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Φορολογήστε τους καπιταλιστές!
Ο

υκ ολίγες φορές, αξιωματούχοι της
ΕΕ έχουν περιγράψει τα τελευταία
χρόνια την Ιρλανδία σαν τη χώρα υπόδειγμα που, χάρη στην πολιτική άγριας λιτότητας και απελευθέρωσης της αγοράς που
έχει υιοθετήσει, κατάφερε το 2014 να «βγει
ξανά στις αγορές» -και άλλα παρεμφερή.
Η πρόσφατη απόφαση της έρευνας της
Επιτροπής Ανταγωνισμού της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμφωνία ανάμεσα στην πολυεθνική Apple και την Ιρλανδία
ήταν απόλυτα διαφωτιστική για το ποια είναι
η πραγματικότητα πίσω από τα παραμύθια.
Από το 1991, η Apple δηλώνοντας σαν έδρα
της στην Ευρώπη την Ιρλανδία, είχε πετύχει
να φορολογούνται τα κέρδη της (από τις πωλήσεις της εκτός νοτίου και βορείου Αμερικής) με ποσοστό 2%. Αυτό το ήδη τραγικό ποσοστό, μέσα από μια σειρά μυστικές συμφωνίες, το 2003 έπεσε στο 1% για να καταλήξει
στο 0,005% το 2014! Με αυτόν τον τρόπο η
πολυεθνική πέτυχε να πληρώνει στο ιρλανδικό κράτος για κάθε ένα εκατομμύριο ευρώ
καθαρών κερδών το ποσό των 50 ευρώ!
Το ότι η Ιρλανδία ήδη εδώ και τρεις δεκαετίες είχε εξελιχθεί σε ένα φορολογικό παράδεισο για την Apple και άλλες εταιρίες, όχι
κάπου στον Ειρηνικό, αλλά μέσα στην Ευρώπη δεν ήταν κάτι το άγνωστο. Η Ιρλανδία, μέλος στην ΕΟΚ από το 1973, έγινε μέλος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας ήδη συνάψει συμφωνία με την Apple. Μια συμφωνία που ερχόταν σε απόλυτη συμφωνία με τα νεοφιλελεύθερα δόγματα για απόλυτη μείωση της φορολογίας στα κέρδη, για χάρη υποτίθεται της
«ανάπτυξης» και ενάντια στους «κρατικούς
παρεμβατισμούς» -φτάνει να είναι υπέρ των
καπιταλιστών- που σημάδεψαν την πολιτική
της ΕΕ ήδη από τη συμφωνία του Μάαστριχτ.

Ταχύτητα
Σε αντίθεση με τη συνήθη ταχύτητα που τα
στελέχη της ΕΕ ανακαλύπτουν και καταγγέλλουν μαινόμενοι αποφάσεις που αφορούν ζητήματα όπως για παράδειγμα η διακοπή της
έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ των μη ηλεκτροδοτούμενων σπιτιών στο τελευταίο κορφοβούνι ή
ξερονήσι της Ελλάδας (ή της Ιρλανδίας),
χρειάστηκαν μόλις ένα τέταρτο του αιώνα και
τρία χρόνια «έρευνας» της σχετικής επιτροπής προκειμένου να υπάρξει αυτή η απόφαση
σήμερα. Κάτι δεν καθιστά την ΕΕ ταξικά «δικαιότερη».
Πρόκειται για μια απόφαση που έχει να κάνει με μια σειρά από παράγοντες: Τις διαστάσεις και την κατακραυγή (βλέπε στις διπλανές
στήλες τις προσπάθειες εδώ και χρόνια των
σοσιαλιστών ακτιβιστών και βουλευτών να
ανοίξουν το θέμα). Την παρούσα κατάσταση
των εμπορικών σχέσεων και ανταγωνισμών
ανάμεσα στις ΗΠΑ και τις χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα μετά και την διαφαινόμενη αποτυχία της
ΤΤΙP (η αμερικάνικη κυβέρνηση έχει δηλώσει
την αντίθεσή της στην απόφαση της ΕΕ για
την Apple). Αλλά και με τις αντιθέσεις που
υπάρχουν στην κορυφή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πάνω στις επιπτώσεις που μπορεί να
έχει πάνω σε μια σειρά από συμφέροντα, η
δυνατότητα σήμερα αμερικάνικων, αύριο βρε-

