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Η φράση ότι «θα κάνουμε εποι-
κοδομητική αλλά και μαχητι-
κή αντιπολίτευση» ήταν η

προσπάθεια του Τσίπρα να συμπυ-
κνώσει το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην
αντιπολίτευση. Το «εποικοδομητική»
δεν χρειάζεται επεξήγηση, διέτρεχε
την ομιλία και την συνέντευξη του
Τσίπρα στη ΔΕΘ. Το «μαχητική»
αγνοείται. Απέναντι σε μια κυβέρνη-
ση των αντεργατικών και ρατσιστι-
κών επιθέσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να
προβάλλει «υπευθυνότητα». 

Αυτό το ξεκαθάρισε ο Τσίπρας
στην ομιλία του:

«Ούτε από μένα ούτε από τους εκ-
προσώπους του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκει-
ται να ακούσετε, τώρα που είμαστε
στην αντιπολίτευση μια ανέξοδη κα-
ταστροφολογία για μικροκομματικά
οφέλη, σχετικά με την κατάσταση
και την πορεία της χώρας και της οι-
κονομίας. Η θετική πορεία της χώ-
ρας και της οικονομίας, άλλωστε, εί-
ναι αποτέλεσμα των θυσιών όλων
μας και δεν πρόκειται ποτέ να την
διαστρεβλώσουμε για να υπηρετή-
σουμε αντιπολιτευτικές στοχεύσεις,
όπως έκανε καθημερινά η ΝΔ και ο
αρχηγός της, τα προηγούμενα χρό-
νια».

Καταρχάς δεν πρόκειται για τις
«θυσίες όλων μας». Τα προηγούμε-
να τέσσερα χρόνια οι καπιταλιστές
δεν θυσίασαν τίποτα, για την ακρί-
βεια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν
τους ζήτησε καν να θυσιάσουν κάτι.
Οι θυσίες ήταν των εργαζόμενων,
μαζί και οι αγώνες για να πάρουμε
πίσω όσα μας στέρησαν οι μνημο-
νιακές επιθέσεις. 

Οι «θυσίες» επιβλήθηκαν για να
εξασφαλιστούν τα θηριώδη πρωτο-
γενή πλεονάσματα που πρόβλεπε η
συμφωνία με τους «δανειστές» το
2015. Η μερίδα του λέοντος απ’ αυτά
εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση του
δημόσιου χρέους, και ταυτόχρονα τα
διάφορα «κίνητρα» στους καπιταλι-
στές, τις φοροαπαλλαγές. Ότι απέ-
μενε από το «δημοσιονομικό χώρο»
μπορεί να κατέληγε σε κάποιες «ελα-
φρύνσεις» για τους εργαζόμενους. 

Προεκλογικά, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η
ΝΔ συμφωνούσαν στην ουσία ότι ο
ρεαλιστικός στόχος είναι το παζάρι
για τη μείωση των πρωτογενών πλε-
ονασμάτων. Να το πάμε από 3,5%
στο 2,5% του ΑΕΠ ήταν η φόρμου-
λα. Πώς; Ουσιαστικά με την «ανά-
πτυξη» που θα φέρουν οι καπιταλι-
στές που θα σπεύσουν να επενδύ-
σουν με κίνητρο τη μείωση της φο-
ρολογίας τους. Σε αυτή την πολιτι-
κή, βαθιά νεοφιλελεύθερη, επιμένει
και σήμερα ο Τσίπρας και η ηγεσία

του ΣΥΡΙΖΑ, εγκαλώντας την κυβέρ-
νηση ότι δεν κατάφερε να επιτύχει
αυτό το στόχο:

«Πολύ γρήγορα η κυβέρνηση ξέ-
χασε τους λεονταρισμούς της για τα
πρωτογενή πλεονάσματα. Ενώ μάλι-
στα είχε την επιλογή να προχωρήσει
στη δημιουργία του ειδικού λογαρια-
σμού των 5,5 δις που εμείς τον Μάιο
ανακοινώσαμε, ώστε να μειώσει το
στόχο κατά 1% ετησίως ως το ‘22,
χωρίς να παραβιάζει τη συμφωνία
και άρα χωρίς να χρειάζεται την έγ-
κριση των εταίρων. Δεν το έκανε.
Και εδώ το ζήτημα δεν είναι τεχνικό.
Τα χαμηλότερα πλεονάσματα θα
άνοιγαν την πόρτα για μεγαλύτερες
φορολογικές ελαφρύνσεις και πιο
ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική».

Ή όπως ανέφερε στο τουίτ που
έκανε από τη ΔΕΘ: «Ο κ. Μητσοτά-
κης αποφάσισε να απορρίψει αυτό
το σχέδιο, παραπέμποντας στο μέλ-
λον μια υποτιθέμενη διαπραγμάτευ-
ση για το ζήτημα των πλεονασμά-
των. Ένα είναι βέβαιο: Το 2020 θα
είχαμε στόχο 2,5%, άρα 2 δισ. ελα-
φρύνσεις, αλλά με απόλυτη ευθύνη
της ΝΔ πηγαίνουμε πάλι στο 3,5%».

Η πολιτική των αιματηρών πλεονα-
σμάτων μένει στη θέση της. Μαζί με
την επιδίωξη για «φορολογικές ελα-
φρύνσεις». Όπως είπε ο Τσίπρας:
«Τρώνε από τα έτοιμα που με πολύ
κόπο δημιουργήσαμε εμείς, όχι
όμως για να ελαφρύνουν την κοινω-
νική πλειοψηφία, αλλά για να διευ-
κολύνουν εκείνους που κερδίζουν

περισσότερα. Το παράδειγμα της
μείωσης του φόρου επιχειρήσεων
από το 28 στο 24% για το 2020, είναι
εδώ ενδεικτικό». Ναι, «τρώνε από τα
έτοιμα» αλλά, μήπως δεν ήταν και
δεν είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ η μείωση της φορολογίας των
επιχειρήσεων έστω με πιο αργούς
ρυθμούς από της ΝΔ; 

Αν αυτό είναι «μαχητική αντιπολί-
τευση», τότε οι λέξεις χάνουν το
νόημά τους. 

«Πραγματικότητα»
Όμως, η «εποικοδομητική αντιπο-

λίτευση» δεν περιορίζεται μόνο στα
ζητήματα των πλεονασμάτων και της
φορολογίας. Η κυβέρνηση της ΝΔ
έχει κάνει σαφές ότι θα είναι μια κυ-
βέρνηση των ρατσιστικών επιθέσε-
ων, της γνωστής συνταγής της
«ανακατάληψης του κέντρου των
πόλεων» και των στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης για «λαθρο»μετανάστες
του Σαμαρά. Οι επιθέσεις είναι ήδη
ξεκινημένες, και για να μην μείνει
αμφιβολία, την περασμένη βδομάδα
ο Μητσοτάκης υπογράμμισε από τη
ΔΕΘ ότι οι «επιστροφές», δηλαδή οι
απελάσεις, θα γίνονται με διαδικα-
σίες εξπρές. 

Τι είχε να πει ο Τσίπρας για αυτό
το ρατσιστικό αίσχος της ΝΔ; Δεν
ξεστόμισε καν τη λέξη ρατσισμός.
Δεν είχε να πει τίποτα για το διορι-
σμό του Σχοινά ως «επιτρόπου για
τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής». Το μό-
νο που βρήκε να πει ήταν «να καλω-

σορίσει στην πραγματικότητα» τη
κυβέρνηση της ΝΔ. Συγκεκριμένα εί-
πε:

«Η υποκρισία και η δημαγωγία της
ΝΔ γίνεται πρωτίστως φανερή στο
προσφυγικό ζήτημα. Τώρα που ανα-
κάλυψε πως οι προσφυγικές ροές
δεν είναι αποτέλεσμα του ‘ανίκανου’
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γεωπολιτικό ζήτημα.
Τώρα συνειδητοποιεί το πρόβλημα.
Τους καλωσορίζουμε στην πραγμα-
τικότητα. Και αφού, βέβαια, άφησε
όμως να περάσουν δυο μήνες από-
λυτης απραξίας. Και αφού ο αριθ-
μός των προσφύγων στη Μόρια
υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το
που τον αφήσαμε με την οργανωμέ-
νη και πολύ επίμονη, δύσκολη και
άοκνη δουλειά που κάναμε. Κι αφού
οι συνθήκες εξαθλιώθηκαν για
όλους. Η δημαγωγία λοιπόν της ΝΔ
στο προσφυγικό έχει ήδη γυρίσει
εναντίον της».

Με άλλα λόγια οι «προσφυγικές
ροές» είναι το «πρόβλημα» (για να
θυμηθούμε αυτή την φράση του Βί-
τσα πέρσι τον Σεπτέμβρη, που την
επανέλαβε δέκα μέρες πριν). Και η
«απραξία» της ΝΔ το χειροτέρευσε,
μάλλον θα έπρεπε να στήσει πιο
γρήγορα νέες Μόριες και Αμυγδαλέ-
ζες όπως κάνει τώρα έξω από το
Κιλκίς. Περισσότερο «εποικοδομητι-
κός» δεν γίνεται…

Πρέσπες
Η κωλοτούμπα της ΝΔ για την

συμφωνία των Πρεσπών είναι φανε-

ρή σε όλους. Και βέβαια ο Τσίπρας
δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει κά-
ποια ειρωνικά σχόλια για την «κυβί-
στηση» της κυβέρνησης. Όμως, όσα
σαρκαστικά χαμόγελα κι αν προκα-
λεί η προσπάθεια των υπουργών της
κυβέρνησης να εφαρμόσουν την
συμφωνία χωρίς να πουν τις λέξεις
«Βόρεια Μακεδονία», η υπεράσπιση
της συμφωνίας από τον Τσίπρα δεί-
χνει για άλλη μια φορά την πραγμα-
τική ουσία της. Δεν είναι για την «ει-
ρηνική συνύπαρξη των λαών», είναι
για τα συμφέροντα των καπιταλι-
στών και για την κλιμάκωση των αν-
ταγωνισμών. Ο Τσίπρας είπε από το
βήμα της ΔΕΘ: 

«Δεν είπε λέξη στα εγκαίνια της
ΔΕΘ ο κος Μητσοτάκης για τις 3με-
ρείς, 4μερείς συνεργασίες, που άν-
θισαν χάρη στη συμφωνία των Πρε-
σπών. Δεν είπε λέξη για τον αναβαθ-
μισμένο ρόλο της Θεσσαλονίκης ως
οικονομικής και πολιτισμικής πρω-
τεύουσας στην υπό διαμόρφωση ευ-
ρωπαϊκή βαλκανική γειτονιά. Δεν εί-
πε λέξη για το ότι χάρη στη Συμφω-
νία των Πρεσπών η Ελλάδα έγινε δε-
κτή τόσο στην ευρωπαϊκή πρωτο-
βουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια Ber-
lin Process, όσο και στην Κινεζική
αναπτυξιακή Πρωτοβουλία “17+1”.
Δεν είπε λέξη για το ότι χάρη στη
Συμφωνία των Πρεσπών η Ελλάδα
κέρδισε πρωτοβουλία πολιτικών κι-
νήσεων, στην ΕΕ, για τα Βαλκάνια. 

Έτσι καταφέραμε να αποφασι-
στούν για πρώτη φορά κυρώσεις εις
βάρος της Τουρκίας για την προκλη-
τικότητά της. Κυρώσεις τις οποίες
όμως δεν είδαμε ακόμη να αξιοποιεί
η νέα κυβέρνηση, παρά το ότι τα
τουρκικά ερευνητικά αλωνίζουν στη
κυπριακή ΑΟΖ και φτάνουν ως το
Καστελόριζο».

Με άλλα λόγια, η συμφωνία άνοιξε
το δρόμο για την ελληνική άρχουσα
τάξη να παίξει στα Δυτικά Βαλκάνια
και της δίνει πόντους στον αντιδρα-
στικό ανταγωνισμό με την τουρκική
στην ανατολική Μεσόγειο. Η διεκδί-
κηση της επιβολής κυρώσεων από
την ΕΕ δεν είναι αριστερή πολιτική
ούτε στριμώχνει την κυβέρνηση της
ΝΔ. Αντίθετα, τροφοδοτεί τις εθνικι-
στικές εκστρατείες και τους τυχο-
διωκτισμούς και δίνει λευκή επιταγή
στους Μητσοτάκηδες όσο και να
γκρινιάζει ο Τσίπρας ότι η «εξωτερι-
κή πολιτική δεν έχει πυξίδα». 

Η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση
της Δεξιάς είναι πολύ σοβαρή υπό-
θεση για να μείνει στα χέρια της
«εποικοδομητικής» αντιπολίτευσης
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗ ΔΕΘ

Άμα έχεις τέτοια “αντιπολίτευση”...
ΔΕΘ, 7/9
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Οι εξελίξεις αυτές τις µέρες τρέχουν µε
δραµατικούς ρυθµούς. Η επίθεση στις
πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαου-

δικής Αραβίας δεν είναι µόνο ένα τεράστιο οι-
κονοµικό πετρελαϊκό σοκ για την παγκόσµια οι-
κονοµία, πολύ περισσότερο για τον ελληνικό
καπιταλισµό. Αποτελεί ταυτόχρονα άλλη µια
έκρηξη της αστάθειας και των επικίνδυνων αν-
ταγωνισµών που απλώνουν τις φλόγες του πο-
λέµου στη Μέση Ανατολή και απειλούν να φτά-
σουν µέχρι τη γειτονιά µας µέσα από τον άξονα
Ισραήλ-Ελλάδα-ΗΠΑ.

Και δεν είναι το µόνο σοκ. Η οικονοµική και
πολιτική κατάσταση στην ΕΕ είναι τόσο χάλια,
ώστε γερµανικά ΜΜΕ υποδέχθηκαν την απόφα-
ση της ΕΚΤ για νέο γύρο “ποσοτικής χαλάρω-
σης” µε δηµοσιεύµατα που παροµοιάζουν τον
Μάριο Ντράγκι µε τον ...κόµη Δράκουλα. Φο-
βούνται ότι η επιστροφή στην πολιτική των χα-
µηλών (µέχρι αρνητικών) επιτοκίων όχι µόνο
δεν θα φρενάρει την οικονοµική ύφεση αλλά
θα χειροτερέψει τα προβλήµατα των ευρωπαϊ-
κών τραπεζών. Οι πανηγυρισµοί των ντόπιων
ΜΜΕ για τα “ιστορικά χαµηλά” των επιτοκίων
των ελληνικών οµολόγων µοιάζουν πιο χαζοχα-
ρούµενοι από κάθε άλλη φορά.

Χειρότερα
Ούτε υπάρχει φως από την άλλη όχθη του

Ατλαντικού. Σύµφωνα µε ανακοίνωση που έγινε
σε συνέδριο των Φαϊνάνσιαλ Τάιµς, το 70 τοις
εκατό των αµερικανών βρίσκεται σήµερα σε
χειρότερη οικονοµική κατάσταση σε σύγκριση
µε το 2008! Στη µεγαλύτερη οικονοµία του κό-
σµου, αυτήν που έκανε την καλύτερη “ανάκαµ-
ψη” από την κρίση, µε τα πιο ανεβασµένα χρη-
µατιστήρια και τις πιο θεαµατικές φοροαπαλ-
λαγές για τις επιχειρήσεις, ο απλός κόσµος
ακόµα δεν έχει δει “ανάπτυξη για όλους”.

Κι όµως, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη στέλνει
στη Βουλή “αναπτυξιακό” νοµοσχέδιο γεµάτο
από αντεργατικές επιθέσεις στον συνδικαλισµό
και στις συλλογικές συµβάσεις και µε ρυθµίσεις
που αποδεσµεύουν τους κερδοσκόπους -”επεν-

δυτές”- από κάθε δηµόσιο έλεγχο για τις κατα-
στροφικές επιλογές τους σε βάρος και του περι-
βάλλοντος και της οικονοµίας. Ενώ παράλληλα
προχωράει να τους χαρίσει τον έλεγχο της ΔΕΗ,
των ΕΛΠΕ, του αεροδρόµιου της Αθήνας, το Ελ-
ληνικό και κάθε ελεύθερο χώρο. Και σαν να µην
έφταναν όλα αυτά, ετοιµάζεται να υποδεχθεί τον
υπουργό εξωτερικών του Τραµπ, τον Μάικ Ποµ-
πέο, στις αρχές Οκτώβρη στην Αθήνα.

Δυστυχώς, απέναντι σε αυτό το τρελοκοµείο,
ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη δεσµεύει τον
ΣΥΡΙΖΑ να ασκεί ...υπεύθυνη αντιπολίτευση και
θεωρεί ότι η ΝΔ τώρα προσγειώνεται στην
πραγµατικότητα. Ευτυχώς, η απάντηση από τα
κάτω είναι διαφορετική και αυτό φαίνεται ανά-
γλυφα αυτή τη βδοµάδα: αντιφασιστικά συλλα-
λητήρια την Τετάρτη, ξεσηκωµός ενάντια στην
κλιµατική καταστροφή την Παρασκευή, διαδή-
λωση το Σάββατο για δικαιοσύνη για τον Ζακ,
Πανεργατική Απεργία την επόµενη Τρίτη 24 Σε-
πτέµβρη. Εκείνη τη µέρα, Αθήνα και Παρίσι
συντονίζονται απεργιακά καθώς και στη Γαλλία
κλιµακώνεται η µάχη που άνοιξαν οι απεργοί
του Μετρό εκεί.

Κάθε µέρα που περνάει, γίνεται όλο και πιο
επείγον να αλλάξουµε αυτό το σύστηµα που
καταστρέφει τα πάντα -την οικονοµία, το κλίµα,
τις ζωές µας. Κάθε µέρα όλο και περισσότεροι
άνθρωποι νοιώθουν στο πετσί τους αυτή την
ανάγκη. Είναι καιρός να οργανώσουµε και να
οργανωθούµε στην Αριστερά που θέλει και
µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση.

Πυκνός καπνός από τις
βομβαρδισμένες πετρελαϊκές
εγκαταστάσεις στη Σαουδική
Αραβία. Στη κάτω φωτό,
Γερμανικές εφημερίδες
βλέπουν τον Ντράγκι 
σαν Δράκουλα

κι αυτοί ... “αναπτύσσονται”

ΚΕΕΡΦΑ
Πανελλαδική
Συνέλευση και
Διεθνής Συνάντηση 
κατά του φασισµού 
και του ρατσισµού

AΘΗΝΑ, 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΗ, 1µµ
Noµική Αθήνας, Σόλωνος 57

Σας καλούµε να συµµετέχετε και να στη-
ρίξετε την Πανελλαδική Συνέλευση και τη
Διεθνή Συνάντηση στις 12 Οκτώβρη, στην
Αθήνα, να στείλετε εκπρόσωπους του
σωµατείου, του φοιτητικού συλλόγου, της
κίνησης και της συλλογικότητάς σας.
Συµµετέχουν ήδη εκπρόσωποι κινηµάτων
από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γερµανία,
την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αυστραλία,
την Κύπρο και αλλού. Είναι ένα µεγάλο
βήµα µπροστά για την οργάνωση των αν-
τιφασιστικών και αντιρατσιστικών κινητο-
ποιήσεων και για το διεθνή συντονισµό. 

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣEΛΕΥΣΗ 1.00µµ
ΣΥΝEΛΕΥΣΗ
2.00-4.00µµ Διεθνής Συντονισµός
6.30-8.30µµ 10 χρόνια ΚΕΕΡΦΑ
ΠΑΡAΛΛΗΛΕΣ ΣΥΖΗΤHΣΕΙΣ
4.30-6.00µµ
• Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής
• Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες
• Ενάντια στον σεξισµό και τον ρατσισµό
• Ενάντια στον εθνικισµό και τις µειονοτι-
κές διακρίσεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Μιγκουέλ Ρολντάν, πυροσβέστης, 
διασώσεις στην Μεσόγειο, Ισπανία
Γουέιµαν Μπένετ, Ξεσηκωθείτε 
Ενάντια στο Ρατσισµό, Βρετανία
Mάϊκλ Σαλλάλ, Ενωµένοι ενάντια 
στο Μίσος, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ
Γκόρντον Μπίφερµαν, 
Ενωµένοι Ενάντια στο Ρατσισµό 
και το Φασισµό, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Φόλκαρτ Μόσσλερ, Ξεσηκωθείτε 
Ενάντια στο Ρατσισµό, Γερµανία
Μαρίνα Μορένο, Ενωµένοι Ενάντια 
στο Φασισµό, Βαρκελώνη
Ντενί Γκοντάρ, Κίνηση µεταναστών 
χωρίς χαρτιά, Γαλλία
Μάρκ Γκουτκάµπ, Αυστραλία

Κ
υκ

λο
φ

ορ
εί

Ο πλανήτης
καίγεται



Συναγερμός στους χώρους
δουλειάς έχει σημάνει το νέο
“αναπτυξιακό” νομοσχέδιο

που φέρνει η κυβέρνηση. 24ωρη
απεργία στις 24 Σεπτέμβρη προκή-
ρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας
όπως αποφάσισε ομόφωνα σε συνε-
δρίασή του το Σάββατο 14/9. Η
απεργία παίρνει πανεργατικές δια-
στάσεις μετά και την απόφαση της
ΑΔΕΔΥ να συμμετέχει. 

Απεργιακό συλλαλητήριο θα
πραγματοποιηθεί στις 11πμ στην
πλ.Κλαυθμώνος. Προσυγκέντρωση
στις 10:30πμ στο Υπουργείο Εργα-
σίας, οργανώνει ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια. Στα μέτρα
του νομοσχεδίου συμπεριλαμβάνε-
ται ένα όργιο αντεργατικών επιθέσε-
ων. Την ίδια στιγμή που δίνει ανεκτί-
μητα δώρα στα αφεντικά προκειμέ-
νου να “επενδύσουν”, το νομοσχέδιο
του Άδωνι επιτίθεται στα συνδικάτα,
τις συλλογικές συμβάσεις, τα εργα-
σιακά δικαιώματα, τους μισθούς, αλ-
λά και στους ελάχιστους περιορι-
σμούς που προστατεύουν την ποι-
ότητα ζωής και το περιβάλλον σε
μια περιοχή.

Οι κλαδικές συμβάσεις κι ο,τι αυ-
τές κατοχυρώνουν για τους εργαζό-
μενους θα ισχύουν μόνο αν δεν βλά-
πτεται στο παραμικρό η κερδοφορία
του αφεντικού, καθώς για την όποια
επέκτασή τους θα πρέπει να γίνεται
"τεκμηρίωση των επιπτώσεων στην
ανταγωνιστικότητα του κλάδου".

Οι τοπικές κλαδικές συμβάσεις και
οι συμβάσεις που μπορούν να υπο-
γράφουν οι κάθε είδους “ενώσεις
προσώπων”, θα υπερισχύουν των
κλαδικών συμβάσεων. Αυτό σημαίνει
ότι τα αφεντικά θα καταργούν πλέον
“νόμιμα” τις συλλογικές συμβάσεις.
Μπορεί π.χ οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
να έχουν υπογράψει συλλογική σύμ-
βαση σαν κλάδος πανελλαδικά.
Μπορούν όμως οι ξενοδόχοι να στή-
σουν μια “ένωση προσώπων” σε ένα
μέρος της χώρας, να υπογράψουν
ΣΣΕ με χαμηλότερους μισθούς και
να υπερισχύει αυτή, αντί της κλαδι-
κής. Πάνω από 1.500 τέτοιες ενώ-
σεις στήθηκαν από τους εργοδότες
τα έτη 2012 – 2013 για να κατεβά-
σουν τους μισθούς.  

Από την εφαρμογή της κλαδικής
συλλογικής σύμβασης προβλέπεται
η εξαίρεση μιας σειράς επιχειρήσε-
ων, λόγω οικονομικών προβλημάτων
τους κλπ. Ποιός θα αποφασίζει για
τις εξαιρέσεις; Ο υπουργός Εργα-
σίας.

Παράλληλα η δυνατότητα μονομε-
ρούς προσφυγής στον Οργανισμό
Μεσολάβησης και Διατησίας
(ΟΜΕΔ), ένα χρήσιμο εργαλείο για
τους εργαζόμενους σε περιόδους
διεκδίκησης συλλογικής σύμβασης,
ουσιαστικά καταργείται.

Μαζί με την προσπάθεια τσακί-
σματος των Συλλογικών Συμβάσεων
φέρνουν και το χτύπημα στο συνδι-
καλισμό.

Φακέλωμα
Το ηλεκτρονικό φακέλωμα των

συνδικαλιζόμενων εργαζομένων έρ-
χεται με τη δημιουργία του Γενικού
Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων Εργαζομένων που θα βρίσκε-
ται στα χέρια του υπουργού Εργα-
σίας και των φίλων του. Μόνο τα σω-
ματεία που είναι εγγεγραμμένα σε
αυτό το μητρώο θα έχουν το δικαίω-
μα να διαπραγματεύονται και να
υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις.
Στο μητρώο συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων θα υπάρχουν μεταξύ άλλων
το καταστατικό της συνδικαλιστικής
οργάνωσης, ο αριθμός των μελών
της που έλαβαν μέρος στις εκλογές
για ανάδειξη διοίκησης, η σύνθεση
των οργάνων και οι οικονομικές της
καταστάσεις. Με απόφαση του
υπουργού Εργασίας ρυθμίζεται κά-
θε θέμα σχετικά με “τη δημοσιότητα
των στοιχείων του και κάθε ανα-
γκαία τεχνική λεπτομέρεια καθώς
και τη χορήγηση πληροφοριών σε
σχέση με τα στοιχεία του μητρώου
και με την τήρηση της προστασίας
των προσωπικών δεδομένων, ιδίως
σε σχέση με την αντιπροσωπευτικό-
τητα συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων και εργοδοτών”. 

Τρέχοντας να εφαρμόσουν και να
αναβαθμίσουν τον αντιαπεργιακό
νόμο που έφερε η προηγούμενη κυ-
βέρνηση με το “50+1”, προβλέπεται

ότι οι αποφάσεις των σωματείων
συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης
απεργίας θα λαμβάνονται ακόμα και
με ηλεκτρονική ψήφο, χτυπώντας το
βασικό και δημοκρατικότερο όπλο
οργάνωσης, συζήτησης, ζύμωσης
των εργαζομένων που είναι η γενική
συνέλευση. 

Προφανώς ένα “αναπτυξιακό” νο-
μοσχέδιο που “προωθεί και διευκο-
λύνει τις επενδύσεις”, δεν περιορίζε-
ται σε επιθέσεις στα εργασιακά και
συνδικαλιστικά δικαιώματα της τά-
ξης μας, αλλά και στις γειτονιές που
ζούμε.

Υπάρχουν ελεύθεροι χώροι που
δεν μετατρέπονται σε γιγάντια Mall
γιατί υπάρχουν περιορισμοί στη δό-
μηση; Όχι πια. Προκειμένου να προ-

χωρήσουν οι λεγόμενες και Στρατη-
γικές Επενδύσεις “επιτρέπονται συγ-
κεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις
από τους ισχύοντες όρους και πε-
ριορισμούς δόμησης της περιοχής...
εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την
πραγματοποίηση της επένδυσης”.
Μάλιστα ειδικά για συγκροτήματα
τύπου Mall υπάρχουν ειδικές διατά-
ξεις οι επιχειρήσεις που θα ανοίγουν
δεν θα χρειάζεται πλέον να παίρ-
νουν έγκριση λειτουργίας αλλά θα
αρκεί η γνωστοποίησή της. Το ίδιο
θα ισχύει και για τις βιομηχανίες για
τις οποίες δεν θα χρειάζεται έγκριση
αλλά θα αρκεί η γνωστοποίηση της
εγκατάστασης, εκσυγχρονισμού, ή
επέκτασής τους σε “περιοχές στις
οποίες καθορίζονται χρήσεις γης

βιομηχανίας–βιοτεχνίας”. Κι αν νομί-
ζει κανείς ότι οι τελευταίες λέξεις
της προηγούμενης πρότασης αποτε-
λούν μια ελάχιστη δικλείδα ασφαλεί-
ας, έρχεται η διάψευση λίγες γραμ-
μές παρακάτω καθώς οι βιομηχανίες
θα μπορούν “να διευρύνουν τη δρα-
στηριότητά τους ή τον εξοπλισμό
τους, ακόμα και στις περιπτώσεις
που μετά την αρχική εγκατάστασή
τους έχει μεταβληθεί το καθεστώς
χρήσεων γης και δεν προβλέπεται
αντίστοιχη χρήση”. 

“Η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει μπρο-
στά να υλοποιήσει την προεκλογική
της υπόσχεση για «σάρωμα όλων
των εμποδίων, για να πετύχουμε την
ανάπτυξη». Οι μπαρούφες του Μη-
τσοτάκη ότι θα φέρει τις επενδύσεις
και θα μειώσει τα πλεονάσματα που
απαιτεί η ΕΕ πλέον είναι μακρινό πα-
ρελθόν. Είναι προφανές ότι τώρα
που βυθίζεται η παγκόσμια οικονο-
μία σε μια νέα ύφεση, για τη δεξιά ο
μόνος τρόπος για να κρατηθούν ψη-
λά τα κέρδη των αφεντικών είναι να
τσακιστούν ακόμη περισσότερο οι
μισθοί, τα ωράρια και τα δικαιώματα
των εργαζόμενων. Δεν θα τους αφή-
σουμε!” σχολιάζει σε ανακοίνωσή
του ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια. 

Το ΕΚΑ θα πραγματοποιήσει σύ-
σκεψη σωματείων την Πέμπτη 19/9,
στις 5μμ, για την καλύτερη οργάνω-
ση της απεργίας. Σύμφωνα με την
απόφαση του Δ.Σ του Εργατικού
Κέντρου, η εκτελεστική επιτροπή εί-
ναι εξουσιοδοτημένη να κηρύξει την
απεργία πριν τις 24/9, σε περίπτωση
που η κυβέρνηση φέρει νωρίτερα το
νομοσχέδιο στη Βουλή. Η ΑΔΕΔΥ
εκτός από την 24ωρη απεργία στις
24/9, κήρυξε και στάσεις εργασίας
από τις 20 έως 23/9, ώστε να πραγ-
ματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις
σε κάθε χώρο δουλειάς.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η “αναπτυξιακή” επίθεση δεν θα περάσει!

Την πειθαρχική δίωξη του δημοσιογράφου της
ΕΡΤ3 κι αγωνιστή Στέλιου Νικητόπουλου επιχει-
ρεί το ΔΣ της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε (Ένωση Συντακτών

Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλά-
δας και Ευβοίας). Αιτία για τη δίωξη του Σ. Νικητό-
πουλου στάθηκε το γεγονός ότι στήριξε την απεργία
που είχε προκηρύξει η ΠΟΣΠΕΡΤ στις 18 Ιούνη και
στηλίτευσε δημόσια την απαράδεκτη, συνδικαλιστικά,
στάση του ΔΣ της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε να διακινήσει κείμενο
στις άλλες Ενώσεις Συντακτών κατά της απεργίας.

Η απεργία της ΠΟΣΠΕΡΤ αφορούσε την υπογραφή
της ΚΥΑ, για την αναγνώριση και ασφαλιστική-συντα-
ξιοδοτική-μισθολογική κατοχύρωση της διετίας του
«μαύρου» και η οποία τελικά κέρδισε το δίκαιο αίτημα
των εργαζόμενων της ΕΡΤ.

«Είναι απαράδεκτο κάποιοι “συνδικαλιστές”, που
όχι μόνο δεν στήριξαν την συγκεκριμένη απεργία της
ΠΟΣΠΕΡΤ αλλά αντίθετα κινήθηκαν εναντίον της, να
ζητούν τώρα την δίωξη αγωνιστών, που υπερασπίζον-
ται το δικαίωμα στην απεργία, που υπερασπίζονται
τις εργατικές διεκδικήσεις και τον συνδικαλισμό
στους χώρους δουλειάς, την στιγμή μάλιστα που η
κυβέρνηση της ΝΔ βάζει στο στόχαστρό της ακριβώς
αυτά τα δικαιώματα. 

Απαιτούμε να μη υπάρξει πειθαρχική δίωξη στον
συνδικαλιστή μαχόμενο δημοσιογράφο της ΕΡΤ3 Στέ-
λιο Νικητόπουλο. Ζητάμε την παύση κάθε πολιτικής-
συνδικαλιστικής δίωξης σε βάρος του. Είμαστε στο
πλευρό του» υπογραμμίζει το αντικαπιταλιστικό δί-
κτυο στα ΜΜΕ, Financial Crimes, σε ανακοίνωσή του. 

Συμπαράσταση στον Σ. Νικητόπουλο

Απεργία για συλλογική
σύμβαση στην Cosco,
καλοκαίρι 2018



Συνέλευση για την οργάνωση και την επι-
τυχία της απεργίας στις 24 Σεπτέμβρη,
οργάνωσε τη Δευτέρα 16/9, ο Συντονι-

σμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων, στο αμφιθέατρο του Αγ.
Σάββα. Στη συνέλευση συμμετείχαν δεκάδες
εργαζόμενοι από μια σειρά χώρους όπως τα
νοσοκομεία Αγ. Σάββας, Ερυθρός, ΓΟΝΚ, Γε-
νικό Κρατικό Νίκαιας, Γεννηματάς, Αγ.Όλγα,
Αγλ. Κυριακού, Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, την
Ιδιωτική Υγεία, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας,
αλλά και την Ιντρακόμ, την Τράπεζα Πειραιώς,
το Φυσικό Αέριο, το Δήμο Αθήνας, τη Σιβιτανί-
δειο, τις ταχυμεταφορές, το Μετρό, το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, την ΑΑΔΕ κ.α.

Ως “την πιο μεγάλη επίθεση των τελευταίων
χρόνων σε συνδικάτα κι εργαζόμενους” χαρα-
κτήρισε το νομοσχέδιο ο Τάσος Αναστασιάδης
που άνοιξε τη συζήτηση, εκ μέρους του Συντο-
νισμού κι ανέφερε συνοπτικά τις επιθέσεις που
προβλέπει. “Γι' αυτό και η πανεργατική απερ-
γία στις 24/9 είναι από τις πιο σημαντικές των
τελευταίων χρόνων. Οι γραφειοκράτες πήραν
την απόφαση για την απεργία αλλά μην περι-
μένουμε ότι θα την οργανώσουν. Χρειάζεται
εμείς, ο κόσμος της βάσης, να την πάρει πάνω
του σε κάθε χώρο δουλειάς, για να βουλιάξει
η Αθήνα εκείνη τη μέρα. Η επιτυχία της απερ-
γίας θα παίξει ρόλο και για τη συνέχεια. Είναι
μπροστά μας η μάχη για τα συνδικάτα και τις
συμβάσεις. Όπως μπροστά μας είναι και οι μά-
χες των συμβασιούχων, των εργαζόμενων στις
τράπεζες, της ΔΕΗ και όλων των φορέων που
πάνε για ιδιωτικοποίηση”.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Βασίλης Συ-
λαϊδής, μέλος του σωματείου της Ιντρακόμ,
ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση του
Εργατικού Κέντρου Αθήνας όπου πάρθηκε η
απόφαση για την απεργία. “Από τη μεριά
μας, ως Αγωνιστική Ταξική Ενότητα, προτεί-
ναμε προειδοποιητική απεργία αυτή τη βδο-
μάδα και κλιμάκωση με 48ωρη την επόμενη
βδομάδα, ωστόσο υπερψηφίσαμε και την
πρόταση για απεργία στις 24/9” σημείωσε
και υπερθεμάτισε για τη σημασία της, ενώ
αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις για το
περιβάλλον στις 20/9.

