμβάνει
κανένα μέτρο για την υγεία
και την ασφάλεια των εργα-
ζομένων. Επιπλέον δεν
υπάρχει έλεγχος από το
κράτος αφού καμία κυβέρ-
νηση δεν έχει θεσπίσει και
λειτουργήσει παράρτημα
της Επιθεώρησης Μεταλ-
λείων, που είναι πάγιο αίτη-
μα των συνδικάτων του
μαρμάρου. Για τα αφεντι-
κά, τα μέτρα Υγιεινής &
Ασφάλειας, τα Μέσα Ατομι-
κής Προστασίας, η συντή-
ρηση των μηχανημάτων εί-
ναι εμπόδια στην κερδοφο-
ρία τους. Η εντατικοποίηση
στους χώρους δουλειάς
κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη
την κατάσταση, οι εργάτες
γίνονται αναλώσιμοι.

Η Δράμα προβάλλεται
ως το success story της
Βόρειας Ελλάδας με τη
βιομηχανική περιοχή αλλά
και προσφάτως τον τουρι-
σμό. Η πολυπόθητη ανά-
πτυξη που ευαγγελίζεται η
κυβέρνηση περνάει πάνω
από το αίμα των εργατών.
Ας μην θρηνήσουμε άλλους
νεκρούς της τάξης μας.
Βαθιά συλλυπητήρια στην
οικογένεια και τους οι-
κείους του.

Κωνσταντίνος 
Γιαννακτσής

Προκλητικά κυβερνητικά
δώρα στα αφεντικά
Αυτόν τον καιρό και με αρχή την αμέσως επομέ-

νη των εκλογών ο κόσμος της εργασίας γίνε-
ται μάρτυρας μιας πρωτοφανούς επίθεσης

της νέας κυβέρνησης σε όποια κατάκτηση με αγώνα
και μάχη είχε κερδίσει το προηγούμενο διάστημα. 

Η αρχή έγινε πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της
υπογραφής του νέου υπουργού Εργασίας κ. Βρού-
τση στο πρωτόκολλο ορκωμοσίας του, με την κατάρ-
γηση της Ειδικής Γραμματείας και του Ενιαίου Διοι-
κητικού Τομέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
και την υπαγωγή του ΣΕΠΕ σε μια νεοϊδρυθείσα Γενι-
κή Διεύθυνση Εργασίας, μαζί με άλλα ετερόκλητα
τομεακά αντικείμενα, εντελώς άσχετα με την απο-
στολή του. Μία κίνηση ξεκάθαρης υποβάθμισης του
ρόλου και του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας και μια στρατηγική επιλογή αποδόμησης του
κύριου ελεγκτικού μηχανισμού της αγοράς εργασίας
και βασικού πυλώνα προστασίας των θεμελιωδών ερ-
γασιακών δικαιωμάτων. 

Η λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
ως ελεγκτικού μηχανισμού παρουσιάζει ιδιαιτερότη-
τες που απαιτούν ευελιξία, άμεση δράση και αντί-
δραση και ένα αυτόνομο ΣΕΠΕ, με ενιαίο διοικητικό
τομέα, με ισχυρή κεντρική υπηρεσία και κατά τόπους
περιφερειακές μονάδες, ούτως ώστε η δράση του να
είναι αποτελεσματική και να συμβαδίζει με τις ρα-
γδαία μεταβαλλόμενες εργασιακές σχέσεις. Η μετα-
τροπή της Ειδικής Γραμματείας σε Γενική Διεύθυνση
ή άλλου τύπου γραφειοκρατική δομή όχι μόνο δε συ-
νιστά αναβάθμιση αλλά αντιθέτως, δυσχεραίνει το
έργο του και καθηλώνει τη δράση του.

Η συνέχεια ήρθε με την κατάργηση μιας σειράς
διατάξεων που, αν και δεν παρείχαν απόλυτη και
αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων, βρι-
σκόταν στην σωστή κατεύθυνση. Πρώτα και κύρια
καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 48 του Ν.
4611/19 που καθιέρωνε την υποχρέωση ύπαρξης βά-
σιμου λόγου για την καταγγελία σύμβασης εργαζο-
μένου και μετέφερε το βάρος της απόδειξης του βά-
σιμου λόγου στον εργοδότη. Με αυτόν τον τρόπο δό-

θηκε ελεύθερο στους εργοδότες να προβαίνουν σε
απολύσεις εργαζομένων, χωρίς την αναγραφή του
λόγου απόλυσης και να απολύουν για οποιαδήποτε
αιτία, με τον απολυμένο να είναι υποχρεωμένος να
αποδείξει ότι δεν υπάρχει βάσιμος λόγος ή ότι η
απόλυση είναι καταχρηστική. 

Με την ίδια τροπολογία καταργήθηκε η διάταξη
που αφορούσε στην συνευθύνη κυρίου του έργου
και εργολάβου ή εργολάβου και υπεργολάβου για τις
οφειλές του εργολάβου ή του υπεργολάβου προς
τους εργαζόμενους (άρθρο 9 Ν. 4554/18). Μια ρύθμι-
ση που έδινε μια ακόμη δυνατότητα στον εργαζόμε-
νο που ο εργοδότης του (εργολάβος ή υπεργολά-
βος) του όφειλε δεδουλευμένα, υπερωρίες, άδειες,
δώρα κλπ. να αναζητά την ικανοποίησή του και από
τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο, που κατά τεκ-
μήριο είναι και το ισχυρότερο οικονομικά μέρος. 

Η αποδόμηση συνεχίστηκε με την κατάργηση της
διάταξης του άρθρου 58 του Ν. 4611/2019 που καθιέ-
ρωνε την αναστολή των αποσβεστικών προθεσμιών
για την κατάθεση αγωγής για ακύρωση της απόλυσης
και για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης,
όσο χρόνο διαρκεί η εργατική διαφορά ενώπιον της
Επιθεώρησης Εργασίας. Μια ρύθμιση που και κύρος
και βαρύτητα προσέδιδε στη διαδικασία της εργατι-
κής διαφοράς, αλλά και πρόσφερε περισσότερο χρό-
νο στον προσφεύγοντα εργαζόμενο να περιμένει την
άποψη της Επιθεώρησης και στη συνέχεια να προ-
σφύγει δικαστικά έχοντας όμως άθικτες τις προθε-
σμίες (τρίμηνο ή εξάμηνο αντίστοιχα) χωρίς τον κίνδυ-
νο να χάσει το δικαίωμά του στη δικαστική προστασία.

Αυτή η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και την
προστασία τους αποσκοπεί, όπως είναι ξεκάθαρο,
στην ενίσχυση της θέσης των εργοδοτών και του κε-
φαλαίου απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Αυτόν
όμως τον κόσμο της εργασίας θα βρουν μπροστά
τους εκείνοι που απεργάζονται την απελευθέρωση
των εργασιακών σχέσεων και την αποδόμηση της
προστασίας των εργαζομένων. 

Μάνθος Ασλανίδης, εργαζόμενος ΣΕΠΕ

ΙΑΣΩ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας την Τρίτη 17/9, 4μμ, έξω

από το ΙΑΣΩ, καλεί το Σωματείο
Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών
Αθήνας. 

Αφορμή για την κινητοποίηση
είναι οι άθλιες συνθήκες στις
οποίες δουλεύουν οι εργαζόμε-
νοι στο μικροβιολογικό εργαστή-
ριο του νοσοκομείου. Το εργα-
στήριο λειτουργεί σε κλειστό χώ-
ρο χωρίς επαρκή εξαερισμό (δεν
υπάρχει ούτε ένα παράθυρο).
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο χώ-
ρος που στεγάζονται τα κεντρικά
εργαστήρια του ΙΑΣΩ λειτουρ-
γούσε ως πάρκινγκ αυτοκινήτων.
Για να εξοικονομηθεί δηλαδή χώ-
ρος, το πάρκινγκ έγινε Μικροβιο-
λογικό Εργαστήριο στο οποίο ερ-
γάζονται 30 εργαζόμενοι. 

Το σωματείο καλεί σε γενική
συνέλευση τη Δευτέρα 30/9,
στις 5μμ, στο Εργατικό Κέντρο
Αθήνας.

STOP στις απολύσεις
Οι εφοπλιστές παρά την τεράστια κερδοφορία
τους και τη μηδενική φορολογία, δεν διστάζουν

να προχωρούν σε απολύσεις όπως αυτές στη Minoan που κατήγγειλε
πρόσφατα ο Σύλλογος Υπαλλήλων Γραφείων και Πρακτορείων Μινωι-
κών Γραμμών.

“Οι Μινωικές Γραμμές προχώρησαν μέσα σε ενάμιση μήνα σε 14 απο-
λύσεις συναδέλφων με πολυετή προϋπηρεσία, εντελώς αυθαίρετα και με
μοναδικό κριτήριο το κέρδος της εταιρείας... Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Μι-
νωικών Γραμμών ΑΝΕ και θυγατρικών αυτής, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι
δεν θα ανεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Η αντίδρασή μας θα είναι άμεση
και σκληρή. Απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψη των συναδέλφων. Δεν
θα υποχωρήσουμε” ξεκαθαρίζουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι. 

Το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων που έχει πραγματο-
ποιήσει η Nokia στην Ελλάδα, καταγγέλει το σωμα-

τείο ότι ετοιμάζει η γνωστή εταιρία τηλεπικοινωνιών. 

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο εργαζομένων, η διοίκηση του διεμήνυσε
ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα απολυθούν 60 εργαζόμενοι. Μάλιστα
σύμφωνα με την καταγγελία, η Nokia Hellas πρότεινε στους εργαζόμενους
να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρία. “Ο
αγώνας ενάντια σε αυτές τις απολύσεις είναι ο ίδιος αγώνας αξιοπρέπειας
και ανάγκης με τον αγώνα μας για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Ερ-
γασίας” τονίζει το σωματείο προαναγγέλοντας κινητοποιήσεις. 