τανικών ή και ευρωπαϊκών κολοσσών να
αντιμετωπίζουν τέτοιου τύπου ευνοϊκή μεταχείριση.
Όλα αυτά βέβαια δεν αναιρούν τον κύριο άξονα της πολιτικής της ΕΕ που, όπως
και στους άλλους τομείς, όταν φτάνει
στην φορολογία, απλά χαρίζεται στους
καπιταλιστές. Είτε γιατί έχουν το απόλυτο
ελεύθερο να δηλώνουν όπου θέλουν την
έδρα τους, όπως η Coca Cola 3E που πριν
από μερικά χρόνια μετέφερε την έδρα της
από την Ελλάδα στην Ελβετία. Αλλά κυρίως, γιατί, το ίδιο καθεστώς φορολόγησης στα κράτη της ΕΕ τους αφήνει στο
απυρόβλητο, ενώ χαρατσώνει μέχρι θανάτου όλους τους υπόλοιπους.

Στοιχεία

Το σκάνδαλο της Apple
δεν είναι μόνο Ιρλανδικό
«Πάρτε τα 13 δις ευρώ της Apple»! Kάτω από αυτό το σύνθημα οργανώνεται την Τετάρτη 7
Σεπτεμβρίου, κινητοποίηση στο Δουβλίνο στην Ιρλανδία, ενώ ανάλογη κινητοποίηση αναμενόταν και στο βορρά στο Μπέλφαστ, την περασμένη Δευτέρα. Είναι η άμεση απάντηση στην κυβέρνηση της Ιρλανδίας να αρνηθεί να απαιτήσει από την Apple την καταβολή των 13 δις ευρώ
που πρότεινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ - την απόφαση της οποίας μάλιστα ετοιμάζεται
να εφεσιβάλει!
Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στο κάλεσμά του για την κινητοποίηση το People Before
Profit: «Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να χτιστούν 86.000 σπίτια και να λυθεί το πρόβλημα
της στέγης για τα επόμενα χρόνια. Η ιρλανδική κυβέρνηση συνωμότησε με την πλουσιότερη
εταιρία του κόσμου να ληστέψει τον ίδιο της το λαό από βασικές πηγές που θα μπορούσαν να
χρηματοδοτήσουν σχολεία και νοσοκομεία. Χάρη σε αυτήν την πολιτική η Apple πέτυχε να έχει
αποθέματα ρευστού μεγέθους 200 δις δολαρίων στη Νεβάδα και έγινε μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές. Τα κόμματα Fine Gael και Fianna Fail θέλουν να ασκήσουν έφεση στην απόφαση της επιτροπής γιατί είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν την φήμη της Ιρλανδίας σαν
φορολογικό παράδεισο. Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να πάρει τους φόρους από την
Apple, να προσέξει το λαό και όχι τις πολυεθνικές φοροφυγάδες!»

Κατεστημένο
«Το κράτος έχει ήδη ξοδέψει ένα εκατομμύριο ευρώ για να διατηρήσει αυτό το κατεστημένο»
δήλωσε ο βουλευτής του ιρλανδικού κοινοβουλίου Richard Boyd Barrett, εκλεγμένος με το μέτωπο People Before Profit-Αnti Austerity Alliance «Η ΕΕ απλά επιβεβαίωσε αυτό που η Αριστερά στην
Ιρλανδία υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια και η κυβέρνηση με επιμονή αρνιόταν ότι συμβαίνει.
Το μέγεθος του κουκουλώματος αυτού του σκανδάλου είναι πραγματικά θεαματικό. Το κατεστημένο στην Ιρλανδία, όχι μόνο η τωρινή κυβέρνηση της οποίας ηγείται το Fine Gae, αλλά και
το Fianna Fail και το Labour Party – όλοι τους είχαν συνταχτεί προκειμένου στο πέρασμα των
χρόνων να προστατεύουν τις πολυεθνικές.
Το 2013 είχα υποβάλει αίτημα σε μια ειδική υποεπιτροπή να έρθουν και να εξεταστούν σε αυτήν η Apple, η Google, το Facebook και άλλες πολυεθνικές που φορολογούνταν με παρόμοιο
τρόπο. Όλοι οι εκπρόσωποι των Fine Gael, Fianna Fail, Labour και μερικοί δεξιοί ανεξάρτητοι
συντάχτηκαν να ψηφίσουν ενάντια και μάλιστα έκλεισαν και τις κάμερες για να μη γίνουν γνωστά αυτά στο κοινό»!

Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα και από τα
στοιχεία που έβγαλε στη δημοσιότητα η
έκθεση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τον Ιούνιο του 2016,
σύμφωνα με την οποία το 61% των φορολογικών εσόδων αυτού του μήνα προήλθε
από έμμεσους φόρους (2,1 δις ευρώ) –δηλάδή τον ΦΠΑ και τους άλλους φόρους
κατανάλωσης, που καλούνται να πληρώσουν οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι,
έναντι 39% που προήλθε από άμεσους
που συνδέονται με την περιουσία, το εισόδημα και τα κέρδη (1,404 δις ευρώ). (Τα
αντίστοιχα ποσοστά τον Ιούνιο του 2015
ανέρχονταν σε 56,1% οι έμμεσοι και
43,9% οι άμεσοι).
Αλλά όταν πάει να αναλύσει κανείς αναλυτικά τους άμεσους φόρους που πληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2016 διαπιστώνει ότι
και εκεί, σε ένα σύνολο εισπραγμένων φόρων 1,404 δις ευρώ, ένα μεγάλο κομμάτι
τους αφορά στα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ και
τους Φόρους Εισοδήματος και περιλαμβάνουν ξανά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει ένα σπίτι, ένα χωράφι, ένα
μισθό ή μια σύνταξη.
Αν πάμε πιο συγκεκριμένα στα έσοδα
από τη φορολογία εισοδήματος, αυτά διαμορφώθηκαν σε 986 εκατομμύρια ευρώ
τον Ιούνιο του 2016 έναντι 745,33 εκ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου
έτους. Η αύξηση των εσόδων από φόρους
στο εισόδημα κατά 240,67 εκατομμύρια
ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος
φυσικών προσώπων κατά 126,24 εκατομμύρια ευρώ ενώ από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, δηλαδή κυρίως των εταιριών, κατά 113,42 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που στα χαρτιά και στην πράξη υποχρεώνει τον άνεργο να πληρώσει 23% φόρο στο ψωμί στο φούρνο ενώ τους καπιταλιστές τους φορολογεί με 29% επί των
κερδών στα χαρτιά για να εισπράξει στην
πράξη λίγα ψίχουλα –βάλτε στην άκρη τις
εφοπλιστικές εταιρίες και τις off shore που
δεν πληρώνουν μια.

Γιώργος Πίττας

H άποψή μας
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VODAFONE

“Απολύεσαι...
για το καλό σου”
“Απολύεσαι... για το καλό σου”. Αυτό
ανακοίνωσαν στην εργαζόμενη Ε.Β, η
οποία εργαζόταν σε κατάστημα της Vodafone στον Πειραιά. Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε μαζί της:

Γενική απεργία 6/5/2016

Οι ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη τους
Ο
Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης με την υπόσχεση ότι η ανάπτυξη έρχεται και η κυβέρνησή του θα φροντίσει να μοιραστούν δίκαια
οι καρποί της. Πέρα, όμως, από το ζήτημα που
υπάρχει για το αν η οικονομία πηγαίνει προς
τα πάνω ή προς μια νέα ύφεση (δηλαδή αν οι
κυβερνητικές υποσχέσεις είναι τύπου «Ζήσε
Μάη μου»), έχει ήδη ανοίξει ένα πιο άμεσο και
πιεστικό ζήτημα: όλη αυτή η προοπτική στηρίζεται στην ανάκαμψη της κερδοφορίας των
επιχειρήσεων.