“Η κυβέρνηση θέλει να τσακίσει το εργατικό
κίνημα και για αυτό θα πρέπει να πάρει απάν-
τηση στις 24 Σεπτέμβρη. Η επιτυχία της απερ-
γίας δεν θα έρθει από μόνη της. Χρειάζεται
από σήμερα να οργανώσουμε τις εξορμήσεις,
τις συνελεύσεις, τις απεργιακές επιτροπές, τις

απεργιακές φρουρές εκείνη την ημέρα κλπ”
επεσήμανε ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων στον Αγ.Σάββα.

Εικόνες από τα βήματα οργάνωσης των
συμβασιούχων έφεραν η Μαρία κι ο Γιάννης,
εργαζόμενοι στο δήμο Αθήνας και η Βασιλική

Κ. συμβασιούχος με πρόγραμμα ΟΑΕΔ στο
ΓΝΑ Γεννηματάς. Η Βασιλική μετέφερε την εμ-
πειρία των συμβασιούχων που εργάζονται μέ-
σω προγραμμάτων ΟΑΕΔ στην Υγεία, στη συ-
νάντηση που οργάνωσαν οι συνάδελφοί τους
από το Υπουργείο Ενέργειας την Πέμπτη 12/9,
όπου “μαζεύτηκαν δεκάδες και υπήρχε τερά-
στιο ενδιαφέρον για την οργάνωση στο σωμα-
τείο του χώρου και για κινητοποιήσεις”. “Η μά-
χη για παραμονή των συμβασιούχων στη δου-
λειά και για μονιμοποίηση δεν είναι ξεχωριστή
από αυτή ενάντια στις επιθέσεις που φέρνει το
νομοσχέδιο του Άδωνι. Θα παλέψουμε ώστε οι
συμβασιούχοι να έχουν μαζική παρουσία στις
24/9” τόνισε. Αντίστοιχες εμπειρίες από το
πρόσφατο σταμάτημα επιθέσεων στο χώρο
τους έφεραν στη συζήτηση και η Μαρία Κο-
τρώνη, πρόεδρος του σωματείου των συμβα-
σιούχων στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ) και ο συ-
νάδελφός της Γιώργος Φάραντος. “Οι κινητο-
ποιήσεις μας ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνε-
χίσουμε, δεν θα γυρίσουμε πίσω με τη ΝΔ” τό-
νισε η πρόεδρος του ΠΣΕΦΑ.

“Το ΕΚΑ έχει να κηρύξει 24ωρη απεργία εδώ
και χρόνια. Το ότι το κάνει τώρα είναι δείγμα
του μεγέθους και της επίθεσης αλλά και της
πίεσης από τους εργαζόμενους. Πάμε να δου-
λέψουμε την απεργία με όλους τους συναδέλ-
φους χωρίς εξαιρέσεις” υπογράμμισε ο Μιχά-
λης Βερβέρης, από το νοσοκομείο Αγ.Όλγα.

Από το χώρο των ταχυμεταφορών ο Χρή-
στος Βαρβέρης σχολίασε ότι “θέλουν να δια-
λύσουν τα συνδικάτα, είναι εμπόδιο στις επιθέ-
σεις τους. Η μαζικότητα της διαδήλωσης στη
ΔΕΘ έδειξε τις διαθέσεις. Οι εργαζόμενοι δε
μασάνε παρότι η κυβέρνηση θέλει να μας γυ-
ρίσει δεκαετίες πίσω. Η ανάπτυξή τους κατα-
στρέφει τα δικαιώματά μας και το περιβάλλον.
Στην περιοχή μου το είδαμε αυτό με το Λαζό-
πουλο, έναν εργοστασιάρχη που πρώτα δεν
πλήρωνε τους εργάτες του και μετά έκαψε και
το εργοστάσιό του για να πάρει αποζημίωση,
πνίγοντας τη Δυτική Αττική στους καπνούς.
Πάμε δυνατά για τις κινητοποιήσεις στις 20 και
24 Σεπτέμβρη”.

Σ.Μ.
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Όλοι-όλες στη μάχη της απεργίας 24/9

Το πρωί της Δευτέρας 16/9, το σωματείο εργαζομέ-
νων συναντήθηκε με το διοικητή του Αγ.Σάββα.
Αφορμή είναι η επίθεση που δέχεται από τη διοίκη-

ση, συνάδελφος στη φύλαξη, όπου απειλείται με απόλυ-
ση. Ο συνάδελφος έχει στοχοποιηθεί από το διοικητή για-
τί στηρίζει τις δράσεις του σωματείου και είναι με τον
αγώνα. 

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει στήσει βιομηχανία ΕΔΕ
για ψύλλου πήδημα –γεγονός που το παραδέχτηκε κι ο
ίδιος– προκειμένου να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους.
Στη συνάντηση δεν δίστασε να μιλήσει για “ανώνυμες κα-
ταγγελίες” ενάντια στους συναδέλφους, διαβάζοντάς μας
μια τέτοια με ρουφιάνικο τρόπο αλλά και να κάνει και προ-
σωπικές επιθέσεις τόσο σε μένα όσο και την αντιπρόεδρο
του σωματείου, τη Ζαννέτα Λυσικάτου, με “επιχειρήματα”
του τύπου “κι εσύ συμβασιούχος είσαι, τελειώνει η σύμβασή
σου” και “ξέρουμε τι τραμπούκοι είστε στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ”.

Ο διοικητής του νοσοκομείου –τοποθετημένος επί ΣΥΡΙ-
ΖΑ– προσπαθεί να δώσει τα διαπιστευτήριά του και στη
νέα κυβέρνηση. Ουσιαστικά στέλνει το μήνυμα ότι θα

εφαρμόσει τον αντισυνδικαλιστικό νόμο και το δόγμα “νό-
μος και τάξη” μέσα στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι στη
φύλαξη, τη σίτιση, την καθαριότητα και όχι μόνο, έχουν

δώσει μεγάλες μάχες με το σωματείο και θέλει να εκδικη-
θεί και αυτούς και το σωματείο. 

Δεν δίστασε να επιχειρήσει να μπλοκάρει τη συνεδρίαση
του Συντονιστικού Νοσοκομείων και του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια το απόγευμα της Δευτέρας 16/9. Έβαλε τους
ίδιους τους φύλακες που απειλεί με απόλυση να εμποδίσουν
την είσοδο στο αμφιθέατρο. Δεν του πέρασε γιατί οι ίδιοι οι
φύλακες είναι με το σωματείο και το Συντονιστικό. Όχι μόνο
δεν εμποδίστηκε κανείς αλλά οι συνάδελφοι συμμετείχαν στη
συνεδρίαση.

Θα πάρει ακόμη μεγαλύτερη απάντηση με τη μαζική συμ-
μετοχή των εργαζομένων του νοσοκομείου στην πανεργατική
απεργία στις 24 Σεπτέμβρη και στην απεργία των υγειονομι-
κών στις 23 Οκτώβρη.

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκομείου Αγ.Σάββας 

Κάτω τα χέρια από τα σωματεία

Απεργιακή διαδήλωση νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, 6/9
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Κίνημα 
“ΟΑΕΔ” 
σε όλο 
το δημόσιο

Ένα πρώτο βήμα για την οργάνωση και
το συντονισμό του αγώνα τους για το
δικαίωμά τους στην εργασία έκαναν

οι εργαζόμενοι/ες με προγράμματα ΟΑΕΔ στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
(ΥΠΕΝ), με τη συγκέντρωση που πραγματο-
ποίησαν την Πέμπτη 12/9 στο αμφιθέατρο του
ΥΠΕΝ. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την παρα-
μονή τους στη δουλειά καθώς απειλούνται με
απόλυση με τη λήξη του προγράμματος. 

Όπως ενημερώνουν σε Δελτίου Τύπου που
εξέδωσε η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθη-
κε στη συγκέντρωση, συζητήθηκαν μια σειρά
ζητήματα όπως η κάλυψη πάγιων και διαρκών
αναγκών από τους συμβασιούχους, η διεκδί-
κηση της ανανέωσης του προγράμματος για
παραμονή στη δουλειά, αλλά και το αίτημα
για μόνιμες προσλήψεις και όχι προγράμματα
ανακύκλωσης της ανεργίας. Μαζί με τους δε-
κάδες εργαζόμενους μέσω ΟΑΕΔ, στη συγ-
κέντρωση στο ΥΠΕΝ συμμετείχαν και συνδι-
καλιστές της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων
Υπουργείου Ανάπτυξης Τομείς Βιομηχανίας,
Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΟΣΥ-
ΒΕΤ), εκπρόσωποι του Συλλόγου Υπαλλήλων
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων
ΥΠΕΚΑ, εργαζόμενοι μέσω ΟΑΕΔ στο Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών Γεννηματάς και μέλη του
Συντονιστικού Νοσοκομείων.

Διευρυμένη 
Το Σάββατο 14/9, πραγματοποιήθηκε νέα δι-

ευρυμένη συνάντηση τόσο στην Αθήνα όσο
και στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση της Αθή-
νας συμμετείχαν εργαζόμενοι σε προγράμμα-
τα ΟΑΕΔ από πολλούς φορείς του δημοσίου,
όπως το ΥΠΕΝ, το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, το υπουργείο Πολιτισμού, τον
ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικές συντάξεις)
κ.ά., ενώ παρέμβαση στη συζήτηση, μεταφέ-
ροντας την εμπειρία τους, έκανε και εργαζό-
μενη ΟΑΕΔ στο χώρο της Υγείας. Η ανάγκη
για συνέχιση του συντονισμού προκειμένου να
κερδίσουν όλοι οι συμβασιούχοι του δημοσίου
την παραμονή τους στην εργασία ήταν από
τους βασικούς άξονες της συζήτησης. 

“Το κίνημα των συμβασιούχων δυναμώνει”
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Χρίστος
Αργύρης από το Συντονιστικό Νοσοκομείων
που συμμετείχε στις συναντήσεις. “Στα νοσο-
κομεία έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια τη
μάχη και έχουμε κερδίσει ανανεώσεις για χι-
λιάδες συναδέλφους. Τα βήματα που γίνονται
το τελευταίο διάστημα για οργάνωση των
συμβασιούχων στα Υπουργεία και όλο το δη-
μόσιο είναι πολύ σημαντικά. Σύντροφοι και
συντρόφισσες του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων ήμασταν στις συνελεύσεις που έγιναν στο
Υπουργείο Ενέργειας την Πέμπτη και στο Σύν-
ταγμα το Σάββατο και μιλήσαμε για τις μάχες
που έχουμε δώσει. Ο κοινός συντονισμένος
αγώνας μαζί τους μπορεί να νικήσει”.

ΝΙΚΑΙΑ Όχι “ανάπτυξη” 
σε βάρος των παιδιών μας
Ξεσηκωμένοι είναι οι κάτοικοι της

Νίκαιας από τις αρχές του μήνα,
όπου ξεκίνησε η διαδικασία για

την εγκατάσταση κεραίας κινητής τη-
λεφωνίας 5ης γενιάς 5G από τη WIND,
στην οδό Γέμελου 242, απέναντι από
το 6ο και το 3ο Δημοτικά Σχολεία Νί-
καιας. 

Αμέσως συγκρότησαν Επιτροπή Κα-
τοίκων η οποία πραγματοποίησε πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμαρχο
Νίκαιας–Ρέντη Γιώργο Ιωακειμίδη και
στη συνέχεια έβγαλαν αφίσα και ανα-
κοίνωση και ξεκίνησαν να μαζεύουν
υπογραφές κατοίκων ενάντια στην το-
ποθέτηση της κεραίας. Την Τετάρτη
11/9 στον αγιασμό των δύο σχολείων,
συγκεντρώθηκαν υπογραφές –οι οποί-
ες έχουν ξεπεράσει τις 500- ενώ στη
διάρκεια των χαιρετισμών εκπρόσωποι
της Ένωσης Γονέων και των εκπαιδευ-
τικών, κάλεσαν τους γονείς να αντι-
σταθούν στην τοποθέτηση της κεραί-
ας. Παρέμβαση έκαναν και μέλη της
«Ανταρσία στην Κοκκινιά» μοιράζοντας
ανακοίνωση που καλούσε σε κοινούς
αγώνες ενάντια στην υποχρηματοδό-
τηση της Παιδείας, το φασισμό και την
περιβαλλοντική καταστροφή.     

Την ίδια μέρα τα Διοικητικά Συμβούλια Γονέων του 3ου και του 6ου
Δημοτικού και της Ένωσης Γονέων Νίκαιας-Ρέντη συνεδρίασαν και
αποφάσισαν να απαιτήσουν να μην τοποθετηθεί η συγκεκριμένη κε-
ραία, να ανακληθεί παντός τύπου άδεια που τυχόν έδωσαν οι υπηρε-
σίες του Δήμου για την τοποθέτησή της και να διερευνηθούν περι-
πτώσεις και άλλων κεραιών που βρίσκονται κοντά σε σχολεία, καθώς
και το σύνολο των κεραιών που λειτουργούν στα κρυφά και χωρίς
άδεια στην πόλη, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε
δυναμικές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με επίσημη μέτρηση, μόνο στον
Πειραιά, υπήρχαν 261 κεραίες, που το 2019 αυξήθηκαν σε 266. Στον
Κορυδαλλό, τα στοιχεία δείχνουν 41 κεραίες, σε Νίκαια-Ρέντη 123, σε
Κερατσίνι-Δραπετσώνα 55, στο Πέραμα 19, στη Σαλαμίνα 29.

Είναι πλέον γνωστό ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμ-
πει επί 24ώρου μία κεραία κινητής τηλεφωνίας, προκαλεί δυσμενείς
επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των κατοίκων και
κυρίως, των παιδιών. Ειδικότερα, οι ασύρματες ακτινοβολίες, έχουν
χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «πιθανά
καρκινογόνες» και σύμφωνα με απόψεις επιστημόνων, προκαλούν αύ-
ξηση και γρηγορότερη εμφάνιση καρκίνων. Ειδικότερα δε στα παιδιά,

έχει διαπιστωθεί ότι η αυξανόμενη έκ-
θεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινο-
βολία προκαλεί ραγδαία αύξηση κρου-
σμάτων αυτισμού, υπερκινητικότητας,
συνδρόμου έλλειψης προσοχής κ.ά. 

Παρά τις επιστημονικές έρευνες,
όλες οι κυβερνήσεις βάζουν τα πρό-
σκαιρα κέρδη των εταιριών κινητής τη-
λεφωνίας, πάνω από την υγεία των κα-
τοίκων, επιτρέποντας την εγκατάστα-
σή τους μέσα σε κατοικημένες περιο-
χές, στο όνομα της δήθεν ανάπτυξης
και της κερδοφορίας των εταιρειών κι-
νητής τηλεφωνίας. Ωστόσο υπήρχαν
κάποιες προστατευτικές ρυθμίσεις,
όπως η απόσταση τουλάχιστον 300
μέτρων από σχολεία, παιδικούς σταθ-
μούς κλπ αλλά και όρια για τα επίπεδα
ακτινοβολίας που εκπέμπουν. 

Μέσα στο νέο «αναπτυξιακό» νομο-
σχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη που βρί-
σκεται σε διαβούλευση, διευκολύνεται
περαιτέρω η αδειοδότηση και εγκατά-
σταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας,
χωρίς το νομοσχέδιο να λαμβάνει μέ-
ριμνα για την ασφάλεια και την προ-
στασία της υγείας των πολιτών ειδικά
των ευαίσθητων ομάδων όπως, παιδιά
και ασθενείς. Το νομοσχέδιο όχι μόνο

δεν λαμβάνει υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα των τελευταίων 20
ετών αλλά συναινεί στην εγκληματική αύξηση της ακτινοβολίας μέσω
της εγκατάστασης δικτύων 5ης γενιάς 5G, παρόλο που δεν υπάρχουν
μελέτες ασφαλείας για την χρήση του. Συγκεκριμένα «απελευθερώ-
νει» ακόμα περισσότερο τη διαδικασία αδειοδότησης, αφού αφαιρεί
την αρμοδιότητα πολεοδομικής άδειας από τους δήμους και την δίνει
σε ιδιώτες μηχανικούς.  

Τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα μία σειρά επιτροπές κατοί-
κων έχουν αποτρέψει με τους αγώνες τους την εγκατάσταση κεραιών
κινητής τηλεφωνίας. Απέναντι στη νέα επίθεση της κυβέρνησης της
ΝΔ, που στο όνομα της ανάπτυξης διαλύει εργατικές κατακτήσεις δε-
καετιών, είναι επείγον να προχωρήσουμε σε κλιμάκωση των αγώνων
των κατοίκων, στον μεταξύ τους συντονισμό και στη σύνδεσή τους με
το εργατικό κίνημα που ξεσηκώνεται ενάντια στον αναπτυξιακό νόμο
έκτρωμα και την κυβέρνηση της ΝΔ. Η παγκόσμια ημέρα δράσης για
τη σωτηρία του πλανήτη στις 20 Σεπτέμβρη και η κινητοποίηση στο
Σύνταγμα, μπορεί να είναι η αρχή. 

Κατερίνα Θωίδου, 
Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, «Ανταρσία στην Κοκκινιά»      

Στάση εργασίας από τις 9πμ
μέχρι τις 11πμ τη Δευτέρα 16/9,
πραγματοποίησαν οι δικαστικοί
υπάλληλοι διεκδικώντας προσ-
λήψεις και επαναφορά του επι-
δόματος ειδικών συνθηκών.  

“Ο αγώνας ξεκινά στις 16 Σε-
πτέμβρη και θα συνεχιστεί με τη
στήριξη όλων μας μέχρι την ορι-
στική μας δικαίωση” τονίζουν οι
εργαζόμενοι στα δικαστήρια.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μόνιμες καθαρίστριες

Σε κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων με
μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, με πλή-
ρη εργασία και δικαιώματα, καλεί η Πανελ-

λήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολι-
κών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

“Οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των δημό-
σιων σχολείων αγωνίζονται καθημερινά και μέσα
σε αντίξοες συνθήκες, εδώ και πολλά χρόνια,
ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να διαβιούν
σε ένα υγιεινά καθαρό σχολικό περιβάλλον. 

Η μεγάλη όμως πλειοψηφία των καθαριστριών,
απασχολούνται σήμερα με συμβάσεις μίσθωσης

έργου με πολύ χαμηλή αμοιβή, και αναλαμβά-
νουν καθήκοντα μετά τη λήξη των μαθημάτων,
τη στιγμή που οι ανάγκες των σχολείων σε καθα-
ριότητα είναι μεγάλες καθ' όλη τη διάρκεια λει-
τουργίας τους, ιδιαίτερα σε δημοτικά και νηπια-
γωγεία. Έτσι, τις πρωινές ώρες στα περισσότε-
ρα σχολεία δεν υπάρχει καθαρίστρια και οι τουα-
λέτες ήδη μετά το πρώτο διάλειμμα παρουσιά-
ζουν ένα ανθυγιεινό αποκρουστικό θέαμα και
πολλές φορές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τα παιδιά” υπογραμμίζει η Ένωση. 
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Υποσχέσεις για επιτάχυνση των
προσλήψεων και κροκοδείλια δά-
κρυα για την κατάσταση των νοσο-

κομείων είναι το μοτίβο των όσων λέει ο
υπουργός Υγείας Κικίλιας τις τελευταίες
ημέρες. Λίγες μέρες πριν ο συνάδελφός
του από το Υπουργείο Εσωτερικών έλεγε
ότι, όχι μόνο δεν υπάρχουν ελλείψεις,
αλλά δουλεύουν κι 9.000 συμβασιούχοι
παραπάνω απ' όσους χρειάζονται, προ-
αναγγέλοντας την απόλυσή τους με τη
λήξη των συμβάσεων.

Αν ψάχνει κανείς από πού προκύπτει
αυτή η αντίφαση δύο πράγματα θα πρέ-
πει να λάβει υπ' όψη του. 

Το πρώτο είναι η καυτή ανάσα του κι-
νήματος των εργαζόμενων στα δημόσια
νοσοκομεία. Ένα κίνημα που έχει οργα-
νωθεί στη βάση, με επιτροπές συμβασι-
ούχων σε μια σειρά νοσοκομεία πανελλα-
δικά, που ενώνει μόνιμους κι ελαστικά
εργαζόμενους στα σωματεία, που αναγ-
κάζει μια ομοσπονδία όπως η ΠΟΕΔΗΝ
να διατηρεί την απεργιακή της στάση με
τακτικές κινητοποιήσεις και με το Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων, ένα δίκτυο συντο-
νισμού σωματείων, συνδικαλιστών και
εργαζόμενων με κάθε σχέση εργασίας,
να αποτελεί αναντικατάστατο βοήθημα
σε όλη αυτή την πορεία. Ένα κίνημα που
ανάγκαζε και την προηγούμενη ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας να ανανεώνει τις
συμβάσεις ΟΑΕΔ και επικουρικών ξανά
και ξανά. 

Το πρώτο δείγμα αυτού του κινήματος
από τη νέα του θέση ο Κικίλιας το πήρε
με τη μεγάλη απεργιακή διαδήλωση των
εργαζόμενων στα νοσοκομεία στη Θεσ-
σαλονίκη, την παραμονή του πανεργατι-
κού συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ. Ήδη από
την επόμενη μέρα αναγκάστηκε να δίνει
νέες υποσχέσεις στους συμβασιούχους
που ήρθαν μαζικά από όλη τη χώρα για
να διαδηλώσουν. Μάλιστα οι εργαζόμε-
νοι των δημόσιων νοσοκομείων είχαν
αποφασίσει τον επόμενο απεργιακό
σταθμό του αγώνα τους, την κινητοποί-
ηση που οργανώνουν στις 23 Οκτώβρη. 

Ένας δεύτερος λόγος όμως είναι ότι
“η δεξιά δεν ξεχνά τι θα πει κίνημα συμ-
βασιούχων” για να παραλλάξουμε το
γνωστό σύνθημα. Οι συμβασιούχοι εργα-
ζόμενοι έχουν πίσω τους μεγάλους αγώ-
νες για το δικαίωμα στη μόνιμη και στα-
θερή δουλειά -αγώνες που οδήγησαν
ολόκληρα εργατικά κομμάτια στη νίκη. 

Η κυβέρνηση Καραμανλή το 2004 βρή-
κε μπροστά της ένα κίνημα συμβασιού-
χων που κατάφερε και κέρδισε τη μονι-
μοποίηση χιλιάδων εργαζόμενων. Παρα-
μονές των εκλογών ο Καραμανλής υπο-
σχόταν τη μονιμοποίηση 230.000 συμβα-
σιούχων προκειμένου να κερδίσει τις

εκλογές. Την επόμενη των εκλογών είχε
ξεχάσει τις υποσχέσεις. Η κυβέρνηση
υπολόγιζε ότι οι συμβασιούχοι δεν είναι
παρά ένα αδύναμο κομμάτι χωρίς συνδι-
καλιστική οργάνωση και εμπειρία. Κι
όμως εργαζόμενοι που αμείβονταν με
400 ευρώ το μήνα χωρίς άδειες, επιδό-
ματα και ασφαλιστική κάλυψη οργανώ-
θηκαν και έφτιαξαν συλλόγους και συνδι-
κάτα και έγιναν τότε το μεγαλύτερο αγ-
κάθι για την νεοεκλεγμένη δεξιά κυβέρ-
νηση. Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκ-
παιδευτικοί, έκτακτοι καθηγητές των ΤΕΙ,
συμβασιούχες καθαρίστριες του ΟΤΕ,
του Υπουργείου Οικονομικών και των
σχολείων, συμβασιούχοι των δήμων, της
ΕΡΤ, του ΟΑΕΔ και πολλοί ακόμα κλάδοι
από όλες σχεδόν τις δημόσιες υπηρε-
σίες, βγήκαν ξανά και ξανά στο δρόμο
αναγκάζοντας ΓΣΕΕ κι ΑΔΕΔΥ να κηρύ-
ξουν απεργίες συμπαράστασης και την
κυβέρνηση σε απανωτές υποχωρήσεις
και μετατροπές του Προεδρικού Διατάγ-
ματος Παυλόπουλου, που οδήγησαν στη
μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου
για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. 

Παράδοση
Αυτή την αγωνιστική παράδοση τη

βρήκαν μπροστά τους κι ο ΓΑΠ με το κί-
νημα των stage, οι σαμαροβενιζέλοι με
το κίνημα των σχολικών φυλάκων, των
καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομι-
κών και των εκπαιδευτικών, ο Τσίπρας με
τους συμβασιούχους των δήμων, τους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τους συμ-
βασιούχους του ΥΠΠΟ κλπ. Ούτε ο Μη-
τσοτάκης, ούτε ο Κικίλιας μπορούν να
αποφύγουν αυτή την αναμέτρηση. Αυτό
δείχνει η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
των υγειονομικών με την απεργία στις 23
Οκτώβρη, αλλά και τα βήματα συντονι-
σμού που κάνουν συμβασιούχοι από άλ-
λους χώρους του δημοσίου όπως αυτά
που είδαμε την περασμένη εβδομάδα
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Αντί λοιπόν ο Κικίλιας να κάνει δηλώ-
σεις για το πόσο νοιάζεται για τους
ασθενείς που μπαίνουν στα νοσοκομεία
κι αντιμετωπίζουν την τραγική κατάστα-
ση των ΜΕΘ, ας μονιμοποιήσει όλους
τους συμβασιούχους κι επικουρικούς ερ-
γαζόμενους που εργάζονται αυτή τη
στιγμή κι ας προσλάβει κι άλλους τόσους
για να στελεχωθεί η δημόσια Υγεία. Κι ας
αφήσει τις υποσχέσεις περί “γρήγορων
προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ” που προμη-
νύουν κινήσεις τύπου Σκουρλέτη, όταν ο
τότε υπουργός Εσωτερικών με την περί-
φημη 3Κ προκήρυξε 8.000 προσλήψεις
στους ΟΤΑ, απολύοντας ταυτόχρονα
σχεδόν άλλους τόσους συμβασιούχους.

Σ.Μ.

Στη μετατροπή της 23ης Οκτώβρη από ημέ-
ρα παναττικής στάσης εργασίας σε πανελ-
λαδική 24ωρη απεργία και πανελλαδικό

συλλαλητήριο στην Αθήνα, προσανατολίζεται η
ΠΟΕΔΗΝ. Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός και μέ-
λος του Συντονιστικού Νοσοκομείων μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη:

“Τα νοσοκομεία έχουν διατηρήσει τη λειτουρ-
γία τους χάρη στη δουλειά 14.000 συμβασιού-
χων. Επικουρικοί, ΟΑΕΔ, πρώην εργολαβικοί
κλπ. Δεν υπάρχει νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας
που να μην έχει εργαζόμενους με αυτές τις σχέ-
σεις εργασίας. Αν δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις
διαλύονται. 

Η κυβέρνηση θέλει να κάνει ΣΔΙΤ, να επαναφέ-
ρει τους εργολάβους, να τα δώσει όλα στους
ιδιώτες, αλλά ταυτόχρονα ξέρει ότι χωρίς τους
εργαζόμενους δεν δουλεύει τίποτα στην Υγεία. 

Αυτός ο κόσμος οργανώνεται και διεκδικεί την
παραμονή του στη δουλειά και τη μονιμοποίησή
του. Η συζήτηση περί του αιτήματος της μονιμο-
ποίησης έχει ανοίξει πλατιά στα νοσοκομεία. Ο Κι-
κίλιας αν δώσει νέα παράταση στις συμβάσεις πα-
ραδέχεται το πόσο πολύτιμη είναι η εργασία μας.
Άρα γιατί να μη γίνουμε μόνιμοι εργαζόμενοι; 

Διάθεση
Στη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης στις 6/9 κά-

θε νοσοκομείο που συμμετείχε είχε τους συμβα-
σιούχους του να διαδηλώνουν. Αυτή η διάθεση
ήδη από την προηγούμενη μέρα είχε διαμορφώ-
σει το κλίμα ώστε να αναγκαστεί η ΠΟΕΔΗΝ να
κηρύξει παναττική στάση εργασίας στις 23
Οκτώβρη σαν επόμενο σταθμό του αγώνα. Από
τη μεριά μας σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων
διεκδικούσαμε τη μετατροπή της παναττικής
στάσης σε πανελλαδική απεργία. Όπως μάθαμε
σήμερα σε επικοινωνία με την ηγεσία της ομο-
σπονδίας, αυτό θα γίνει πράξη. Καθοριστική
ήταν η απόφαση των συναδέλφων από το νοσο-
κομείο της Ικαρίας που είπαν ότι απεργούν κι
αυτοί στις 23 Οκτώβρη κι έρχονται στην Αθήνα,
οι πιέσεις από τους συμβασιούχους ΟΑΕΔ πα-
νελλαδικά που έχουν το δικό τους δίκτυο κι ανυ-
πομονούν να δώσουν συνέχεια στη μάχη. Έχου-
με λοιπόν μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση.
Να βουλιάξουμε το δρόμο μπροστά από το
Υπουργείο Υγείας. Η πορεία θα ξεκινήσει από
την πλατεία Μαβίλη, θα περάσει από μια σειρά
νοσοκομεία και θα καταλήξει στο Υπουργείο. Θα
έχουμε βγει πιο δυνατοί από την πανεργατική
απεργία στις 24 Σεπτέμβρη, αμέσως μετά απο
την οποία οργανώνουμε συνεδρίαση του Συντο-
νιστικού για την οργάνωση και την επιτυχία της
απεργίας στις 23 Οκτώβρη”.

Μονιμοποιήσεις και όχι απολύσεις
Η Δεξιά δεν ξεχνά 
τι σημαίνουν συμβασιούχοι

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Απεργία στις 23 Οκτώβρη

Απεργιακή διαδήλωση εργαζόμενων στα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, 6/9



Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή
στο αντιφασιστικό - αντιρατσι-
στικό συλλαλητήριο στο Κερα-

τσίνι στις 18 Σεπτέμβρη απηύθυνε η
ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 12/9 στη συνέν-
τευξη τύπου που παραχώρησε, στέλ-
νοντας σαφές μήνυμα: Να μην αφή-
σουμε ΝΔ, ΕΕ και δικαστήρια να
στρώσουν το δρόμο στους φασίστες.

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί όλους-ες να συμ-
μετέχουν στις 18/9 στα συλλαλητή-
ρια (Αθήνα, Κερατσίνι, Οδός Παύ-
λου Φύσσα, 5.30μμ, στη Θεσσαλονί-
κη, Καμάρα 6μμ, στα Γιάννενα, Περι-
φέρεια 6μμ, στα Χανιά, Πλατεία Αγο-
ράς 7μμ, στο Ηράκλειο, Λιοντάρια
7μμ, στην Πάτρα, Πλ.Γεωργίου 6μμ,
στο Βόλο, Πλατεία Ελευθερίας 7μμ,
στην Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία 6μμ)
ενώ το κάλεσμα για τις 18/9 στηρί-
ζουν επίσης οι κοινότητες Πακιστάν,
Μπαγκλαντές, Γουϊνέας, Καμερούν,
η Αφγανική Κοινότητα, η Κοινότητα
Αιγυπτίων στην Ελλάδα, η Μουσουλ-
μανική Ένωση Ελλάδας, το πολιτι-
στικό κέντρο Κ αλλά και συνδικάτα
και φοιτητικοί σύλλογοι. 

Το λόγο πήραν οι: Δημήτρης Ζώ-
τος, δικηγόρος πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τους
Αιγύπτιους αλιεργάτες και στην δίκη
για το "Συνεργείο", Χαντίμ Χουσεΐν,
πατέρας του Σαχζάτ Λουκμάν, Τζα-
βέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότητα”,
Γιώργος Τσιμουρής, αναπλ.καθηγη-
τής στο Πάντειο, Σωτήρης Αλεξόπου-
λος, κοινοτικός σύμβουλος Πειραιά,
Παμπειραϊκή πρωτοβουλία υποστήρι-
ξης προσφύγων και μεταναστών, Κα-
τερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος
Νίκαιας-Ρέντη και Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτι-
κός σύμβουλος Αθήνας.

“Την ίδια μέρα που διοριζόταν ο
Μαργαρίτης Σχοινάς αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
'προστασία του Ευρωπαϊκού τρόπου
ζωής', η εισαγγελέας στη δίκη για
την επίθεση τάγματος εφόδου της
Χρυσής Αυγής στον κοινωνικό χώρο
'Συνεργείο' εισηγούνταν την απαλ-
λαγή του Λαγού και του Μίχου από
τις κατηγορίες. Είναι προκλήσεις
που δεν θα μείνουν αναπάντητες”
τόνισε στο άνοιγμά του ο Πέτρος
Κωνσταντίνου.

“Ο διορισμός του Μαργαρίτη
Σχοινά στη θέση του επιτρόπου της
ΕΕ, ως προστάτη του 'ευρωπαϊκού
τρόπου ζωής' μας προκαλεί οργή. Η
ιδεολογία της ανωτερότητας του δυ-
τικού χριστιανικού πολιτισμού απέ-
ναντι στην βάρβαρη Ασία και Αφρική
είναι κληρονομιά της πιο μαύρης πε-
ριόδου της αποικιοκρατίας. Είναι
ανατριχιαστικές οι επιστολές μεταξύ

της Φαν Ντερ Λάϊεν και του Μαργα-
ρίτη Σχοινά που υιοθετούν το πλαί-
σιo της άκρας δεξιάς. Η Κομισιόν
υιοθετεί ανοιχτά την ατζέντα της
ακροδεξιάς.

Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις μέσα
στο ευρωκοινοβούλιο και μαζί με το
διεθνές κίνημα θα αναπτύξουμε μέ-
τωπο για να ανακόψουμε αυτήν την
εξέλιξη. Πρώτη άμεση απάντηση, το
αντιφασιστικό κίνημα, το κίνημα αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες, τα
συνδικάτα, οι φοιτητικοί σύλλογοι,
όλες και όλοι ενωμένοι να πλημμυρί-
σουμε τους δρόμους στις 18 Σε-
πτέμβρη. Καλούμε επίσης σε μαζική
παρουσία στη δίκη για το Συνεργείο
την Παρασκευή 13/9 στις 8.30 στα
Δικαστήρια Ευελπίδων”.