MINOAN

NOKIA
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Σε πραγματική πανωλεθρία για τη
ναζιστική συμμορία εξελίσσονται
και οι απολογίες των κατηγορού-

μενων για τη δολοφονική επίθεση στους
Αιγύπτιους αλιεργάτες στο Πέραμα. Τη
Δευτέρα 9/9 (376η) και την Τρίτη 10/9
(377η), στις πρώτες δυο συνεδριάσεις
του δικαστηρίου μετά τις καλοκαιρινές
διακοπές κατέθεσαν οι τέσσερις από
τους πέντε κατηγορούμενους. 

Μάταια οι κατηγορούμενοι Δημήτρης
Αγριόγιαννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς
Μαριάς και Παπαδόπουλος Κωνσταντί-
νος, ακολουθώντας ίδια υπερασπιστική
γραμμή προσπάθησαν να αποδείξουν ότι
ούτε ήταν παρόντες στο σημείο της δο-
λοφονικής επίθεσης, ούτε ήταν μέλη της
Χ.Α. Το πέμπτο κατηγορούμενο μέλος ο
πυρηνάρχης του Περάματος Αναστάσιος
Πανταζής, κατηγορούμενος και στην
υπόθεση της επίθεσης στο ΠΑΜΕ, ήταν
να απολογηθεί αμέσως μετά τον Παπαδό-
πουλο την Τρίτη 10/9, όμως με την επί-
κληση έλλειψης δικηγόρου ανέβαλε την
απολογία του για μια ακόμα μέρα.

Οι αντιφάσεις τους ήταν εξευτελιστι-
κές καθώς προσπαθούσαν να αποποι-
ηθούν ακόμα και τις ίδιες τους τις κατα-
θέσεις. “Ξέρετε τι έχετε πει στην προ-
ηγούμενη κατάθεσή σας; Έχετε πρόβλη-
μα μνήμης; Αν ναι, να μας φέρετε χαρτί
γιατρού να σας απαλλάξουμε”, ανέφερε
η πρόεδρος Λεπενιώτη όταν ο πρώτος
από τους κατηγορούμενους Αγριογιάν-
νης προσπαθούσε να εξηγήσει πως συ-
νελήφθη στις 3:30 το βράδυ -είκοσι λε-
πτά μετά την επίθεση- μαζί με τους υπό-
λοιπους στη λεωφόρο Σχιστού. 

Με γελοίες δικαιολογίες προσπάθησε
να εξηγήσει γιατί αναιρεί την κατάθεση
που έδωσε στις ανακρίτριες Ι. Κλάπα και
Μ. Δημητροπούλου, όπου παραδεχόταν
ότι ο Πανταζής και ο Ευγενικός την ημέ-
ρα της σύλληψής τους φόραγαν μπλού-
ζες της Χρυσής Αυγής -“τις οποίες γύρι-
σαν ανάποδα στο τμήμα για να μην φαί-
νεται το λογότυπο”- (όπως κατέθεσε και
η αστυφύλακας Πολυχρονίδου που τους
προσήγαγε) ενώ είχε ξεχάσει και την
αναφορά του πως “ο Πανταζής τους ζή-
τησε να αλληλοκαλυφθούν”.

Στο ίδιο μοτίβο και ο Ευγενικός προ-
σπάθησε να πείσει το δικαστήριο πως εί-

ναι ένας φιλήσυχος εργαζόμενος στην
εταιρία του Πανταζή, ο οποίος ψήφισε
κάποια στιγμή Χρυσή Αυγή και βρέθηκε
σε κάποια εκδήλωση της ναζιστικής συ-
μορίας σε ξενοδοχείο της Αθήνας και σε
μια ομιλία στο Περιβολάκι της Νίκαιας. 

Όμως ούτε αυτός μπορούσε να δώσει
πραγματική εξήγηση του πώς βρέθηκε
στη λεωφόρο Σχιστού, ούτε γιατί οι Αι-
γύπτιοι Αλιεργάτες τον αναγνώρισαν. Ει-
δικά για τον Πανταζή ο Ευγενικός διέρ-
ρηξε τα ιμάτιά του ότι δεν ήταν χρυσαυ-
γίτης και ότι “στιγματίστηκε άδικα”. Μό-
νο που το δικαστήριο έχει δει άπειρες
φωτογραφίες του Πανταζή να ηγείται
του τάγματος εφόδου του Περάματος
και έχει ακούσει σε τηλεφωνικές συνομι-
λίες το Λαγό να εγκωμιάζει τον “Τασά-
ρα” (Τάσος Πανταζής) για τις επιθέσεις
που έχει διαπράξει στην περιοχή.

Δικαιολογίες
“Ήμουν ακόμα παιδί”, “δεν ξέρω και

γω πως γράφτηκαν όλα αυτά”, “με απεί-
λησαν ότι θα βρεθώ στις στρατιωτικές
φυλακές”, ήταν κάποιες από τις αξιολύ-
πητες δικαιολογίες του Μαριά που επί-
σης αναίρεσε την υπογεγραμμένη κατά-
θεσή του στις ανακρίτριες, με την οποία
παραδεχόταν ότι Πανταζής και Ευγενι-
κός φόραγαν μπλούζες της ΧΑ την ημέ-

ρα της επίθεσης και την ώρα της σύλλη-
ψής τους. “Δεν ήμουν μέλος της ΧΑ και
δεν γνωρίζω αν οποιοσδήποτε από τους
συγκατηγορούμενούς μου ήταν μέλος
της ΧΑ”, δήλωσε ο Μαριάς με μισοκακό-
μοιρο ύφος την ίδια ώρα που δεν μπο-
ρούσε να εξηγήσει πώς βρέθηκε το τη-
λέφωνό του στην μυστική λίστα μελών
στον υπολογιστή του Πανταζή.

Για τυχαία βόλτα βραδυνή στο Πέρα-
μα που κατέληξε σε λάθος σύλληψη μί-
λησε και ο Παπαδόπουλος που επίσης
αρνήθηκε την κατάθεσή του στις ανακρί-
τριες. Φυσικά δεν μπόρεσε να εξηγήσει
πως και γιατί ο πρώτος δικηγόρος που
βρέθηκε για να τους υπερασπιστεί το
βράδυ της επίθεσης στο ΑΤ Κερατσινίου
ήταν ο απεσταλμένος της ΧΑ δικηγόρος
Νικολαϊδης. Και προσπαθώντας να δι-
καιολογήσει γιατί βρίσκεται σε φωτο-
γραφίες ανάμεσα στα μέλη του πυρήνα
Περάματος ο Παπαδόπουλος έκανε άλ-
λη μια ιδιαίτερα σημαντική παραδοχή:
“Φόραγα τη μπλούζα με αντίτιμο 25 ευ-
ρώ”, δήλωσε στο δικαστήριο.

“Και μόνο που τους βλέπω στο σκαμνί
να τρέμουν, νιώθω μια τεράστια ικανο-
ποίηση”, δήλωσε ο Αμπουζίντ Εμπάρακ
που ήταν στο ακροατήριο. Στο πλάι του
ήταν όπως πάντα η Μάγδα Φύσσα.

Κυριάκος Μπάνος

• Τη Δευτέρα 16/9 θα πραγματοποιηθεί η δίκη σε δεύτερο
βαθμό του πρώην βουλευτή της ΧΑ Δ. Κουκούτση, στο Ζ
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στην Ευελπίδων (κτήριο
8 αιθ.4). Ο Κουκούτσης είχε επιτεθεί σε αντιπροσωπεία δια-
δηλωτών που κατέθεταν στη Βουλή ψήφισμα ενάντια στον
Ξένιο Δία το 2012 και δυο ημέρες μετά ξεκίνησε εκστρατεία
συκοφάντησης χαρακτηρίζοντας τον Π. Κωνσταντίνου «εμ-
πρηστή της Μαρφίν». Πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε 15
μήνες με αναστολή.

• Την Τρίτη 17/9 στο κτήριο 9 της Ευελπίδων γίνεται η δίκη με
κατηγορούμενη την Κατερίνα Πατρικίου, ύστερα από μήνυση
που είχε υποβάλει τον Γενάρη του 2015 ο υποψήφιος της Χ.Α
Αθ. Κουράκος.Την ημέρα των εκλογών, τάγματα εφόδου της
Χρυσής Αυγής προσπαθούσαν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο
της Αριστεράς. Παρότι ήταν οι ίδιοι που πραγματοποιούσαν τις
επιθέσεις, είχαν το θράσος να καταθέσουν μήνυση εις βάρος
της Κατερίνας Πατρικίου, μέλος του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
πρώην δημοτικής συμβούλου με την Ανυπότακτη Πετρούπολη.

Οθάνατος του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα,  ήταν μόλις
63 ετών, είναι μία τραγική απώλεια που μας γεμί-
ζει θλίψη αλλά και οργή. 

Οργή γιατί δεν ήταν η καρδιά του που πρόδωσε τον
Λαυρέντη αλλά οι εγκληματικές περικοπές στο Σύστημα
Υγείας που αφήνουν τα Κέντρα Υγείας χωρίς ασθενοφό-
ρα του ΕΚΑΒ. Αν το Κ.Υ. στον Αλμυρό Μαγνησίας είχε
ασφενοφόρο θα πήγαινε έγκαιρα στο κοντινό Πτελεό,
όπου και έμενε ο Λαυρέντης όταν έπαθε το καρδιακό
επεισόδιο, και το πιο πιθανόν θα ήταν να εξακολουθούσε
να ζούσε. Το ασθενοφόρο, όμως, από το Βόλο χρειάστη-
κε τρείς ώρες από την ώρα κλήσης της κόρης του. Πίσω
από τις υποκριτικές ανακοινώσεις του Μητσοτάκη, αλλά
και του Τσίπρα, υπάρχει μία θλιβερή πραγματικότητα πε-
ρικοπών και διάλυσης της δημόσιας Υγείας που κυριολε-
κτικά σκοτώνει.