Να το πούμε διαφορετικά: η πολιτική του
Αλέξη Τσίπρα σημαίνει προτεραιότητα στα
κέρδη. Αν τα κέρδη αρχίσουν να ανεβαίνουν,
τότε θα έρθει η ανάπτυξη και ύστερα θα δούνε

φως και οι άνεργοι, οι απλήρωτοι, συνολικά ο
κόσμος της δουλειάς.
Η προτεραιότητα στα κέρδη δεν είναι κάποιο θεωρητικό σχήμα. Είναι η καθημερινή
πραγματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής.
Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες, οι λεγόμενες
«συστημικές», ανακοίνωσαν επιστροφή στην
κερδοφορία για τη φετινή χρονιά χάρη στην
ανακεφαλαιοποίηση και τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων που τους εξασφάλισε η Τρόικα
και οι υπουργοί.

Παχιά λόγια
Η κυβερνητική πρωτοβουλία για τις άδειες
των καναλιών έχει επίσης σαν στόχο την επιστροφή των ΜΜΕ στα κέρδη. Πίσω από τα παχιά λόγια ότι οι βαρόνοι των μίντια θα πληρώσουν για πρώτη φορά για τις άδειες, βρίσκεται
σε εξέλιξη μια αναδιάρθρωση που έχει διακηρυγμένο στόχο ότι η αγορά σηκώνει τέσσερα
κερδοφόρα κανάλια σε αντίθεση με το σημερινό τοπίο των υπερχρεωμένων χρεοκοπημένων
σταθμών.
Αυτές είναι οι παραδοσιακές προτεραιότητες
που πάντα είχαν τα κόμματα της άρχουσας τάξης και τώρα αντιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό η
Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη τζούνιορ υπερ-

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

Παρουσίαση στη σελίδα 18

θεματίζει σε αυτόν τον τομέα. Πίσω από τις αντιπολιτευτικές κραυγές, το λάβαρό της είναι η
μείωση της φορολογίας για τα κέρδη των καπιταλιστών. Απόλυτη σιωπή για το σκάνδαλο με το
αφορολόγητο της Apple στην Ιρλανδία, όπου η
αδελφή κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να εισπράξει τα 13 δις ευρώ που χρωστάει η πολυεθνική
σε φόρους! (βλέπε στη διπλανή σελίδα).
Ενάντια σε αυτές τις προτεραιότητες ξεδιπλώνονται οι αγώνες των εργαζόμενων. Οι νοσηλευτές, οι γιατροί, όλοι οι εργαζόμενοι των
νοσοκομείων απεργούν αυτή την Παρασκευή
για προσλήψεις ώστε να καλυφθούν τα κενά
στις ρημαγμένες κλινικές. Οι εκπαιδευτικοί
απεργούν την επόμενη Πέμπτη διεκδικώντας
επίσης προσλήψεις στα σχολεία που ανοίγουν
αυτό το φθινόπωρο πιο συρρικνωμένα από κάθε άλλη χρονιά.
Μαζικές προσλήψεις στην Υγεία και στην Παιδεία είναι αιτήματα που υπηρετούν τις ανάγκες
όλων μας. Το ίδιο ισχύει για τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στον Μαρινόπουλο για να
σώσουν τις δουλειές τους από το κλείσιμο και
την απληρωσιά, το ίδιο μέτωπο ανοίγει στα κανάλια της τηλεόρασης που πάνε για κλείσιμο.
Κριτήριο δεν είναι το πώς ο Σκλαβενίτης, οι καναλάρχες και οι τράπεζες θα ξανακάνουν τα
σουπερμάρκετ και τους σταθμούς της TV κερδοφόρους, αλλά πώς οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να δουλεύουν με αξιοπρέπεια για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολλών.
Με δυο λόγια, οι ανάγκες μας πάνω από τα
κέρδη τους – αυτή είναι η κοινή προοπτική
που ενώνει όλα τα κομμάτια της εργατικής τάξης και αυτή είναι η στρατηγική της Αριστεράς
που δεν συμβιβάζεται με τα ξεπουλήματα του
Τσίπρα.

“Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα της εταιρίας στον Πειραιά. Είμαι επιληπτική και είχα ενημερώσει γι'αυτό από την αρχή. Είχα πάθει
κρίση 4 φορές. Μετά την τελευταία φορά απολύθηκα. Όπως μου είπε ο υπεύθυνος του καταστήματος μίλησε λέει με
δικό του γιατρό – τον οποίο ούτε τον
ξέρω ούτε με ξέρει - και του είπε ότι η
δουλειά δεν μου κάνει καλό και αποφάσισε να με διώξει. Του είπα ότι η απόλυσή μου είναι παράνομη. Και η απάντηση
ήταν ότι είναι για το... καλό μου. Με
συμβούλευσε κιόλας να βρω μια δουλειά 'που να μου ταιριάζει' με λιγότερο
άγχος και στρες. Δεν πρόκειται να το
αφήσουμε έτσι. Το πρωί της Πέμπτης
στις 10πμ θα προχωρήσουμε σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας Πειραιά και σε συνεργασία με το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια, είμαστε σε
επικοινωνία τόσο με τo σωματείo της
Vodafone, όσο και με άλλα σωματεία
της πόλης του Πειραιά, προκειμένου να
ετοιμάσουμε την απάντησή μας”.
Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, καλεί σε κινητοποίηση την Τρίτη
13/9 στις 6μμ έξω από το κατάστημα
στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 28Α στον
Πειραιά. Στο κάλεσμα αναφέρει μεταξύ
άλλων:
“Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για μια παράνομη και καταχρηστική
απόλυση από κάθε πλευρά. Η συνάδελφος ποτέ και σε καμία στιγμή δεν δέχτηκε επίπληξη από την εργοδοσία ότι
ήταν ανεπαρκής στη δουλειά της. Αυτό
που μοιάζει ότι ενόχλησε την εργοδοσία είναι το γεγονός ότι η Ε.Β. είναι
ενεργή σε όλους τους αγώνες του κινήματος, συμμετείχε σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Αρνιόταν συστηματικά να δουλέψει
τις Κυριακές που απεργούσαν τα σωματεία ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και αυτό βάρυνε εναντίον της. Στο κατάστημα της Vodafone
στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 28Α στον
Πειραιά, παρόλο που οι εργαζόμενοι
προσλαμβάνονταν για 8ωρη απασχόληση, καθημερινά τους έβαζαν στόχους
για πωλήσεις και απειλούσαν με απόλυση αν δεν εκπληρωθούν. Και ακόμη περισσότερο, αντί να πληρώνονται σε
χρήματα τα μπόνους από την επίτευξη
των στόχων, τους έδιναν δωροεπιταγές.
Σε αυτές τις συνθήκες η παρουσία της
συναδέλφισσας Ε. Β. δημιουργούσε
πρόβλημα στις αντεργατικές πρακτικές
της εργοδοσίας.
Να ανακληθεί η παράνομη απόλυση
της συναδέλφισσας Ε. Β. Να σταματήσουν οι εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς στο κατάστημα”.

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1239, 7 Σεπτέμβρη 2016
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ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Μόνιμους
διορισμούς

Συνέλευση

Κυριακή
11 Σεπτέμβρη

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των
εκπαιδευτικών πριν από την 24ωρη
απεργία. Πετυχημένη ήταν η συγκέντρωση που έγινε στις 31 Αυγούστου
στο υπουργείο Παιδείας με συμμετοχή δασκάλων, καθηγητών και νηπιαγωγών και κεντρικό αίτημα να γίνουν
μαζικοί μόνιμοι διορισμοί.