Κατηγορητήριο
“Οι απολογίες των κατηγορουμέ-

νων επιβεβαιώνουν το κατηγορητή-
ριο. Η στάση τους στο δικαστήριο
συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: Δειλία,
ομερτά, παραλογισμός” τόνισε ο
Δημήτρης Ζώτος. “Οι απολογίες
τους αποδεικνύονται παντελώς ανα-
ξιόπιστες για το δικαστήριο. Ταυτό-
χρονα έρχεται η πρόταση της εισαγ-
γελέως στην άλλη δίκη, της επίθε-
σης της Χ.Α στο Συνεργείο, που λέει
δεν μπαίνω στην ουσία, δικονομικά
θα προτείνω απαλλαγή των κατηγο-
ρουμένων. Στα ΜΜΕ αναφέρθηκε
ότι οι νέοι κώδικές του Παρασκευό-
πουλου φταίνε για την απαλλακτική
αυτή πρόταση. Λάθος. Ήταν επιλο-
γή της να λέει ότι εκείνη τη μέρα η
Χ.Α δεν έκανε την επίθεση ή δεν
υπήρξε τραυματίας που να δικαιολο-
γεί επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αυ-
τά βέβαια έχουν αποδειχθεί στο δι-
καστήριο ότι έγιναν μέσα από μαρ-
τυρίες και αποδεικτικό υλικό.

Μπορούμε να βάλουμε την Χ.Α
στη φυλακή, Είμαστε εδώ γιατί ξέ-
ρουμε ότι την φασιστική απειλή την
αντιμετωπίζουμε και στα δικαστήρια
αλλά και στους δρόμους, όλοι ενω-
μένοι όλο το αντιφασιστικό κίνημα”.

“Χαιρετίζουμε ότι η Χ.Α δεν είναι

πια στο κοινοβούλιο και ότι έκλεισαν
τα γραφεία της στον Πειραιά αλλά
ανησυχούμε για την διάβρωση της
ΕΕ και της Νέας Δημοκρατίας από
τον φασισμό” τόνισε ο Σωτήρης Αλε-
ξόπουλος από την Παμπειραϊκή πρω-
τοβουλία υποστήριξης προσφύγων
και μεταναστών. “Μετονομάσαν τον
Επίτροπο Μετανάστευσης σε Επίτρο-
πο προστασίας του ευρωπαϊκού τρό-
που ζωής, υιοθετώντας τη γλώσσα
του Ορμπάν. Το δικό μας σύνθημα εί-
ναι όλοι μαζί να σβήσουν οι ναζί, δεν
έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε ξε-
χωριστά στο αντιφασιστικό κίνημα.

Επειδή η κύρια δράση μας αφορά
πρόσφυγες να πω ότι θα έπρεπε η
πολιτεία να ευγνωμονεί τις καταλή-
ψεις και τους αλληλέγγυους γιατί
στέγασε αυτούς που εκείνη άφησε
άστεγους αντί να τους κυνηγάει. Δυ-
στυχώς και καθόλη της διάρκειας
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν
στον Έβρο παράνομες επαναπρο-
ωθήσεις - και τώρα με αυτήν την κυ-
βέρνηση γίνεται αναφανδόν. Μας
φοβίζει αυτό που λέει ο Μητσοτάκης
θα 'υπερασπιστούμε τα θαλάσσια

σύνορα', τι σημαίνει αυτό; Θα πυρο-
βολούμε τα φουσκωτά και τους πρό-
σφυγες; Και βέβαια τα στρατόπεδα,
πάνε να φτιάξουν άλλα τέσσερα τώ-
ρα, δεν είναι λύση. Πρέπει να τελει-
ώνουμε με όλα αυτά”.

Καταδίκη
“Το δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας

και γενικότερα τα δημοτικά συμβού-
λια σε όλη την Β' Πειραιά έχουν τα
τελευταία χρόνια ταχθεί υπέρ του
αντιφασιστικού κινήματος απαιτών-
τας την καταδίκη των νεοναζί της
Χ.Α” τόνισε η Κατερίνα Θωίδου. “Σαν
ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά καλέσαμε πλατιά
σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά με συμμετοχή συλλογικοτήτων,
συνδικάτων και κοινοτήτων μετανα-
στών και αποφασίσαμε έξι χρόνια με-
τά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
ότι κλιμακώνουμε τη δράση στις γει-
τονιές. Δεν είναι στιγμή για εφησυ-
χασμό, χρειάζεται χώρο το χώρο,
πλατεία την πλατεία να ξεσηκώσου-
με τις γειτονιές μας για τις 18/9”.

Πάνω στα ζητήματα του μετανα-
στευτικού μίλησε ο Γιώργος Τσιμου-

ρής, αναπλ.καθηγητής στο Πάντειο,
που τόνισε: “Με μια μονάχα λέξη, η
πολιτική που αναπτύσσεται όσον
αφορά το μεταναστευτικό από τη
ΝΔ είναι καταστολή. Αστυνόμευση
του μεταναστευτικού σε συνδυασμό
με την αστυνόμευση της κρίσης. Εί-
ναι μεγάλο ολίσθημα ότι επιλέχθηκε
από τη νέα κυβέρνηση σαν κατάλλη-
λος φορέας για το μεταναστευτικό,
το υπουργείο ΠΡΟΠΟ και η αστυνο-
μία. Ο αντιμεταναστευτικός λόγος
τροφοδοτεί τη δράση της Χ.Α. Το εί-
δαμε αυτό το 2012 αλλά και οι δρά-
σεις που αναπτύσσονται σήμερα ενι-
σχύουν, το λέω ρητά, τον φασισμό
στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο μπορεί
να οδηγήσει σε οποιαδήποτε μορ-
φής ένταξη είναι η εκπαίδευση και
τώρα αντί για τους θεσμούς εκπαί-
δευσης αναπτύσσουν στρατόπεδα
και αποκλεισμούς”.

“Η Χ.Α είναι έξω από την Βουλή αλ-
λά με τα αντιμεταναστευτικά μέτρα
που παίρνουν τους ανοίγουν πάλι την
πόρτα” τόνισε ο Τζαβέντ Ασλάμ. “Τα
καινούργια μέτρα της κυβέρνησης
για τους μετανάστες μας ανησυχούν
βαθιά, όλες τις κοινότητες. Δεν θέ-
λουμε καινούργια στρατόπεδα. Στις
18/9 θα διαδηλώσουμε ενάντια στους
φασίστες δολοφόνους του Παύλου
αλλά και ενάντια στα ρατσιστικά μέ-
τρα που τους στρώνουν το δρόμο”.

“Η Χρυσή Αυγή δολοφόνησε τον γιο
μου και τον Παύλο Φύσσα. Ο πόνος
που αισθάνομαι είναι ο ίδιος και για
τον Παύλο και το Σαχζάτ και γι' αυτό
θα συμμετέχω στη διαδήλωση στο Κε-
ρατσίνι στις 18/9 στη μνήμη του Παύ-
λου Φύσσα” είπε ο Χαντίμ Χουσεΐν,
πατέρας του Σαχζάτ Λουκμάν.

Γ.Π.
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ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΝΑΖΙ - STOP ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

Μαζική απάντηση από το Κερατσίνι

Στην Κυψέλη, τα Πετράλω-
να, τα Εξάρχεια, το Περι-

στέρι και μια σειρά από άλλες
γειτονιές η ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποίησε συσκέψεις και
δράσεις για την επιτυχία της 18/9. 

“Στον Πειραιά, το περασμένο Σάββατο, σε μαζική
εξόρμηση στην Σωτήρος, συναντήσαμε μεγάλη συγκί-
νηση, ενδιαφέρον και απαίτηση για την καταδίκη των
ναζί και το κλείσιμο όλων των γραφείων τους, γνωρί-
ζοντας εργαζομένους από τον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, νέους και μαθητές” μας είπε η Μαρία Ανδρέου. 

Στο Κερατσίνι πραγματοποιήθηκε περιοδεία πόρτα-
πόρτα στα μαγαζιά και αφισοκόλληση στο κέντρο της
πόλης την περασμένη Παρασκευή ενώ την Πέμπτη
έγινε εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στους εργαζόμενους
του δήμου και την Κυριακή παρέμβαση στην εκδήλω-
ση που οργάνωσε ο Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης για
την δίκη της Χ.Α. 

“Στην Κυψέλη στη σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ με τη
συμμετοχή μεταναστών, εργαζομένων, εκπαιδευτικών
και άλλων, ενημερωθήκαμε για την απόφαση της Γ’

ΕΛΜΕ Αθήνας να συμμετέχει στη διαδήλωση στο Κε-
ρατσίνι, οργανώσαμε αφισοκολλήσεις και εξορμήσεις
στο 39ο Λύκειο, την Γκράβα και τα σχολεία της Νικο-
πόλεως ενώ ένας σύντροφος μετέφρασε την προκή-
ρυξή μας στα γαλλικά για να τη μοιράσουμε σε εξόρ-
μηση που ετοιμάζουμε στην πλ. Αμερικής” μας είπε η
Ευγενία. 

“Την Τετάρτη 11/9 στη πλ. Μερκούρη την ανοιχτή
εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ άνοιξαν ο Γιάννης Μ. από την
τοπική ΚΕΕΡΦΑ, ο Μάριος Σ., φοιτητής, μέλος του
Δ.Σ της Γεωπονικής και μέλος της ΑΡΙΣ και ο Αντώνης
Σ., γραμματέας της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων
Γ' Διαμερίσματος. Μετά τη συζήτηση οργανώσαμε τη
συνέχεια της παρέμβασης σε σχολεία της περιοχής
που ξεκίνησε με το άνοιγμά τους την ίδια μέρα το
πρωί ενώ δόθηκε ραντεβού τοπικό για το οργανωμέ-
νο κατέβασμα στη διαδήλωση της 18/9 στο Κερατσίνι,
στον ΗΣΑΠ Πετραλώνων” μας λέει ο Δημήτρης. 

Δράσεις στις γειτονιές

Συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ, 12/9
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Έκλεισε η κομαντατούρ, τα κεντρικά γραφεία της Χ.Α στη Μεσογείων!
“Χαιρόμαστε για το κλείσιμο των κεντρικών γραφείων των ναζί της

Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων. Είναι μια νίκη των χιλιάδων αγωνιστών και
αγωνιστριών του αντιφασιστικού κινήματος που οδήγησαν σε πλήρη απο-
μόνωση την Χρυσή Αυγή με τις διαρκείς και επίμονες κινητοποιήσεις”
αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ. “Η εκλογική
ήττα της Χρυσής Αυγής έκλεισε πλήρως την νόμιμη κάνουλα χρηματοδό-
τησης των γραφείων-ορμητηρίων της ναζιστικής συμμορίας και έτσι ο
φύρερ Μιχαλολιάκος παρέδωσε το κτίριο. Ήταν το ορμητήριο από όπου
οργάνωσαν την δολοφονική επίθεση κατά του φοιτητή Αλέξη Λάζαρη
πριν από δύο χρόνια”.

“Η 'Κεντρική Διοίκηση' της Χρυσής Αυγής υπήρξε δολοφονικό ορμητή-
ριο, με πιο εμβληματική την επίθεση στον σπουδαστή Αλέξη Λάζαρη που
στοχοποιήθηκε διερχόμενος στις 31/3/2017 από την 'ασφάλεια' των γρα-
φείων με επικεφαλής τον χρυσαυγίτη Ζέρβα. Στην είσοδο της Μεσογείων
εργάζονταν οι Πατέλης και Καζαντζόγλου, κατηγορούμενοι για τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα. Σε βίντεο από τα κινητά τους, διακρίνονται
υλικά εκρηκτικού μηχανισμού, παρόμοια με αυτά που έχουν χρησιμοποι-
ηθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις” αναφέρει το jailgoldendawn.  

Να θυμίσουμε εδώ, ότι η “Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γραφείων
ορμητηρίων της Χ.Α” που δημιουργήθηκε μετά την δολοφονική επίθεση
στον Α. Λάζαρη, είχε πρωτοστατήσει τα προηγούμενα χρόνια σε μια σει-
ρά από κινητοποιήσεις που έγιναν στους Αμπελόκηπους με αίτημα να
κλείσουν τα κεντρικά γραφεία στη Μεσογείων. Αποφάσεις υποστήριξης
του αιτήματος είχαν πάρει επίσης σωματεία και φορείς της περιοχής, το
δημοτικό συμβούλιο καθώς και διαμερισματικά συμβούλια του Δ. Αθή-
νας.

“Έξι χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η Χρυσή Αυγή έχα-
σε πολλά γραφεία-ορμητήρια και τώρα χάνει τα κεντρικά της. Είναι λό-
γος να κλιμακώσουμε τη δράση μας για να τους διαλύσουμε μια για πάν-
τα, για να μην έχουν ούτε ένα ορμητήριο για δολοφονικές επιθέσεις” κα-
ταλήγει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ.

“Είναι πρόκληση, η κυβέρνηση της ΝΔ να εξακολουθεί να της παρέχει
ασυλία και κάλυψη από την Αστυνομία για να ξαναβγαίνει στο δρόμο
όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ. Είναι η ίδια η κυβέρνηση που με
τις ρατσιστικές επιθέσεις που ξεδιπλώνει κατά των προσφύγων ανοίγει
το δρόμο στους Βελόπουλους και τους Μιχαλολιάκους. Γι' αυτό κανένας
εφησυχασμός απέναντι στην φασιστική απειλή. Την Τετάρτη 18 Σεπτέμ-
βρη στις 5.30μμ, όλοι και όλες μαζί ενωμένοι, πλημμυρίζουμε τους δρό-
μους στο Κερατσίνι. 

Και τη μέρα της απολογίας του Μιχαλολιάκου στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής προχωράμε σε αποφάσεις συνδικάτων και φοιτητικών συλλόγων και
με απεργίες και καταλήψεις διαδηλώνουμε μαζικά στα δικαστήρια για να
ακουστεί ηχηρά η φωνή: επιτέλους κλείστε τους ναζί φυλακή”!

Ξανά 15 μήνες καταδίκη για τον πρώην χρυσαυγίτη
βουλευτή Κουκούτση για συκοφάντηση του Π.Κων-

σταντίνου.
Το δικαστήριο απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση

του Δημήτρη Κουκούτση, πρώην βουλευτή της Χρυσής
Αυγής, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε δεκαπέντε μήνες
φυλάκιση με αναστολή για εξύβριση και συκοφαντική
δυσφήμιση σε βάρος του δημοτικού συμβούλου Αθήνας
και συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρου Κωνσταντίνου. 

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2012, είχε επιτεθεί
σε αντιπροσωπεία του αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου
στο προαύλιο της Βουλής, στην οποία συμμετείχε και ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, ενώ αμέσως μετά εξέδωσε ανα-
κοίνωση όπου ανέφερε ότι “πέταξε με τις κλωτσιές έξω
από τη Βουλή τον Πακιστανολάγνο Πέτρο Κωνσταντίνου,
αρχηγό του Ανταρσία, δολοφόνο της ΜΑΡΦΙΝ και όχι μό-

νο...” 
Ήταν η περίοδος που η Χρυσή Αυγή προσπαθούσε να

μετατρέψει την εκλογική της δύναμη σε τάγματα εφό-
δου για τον έλεγχο των γειτονιών, σκορπώντας το τρόμο
με επιθέσεις και μαχαιρώματα κατά μεταναστών και αντι-
πάλων της. Η στοχοποίηση του Π.Κωνσταντίνου ήταν μέ-
ρος της επίθεσης της Χρυσής Αυγής κατά των συμπαρα-
στατών των μεταναστών και της αριστεράς.

Δικηγόρος στην υπόθεση ήταν ο Κώστας Παπαδάκης.
Ως δικηγόρος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής πρόκειται να καταθέσει στην πρόεδρο την απόφα-
ση της καταδίκης σε δεύτερο βαθμό του Κουκούτση.

Το αντιφασιστικό κίνημα που πέταξε έξω από τη Βουλή
τη Χρυσή Αυγή και την οδήγησε να κλείσει ακόμη και τα
κεντρικά γραφεία στην Μεσογείων συνεχίζει για να πάνε
στη φυλακή όλοι οι νεοναζί δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής. 

Οριστική η καταδίκη Κουκούτση

Επιτέλους! Έκλεισε
η “Κομαντατούρ”

Στην μετονομασία του χαρτοφυ-
λακίου “για την προστασία του
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής” που

ανέθεσε στον Μαργαρίτη Σχοινά
προσανατολίζεται τώρα, ύστερα
από τις αντιδράσεις των προηγουμέ-
νων ημερών, η νέα πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Η χρήση “ευγενικών” ονομάτων, άλ-
λωστε, είναι μια πρακτική με βαθιές
ρίζες μέσα στην κληρονομιά του σω-
βινισμού, του ρατσισμού και της πο-
λεμοκαπηλίας – τους πραγματικούς
πυλώνες πάνω στις οποίες είναι χτι-
σμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η επιλογή του ονόματος “για την
προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου
ζωής” δεν ήταν ατύχημα. Σηματοδοτεί
μια ακόμα υποχώρηση της (νέας) Κο-
μισιόν προς την ακροδεξιά των Ορμ-
πάν και των (εκτός κυβέρνησης πλέον)
Σαλβίνι. Καθόλου τυχαία, η πρώτη που
έτρεξε να δώσει εύσημα στην φον
ντερ Λάιεν για την επιλογή της ήταν η
Μαρίν Λεπέν: “Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι η με-
τανάστευση προκαλεί ερωτηματικά για
το μέλλον του τρόπου ζωής των Ευρω-
παίων και αυτό επιβεβαιώνει την ιδεο-
λογική μας νίκη” έσπευσε να δηλώσει
η φύρερ του ακροδεξιού Γαλλικού
Εθνικού Μετώπου. 

Η φον ντερ Λάιεν, άλλωστε, δεν πε-
ριορίστηκε απλά στη μετονομασία
του παλιού χαρτοφυλακίου “για τη
μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέ-
σεις και την ιθαγένεια”: το αναβάθμι-
σε κιόλας. Ο Σχοινάς θα είναι αντι-
πρόεδρος της Κομισιόν. Η κυβέρνηση
του Μητσοτάκη κομπάζει μέρες τώρα
για τη νέα αυτή “εθνική επιτυχία”.
Στην πραγματικότητα, όμως, αυτός
που αναβαθμίζεται είναι ο ρατσισμός.
Το “υπουργείο ρατσισμού” της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που κατέχει σήμερα
ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναβαθ-
μίζεται τώρα στο “πρώτο τη τάξει”
υπουργείο της νέας Κομισιόν. 

Οι αντιδράσεις απέναντι στο νέο
όνομα ανάγκασαν ακόμα και τον
απερχόμενο πρόεδρο της Κομισιόν,
τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ (που ανήκει
όπως και ο Σχοινάς και η φον ντερ
Λάιεν στο συντηρητικό Ευρωπαϊκό

Λαϊκό Κόμμα), να διαχωρίσει τη θέ-
ση του: “Δεν συμφωνώ με την ιδέα
ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι
αντίθετος με τη μετανάστευση” είπε.
“Το να αποδέχεσαι αυτούς που έρ-
χονται από πολύ μακριά είναι μέρος
του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής”.
Πρόκειται για ακραία υποκρισία: μέ-
σα στην πενταετία 2014-19 που βρί-
σκεται στο πηδάλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ο Γιούνκερ, η Μεσόγειος
και το Αιγαίο έχουν μετατραπεί σε
ένα τεράστιο νεκροταφείο προσφύ-
γων, θυμάτων της πολιτικής της “Ευ-
ρώπης Φρούριο”. Η προεδρία του
δεν αποδεχόταν αυτούς που έρχον-
ταν από μακριά: τους έπνιγε. 

Ισλαμοφοβία
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που

στηρίζουν αυτή τη ρατσιστική πολιτι-
κή επικαλούνται συχνά σαν δικαιολο-
γία την υποτιθέμενη ξενοφοβία των
ίδιων των πληθυσμών της Ευρώπης.
Στην πραγματικότητα, όμως, ο ρατσι-
σμός και η ισλαμοφοβία έρχονται από
τα πάνω, από τις άρχουσες τάξεις και
τις κυβερνήσεις, όχι από τα κάτω,
από τους εργάτες, τους φτωχούς και
τους απλούς ανθρώπους. Αυτό έχει
φανεί πολλές φορές στην ιστορία.
Και φάνηκε ξανά αυτές τις μέρες από
τις αντιδράσεις απέναντι στην “προ-
στασία του ευρωπαϊκού τρόπου
ζωής” της φον ντερ Λάιεν. Και φάνηκε
ακόμα πιο χοντρά στην Ιταλία. 

Την περασμένη εβδομάδα η νέα
ιταλική κυβέρνηση όχι μόνο επέτρε-
ψε την αποβίβαση 82 προσφύγων
που βρίσκονταν εδώ και πολλές μέ-
ρες παγιδευμένοι σε ένα σωστικό
πλοίο στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα
αλλά έσπευσε κιόλας να τους υπο-
δεχτεί – αντιστρέφοντας τη μισητή
ρατσιστική πολιτική του Σαλβίνι. Αυ-
τό δεν σημαίνει βέβαια ότι η ιταλική
κυβέρνηση έχει κάποια πρόθεση να
συγκρουστεί με την “Ευρώπη Φρού-
ριο”. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί “το
τέλος της προπαγάνδας του Σαλβίνι
στις πλάτες απελπισμένων ανθρώ-
πων στη θάλασσα” δήλωσε ο νέος
υπουργός Πολιτισμού. Αλλά στην
ίδια δήλωση δεν δίστασε να χαρα-
κτηρίσει το μεταναστευτικό “πρό-
βλημα” που θα πρέπει να λυθεί μέσα
από τις “καλές διεθνείς σχέσεις”. Με
συμφωνίες σαν αυτήν που έχουν
υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με
την Τουρκία για παράδειγμα. 

Η μετανάστευση δεν είναι πρό-
βλημα. Είναι γελοίο να υποστηρίζει
κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των
500 εκατομμυρίων κατοίκων και των
19 τρισεκατομμυρίων το χρόνο (το
ΑΕΠ των 28 κρατών μελών) απειλεί-
ται από μερικές χιλιάδες φτωχούς
και κατατρεγμένους πρόσφυγες από
τις εμπόλεμες ζώνες ή την βυθισμέ-
νη στο λιμό υποσαχάρεια Αφρική.
Είναι γελοίο να υποστηρίζει κανείς
ότι “η βάρκα γέμισε”.

Το πρόβλημα είναι ο ρατσισμός.
Το πρόβλημα είναι η Ευρώπη Φρού-
ριο που κλείνει ολοένα και πιο ασφυ-
κτικά τα σύνορά της. Το πρόβλημα
είναι η φον ντερ Λάιεν και οι όμοιοί
της που στο όνομα της φραγής του
δρόμου στους Ορμπάν, το Afd και
τους Σαλβίνι υιοθετούν τις πολιτικές
του Ορμπάν, του Afd και του Σαλβίνι
-και έχουν το θράσος να υποστηρί-
ζουν ότι υπερασπίζονται τον τρόπο
ζωής μας με αυτόν τον τρόπο. Η
Μόρια και η Αμυγδαλέζα, τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης και τα συρμα-
τοπλέγματα, δεν ήταν ποτέ κομμάτι
του “τρόπου ζωής” μας. Ούτε θα
τους αφήσουμε να το κάνουν.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Δεν θα τους
αφήσουμε 
να κάνουν 
τον ρατσισμό
“τρόπο 
ζωής”



Έχοντας στην πρώτη γραμμή την
ελληνική κυβέρνηση, κλιμακώνει η
Ευρωπαϊκή Ένωση τα ρατσιστικά

της μέτρα κατά των προσφύγων και των
μεταναστών, δείχνοντας το πιο βάρβαρο
πρόσωπο του “ευρωπαϊκού πολιτισμού”
που τάχα χρήζει “προστασίας” από τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Η εικόνα μιας ολόκληρης ομάδας γυ-
μνών προσφύγων στο χωριό Ορμένιο στα
σύνορα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας,
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται
κατευθείαν από τις παλαιότερες “δοξα-
σμένες” εποχές της ευρωπαϊκής ιστορίας,
τα “μεσάνυχτα” των δεκαετιών του '30 και
του '40 – πακέτο με τα κλειστά στρατόπε-
δα συγκέντρωσης που θέλει να γεμίσει τη
χώρα ο Μητσοτάκης και οι φίλοι του στην
Κομισιόν.

“Διακινητές από τη Βουλγαρία γδύνουν
στην κυριολεξία μετανάστες προκειμένου
να τους προωθήσουν στην Ελλάδα. Θέ-
λουν να είναι σίγουροι ότι δε θα γυρίσουν
πίσω και φροντίζουν για αυτό κλέβοντας
από μερικούς ακόμα και τα εσώρουχα
τους” αναφέρουν οι τίτλοι στα ΜΜΕ αλλά
είναι ολοφάνερα προβληματική η εξήγη-
ση. Γιατί να νοιάζονται οι διακινητές να μη
γυρίσουν πίσω οι πρόσφυγες όταν μάλι-
στα αυτοί κερδοσκοπούν από την παράνο-
μη μεταφορά τους; Σύμφωνα με το
Έθνος, ακόμη και “οι αστυνομικές Αρχές
του Βόρειου Έβρου είναι ιδιαίτερα φειδω-
λές στις εκτιμήσεις τους αναφορικά με τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν
γυμνοί στα σύνορα οι 26 μετανάστες”. 

Η πρακτική του ξεγυμνώματος δεν αφο-
ρά διακίνηση αλλά τις παράνομες επανα-
προωθήσεις προσφύγων και μεταναστών
στην περιοχή του Έβρου, οι οποίες όπως
καταγγέλλουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες και
μια σειρά από διεθνείς οργανώσεις, γίνε-
ται από δυνάμεις της βουλγαρικής και της
ελληνικής αστυνομίας καθώς και του
στρατού, ενίοτε συνεπικουρούμενες από

ομάδες χωρίς διακριτικά.
Μια μέρα του Ιούνιου του 2019 στο Ορ-

μένιο, κατέφτασαν άλλοι 27 πρόσφυγες
που όπως κατήγγειλαν: “πέρασαν από την
Τουρκία στη Βουλγαρία, όπου και ξυλοκο-
πήθηκαν άγρια, από συνοριοφύλακες της
γειτονικής χώρας. Μετά το βασανισμό
τους, προωθήθηκαν με τη βία, όπως λένε,
από την Βουλγαρία στη χώρα μας... Έπε-
σαν και θύματα ληστείας από τους Βούλ-
γαρους αστυνομικούς που τους πήραν
ακόμη και τα παπούτσια αφήνοντας ελεύ-
θερα σκυλιά να δαγκώσουν τους μετανά-
στες…”

Επαναπροωθήσεις
Αυτά ισχύουν και για την ελληνική πλευ-

ρά των συνόρων γύρω από τα οποία έχει
στηθεί ένα κλωτσοσκούφι επαναπροωθή-
σεων με θύματα τους πρόσφυγες. Ήδη

από το 2014, επί κυβέρνησης Σαμαρά, η
Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε ότι “οι πρό-
σφυγες και μετανάστες που έδωσαν συ-
νεντεύξεις στη Διεθνή Αμνηστία περιέγρα-
ψαν ένα σταθερό μοτίβο καταπατήσεων
κατά τη διάρκεια απωθήσεων. Τα θύματα
τα έγδυσαν, τα χτύπησαν και τα σημάδε-
ψαν με όπλα. Τους έκλεψαν τιμαλφή και
κατέστρεψαν σημαντικά έγγραφα”. 

Το σταθερό μοτίβο επαναλαμβάνεται
και επιβεβαιώνεται αδιάκοπα. Όπως κα-
τήγγειλε το Human Rights Watch τον Δε-
κέμβρη του 2018 “όλοι οι ερωτηθέντες
έκαναν λόγο για εχθρική ή βίαιη συμπερι-
φορά της ελληνικής αστυνομίας αλλά και
αγνώστων, που φορούσαν στολές και μά-
σκες όντας εξοπλισμένοι με χειροπέδες,
κλομπ και σπρέι.

Δώδεκα άτομα είπαν ότι τους έγδυσαν,
τους κατέσχεσαν ταυτότητες, χρήματα και
τα πράγματά τους. Μάλιστα, σε επτά περι-
στατικά τους πήραν ρούχα ή παπούτσια
και τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στην
Τουρκία με εσώρουχα, ακόμα και μέσα
στη νύχτα με χαμηλές θερμοκρασίες”.

Σύμφωνα δε με πρόσφατη επιστολή κα-
ταγγελίας φαντάρων από τον Έβρο εντός
των τελευταίων ημερών υπήρξε “ξυλοδαρ-
μός μετανάστη από στέλεχος Ε.Δ. με την
πρόφαση ότι δεν υπακούει” και “άσκηση
μη αναγκαίας βίας από όργανα της αστυ-
νομίας για να επιβιβαστούν οι μετανάστες
στην κλούβα με χτυπήματα στα πόδια και
προσφώνηση στους παρόντες φαντάρους
“δεν είδατε τίποτα”.

“Δεν είδατε τίποτα”, αυτό είναι το γενι-
κότερο μήνυμα της ΕΕ και της κυβέρνη-
σης. Είδαμε, βλέπουμε και δεν πρόκειται
να σας αφήσουμε να εγκληματείτε είναι το
μήνυμα που στέλνει σε όλη την Ευρώπη το
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα.

Γιώργος Πίττας
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Με νέα κλειστά στρατόπεδα συγκέντρωσης αντι-
μετωπίζει η κυβέρνηση τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες και τη συμφόρηση στα ήδη υπάρχοντα
στρατόπεδα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύ-
λου στη Μυτιλήνη υπάρχουν 10.313 διαμένοντες με
χωρητικότητα 3.000, και αν προσθέσουμε το σύνολο
των δομών σε όλα τα νησιά φτάνουμε στον αριθμό
των 25.988 αιτούντων ασύλου, όταν η συνολική χω-
ρητικότητα των δομών φτάνει τα 8.688 άτομα. 

Τη δραματική αυτή κατάσταση εγκλωβισμού των
προσφύγων, που πριν από δύο βδομάδες οδήγησε
και σε διαμαρτυρία των ανηλίκων μέσα στη Μόρια,
επιβεβαιώνουν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στη
Μόρια που καταγγέλλουν στην ΕφΣυν: “Οι ελλείψεις
σε είδη πρώτης ανάγκης είναι τρομερές. Δεν υπάρ-
χουν σαπούνια, χαρτικά, ρούχα, παπούτσια, φάρμα-
κα. Μα κυρίως δεν υπάρχουν γιατροί και διερμηνείς.
Οι συμβάσεις των περίπου 120 συμβασιούχων λή-
γουν και μέχρι τον Ιανουάριο θα έχουν φύγει όλοι
χωρίς αντικατάσταση”. Οι εργαζόμενοι μιλούν για
άθλιο φαγητό και νερό με το σταγονόμετρο και
«ποντίκια παντού» κάνοντας λόγο για “καυτό χειμώ-
να” που έρχεται.

Στο μεταξύ όπως καταγγέλλει το Ελληνικό Συμ-
βούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) τα παιδιά παρα-
μένουν εκτός σχολείου: “Στα σχολεία χθες πήγαν
μόνο τα παιδιά που μένουν σε διαμερίσματα και δο-
μές φιλοξενίας εντός των πόλεων” ενώ “όσα μένουν
σε κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα και τα νησιά
πρέπει να περιμένουν την υπ. απόφαση για τις
ΔΥΕΠ, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Ωστόσο, για να
φοιτήσουν χρειάζονται ΑΜΚΑ που η διαδικασία πα-
ροχής του έχει παγώσει”.

Αντίσκηνα
Η μετακίνηση πάνω από 1000 προσφύγων στη

Νέα Καβάλα Κιλκίς, όχι μόνο δεν αποσυμφόρησε
την κατάσταση στη Μόρια αλλά απειλεί να δημιουρ-
γήσει νέες Μόριες σε άλλα σημεία: Στο camp της
Νέας Καβάλας ήδη ζουν 1.200 άτομα σε 215 κοντέι-
νερ και για τη στέγαση των νέων στήθηκαν 236 αντί-
σκηνα. «Το ζήτημα θα γίνει ακόμα πιο σοβαρό στα
τέλη του Οκτώβρη», είπε ένας εργαζόμενος στον
902, «όταν οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν
τη διαμονή στα αντίσκηνα». Ελλείψεις σε γιατρούς,
νερό, εκπαίδευση για τα παιδιά καταγράφονται ήδη
στη Νέα Καβάλα και πρόκειται να οξυνθούν.

Σε τέτοιες συνθήκες, σε στρατόπεδα απομονωμέ-
να στην άκρη του κόσμου, θέλουν η κυβέρνηση και
η ΕΕ τους πρόσφυγες, ανοίγοντας το δρόμο και
στους δημαγωγούς της δεξιάς και της άκρας δεξιάς
να ξεκινάνε ρατσιστικές εκστρατείες ενάντια στους
πρόσφυγες. 

Σε μια χώρα που υποδέχεται κάθε καλοκαίρι δε-
κάδες εκατομμύρια τουρίστες οι αρχές λένε ότι
“δεν μπορούν” να υποδεχτούν σε πόλεις και χωριά
και να δώσουν χαρτιά και στέγη στους 25.000 περί-
που πρόσφυγες που μένουν στα στρατόπεδα και σε
περίπου άλλους τόσους που ζουν εκτός αυτών! 

Και επιπλέον για να δικαιολογήσουν αυτήν τους
την στάση σπέρνουν ρατσιστική παραπληροφόρηση
μετατρέποντας την σχετική αύξηση (5.813 πρόσφυ-
γες και μετανάστες πέρασαν από το Αιγαίο τον Αύ-
γουστο) σε “αποβάσεις μεταναστών που θυμίζουν
2015”, όταν τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς είχαν
περάσει το Αιγαίο μισό εκατομμύριο άνθρωποι. 

ΜΑΛΑΚΑΣΑ
Την Κυριακή 15/9 επιτροπή της ΚΕΕΡΦΑ επισκέφτηκε το στρατόπεδο της Μαλα-

κάσσας και μίλησε με τους πρόσφυγες για τις συνθήκες επιβίωσης μέσα στο camp.
Τις προηγούμενες ημέρες (3/9) είχαν πραγματοποιήσει κινητοποίηση με αφορμή την
αφαίρεση της δωρεάν μετακίνησης. Όταν απευθύνθηκαν στη διοίκηση για να πουν
ότι δεν έχουν αυτά τα 4 ευρώ του εισιτηρίου για κάθε διαδρομή, τους απάντησαν να
βγάλουν μηνιαία κάρτα με 50 ευρώ. Η τέλεια παράνοια! Γεγονός, όμως, που τους
καθηλώνει αποκλεισμένους στο στρατόπεδο. 