Ο Λ. Μαχαιρίτσας ξεκίνησε να τραγουδάει, στα πρώτα
χρόνια της μεταπολίτευσης, αντάρτικα παρέα με τον εμ-
βληματικό Πάνο Τζαβέλα στη «Συντροφιά». Το 1976 δημι-
ουργεί με τον Παύλο Κικριλή και τον Τάκη Βασαλάκη το
συγκρότημα P.L.J. που στο δεύτερο τους δίσκο, το 1983,
θα μετονομαστούν σε «Τερμίτες» και θα δημιουργήσουν
αίσθηση στα μουσικά πράγματα δημιουργώντας ένα με-
γάλο κοινό, κυρίως νεολαία. Είναι η εποχή της άνθησης
των ελληνικών rock και new wave συγκροτημάτων. 

Αξέχαστα
Για μία σειρά λόγους, οι "Τερμίτες" διαλύονται και ο

Λαυρέντης, το 1989, ξεκινά τη προσωπική του διαδρομή
ως συνθέτης και ερμηνευτής. Το τι έκανε τα τελευταία 30
χρόνια είναι λίγο πολύ σε όλες και όλους γνωστά. Ποιος
μπορεί να ξεχάσει την ταύτιση της νεολαίας και την οργή
των καραβανάδων με το «Διδυμότειχο Μπλουζ»; Ο Λαυ-
ρέντης, ανεξάρτητα αν κάποιος ήταν ή δεν ήταν θαυμα-
στής της αισθητικής και των τραγουδιών του, συμπερι-
λαμβάνεται σε ένα σύνολο καλλιτεχνών που χαρακτήρι-
σαν με το έργο τους τη μουσική σκηνή της Ελλάδας από
τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 και κυρίως τις δεκαετίες
του ‘80 και ‘90. 

Ο Λαυρέντης αγαπούσε τη μουσική αλλά ταυτόχρονα
ήταν και ένας ενεργός αγωνιστής στη πλευρά των κατα-
πιεσμένων και της αριστεράς. Ακόμα και στο αποκορύ-
φωμα της ευρείας αποδοχής του δεν σταμάτησε να μι-
λάει, στα τραγούδια του και στις συνεντεύξεις του, υπέρ
των κοινωνικών δικαιωμάτων και αγώνων, δεν εξαργύρω-
σε την αναγνωρισιμότητα και το έργο του με θέσεις και
αξιώματα, δεν φοβήκε να χάσει ακροατήριο. Αντίθετα
για 30 χρόνια ήταν πάντα παρών στα φεστιβάλ κάθε αρι-
στερής νεολαϊστικής οργάνωσης ή σε κάθε συναυλία
αλληλεγγύης που τον καλούσαν. Στη τελευταία ανάρτη-
ση του στο fb, στις 27/8, είχε μία φωτό από την επίθεση
των ΜΑΤ του Μητσοτάκη στους πρόσφυγες στα Εξάρ-
χεια που δείχνει ένα ΜΑΤατζή να κλωτσά μία πεσμένη
μετανάστρια και με λεζάντα: "Τι είναι αυτό ρεεε?" Αυτό
είναι που θέλουμε να ανατρέψουμε...

Γιώργος Ράγκος

Από την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

“Για άλλη μια φορά, χθες το βράδυ, το Κέντρο Υγείας
Αλμυρού, δεν είχε βάρδια. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για
επείγον περιστατικό από την περιοχή Πτελεό Μαγνησίας
στις 04:27 το πρωί. Αμέσως κινητή ιατρική μονάδα ξεκί-
νησε από τον Βόλο, η απόσταση είναι 70 χλμ με μεγάλο
μέρος της διαδρομής να είναι επαρχιακός δρόμος. ...

Υπάρχουν 3 Ασθενοφόρα στη βάρδια στο ΕΚΑΒ Βόλου
που δεν προλαβαίνουν να καλύψουν και τις ανάγκες των
ορεινών περιοχών καθώς οι αποστάσεις είναι δυσπρόσιτες
και μεγάλες. Όταν δεν διαθέτουν ασθενοφόρα τα Κέντρα
Υγείας και καλούν ασθενοφόρο από το σταθμό του ΕΚΑΒ
Βόλου οι διακομιδές καθυστερούν έως και 4 ώρες”.

Οργή και θλίψη 
για το θάνατο 
του Λαυρέντη

Στα δικαστήρια ενάντια στους φασίστες

Οι “ατρόμητοι” νεοναζί
φοβήθηκαν τις ανακρίτριες...

Ο Παπαδόπουλος, τρίτος από δεξιά, 
σε φωτό που βρέθηκε στον σκληρό δίσκο του Πατέλη (αναγνωστέο έγγραφο 378)
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ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 12/9
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13/9
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  
Βενιζέλου και Έβρου  6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 7μμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Σκλαβενίτης
(Τζον Κένεντυ) 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
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  14/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Μετρό Πανόρμου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 11πμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 6μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μεσ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Πλατεία Πατριάρχου 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ 
Αριστοτέλους και Εγνατία 3μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 10.30πμ

Εξορμήσεις
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9
Στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Τα ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το κλίμα
Ομιλήτρια: Έλενα Νενεκούμη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το κλίμα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 καφέ Βενέτης 8μμ
Μαζική πανεργατική διαδήλωση στη ΔΕΘ -
συνεχίζουμε
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 Goody’s 7.30μμ
Μαζική πανεργατική διαδήλωση στη ΔΕΘ -
συνεχίζουμε
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 καφέ Βαβέλ 6.30μμ
Μαζική πανεργατική διαδήλωση στη ΔΕΘ -
συνεχίζουμε
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 Goody’s 6.30μμ
Μαζική πανεργατική διαδήλωση στη ΔΕΘ -
συνεχίζουμε
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 καφέ Sweet Home 7μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Γιώργος Γλαβάς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ. Τερψιθέας) 7μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Παναγιώτης Σιμιτσόπουλος

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 
γρ. δημοτικού σχήματος Ανταρσύα 8μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τη ΔΕΘ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 
καφέ Ντεζά, Φωκίωνος 7.30μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικολάου) 7μμ
Αυτοί θέλουν αλλά έχουν δυσκολίες, κι
εμείς δεν τους αφήνουμε
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9
καφέ Rewind (Αγ.Λαύρας) 7.30μμ
Οργανώνουμε την παγκόσμια μέρα δράσης
ενάντια στην κλιματική αλλαγή στις 20/9
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/9 καφέ Γωγώ 8μμ
Οργανώνουμε τις 18 Σεπτέμβρη και τη συ-
νέχεια
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Γωγώ 8μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση

Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 καφέ Δωδώνη 7μμ
Οργανώνουμε τις 18/9 και τις 20/9
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 δημαρχείο 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο 
στην πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Φιλιώ Φραγκάκου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 
καφέ Γέφυρες 7μμ
Αυτοί θέλουν αλλά έχουν δυσκολίες, 
κι εμείς δεν τους αφήνουμε
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 καφέ Ζωή 8μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 
καφέ Γιώτης 8μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 καφέ Μπαράκα 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 καφέ Κομπόης 7μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλητής: Μάνος Μανουσαρίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
Πέμπτη 12/9 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Οργανώνουμε τις μάχες του Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΟΦΟΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 καφέ Coffee Land 7μμ
Να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το κλίμα
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΒΟΛΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/9 Θόλος 6μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλητής: Μάνος Voador
• ΠΕΜΠΤΗ 19/9 Θόλος 6μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 καφέ Σπίριτ 7μμ
Φυσικά ρέματα
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Μαζική πανεργατική διαδήλωση 
στη ΔΕΘ - συνεχίζουμε
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/9 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Οργανώνουμε τις μάχες για τις 18 
και τις 20 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος
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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

τέτοια 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 εργα 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 κα-
θε 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 τε-
λειω 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



Φέτος κλείνουν τριάντα χρόνια από τις
επαναστάσεις στην Ανατολική Ευρώπη
που γκρέμισαν το Τείχος του Βερολί-

νου, τσάκισαν τις σταλινικές δικτατορίες στην
Ανατολική Ευρώπη, διέλυσαν την Ρωσική (Σο-
βιετική στο όνομα) Αυτοκρατορία και τερμάτι-
σαν τον Ψυχρό Πόλεμο.

Το 1989 ήταν μια ιστορική χρονιά. Άνοιξε με
μια συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση του
στρατηγού Γιαρουζέλσκι και την “Αλληλεγγύη”
στην Πολωνία που κατάργησε το μονοπώλιο
της εξουσίας του Πολωνικού Εργατικού Κόμ-
ματος (όπως ονομαζόταν επίσημα το Κομμου-
νιστικό Κόμμα). Και έκλεισε με μια μαζική εξέ-
γερση στη Ρουμανία που ανάγκασε τον Νικο-
λάε Τσαουσέσκου, τον γενικό γραμματέα του
Κομμουνιστικού Κόμματος, να διαφύγει με ελι-
κόπτερο από την ταράτσα των κεντρικών γρα-
φείων του κόμματος στο Βουκουρέστι για να
αποφύγει την οργή των διαδηλωτών που είχαν
σπάσει τον αστυνομικό κλοιό και είχαν εισβάλ-
λει στο κτίριο. Σε μια απελπισμένη προσπά-
θεια να περιοριστεί η εξέγερση το καθεστώς
συνέλαβε λίγες ώρες αργότερα τον Τσαουσέ-
σκου και τον έστειλε στο εκτελεστικό απόσπα-
σμα. Αλλά τίποτα δεν μπορούσε πια να σταμα-
τήσει τη ροή της ιστορίας.

Το 1989 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Η
Ανατολική Ευρώπη είχε περάσει από τα μέσα
της δεκαετίας του 1940 στη σφαίρα επιρροής
της Ρωσίας με τη μυστική συμφωνία ανάμεσα
στους ηγέτες των νικητών του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου -τον πρωθυπουργό της Βρετανίας
Ουίνστον Τσόρτσιλ, τον γενικό γραμματέα του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής
Ένωσης (ΚΚΣΕ) Ιωσήφ Στάλιν και τον πρό-
εδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Φράνκλιν Ρούσβελτ. Το 1948 κυριολεκτικά σε
μια νύχτα η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ανατολική
Γερμανία, η Τσεχοσλοβακία, η Βουλγαρία, η
Ρουμανία έγιναν “σοσιαλιστικές”. Η απελευθέ-
ρωση της εργατικής τάξης, έγραφε κάποτε ο
Μαρξ, είναι έργο της ίδιας. Ή των τανκς του
“κόκκινου στρατού” διόρθωναν τώρα τον
Μαρξ οι απολογητές του σταλινισμού.