Γ

ενική συνέλευση στις 11/9, στις 10:30πμ,
στα γραφεία του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, καλούν οι επιτροπές αγώνα των εργαζομένων στα σουπερμάρκετ του
Μαρινόπουλου.
Η συνέλευση έρχεται να πραγματοποιηθεί
ίσως στο πιο κρίσιμο σημείο του πολύμηνου
πλέον αγώνα των εργαζομένων, καθώς όπως
όλα δείχνουν, ο Σκλαβενίτης θα είναι το νέο
αφεντικό της επιχείρησης, με τις πλάτες των Αlpha Bank, Eurobank, Εθνικής και Πειραιώς.
Ωστόσο υπάρχουν ακόμα βήματα να γίνουν για
να ολοκληρωθεί η συμφωνία καθώς στις 21/9
εκδικάζεται η αίτηση του Μαρινόπουλου για
υπαγωγή στο άρθρο 99. Για το προχώρημα της
διαδικασίας απαιτείται σχέδιο εξυγίανσης το
οποίο μπορεί να κρύβει μια νέα επίθεση στους
εργαζόμενους.
Για την ακρίβεια το σχέδιο εξυγίανσης λέει
ότι μέχρι τις 30/11/2016, θα πάρει η νέα εταιρία
80 εκατομμύρια ευρώ για να λειτουργήσουν εκ
νέου τα καταστήματα και στη συνέχεια θα εκταμιευτούν σταδιακά τα 485 εκατομμύρια (360
από τις τράπεζες και 125 από τον Σκλαβενίτη)
για να εξοφληθούν προμηθευτές, δημόσιο κλπ.
Το τι προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης για τους
εργαζόμενους, πέρα από τα παχιά λόγια ότι
προσπαθούν να τους σώσουν, δεν το έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα.
“Ότι και να γράφει η ταμπέλα, όποιος και να
είναι ο εργοδότης εμείς απαιτούμε τις δουλειές, τους μισθούς και τα δικαιώματά μας χωρίς
καμία μείωση, χωρίς βλαπτικές μεταβολές!” ξεκαθαρίζουν οι επιτροπές των εργαζομένων στο
κάλεσμά τους στη συνέλευση.
“Η συνέλευση πρέπει να επικεντρώσει στις
διεκδικήσεις μας που λένε καμία απόλυση, καμία μείωση μισθού” τονίζουν στην Εργατική Αλληλεγγύη, εργαζόμενοι από την επιτροπή αγώνα του Καρφούρ Ν.Ιωνίας. “Δεν αντιμετωπίζουμε τον Σκλαβενίτη σαν σωτήρα ή σαν το κανούργιο 'καλό' αφεντικό. Τον αντιμετωπίζουμε
όπως και τον Μαρινόπουλο. Άλλωστε ό,τι και να
υπόσχεται τώρα κάτι θα κόψει για να αρχίσει να
είναι κερδοφόρα και πάλι η επιχείρηση, χώρια
το κουμάντο που επιβάλουν οι τράπεζες που
χρηματοδότησαν το σχέδιο του Σκλαβενίτη. Στις
21/9 εκδικάζεται η πτώχευση του Μαρινόπουλου. Θα πρέπει να είμαστε εκεί να προβάλλουμε

29/6, κινητοποίηση στα κεντρικά γραφεία του Μαρινόπουλου στον Άλιμο

τις διεκδικήσεις μας κι αυτό σημαίνει ότι η συνέλευση θα πρέπει να αποφασίσει απεργία τη συγκεκριμένη μέρα. Κι εκτός από το τί θα κάνουμε
στις 21/9, προϋπόθεση για τη συνέχεια είναι η
διατήρηση της συλλογικότητας που χτίσαμε το
τελευταίο διάστημα. Αυτή είναι η δύναμή μας.