Ταυτόχρονα, δεν τους προσφέρεται ούτε περίθαλψη ούτε εκπαίδευση. Επίσης,
πάνω από εξακόσια άτομα μένουν σε σκηνές. Μας είπαν ότι έφυγαν από τη χώρα
τους για ένα καλύτερο μέλλον και βρέθηκαν στις ίδιες συνθήκες. Επιπλέον, οι νεότε-
ροι τόνισαν ότι βαριούνται, ότι το μυαλό τους σαπίζει. Συγχρόνως , μας είπαν ότι
στη χώρα τους μάθαιναν για τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα και πως ήρθαν εδώ
και δεν ‘τους βρήκαν’. 

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι η ηγεσία της Ευρώπης και η κυβέρνηση στο όνομά
τους ετοιμάζουν τα πιο ρατσιστικά και επικίνδυνα μέτρα “για να μην αλλοιωθεί” ο
πολιτισμός της Ευρώπης. Μαζί ντόπιοι και πρόσφυγες θα διαδηλώσουμε στις 18/9
στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι και θα συμμετέχουμε στην Διεθνή συ-
νάντηση κατά του φασισμού και του ρατσισμού στις 12 Οκτώβρη.

Δήμητρα Τζάκου

Κλείστε 
τις “Μόριες” Ανοίξτε τα σύνορα

Ξεγύμνωσαν πρόσφυγες στο Ορμένιο.
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Μια σημαντική δικαστική νίκη, αποτέλεσμα της επιμονής
του αντιφασιστικού κινήματος και της πολιτικής αγω-
γής, ήταν η απόφαση του Β' Τριμελούς Πλημμελειοδι-

κείου Αθηνών που την Παρασκευή 13/9 έκρινε ένοχους όλους
τους κατηγορούμενους χρυσαυγίτες για την επίθεση που έγινε
στις 10/7/2013 στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Συνεργείο στην
Ηλιούπολη. 

Το δικαστήριο, παρά την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα
την Τρίτη 10/9, έκρινε ομόφωνα ένοχους τους τότε βουλευτές και
περιφερειάρχες της ΧΑ Λαγό και Μίχο ως ηθικούς αυτουργούς,
καθώς και τους κατηγορούμενος Μπαρέκα (πρώην πυρηνάρχη
Πειραιά), Σταμπέλο (κατηγορούμενο και στη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα), Αγιοβλασίτη, Γαλανάκη και Καλπιτζή (όλοι τους κα-
τηγορούμενοι και στη μεγάλη δίκη της ΧΑ) ως φυσικούς αυτουρ-
γούς επικίνδυνης σωματικής βλάβης και οπλοχρησίας. Οι ποινές
είναι: 8 μήνες φυλάκιση για τους ηθικούς αυτουργούς και 11 μή-
νες φυλάκιση για τους φυσικούς αυτουργούς (με εξαίρεση τον
κατηγορούμενο Καλπιτζή που έλαβε ποινή φυλάκισης 5 μηνών).

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση αφού με την ενοχή για
ηθική αυτουργία στο Λαγό και το Μίχο γίνεται αποδεκτή στην
ουσία η οργανωμένη λειτουργία των ταγμάτων εφόδου και ανα-
γνωρίζεται η κατ'εντολή της ηγεσίας εκτέλεση των επιθέσεων. 

Μιλώντας στην ΕΑ για τη σημασία της απόφασης ο Θανάσης
Καμπαγιάννης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής τόνισε μεταξύ άλ-
λων: “Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της απόφασης είναι ότι
επηρεάζει την μεγάλη δίκη της ΧΑ. Πλέον την Τετάρτη 18/9 που
έχουν κληθεί να καταθέσουν στη μεγάλη δίκη της ΧΑ οι χρυσαυ-
γίτες που έκαναν επίθεση στο Συνεργείο, θα απολογούνται με
δεδομένη την καταδίκη τους”.

Να θυμίσουμε πως η υπόθεση του Συνεργείου πέρασε από
σαράντα κύματα για να φτάσει να εκδικαστεί. Δεκατέσσερις μή-
νες μετά την επίθεση στο Συνεργείο και ένα χρόνο μετά τη δο-
λοφονία Φύσσα, και ενώ συμπληρωνόταν ακόμα ο φάκελος της
δικογραφίας για τη μεγάλη δίκη της ΧΑ, η εν λόγω δικογραφία
της επίθεσης στο Συνεργείο αρχειοθετήθηκε στις 20/8/2014 στο
αρχείο αγνώστων δραστών.

Επιμονή
Χρειάστηκε η επιμονή και η υπομονή των θυμάτων, των συνη-

γόρων πολιτικής αγωγής και ολόκληρου του αντιφασιστικού κι-
νήματος για να ανασυρθεί η δικογραφία και να ανοίξει ξανά η
υπόθεση και οι τότε χρυσαυγίτες βουλευτές και τα στελέχη της
ναζιστικής συμμορίας που σήμερα αρνούνται την ένταξή τους
στην ΧΑ να βρεθούν  αντιμέτωποι με τη δικαστική εξουσία.

Σε κοινή δήλωση τους μετά την ανακοίνωση της απόφασης
του δικαστηρίου ο Δημήτρης Ζώτος και ο Θ. Καμπαγιάννης, δι-
κηγόροι πολιτικής αγωγής στην υπόθεση του Συνεργείου υπο-
γραμμίζουν μεταξύ άλλων: 

“Η σημερινή καταδίκη του Λαγού και του Μίχου, μαζί και άλ-
λων πέντε Χρυσαυγιτών, για την επίθεση στον Ελεύθερο Κοινω-
νικό Χώρο Συνεργείο στην Ηλιούπολη στις 10/7/2013 είναι μια
αναδρομική δικαίωση για τους εκατοντάδες ενεργούς πολίτες
που συμμετείχαν στο συλλογικό αυτό εγχείρημα και τους οποί-
ους η Χρυσή Αυγή προσπάθησε να τρομοκρατήσει με την κατα-
δρομική της έφοδο. 

Το τάγμα εφόδου της Νίκαιας, που συμμετείχε εν είδει προ-
θέρμανσης στην επιδρομή στο Συνεργείο τον Ιούλιο, τέλεσε,
δύο μήνες μετά, την ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα, με
συμμετοχή ακόμα και ίδιων φυσικών προσώπων.

Θέλουμε να στηλιτεύσουμε τη  δήλωση του κυβερνητικού εκ-
προσώπου που έσπευσε να προδικάσει την υιοθέτηση της εισαγ-
γελικής πρότασης από το δικαστήριο, εμφανίζοντάς την ως ανα-
πόδραστη συνέπεια των ρυθμίσεων του νέου Ποινικού Κώδικα.
Πρόκειται για απαράδεκτη πολιτική παρέμβαση προς όφελος της
ναζιστικής οργάνωσης, που αποκρούστηκε από το δικαστήριο.

Η μάχη ενάντια στο φασισμό και την εγκληματική βία της Χρυ-
σής Αυγής συνεχίζεται”.

Δυο φορές, για τις δυο διαφορετι-
κές επιθέσεις που κατηγορείται
ότι πήρε μέρος απολογήθηκε ο

πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στο Πέ-
ραμα, Αναστάσιος Πανταζής. Η μία την
Τετάρτη 11/9 (378η συνεδρίαση) όταν
ολοκληρώνονταν οι απολογίες για την
υπόθεση της επίθεσης στους Αιγύπτι-
ους Αλιεργάτες  και η άλλη την Δευτέ-
ρα 16/9 (380η συνεδρίαση) με την ολο-
κλήρωση των απολογιών των κατηγο-
ρούμενων στην υπόθεση της επίθεσης
στους συνδικαλιστές στο Πέραμα.

Από την πρώτη του απολογία ακόμα
ο “Τασάρας” – όπως τον αποκαλούσε
στις τηλεφωνικές του συνομιλίες ο Λα-
γός – ακολούθησε την ίδια υπερασπι-
στική τακτική με τους υπόλοιπους τέσ-
σερις  κατηγορούμενους της υπόθεσης
των αλιεργατών. 

“Δεν ήμασταν εκεί”, “τυχαία μας συ-
νέλαβαν”, “δεν είχα καμιά σχέση με τη
ΧΑ πριν τον Δεκέμβρη του 2012 που
άνοιξαν γραφεία στο Πέραμα”, “δεν εί-
μαι πυρηνάρχης”. Όλοι οι ισχυρισμοί
του κατάρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι. 

Για άλλη μια φορά επανέλαβε τις κα-
τηγορίες ενάντια στις ανακρίτριες Κλά-
πα και Δημητροπούλου “που έγραφαν
ότι ήθελαν”, προσπαθώντας να εξηγή-
σει γιατί ακόμα και οι συγκατηγορού-
μενοί του κατέθεσαν ότι φόραγε
μπλούζα της ΧΑ το βράδυ της επίθε-
σης στου αλιεργάτες.

Απανωτά ήταν τα ψέματά του και για
την σχέση του με την ναζιστική συμμο-
ρία. “Μπήκα για να βοηθήσω στα συσ-
σίτια”, ανέφερε για την παρουσία του
στο οργανωτικό 5μελές του πυρήνα
της ΧΑ στο Πέραμα. “Με το Λαγό δεν
είχα σχέση μέχρι τον Δεκέμβρη του 14
που βρεθήκαμε μαζί στη φυλακή”.

Μέσα στην προσπάθειά του να καλυ-
φθεί ο Πανταζής βρέθηκε εκτεθειμένος
πολλές φορές. Δεν θυμόταν πότε πήγε
πρώτη φορά στις Θερμοπύλες. Δεν θυ-

μόταν αν είχε στείλει μηνύματα “κατ'
εντολή Λαγού”. Δεν θυμόταν αν είχε
πάρει μέρος σε μοτοπορίες.  Αρνήθηκε
την παρουσία του στην ομιλία Μιχαλο-
λιάκου τον Απρίλη του ‘12 ενώ υπάρ-
χουν φωτογραφίες που τον δείχνουν.
Όμως σε όλα αυτά το δικαστήριο έχει
πραγματική γνώση. 

Οι ίδιες γελοιότητες επαναλήφθηκαν
και κατά την κατάθεσή του για την επί-
θεση στους συνδικαλιστές. Μόνο που
αυτή τη φορά δεν μπορούσε να αρνη-
θεί την παρουσία του. Αναγκάστηκε να
παραδεχτεί πως η ομάδα των χρυσαυ-
γιτών ξεκίνησε από τα κεντρικά τους
γραφεία, “κάνοντας αφισοκόληση”. Φυ-
σικά δεν μπόρεσε να εξηγήσει γιατί δεν
βρέθηκαν αφίσες. 

Ο “τρομερός Τασάρας” που σύμφω-
να με το μήνυμα του Λαγού “είχε μαζέ-
ψει καμιά τριανταριά για να την πέσει
στα κομμούνια”, ήταν αυτός που, σύμ-
φωνα με τη μαρτυρία του, έφυγε πρώ-
τος μόλις ξεκίνησε η επίθεση και έτρε-
ξε από τον φόβο του χωρίς να κοιτάξει
πίσω του.

Κανείς δεν ήξερε
Την Τετάρτη 11/9 (378η συνεδρίαση)

και την Πέμπτη 12/9 (379η συνεδρίαση)
απολογήθηκαν οι υπόλοιποι κατηγο-
ρούμενοι για την υπόθεση της επίθε-
σης στους συνδικαλιστές, Κυριάκος
Αντωνακόπουλος, Ιωάννης Καστρινός
και Αντώνης Χατζηδάκης. Τόσο ο Αντω-
νακόπουλος όσο και ο Καστρινός προ-
σπάθησαν να αποφύγουν οποιαδήποτε
εμπλοκή με την επίθεση δηλώνοντας
πως βρέθηκαν τυχαία μπροστά στην
“συμπλοκή”, όπως τη χαρακτήρισαν,
ενώ προσπάθησαν να μειώσουν κάθε
σχέση τους με τη Χρυσή Αυγή.

Ο Αντωνακόπουλος τόνισε πως
άκουσε τη φασαρία και έτρεξε προς το
σημείο της συμπλοκής. Κρατώντας
ίσες αποστάσεις για το περιστατικό μί-

λησε για κράνη και για καδρόνια και
από τις δυο μεριές, όμως στη προσπά-
θειά του να καλύψει τους χρυσαυγίτες
ξέχασε αν είδε τον Πανταζή στην επί-
θεση, ξέχασε αν οι χρυσαυγίτες κράτα-
γαν αφίσες και τρικάκια και φυσικά ξέ-
χασε αν ο Λαγός σε εκδήλωση στη Ζώ-
νη λίγες μόλις μέρες πριν (στην οποία
ο ίδιος ήταν παρών) είχε αναφερθεί
“στο απόστημα που πρέπει να σπάσει”.
Επίσης ξέχασε τους λόγους επικοινω-
νίας του Πανταζή μαζί του λίγη ώρα με-
τά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Στον ίδιο τόνο ο Καστρινός μίλησε
για τυχαία παρουσία του στο περιστα-
τικό και προσπάθησε να κρύψει τη σχέ-
ση του με την ΧΑ. Φυσικά δεν μπόρεσε
να εξηγήσει πώς βρίσκεται σε διάφο-
ρες φωτογραφίες και βίντεο από εκδη-
λώσεις της ΧΑ.

Πιο προκλητικός ο Χατζηδάκης, μέ-
λος την περίοδο εκείνη της 5μελούς
του Πυρήνα Περάματος, προσπάθησε
να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ένα
εργαζόμενο παιδί που μάλιστα είχε κα-
λές σχέσεις με τους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ και το σωματείο των εργαζόμε-
νων στη Ζώνη.

“Θέλαμε να μοιράσουμε τρικάκια”,
τόνισε. “Μετά τις 12 το βράδυ; Σε ποι-
ους μοιράζετε εκείνη την ώρα;” ήταν η
απορία της εισαγγελέα. 

Ο Χατζηδάκης ο οποίος παρουσιά-
στηκε μαζί με τον Πανταζή σαν επικε-
φαλής του τάγματος εφόδου το βράδυ
της επίθεσης μπροστά στο ναυπηγείο
Παπίλα στο Πέραμα, τώρα προσπάθη-
σε να πει ότι ο ο ρόλος του ήταν πυρο-
σβεστικός. “Δεν είσασταν εσείς που
δώσατε το σήμα της επίθεσης αλλά και
της λήξης;”, ανέφερε η πρόεδρος ρω-
τώντας σύμφωνα με τις προανακριτικές
καταθέσεις. “Όχι, εγώ προσπάθησα να
σταματήσω τη φασαρία”, ανέφερε τώ-
ρα ο χρυσαυγίτης που έγινε αρνάκι.

Κυριάκος Μπάνος

Επιτέλους καταδίκη 
για την επίθεση 
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Για το κλασικό επιχείρημα των κυβερνήσεων ότι “ιδω-
τικοποίηση ίσον αναβάθμιση”, ο Ν. Σμπαρούνης λέει
για την περίπτωση του σιδηρόδρομου: «Ολόκληρες

διαδρομές καταργήθηκαν. Η Πελοπόννησος, ένα δίκτυο
800 χιλιομέτρων, έχει κλείσει σχεδόν τελείως και μάλιστα
γραμμές που είχαν ανακαινιστεί πρόσφατα, όπως και της
Αιτωλοακαρνανίας, με καινούργιες σιδηροτροχιές, στρω-
τήρες, με δυνατότητα για υψηλότερες ταχύτητες και φορ-
τία. Τα περισσότερα κομμάτια δεν λειτούργησαν ποτέ πέ-
ρα από δοκιμαστικές λειτουργίες για την παραλαβή της
γραμμής. Στην πραγματικότητα, πήραν τεράστια ποσά οι
εργολάβοι που ασχολήθηκαν με το σιδηροδρομικό δίκτυο
και αυτό τώρα υποχρησιμοποιείται ή είναι και τελείως εγ-
καταλελειμμένο». 

Αντίστοιχη εικόνα δίνει ο Δημήτρης Μακροδημόπουλος,
συντ. αρχιμηχανικός ΟΣΕ, συντ. πολιτικός μηχανικός
ΑΠΘ, σε πρόσφατο άρθρο του στην Εφημερίδα των Συν-
τακτών με τον χαρακτηριστκό τίτλο “Κύριε Χατζηδάκη, μη
διαλύσετε και τη ΔΕΗ όπως τον σιδηρόδρομο”. Όπως
έγραφε: «Σήμερα π.χ. στον Εβρο, από τις δέκα αμαξο-
στοιχίες που κυκλοφορούσαν ημερησίως μεταξύ Αλεξαν-
δρούπολης – Δικαίων τη δεκαετία του 2000, διεξάγονται
μόνον τρία δρομολόγια, εκ των οποίων τα δύο με λεωφο-
ρείο! Μεταξύ Αλεξανδρούπολης – Θεσ/νίκης, τα δέκα

δρομολόγια ημερησίως περιορίστηκαν σε δύο και ο χρό-
νος διαδρομής από τις 4,5 – 5 ώρες του Intercity εκτοξεύ-
τηκε σε 6,5 και 7 ώρες αντίστοιχα για τα δύο δρομολόγια,
χρόνος ο οποίος πρόσφατα είχε αυξηθεί στις 8,5 ώρες.

Σήμερα μάλιστα η διαδρομή μεταξύ Αλεξ/πολης – Δρά-
μας διεξάγεται με λεωφορείο και εκείθεν μέχρι Θεσ/νίκη με
τρένο! Ποιο είναι σήμερα το επίπεδο των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών στους επιβάτες του σιδηροδρόμου; Στον Εβρο για
παράδειγμα, στη γραμμή Αλεξ/πολης – Δικαίων έχουν κλεί-
σει από την αρχή της δεκαετίας του 2010 όλοι οι ενδιάμεσοι
σταθμοί, ακόμη και πόλεων και κωμοπόλεων όπως η Ορε-
στιάδα, το Διδυμότειχο, το Σουφλί, οι Φέρες κ.ά. Και όχι μό-
νον αυτό. Είναι κλειστές και οι αίθουσες αναμονής! Η ίδια
κατάσταση επικρατεί σε ολόκληρη τη Θράκη και τη Βόρεια

Ελλάδα, ενώ το τροχαίο υλικό ρημάζει στους σταθμούς».
Όσο για το άλλο κλασικό επιχείρημα ότι οι ιδιωτικοποι-

ήσεις “κάνουν πιο φτηνές και ποιοτικές τις προσφερόμε-
νες υπηρεσίες”, ο Ν. Σμπαρούνης λέει: «Δεν ισχύει με κα-
νέναν τρόπο. Στη Μ. Βρετανία, που ήταν ο πιλότος αυτού
του συστήματος του διαχωρισμού υποδομής-εκμετάλλευ-
σης, αυτή τη στιγμή υπάρχει η μεγαλύτερη παγκοσμίως
υψηλότερη επιδότηση των ιδιωτικών εταιριών παροχής
μεταφορικού έργου από το δημόσιο, υποτίθεται για να
κρατιούνται τα εισιτήρια σε ένα επίπεδο. Κάτι αντίστοιχο
με το μοντέλο στον ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη, που ναι μεν
είχε χαμηλό κόμιστρο, αλλά το κράτος πλήρωνε ένα δυ-
σανάλογο ποσό στους λεωφορειούχους με όλα τα σκάν-
δαλα που είχαμε μάθει πέρσι”.

«Ο σιδηρόδρομος τη δεκαετία
του '50 κατείχε το 50% του εμ-
πορευματικού μεταφορικού

έργου», μας λέει ο Νίκος Σμπαρούνης,
συγκοινωνιολόγος, εργαζόμενος στο ΜΕ-
ΤΡΟ, σχετικά με την επίθεση στον ΟΣΕ.
«Ήταν ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό για
το επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης που έχει
στην Ελλάδα, καθώς εκτεταμένες περιοχές
στερούνται σιδηροδρομικού δικτύου όπως
η Ήπειρος, η Κρήτη κ.α. Από το '50 και με-
τά ξεκίνησε, και με την προτροπή των συν-
τηρητικών κυβερνήσεων, η προτεραιότητα
στους αυτοκινητόδρομους και τις μεταφο-
ρές με φορτηγά και ΙΧ. Η ΕΡΕ του παλιού

Καραμανλή πρωτοστάτησε σε αυτό.

Ένα περαιτέρω χτύπημα στις σιδηρο-
δρομικές μεταφορές ήταν το καθεστώς
που επέβαλε η ΕΕ για το διαχωρισμό της
σιδηροδρομικής υποδομής από την εκμε-
τάλλευση. Αυτό εδώ ξεκίνησε στις αρχές
της δεκαετίας του 2000 και ολοκληρώθηκε
με το σπάσιμο του ΟΣΕ σε θυγατρικές
εταιρίες τον τελευταίο καιρό της πρωθυ-
πουργίας Σημίτη και αργότερα με την κυ-
βέρνηση Καραμανλή. Το αποτέλεσμα ήταν
ότι καταργήθηκε το μισό περίπου σιδηρο-
δρομικό δίκτυο -αν όχι το μισό, περίπου τα
2/5 παρέμειναν ανενεργά. Αυτό πρέπει να
το συνδέσουμε χρονικά και με τις παραχω-

ρήσεις αυτοκινητοδρόμων που έκανε ο
Σουφλιάς προς το τέλος της πρωθυπουρ-
γίας Καραμανλή.

Υπολείμματα
Αυτή τη στιγμή, τα υπολείμματα του πα-

λιού μεταφορικού έργου που υπήρχε επί
ενιαίου ΟΣΕ μέχρι και τα τέλη της δεκαε-
τίας του '90, στο μεγαλύτερο μέρος έχουν
πάει στη ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η τελευταία δημιουρ-
γήθηκε αρχικά ως θυγατρική του ΟΣΕ στο
πλαίσιο του διαχωρισμού και τώρα είναι
πουλημένη στους κρατικούς ιταλικούς σι-
δηροδρόμους, δηλαδή ο μοναδικός μέτο-
χος είναι το ιταλικό δημόσιο. Ο δεύτερος

οπερέιτορ στο δίκτυο του ΟΣΕ είναι η
ΟΒΒ-Cargo, εταιρία αυστριακών συμφε-
ρόντων και ο τρίτος οπερέιτορ είναι το
ΜΕΤΡΟ που έχει συρμούς υβριδικούς που
βγαίνουν στο δίκτυο του προαστιακού και
πάνε αεροδρόμιο».

Από το χτύπημα δεν έμειναν έξω οι ερ-
γαζόμενοι. «Η μνημονιακή επίθεση που
προηγήθηκε της ιδιωτικοποίησης έριξε πά-
ρα πολύ χαμηλά τις αποδοχές των εργα-
ζόμενων, κάτω από το μισό αυτών που εί-
χαν παλιότερα», τονίζει ο Ν. Σμπαρούνης,
«Είχαν προηγηθεί οι μετατάξεις που προ-
κάλεσαν αφαίμαξη στο σιδηρόδρομο και
από τις οποίες δεν έχει συνέλθει ακόμα.
Επιπλέον, πουθενά οι συνταξιοδοτούμενοι
εργαζόμενοι δεν αναπληρώνονται. Το απο-
τέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή η έλλειψη σε
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό να εί-
ναι πολύ μεγάλη».
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Οι ιδιωτικοποιήσεις σημαίνουν καταστροφή. Να τις σταματήσουμε

«Εδώ και δύο δεκαετίες
περίπου και με ενεργή
συμμετοχή όλων των

κυβερνήσεων, η χώρα μας έχει
σταδιακά εφαρμόσει τις επιταγές
της Ε.Ε στην αγορά ηλεκτρισμού
με τις συνέπειες να είναι παραπά-
νω από ορατές τόσο στην τσέπη
του οικιακού καταναλωτή όσο και
στις αμέτρητες στρεβλώσεις που
εμφανίζονται με την εφαρμογή των
σχετικών ρυθμιστικών πλαισίων και
κανονισμών. 

Βρισκόμαστε έτσι σήμερα, στον
προθάλαμο της πλήρους εμπορευ-
ματοποίησης του κοινωνικού αγα-
θού της Η/Ε μέσα από την έναρξη
λειτουργίας του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας που προγραμματίζεται
για τα μέσα του 2020», ξεκινάει η
ανακοίνωση της παράταξης ΑΡΑ-
ΓΕΣ στο ΤΕΕ με αφορμή τα σχέδια
της κυβέρνησης της ΝΔ για ολο-
κληρωτικό ξεπούλημα της ΔΕΗ. 

Συνέπειες
Στην ίδια ανακοίνωση, που πα-

ράλληλα είναι και πρόταση ψηφί-
σματος προς τη Διοικούσα Επιτρο-
πή του ΤΕΕ, προβάλλονται οι συνέ-
πειες από την ήδη απελευθερωμέ-
νη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τα
τελευταία χρόνια: «Μια από τις ση-
μαντικότερες κοινωνικές και οικο-
νομικές επιπτώσεις της απελευθέ-
ρωσης της αγοράς Η/Ε είναι η
εκτόξευση των τιμών λιανικής, που
σύμφωνα με την Eurostat ανέρχε-
ται σε αύξηση 65% (!!!) στην Ελλά-
δα κατά την οκταετία 2008-2016
καθώς και η συνεπαγόμενη έκρηξη
της ενεργειακής φτώχειας στην
Ελλάδα, η οποία φτάνει σε επίπε-
δα κοινωνικής ισοπέδωσης με έναν
στους δύο καταναλωτές να αδυνα-
τούν να πληρώσουν τον λογαρια-
σμό ρεύματος. Σε συνθήκες μάλι-
στα υπερπροσφοράς της παραγω-
γής, όπου η εγκατεστημένη ισχύς
είναι στα 23.000 MW και η αιχμιακή
ζήτηση στα 10.000MW, οι τιμές θα
έπρεπε να είχαν μειωθεί δραστικά.

Εύλογα λοιπόν δημιουργείται ο
προβληματισμός: Είναι η “απελευ-
θέρωση” αγοράς ενέργειας επω-

φελής για το κοινωνικό σύνολο και
την βιομηχανική παραγωγή όπως
διατείνονται οι εμπνευστές του
σχεδιασμού (E.E, πολυεθνικές
εταιρίες) ή τελικά το αποτέλεσμα
της εφαρμογής του είναι εξ αρχής
προδιαγεγραμμένο για την κερδο-
φορία εγχώριων και πολυεθνικών
ενεργειακών ομίλων;».

Στα ερωτήματα αυτά, συνεχίζει,
η απάντηση είναι ότι «Ήδη από το
2000 (Οδηγία 2001/77/ΕΚ), ο κατα-
ναλωτής επιβαρύνεται, μέσω της
χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ και των εγγυη-
μένων τιμών, με την ενίσχυση και
τον μηδενισμό του επενδυτικού ρί-
σκου των κρατικοδίαιτων ιδιωτών
παραγωγών που φόρτωσαν το σύ-
στημα Η/Ε, χωρίς κανέναν σχεδια-
σμό, με πλήθος μονάδων ηλεκτρο-
παραγωγής από φυσικό αέριο και
εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Συνολικά και
για την εξαετία 2009-2015, η επιδό-
τηση των ιδιωτών έφτασε να ανέρ-
χεται στο 4% του ΑΕΠ περίπου!

Ήδη από το 2003, έσπασε το μο-
νοπώλιο της ΔΕΗ στην αγορά προ-
μήθειας στην οποία επιπλέον απα-
γορεύτηκε να δραστηριοποιείται
στην κατασκευή νέων μονάδων ή
στις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Ήδη την
διετία 2005-2007, εφαρμόστηκαν
οι οδηγίες της Ε.Ε (Νόμος
3426/2005 και Οδηγία 2009/72)
που προβλέπουν την «σαλαμοποί-
ηση» της ΔΕΗ, τον διαχωρισμό δη-
λαδή των κλάδων διανομής και με-
ταφοράς. Σε τι ωφελεί ο εν λόγω
διαχωρισμός; Η απάντηση δίνεται
μερικά χρόνια αργότερα με κυνικό
τρόπο, μέσα από τις μνημονιακές
υποχρεώσεις του ελληνικού κρά-
τους και το roadmap του ΤΑΙΠΕΔ.
Τμηματική πώληση σε ιδιώτες

όλου του δημόσιου πλουτοπαρα-
γωγικού ενεργειακού πλούτου και
χρηματιστικοποίηση του αγαθού
της ενέργειας.

Ήδη από το 2011 (Ν.4001/2011)
ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ είναι πλέον
τρεις ανεξάρτητες εταιρείες. Ανα-
μενόμενη και η εκτόξευση των τι-
μών, αναμενόμενη και η δημιουρ-
γία ζημιογόνου περιβάλλοντος για
την ίδια την ΔΕΗ: η ΔΕΗ υποχρε-
ούται να πουλάει Η/Ε σε ιδιώτες
ακόμα και κάτω του κόστους, προ-
κειμένου “να λειτουργήσει ο αντα-
γωνισμός”».

“Εξυγίανση”
Όσο για το πρόσφατο σχέδιο

“εξυγίανσης” της ΔΕΗ αναφέρει:
«Οι τελευταίες αυξήσεις στα τιμο-
λόγια της ΔΕΗ είναι φανερό και εκ-
φράζεται από τα πιο επίσημα χεί-
λη, ότι δεν προσφέρουν τίποτε άλ-
λο παρά βραχυπρόθεσμο κλείσιμο
της οικονομικής ζημιάς που ο τε-
μαχισμός της ΔΕΗ προκάλεσε, δη-
μιουργώντας ένα πιο ελκυστικό
πακέτο πώλησης της ίδιας ενώ
ταυτόχρονα εφαρμόζεται από την
πίσω πόρτα, η σκανδαλώδης μνη-
μονιακή υποχρέωση της ΔΕΗ να
απολέσει το 50% του πελατολογί-
ου της “για να λειτουργήσει ο αν-
ταγωνισμός”».

Η παράταξη προτείνει: «Ενιαία
καθετοποιημένη ΔΕΗ: Οι κλάδοι
της προμήθειας, της διανομής και
της μεταφοράς θα πρέπει να επα-
νέλθουν κάτω από ένα κοινό Όμι-
λο. Πέρα από την οικονομία κλίμα-
κας που θα επιτευχθεί στον κύκλο
δραστηριοτήτων του Ενιαίου Ομί-
λου, άμεση θα είναι η επίπτωση
στο ενεργειακό κόστος κάθε νοικο-

κυριού, επιχείρησης ή βιομηχα-
νίας, δεδομένης της κατάργησης
των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Δημοκρατικό ενεργειακό σχεδια-
σμό: Σε αυτήν την κατεύθυνση το
ίδιο το ΤΕΕ οφείλει να πάρει την
πρωτοβουλία για την μελέτη απο-
τύπωσης των κοινωνικών και παρα-
γωγικών απαιτήσεων, της εξέτα-
σης ανακατεύθυνσης των δημό-
σιων επενδύσεων σε βάθος
20ετίας υπό το πρίσμα της ενερ-
γειακής μετάβασης σε πιο καθαρή
ενέργεια και της αναγκαιότητας
ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισμού
του δικτύου. Κίνητρα για την ανά-
πτυξη των ενεργειακών κοινοτή-
των: Ο ρόλος των ενεργειακών κοι-
νοτήτων ιδίως μέσω των ΟΤΑ, να
επικεντρώνεται όχι μόνο στην ορ-
θολογική αποκεντρωμένη παραγω-
γή Η/Ε με βάση τις τοπικές κοινω-
νικοοικονομικές ανάγκες αλλά και
στον κοινωνικό έλεγχο της λει-
τουργίας της ενιαίας ΔΕΗ.

Κατάργηση ΕΤΜΕΑΡ: Το σκάν-
δαλο επιδότησης των ιδιωτών πα-
ραγωγών από τους καταναλωτές
πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρ-
χει κανένα δημόσιο συμφέρον που
τεκμηριώνει την ύπαρξή του ενώ η
κατάργησή του θα επιφέρει ση-
μαντική μείωση στους λογαρια-
σμούς. Άμεση επανασύνδεση όλων
των αποσυνδεδεμένων λόγω χρε-
ών νοικοκυριών: Χρέος της πολι-
τείας και επιταγή του Συντάγματος
είναι η απρόσκοπτη ενεργειακή κά-
λυψη όλων των πολιτών ανεξάρτη-
τα από την εισοδηματική τους κα-
τάσταση. Η οικονομική ζημιά ας
αναζητηθεί από τους κατά συρροή
επώνυμους κακοπληρωτές του Δη-
μοσίου. Κατάργηση ΕΦΚ».

Κάτω 
τα χέρια 
από 
τη ΔΕΗ

Η προκλητική φωτογράφιση του υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας Κω-
στή Χατζηδάκη στη ΔΕΘ μπροστά σε διαφημιστικό

αυτοκίνητο ιδιωτικής εταιρίας ηλεκτρισμού, έδειξε ξεκάθα-
ρα ποια συμφέροντα υπηρετεί η κυβέρνηση. Το ξεπούλη-
μα της ΔΕΗ που βρίσκεται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα
δεν γίνεται για την “ανάπτυξη της εταιρίας προς όφελος
της κοινωνίας” όπως επαναλαμβάνουν τα δεξιά παπαγαλά-
κια, αλλά για τα κέρδη των ιδιωτών με την παράδοση ενός
κοινωνικού αγαθού στα χέρια τους. Το πρόγραμμα “εξυ-
γίανσης” της ΔΕΗ με τις νέες αυξήσεις στα τιμολόγια και
όλες τις επιθέσεις που ήδη έβαλε μπροστά ο Χατζηδάκης
είναι ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Το ίδιο ισχύει για τις διακηρύξεις Μητσοτάκη ότι η ιδιω-
τικοποίηση της ΔΕΗ θα ανοίξει δρόμο για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Το τελευ-
ταίο που ενδιαφέρει το Μητσοτάκη είναι η αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη και η προστασία του περιβάλ-
λοντος. Δεν είναι “μόνο” τα ξεπουλήματα ελεύθερων χώ-
ρων όπως στο Ελληνικό, οι νέες συμφωνίες με την Ελντο-
ράντο για εξορύξεις χρυσού εκτός από τις Σκουριές και
στη Θράκη και όλα τα άλλα περιβαλλοντικά εγκλήματα της
κυβέρνησης που έρχονται στη δημοσιότητα και το αποδει-
κνύουν. Η ίδια η παράδοση των ΑΠΕ στα αρπακτικά της
αγοράς το μόνο που φέρνει είναι κέρδη στις τσέπες τους
και μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή.