Στην πραγματικότητα βέβαια ο “υπαρκτός
σοσιαλισμός” δεν είχε καμιά απολύτως σχέση
ούτε με την απελευθέρωση της εργατικής τά-
ξης, ούτε με τον μαρξισμό. Οι κοινωνίες της
Ανατολικής Ευρώπης διέφεραν ελάχιστα από
τις κοινωνίες της δύσης. Ήταν καθεστώτα
κρατικού καπιταλισμού. Οι βιομηχανίες, τα με-
γάλα καταστήματα, οι τράπεζες, οι μεγάλες
επιχειρήσεις -όλα- ανήκαν στο κράτος. Ιδιώτες
καπιταλιστές δεν υπήρχαν. Αλλά αυτό δεν σή-
μαινε ότι δεν υπήρχε άρχουσα τάξη. Τον ρόλο
των ιδιωτών καπιταλιστών τον έπαιζε στον
“υπαρκτό σοσιαλισμό” η κρατική, κομματική
γραφειοκρατία, η “νομενκλατούρα” όπως την
αποκαλούσε ο κόσμος στις χώρες αυτές. Τα
προνόμιά τους δεν τα αντλούσαν από την ιδιο-
κτησία των μέσων παραγωγής αλλά από τον
έλεγχο των μέσων παραγωγής -που ανήκαν
νομικά στο κράτος. Ο διευθυντής ενός μεγά-
λου εργοστασίου είχε τις ίδιες εξουσίες που
είχε και ο ιδιοκτήτης ενός αντίστοιχου μεγά-
λου εργοστασίου στη δύση. Και τα προνόμιά
του ήταν αντίστοιχα. Και το μίσος των εργα-
τών “του” ήταν παρόμοιο.

Αντίσταση και κρίση
Η Ανατολική Ευρώπη έχει πίσω της ένα με-

γάλο -και άγνωστο ή δυσφημισμένο- παρελθόν
αντίστασης ενάντια στην εκμετάλλευση, την
καταπίεση και τα προκλητικά προνόμια της νο-

μενκλατούρας. Το 1953, τη χρονιά που πέθανε
ο Στάλιν, εξεγέρθηκαν οι εργάτες της Ανατολι-
κής Γερμανίας. Το 1956 ξεσηκώθηκε η Ουγγα-
ρία και η Πολωνία. Το 1968 η Τσεχοσλοβακία.
Όλες αυτές οι εξεγέρσεις πνίγηκαν στο αίμα.
Στην Ουγγαρία ο “υπαρκτός σοσιαλισμός” σώ-
θηκε το 1956 από τα ρωσικά τανκς. Και το ίδιο
έγινε το 1968, με την καταστολή της “Άνοιξης
της Πράγας” στην Τσεχοσλοβακία. Στη Δύση η
ψυχροπολεμική προπαγάνδα προσπαθούσε να
αξιοποιήσει αυτά τα επεισόδια για να στηρίξει
τον μύθο του “ελεύθερου κόσμου”. Στην πραγ-
ματικότητα βέβαια η δικτατορίες της Λατινικής
Αμερικής (ή της Ελλάδας και της Τουρκίας για
να έρθουμε στη γειτονιά μας) δεν είχαν να ζη-
λέψουν τίποτα από τα καθεστώτα του Τσαου-
σέσκου στην Ρουμανία ή του Στρατηγού Για-
ρουζέλσκι στην Πολωνία.

Τη δεκαετία του 1980 οι οικονομίες των χω-
ρών του “υπαρκτού σοσιαλισμού” άρχισαν (με
καθυστέρηση μερικών χρόνων από τη δύση)
να βυθίζονται στην κρίση. Το 1986 ο νέος τότε
γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΣΕ Μιχαήλ Γκορμπατσόφ προσπάθησε να
μεταρρυθμίσει τη ρωσική οικονομία με τις
συνταγές της Μάργκαρετ Θάτσερ: με την
στροφή προς την ελεύθερη αγορά. Αντί να
σώσουν, όμως, την οικονομία από την κρίση
τα προγράμματα του Γκορμπατσόφ -η περε-
στρόικα (ανασυγκρότηση) και η γκλάσνοστ
(διαφάνεια)- κατάφεραν μόνο να την μεταφέ-
ρουν από το οικονομικό στο πολιτικό επίπεδο:
η νομενκλατούρα διασπάστηκε, οι εργάτες άρ-
χισαν να απεργούν όχι μόνο για τους μισθούς
αλλά και για τις ελευθερίες τους και οι κατα-
πιεσμένες επί δεκαετίες εθνότητες άρχισαν να
εξεγείρονται. Η αναταραχή απλώθηκε γρήγο-
ρα σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.

Την αρχή την έκαναν οι εργάτες της Πολω-
νίας: το 1988 έπιασαν ξανά το νήμα των απερ-
γιών και του ελεύθερου συνδικάτου “Αλληλεγ-
γύη” (Solidarnosc) που είχε κόψει τον Δεκέμ-
βρη του 1981 με το πραξικόπημά του ο Για-
ρουζέλσκι. Ο φόβος της Ρωσικής επέμβασης
είχε ωθήσει στις αρχές της δεκαετίας του
1980 την ηγεσία της “Αλληλεγγύης” σε μια πο-

λιτική “αυτοπεριορισμού” που είχε όμως τα
αντίθετα αποτελέσματα: την οδήγησε στον
αφοπλισμό και τελικά στην ήττα. Το 1988,
όμως, η Ρωσία ήταν προφανές ότι δεν είχε
πλέον τη δυνατότητα να επέμβει. Αυτή τη φο-
ρά αντί να κλείσει στις φυλακές τους “στασια-
στές”, ο Γιαρουζέλσκι άνοιξε μυστικά διάλογο
μαζί τους. Το αποτέλεσμα ήταν η συμφωνία
για την κατάργηση του μονοπωλίου της εξου-
σίας από το Κομμουνιστικό Κόμμα που υπο-
γράφτηκε στις αρχές του 1989. Ο μονόλιθος
είχε πλέον ραγίσει.

Χιονοστιβάδα
Τον Μάρτιο του 1989, μαζικές αντικαθεστω-

τικές διαδηλώσεις συνταράσσουν την “ημέρα
της ανεξαρτησίας” την Ουγγαρία. Τρομοκρα-
τημένο το καθεστώς υπόσχεται ελεύθερες
εκλογές σε ένα μήνα. Ο Ίμρε Νάγκι, ο εκτελε-
σμένος το 1958 πρωθυπουργός της επανά-
στασης του 1956 αποκαθίσταται (και κηδεύε-
ται ξανά, αυτή τη φορά με τιμές). Τα σύνορα
Ουγγαρίας – Αυστρίας ανοίγουν για πρώτη
φορά ύστερα από πενήντα σχεδόν χρόνια.

Τον Απρίλη ξεσηκώνεται η Γεωργία, μια από
τις δημοκρατίες τότε ακόμα της Ένωσης Σο-
βιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Τον Ιού-
λη απεργούν χιλιάδες ανθρακωρύχοι στην ίδια
τη Ρωσία. Τον Αύγουστο τεράστιες διαδηλώ-
σεις υπέρ της ανεξαρτησίας πλημμυρίζουν
τους δρόμους της Λετονίας, της Εσθονίας και
της Λιθουανίας.

Ύστερα ήρθε η σειρά της Ανατολικής Γερμα-
νίας. Η “Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμα-
νίας” (ΛΔΓ) όπως ήταν το επίσημο όνομά της εί-
χε δημιουργηθεί το 1949 στα εδάφη της “ρωσι-
κής ζώνης κατοχής” (η Γερμανία είχε χωριστεί
μετά την ήττα στον πόλεμο σε τέσσερις ζώνες

που ελέγχονταν η καθεμία από μια από τις με-
γάλες “συμμαχικές” δυνάμεις). Το 1961, ύστε-
ρα από ένα κύμα φυγής προς τη Δύση, η ΛΔΓ
έκλεισε τα σύνορά της με την υπόλοιπη Γερμα-
νία με ένα Τείχος. Τον Αύγουστο του 1989, ένα
νέο κύμα φυγής χτύπησε την Ανατολική Γερμα-
νία – αυτή τη φορά μέσω των ανοιχτών πλέον
συνόρων της Ουγγαρίας προς την Αυστρία.

Τη Δευτέρα 4 Σεπτέμβρη του 1989, ένα τε-
ράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στην πλατεία
Καρλ Μαρξ της Λειψίας με αιτήματα “διαβατή-
ριο” για όλες τις χώρες του κόσμου, την κα-
τάργηση του μονοπωλίου της εξουσίας από το
κομμουνιστικό κόμμα (SED) και ελεύθερες
εκλογές. Η διαδήλωση είχε οργανωθεί εβδο-
μάδες πριν, από τις μικρές ομάδες της αντιπο-
λίτευσης και κύκλους της εκκλησίας. Η επιτυ-
χία της συγκέντρωσης (η αστυνομία δεν τόλ-
μησε να επέμβει) είχε σαν αποτέλεσμα να γί-
νουν οι “διαδηλώσεις της Δευτέρας” θεσμός
για τους επόμενους μήνες σε ολόκληρη την
Ανατολική Γερμανία. Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρί-

ου, οι διαδηλωτές στην πλα-
τεία Καρλ Μαρξ ξεπέρασαν
τις 70 χιλιάδες. Δυο ημέρες
αργότερα, ο Έρικ Χόνεκερ,
έδωσε ύστερα από 18 χρόνια
στην εξουσία, την παραίτησή
του. Στις 9 Νοεμβρίου του
1989, η νέα κυβέρνηση του
Έγκον Κρέντς ανακοίνωσε το
άνοιγμα των συνόρων ανάμε-
σα στις δυο Γερμανίες. Αλλά
ο κόσμος δεν περίμενε: το
ίδιο βράδυ το Τείχος του Βε-
ρολίνου έπεσε. Οι εικόνες
από εκείνο το βράδυ, με εκα-
τοντάδες διαδηλωτές και από

τις δυο Γερμανίες να πανηγυρίζουν, σκαρφα-
λωμένοι πάνω στον μέχρι χθες τρομαχτικό
φράχτη, έχουν μείνει στην ιστορία.