Επιτροπές Αγώνα
Οι επιτροπές αγώνα πρέπει να συνεχίσουν
την ύπαρξη και τη δράση τους, όποιο κι αν είναι
το αφεντικό, να απλωθούν σε ακόμα περισσότερα καταστήματα και να αναβαθμίσουν το μεταξύ τους συντονισμό. Η επιτροπή του Καρφούρ
Ν.Ιωνίας συνεδρίασε την Κυριακή 4/9 και θα
προχωρήσει σε συνέλευση των εργαζομένων
στο κατάστημα μεσοβδόμαδα, προκειμένου να
διαμορφώσουμε μια συγκροτημένη πρόταση
για τη συνέλευση της Κυριακής 11/9, αλλά και
να πετύχουμε την όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτή”.
Για τη διάλυση της οποιασδήποτε αυταπάτης
για τη νέα εργοδοσία και για τον αγωνιστικό
προσανατολισμό των συναδελφων τους εν όψει
της συνέλευσης, οι αγωνιστές της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στα Καρφούρ - Μαρινόπουλος και ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
εξέδωσαν προκήρυξη που ήδη έχει αρχίσει να
διακινείται σε αρκετά καταστήματα. Μεταξύ άλλων αναφέρει: “Η εργοδοσία του Μαρινόπουλου εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο προσπάθησε να μειώσει το εργατικό κόστος, δηλαδή τους
μισθούς και τα δικαιώματά μας. Πριν ένα χρόνο
ήταν οι ατομικές συμβάσεις και οι μειώσεις μισθών, στη συνέχεια, ήταν η προσπάθεια για το
κλείσιμο των καταστημάτων express, στη συνέχεια η υποτιθέμενη συμφωνία με τον Σκλαβενίτη για τα ΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ μόνο, μετά η υπαγωγή
στο άρθρο 99. Προσπαθούν δηλαδή με κάθε
τρόπο να φορτώσουν στις δικές μας πλάτες την
δική τους κρίση.
Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν ο Μαρινό-

ΠΟΕ ΟΤΑ Γενικό Συμβούλιο 28/9
Μαζική σύσκεψη των συνδικαλιστών στους
δήμους λάμβανε χώρα το πρωί της Τρίτης
6/9 στα γραφεία της ΠΟΕ ΟΤΑ, στην οποία
συμμετείχαν η ηγεσία της ομοσπονδίας και
τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των
πρωτοβάθμιων σωματείων στους δήμους.
Η συζήτηση συνεχιζόταν μέχρι την ώρα
που γράφονταν αυτές οι γραμμές και είχε

να κάνει με την προετοιμασία της αντίστασης του κλάδου ενόψει των επιθέσεων που
θα φέρει η δεύτερη αξιολόγηση.
Η διαδήλωση στη ΔΕΘ ορίστηκε ως πρώτος σταθμός σε αυτή τη διαδικασία κι όπως
ανακοινώθηκε νέες αποφάσεις αναμένονται
να παρθούν στο γενικό συμβούλιο της ΠΟΕ
ΟΤΑ στις 28 Σεπτέμβρη.