Το μοντέλο που εφαρμόστηκε στον ΟΣΕ τα προηγούμε-
να χρόνια, στο οποίο είχε τη δική του συμβολή και ο σημε-
ρινός υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το οποίο
ακολουθείται και με την “εξυγίανση” της ΔΕΗ σήμερα, δεν
αφήνει καμιά αμφιβολία για τις καταστροφικές συνέπειες
που έχουν οι ιδιωτικοποιήσεις για εργαζόμενους, κατανα-
λωτές, περιβάλλον. Το σπάσιμο της εταιρίας, η υποβάθμι-
ση και η ιδιωτικοποίηση μεγάλων και σημαντικών κομμα-
τιών της χτύπησαν μισθούς και εργασιακές σχέσεις, έφε-
ραν χειρότερες και πιο ακριβές υπηρεσίες, απαξίωσαν το
πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς προς όφελος μεγάλων κα-
τασκευαστικών αυτοκινητοδρόμων και εταιριών αυτοκινή-
του με τη μεγαλύτερη ευθύνη στην κλιματική αλλαγή. 

Το σύνθημα “Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις” θα ακουστεί δυ-
νατά στις 20 Σεπτέμβρη, στις διαδηλώσεις ενάντια στην
περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή, σε
όλες τις πόλεις. Η παραμονή της ΔΕΗ στο δημόσιο, η επα-
νακρατικοποίηση και ανάπτυξη του ΟΣΕ πρέπει να έχουν
ξεχωριστή θέση.

Ενιαίος δημόσιος ΟΣΕ ξανά

Τραγική λεηλασία

Διαδήλωση εργαζόμενων της ΔΕΗ, 25/4/18

Συγκέντρωση εργαζόμενων του ΟΣΕ, 6/3/18

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Η υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση του
σιδηρόδρομου γίνεται σε βάρος του
περιβάλλοντος. «Η βασική αιτία του

οικολογικού πλεονεκτήματος του σιδηροδρόμου είναι στην κύλιση σιδερένιου τροχού
σε σιδερένιες ράγες», μας λέει ο Ν. Σμπαρούνης, «Το τρένο έχει συντελεστές αντι-
στάσεως πολύ χαμηλότερους από τα λαστιχοφόρα αυτοκίνητα πάνω στην άσφαλτο.
Το αποτέλεσμα είναι η ενέργεια που χρειάζεται για τη μετακίνηση του ίδιου φορτίου
στην ίδια απόσταση να πέφτει πολύ κάτω από το μισό στον σιδηρόδρομο, να φτάνει
δηλαδή στο 1/4 ή 1/5 η ενεργειακή του κατανάλωση σε σχέση με το αυτοκίνητο.

Επιπλέον μπορεί να έχει απευθείας ηλεκτρική έλξη, να είναι δηλαδή ηλεκτροδοτημέ-
νος, οπότε να αποφεύγεται η εκπομπή ρύπων σε ευαίσθητες περιοχές. Βασικά, οποι-
οδήποτε τύπο έλξης και να έχει ο σιδηρόδρομος, ακριβώς λόγω της χαμηλής ενεργει-
ακής του κατανάλωσης, είναι σε κάθε περίπτωση οικολογικότερος από το αντίστοιχο
οδικό μέσο. Ακόμα και με καθαρή ενέργεια να κινηθεί το αυτοκίνητο, πάλι καταναλίσκει

πολλαπλάσια ενέργεια και θα έχει πολλαπλάσι-
ους ρύπους. Ο σιδηρόδρομος συμβάλλει επί-
σης στην προστασία του φυσικού περιβάλλον-

τος. Τα σιδηροδρομικά έργα τραυματίζουν πολύ λιγότερο το περιβάλλον από τα οδικά,
χρειάζονται το 1/4 της επιφάνειας από ένα αυτοκινητόδρομο και δεν είναι και τσιμέντο».

Και δεν είναι τα μοναδικά πλεονεκτήματά του. «Ο σιδηρόδρομος είναι ένα πολύ οι-
κονομικό μεταφορικό μέσο γιατί με κάθε αμαξοστοιχία εκτελείται πολύ μεγαλύτερο
μεταφορικό έργο, με το ίδιο προσωπικό», συνεχίζει ο Ν. Σμπαρούνης, «Η ασφάλεια
του συστήματος είναι πολύ ψηλότερη: για κάθε θάνατο από σιδηροδρομικό ατύχημα
έχουμε 1300 θανάτους από οδικά ατυχήματα. Είναι πολύ συγκεντρωμένη η τεχνική
τους υποστήριξη και όχι διάσπαρτη όπως στις οδικές μεταφορές. Προφανώς οι οδι-
κές μεταφορές δεν μπορούν να υποκατασταθούν τελείως λόγω της μεγάλης ευελι-
ξίας και δυνατότητας κάλυψης που έχουν, αλλά μπορούν στο πλαίσιο μιας σχεδιασμέ-
νης οικονομίας να περιοριστούν στο ελάχιστο». 

Η πιο οικολογική επιλογή



Είμαστε στην τελική ευθεία για την διαδήλωση
στις 20 Σεπτέμβρη και στο Βόλο, μία πόλη όπου

το κεντρικό περιβαλλοντικό ζήτημα που απασχολεί
την κοινωνία είναι η καύση σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ. 

Το γενικό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων “λύνεται” στο Βό-
λο με την καύση τους, με φρικτά αποτελέσματα τόσο για την υγεία όλων
μας, όσο και για το ίδιο το περιβάλλον. Η ΑΓΕΤ, που έχει περάσει στα ιδιωτι-
κά χέρια της γαλλοελβετικής πολυεθνικής Lafarge-Holcim, από τη μία μολύ-
νει το έδαφος και τα ύδατα υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της παραγό-
μενης τροφής και από την άλλη απειλεί με καρκίνο την πόλη λόγω της ει-
σπνοής διοξινών. Εδώ και καιρό έχει συγκροτηθεί ένα ολόκληρο κίνημα πό-
λης που βάζει τις ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, απαιτώντας να σταμα-
τήσει τώρα η καύση σκουπιδιών και οποιαδήποτε ιδέα επέκτασής της. Και
συνεχίζει. Με μεγάλες διαδηλώσεις χιλιάδων και τον τελευταίο καιρό με
βδομαδιάτικες πορείες στην πόλη κάθε Πέμπτη.

Στη σύσκεψη που κάλεσε η “Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική
καταστροφή και την κλιματική αλλαγή” ήρθαν αγωνιστές από την Επιτροπή
Αγώνα Πολιτών κόντρα στην καύση σκουπιδιών. Η Επιτροπή ακύρωσε την
προγραμματισμένη βδομαδιάτικη διαδήλωση της Πέμπτης και καλεί την Πα-
ρασκευή στις 20/9, στις 6μμ, στον Άγιο Νικόλαο, για να επικεντρωθούν όλα
τα καλέσματα στον παγκόσμιο ξεσηκωμό. Γίνεται ενημέρωση και στα τοπικά
μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά μας έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο άνοιγ-
μα σε σχολεία και πανεπιστήμια πάνω στην πρωτοβουλία. Επιπλέον, πολλά
κομμάτια της αριστεράς αντιλαμβάνονται ότι οι διεθνείς εξελίξεις θέτουν
επιτακτικά το ζήτημα του περιβάλλοντος και συμμετέχουν και αυτά. Είναι
πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία ο συντονισμός των περιβαλλοντικών κινη-
μάτων πανελλαδικά να γράψει την πρώτη του σελίδα στις 20 Σεπτέμβρη. Και
να συνεχίσει μέχρι να κρατικοποιήσουμε την ΑΓΕΤ, και να επιβάλλουμε ερ-
γατικό και κοινωνικό έλεγχο στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Γιάννης Σουμπάσης
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ΒΟΛΟΣ
ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

“Τα λέμε στις
διαδηλώσεις”

“Η συλλογική
δράση είναι 
η απάντηση”Προσωπικά, δεν θέλω να αφήσω τον κόσμο σε χειρότερη κατά-

σταση από αυτήν που τον βρήκα. Αυτός είναι ο κύριος λόγος
που μαζί με τον φίλο μου Βασίλη ξεκινήσαμε την XR Youth Athens.
Μέσα από αυτό το κίνημα μπορώ να παλέψω ολοκληρωτικά για το
μέλλον μου γιατί αν δεν το κάνω, σύντομα δεν θα υπάρχει μέλλον
για να παλέψω.

Αυτό το κίνημα νέων που μόλις ξεκίνησε να υπάρχει στην Αθήνα
μου δίνει καθημερινά ελπίδα. Εκτός από την XR Youth όμως, θα
ενώσω την φωνή μου μαζί με αυτή άλλων νέων. Στις 20 Σεπτέμ-
βρη διαδηλώνουμε από το πρωί (στο κάλεσμα του Fridays For Fu-
ture) μέχρι το απόγευμα στις 6μμ που θα διαδηλώσουμε όλοι με
την Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και
την κλιματική αλλαγή. Την επόμενη μέρα θα διαδηλώσουμε έξω
από το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την σύσκεψη όλων των
αντιπροσώπων του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη. 

Πιστεύω ότι είναι απίστευτο να έχεις τόσους πολλούς ανθρώ-
πους ενωμένους για έναν κοινό σκοπό, που σε άλλη περίπτωση
θα ήταν χωρισμένοι. Πάρα πολλοί μας λένε: “Αυτό που κάνετε εί-
ναι υπέροχο. Μπράβο σας! Υποστηρίζω πολύ αυτό που ξεκινήσα-
τε”. Εμένα με ενοχλεί το ότι δεν θεωρείς τον εαυτό σου αυτήν τη
στιγμή “μέρος” μας, αλλά για εμάς είσαι. Πρέπει να σπάσει αυτό
το τείχος του εμείς/αυτοί. Αυτό έχει να κάνει και με εσένα. Τα λέ-
με στις διαδηλώσεις!

Ελευθερία, 1ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου 

Πριν μια βδομάδα οργανώσαμε εξόρ-
μηση στο σχολείο μου για να ενημε-

ρώσουμε για τη διαδήλωση ενάντια στην
κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του
περιβάλλοντος στις 20 Σεπτέμβρη. 

Το ενδιαφέρον των συμμαθητών μου
για αυτή την πρωτοβουλία και δράση
ήταν μεγάλο. Είναι πολύ σημαντικό να εί-
μαστε όλοι στο Σύνταγμα εκείνη τη μέρα,
γιατί έχουμε συλλογική ευθύνη να σώσου-
με τον πλανήτη στον οποίο ζούμε. 

Ο αγώνας μας δεν μπορεί να είναι μόνο
ατομικός με τη λογική των κυβερνήσεων
και των μεγάλων εταιριών που μας κουνά-
νε το δάχτυλο ότι δεν ανακυκλώνουμε ο
καθένας μόνος του. Αυτό που χρειάζεται
είναι να αλλάξουμε το σύστημα που είναι
οικονομοκεντρικό και αδιαφορεί για το πε-
ριβάλλον και τις ζωές μας. Η συλλογική
δράση είναι η απάντηση.

Ηλίας Διονυσακόπουλος, 
24ο Λύκειο Πολυγώνου

Διαδηλώσεις σε 120 χώρες Μας καλούν 
στο Σύνταγμα

Στο συλλαλητήριο στις 20 Σεπτέμβρη, 6 μμ
στο Σύνταγμα καλούν:

Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική
καταστροφή και την κλιματική αλλαγή, Αρίων,
Δίκτυο για τη διάσωση του ρέματος Πικροδάφ-
νης, ΔΡΑΣΗ Γαλατσίου, Επιμένουμε Πεδίον Άρε-
ως, Επιτροπή αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρ-
κο Γουδή, Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση
του Ελληνικού, Κίνηση για την προστασία και
ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφήνας, Μεσο-
ποταμία – κίνηση πολιτών Μοσχάτου, Όχι λιμάνι
στην Πειραϊκή, Περιβαλλοντικό Δίκτυο,
ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο, Ποδονίφτης SOS, Φίλοι της Φύσης

Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ,
ΠΟΣΠΕΡΤ, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκο-
μείου «Άγιος Σάββας», Σωματείο εργαζομένων
ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Σωματείο Εργαζομένων
Νοσοκομείου Παίδων «Παν. και Αγλαϊας Κυρια-
κού», Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Σύλλογος Εκπαιδευτι-
κών Π.Ε. Αμαρουσίου

Δήμος Αθήνας, Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, Φυσάει Κόντρα – Αγία Παρασκευή,
Ανταρσία στο Λιμάνι, Ανταρσία στην Κοκκινιά,
Ανυπόταχτη Αττική, Αντικαπιταλιστική Ανατρο-
πή στην Αττική, ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ένωση Γονέων 3ου Διαμερίσματος Αθήνας,
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 7ου Δημοτι-
κού Χαλανδρίου 

Σε όλες τις πόλεις
Αθήνα, Σύνταγμα 6μμ
Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Βενιζέλου 7μμ
Βόλος, Άγιος Νικόλαος 6μμ
Γιάννενα, Περιφέρεια 6.30μμ
Χανιά, Πλατεία Αγοράς 6μμ
Ηράκλειο, Λιοντάρια 6μμ

Εκατομμύρια άνθρωποι ετοιμάζονται να
διαδηλώσουν σε όλο τον πλανήτη
ενάντια στην κλιματική αλλαγή την

Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη μετά από κάλε-
σμα των μαθητών που εδώ και ένα χρόνο κι-
νητοποιούνται κάθε Παρασκευή στη διεθνή
καμπάνια δράσης Fridays for Future. 

Στις 2.500 υπολογίζονται οι δράσεις, δια-
δηλώσεις, απεργίες, αποχές, εκδηλώσεις
που έχουν ανακοινωθεί σε εκατοντάδες πό-
λεις σε περίπου 120 χώρες σε όλο τον κόσμο
που ξεκινούν στις 20 Σεπτέμβρη και θα κρα-
τήσουν ως και τις 27 Σεπτέμβρη, ενώ στις
23/9 στη Νέα Υόρκη θα συνεδριάζει η Σύνο-
δος των Ηνωμένων Εθνών με θέμα το κλίμα.  

Θα είναι οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που
έχουν συμβεί ποτέ για το ζήτημα της κλιματι-
κής αλλαγής, μεγαλύτερες και από εκείνες
του Μάρτη και του Μάη του 2019 όπου είχαν
διαδηλώσει παγκοσμίως 1,5 εκατομμύριο,
στην πλειοψηφία τους μαθητές και μαθήτριες.
Αυτή τη φορά αναμένεται να διαδηλώσουν αλ-
λά και να απεργήσουν μαζί με τους νέους οι
εκπαιδευτικοί και άλλα κομμάτια εργαζομένων
καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις και
μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Τις κινη-
τοποιήσεις στηρίζει ένα πλήθος από περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις, μέτωπα, συνδικάτα αλ-
λά και πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

Πάνω από 450 είναι οι κινητοποιήσεις που
θα οργανωθούν στις 20-27 Σεπτέμβρη σε
πολλές πολιτείες και πόλεις των ΗΠΑ, των
οποίων ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποσυρθεί
από οποιαδήποτε προοπτική συμφωνίας
ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Μεγάλος
αναμένεται να είναι και ο αριθμός των διαδη-
λωτών στην Αυστραλία, όπου θα γίνουν συγ-
κεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις και η συμμε-

τοχή αναμένεται να ξεπεράσει τις 140.000
διαδηλωτές του Μαρτίου. Μέχρι στιγμής 30
συνδικάτα έχουν αποφασίσει να απεργήσουν
στην Αυστραλία, ανάμεσά τους αυτά των εκ-
παιδευτικών, των νοσηλευτριών και των μαι-
ών.  Στη Γαλλία υπάρχουν καλέσματα για
διαδηλώσεις και δράσεις για όλο το τριήμε-
ρο 20-22 Σεπτέμβρη. 

Ενεργός ρόλος
Στη Βρετανία, διαδηλώσεις θα γίνουν σε

δεκάδες πόλεις με τα συνδικάτα να παίζουν
πολύ πιο ενεργό ρόλο σε σύγκριση με οποι-
αδήποτε προηγούμενη κινητοποίηση. Στο
Σάλφορντ, το σωματείο του δήμου θα οργα-
νώσει μεγάλη εκδήλωση πριν κατέβει μαζί με
τους μαθητές στη μεγάλη διαδήλωση στο
Μάντσεστερ στην οποία καλεί και το συνδι-
κάτο Unison που θα βάλει λεωφορεία για να
φέρει κόσμο. Στην Σκωτία, 8 σωματεία εργα-

ζομένων στην ανώτατη εκπαίδευση καλούν
στις κινητοποιήσεις και στην πόλη Νταντί θα
πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των συνδι-
κάτων που μετά θα ενωθεί με τους μαθητές. 

“Φτιαξαμε ένα τεράστιο πανό που λέει γενι-
κή απεργία για το κλίμα, 20 Σεπτέμβρη και το
έχουμε κρεμάσει σε ένα από τους πιο κεντρι-
κούς δρόμους” δήλωσε στο Socialist Worker
ο Πάτρικ Γουέικφιλντ από το συνδικάτο των
εκπαιδευτικών στο Σέφιλντ. “Στο Μπρίστολ
στις 20/9 θα ξεκινήσουμε από νωρίς με μια
απεργιακή φρουρά έξω από το πανεπιστήμιο”
λέει ο Ίζι Σμίθερμαν. Η βρετανική ΓΣΕΕ, το
TUC, μετά από πρόταση που τέθηκε στο συ-
νέδριό του και ψηφίστηκε ομόφωνα αποφάσι-
σε να καλέσει σε στάση εργασίας 30 λεπτών
αλλά οι εργαζόμενοι σε αρκετά σημεία έχουν
βάλει στόχο να το ξεχειλώσουν προκειμένου
να υπάρχει συμμετοχή στα συλλαλητήρια. 

Γ.Π.



Πλατιά υποστήριξη κερδίζουν
οι διαδηλώσεις στις 20 Σε-
πτέμβρη σε πολλές πόλεις

της χώρας, στο πλαίσιο της παγκό-
σμιας μέρας δράσης για τη σωτηρία
του πλανήτη. Περιβαλλοντικές κινή-
σεις, συνδικάτα, φοιτητικές και μα-
θητικές συλλογικότητες, δημοτικά
και περιφερειακά σχήματα, οργανώ-
σεις της αριστεράς ανταποκρίνονται
στα καλέσματα της “Πρωτοβουλίας
ενάντια στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή και την κλιματική αλλαγή”
και παίρνουν καθημερινά αποφάσεις
στήριξης και συμμετοχής.

Οι τοπικές εκδηλώσεις της Πρω-
τοβουλίας έγιναν κέντρο οργάνω-
σης της 20 Σεπτέμβρη, με συμμετο-
χή παντού αγωνιστών και αγωνι-
στριών από κινήσεις πολιτών, σωμα-
τεία, σχολεία και άλλες συλλογικό-
τητες των γειτονιών. Στην πρώτη,
την Πέμπτη 12/9 στους Αμπελόκη-
πους, τη συζήτηση άνοιξε ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλό-
γου Εργαζομένων Νοσοκομείου
Άγιος Σάββας που συνέδεσε τους
αγώνες των εργαζόμενων σε ένα αν-
τικαρκινικό νοσοκομείο για δημόσια
και δωρεάν Υγεία με τις περιβαλλον-
τικές μάχες και ενημέρωσε για την
απόφαση συμμετοχής του Συλλόγου
στη διαδήλωση στις 20 Σεπτέμβρη.

Ελεύθεροι χώροι
Στη συνέχεια ο Γιώργος Βοζικάκης,

από την Επιτροπή Αγώνα για το Μη-
τροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί τόνισε
πως “πρέπει να συμβάλουμε όλοι για
να έχει επιτυχία αυτή η πρωτοβουλία.
Η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά
μας. Στην Αθήνα, μια τσιμεντούπολη
με το λιγότερο πράσινο γίνεται ακό-
μα πιο αναγκαίο να διασωθούν οι με-
γάλοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώ-
ροι, το Ελληνικό, ο Ελαιώνας, το Μη-
τροπολιτικό Πάρκο Γουδί... Αυτή τη
στιγμή το ΠΔ που θεσμοθετεί το Μη-
τροπολιτικό Πάρκο είναι στον αέρα
και το έχουν βάλει στο μάτι μεγάλα
συμφέροντα κυρίως στους δήμους
γύρω από τον Υμηττό που θέλουν να
εξαφανίσουν κάθε εμπόδιο για την
καταπάτηση που έχουν κάνει εκεί”. 

Ο Θοδωρής Κοκκινάκης, από την
κίνηση πολιτών Επιμένουμε Πεδίο
του Άρεως, αφού περιέγραψε τις
προσπάθειες να αποτραπεί η “πε-
ραιτέρω κακοποίηση του χώρου”, μί-
λησε για τις ευθύνες των περιφερει-
ακών αρχών: “Δυστυχώς διαχρονικά
τις έχουμε βρει εναντίον μας ανε-
ξάρτητα από τις κομματικές μεταβο-
λές, είτε με τον Κατριβάνο όταν ξεκι-
νήσαμε, είτε μετά με τη Γεννηματά
και το Σγουρό, είτε και με την έλευ-
ση της κυρίας Δούρου. Υπήρξε μια
αλαζονική συμπεριφορά από την
εξουσία και υποβάθμιση της άποψης
των κατοίκων... Να γίνει ένα ξεκίνη-
μα στις 20 Σεπτέμβρη με μια μαζική
παρουσία όλων στο Σύνταγμα κι αυ-
τό να είναι έναυσμα για κλιμάκωση”.

Ανάμεσα στους πολλούς που πή-
ραν το λόγο στη συζήτηση, ο Μιχά-

λης Ζωίδης από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων, ανέφε-
ρε μια σειρά άλλες τοπικές μάχες
όπως τη μάχη για τη διάσωση του
οικοπέδου της ΔΕΗ, έκτασης 2,7
στρεμμάτων, για το Γηροκομείο
Αθηνών που κινδυνεύει να κλείσει,
για να κηρυχτούν διατηρητέα τα
Προσφυγικά της Πανόρμου κ.α.

Μαθητές γυμνασίων και λυκείων,
φοιτητές και εργαζόμενοι της περιο-
χής συμμετείχαν την Παρασκευή
13/9 στην εκδήλωση στην Αγία Πα-
ρασκευή. Ομιλητές ήταν η Εμμα-
νουέλα Τερζοπούλου, από το κίνημα
υπεράσπισης των ρεμάτων, η Μα-
ριάννα Ψαραδέλη, βιολόγος, ο Σπύ-
ρος Κοντομάρης, από την Πρωτο-
βουλία Αγώνα και Αλληλεγγύης για
τη Λευκίμμη και ο Ορέστης Ηλίας
από την συντονιστική επιτροπή της
Πρωτοβουλίας. “Πάρα πολλοί πήραν
το λόγο μετά τις εισηγήσεις για να
χαιρετίσουν το ξεκίνημα της Πρωτο-
βουλίας, να πουν την γνώμη τους
για το πώς πρέπει να οργανωθεί ο
αγώνας ενάντια στην κλιματική αλ-
λαγή και να κάνουν προτάσεις δρά-
σεις”, μας είπε ο Ο. Ηλίας, “Μαθή-
τρια γυμνασίου μίλησε για την απου-
σία σωστής ενημέρωσης για το θέ-
μα αυτό στα σχολεία και δήλωσε
συμμετοχή μαζί με συμμαθητές της
στη διαδήλωση. Η κουβέντα κατέλη-
ξε σε πρόγραμμα δράσης με εξορ-
μήσεις στην Αγία Παραασκευή και
τις γύρω περιοχές, αρκετοί ενίσχυ-
σαν οικονομικά την Πρωτοβουλία
και πήραν αφίσες και προκηρύξεις
για το χώρο και τον κύκλο τους”.

Την εκδήλωση το Σάββατο 14/9
στο Νέο Ηράκλειο άνοιξαν ο Γιώρ-
γος Ράγκος, από την Πρωτοβουλία
και το δημοτικό σχήμα “Κόκκινη
Ρωγμή στο Ν.Ηράκλειο” και η Να-
τάσσα Παπαδέα, από το Ποδονί-
φτης SOS. Όπως μας έγραψε στην
ανταπόκρισή της η Μαρία Ντάσιου,
ο Γ. Ράγκος στάθηκε στην επικίνδυ-
νη κατάσταση στην οποία βρίσκεται
ο πλανήτης, στους αγώνες που ξεδι-
πλώνονται αλλά και στις λύσεις που
απαιτούνται  για τη σωτηρία του.

Στη συνέχεια, “η Νατάσσα Παπα-

δέα αναφέρθηκε στο ρέμα του Ποδο-
νίφτη και τα ρέματα του Γιαμπουλά.
Μίλησε για την αναγκαιότητα διαφύ-
λαξης των ρεμάτων, καθώς το πράσι-
νο που αναλογεί ανά κάτοικο είναι μό-
λις 2,5 τετραγωνικά μέτρα. Ειδικά για
τον Ποδονίφτη τόνισε τη σπουδαιότη-
τά του λόγω της τεράστιας ποικιλίας
σε ζώα και πουλιά που βρίσκονται
υπό εξαφάνιση και τα συναντάμε μό-
νο στην απομακρυσμένη ύπαιθρο. Δυ-
στυχώς η περιφέρεια αποφάσισε να
τον τσιμεντώσει χρηματοδοτώντας το
έργο με 6 εκατομμύρια ευρώ. 

Τσιμέντο
Το ίδιο ισχύει και για τον Γιαμπου-

λά, ο οποίος θα τσιμεντωθεί για την
ανέγερση του γηπέδου και μάλιστα
για το έργο αυτό, στα σχέδια η θέση
του ποταμού μεταφέρθηκε παραπέ-
ρα, διότι δεν έβγαινε η μελέτη. Για το
λόγο αυτό, 50 κάτοικοι και ο σύλλο-
γος Ροή κάνουν προσφυγή που εκδι-
κάζεται στις 2/10/19 και κάνουν έκ-
κληση για κινητοποίηση αυτήν την
ημέρα περισσότερων συλλόγων και
πολιτικών κομμάτων, τονίζοντας ότι,
αν το επιτρέψουμε, νομιμοποιούνται
οι παρανομίες και οι καταπατήσεις,
μειώνεται ο ελεύθερος χώρος μιας
περιοχής με το μικρότερο κίνδυνο
πλημμυρών”.

Την ίδια μέρα έγινε η εκδήλωση
στην Ακαδημία Πλάτωνος, την ιστορι-
κή περιοχή που ο Μπακογιάννης θέ-

λει να μετατρέψει σε εμπορικό κέν-
τρο. Τη συζήτηση άνοιξαν ο Γιάννης
Σηφακάκης και η Μαρία Πετεινάκη
από τη Συντονιστική Επιτροπή της
Πρωτοβουλίας που μίλησαν για όλα
τα μέτωπα που έχει να παλέψει το
περιβαλλοντικό κίνημα και τη σημα-
σία των διαδηλώσεων στις 20 Σε-
πτέμβρη. Ανάμεσα σε όσους πήραν
το λόγο στη συνέχεια, η Μαρία Αμπε-
λιώτη και ο Μπάμπης Φωτάκης, ερ-
γαζόμενοι στην καθαριότητα του δή-
μου Αθηναίων, μίλησαν για τα εμπό-
δια που συναντούν οι προσπάθειες
ανακύκλωσης από τα ιδιωτικά συμφέ-
ροντα και τόνισαν την ανάγκη για ένα
δημόσιο κεντρικό σχεδιασμό στη δια-
χείριση των απορριμμάτων. Στη συ-
ζήτηση έγινε η πρόταση για τη δημι-
ουργία μιας μεγάλης και ανοιχτής
επιτροπής στο 4ο Διαμέρισμα που θα
αποτρέψει τα σχέδια Μπακογιάννη
στην Ακαδημία Πλάτωνα.

Στην εκδήλωση την Κυριακή 15/9
στην Πετρούπολη με ομιλήτρια την
Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέα του
Συλλόγου Εργαζόμενων Νοσοκομεί-
ου Άγιος Σάββας και μέλος του κινή-
ματος ενάντια στο ΧΥΤΑ Φυλής, πα-
ραβρέθηκαν ο πρόεδρος της τοπι-
κής ΕΛΜΕ και ο πρόεδρος της τοπι-
κής Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων
που δήλωσαν τη στήριξη και τη συμ-
μετοχή τους στη διαδήλωση της 20
Σεπτέμβρη.

Πάνω από εξήντα αγωνιστές και

αγωνίστριες συμμετείχαν τη Δευτέρα
16/9 στην εκδήλωση στο Γαλάτσι με
ομιλητές την Ελένη Πορτάλιου και το
Γιάννη Σηφακάκη από τη Συντονιστι-
κή Επιτροπή της Πρωτοβουλίας και
την Ράνια Καλατζή, εκπαιδευτικό. Η
Ε. Πορτάλιου έδωσε μια αναλυτική ει-
κόνα για τις κινητοποιήσεις που
υπάρχουν διεθνώς, ο Γ. Σηφακάκης
μίλησε για το ρόλο της Πρωτοβου-
λίας και της 20 Σεπτέμβρη στη μάχη
ενάντια στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή, η Ρ. Καλατζή στάθηκε στο
γεγονός ότι οι μαθητές κινητοποιούν-
ται για το περιβάλλον και πρέπει αυτά
τα θέματα να ενταχτούν στα σχολεία.

Παρεμβάσεις
Ακολούθησε έντονη συζήτηση με

πολλές παρεμβάσεις από μέλη τοπι-
κών κινήσεων και συλλογικοτήτων.
Ο Ηλίας Ανδριόπουλος, γραμματέας
της ΔΡΑΣΗΣ ενημέρωσε για τις
πρωτοβουλίες της κίνησης προκει-
μένου να σωθούν τα Τουρκοβούνια
από την εγκατάλειψη και την κατα-
στροφή αλλά και δήλωσε το παρών
της κίνησης στην κινητοποίηση στις
20/9. Στο ίδιο μήκος κύματος κινή-
θηκαν αρκετοί από τους ομιλητές. Η
Ντίνα Γκαρανέ, εκπαιδευτικός, μετέ-
φερε την απόφαση συμμετοχή της
Γ' ΕΛΜΕ στις 20 Σεπτέμβρη. Παρέμ-
βαση στη συζήτηση έκανε και ο
Παύλος Δερμενάκης από τη δημοτι-
κή κίνηση “Γαλάτσι ο Τόπος μου”
αναδεικνύοντας την έλλειψη πολιτι-
κής βούλησης από τις κυβερνήσεις
να υλοποιήσουν σχέδια και λύσεις
που προτάθηκαν για ζητήματα όπως
η ανακύκλωση. Η Αναστασία, από το
οικολογικό κίνημα, τόνισε ότι οι
απλοί άνθρωποι βγαίνοντας στο
δρόμο έχουν τη δύναμη να αλλά-
ξουν το σύστημα και να αναγκάσουν
τις κυβερνήσεις να πάρουν. Ο Θω-
μάς Κότσιας ανέδειξε το ζήτημα της
κερδοσκοπίας των καπιταλιστών
στις ΑΠΕ και τις ανεμογεννήτριες.
Στο τέλος δόθηκε ραντεβού στη δια-
δήλωση της 20 Σεπτέμβρη αλλά και
σε δράσεις τις προηγούμενες μέρες
στη γειτονιά για την οργάνωσή της.

Λένα Βερδέ

18 Σεπτέμβρη 2019, Νο 1390το σύστημα, όχι το κλίμα εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Πετυχημένες εκδηλώσεις της Πρωτοβουλίας
12/9, Αμπελόκηποι. Φωτό από Abelokipi News

16/9, Γαλάτσι. Φωτό Ανδρέας Παπακωνσταντίνου



Η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας και η υπουργός παι-
δείας Κεραμέως έχουν βάλει

στο στόχαστρο το δημόσιο Πανεπι-
στήμιο. Δεν πρόλαβε να συμπληρώ-
σει ένα μήνα στο υπουργείο και ξεκί-
νησε τις επιθέσεις με την κατάργη-
ση του ασύλου

Πιστή στο δόγμα νόμος και τάξη
στη πραγματικότητα θέλει να τσακί-
σει το φοιτητικό κίνημα, τους αγώ-
νες, την πολιτικοποίηση και να φέρει
ένα ολόκληρο πακέτο, από ιδιωτικο-
ποιήσεις μέχρι χτυπήματα στους
φοιτητικούς μας συλλόγους. Μετά
το άσυλο ξεκινά η προσπάθεια για
ένα νέο νόμο πλαίσιο που θα συμβο-
λίζει τη νέα νεοφιλελεύθερη εξόρμη-
ση της κυβέρνησης. Με επιστολή
της προς όλους τους πρυτάνεις η
υπουργός ζητά παρατηρήσεις μέχρι
τις 30 Σεπτέμβρη για να ξεκινήσει η
δημόσια διαβούλευση για το νέο νό-
μο πλαίσιο. Από μόνη της η επιστο-
λή είναι ένα δείγμα των αντιδραστι-
κών τους σχεδίων.

Παρά τα μεγάλα λόγια τα κέντρα
για το νέο νόμο πλαίσιο είναι οι περι-
κοπές και οι ιδιωτικοποιήσεις με
ταυτόχρονες επιθέσεις στα δικαιώ-
ματα των φοιτητών και στον συνδι-
καλισμό. 

1) Πρωταρχικός στόχος να σπουδά-
ζουν λιγότεροι. Βάθεμα των ταξικών
φραγμών, επανασχεδιασμός του
ακαδημαϊκού χάρτη με καταργήσεις
και συγχωνεύσεις σχολών. Ήδη με-
τά τα αποτελέσματα των πανελλαδι-
κών η κυβέρνηση ρητά δηλώνει πως
δεν χρειάζονται όλα τα τμήματα και
θα πρέπει να κοπούν και να περιορι-
στούν. Ένα τεράστιο χτύπημα δηλα-
δή και στους χιλιάδες αποφοίτους

αυτών των σχολών αλλά και σε αυ-
τούς που σπουδάζουν τώρα.

2) Παραχώρηση τομέων λειτουργίας
των ΑΕΙ μέσω ΣΔΙΤ (σύμπραξη ιδιωτι-
κού και δημόσιου τομέα). Ξεδιάντρο-
πα η κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει
ακόμα πιο επιθετικά τις εταιρίες μέ-
σα στις σχολές και να παραδώσει
στο ιδιωτικό κεφάλαιο όλα τα κομμά-
τια της πρόνοιας μέσα στις σχολές.
Εστιατόρια, φύλαξη, εστίες, βιβλιο-

πωλεία τα πάντα να περάσουν στους
ιδιώτες με τα αντίστοιχα αντίτιμά.

3) Επανακαθορισμό αρμοδιοτήτων
για τα όργανα διοίκησης. Η κυβέρ-
νηση θέλει να επαναφέρει τα συμ-
βούλια ιδρύματος και να περιορίσει
τις αρμοδιότητες της συγκλήτου.
Θέλει η διοίκηση να μην μπορεί να
δεχτεί τις πιέσεις του φοιτητικού κι-
νήματος αλλά να αποτελείται από
εξωπανεπιστημιακούς τεχνοκράτες,

παπάδες και αφεντικά για να προ-
ωθήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση που ονειρεύονται.

4) Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin
off): θέσπιση νέων κανόνων, διαδικα-
σιών και κινήτρων για την αξιοποίηση
της ερευνητικής δραστηριότητας των
ιδρυμάτων μέσω επιχειρηματικών
συμφερόντων. Τα πανεπιστήμια πρέ-
πει να παράγουν έρευνα και αυτή να
είναι κομμένη και ραμμένη στα συμ-
φέροντα των καπιταλιστών.

5) Άνοιγμα στις επιχειρήσεις – απε-
λευθέρωση ΕΛΚΕ (ειδικός λογαρια-
σμός κονδυλίων και έρευνας). Δηλα-
δή κονδύλια για τις ανάγκες των επι-
χειρήσεων και όχι της κοινωνίας.

6) Αξιολόγηση και χρηματοδότηση
των σχολών ανάλογα με την επιτυ-
χία τους. Σχολές που θα μπορούν να
αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για
τους καπιταλιστές θα αξιολογούνται
θετικά και θα λαμβάνουν το μεγαλύ-
τερο μέρος των κρατικών κονδυ-
λίων, σχολές όπως οι ανθρωπιστικές
επιστήμες που δεν θα είναι πολύτι-
μες για τα αφεντικά θα υποχρηματο-
δοτούνται, θα μαραζώνουν και θα
κλείνουν. 

7) Τέλος, χτύπημα του συνδικαλι-
σμού και των εργαζόμενων φοιτη-
των μέσα από την εντεινόμενη προ-
σπάθεια πειθάρχησης, ο φοιτητής
να μην έχει χρόνο για τίποτα παρά
μονάχα να διαβάζει. Αυτό προωθεί-

ται μέσω της διαγραφής φοιτητών
και την επαναφορά του ν + 2, δηλα-
δή να διαγράφονται οι φοιτητές που
δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές
τους μετά τα 6 χρόνια σπουδών. 

Η επίθεση της Ν.Δ στις σχολές δεν
είναι καινούρια. Αυτές είναι οι βασι-
κές επιδιώξεις για τα πανεπιστήμια
εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή ήταν και
η βασική πολιτική μεταρρύθμιση που
προσπάθησε να κάνει η προηγούμε-
νη κυβέρνηση της Ν.Δ με υπουργό
την Μαριέττα Γιαννάκου και τσακί-
στηκαν από την δύναμη των φοιτητι-
κών καταλήψεων το ‘06-’07. Αυτή η
προσπάθεια συνεχίστηκε με την Δια-
μαντοπούλου, τον Αρβανιτόπουλο
ακόμα και απο τον Γαβρόγλου και
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η απάντηση που θα πάρει από το
φοιτητικό κίνημα είναι ξεκάθαρη. Δεν
θα περάσει. Τις επόμενες μέρες ξεκι-
νάμε καμπάνια ενημέρωσης των
πρωτοετών φοιτητών που μπαίνουν
στα πανεπιστήμια και άμεσα την
πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη συ-
νελεύσεις σε όλες τις σχολές, διαδη-
λώσεις παντού και κλιμάκωση με κα-
ταλήψεις για να μπλοκάρουμε τα
σχέδια τους όσον αφορά το άσυλο
αλλά και την προσπάθεια για ένα νέο
νόμο πλαίσιο. Οι σύντροφοι και οι
συντρόφισσες του ΣΕΚ στις σχολές
και μέσα από τα σχήματα της ΕΑΑΚ
θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις
για να μην παραδώσουμε τις σχολές
μας στα συμφέροντα των αφεντικών. 

Αλέξανδρος Κοροβέσης 
φοιτητής στο ΠΑΔΑ
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Οπροπηλακισμός της προϊσταμένης
του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κα-
ρουσάδων-Εσπερίων στις 5/9, τρεις

μόλις μέρες από την έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς είναι μόνο η κορυφή του παγό-
βουνου της διάλυσης που επικρατεί στα νη-
πιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς σε
όλη τη χώρα.

Όπως τονίζεται στην καταγγελία της ΠΟΕ-
ΟΤΑ ο διευθυντής της Α/βάθμιας εκπαίδευσης
Κέρκυρας και ο πρόεδρος του τοπικού συμ-
βουλίου Καρουσάδων με κασμάδες, κρουστι-
κά μηχανήματα και εργαλεία “εισέβαλαν στον
Παιδικό Σταθμό. Η προϊσταμένη του Παιδικού
Σταθμού προπηλακίστηκε, έγινε δέκτης λεκτι-
κής επίθεσης και βίαιης αυταρχικής συμπερι-
φοράς. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης μαζί με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο και
τα άλλα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Καρου-
σάδων έφτασαν στο σημείο μάλιστα να της
αναποδογυρίσουν το γραφείο και να της πετά-
ξουν τα έγγραφα που είχε πάνω, με αποτέλε-
σμα η συνάδελφος να πάθει κρίση πανικού και
να χρειαστεί ιατρική βοήθεια. 

Κανένας εργαζόμενος δεν ευθύνεται για
την προχειρότητα νομοθετημάτων που εξυ-
πηρετούν σκοπιμότητες, την υποχρηματοδό-
τηση της Παιδείας και των Δήμων, την έλλει-
ψη προσωπικού και υποδομών. Σε καμία πε-

ρίπτωση επίσης, δεν δικαιολογούνται επιθέ-
σεις σε βάρος εργαζομένων που με αίσθημα
ευθύνης προσπαθούν κάτω από αντίξοες
συνθήκες και σωρεία προβλημάτων να κά-
νουν σωστά την δουλειά τους” υπογραμμίζει
η ανακοίνωση.

Προφανώς τέτοιες τραμπούκικες συμπερι-
φορές απέναντι σε εργαζόμενες γυναίκες που
παλεύουν να κρατήσουν όρθιο το διαλυμένο
σύστημα βρεφονηπιακής φροντίδας είναι από
μόνες τους αδιανόητες. Ωστόσο πίσω από αυ-
τές τις εικόνες βρίσκονται οι πραγματικές αι-
τίες πλήρους διάλυσης και απαξιώσης τόσο
της δημόσιας βρεφονηπιακής φροντίδας όσο
και της δημόσιας προσχολικής αγωγής.

Χωρίς την ανακοίνωση οποιουδήποτε ουσια-
στικού μέτρου στήριξης τόσο των νηπιαγωγεί-
ων, για να ανταπεξέλθουν με επάρκεια στο
νέο τους ρόλο, όσο και των δημοτικών παιδι-
κών σταθμών. Χωρίς την αύξηση της κρατικής
χρηματοδότησης, χωρίς διεύρυνση των δο-
μών, χωρίς δημόσιες επενδύσεις για σύγχρο-
νες κτιριακές εγκαταστάσεις, με τεράστιες ελ-
λείψεις προσωπικού και χωρίς κανένα σχέδιο
μαζικών προσλήψεων παιδαγωγών και βοηθη-
τικού προσωπικού, ο νόμος του Γαβρόγλου

αποδείχτηκε πραγματικός κόλαφος για τη λει-
τουργία τόσο των δημοτικών σταθμών, όσο -
ακόμα περισσότερο- των νηπιαγωγείων, που
καλούνται να καλύψουν χωρίς νέες υποδομές
τις νέες τεράστιες ανάγκες.

Ήδη με την έναρξη της νέας χρονιάς τα προ-
βλήματα είναι μεγαλύτερα από ποτέ. Χιλιάδες
παιδιά έχουν μείνει απέξω από τους δημόσιους
σταθμούς και νηπιαγωγεία, την ίδια ώρα που η
κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι έδωσε 155.000 κου-
πόνια/voucher στέλνοντας όλο και περισσότερο
κόσμο στους ιδιωτικούς σταθμούς.

Απαξιωτικές εικόνες
Οι εικόνες που διαδραματίστηκαν την πρώ-

τη κιόλας εβδομάδα έναρξης των νηπιαγωγεί-
ων και των παιδικών σταθμών είναι απαξιωτι-
κές. Στη Ν. Φιλαδέλφεια, 22 τετράχρονα παι-
διά που κρίθηκαν “υπεράριθμα” από το 1ο Νη-
πιαγωγείο της περιοχής μεταφέρθηκαν στο 2ο
Νηπιαγωγείο το οποίο στεγάζεται ...σε έναν
διάδρομο δίπλα από τις τουαλέτες. Με τάξεις
σε διαδρόμους προσπαθούν να καλύψουν τις
ανάγκες των νηπιαγωγείων σε μια σειρά από
περιοχές όπως στη Ν. Ιωνία (8ο, 12ο), ενώ σε
άλλες περιοχές σε τάξεις μετατρέπονται οι αί-

θουσες των νηπιαγωγών.
Στο δήμο της Αθήνας που οι ελλείψεις είναι

τεράστιες και σχεδόν το 20% όσων κάνουν αί-
τηση δεν βρίσκουν θέση, πέρσι έκλεισαν τρεις
βρεφονηπιακοί σταθμοί λόγω ακαταλληλότη-
τας των κτηρίων (χωρίς να αντικατασταθούν).
Στο δήμο Ιωαννίνων μείνανε έξω από τους παι-
δικούς σταθμούς πάνω από 160 παιδιά. Σε 161
δήμους δεν υπάρχουν βρεφικοί σταθμοί και σε
131 δήμους υπάρχει τουλάχιστον διπλάσια ζή-
τηση από τις θέσεις που διαθέτουν οι παιδικοί
σταθμοί.

Απέναντι στη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση
που θέλουν να επιβάλουν οι κυβερνήσεις ακόμα
και πάνω σε ένα τόσο σημαντικό πεδίο όσο είναι
η βρεφονηπιακή και προσχολική αγωγή, βρεφο-
κόμοι, νηπιαγωγοί και δάσκαλοι πρέπει όλοι μα-
ζί να απαντήσουν με αγώνες. Για να επιβάλουν
πως όλα τα παιδιά θα έχουν θέση σε δημόσια
και δωρεάν προσχολική δομή, με αποκλειστική
ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος, χω-
ρίς voucher και τροφεία. Σε κτίρια σύγχρονα,
ασφαλή, με τους αναγκαίους χώρους για το
παιχνίδι, την ξεκούραση, τη σίτιση όλων των
παιδιών, με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. 

Κ.Μ.

Χρηματοδότηση και προσλήψεις

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΩΣ ΤΑ ΑΕΙ

Αγώνας για την Παιδεία

7/9, Φοιτητικοί σύλλογοι μαζί με εργάτες της ΣΙΔΕΝΟΡ στη ΔΕΘ



18 Σεπτέμβρη 2019, Νο 1390Νεολαία εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Με αποχή, κατάληψη του σχολείου από
τους γονείς και συνεχείς κινητοποιήσεις

στο δημοτικό συμβούλιο της περιοχής τους
και στο Υπουργείο Υγείας, γονείς, μαθητές
και εκπαιδευτικοί του 1ου και του 2ου ΓΕΛ
Πετρούπολης ξεκινήσανε αγωνιστικά από την
πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Όλοι
μαζί παλεύουν ενάντια στην απόφαση του Υπ.
Παιδείας να συστεγάσει με διπλοβάρδιες
πρωί-απόγευμα τα δυο σχολεία λόγω των ζη-
μιών που υπέστη από το σεισμό του Ιούλη το
κτήριο του 2ου ΓΕΛ.

“Οι γονείς της Πετρούπολης αντιστέκονται
στην ισοπέδωση της ζωής των παιδιών τους
και ζητάνε λύση που θα προβλέπει πρωινή
βάρδια σε όλα τα σχολεία, άμεση χρηματο-
δότηση για την αποκατάσταση των ζημιών
του 2ου ΓΕΛ και γνωστοποίηση του χρονο-
διαγράμματος που απαιτείται για κάτι τέτοιο.
Θέλουμε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές
ενωμένους να στηρίξουν μαζί αυτόν τον αγώ-
να”, αναφέρει η πρόεδρος του συλλόγου γο-
νέων του 2ου ΓΕΛ Ρούλα Τζιωρτζιώτη.

“Πριν ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος είχαμε
ζητήσει ενημέρωση. Την Τρίτη 3/9 πραγματο-
ποιήσαμε μαζική ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ
της Ένωσης Γονέων, ενώ είχαμε διαδοχικές
συσκέψεις με τη Δημοτική Αρχή, τους Συλλό-
γους Γονέων και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
σχετικά με τα προβλήματα που αναδείχθηκαν
στις κτιριακές σχολικές υποδομές. 

Την Παρασκευή 13/9 μετά και από πρότα-
ση της τοπικής ΕΛΜΕ κάποιοι γονείς κρατή-
σαμε το σχολείο κλειστό και όλοι οι υπόλοι-
ποι συγκεντρωθήκαμε μαζί με τα παιδιά στο
Υπουργείο Παιδείας για να ζητήσουμε άμεση
λύση και γραπτή δέσμευση.

Ζητήσαμε να συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό
Συμβούλιο. Καλούμε τη δημοτική αρχή να
σταθεί μέχρι τέλος στο πλευρό μας”.

Αθωώθηκε 
η Κ. Πατρικίου

Φτιάξτε τα σχολεία

Αθωώθηκε πανηγυρικά η Κατερίνα Πατρι-
κίου στη δίκη που πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 17/9 στην Ευελπίδων, ύστερα από μή-
νυση που είχε υποβάλει τον Γενάρη του 2015
ο υποψήφιος της Χ.Α Κουράκος.

Μιλώντας στην ΕΑ η Κατερίνα Πατρικίου
τόνισε: “Εκδικάστηκε επιτέλους ύστερα από
πάρα πολύ καιρό. Είναι η υπόθεση που είχε
γίνει γνωστή με τον τίτλο: Τα σεσημασμένα
μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, λόγω του εγγράφου του
ΑΤ Πετρουπόλεως που χρησιμοποιούσε τον
συγκεκριμμένο όρο για να μας κατονομάσει.

Στο δικαστήριο παρευρέθηκαν όλοι οι μάρ-
τυρες υπεράσπισης από τη δική μας μεριά.
Παρών ήταν και ο δήμαρχος Πετρούπολης.
Στο δικαστήριο ζητήσαμε και παρενέβη και ο
πανεπιστημιακός από το ΑΠΘ Γιώργος Τσιά-
καλος. Το ακροατήριο ήταν γεμάτο. 

Ο Κουράκος και οι δυο μάρτυρες που είχε
πέσανε σε μεγάλες αντιφάσεις και μεταξύ
τους, αλλά και σε σχέση με τις καταθέσεις
τους. Η πρόταση της εισαγγελέα ήταν αθωωτι-
κή. Το δικαστήριο αποδέχτηκε την πρόταση”.

“Είναι προφανώς έξυπνη. Τόσο έξυ-
πνη, ώστε να μπορεί να αξιοποι-
ήσει τα διάφορα ψυχολογικά της

σύνδρομα για την επίτευξη των στόχων της.
Το αναφέρω διότι η ίδια το ανέφερε ως επι-
χείρημα. Πάσχει από ΙΨΔ, ιδεοψυχαναγκα-
στική διαταραχή. Την ταλαιπωρούν διάφο-
ρες ιδεοληψίες, τις οποίες για να αντιμετω-
πίσει χρησιμοποιεί διάφορες ψυχαναγκαστι-
κές τελετουργίες”. 

Αυτά γράφει, ποιος άλλος, ο Τάκης Θεο-
δωρόπουλος για την Greta Thunberg σε ένα
άρθρο με τίτλο “μια κόρη που δεν θα ήθελα
να έχω”. Από κοντά και ο Αρκάς, που σύμ-
φωνα με το Πρώτο Θέμα “λάνσαρε στη σελί-
δα του μια νέα σειρά σκίτσων με πρωταγωνί-
στρια τη Ρόζα την γκρινιάρα, ένα κορίτσι με
κοτσίδες που διαμαρτύρεται με πάθος υπέρ
της πολιτικής ορθότητας. Μια εικόνα που
θυμίζει πολύ την Γκρέτα Τούνμπεργκ”. Και
τυχαία λέγεται Ρόζα...

Στο πρόσωπο μιας 16χρονης κοπέλας οι
κάθε λογής Μπόγδανοι βρήκαν τον ιδανικό
εχθρό να εκτονώσουν όλο τους τον νεοφιλε-
λέ φανατισμό: Είναι νέα (άρα “άμυαλη”), έχει
άσπεργκερ (αρά “τρελάρα”), έχει κοτσίδες
και “όπως όλες τους”, γκρινιάζει. 

Θα περίμενε κανείς αυτού του είδους τις
κλισαρισμένες επιθέσεις από οπαδούς του
Τραμπ και του Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή
έχουμε όμως και μια σειρά από επιθέσεις
που δεν έρχονται από το συγκεκριμένο χώ-
ρο: “Αυτή η κοπέλα έχει ένα πρόσωπο που
αγνοεί κάθε συναίσθημα: ούτε γέλιο, ούτε
χαμόγελο, ούτε έκπληξη, ούτε χαρά ή πόνο.
Μοιάζει με αυτές τις κούκλες από σιλικόνη
που προαναγγέλλουν το τέλος του ανθρώ-
που και την έλευση του μετα-ανθρώπου”
γράφει ο πανεπιστημιακός Μισέλ Ονφρέ για
την Γκρέτα!  “Τι άλλο λοιπόν είναι αυτή η κο-
πέλα παρά ένα σάιμποργκ, δηλαδή ένα υπο-
χείριο κάποιων που παραμένουν στη σκιά; Η
νοημοσύνη της είναι κυριολεκτικά τεχνητή,
ένα κατασκευασμένο προϊόν... Το σάιμποργκ
διαφημίζει την επανάσταση που ετοιμάζει ο

πράσινος καπιταλισμός”.
“Πίσω από την ρητορική του φόβου και

της καταστροφολογίας, ο «δημιουργός» της
Γκρέτας είναι ένας πανίσχυρος και πασίγνω-
στος σουηδός δημοσιοσχετίστας – επικοινω-
νιολόγος, ο Ιγκμάρ Ρεντζόχ, στον οποίο ανή-
κει η διαδικτυακή start-up «We Don’t Have Ti-
me»... Μεγαλομέτοχοι της “We Don’t Have
Time, είναι δυο πανίσχυρες οικογένειες δισε-
κατομμυριούχων της Σουηδίας, που δεν
έχουν καμία σχέση με την οικολογία και την
κλιματική αλλαγή. Ασχολούνται με τα χρημα-
τοοικονομικά και είναι μεγαλοεπενδυτές”
υποστηρίζει η Μαρία Δεναξά στο άρθρο της
“Άρτος, θεάματα και κατασκευάσματα, το
παραμύθι της Γκρέτα Τούνμπεργκ”.

Αποδόμηση
Ας είμαστε ειλικρινείς, στο πρόσωπο της

Τούνμπεργκ επιχειρείται η αποδόμηση όχι
της ίδιας αλλά ενός ολόκληρου κινήματος
που μέσα σε ένα χρόνο έχει κινητοποιήσει
δύο εκατομμύρια μαθητές σε όλο τον κό-
σμο. Αν αυτή είναι ένα κατασκεύασμα, τότε
οι μαθητές που κινητοποιούνται είναι ένα μά-
τσο παραστρατημένα χαζόπαιδα. 

Προφανώς μπορεί να συμφωνεί ή να μη
συμφωνεί κανείς με ό,τι πιστεύει η Τούνμ-
περγκ, που πρόσφατα μάλιστα συναντήθηκε
με τη Ναόμι Κλάιν. “Θα χρειαστεί ένας πόλε-
μος διαρκείας ταυτόχρονα ενάντια στη μό-
λυνση του περιβάλλοντος, την φτώχεια, το
ρατσισμό, την αποικιοκρατία και την από-
γνωση” γράφει η Κλάιν στο τελευταίο της βι-
βλίο “On Fire: The (Burning) Case for a Gre-
en New Deal”, θεωρώντας αναγκαίο ένα
Πράσινο New Deal, θέση που έχει υιοθετή-
σει και η Τούνμπεργκ. 

Προφανώς και ανοίγουν και πρέπει να
ανοίγουν μέσα σε αυτό το κίνημα όλα τα πο-
λιτικά ζητήματα που αφορούν την κλιματική
αλλαγή: Μπορούν να είναι σύμμαχοί μας οι
εταιρίες που βλέπουν στις εναλλακτικές πη-
γές ενέργειας ένα νέο ελντοράντο κερδών;
Πώς απαντάμε στις ιδιωτικοποιήσεις της
“πράσινης ανάπτυξης”; Πράσινος καπιταλι-

σμός ή επανάσταση και σοσιαλισμός; Αυτά
και πολλά άλλα τα ζητήματα που θέτει το κί-
νημα – και ευτυχώς που υπάρχει αυτό το κί-
νημα για να τα ανοίγει στην ίδια τη ζωή. Και
είναι πραγματικά απαράδεκτες οι απόπειρες
να το εμφανίσουν σαν “στημένο”. 

Αντιθέτως, πρόκειται για ένα κίνημα που η
άρχουσα τάξη, δεν μπορεί να καταλάβει από
που της βγήκε, και παλιά της τέχνη κόσκινο,
επιχειρεί να το χειραγωγήσει. 'Ο,τι και να υπο-
στηρίζει και σε ό,τι και να εξελιχθεί η Τούνμ-
περγκ, οι πράξεις της έγιναν, όπως συχνά συμ-
βαίνει στην ιστορία, η αφορμή για να εκφρα-
στεί ένα νέο κίνημα, νέων ανθρώπων που κου-
βαλάει -και καλά κάνει- όλα τα μπερδέματα. 

Στην περίπτωση του Σιάτλ το 1999, δεν
ήταν πάλι λίγοι εκείνοι μέσα στην Αριστερά,
που έτρεξαν να λοιδορήσουν τη “συμμαχία
των γραφειοκρατών των συνδικάτων με τα
χελωνόπαιδα των ΜΚΟ”. Αλλά ήταν αυτό το
κίνημα που μπόρεσε να πάρει ριζοσπαστικά
και αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά, μέσα
βέβαια από την παρέμβαση της αριστεράς
σε αυτό και όχι μέσα από το φτύσιμο. Έχουν
συμβεί πολλές φορές αυτά στην ιστορία από
την εποχή που ένας πράκτορας του Τσάρου,
ο Παπά Γκαμπόν γινόταν η αφορμή για το
ξέσπασμα μιας εργατικής επανάστασης το
1905 στη Ρωσία.

Πόσο γκρίζες μπορεί να είναι οι ελπίδες
κάποιων για να αναδεικνύουν σε κεντρικό
τους θέμα τις αντιφάσεις ή τις αδυναμίες
των νέων που λένε θέλω να ζήσω μια καλύ-
τερη ζωή και θα αγωνιστώ; Πώς είναι δυνα-
τόν να βάζουν στο στόχαστρο την 16χρονη
Γκρέτα που διαδήλωνε  έξω από το Λευκό
Οίκο αλλά για τον Τραμπ που αποσύρεται
από τις συμφωνίες για την κλιματική αλλαγή,
να μη βγάζουν τσιμουδιά; Ή μήπως τελικά
θεωρούν πραγματικά “ιδεοληψία”, αποτέλε-
σμα “ρητορικής του φόβου και καταστροφο-
λογίας” την κλιματική αλλαγή; 

Σε κάθε περίπτωση, ας σταματήσουν να κου-
νάνε απειλητικά το δάχτυλο στους μαθητές. 

Γιώργος Πίττας

“Σάιμποργκ” 
είναι οι φιλελέδες
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ΠΕΜΠΤΗ 19/9
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Πλατεία Πατριάρχου 6μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  
Βενιζέλου και Έβρου  6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  21/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Μετρό Πανόρμου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 11πμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΟΝΤΟΣ 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 12μ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 11πμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Σκλαβενίτης
(Τζον Κένεντυ) 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μεσ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ  
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ  Άγιος Θεράποντας 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 10.30πμ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ

ΕξορμήσειςΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9  
Στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. 
οργανώνουμε τις μάχες
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9  στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΟΦΟΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Coffee Land 7.30μμ
Τι κόμμα θέλουμε
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9  καφέ Βενέτης 8μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 Goody’s 8μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 Goody’s 8μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. 
οργανώνουμε τις μάχες
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Sweet Home 7μμ
Φυσικά ρέματα
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Σπίριτ 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 
καφέ Ντεζά, Φωκίωνος 7.30μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 
Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου), υπόγειο, 8μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΚΥΖΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/9 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. 
οργανώνουμε τις μάχες
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΠΕΜΠΤΗ 26/9 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

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

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικολάου) 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 
καφέ Rewind (Αγ.Λαύρας) 7.30μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ 1968 
(Θησέως και Αγ. Πάντων) 7.30μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 πλ. Μερκούρη 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Γωγώ 8μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 26/9 καφέ Γωγώ 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ. Τερψιθέας) 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Δωδώνη 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση Ν.Δ. οργανώ-
νουμε τις μάχες
Ομιλητής: Τάκης Καραβίτης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 δημαρχείο 7μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλήτρια: Μαρία Σίδερη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Γέφυρες 7μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Η επαναστατική στρατηγική και το κράτος
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Ζωή 7μμ
Τι κόμμα θέλουμε
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Γιώτης 8μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Άνεμος 7μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Μαρία Καμνορόκα 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Κομπόης 7μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 Θόλος 6μμ
Κλιματική καταστροφή – η αντικαπιταλι-
στική απάντηση
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/9 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 6μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλήτρια: Μαρία Χριστοδούλου

Μαρξιστικά Φόρουμ

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 δημι-
ουρ 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 δι-
καιο 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 πο-
λι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε μια
χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ -

μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι
ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια -
λι στι κή επα νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης
του 1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ σει σε
απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα της EΣΣΔ
με τά την επι κρά τη ση του στα λι νι σμού,
της Kί νας και των άλ λων ανα το λι κών χω -

ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κό-
σμο 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 τελειω 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 με-
τα 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. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Παλεύουμεγια

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ
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Η Κυβέρνηση και η Δημοτική αρχή
της Αθήνας ξεκίνησαν την μετατρο-
πή της ιστορικής περιοχής της

Ακαδημίας Πλάτωνος σε ένα «πλαστικοποι-
ημένο» εμπορικό κέντρο με την επωνυμία
Athens Gardens. Στο χώρο του διατηρητέ-
ου «νεότερου μνημείου» των κλωστηρίων
Λαναρά εγκρίθηκε με συνοπτικές διαδικα-
σίες από το υπουργείο Πολιτισμού η ανέ-
γερση διώροφου εμπορικού κέντρου της
αλυσίδας Leroy Merlin. Είναι σκανδαλώδες
ότι εγκρίθηκε η ανέγερση ενός κτιρίου
ύψους 16 μέτρων στο χώρο ενός πολιτιστι-
κού μνημείου, όμως δεν είναι το μόνο. Η
αμερικάνικη εταιρεία Hines, που έχει ανα-
λάβει την ανέγερση, απέκτησε το 22.5
στρεμμάτων οικόπεδο από την επίσης αμε-
ρικανική εταιρεία Black Rock έναντι του
αστείου ποσού των 7 εκ ευρώ. Το ίδιο διά-
στημα ο δήμος Αθηναίων, επί Καμίνη, είχε
καταβάλει το ίδιο ποσό (7 εκατομμύρια)
για την απαλλοτρίωση μόλις 7 στρεμμάτων
στην ίδια περιοχή. Οι φορολογικές αρχές
που υποτίθεται δεν σηκώνουν μύγα στο
σπαθί τους δεν συγκινήθηκαν καθόλου και
δεν διερεύνησαν τη συναλλαγή. 

Πέρα από τα σκάνδαλα το πιο καταστρο-
φικό είναι η λογική που διέπει την πολιτική
κυβέρνησης και δήμου. Αδειοδοτούν το
όποιο έκτρωμα τους παρουσιάσουν με τη
λογική ότι είναι επένδυση. Με αυτό το σκε-
πτικό αναμένεται να εγκρίνουν την ανέγερ-
ση 6 ουρανοξυστών στο Ελληνικό πάνω
στη παραλία και πρότειναν την πώληση
του αιγιαλού στο «επενδυτικό νομοσχέ-
διο», διάταξη που αποσύρθηκε μπρος στη
κατακραυγή. Θεωρούν ότι η όποια ανάπλα-
ση είναι δουλειά της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας και ως προς τη μορφή και ως προς το
περιεχόμενο. Δεν υπάρχουν χώροι περιο-
χές και μνημεία με προκαθορισμένη χρήση

και ειδικούς όρους δόμησης και προστα-
σίας. Ο Δήμος και η κυβέρνηση δεν ανα-
πλάθουν, αυτό είναι δουλειά της «ιδιωτικής
πρωτοβουλίας» με τους όρους του κέρ-
δους. Επιτομή αυτής της λογικής είναι η
διπλή ανάπλαση του Βοτανικού, την οποία
έχει επίσης αναλάβει η εταιρεία Hines. Εκεί
προϋπόθεση για την ανέγερση του ποδο-
σφαιρικού γηπέδου είναι η αποπεράτωση
του ημιτελούς εμπορικού κέντρου που έχει
παρατήσει η χρεοκοπημένη πλέον εταιρεία
«Βωβός». Χωρίς εμπορικό κέντρο γήπεδο
δεν έχει.

“Ανάπτυξη”
Σε μεγάλο τμήμα του καπιταλιστικού κό-

σμου υπάρχουν πόλεις και κτίρια φαντά-
σματα, «μνημεία» μιας αναμενόμενης «ανά-
πτυξης» που όμως δεν ήρθε ποτέ. Η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη έχει βασίσει την «ανά-

πτυξη» που ευαγγελίζεται στην οικοδομή,
για το λόγο αυτό εξάγγειλε και φορολογι-
κά κίνητρα, όπως η αναστολή του ΦΠΑ.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για την
εξυπηρέτηση των πολιτικών της φίλων για
έργα που είναι έξω από τις ανάγκες των
τοπικών κοινωνιών. Έργα που αναμένεται
να χρηματοδοτηθούν με την νέα ανακεφα-
λαίωση των τραπεζών με εγγυήσεις και λε-
φτά του κράτους που θα σημάνουν νέα
χρέη για τον κόσμο. Δεδομένης της όξυν-
σης της καπιταλιστικής κρίσης το πιο πιθα-
νό είναι τα λεφτά να φαγωθούν και τα «έρ-
γα» να συμπληρώσουν τον κατάλογο των
«φαντασμάτων» που αφήνει πίσω της η αν-
τιφατικότητα του κινήτρου του κέρδους. 

Δεν ξεχνάμε ότι η προηγούμενη “επενδυ-
τική” προσπάθεια της Blackrock είχε τη
στήριξη του Καμίνη και της δεξιάς αντιπολί-
τευσης που τώρα διοικεί το Δήμο της Αθή-
νας συνάπτοντας μάλιστα ένα επαίσχυντο
μνημόνιο δήθεν ανταλλαγμάτων στη τοπική
κοινωνία. Όταν η Γερμανική Αστυνομία
μπούκαρε στα κεντρικά γραφεία της Blac-
krock στη Φρανκφούρτη για ξέπλυμα μαύ-
ρου χρήματος έλαβε τέλος η ιερή μπίζνα...
Σήμερα, ο Μπακογιάννης συνεχίζει στην
ίδια ρότα της εξυπηρέτησης των αρπακτι-
κών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Οι τοπικές κοινωνίες να πάρουν το θέμα
της ανάπλασης στα χέρια τους. Να αξιο-
ποιήσουν τα κτίρια και τους ελεύθερους
χώρους διεκδικώντας τη διάθεσή τους για
τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Όχι
στην καταστροφή της Ακαδημίας Πλάτω-
νος. Οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίσουν
για τη χρήση κτιρίων και ελεύθερων χώ-
ρων. 

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο της
Αθήνας να συζητήσει και να απορρίψει την
νέα επιδρομή στην Ακαδημία Πλάτωνος.

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Πράσινο, ελεύθεροι χώροι, όχι άλλα Mall

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Στους δρόμους
στις 18, 20, 21 & 24
Σεπτέμβρη
ΠΣΟ στις 29/9

25/8, “Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις” είπε η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας ήδη από την ορκομωσία-φιέστα του νέου δημοτικού συμβουλίου Αθήνας στην
Ακαδημία Πλάτωνος, εκεί όπου Μπακογιάννης και κυβέρνηση σχεδιάζουν τώρα εμπορικό κέντρο.

Την Παρασκευή 13/9 συνεδρίασε η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ με βασικό θέμα την εκτίμηση της νέας περιόδου
και τις προκλήσεις στις οποίες χρειάζεται να ανταπο-
κριθεί το κίνημα και το μέτωπο της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς. Η συζήτηση θα συνεχιστεί στη συνεδρίαση
του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου την Κυρια-
κή 29/9. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ το επόμενο διάστημα θα συμβάλλει
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της πάλης των εργαζο-
μένων ενάντια στην αντιδραστική αντιλαϊκή κυβερνητι-
κή πολιτική με πρώτους σταθμούς:
• Την απεργία που αποφάσισε να κηρύξει το ΕΚΑ

την Τρίτη 24/9, ενάντια στο αντι-συνδικαλιστικό αντι-
εργατικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ
στη Βουλή, το οποίο χτυπάει συλλογικές συμβάσεις,
εργασιακές σχέσεις και το δικαίωμα του συνδικαλι-
σμού. Δίνουμε τη μάχη ώστε όλα τα πρωτοβάθμια σω-
ματεία και οι Ομοσπονδίες να συμμετέχουν και να με-
τατρέψουν εκείνη την ημέρα σε πανεργατική απεργία.
Παλεύουμε να υπάρξει συντονισμένος αποφασιστικός
αγώνας με συνέχεια και κλιμάκωση για να ακυρώσουμε
τα κυβερνητικά μέτρα .
• Την Τετάρτη 18/9 συμμετέχουμε στη διαδήλωση

στο Κερατσίνι για τα 6 χρόνια από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, απαιτώντας να καταδικαστούν οι ναζί
και να σταματήσουν οι ρατσιστικές επιθέσεις που κλι-
μακώνει η κυβέρνηση της ΝΔ σε βάρος μεταναστών
και προσφύγων. Άμεση κλιμάκωση η διοργάνωση με-
γάλου αντιφασιστικού συλλαλητήριου τη μέρα απολο-
γίας του Μιχαλολιάκου.
• Την Παρασκευή 20/9, διαδηλώνουμε στις 6μμ στο

Σύνταγμα, στην παγκόσμια μέρα δράσης ενάντια στην
κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του περιβάλλον-
τος, κόντρα στις εγκληματικές, για τον πλανήτη και τη
ζωή όλων μας, επιλογές των καπιταλιστών και των κυ-
βερνήσεων που τους κάνουν πλάτες, προβάλλοντας
τον ταξικό χαρακτήρα που έχει η πολιτική που κατα-
στρέφει τον πλανήτη κόντρα και σε λογικές πολιτικές
δήθεν πράσινης ανάπτυξης που αποσκοπούν στην κερ-
δοφορία των εταιρειών που εμπορεύονται τις ΑΠΕ κα-
ταστρέφοντας και το περιβάλλον κλπ.
• Το Σάββατο 21/9, στον ένα χρόνο από τη δολοφο-

νία του Ζακ Κωστόπουλου, συμμετέχουμε στη συγκέν-
τρωση και διαδήλωση στις 2 μμ στην οδό Γλάδστωνος,
απαιτώντας «Δικαιοσύνη για το Ζακ/Zackie».
• «Υποδεχόμαστε» τον υπουργό εξωτερικών των

ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στις αρχές Οκτώβρη στην Αθήνα. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πάρει πρωτοβουλία απευθύνοντας πλα-
τύ κάλεσμα προς όλες τις δυνάμεις του κινήματος και
της μαχόμενης αριστεράς για μια μεγάλη αντιπολεμική
αντι-ιμπεριαλιστική διαδήλωση. 