Η κληρονομιά του 1989
Ο πρωταγωνιστής των επαναστάσεων που

διέλυσαν το 1989 τη Ρωσική Αυτοκρατορία
ήταν παντού η εργατική τάξη. Το αποτέλεσμα
όμως δεν δικαίωσε τις προσδοκίες της. Τα κα-
θεστώτα κατέρρευσαν αλλά οι εργάτες ήταν
πολύ ανοργάνωτοι για να μπορέσουν να καλύ-
ψουν οι ίδιοι το κενό που άφηνε πίσω της η κα-
τάρρευση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι παλιές
άρχουσες τάξεις κατάφεραν να σώσουν σχε-
δόν παντού και την κυριαρχία τους και τα προ-
νόμιά τους. Οι σημερινοί φοβεροί “ολιγάρχες”
της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν είναι παρά
οι απόγονοι της παλιάς νομενκλατούρας της
εποχής του Μπρέζνιεφ και του Γκορμπατσόφ.
Οι αλλαγές σχεδόν παντού περιορίστηκαν σε
απλές μεταπολιτεύσεις.

Οι απολογητές του σταλινισμού χρησιμοποι-
ούν αυτή την αποτυχία για να συκοφαντήσουν
τις επαναστάσεις του 1989 -που τις θεωρούν
ούτε λίγο ούτε πολύ σαν δάκτυλο της Δύσης
που γκρέμισε τον “υπαρκτό σοσιαλισμό”.
Όμως μεταπολιτεύσεις έχουν γίνει και σε πολ-
λές χώρες του “δυτικού κόσμου”. Το ξέρουμε
καλά εδώ στην Ελλάδα. Άραγε η εξέγερση του
Πολυτεχνείου που γκρέμισε τη Χούντα αλλά
δεν ανέτρεψε τον καπιταλισμό ήταν υποκινού-
μενη από κάποιον “δάκτυλο”; Το 1989 επιβε-
βαίωσε άλλη μια φορά ότι την αλλαγή της κοι-
νωνίας μπορούν να την φέρουν μόνο οι εργά-
τες, όχι τα τανκς και οι γραφειοκράτες.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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1989-Το τέλος του “υπαρκτού”

Στη διπλανή φωτό, γιορτασμός για τα 40 χρόνια της
Λ.Δ. Γερμανίας τον Οκτώβρη 1989. Λίγο αργότερα το
καθεστώς κατέρρευσε.



Μια μεγάλη υποχώρηση
έκανε η κυβέρνηση του
Χονγκ Κονγκ την περα-

σμένη Τετάρτη, μετά από τρεις
μήνες μαζικών κινητοποιήσεων. Η
επικεφαλής της κυβέρνησης, Κάρι
Λαμ, δήλωσε ότι αποσύρει ολο-
κληρωτικά το νόμο που υπήρξε
αφορμή για την τεράστια κοινωνι-
κή έκρηξη. Ο νόμος θα επέτρεπε
στο καθεστώς της ηπειρωτικής Κί-
νας να απαιτεί τη μεταφορά “υπό-
πτων” από το Χονγκ Κονγκ για να
δικαστούν κάτω από τον έλεγχο
του Πεκίνου. Ο κόσμος του Χονγκ
Κονγκ είδε αυτό το νόμο σαν απει-
λή για περιορισμό των κάπως πιο
διευρυμένων δημοκρατικών ελευ-
θεριών που έχουν οι κάτοικοι της
πρώην αποικίας συγκριτικά με την
ηπειρωτική Κίνα.

Από τις πρώτες βδομάδες κατέ-
βηκαν στους δρόμους σχεδόν δύο
εκατομμύρια άνθρωποι, πάνω από
το ένα τέταρτο του συνολικού
πληθυσμού του Χονγκ Κονγκ. Η
Κάρι Λαμ αναγκάστηκε πολύ γρή-
γορα να παγώσει την εφαρμογή
του νόμου, όχι όμως και να τον
αποσύρει εντελώς. Το κίνημα αντί
να σταματήσει, ριζοσπαστικοποι-
ήθηκε. Εξελίχθηκαν δύο απεργίες,
καταλήφθηκε το αεροδρόμιο, έγι-
ναν μεγάλης κλίμακας συγκρού-
σεις με την αστυνομία.

Τώρα το μεγαλύτερο μέρος του
κινήματος λέει πως δεν σταματάει
επειδή η Λαμ απέσυρε το νόμο,
γιατί τα αιτήματα που είχαν συγ-
κροτήσει το κίνημα από τον Ιούνη
ήταν πέντε και όχι μόνο ένα. Τα
υπόλοιπα τέσσερα είναι να γίνει
ανεξάρτητη έρευνα για την αστυ-
νομική βία, να δοθεί αμνηστία σε
όσους διώκονται ή φυλακίστηκαν,
παραίτηση της Λαμ και καθολική
ψηφοφορία. Το σαββατοκύριακο
συνεχίστηκαν μαζικές κινητοποι-
ήσεις, ενώ τη Δευτέρα μαθητές
και μαθήτριες προχώρησαν σε
αποχή από το σχολείο και σχημά-
τισαν ανθρώπινες αλυσίδες περι-
κυκλώνοντας τα σχολεία τους.

Δυνάμεις
Τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν

στις ακροδεξιές και φιλοϊμπεριαλι-
στικές δυνάμεις που παρεμβαί-
νουν στο κίνημα του Χονγκ Κονγκ.
Τους αρέσει να αναπαράγουν το
ξωφλημένο στερεότυπο ότι αυτό
που θέλει ο κόσμος που ξεσηκώ-
νεται κατά της “κομμουνιστικής”
στο όνομα Κίνας είναι να ζήσει το
“αμερικάνικο όνειρο”. Υπάρχουν
τρία προβλήματα με αυτή την
“ανάλυση”.

Πρώτον, πρόκειται για το ίδιο
ακριβώς επιχείρημα που χρησιμο-
ποιεί η κυβέρνηση της Κίνας. Το
Πεκίνο ισχυρίζεται πως οι διαδη-
λωτές είναι πιόνια ξένων δυνάμε-
ων. Οι λίγοι που ανεμίζουν αμερι-
κάνικες σημαίες στις διαδηλώσεις
ούτε εκφράζουν αλλά ούτε βοηθά-

νε το κίνημα.
Δεύτερον, ο κόσμος στο Χονγκ

Κονγκ δεν μπορεί να αγωνίζεται
για “ελεύθερη αγορά” όπως έλε-
γαν 30 χρόνια νωρίτερα για τον
κόσμο της Ανατολικής Ευρώπης,
γιατί πιο ελεύθερη αγορά από το
Χονγκ Κονγκ δεν υπάρχει. Πρόκει-
ται για καπιταλιστικό παράδεισο,
τόσο για τις κινέζικες εταιρείες
που βγαίνουν προς τα έξω, όσο
και για τις πολυεθνικές της Δύσης
που χρησιμοποιούν το Χονγκ
Κονγκ σαν βάση για πρόσβαση
στην Κίνα και σε άλλες χώρες της
Ανατολικής Ασίας. 

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ
εκλέγεται από ένα σώμα 1200
εκλεκτόρων, όχι με καθολική ψη-
φοφορία. Οι εκλέκτορες είναι στη
μεγάλη τους πλειοψηφία εκπρό-
σωποι των καπιταλιστών και της
μεγαλοαστικής τάξης και παίρ-
νουν το δικαίωμα ψήφου κατευθεί-
αν από τις διοικήσεις των εταιρει-
ών: βιομήχανοι, ξενοδόχοι, τραπε-
ζίτες. Μαζί τους ψηφίζουν τα ανώ-
τατα στρώματα των δημόσιων
υπάλληλων, αξιωματούχοι των
κρατικών μηχανισμών και άλλοι
διορισμένοι από το Πεκίνο. Οι με-
γαλοϊδιοκτήτες ακινήτων έχουν
ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο. Την

ίδια στιγμή η εργατική τάξη υπο-
φέρει σε συνθήκες της πιο ακρι-
βής στέγασης σε ολόκληρο τον
αναπτυγμένο κόσμο. Σύμφωνα με
το πρακτορείο Bloomberg, το
Χονγκ Κονγκ είναι η πιο ακριβή
πόλη και για να αγοράσεις και για
να νοικιάσεις σπίτι. Για να αγορά-
σει ένα μέσο ζευγάρι εργαζόμε-
νων σπίτι θα έπρεπε να αποταμι-
εύει ολόκληρο το μισθό του για 21
χρόνια. Είναι δηλαδή αδύνατο. Ο
αντίστοιχος χρόνος στο Λος Άν-
τζελες είναι 9 χρόνια.

Πάλη ιδεών
Τρίτον, όπως σε όλα τα μαζικά

κινήματα, εξελίσσεται μια πάλη
ιδεών και πολιτικών δυνάμεων στο
εσωτερικό του. Τις τελευταίες μέ-
ρες, μετά την υποχώρηση της
Λαμ, βγήκαν στο προσκήνιο αυτοί
που ζητάνε από τις ΗΠΑ να επιβά-
λουν κυρώσεις στην Κίνα για την
καταστολή στο Χονγκ Κονγκ. 

Ο Λαμ Τσι Λιουνγκ, επαναστά-
της σοσιαλιστής στο Χονγκ Κονγκ,
εξηγεί πως: “Οι ακροδεξιοί νατιβι-
στές που υιοθετούν τον σοβινισμό
του Χονγκ Κονγκ είχαν κάποια
επιρροή στη διάρκεια του κινήμα-
τος του 2014 και τα δύο χρόνια
που ακολούθησαν. Στο σημερινό

κίνημα, ωστόσο, είναι πιο αδύνα-
μοι και οργανωτικά και σε ικανότη-
τα να κινητοποιούν, παρόλο που
σε ιδεολογικό επίπεδο συνεχίζουν
να ασκούν επιρροή σε κάποιους
νέους ανθρώπους… Επιτίθενται
στον κόσμο από την ηπειρωτική
Κίνα με ξενοφοβικούς όρους, ή
σηκώνουν ακόμη και την αποικια-
κή σημαία της Βρετανίας ή την
αμερικάνικη.”

Φυσικά αυτές οι δυνάμεις δεν
έχουν τίποτα να πουν στον κόσμο
που κατεβαίνει οργισμένος για τη
ζωή του, για τη φτώχεια και την
αναγκαστική διαβίωση σε σπίτια-
σπιρτόκουτα. Ούτε μπορούν να
βάλουν σε κίνηση την πραγματική
δύναμη που μπορεί να τα βάλει με
το καθεστώς του Πεκίνου, τον
απλό κόσμο στις πόλεις της κυ-
ρίως Κίνας που ζει σε παρόμοιες ή
και χειρότερες συνθήκες. Αυτός
εξάλλου είναι και ο βασικός φό-
βος της κυβέρνησης της Κίνας
απέναντι στο κίνημα του Χονγκ
Κονγκ. Όχι ότι θα της κλεψουν το
Χονγκ Κονγκ οι δυτικοί ιμπεριαλι-
στές, αλλά ότι θα μεταδοθεί ο ιός
της εξέγερσης στις εργατουπό-
λεις της Σεντσέν, της Καντόνας ή
του Πεκίνου.

Νίκος Λούντος
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ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Η κυβέρνηση υποχωρεί, 
το κίνημα συνεχίζει

Από εκλογική αναμέτρηση σε αναμέ-
τρηση, το γερμανικό πολιτικό σύ-
στημα επιβεβαιώνει ότι δεν σταμα-

τάει η κατάπτωσή του. Την 1η του Σεπτέμ-
βρη έγιναν εκλογές σε δύο ομοσπονδιακά
κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμα-
νίας, το Βραδεμβούργο και τη Σαξονία. 12
μονάδες αθροιστικά έχασαν το χριστιανο-
δημοκρατικό CDU και το σοσιαλδημοκρα-
τικό SPD στη Σαξονία. 13 μονάδες έχασαν
στο Βραδεμβούργο. Στα τέλη Οκτώβρη
ακολουθεί η επίσης πρώην “Ανατολική”
Θουριγγία, όπου και εκεί οι δημοσκοπή-
σεις προβλέπουν ανάλογα αποτελέσματα. 

Η Γερμανία συνεχίζει στον αυτόματο πι-
λότο της συγκυβέρνησης CDU και SPD,
ενός μεγάλου συνασπισμού που γίνεται
όμως ολοένα και μικρότερος και πιο αδύ-
ναμος. Οι ευρωεκλογές είχαν τσακίσει το
SPD. Από το ιστορικό χαμηλό του 20%
στις τελευταίες εθνικές εκλογές έπεσε κά-
τω από 16% τον Ιούνη. Η ηγεσία του πα-
ραιτήθηκε, και πλέον διοικείται από “επι-
τροπή”, τουλάχιστον μέχρι την πρώτη βδο-
μάδα του Δεκέμβρη. Τώρα έσπασε και τα
χαμηλά των χαμηλών ρεκόρ. Στη Σαξονία
βγήκε 5ο κόμμα με 7,7%. Αν οι ειδικοί δεν
κάνουν λάθος, είναι το χαμηλότερο ποσο-
στό του SPD σε οποιεσδήποτε εκλογές
ομοσπονδιακού κρατιδίου στην ιστορία. 

Η ενοποίηση απέτυχε
Η πτώση του CDU δεν είναι τόσο κατα-

στροφική, αλλά είναι μεγάλη. Στη Σαξο-
νία, όπου είναι παντοδύναμο από τότε
που ενοποιήθηκε η Ανατολική με τη Δυτι-
κή Γερμανία, έχασε πάνω από 7 μονάδες.
Στο Βραδεμβούργο η πτώση των 7,5 μο-
νάδων είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, γιατί
εκεί το CDU βρισκόταν στην αντιπολίτευ-
ση. Του χρόνου η Γερμανία θα γιόρταζε
τα 30 χρόνια της ενοποίησής της, αλλά
αυτό που έχει επανέλθει στη συζήτηση εί-
ναι πώς η ενοποίηση όχι μόνο οικονομικά
αλλά και πολιτικά απέτυχε, και τα αποτε-
λέσματα στα ομοσπονδιακά κρατίδια της
Ανατολής το αποδεικνύουν.

Όλη αυτή η κατάρρευση των πυλώνων
της πολιτικής σταθερότητας της ατμομη-
χανής της ΕΕ έρχεται την ώρα που η κεν-
τρική τράπεζα της Γερμανίας, Μπούντε-
σμπανκ, προβλέπει ότι η οικονομία θα βρί-
σκεται σε ύφεση το επόμενο τρίμηνο.
Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, μεί-
ωση των εξαγωγών, περιορισμός των πα-
ραγγελιών στα εργοστάσια από χώρες
εκτός ΕΕ. Αυτά ήταν τα οικονομικά νέα
όλο το καλοκαίρι για τη Γερμανία, που
επιβεβαιώνονται και το φθινόπωρο. Τα τε-
ράστια διλήμματα οικονομικής πολιτικής
πέφτουν πάνω σε μια πολιτική ηγεσία πο-

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Πολιτική 
κρίση 
με βάθος

2/9, Αποχή μαθητριών στο Χονγκ Κονγκ. Φωτό: AP/Kim Cheung
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ΙΤΑΛΙΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Οι “έξυπνοι” χειρισμοί στρώνουν
το δρόμο στην (ακρο)δεξιά
Η Βρετανία πλέον ξεπέρασε

την Ιταλία και κρατάει τα
σκήπτρα του πιο διαλυμέ-

νου πολιτικού συστήματος για
αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα.
Βρίσκονται, ωστόσο, σε εξέλιξη
προσπάθειες για λύσεις που
έχουν παραλληλισμό μεταξύ τους
και για τις δύο χώρες υπό κυβερ-
νητική κρίση.

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικος

Την περασμένη βδομάδα ανέ-
λαβε καινούργια κυβέρνηση στη
Ρώμη. Πρόκειται για μια συμμαχία
του κινήματος των Πέντε Αστέ-
ρων, ενός κόμματος που εκφρά-
ζεται ανοιχτά κατά του κατεστη-
μένου, και του κεντροαριστερού
Δημοκρατικού Κόμματος (PD),
ενός κόμματος από το βαθύ κατε-
στημένο. Οι εξελίξεις έρχονται
μετά την κατάρρευση της προ-
ηγούμενης συμμαχίας μεταξύ των
Πέντε Αστέρων (5Α) και της ακρο-
δεξιάς Λέγκας του Ματέο Σαλβίνι.

Οι ηγέτες και των 5Α και του
PD καταγγέλλον τον Σαλβίνι ως
“βάρβαρο”. Βάρβαρος είναι σί-
γουρα, πρώτα και κύρια λόγω της
άγριας, ρατσιστικής εκστρατείας
του εναντίον των μεταναστών.
Όμως το δρόμο τού τον είχαν
ανοίξει οι αντι-μεταναστευτικές
πολιτικές της προηγούμενης κυ-
βέρνησης του PD.

Εξάλλου, υπάρχει ελάχιστη συ-
νοχή μεταξύ του PD, κόμματος
έντονα νεοφιλελεύθερου και φι-
λο-ΕΕ, και των ιστορικά ευρωσκε-
πτικιστικών Πέντε Αστέρων, οι
οποίοι ήρθαν στην εξουσία κα-
ταγγέλλοντας τη λιτότητα που
επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Ένας
σχολιαστής περιγράφει τις πολιτι-
κές της νέας κυβέρνησης ως “τε-
χνοκρατικό λαϊκισμό”. Αλλά θα εί-
ναι δύσκολο να συνδυαστούν οι
δεσμεύσεις των 5Α για πιο γενναί-
ες κοινωνικές πολιτικές με τις αν-
τίστοιχες δεσμεύσεις του PD για
“δημοσιονομική υπευθυνότητα”
και για τεμενάδες μπροστά στην
ΕΕ.

Αυτό που τους φέρνει μαζί είναι
κυρίως ο φόβος προς τον Σαλβίνι.
Η Λέγκα προηγείται στις δημο-
σκοπήσεις με πάνω από 30%. Ο
Σαλβίνι έσπασε τη συμμαχία με
τους 5Α για να επιβάλει εκλογές
στις οποίες οι 5Α θα έχαναν πολ-

λές έδρες ενώ η Λέγκα θα γινό-
ταν το κυρίαρχο κόμμα. Η νέα κυ-
βέρνηση είναι πρωτίστως ένα μέ-
σο για να πάρει παράταση αυτή η
ανατροπή.

Το αστείο είναι ότι κάτι παρό-
μοιο αρχίζει να διαφαίνεται στη
Βρετανία. Η παρανοϊκή μέθοδος
της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόν-
σον βασίζεται στην προσπάθεια
να πεταχτεί η Βρετανία εκτός ΕΕ
στις 31 Οκτώβρη σε συνδυασμό
με κοινοβουλευτικές εκλογές κον-
τά σε εκείνη την ημερομηνία που
θα μπορούσαν να δώσουν πλει-
οψηφία στον Τζόνσον. 

Το σκεπτικό πίσω από αυτή τη
στρατηγική φαίνεται να προέρχε-
ται από τον σύμβουλο του Τζόν-
σον, Ντόμινικ Κάμινγκς, οργανωτή
της επίσημης εκστρατείας για την
έξοδο από την ΕΕ στο δημοψήφι-
σμα του 2016. Ο Κάμινγκς πι-
στεύει πως το Μέσα ή Έξω από
την ΕΕ μετατρέπεται στη βασική
διαχωριστική γραμμή στην κοινή
γνώμη. Κατά συνέπεια, η μετατρο-
πή των Τόρηδων στο αδιαμφισβή-
τητα αντι-ΕΕ κόμμα αναδεικνύεται
σε κλειδί για την εκλογική επιτυ-
χία. Η διαγραφή φιλο-Ευρωπαίων
βαρόνων όπως ο Κεν Κλαρκ και ο
Νίκολας Σόαμς βοηθάει σε αυτή
την προσπάθεια αναβάπτισης.
Μια προσπάθεια που θα μετέτρε-
πε τους Τόρηδες σε κάτι που θα
αρχίζει να μοιάζει με ακροδεξιό
κόμμα, όπως η Λέγκα.