Ανακοίνωση της ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Φέτος συμπληρώνονται ακριβώς τρεις
δεκαετίες από την κομβική χρονιά που
σηματοδοτήθηκε συμβολικά από τις ει-

κόνες του γκρεμίσματος του τείχους του Βε-
ρολίνου. Το ημερολόγιο έγραφε 9 Νοεμβρίου
1989 κι ανάμεσα στους πανηγυρίζοντες για
την επανένωση της Γερμανίας, βρέθηκαν οι
αυτόκλητοι προφήτες οι οποίοι υιοθέτησαν
την προοπτική του τέλους της Ιστορίας, πρό-
βλεψη που συγκυριακά την «άρπαξαν» από το
φιλελεύθερο Αμερικανό διανοούμενο Φράνσις
Φουκουγιάμα.

Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Λέανδρος Μπό-
λαρης στο πρόλογο της νέας έκδοσης της
«Ανοιχτής Επιστολής», «τέτοιου είδους πανη-
γυρισμοί έχουν μπει στο συρτάρι. Αν τότε οι
προβλέψεις για το μέλλον υπόσχονταν ευημε-
ρία και δικαιώματα για όλους σε μια παγκο-
σμιοποιημένη οικονομία, αυτό που κυριαρχεί
σήμερα στις άρχουσες τάξεις είναι ο φόβος
και η απαισιοδοξία για την αστάθεια και την
κρίση που συγκλονίζει το σύστημά τους». Από
την πλευρά του, ο Κάρολ Μοτζελέφσκι θα
σχολιάσει σε συνέντευξή του στον Ζαν-Ιβ Πο-
τέλ: «Η δημοκρατία υποφέρει από την παγκο-
σμιοποίηση. Αυτή ενισχύει τις ανισότητες και
αυξάνει τον αριθμό των ανθρώπων που δεν με-
τράνε πλέον, οι οποίοι θεωρούνται, αδίκως, ως
αμελητέες ποσότητες. 

Και κυρίως, μετατρέπει τη δημοκρατία σε μια
μορφή χωρίς περιεχόμενο, όπως τα σλάβικα πα-
σχαλινά αυγά που τα έχουν αδειάσει. Δημοκρα-
τία δεν υπάρχει πλέον παρά μόνο στο επίπεδο
του κεντρικού κράτους, αλλά ούτε κι εκεί! Οι οι-
κονομικές αποφάσεις από τις οποίες εξαρτών-
ται οι συνθήκες ζωής όλων μας παίρνονται από
την κίνηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού
κεφαλαίου. Αυτό είναι που εξηγεί την αδυναμία,
αν όχι την κατάρρευση, της δημοκρατίας».

Εργατικές επαναστάσεις
Η «Ανοιχτή Επιστολή», μια επαναστατική

μαρξιστική ανάλυση του υπαρκτού πολωνικού
κομμουνιστικού συστήματος, είναι αποτέλε-
σμα σημαινόντων και σημαντικών εργατικών
εξεγέρσεων και επαναστάσεων στις πρώην
κατ' όνομα λαϊκές δημοκρατίες, με τις δύο κο-
ρυφώσεις τους, την Ουγγρική Επανάσταση το
1956 και την Άνοιξη της Πράγας το 1968. Και
στις δύο περιπτώσεις, τα σοβιετικά τανκ εισέ-
βαλλαν στις εν λόγω χώρες-δορυφόρους και
εν όπλοις κατέστειλαν την κομματική «ανορθο-
δοξία» των επαναστατών. Στο ίδιο αμφισβητη-
σιακό και ανατρεπτικό περιβάλλον, εντάσσεται
και η Πολωνία με τα κινήματα, τις εξεγέρσεις
και τις απεργίες του 1956, του 1968, της διε-
τίας 1970-1971 και του διεθνοποιημένου εργα-
τικού κινήματος της Αλληλεγγύης (1980-1981),
με ονοματοδότη τον Κάρολ Μοτζελέφσκι. 

Ο ιστορικός του Μεσαίωνα και ο καθηγητής
Παιδαγωγικής είχαν συνδεθεί με τους δε-
σμούς της φιλίας και της συντροφικότητας,
ήδη από το 1956, όταν ο κατά τρία χρόνια με-
γαλύτερος Κουρόν διήγε βίο φοιτητή της Παι-
δαγωγικής στο πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας,
όμως μοιραζόταν με το νεοεισαχθέντα φοιτη-
τή Ιστορίας Μοτζελέφσκι, την ίδια αγωνία για
το μέλλον του σοσιαλισμού με εργατικό δημο-
κρατικό πρόσωπο επί κυριαρχίας του τότε γε-
νικού γραμματέα του Πολωνικού Εργατικού
Κόμματος Βλάντισλαβ Γκομούλκα. Η συμμετο-
χή τους ως φοιτητών στα εξεγερσιακά τεκται-
νόμενα τους ένωσε διά βίου -δύο σύντροφοι
με μία φωνή-, ώσπου τους συναντάμε εκ νέου
να συμμετέχουν το 1964 σε κοινούς αγώνες. 

Είναι η χρονιά που οι πρώην φοιτητές -
έχουν παρέλθει οκτώ χρόνια από την πρώτη
τους ένωση- πλέον εργάζονται ως διδάσκον-
τες στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Το κεί-
μενο της «Ανοιχτής Επιστολής στο Πολωνικό
Εργατικό Κόμμα» αρχικά συντάχθηκε με απο-
δέκτες μια μικρή ομάδα φοιτητών, διανοούμε-
νων και εργατών, όμως η μυστική αστυνομία
του καθεστώτος κατάσχει τα πρώτα αντίτυπα
τυπωμένα σε πολύγραφο και συλλαμβάνει
τους συντάκτες τους με τις κατηγορίες για
«υπονομευτικές δραστηριότητες» και «διασπο-
ρά ψευδών ειδήσεων». Κουρόν και Μοτζελέφ-
σκι θα οδηγηθούν σε δίκη και θα καταδικα-
στούν ο πρώτος σε τρία χρόνια φυλάκισης και
ο δεύτερος σε έξι μήνες περισσότερους.

Σ' αυτό το σημείο, αξίζει τον κόπο να δώσου-
με τον λόγο στον Κάρολ Μοτζελέφσκι, ο οποίος
στην αυτοβιογραφία του προβαίνει σε μία εκ
των υστέρων αποτίμηση της «Ανοιχτής Επιστο-
λής»: «Ήταν η εποχή της νεανικής εξέγερσης
στην Ευρώπη και στην Αμερική. Φούντωνε το κί-
νημα ενάντια στο μεσοαστικό κομφορμισμό των
δυτικών κοινωνιών όσο και ενάντια στον αυταρ-
χικό κομφορμισμό των γραφειοκρατικών κομ-
μουνιστικών κομμάτων και της μοσχοβίτικης
Μέκκας τους». Μέσα σε μία τριετία από το 1966
έως το 1969 -και αν αναλογιστούμε την καταδί-
κη των Κουρόν - Μοτζελέφσκι, γεγονός που
απαγόρευε την κυκλοφορία του εντός της Πο-
λωνίας-, το αιρετικό και ανορθόδοξο αυτό κεί-
μενο ανάγνωσης του επικρατούντος κομμουνι-
σμού, μεταφράστηκε (αγγλικά, γαλλικά, γερμα-
νικά, ιταλικά, τσέχικα, ιαπωνικά) και κυκλοφό-
ρησε από αριστερούς προοδευτικούς οίκους
χωρίς τις παρωπίδες του σοβιετικού μοντέλου.

Στα ένδεκα μέρη αυτής της μαστιγωτικής
κριτικής στον υπαρκτό σοσιαλισμό, διαμορφώ-
νεται με επιχειρήματα ότι οι κοινωνίες οι οποί-
ες διαμορφώθηκαν μεταπολεμικά βρέθηκαν
μακριά από τα ιδεώδη του σοσιαλισμού. Κι ας
έχει το κράτος στην ιδιοκτησία του τον εθνικό
πλούτο, κι ας είναι ο κεντρικός διαχειριστής

όλων των επιχειρήσεων και σύμπασας της οι-
κονομικής πολιτικής. Το κεντρικό ζήτημα το
οποίο επισημαίνει το δίδυμο των πανεπιστη-
μιακών είναι ότι η εργατική τάξη δεν ελέγχει
το κράτος και την οικονομία και στερείται της
χρεώδους αυτοάμυνας, της απεργίας. 

«Το κράτος», γράφουν επικριτικά οι Κουρόν
- Μοτζελέφσκι, «βρίσκεται στα χέρια της κεν-
τρικής πολιτικής γραφειοκρατίας, που συλλο-
γικά εξουσιάζει τα μέσα παραγωγής και εκμε-
ταλλεύεται την εργατική τάξη, το σύνολο των
μέσων παραγωγής και τα μέσα συντήρησης
και διατήρησης της παραγωγής μετατρέπεται
σε συγκεντροποιημένο εθνικό “κεφάλαιο”. Η
υλική δύναμη της γραφειοκρατίας, η εξουσία
της πάνω στην παραγωγή, η διεθνής θέση της
(ένας σπουδαίος παράγοντας για μια τάξη που
ταυτίζεται με το κράτος) εξαρτάται από το μέ-
γεθος του εθνικού κεφαλαίου. Η γραφειοκρα-
τία έχει την τάση να διευρύνει τον παραγωγικό
μηχανισμό και τη συσσώρευση». 

Κρατικός καπιταλισμός
Η συγκεκριμένη ανάλυση δεν ήταν καινούρ-

για υπόθεση για διανοητές της Αριστεράς,
αφού ήδη από τη δεκαετία του '40, ο Βρετα-
νός Τόνι Κλιφ (1917-2000), ιδρυτικό μέλος του
Socialist Workers Party [Σοσιαλιστικού Εργατι-
κού Κόμματος], έχοντας ως θεμέλιο λίθο την
ανάλυση του Λέοντα Τρότσκι για τον σταλινι-
σμό, διατύπωσε τη θεωρία του κρατικού καπι-
ταλισμού για τα σταλινικά καθεστώτα. Το έργο
του «Κρατικός καπιταλισμός στη Ρωσία», το
οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1955, αντιμετω-
πίζει τη Ρωσία του Στάλιν και των επιγόνων
του όχι ως ένα σοσιαλιστικό πείραμα υπέρ της
εργατικής δημοκρατίας, αλλά ως ένα μέρος
του παγκόσμιου συστήματος με την μορφή
του κρατικού καπιταλισμού. 

Όμως, πρέπει να σταθούμε σ' ένα κύριο ση-
μείο αυτής της πολιτικής ανάλυσης: ότι ήταν μία
κριτική από «τ' αριστερά» και «από τα κάτω». Η
καταδίκη της σταλινικής δικτατορίας, δεν είχε

δώσει το σήμα, ώστε να περάσουν ο δυτικός
Κλιφ και οι ανατολικοί Κουρόν - Μοτζελέφσκι,
στο στρατόπεδο των κυρίαρχων και των επικυ-
ρίαρχων του δυτικού αστικού φιλελευθερισμού,
αλλά παρέμειναν υποστηρικτές της εναλλακτι-
κής λύσης για τον εμπεδωμένο σοσιαλισμό, που
δεν ήταν άλλη από την εργατική επανάσταση
και εξουσία στον ανατολικό και δυτικό κόσμο. 

Στα «Αντεπιχειρήματα», με τα οποία κλείνει
η «Ανοιχτή Επιστολή», ανεβαίνουν και πάλι οι
καταγγελτικοί τόνοι εναντίον πρακτικών του
Πολωνικού Εργατικού Κόμματος και γίνεται
ένα ξεκαθάρισμα θέσεων αναφορικά με τις
επιλογές της Δεξιάς: «Η κυρίαρχη γραφει-
οκρατία είναι αντεργατική και γι' αυτό είναι αν-
τισοσιαλιστική. Είναι η ισχυρότερη αντιδραστι-
κή δύναμη γιατί διαθέτει και την κρατική και
την οικονομική εξουσία». 

Η Εκκλησία θα παίξει τον ρόλο που της ανα-
λογούσε κατά τον αμφίρροπο αγώνα του αυτο-
διαχειριζόμενου συνδικάτου «Αλληλεγγύη»,
στον απόηχο τον Ιούλιο του 1980, της απόλυ-
σης μιας αγωνίστριας στα ναυπηγεία του
Γκντανσκ. Το συνδικάτο κατάφερε να συσπει-
ρώσει, σε εθνικό επίπεδο, περί το ογδόντα τοις
εκατό των εργατών/τριών και να βρει σεβαστά
ερείσματα στα πανεπιστήμια και στην αγροτιά.

Φαίνεται, όμως, ότι οι δισταγμοί, οι αυταπά-
τες και η αναποφασιστικότητα της «Αλληλεγ-
γύης», κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό,
επιβάλλοντας πραξικόπημα που έφερε την
υπογραφή του στρατηγού Γιαρουζέλσκι, ο
οποίος στο πρόσωπό του συγκέντρωσε τις
εξουσίες του υπουργού Άμυνας, του πρωθυ-
πουργού και του γενικού γραμματέα του Πο-
λωνικού Ενωμένου Εργατικού Κόμματος. «Η
“Αλληλεγγύη” ήταν το μεγαλύτερο εργατικό
κίνημα στην ιστορία της Πολωνίας και ίσως και
όλης της ιστορίας στην Ευρώπη. Ήμουν ήδη
τότε ώριμης ηλικίας και προσεκτικός, όμως
στα μάτια μου το κίνημα εκείνο ήταν η ενσάρ-
κωση του μύθου στον οποίο είχα πιστέψει από
τα νιάτα μου», έχει καταθέσει στον απομνημο-
νευτικό του λόγο ο Κάρολ Μοτζελέφσκι.

Βασισμένο στην εισήγηση του Βασίλη 
Καλαμαρά στην εκδήλωση παρουσίασης

της νέας έκδοσης του Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου «Ανοιχτή επιστολή στο Πολωνικό
Εργατικό Κόμμα – Μια μαρξιστική κριτική

στα καθεστώτα του κρατικού καπιταλι-
σμού», στο Ζάππειο, 12/9.
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Η Πολωνία 
του

“υπαρκτού”

12/9, Εκδήλωση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου στην Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο



Οθάνατος του Robert Frank μας υπο-
χρεώνει όχι μόνο να θρηνήσουμε για
την απώλεια ενός από τους σημαντι-

κότερους φωτογράφους του 20ου αιώνα αλλά
και να τιμήσουμε έναν καλλιτέχνη που δίδαξε
πώς να βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας μέσα
από τα καρέ του.

Ο γεννημένος στην Ελβετία Φρανκ μετανά-
στευσε στα 23 του χρόνια στην Νέα Υόρκη. Το
πιο γνωστό από τα έργα του, “The Americans”,
δημοσιεύτηκε το 1959 και εμπνεύστηκε από τα
roadtrips του καλλιτέχνη στις ΗΠΑ στα μέσα
της δεκαετίας του ‘50. Το “Americans” περιεί-
χε ασπρόμαυρες φωτογραφίες τραβηγμένες
από μια Leica 35mm. Όπως έγραφε ο Τζακ Κέ-
ρουακ στον πρόλογο της συλλογής, “Με τη μι-
κρή φωτογραφική μηχανή του, την οποία ση-
κώνει και χειρίζεται με το ένα χέρι, έβγαλε μια
εικόνα της Αμερικής σαν μελαγχολικό ποίημα,
καταλαμβάνοντας τη θέση του ανάμεσα στους
τραγικούς ποιητές αυτού του κόσμου. Ο Frank
κατέγραψε με τον φακό του το χάσμα ανάμε-
σα στο "American dream" και την καθημερινή
αλήθεια (…) Έβγαλε ένα θλιμμένο ποίημα μέ-
σα από τα σπλάχνα των ΗΠΑ με 83 στιγμιότυ-
πα". 

Οι δυο τους άλλωστε είχαν γυρίσει όλες τις
Πολιτείες στα μέσα της δεκαετίας του 1950.
Αμφότεροι στο ρεύμα της γενιάς Μπιτ, ενός
λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού κινήματος, που
θέλησε να αποδώσει τον κοινωνικό και καλλιτε-

χνικό περίγυρο στις μεταπολεμικές ΗΠΑ αμφι-
σβητώντας τις συμβάσεις της συντηρητικής
κοινωνίας του ‘50. Εκτός των Φρανκ και Κέ-
ρουακ στον κεντρικό πυρήνα των μπιτ περιλαμ-

βάνονται ο ποιητής Άλλεν Γκίνσμπεργκ και ο
συγγραφέας Ουίλιαμ Μπάροουζ.

Το έργο του Ρόμπερτ Φρανκ χαρακτηρίζεται
αποκαρδιωτικό και ανατρεπτικό φωτίζοντας τη

σκοτεινή πλευρά του «αμερικάνικου ονείρου»
τη φτώχεια, το ρατσισμό και τις ανισότητες.
Πουθενά αλλού αυτή η ένταση δεν είναι περισ-
σότερο έκδηλη όσο στην φωτογραφία με τίτλο
«To τρόλεϊ» που έγινε και εξώφυλλο της συλλο-
γής “The Americans”. Ο Φρανκ τράβηξε την
φωτογραφία στην Νέα Ορλεάνη λίγες εβδομά-
δες πριν η Ρόζα Παρκς, μία μαύρη κοπέλα, αρ-
νηθεί να παραχωρήσει την θέση της σε ένα λε-
ωφορείο στο Μοντγκόμερι. Στα μπροστινά καθί-
σματα του τρόλεϊ κάθονται οι λευκοί επιβάτες
στο πρόσωπο ορισμένων εκ των οποίων είναι
ζωγραφισμένα το μίσος και ο κυνισμός, ενώ
στις πίσω θέσεις βρίσκονται οι έγχρωμοι επιβά-
τες με το ύφος του πόνου αλλά και της υπερη-
φάνειας. Σε άλλες φωτογραφίες εμφανίζονται
εργοστασιακοί εργάτες και queers που φλερτά-
ρουν με τον φακό του. Η τεράστια επιτυχία που
γνώρισαν “Οι Αμερικάνοι” έκαναν τον Φρανκ
έναν πασίγνωστο φωτογράφο. Στα επόμενα
χρόνια συνέχισε να φωτογραφίζει αλλά και να
δημιουργεί ταινίες του ανεξάρτητου κινηματο-
γράφου με πιο γνωστή την Pull my Daisy. 

Μισό αιώνα αργότερα στις ΗΠΑ του Τράμπ
αλλά και των κινημάτων του Black Lives Mat-
ters και του #metoo το έργο του Φρανκ παρα-
μένει εξαιρετικά επίκαιρο και ζωντανό μεταφέ-
ροντας χρήσιμες εμπειρίες για τον κόσμο που
συνεχίζει να παλεύει για την αλλαγή της κοι-
νωνίας.

Κώστας Πολύδωρος

Μετά από μια μάχη με τον
καρκίνο κατά την οποία πά-
λεψε για τρία χρόνια, αλλά

εν τέλει έχασε, ο ηθοποιός Τάκης
Σπυριδάκης έφυγε από τη ζωή το
πρωί του Σαββάτου 14/9, στα 61 του
χρόνια.

Υιοθετώντας πλήρως το στυλ του
αμπέχονου απέναντι στο συστημικό
του κουστουμιού (με η χωρίς γραβά-
τα) και υπηρετώντας όλη του τη ζωή
(σε πείσμα των καιρών) εκείνους
τους κανόνες «αριστείας» που έβαζε
ο ίδιος, απέναντι στους υποκριτι-
κούς που στις μέρες μας εμφανίζον-
ται ως τέτοιοι, ο Τάκης Σπυριδάκης
ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος με
άποψη για τα πράγματα και συνει-
σφορά στα εγχώρια καλλιτεχνικά
δρώμενα.

Αγαπούσε τις δυο του κόρες και
την Αίγινα από την οποία καταγόταν,
τη γιαγιά του, τον Πειραιά, τους φί-
λους, τη θάλασσα, τη ζωή και την
τέχνη του. Τις μικρές καθημερινές
συνήθειες του, να πίνει, να καπνίζει,
να συζητά και να διαβάζει εφημερί-
δα. Το καφέ «Ole» στην πλατεία
(που ως τέτοιο έχει κλείσει), την
κλασική Παν-Ιωνιακή μπάρα «Επιτό-
κιο», καθώς και το τελευταίο του
στέκι «Classique».

Αν και όλοι θα ορκίζονταν λόγω
στυλ, πως ο Σπυριδάκης ήταν ροκάς,
ο ίδιος λάτρευε με πάθος τη μουσική
“τζαζ”. Άκουγε βέβαια όλα τα είδη
μουσικής που του άρεσαν, άλλα
όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο ίδιος
«όπου και να ταξιδέψει μουσικά το
μυαλό μου, στην “τζαζ” θα γυρίσει».

Απόφοιτος ηθοποιός από τη Δρα-

ματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου,
σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο
Τάκης Σπυριδάκης σημάδεψε με την
παρουσία και το έργο του την καλλι-
τεχνική του πορεία, χωρίς περιττές
κραυγές και ελιτισμούς. Άνθρωπος
χαμηλών τόνων, αλλά όχι χαμηλού
προφίλ, ακολούθησε πιστά μέχρι τέ-
λους τη δική του πυξίδα.

Προσωπική πινελιά
Τελειομανής σε ότι αφορά την

δουλειά του, είτε ως ηθοποιού, είτε
ως δημιουργού, ως προς την καλλιτε-
χνική δημιουργία δεν ήταν της άπο-
ψης «η τρέλα για την τρέλα», υπο-
στηρίζοντας πως όλο αυτό που έχεις
να πεις κάθε φορά, πρέπει αφ’ ενός
κάπου να «πατάει» κι αφ’ ετέρου να
«κραυγάζεις» για να μπορέσει ν’
ακουστεί. Κι αυτό έβγαινε σε κάθε
του δουλειά. Ιδίως τις κινηματογρα-
φικές που τόσο αγαπούσε. Γιατί σε
όλες ήταν ο Σπυριδάκης. Ανεξαρτή-
τως ρόλου. Ακόμα και στις διαφημί-
σεις. Κατάφερνε να υποδύεται το ρό-
λο που κάθε φορά έπρεπε σωστά,
πάντα όμως με την προσωπική του
πινελιά μέσα σ’ αυτόν. «Ανδρέας»
στη «Γλυκιά Συμμορία», «Μπαλούρ-
δος» στη «Λούφα και Παραλλαγή»,
«Πρόεδρος» σε σειρά διαφημίσεων,

«Σταύρος» στον «Άγριο Σπόρο».
Ακόμα και σε μη πρωταγωνιστι-

κούς ρόλους σε κινηματογράφο και
τηλεόραση, η παρουσία του ποτέ
δεν περνούσε απαρατήρητη. Γεγο-
νός που αποδεικνύεται και από το
πόσο αγαπητός είχε γίνει ήδη από
το ξεκίνημα της καριέρας του με τη
συμμετοχή του στη «Γλυκιά Συμμο-
ρία» του Νίκου Νικολαΐδη το 1983.
Ρόλο για τον οποίο τιμήθηκε με το
ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστι-
βάλ Θεσσαλονίκης.

Με την ταινία να βγαίνει στις ελλη-
νικές αίθουσες τη δεκαετία της «Αλ-
λαγής», η «Γλυκιά Συμμορία» με και-
νούργια ματιά, διαχρονικά από τότε,
μεγαλώνει «γερά παιδιά» -σύμφωνα
με διαφημιστικό spot της εποχής- με
ισχυρά αντισώματα απέναντι στις
μαλακίες της κυρίαρχης ιδεολογίας
που μας βομβάρδιζε και συνεχίζει να
μας βομβαρδίζει.

Κι αυτό γιατί σε μια εποχή αναζη-
τήσεων μιας κοινωνίας (και ιδίως της
νεολαίας) που εξακολουθούσε να
διεκδικεί και τότε απέναντι στις
«υποσχετικές» της σοσιαλδημοκρα-
τίας, του προοδευτικού κέντρου και
του αριστερού ρεαλισμού, η ταινία
είχε καταφέρει να αναδείξει, τουλά-
χιστον τη γοητεία και τον ρομαντι-

σμό του να μην είναι κανείς συστημι-
κός. Με τον ίδιο να αρνείται να
εξαργυρώσει την επιτυχία της, μη
αποδεχόμενος πλουσιοπάροχες
προτάσεις που του έγιναν, στην ου-
σία για τον ίδιο ρόλο σε γελοίες
όμως εκδοχές του. Ως κινηματογρα-
φικό έργο δε, μαζί με κάποια άλλα,
είχε δώσει ελπίδες πως κάτι μπορεί
να αλλάξει προς το καλύτερο στην
εξέλιξη της ελληνικής κινηματογρα-
φικής παραγωγής. Η έλευση όμως
τελικά του βίντεο και αργότερα της
ιδιωτικής τηλεόρασης, είχε άλλη
γνώμη…

Η δεύτερη συμμετοχή του ήταν
στη «Λούφα και Παραλλαγή» του Νί-
κου Περάκη (1984). Στη συνέχεια

ακολούθησε η «Πρωϊνή Περίπολος»
του Νίκου Νικολαΐδη (1986), ο «Προ-
στάτης Οικογενείας» του Νίκου Πε-
ράκη (1997), το «Αυτή η Νύχτα Μέ-
νει» του Νίκου Παναγιωτόπουλου
(1997), το «Μαύρο Γάλα» του Νίκου
Τριανταφυλλίδη (1999), το «Κανείς
Δεν Χάνει Σε Όλα» του Διονύση Γρη-
γοράτου (2000), τα «Φτηνά Τσιγά-
ρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη (2000),
το «Κουράστηκα να Σκοτώνω τους
Αγαπητικούς σου» του Νίκου Πανα-
γιωτόπουλου (2002), το «Λούφα και
Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο»
του Νίκου Περάκη (2002), το «Ισοβί-
τες» του Θόδωρου Μαραγκού
(2008), το «Τέσσερα Μαύρα Κοστού-
μια» του Ρένου Χαραλμπίδη (2009),
η «Λιμουζίνα» του Νίκου Παναγιωτό-
πουλου (2013) και το «The Republic»
του Δημήτρη Τζέτζα (2015). Τελευ-
ταία του εμφάνιση ήταν στην βρα-
βευμένη ταινία μικρού μήκους της
Μυρσίνης Αριστείδου «Aria» (2017).

Το σκηνοθετικό του ταλέντο ξεδι-
πλώθηκε αρχικά με την ταινία μι-
κρού μήκους «Vera Cruz» (1984) και
αργότερα με την ταινία μεγάλου μή-
κους ο «Κήπος του Θεού» (1994)
που τιμήθηκε με 7 κρατικά βραβεία
ποιότητας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονί-
κης.

Στο θέατρο πρωταγωνιστούσε τα
τελευταία 4 χρόνια στο έργο του
Γιάννη Τσίρου, «Άγριος Σπόρος»,
στη σκηνή του «Επί Κολωνώ», σε
σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, ενώ είχε
ολοκληρώσει και την συγγραφή του
σεναρίου της επόμενης ταινίας του.

Πάνος Κατσαχνιάς

“Το τρόλεΪ” του Ρ. Φρανκ
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ΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Άγριος σπόρος μιας
Γλυκιάς συμμορίας

Φωτίζοντας τη σκοτεινή πλευρά
του Αμερικάνικου όνειρου
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Για τέταρτες εκλογές μέσα σε λιγότερα
από τέσσερα χρόνια πηγαίνει η Ισπανία,
αν δεν υπάρξει έκπληξη μέσα στην ερχό-

μενη βδομάδα. Η κατάσταση μοιάζει παράδο-
ξη. Το σοσιαλδημοκρατικό PSOE κέρδισε τις
εκλογές στα τέλη του Απρίλη, αλλά χωρίς
απόλυτη πλειοψηφία. Τους τελευταίους μήνες
εξελίσσονται διαπραγματεύσεις ώστε να εξα-
σφαλιστούν οι ψήφοι της Αριστεράς (Unidas
Podemos), αλλά οι επαφές μεταξύ του υπηρε-
σιακού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και
του Πάμπλο Ιγκλέσιας, από το Ποδέμος, απέ-
τυχαν. Απομένει μια τελευταία συνάντηση των
πολιτικών αρχηγών με το βασιλιά και αν δεν
προκύψει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η χώ-
ρα πάει για εκλογές το Νοέμβρη.

Στο πιο επιφανειακό κομμάτι της κρίσης, το
όλο ζήτημα έχει να κάνει με τη συμμετοχή ή
όχι της Αριστεράς στο υπουργικό συμβούλιο.
Η Αριστερά βάζει σαν όρο να πάρει και η ίδια
υπουργεία ώστε να στηρίξει καινούργια πρω-
θυπουργία Σάντσεθ. Πέρα από τις καρέκλες,
αυτό που ζητάνε είναι η κυβέρνηση να έχει χα-
ρακτήρα “κυβέρνησης συνεργασίας” των δύο
κομμάτων, δηλαδή να συναποφασίζονται οι
κεντρικές αποφάσεις. Το PSOE έχει βάλει βέ-
το και αντιπροτείνει στην Αριστερά να πάρει
πόστα στην κρατική γραφειοκρατία και τους
οργανισμούς.

Οι μήνες των διαπραγματεύσεων αναλώθη-
καν σε εντυπωσιασμούς. Ο Σάντσεθ καταγγέλ-
λει την Αριστερά που για χάρη μερικών υπουρ-
γικών θώκων θα αφήσει τη δεξιά και την ακρο-
δεξιά να επιστρέψουν στην εξουσία. Ο Ιγκλέ-
σιας δήλωσε ότι αυτοαποκλείεται από υπουρ-
γός για να δείξει ότι το ζήτημα του δεν είναι η
προσωπική εξουσία.

Χαστούκια
Η ουσία του ζητήματος βρίσκεται στο ότι το

ισπανικό σύστημα βγαίνει από μια τετραετία
που εισέπραξε πολλά χαστούκια και δεν θέλει
να ρισκάρει μια ασταθή συγκυβέρνηση με την
Αριστερά. Το Ποδέμος κάνει το παν για να πεί-
σει ότι είναι υπεύθυνη και “συνταγματική” δύ-
ναμη. Ο Ιγκλέσιας έφτασε στην απόλυτη ξεφτί-
λα να ζητάει από το βασιλιά Φίλιππο να παρέμ-
βει για να πείσει τον Σάντσεθ να στηθεί κεντρο-
αριστερή κυβέρνηση. Ο εστεμμένος διάδοχος

του Φράνκο που πρόπερσι χειροκροτούσε την
πανστρατιά που κατέστελλε το δημοψήφισμα
στην Καταλωνία, τώρα απαντάει στον Ιγκλέ-
σιας ότι στον βασιλιά δεν αναλογεί πολιτικός
ρόλος. Όσες κωλοτούμπες όμως και να κάνει
το Ποδέμος, η άρχουσα τάξη δεν δίνει το ΟΚ.
Φαίνεται πως προτιμά να πάει σε εκλογές.

Γιατί; Τα αποτελέσματα των τελευταίων
εκλογών προσφέρουν πολλές από τις απαντή-
σεις. Η δεξιά πήγε επιθετικά στις εκλογές του
Απρίλη, βγάζοντας στην πρώτη γραμμή τους
φασίστες του Βοξ και κεντράροντας την καμ-
πάνια της στο ρατσισμό, την “τάξη και ασφά-
λεια”, την “παράδοση” και την καταστολή κατά
των Καταλανών. Εισέπραξε ένα στραπάτσο
που την έχει αφήσει ακόμη ζαλισμένη. Η ιστο-
ρική ενότητα της ισπανικής δεξιάς πλεόν είναι
παρελθόν. Έχει τριχοτομηθεί (Λαϊκό Κόμμα,
Θιουδαδάνος, Βοξ) αλλά και οι τρεις της εκδο-
χές βάζουν το μίσος για την Αριστερά σε πρώ-
το πλάνο. Ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι
η Δεξιά σχεδόν εξαφανίστηκε από τις κρίσιμες
για τη σταθερότητα του κράτους περιοχές.
Στην Καταλωνία το Λαϊκό Κόμμα έχει πλέον
έναν βουλευτή. Στη Χώρα των Βάσκων ολό-
κληρη η δεξιά δεν εξέλεξε κανέναν. Ταυτόχρο-
να στις εργατογειτονιές όλης της χώρας κατα-
γράφηκε μια μαζική προσέλευση στις κάλπες
με βασικό κίνητρο να μπλοκαριστεί η στροφή
προς την ακροδεξιά. Στο μεταξύ, τα σκάνδαλα
που πυροδότησαν την κατάρρευση της κυβέρ-
νησης του Λαϊκού Κόμματος συνεχίζουν να

βρίσκονται στο προσκήνιο (οι δικαστικές υπο-
θέσεις συνεχίζουν και βγάζουν ειδήσεις, εμ-
πλέκοντας και πρόσωπα που είχαν ξεφύγει σε
προηγούμενα στάδια).

Η τρικέφαλη δεξιά με αυτούς τους όρους
δεν μπορεί να παρουσιαστεί στα σοβαρά ως
πυλώνας σταθερότητας.