Το Εργατικό Κόμμα προχωράει
σε ολοένα μεγαλύτερο συντονι-

σμό με τα υπέρ της παραμονής
στην ΕΕ κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, τους Φιλελεύθερους, τους
Σκοτσέζους εθνικιστές, το ουαλι-
κό κόμμα ανεξαρτησίας και με αν-
τάρτες βουλευτές των Τόρηδων
για να μπλοκάρει αυτή τη στρατη-
γική. Πρώτα, πέρασαν ένα νόμο
που αναγκάζει τον Τζόνσον να επι-
διώξει ακόμη μια παράταση για το
Μπρέξιτ, αν δεν καταφέρει και-
νούργια συμφωνία με την ΕΕ ως
τις 31 Οκτώβρη. Δεύτερον, αρ-
νούνται να ψηφίσουν υπέρ της
πρόωρης προσφυγής στις κάλπες
ώστε να επιλυθεί η κοινοβουλευτι-
κή κρίση, αν πρώτα ο Τζόνσον δεν
έχει πάρει αυτήν την παράταση.

Στροφή 180 μοιρών
Ο Τζέρεμι Κόρμπιν ως τώρα

δεν είχε σταματήσει να ζητάει
εκλογές, συνεπώς πρόκειται για
στροφή 180 μοιρών. Το πρόβλη-
μα του να κάνεις συμμαχίες με
νεοφιλελεύθερους του κατεστη-
μένου ενάντια στη δεξιά είναι ότι
στην πραγματικότητα έτσι μπορεί
να δυναμώσει η δεξιά. Η νέα κυ-
βέρνηση στη Ρώμη αφήνει το
Σαλβίνι ελεύθερο να καταγγέλλει
την κατάρρευση των 5Α στην αγ-
καλιά της παλιάς συμμορίας που
κακοδιοίκησε την Ιταλία για δε-
καετίες.

Αντίστοιχα, αν το Εργατικό
Κόμμα συμμαχήσει με κόμματα
όπως οι Φιλελεύθεροι -οι οποίοι
έχουν δεσμευτεί να μπλοκάρουν
κάθε προσπάθεια του Κόρμπιν να

γίνει πρωθυπουργός- με στόχο να
μην γίνουν εκλογές, παίζει το παι-
χνίδι του Τζόνσον. “Οι εσωτερικές
δημοσκοπήσεις δείχνουν πως αν
οι Τόρηδες κατέβουν στις εκλο-
γές με κέντρο μόνο το Μπρέξιτ,
θα είναι μια δύσκολη μάχη”, λέει
ένα στέλεχος του μηχανισμού
των Συντηρητικών στους Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς. “Όμως, αν κάνουμε
μια εκστρατεία ενάντια στους πο-
λιτικούς που αρνούνται να εφαρ-
μοστεί αυτό που ψήφισε ο κό-
σμος, θα είναι ένα πολύ πιο νικη-
φόρο μήνυμα”.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση
της εταιρείας Comres, το 50% λέ-
νε Ναι και το 18% λένε Οχι σε
πρόωρες εκλογές αν συνεχιστεί
το αδιέξοδο του Μπρέξιτ. Είναι
αλήθεια πως υπάρχουν και δημο-
σκοπήσεις που δείχνουν πως οι
Εργατικοί θα πάνε καλύτερα αν οι
εκλογές γίνουν μετά τις 31 Οκτώ-
βρη με τη Βρετανία ακόμη εντός
της ΕΕ.

Όμως οι δημοσκοπήσεις δεν
λένε ολόκληρη την αλήθεια. Στη
διάρκεια του 2017, ο Κόρμπιν άλ-
λαξε την ατζέντα, μεταφέροντας
τη συζήτηση από το Ναι ή Όχι
στο Μπρέξιτ στην κόντρα με τη
λιτότητα και την ανισότητα. Οι πι-
θανότητες των Εργατικών για νί-
κη αυτή τη φορά εξαρτώνται από
το αν ο Κόρμπιν θα μπορέσει να
κάνει κάτι παρόμοιο. Οι “έξυπνοι”
χειρισμοί μαζί με το νεοφιλελεύ-
θερο κέντρο το πιθανότερο είναι
ότι θα γυρίσουν μπούμερανγκ.

λύ αδυνατισμένη. Το CDU δεν είναι ακόμη
σίγουρο αν θα κατεβάσει την καινούργια
του ηγέτη σαν υποψήφια καγκελάριο στις
επόμενες εκλογές.

Η ακροδεξιά “Εναλλακτική” AfD βγήκε
κερδισμένη και στο Βραδεμβούργο και στη
Σαξονία. Παρόλο που διαψεύστηκαν τα σε-
νάρια που καλλιεργούσαν οι δημοσκόποι
για εκλογικό θρίαμβο που θα έφερνε την
AfD πρώτο κόμμα, η άνοδος της ακροδε-
ξιάς ήταν κατακόρυφη. Οι Πράσινοι ενισχύ-
θηκαν αλλά όχι με τον εντυπωσιακό τρόπο
που κατάφεραν πέρσι στη Βαυαρία και την
Έσση. Κατακόρυφη όμως ήταν η πτώση
της Αριστεράς (Λίνκε) και στις δύο αναμε-
τρήσεις.

Η Αριστερά
Το γερμανικό σοσιαλιστικό περιοδικό

Marx21 φωτίζει κάποια από τα κλειδιά της
αποτυχίας. Στο Βραδεμβούργο, όπου συγ-
κυβερνούσε με το SPD, η Λίνκε θεωρείται
ένας άχρωμος βαστάζος του SPD. 70%
του κόσμου λένε πως δεν κατάφερε να επι-
βάλει καμιά πολιτική της στην συγκυβέρνη-
ση… Η Λίνκε του Βραδεμβούργου μετα-
τράπηκε σε βάρος για το κόμμα σε ολό-
κληρη τη χώρα. Την ώρα που σε πολλά
κρατίδια δίνεται αγώνας ενάντια στους νό-
μους για ενίσχυση της αστυνομίας, εκεί η
Λίνκε ψήφισε ακριβώς έναν τέτοιο νόμο.
Την ώρα που σε όλη τη χώρα η Λίνκε επι-
χειρεί να συνδεθεί με το γιγάντιο κίνημα
ενάντια στην κλιματική αλλαγή, στο Βρα-
δεμβούργο το κόμμα παρενέβη στο ζήτημα
που έχει ανοίξει με το κλείσιμο των ανθρα-
κωρυχείων χωρίς να προτείνει ούτε οικολο-
γική εναλλακτική, αλλά ούτε και κοινωνική
απάντηση στην ανάγκη των εργαζομένων
να μείνουν τα ορυχεία ανοιχτά… Το κόμμα
δεν έχει κανένα αντικαπιταλιστικό προφίλ…
αλλά βρίσκεται σε έναν τρομακτικό λήθαρ-
γο απέναντι στην απειλή του AfD και του
ρατσισμού του. Έτσι αφέθηκε ο χώρος στο
AfD να εμφανιστεί ως “ενάντια στο κατε-
στημένο”.” 

Και στη Σαξονία, η κόντρα με το AfD
αφέθηκε στο περιθώριο. Ο υποψήφιος της
Λίνκε, Ρίκο Γκέμπχαρτ, είχε πάρει μέρος
στη μεγάλη διαδήλωση στο Κέμνιτς (3η με-
γαλύτερη πόλη της Σαξονίας) ενάντια στις
προκλήσεις των φασιστών και είχε πει πως
η μάχη πρέπει να απλωθεί και κατά του
CDU που τροφοδοτεί το ρατσισμό. Όμως
αυτά έμειναν λόγια. Όπως λέει το Marx21,
“στο εκλογικό υλικό της Λίνκε στη Σαξονία
δεν υπήρχαν αναφορές στη μάχη ενάντια
στο AfD ως φασιστικού κόμματος εν τω
γεννάσθαι και ως κινητήρα της στροφής
προς τα δεξιά”. Η τοπική ηγεσία της Λίνκε
επέλεξε να βλέπει τον εαυτό της σαν “κυ-
βέρνηση εν αναμονή” περιμένοντας να ει-
σπράξει αυτομάτως από τη φθορά της το-
πικής συγκυβέρνησης CDU -SPD.

Οι αυτοματισμοί όμως έχουν τελειώσει
από καιρό. Στη Γερμανία βρίσκεται σε εξέ-
λιξη μια πολιτική κρίση με βάθος, όχι συγ-
κυριακή. Η ακροδεξιά παίρνει θέσεις για να
την εκμεταλλευτεί. Το αντίπαλο δέος είναι
η Αριστερά που παίρνει καθαρή θέση ενάν-
τια στο σύστημα που βρίσκεται σε κρίση,
χωρίς να διστάζει ούτε στιγμή να ανοίξει τη
μάχη με τη μαύρη αντίδραση που πλασσά-
ρεται ως “εναλλακτική”.
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Κεντρικό αίτημα των διαδηλώσεων της 20ης Σεπτέμβρη
ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του
περιβάλλοντος είναι το «Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις». Τα

ξεπουλήματα -από το νερό και το ρεύμα μέχρι το σιδηρόδρο-
μο και από τα λιμάνια και τους ελεύθερους χώρους μέχρι τους
αιγιαλούς και τη διαχείριση των σκουπιδιών- έχουν ολέθριες
συνέπειες στο περιβάλλον και το κλίμα. Το σταμάτημά τους εί-
ναι κρίσιμο για την σωτηρία του πλανήτη και τη ζωή όλων μας.