Πυλώνας
Το PSOE είναι ο πυλώνας που βγήκε δυνα-

μωμένος και έχει εμπειρία να βγάζει τον ισπανι-
κό καπιταλισμό από τη δύσκολη θέση. Ακόμη
και τα τμήματα του κατεστημένου που πολέμη-
σαν τον Σάντσεθ σε προηγούμενες φάσεις στέ-
κονται πλέον στο πλευρό του. Το πρόβλημα εί-
ναι ότι με τη δεξιά στην κατάσταση που βρίσκε-
ται, θεωρούν το PSOE ευάλωτο στις πιέσεις
από τα Αριστερά. Μια μακρόσυρτη πορεία αγώ-
νων, μαζικά κινήματα που έχουν τις ρίζες τους
στους περίφημους Αγανακτισμένους του 2011
και φτάνουν μέχρι το πιο πολυπληθές γυναικείο
κίνημα της Ευρώπης οδήγησαν στο ξεβίδωμα
της δεξιάς. Το ίδιο το κατεστημένο πουλάει το
παραμύθι ότι η οικονομική κρίση βρίσκεται πί-
σω μας και κομπάζει για τα στοιχεία που δίνουν
τον ισπανικό καπιταλισμό σε διπλάσια ποσοστά
ανάπτυξης από το μέσο ευρωπαϊκό. Ο συνδυα-
σμός πολιτικής και οικονομίας δημιουργεί
προσδοκίες. Ο Σάντσεθ παίζει με αυτές τις
προσδοκίες με υποσχέσεις για αυξήσεις, πιο
προοδευτικό φορολογικό σύστημα και άλλα.

Με την απαίτηση για μονοκομματική κυβέρ-

νηση, ο Σάντσεθ δηλώνει πως θέλει τα χέρια
του λυμένα ώστε στην πρώτη στροφή να μπο-
ρεί να αφήσει ξεκρέμαστους όσους πιστέψανε
αυτές τις υποσχέσεις. Λέει ότι αν η Αριστερά
συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο, θα είναι
μια αδύναμη συγκυβέρνηση, γιατί κάθε δύσκο-
λη απόφαση θα μπορεί να προκαλεί κυβερνητι-
κή κρίση. Ο Σάντσεθ, και ολόκληρο το κατε-
στημένο, ξέρουν ότι τα “καλά” νούμερα του
ΑΕΠ είναι μαγική εικόνα. Η διεθνής οικονομική
κρίση, το μπρέξιτ και ο εμπορικός πόλεμος
ασκούν τεράστια πίεση στην ισπανική οικονο-
μία. Ιδιαίτερα η τραπεζική κρίση δημιουργεί με-
γάλο πρόβλημα στη “βιωσιμότητα του συντα-
ξιοδοτικού” όπως το αποκαλούν αυτοί και
απαιτούν “μεταρρυθμίσεις”. Ταυτόχρονα, βρι-
σκόμαστε ενόψει της απόφασης του δικαστήρι-
ου για την “ανταρσία” στην Καταλωνία και κα-
νείς δεν ξέρει πότε το καταλανικό καζάνι θα
ξανασκάσει. Ο Σάντσεθ θέλει να παρουσιάζε-
ται ως ο μοναδικός που ξέρει από διάλογο, την
ίδια ώρα που απαντάει πως δεν θα διστάσει να
ξαναεφαρμόσει το άρθρο 155 (για κατάργηση
της καταλανικής κυβέρνησης) αν χρειαστεί.

Το πρόβλημα είναι ότι η Αριστερά αντί να μι-
λήσει για όλα αυτά, καλλιεργεί ήδη από την
προεκλογική περίοδο το παραμύθι ότι δυο τρεις
αριστεροί υπουργοί μπορούν να αλλάξουν το
PSOE και τον Σάντσεθ. Οι αυταπάτες εμφανί-
ζονται σε διάφορες εκδοχές. Η αριστερή πτέρυ-
γα του Ποδέμος και ανεπισήμως και η Ενωμένη
Αριστερά προτείνουν να δοθεί ψήφος στον Σάν-
τσεθ και χωρίς υπουργεία. Λένε πως προτιμάνε
το “πορτογαλικό” μοντέλο, όπου το Κομμουνι-
στικό Κόμμα και το Μπλόκο της Αριστεράς στη-
ρίζουν κοινοβουλευτικά το Σοσιαλιστικό Κόμμα
και το ανάγκασαν να πάρει “προοδευτικά μέ-
τρα”. Πέρασαν χρόνια προβάλλοντας τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ ως το μοντέλο τους και τώρα που ούτε καν
τολμάνε να αναφέρουν την Ελλάδα, μειώνουν
τις επιδιώξεις τους αλά πορτογαλικά.

Είτε αναγκαστεί ο κόσμος να ξαναπάει στις
κάλπες είτε όχι, χρειάζεται προετοιμασία για
τις μάχες που έρχονται, όχι επανάπαυση
στους ελιγμούς των ηγεσιών.

Νίκος Λούντος

Δεν ξεκίνησε μόνο η σχολική χρονιά στη Γαλλία αλλά
και η απεργιακή. Την περασμένη Παρασκευή, 13 Σε-
πτέμβρη, η απεργία στα μαζικά μέσα μεταφοράς στο

Παρίσι ήταν μαζική. Για να σπάσει την απεργία, η επιχείρηση
των ΜΜΜ Παρισιού είχε κάνει συμφωνίες με όλες τις πιθανές
πλατφόρμες εναλλακτικών μέσων, ποδήλατα, ταξί, κλπ. Μερι-
κές πλατφόρμες μπλόκαραν όμως, και είχαμε μποτιλιαρίσμα-
τα 400 χλμ γύρω από το Παρίσι. Γιατί η απεργία ήταν απόλυ-
τα πετυχημένη: 10 γραμμές του Μετρό κλείσανε εντελώς,
στον κλάδο των οδηγών η συμμετοχή ήταν 100%. Τα συνδι-
κάτα είπαν στην κυβέρνηση ότι αυτή η απεργία ήταν μόνο μια
προειδοποίηση ενάντια στην απειλή επίθεσης των συντάξεων
με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει. Συνδικαλιστές που κάνανε
προσωρινή κατάληψη στα γραφεία της διοίκησης ανακοινώ-
νουν ήδη απεργία διαρκείας από το Δεκέμβρη. 

Αυτή η επιτυχία έχει μια πιο πλατιά σημασία. Οι μεταφορές
στο Παρίσι είναι ένας κλάδος ιστορικά μαχητικός μέχρι τις
αρχές του 2000, αλλά εδώ και 12 χρόνια δεν είχε γίνει τόσο
μαζική απεργία στον κλάδο. Αυτή η απεργία είναι δείκτης του
γενικού κλίματος. Τρεις μέρες αργότερα, τη Δευτέρα 16/9 οι
εργαζόμενοι στις εφορίες απέργησαν ενάντια στις αναδιορ-

γανώσεις και καταργήσεις θέσεων. Την ίδια μέρα τα ελεύθε-
ρα επαγγέλματα, δικηγόροι, ιατροί, ιδιωτικές νοσοκόμες, κα-

τέβηκαν μαζικά στο δρόμο, όπως και οι πιλότοι. Στις 19 Σε-
πτέμβρη έχουν κηρύξει απεργία τα συνδικάτα της ηλεκτρικής
ενέργειας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Παράλληλα, οι πιο
μαχητικές συνομοσπονδίες καλούν σε πανεργατική απεργία
την Τρίτη 24 Σεπτέμβρη σε υπεράσπιση των συντάξεων. Το
απεργιακό κίνημα στα επείγοντα των νοσοκομείων συνεχίζε-
ται εδώ και μήνες. Το εντυπωσιακό κίνημα των Κίτρινων Γιλέ-
κων που ξεσήκωσε πέρσι για πολλούς μήνες κοινωνικά στρώ-
ματα μέχρι τώρα απομονωμένα και παραδοσιακά όχι μαχητι-
κά, αρχίζει να δείχνει συνέπειες. Αποδυνάμωσε την κυβέρνη-
ση και έδωσε αυτοπεποίθηση σε όλο το κοινωνικό κίνημα. Αυ-
τό δείχνει η απεργία στις μεταφορές στο Παρίσι. Αυτή η διεύ-
ρυνση της μαχητικότητας μεταφράζεται σε μια εκτίναξη ειδι-
κών διεκδικήσεων. Συνοδεύεται όμως και από ένα ποιοτικό
προχώρημα που θα μπορούσε να είναι εκρηκτικό για την κυ-
βέρνηση γιατί είναι τώρα το όπλο της απεργίας που μπαίνει
στην καρδιά του κινήματος.

Ντενί Γκοντάρ, ΝΡΑ

ΓΑΛΛΙΑ Απεργιακό φθινόπωρο

13/9, Απεργία στις συγκοινωνίες του Παρισιού

Αντιφασιστική διαδήλωση στη Βαλένθια

ΙΣΠΑΝΙΑ Η άρχουσα τάξη προτιμάει νέες εκλογές
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Κοινή δήλωση ενάντια στην ξενοφοβία και
υπέρ της ενότητας των εργαζόμενων έκα-
ναν οι οργανώσεις της Διεθνιστικής Σο-

σιαλιστικής Τάσης στην Αφρική. Όπως αναφέ-
ρουν ανάμεσα σε άλλα (ολόκληρη η ανακοίνωση
στο sekonline.gr):

Οι Διεθνείς Σοσιαλιστές σε ολόκληρη την
αφρικανική ήπειρο καταδικάζουμε κατηγορημα-
τικά το κύμα ξενοφοβικής βίας που συγκλόνισε
την Νότια Αφρική την περασμένη βδομάδα. Αυ-
τές οι επιθέσεις ενάντια σε εργαζόμενους και οι
πράξεις αντεκδίκησης που εξελίχθηκαν στη Λαϊ-
κή Δημοκρατία του Κογκό, τη Νιγηρία, τη Ζάμπια
και άλλες χώρες είναι αδικαιολόγητες και παρά-
λογες. 

Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός έχουν αποκτήσει
διαστάσεις στη διάρκεια της τελευταίας δεκαε-
τίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Δεξιοί
πολιτικοί και συμφέροντα εκμεταλλεύονται την
απόγνωση και το θυμό εκατομμυρίων ανθρώπων
που έχουν πέσει στην άβυσσο της απελπισίας. 

Ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, ο εθνοτισμός και
άλλες μορφές ξενοφοβικών πολιτικών στο-
χεύουν στο διχασμό της εργατικής τάξης, των
κοινοτήτων μας και των ανέργων. Ο εχθρός των
φτωχών νοτιοαφρικανικών μαζών δεν είναι οι
φτωχοί άνθρωποι από άλλες χώρες. Είναι οι
πλούσιοι ντόπιοι καπιταλιστές και οι ξένοι ιμπε-
ριαλιστές συνεταίροι τους.

Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση φέρει την πλή-
ρη ευθύνη για την πρόσφατη έκρηξη ξενοφοβι-
κών επιθέσεων που άφησε τουλάχιστον πέντε
ανθρώπους νεκρούς την περασμένη βδομάδα.
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν συμμετά-
σχει ενεργά στην καλλιέργεια της ξενοφοβίας
στη διάρκεια των ετών. 

Η οργανωμένη εργατική τάξη σε ολόκληρη την
ήπειρο πρέπει να ρίξει το βάρος της για να ηγη-
θεί σε μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ξενο-
φοβία και σε κάθε άλλη μορφή σοβινισμού. Αυτή
η μάχη πρέπει να συνδεθεί με τον αγώνα για
αξιοπρεπείς δουλειές, γη, κοινωνική προστασία
και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες για όλους.

Καλούμε, λοιπόν, το συνδικαλιστικό κίνημα, τις
σοσιαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών να προχωρήσουμε σε
συλλογική δράση ΤΩΡΑ! Μια από τις προσπάθει-
ες θα μπορούσε να είναι να οργανωθεί μια Μέρα
Δράσης σε ολόκληρη την Αφρική για την υπερά-
σπιση της ενότητας των εργαζομένων, όσο το
δυνατόν νωρίτερα. 

Εργάτες όλων των χωρών ενωθείτε και παλέψ-
τε! Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε εκτός από τις
αλυσίδες μας, έχουμε έναν κόσμο να κερδίσου-
με!

International Socialist Organisation, Μποτσουά-
να, International Socialist Organisation, Γκάνα,
Socialist Workers and Youth League, Νιγηρία,
Keep Left, Νότια Αφρική, International Socialist
Organisation, Ζιμπάμπουε. 
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ΑΦΡΙΚΗ
Για την 
ενότητα 
όλων των
εργαζομένων

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Έκρηξη αποσταθεροποίησης
Δύο από τα μεγαλύτερα συγκροτήμα-

τα παραγωγής και διύλισης πετρελαί-
ου στον κόσμο χτυπήθηκαν και βγή-

καν εκτός λειτουργίας το περασμένο Σάβ-
βατο. Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος
εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο έχασε
το μισό από την ημερήσια παραγωγή της. Οι
τιμές εκτοξεύτηκαν. Η άνοδος του μπρεντ
στα 70 δολάρια ήταν η μεγαλύτερη ποσο-
στιαία αύξηση σε μία μέρα.

Όλη η αλήθεια της κατάστασης στη Μέση
Ανατολή, πίσω από τη βιτρίνα, ήρθε στο φως
μέσα από τις επιθέσεις μερικών μη επαν-
δρωμένων σκαφών. Τάξη επικρατούσε, υπο-
τίθεται, στη Μέση Ανατολή, μετά τη σφαγή
της αραβικής Άνοιξης. Τάξη στους δρόμους
του Καΐρου με το βούρδουλα του δικτάτορα
Σίσι. Ησυχία των νεκροταφείων στις πόλεις
της Συρίας που βομβαρδίστηκαν από μια
σειρά διαφορετικούς στρατούς. 

Και χαμογελαστός εκπρόσωπος της νεάς
κατάστασης ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο
πρίγκιπας-διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας,
προσωπικός φίλος της οικογένειας του
Τραμπ και χρηματοδότης της αντεπανάστα-
σης στην Αίγυπτο και τη Λιβύη. Τα χαμόγελα
δεν έσβησαν ούτε όταν αποκαλύφθηκε ως
οργανωτής της φριχτής δολοφονίας του δη-
μοσιογράφου Κασόγκι. Ποιος δίνει δεκάρα
εξάλλου για έναν δημοσιογράφο, όταν δεν
δίνει ούτε για τον αδίστακτο βομβαρδισμό
της Υεμένης από τον σαουδαραβικό στρατό.
80 χιλιάδες παιδιά έχουν πεθάνει από ασιτία,
χιλιάδες άνθρωποι από τη χολέρα που επέ-
στρεψε, δεκάδες χιλιάδες από τις βόμβες.

Η Σαουδική Αραβία έμπαινε στα σαλόνια
των ισχυρών χωρών, όχι πλέον ως ένα υπο-
ταγμένο καθεστώς που ξεπουλάει πετρέ-
λαιο, αλλά ως καπιταλιστικό κράτος με πρω-
τοβουλίες και πυγμή. Και ένας πόλεμος που
δολοφονεί χιλιάδες αθώους είναι ο κλασικό-
τερος τρόπος με τον οποίο τα καπιταλιστικά
κράτη δείχνουν την πυγμή τους.

Όμως η Υεμένη μετατρέπεται σε Βιετνάμ
για τη Σαουδική Αραβία. Οι αντάρτες Χούθι
τους οποίους οι Σαουδάραβες και οι σύμμα-
χοί τους προσπαθούν να καταστείλουν τα
τελευταία χρόνια, ανέλαβαν την ευθύνη για
το χτύπημα. Το Βιετνάμ δεν είναι υπερβολή:
ένα ορεσίβιο αντάρτικο σε μια από τις δέκα
φτωχότερες χώρες του κόσμου μπλοκάρει
την μισή παραγωγή πετρελαίου του οικονο-
μικού γίγαντα που το βομβαρδίζει.

Όμως η κλίμακα των γεγονότων είναι ακό-
μη μεγαλύτερη. Η Υεμένη είναι ένα από τα
θύματα μιας ευρύτερης σύγκρουσης. Οι Σα-
ουδάραβες και οι σύμμαχοί τους δείχνουν
το Ιράν πίσω από το χτύπημα. Ο Τραμπ δη-
λώνει πως τα στοιχεία δείχνουν χτύπημα της
Τεχεράνης.

Η αποσταθεροποίηση της Σαουδικής Αρα-
βίας είναι κομμάτι της ήττας που υπέστη ο
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός το 2003 στο
Ιράκ, της μεγαλύτερης ήττας στην ιστορία
του. Το Ιράν ήταν ο μεγάλος στόχος για ση-
μαντικό κομμάτι των γερακιών της Ουάσινγ-
κτον πολύ πριν από το 2003. Σχεδίαζαν
στρατιωτικό χτύπημα, και το Ιράκ θα ήταν

απλώς ένας πρόλογος. Η ήττα τους όμως
όχι μόνο δεν επέτρεψε την κλιμάκωση κατά
του Ιράν, αλλά έβγαλε το Ιράν ενισχυμένο
στην περιοχή. Για να εξασφαλίσουν ένα ελά-
χιστο επίπεδο σταθερότητας στη Βαγδάτη,
οι ΗΠΑ χρειάστηκε να συνεργαστούν με τις
πολιτικές δυνάμεις του Ιράκ που είχαν πολύ
ισχυρούς δεσμούς με την Τεχεράνη. Το γε-
γονός ότι η Σαουδική Αραβία δείχνει το νό-
τιο Ιράκ ως πιθανό σημείο απογείωσης των
ντρονς που χτύπησαν τις εγκαταστάσεις εί-
ναι από μόνο του απόδειξη της ήττας που
σήμανε για τις ΗΠΑ η εισβολή του 2003. Το
Ιράκ από υποψήφιο “προτεκτοράτο” έχει γί-
νει βάση για επιθέσεις κατά των αγαπημέ-
νων τους συμμάχων.

Επιθετικότητα
Ο Τραμπ ανέλαβε πρόεδρος έχοντας ξε-

κάθαρο ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τη δυνατότητα
να εμπλακούν σε καινούργιο μεγάλης κλίμα-
κας πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συνέχισε
την κατεύθυνση του Ομπάμα, προσπαθών-
τας να απεμπλακεί από το βάλτο που τους
κληροδότησε ο Μπους. Όμως οι καινούρ-
γιες καταστάσεις δημιουργούν καινούργια
προβλήματα. Το Ισραήλ και η Σαουδική
Αραβία τον πίεζαν και τον πιέζουν για επιθε-
τικότητα απέναντι στο Ιράν. Το σοκ της αρα-
βικής Άνοιξης αύξησε το άγχος επιβίωσης
των πιο σκληρών ιμπεριαλιστικών μαντρό-
σκυλων. Ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη
συμφωνία για τα πυρηνικά που είχαν υπο-
γράψει με το Ιράν υπό τον Ομπάμα και κλι-
μάκωσε τις κυρώσεις για να προκαλέσει οι-
κονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Δεν κινή-
θηκε προς πολεμικό χτύπημα, ακόμη κι όταν
το Ιράν κατέρριψε αμερικάνικο ντρον ή όταν
οι αμερικάνικες υπηρεσίες έδειχναν το Ιράν
ως υπεύθυνο για χτυπήματα σε πετρελαι-
οφόρα. Την περασμένη βδομάδα -πριν από
τα χτυπήματα- απέλυσε και τον Τζον Μπόλ-
τον από σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Ο
Μπόλτον ήταν από τους λίγους υπερασπι-
στές της παλιάς γραμμής για μεγάλης κλί-
μακας βομβαρδισμό του Ιράν που είχαν
απομείνει στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ φαίνεται ότι πίστευε πως η σκλη-
ρή πίεση από μόνη της θα αναγκάσει την
ηγεσία του Ιράν σε διαπραγματεύσεις από
χειρότερη βάση. Όμως η πίεση δεν δούλε-

ψε. Ο πρόεδρος του Ιράν, Ρουχανί, του
απαντάει πως αν θέλει φωτογραφία μαζί
του στο ίδιο τραπέζι να την φτιάξει με φότο-
σοπ. Το Ιράν κατάφερε να αντέξει τις πιέ-
σεις, αξιοποιώντας τη διαπραγματευτική
ισχύ που έχει αποκτήσει στην περιοχή, αλλά
και τις σχέσεις με τις ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις, οι οποίες δεν είδαν με καθόλου καλό
μάτι το ξαφνικό τίναγμα στον αέρα της συμ-
φωνίας για τα πυρηνικά και των άλλων εμ-
πορικών συμφωνιών. Ο Μακρόν έφερε ως
“έκπληξη” προς τον Τραμπ στην τελευταία
σύνοδο των G7 στο Μπιαρίτς τον υπουργό
Εξωτερικών του Ιράν.

Στο μεταξύ, ο πόλεμος στην Υεμένη
έπαιρνε ακόμη πιο περίπλοκη τροπή. Από
τον Αύγουστο ξεκίνησαν ένοπλες συγκρού-
σεις μεταξύ του στρατού του Χάντι που στη-
ρίζεται από την Σαουδική Αραβία και των
αυτονομιστών του Νότου που στηρίζονται
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και οι
δύο είναι κομμάτι της ίδιας συμμαχίας που
έστησε η Σαουδική Αραβία κατά των Χούθι,
αλλά ακολούθησαν τη συνηθισμένη τροχιά
των λυκοσυμμαχιών.

Λίγους μήνες πριν, αντίστοιχη “διάσταση
απόψεων” μεταξύ Ριάντ και Εμιράτων έπαιξε
ρόλο στην αποδυνάμωση του Μπασίρ, του
δικτάτορα που τελικά ανατράπηκε από την
επανάσταση στο Σουδάν. Η χούντα που
προσπάθησε να σώσει το καθεστώς στο
Χαρτούμ είναι κι αυτοί φίλοι των Σαουδαρά-
βων, μπαρουτοκαπνισμένοι και από την συμ-
μετοχή τους στην Υεμένη. Και παράλληλα
εξελίσσονται οι εκλογές στο Ισραήλ, όπου ο
Νετανιάχου προαναγγέλλει τη μεγαλύτερη
επίθεση κατά των Παλαιστίνιων, με απειλές
για ενσωμάτωση όλης της Δυτικής Όχθης.
Κάνουν το παν εδώ και καιρό να κρύψουν
αυτή την πραγματικότητα πίσω από τις χα-
μογελαστές φωτογραφίες του μπιν Σαλμάν
που μέχρι και ως απελευθερωτή των γυναι-
κών της Σαουδικής Αραβίας έφτασαν να τον
παρουσιάζουν. Αυτή τη φορά, την ώρα που
καίγονταν τα διυλιστήρια, ο πρίγκιπας-διά-
δοχος πήγε να παρακολουθήσει το μεγαλύ-
τερο φεστιβάλ καμήλας μαζί με ομολόγους
του από τα Εμιράτα. Κοίταζε με τα κιάλια,
ίσως για καμήλες, ίσως για κανένα drone.

Ν.Λ.



ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Ένας χρόνος 
από τη δολοφονία

Πριν ένα χρόνο δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος, γνωστός
ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστής, αγωνιστής για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και καλλιτέχνης. Πριν γίνει γνωστό ότι πρόκειται για

τον Ζακ Κωστόπουλο, η είδηση κυκλοφόρησε από δεξιά ΜΜΕ ως η
προσπάθεια ενός «επίδοξου ληστή κοσμηματοπωλείου», που «κρα-
τούσε μαχαίρι», να «διαφύγει» και στην προσπάθεια αυτή σκοτώθη-
κε «από τα τζάμια». Σχεδόν αμέσως μετά ο κοσμηματοπώλης κάνει
ψυχραιμότατος δηλώσεις στις κάμερες όπου μιλάει «για τη λη-
στεία». Ένα πλάνο του ίδιου να καθαρίζει την πρόσοψη του κατα-
στήματός του κλείνει την είδηση μαζί με τα λόγια του σπικάζ «ο λη-
στής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου και
κατέληξε».

Αυτή η πρώτη εικόνα έθεσε τον πήχη της χυδαίας προπαγάνδας
που θα εξαπολυόταν τις επόμενες ημέρες προκειμένου να κουκου-
λωθεί η πραγματικότητα: ότι τον δολοφόνησαν με κλωτσιές στο κε-
φάλι ο κοσμηματοπώλης της Γλάδστωνος και ο -οργανωμένος σε
φασιστική ομάδα- μεσίτης γείτονάς του, μπροστά στα μάτια και εν
τέλει με τη συνδρομή έξι μελών της ΔΙΑΣ. Η αστυνομία και τα ακρο-
δεξιά της δεκανίκια στα ΜΜΕ έκαναν από την πρώτη στιγμή τιτά-
νιες προσπάθειες να καλύψουν το έγκλημα. Όταν μαθεύτηκε ότι το
θύμα ήταν ο Ζακ και ξεσηκώθηκαν οι πρώτες αντιδράσεις, οι μηχα-
νισμοί αντεπιτέθηκαν με νέα ομοβροντία ψεμάτων. Κυκλοφόρησαν
πληροφορίες ότι ο Ζακ πέθανε από ανακοπή γιατί είχε πάρει ναρ-
κωτικά, ενώ η δικογραφία σχηματίστηκε μιλώντας ακόμα για από-
πειρα ληστείας, παρά το ότι είχε γίνει γνωστό το βίντεο που δείχνει
τους δολοφόνους να χτυπούν τον Ζακ και τους μπάτσους να τον
αποτελειώνουν.

Κινητοποιήσεις
Αυτό ήταν το τέρας απέναντι στο οποίο ύψωσαν το ανάστημά

τους χιλιάδες άνθρωποι. Κινητοποιήσεις οργανώθηκαν αμέσως:
στην Ευελπίδων όπου απολογήθηκαν οι δολοφόνοι τρεις μέρες μετά
το έγκλημα, στο σημείο της δολοφονίας μια βδομάδα μετά και ξανά
και ξανά την επόμενη βδομάδα στο κέντρο της Αθήνας και σε διά-
φορες πόλεις της Ελλάδας. Όλος αυτός ο κόσμος βροντοφώναξε
ότι ζητά την αυτονόητη δικαιοσύνη για την εν ψυχρώ δολοφονία, ότι
στο πρόσωπο ενός αγαπημένου ανθρώπου και αγωνιστή όλο το κί-
νημα βλέπει τις μάχες που δίνει ο ίδιος, ότι κανείς δεν θα έπρεπε να
έχει τη μοίρα που επιφύλασσαν στον Ζακ ακόμη και μετά θάνατον. 

Η ΟΕΝΓΕ τόνιζε σε ανακοίνωσή της την 1/10/18: «Η περίπτωση
αυτή δεν είναι η μόνη, είναι απολύτως εμβληματική της αντίληψης
που χαρακτηρίζει τις κρατικές πολιτικές για τους τοξικοεξαρτημέ-
νους, τους οροθετικούς, όλους αυτούς που το ίδιο το σάπιο εκμε-
ταλλευτικό σύστημα περιθωριοποιεί», ενώ και ο Π. Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας,
είχε τονίσει στο δημοτικό συμβούλιο: «Αυτή η δολοφονία είναι καρ-
πός της στοχοποίησης των εξαρτημένων ως των ανεπιθύμητων πα-
ράσιτων, που χαλάνε την εικόνα της Αθήνας -πόλο έλξης του τουρι-
σμού- ενώ ταυτόχρονα στοχοποιούνται και για την υποβάθμιση στις
πλατείες και τα πάρκα».

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν τους επόμενους δυο μήνες, στην
Αθήνα και σε άλλες πόλεις, οι ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις μαζί με τους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες που βγήκαν στους δρόμους δημι-
ούργησαν ένα δίκτυο ενημέρωσης, ενώ στις κινητοποιήσεις των
επόμενων μηνών σε όλη την Ευρώπη πάντα εμφανιζόταν κάποιο πα-
νό ή πικέτα με το σύνθημα Justice for Zak/Zackie. 

Το Pride του περασμένου Ιούνη ήταν το πιο μαζικό και το πιο πο-
λιτικό των τελευταίων ετών. Πολιτικό τόσο λόγω της επετείου των
50 χρόνων από την εξέγερση του Stonewall, όσο και λόγω του αιτή-
ματος για δικαιοσύνη που κυριάρχησε σε όλη τη διαδήλωση. Χιλιά-
δες κόσμος βάδισαν στο φετινό Pride, είτε με την ατομική συμμετο-
χή τους, είτε οργανωμένοι/ες σε ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδες, φοιτητικές πρω-
τοβουλίες και συλλόγους, πρωτοβουλίες μεταναστών, φεμινιστικές
ομάδες, αντιρατσιστικές - αντιφασιστικές οργανώσεις κ.ά, και φυσι-
κά, οργανωμένοι/ες με τα εργατικά σωματεία τους. Και βροντοφώ-
ναξαν: «Το κίνημα ζητάει δικαίωση – Οι φονιάδες του Ζακ στη φυ-
λακή!»

Justice for Zak/Zackie
Τις μέρες αυτές, μετά από αί-

τημα της πολιτικής αγωγής
και της οικογένειας Κωστό-

πουλου, και κάτω από την πίεση
ότι πλησιάζει η κινητοποίηση για
την επέτειο της δολοφονίας, γνω-
στοποιήθηκε επιτέλους ότι σε δίκη
παραπέμπονται οι δυο δολοφόνοι
και τέσσερις από τους αστυνομι-
κούς που συμμετείχαν στον ξυλο-
δαρμό και την κακοποίηση του
Ζακ. Aυτή η εξέλιξη είναι μια νίκη –
ειδικά αν ληφθεί υπ’ όψη κάτω από
πόσους τόνους λάσπης θάφτηκε
αρχικά αυτή η υπόθεση. Αλλά η
απόδοση δικαιοσύνης είναι ακόμη
μπροστά και θα είναι μια σκληρή
μάχη. Οι κατηγορίες είναι ελα-
φριές (θανατηφόρος σωματική
βλάβη αντί για ανθρωποκτονία),
στην επίθεση στον Ζακ συμμετεί-
χαν έξι κι όχι τέσσερις μπάτσοι,
ενώ δεν γνωρίζουμε πότε θα ξεκι-
νήσει η δίκη.

Μπροστά του το κίνημα έχει μια
ανοιχτή σύγκρουση με την κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι
φυσικός εχθρός του ΛΟΑΤΚΙ+ κινή-
ματος γιατί είναι το κατεξοχήν κόμ-
μα του συνθήματος «πατρίς θρη-
σκεία οικογένεια». Στη διάρκεια της
διακυβέρνησής της, ΜΑΤατζήδες
αισθάνονται την άνεση να κάνουν
βίαιες ομοφοβικές επιθέσεις σε ζευ-
γάρια περαστικών. Ο Μητσοτάκης
κινδυνολογούσε μέσα στη Βουλή
για… εξωγήινους, προκειμένου να
καταψηφίσει τη νομική αναγνώριση
ταυτότητας φύλου, εμπαίζοντας
όλη την κοινωνία. 

Από την πρώτη μέρα της διακυ-
βέρνησής της, έκανε σαφές ότι «θα
κυβερνήσει με την ισχύ των
γκλομπ», όχι μόνο γιατί είν3αι ένα
συνονθύλευμα σεξιστών, ομοφοβι-
κών και ρατσιστών με διάφορες
ακροδεξιές και φασιστικές απολή-
ξεις αλλά γιατί ξέρει ότι ετοιμάζει
επιθέσεις που θα έχει απέναντί της
όλη την εργατική τάξη –ιδιωτικοποι-
ήσεις, απολύσεις, επιθέσεις στα ερ-
γατικά δικαιώματα, ρατσιστικές επι-
θέσεις. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και
οι συνεχιζόμενες μάχες γι’ αυτά εί-
ναι αναπόσπαστο κομμάτι της ριζο-
σπαστικοποίησης της εργατικής τά-
ξης τα τελευταία χρόνια. Προχώρη-
μα που η ΝΔ θέλει πάση θυσία να
τσακίσει.

Από τη μεριά της Αριστεράς αυτό
που πρέπει να σημάνει η νέα αυτή
κατάσταση είναι ακόμα μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη.
Το γιγάντιο Pride παραμονές των
εκλογών, οι διαδηλώσεις για το
άσυλο, η ΔΕΘ και η απεργία στις
24/9 δείχνουν ήδη ότι η ΝΔ δεν κά-
νει περίπατο. Για να κερδηθεί η μά-
χη της δίκης των δολοφόνων του

Ζακ χρειάζεται να εμπνευστούμε
από τις μεγάλες νίκες που έχει πε-
τύχει το αντιφασιστικό κίνημα ενάν-
τια στη Χρυσή Αυγή, με κορύφωση
τα όσα συνέβησαν μέσα στο 2019.
Κόντρα στον ίδιο κρατικό μηχανι-
σμό που ήθελε να καλύψει τους
χρυσαυγίτες, το κίνημα έκατσε
τους ναζί στο σκαμνί και τους έβγα-
λε από τη Βουλή. Με τη μεγάλη δί-
κη της εγκληματικής οργάνωσης
κατάφερε να διαλύσει την ΧΑ εκλο-
γικά, οργανωτικά και οικονομικά.

Μαζικά
Αυτό το κατάφερε κινητοποιών-

τας μαζικά τον κόσμο που ήταν
ενάντια στους ναζί. Με ψηφίσματα
στα εργατικά σωματεία και οργανω-
μένη συμμετοχή τους στα αντιφασι-
στικά συλλαλητήρια και τις συγκεν-
τρώσεις έξω από τη δίκη. Με απο-
φάσεις φοιτητικών συλλόγων. Με
εκδηλώσεις και συζητήσεις σε κάθε
γειτονιά και σε εργατικούς χώρους,
σχολεία, σχολές. Με μια μεγάλη,
πολυετή, διαρκή και πανελλαδική
καμπάνια. Η εργατική τάξη ήταν το
κλειδί ώστε σήμερα να οδεύουμε
στο τέλος της δίκης με την ΧΑ δια-
λυμένη. 

Στο κάλεσμά της για τη διαδήλω-
ση της 21 Σεπτέμβρη, στις 2μμ, στη
Γλάδστωνος, η LGBTQI+ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ τονίζει: 

"Όπως είχε δηλώσει η Άννυ Πα-
παρούσου, συνήγορος πολιτικής
αγωγής της οικογένειας Κωστόπου-
λου, σε αυτή τη μάχη θα συγκρου-
στούν δυο κόσμοι. Η Νέα Δημοκρα-
τία, που στις τελευταίες εκλογές
κατάφερε και ξαναβγήκε κυβέρνη-
ση, βρίσκεται στην απέναντι πλευρά
αυτής της σύγκρουσης, όχι μόνο
τώρα, αλλά ανέκαθεν… 

Σ’ αυτή τη σύγκρουση των δύο
κόσμων, στην από εδώ μεριά
είμαστε όλοι και όλες που απαι-
τούμε οι ζωές μας να έχουν αξία, να
έχουμε πρόσβαση και δικαίωμα στη
δουλειά, στη μόρφωση, στην Υγεία,
στην αυτοδιάθεση του σώματος και
της σεξουαλικότητάς μας. 

Είναι μια ταξική σύγκρουση με το
σύστημα που βάζει το κέρδος πάνω
από κάθε τι άλλο. Έχουμε τη δύ-
ναμη να οργανώσουμε πλατιά αυτή
τη μάχη μέχρι να κερδίσουμε δι-
καιοσύνη για τον Ζακ, τη Zackie Oh!
Και να παλέψουμε ενωμένοι/ες για
μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις".

Αφροδίτη Φράγκου