Όλα τα επιχειρήματα με τα οποία πάντα οι κυβερνήσεις δι-
καιολογούσαν τις ιδιωτικοποιήσεις, τα ακούμε ξανά σήμερα
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Θα βοηθήσουν την ανάπτυ-
ξη», «θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας», «θα αναβαθμι-
στούν και θα γίνουν ποιοτικότερες οι προσφερόμενες υπηρε-
σίες». Είναι όλα ψέματα. Και περιβαλλοντικά καταστροφικά. Τα
παραδείγματα είναι πολλά, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νερό. Όπως
ανέφεραν σε παλαιότερη ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι
στην ΕΥΑΘ, παλεύοντας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της εται-
ρίας: «Στη Βρετανία το νερό ιδιωτικοποιήθηκε το 1989. Το
1993 η τιμή αυξήθηκε 50%. Ως το 2006 η τιμή αυξήθηκε 240%.
Το 2009 διέρρευσαν 20.000 τόνοι ανεπεξέργαστων λυμάτων
στον Τάμεση προκαλώντας οικολογική καταστροφή».

Αντίστοιχη “ανάπτυξη” και “ποιοτικότερες” υπηρεσίες έφερε
η ιδιωτικοποίηση του νερού και στη Γαλλία. Όπως συνέχιζε η
ίδια ανακοίνωση: «Στη Γαλλία: Ετήσια αύξηση τιμής νερού
14%. Στη Βρετάνη το 53% των κατοίκων δεν πίνει νερό της
βρύσης εξαιτίας της κακής ποιότητας. Το 2009 το νερό στο
Παρίσι επέστρεψε στο Δήμο της γαλλικής πρωτεύουσας». Αυ-
ξήσεις στις τιμές, νερό που δεν πίνεται, “ατυχήματα” με ανυ-
πολόγιστες περιβαλλοντικές συνέπειες θα είναι και εδώ τα
αποτελέσματα μιας ιδιωτικοποίησης του νερού.

Η περίπτωση της ΔΕΗ είναι το ίδιο -αν όχι περισσότερο-
επείγουσα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πλώρη για το
ολοκληρωτικό ξεπούλημά της. Σε μια στιγμή που η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη λόγω των ανεξέλεγκτων εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα, κύρια από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, αγ-
γίζει κόκκινο και φτάνει σε μη αναστρέψιμα επίπεδα, το πέρα-
σμα εταιριών ενέργειας όπως η ΔΕΗ στα χέρια των ιδιωτών
που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς και ευθύνον-
ται για την κλιματική αλλαγή είναι έγκλημα. Το ίδιο ισχύει για
τα σχέδια ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ και της ΔΕΣΦΑ. Το «ατύχη-
μα» στα ΕΛΠΕ το Μάη του 2015 είναι μια τραγική υπενθύμιση
τι σημαίνει το κυνήγι του κέρδους. Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔ-
ΜΗΕ και συνολικά του κλάδου της ενέργειας, φέρνει χειρότε-
ρες και πιο επικίνδυνες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμε-
νους ενώ είναι απειλή και για το περιβάλλον.

Σιδηρόδρομος
Αντίστοιχα αποτελέσματα έχει η υποβάθμιση του ΟΣΕ και η

ιδιωτικοποίηση μεγάλων και σημαντικών κομματιών του. Ο σι-
δηρόδρομος αποτελεί ένα από τα πιο οικολογικά μέσα μετα-
φοράς. Όμως η κυρίαρχη πολιτική είναι η συστηματική απα-
ξίωσή του προς όφελος των μεγάλων αεροπορικών εταιριών,
των κατασκευαστικών αυτοκινητόδρομων και φυσικά των αυτο-
κινητοβιομηχανιών. Όπως γράφει ο Πάνος Γκαργκάνας στο
νέο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω, στο άρ-
θρο «Κλιματική αλλαγή – η αντικαπιταλιστική απάντηση»: «Οι
μεταφορές με αεροπλάνο επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα ανά
χιλιόμετρο εφτά φορές παραπάνω σε σύγκριση με το τρένο.
Φορτηγά και αυτοκίνητα ευθύνονται για το 70% των εκπομπών
από τις μεταφορές. Αν η αντίστοιχη μεταφορά γινόταν με τρέ-
νο η μείωση των εκπομπών θα ήταν 92%! Κι όμως, οι επενδύ-
σεις στρέφονται διαρκώς προς τους κατασκευαστές αυτοκινη-
τοδρόμων και σε βάρος του σιδηρόδρομου. Στην Ελλάδα, το
μερίδιο των μεταφορών με το τρένο έχει συρρικνωθεί απελπι-
στικά επί δεκαετίες».

Αντίστοιχη υποβάθμιση δέχονται τα λεωφορεία, το μετρό, οι
δημόσιες συγκοινωνίες συνολικά. Ελλείψεις οχημάτων, συντή-
ρησης, ανταλλακτικών και προσωπικού, με αποτέλεσμα τη μεί-

ωση των δρομολογίων. Αυτός που κερδίζει είναι το κύκλωμα
των κατασκευαστικών και των εταιρειών του αυτοκινήτου, που
επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με εκπομπές αερίων του θερμο-
κηπίου. Το ίδιο ισχύει στις ιδιωτικοποιημένες θαλάσσιες μετα-
φορές. Το ναυάγιο του τάνκερ Αγία Ζώνη ΙΙ μόλυνε με τόνους
μαζούτ τις ακτές της Αττικής τον Σεπτέμβρη του 2017, αποδει-
κνύοντας με τραγικό τρόπο την καταστροφή που μπορούν να
προκαλέσουν οι εφοπλιστάδες. 

Το ξεπούλημα του λιμανιού του Πειραιά στην COSCO είναι
ένα ακόμα μεγάλο τέτοιο σκάνδαλο -όχι μόνο ευθεία βολή στις

εργασιακές σχέσεις αλλά και περιβαλλοντική ωρολο-
γιακή βόμβα για ολόκληρη την Αττική. Η δραστηριό-
τητά της περιλαμβάνει μεταφορές εμπορευμάτων
ανάμεσά τους και πετρελαιοειδή -με ό,τι μπορεί να
σημαίνει αυτό- καθώς δεν φημίζεται για τις συνθήκες
ασφάλειας στους χώρους της. Ενώ και η επέκτασή
της στην Πειραϊκή με νέο λιμάνι για κρουαζιερόπλοια
αποτελεί ένα σχέδιο με καταστροφικές συνέπειες για
το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων ολόκληρης
της περιοχής. Καμία απόπειρα επέκτασης και ιδιωτι-
κοποίησης λιμανιών, όπως γίνεται για παράδειγμα αυ-
τή τη στιγμή και στη Ραφήνα, δεν πρέπει να προχω-
ρήσει.

Η επέκταση των χωματερών και η ιδιωτικοποίηση
της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι ένα ακόμα με-
γάλο μέτωπο. Είναι σκάνδαλο να επεκτείνεται ο ΧΥΤΑ
στη Φυλή προς όφελος εργολάβων και μεγάλων εται-
ριών ή να επιλέγεται η καύση των σκουπιδιών προς
όφελος πολυεθνικών όπως η ΑΓΕΤ-LAFARGE στο Βό-
λο. Αντίστοιχα σκάνδαλο είναι η παράδοση των ελεύ-
θερων χώρων πρασίνου στις μεγάλες εταιρίες όπως
στο Ελληνικό ή των παραλιών σε μεγάλες τουριστικές
επιχειρήσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη
στο νέο “αναπτυξιακό νόμο”, όπως ήρθε στη δημο-
σιότητα την περασμένη εβδομάδα.

Για όλους αυτούς τους λόγους οι διαδηλώσεις στις
20 Σεπτέμβρη έχουν στο κέντρο τους τη μάχη ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις. Η πάλη για δημόσια ΔΕΗ, ΕΛ-
ΠΕ, ΔΕΣΦΑ είναι πάλη για την προστασία του περι-
βάλλοντος. Ένας κλάδος ενέργειας 100% δημόσιος
και στα χέρια των εργατών θα έχει τη δυνατότητα να
προγραμματίσει την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, πέρα από το πετρέλαιο και τα άλλα καύσι-
μα που καίνε τον πλανήτη.

Το ίδιο ισχύει για τον αγώνα για δημόσιες συγκοι-
νωνίες και μεταφορές. Αντί να ξοδεύονται εκατομμύ-
ρια για να φτιάχνουν οι κατασκευαστικές αυτοκινητό-

δρομους και να βάζουν τσουχτερά διόδια, διεκδικούμε επανα-
κρατικοποίηση και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, δη-
μόσιες και δωρεάν συγκοινωνίες για όλες και όλους. Όχι στη
λεηλασία των ελεύθερων χώρων από τα καταστροφικά επενδυ-
τικά συμφέροντα. Δημόσιος, κοινωνικός έλεγχος στη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Αυτά είναι κάποια
από τα αιτήματα που τα κινήματα για το περιβάλλον, μαζί με τα
συνδικάτα των εργαζόμενων, έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν.

Λένα Βερδέ

ΚΛΙΜΑ εργατικη αλληλεγγυη 

STOP στις καταστροφικές ιδιωτικοποιήσεις

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
συμμετέχει στο 48ο Φεστι-

βάλ Βιβλίου που γίνεται στο
Ζάππειο μέχρι τις 15 Σεπτέμ-
βρη. Βρίσκεται στο περίπτερο
115, με όλο τον πλούτο των εκ-
δόσεών του. 

Την Πέμπτη 12 Σεπτέμβρη
στις 9μμ έχει προγραμματίσει
εκδήλωση-παρουσίαση της πιο
πρόσφατης έκδοσής του, “Μια
μαρξιστική κριτική στα καθε-
στώτα του κρατικού καπιταλι-
σμού -Το Ανοιχτό Γράμμα στο
Πολωνικό Εργατικό Κόμμα” του
Γ. Κουρόν και Κ. Μοτζελέφσκι.
Θα μιλήσουν ο Βασίλης Καλα-
μαράς από την ΕφΣυν και ο Σω-
τήρης Κοντογιάννης από το
“Σοσιαλισμός από τα Κάτω”.