πουλος είναι «κακό» αφεντικό και ο Σκλαβενίτης
είναι «καλό», όπως ακούγεται συχνά. Δεν έχει
να κάνει με τον χαρακτήρα των εργοδοτών.
Έχει να κάνει με την οικονομική κρίση. Και για
τον Σκλαβενίτη λοιπόν το κεντρικό ζήτημα θα
είναι η μείωση του κόστους, δηλαδή οι δικοί
μας μισθοί, οι δικές μας θέσεις εργασίας και τα
δικαιώματα μας. Η Ναυτεμπορική γράφει στις 5
Σεπτέμβρη: «…Στις προϋποθέσεις για την εκταμίευση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης περιλαμβάνεται η διατήρηση ουσιώδους μέρους
του δικτύου καταστημάτων». Αυτό σημαίνει να
κρατηθούν όχι όλα, αλλά ένα ουσιώδες μέρος
από καταστήματα.
Ούτε μπορούμε να μπούμε σε μια λογική, ας
θυσιαστούν κάποιοι, ή ας κλείσουν κάποια καταστήματα για να γλυτώσουν οι πολλοί. Αυτή η
λογική, του να διαλέξουμε δηλαδή ποιανού τα
παιδιά θα πεινάσουν, είναι εγκληματική και στην
πραγματικότητα είναι βαρέλι δίχως πάτο. Το
πότε θα φτάσει και η σειρά των υπόλοιπων που
θα έχουν «διασωθεί πρόσκαιρα», δεν θα το καταλάβει κανένας.
Γι’ αυτό στις 21 Σεπτέμβρη που είναι το δικαστήριο για να εγκρίνει ή όχι αυτή τη συμφωνία,
χρειάζεται οι εργαζόμενοι του Μαρινόπουλου να
είμαστε εκεί. Για να απαιτήσουμε την υπεράσπιση ΟΛΩΝ των θέσεων εργασίας, ΟΛΩΝ των δικαιωμάτων μας, για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους.
Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε απεργιακή κινητοποίηση εκείνη την ημέρα, και σε συγκέντρωση για να απαιτήσουμε την δική μας διέξοδο.
Μέχρι τώρα με τις απεργίες μας και τις επιτροπές αγώνα που στήσαμε σε διάφορα καταστήματα καταφέραμε να ενωθούμε, να απεργήσουμε στις 22 Ιούλη ενάντια στην αδράνεια του
σωματείου μας και έτσι να αναγκάσαμε την εργοδοσία να μας δίνει κάποια από τα δεδουλευμένα. Τώρα οι επιτροπές αγώνα χρειάζεται να
απλωθούν παντού, σε κάθε κατάστημα μικρό ή
μεγάλο και να βάλουν να οργανώσουν απεργιακή κινητοποίηση στις 21 Σεπτέμβρη.
Να απαιτήσουμε την κατάσχεση της «προσωπικής» περιουσίας της εργοδοσίας. Και αφού δεν
μπορεί η εργοδοσία, να δώσει λύση το κράτος.
Να κρατικοποιήσει την αλυσίδα των Σουπερ
Μάρκετ, χωρίς ούτε ένα ευρώ αποζημίωση στους
ιδιοκτήτες. Με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι
δεν χάνουμε τη δουλειά μας, και μπορούμε να
συνεχίσουμε να προσφέρουμε στον κόσμο στις
γειτονιές μας, φτηνά προϊόντα, χωρίς την μεσολάβηση των κερδών και της κερδοσκοπίας”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Στη συγκέντρωση με πανό συμμετείχαν ο Σύλλογος Δασκάλων Αιγάλεω, ο Σύλλογος Δασκάλων Σεφέρης,
το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων, η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών,
το Συντονιστικό Νηπιαγωγών και το
Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν καταφέρει
μέχρι στιγμής να ακυρώσουν τα σχέδια του υπουργείου να εμφανίσει υπεραριθμίες σε ορισμένες περιοχές έτσι
ώστε να μετακινηθούν εκπαιδευτικοί
από άλλες διευθύνσεις και να συγκαλυφθούν τα πραγματικά κενά που
υπάρχουν. Την Κυριακή 4/9 έγινε μαζική κινητοποίηση στη Ά Διεύθυνση
Αθήνας.

Για τα νηπιαγωγεία
Τη Δευτέρα 5/9 ακολούθησε κινητοποίηση νηπιαγωγών στη Β’ Διεύθυνση
Εκπαίδευσης. Η ΔΟΕ όσον αφορά τα
νηπιαγωγεία σημειώνει ότι η κυβέρνηση: «Δεν έχει στις προθέσεις της τη
θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης παρά τις ανέξοδες, δίχως αντίκρισμα, εξαγγελίες της.
Διαλύει το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο με την επιστημονικά τεκμηριωμένη
και την παιδαγωγική προσφορά του και
στη θέση του φέρνει το, υποτιθέμενο,
«νέο ενιαίο», όπου χωρίζει το πρόγραμμα σε βασικό και προαιρετικό, αίροντας
την αντισταθμιστική λειτουργία του
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και μετατρέποντάς το σε φύλαξη.
Επιβάλλει 25ωρο χωρίς να λαμβάνει
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου (και μάλιστα
τυπικά καθώς ουσιαστικά πρόκειται για
30ωρο εξ αιτίας του γεγονότος ότι επιβάλλεται η συνεχής ανάγκη επιτήρησης και παρουσίας των νηπιαγωγών
κοντά στα νή-πια) για το σύνολο των
νηπιαγωγών (πλην των ελάχιστων που
υπηρετούν στα, μετρημένα στα δάχτυλα, 4/θεσια και άνω νηπιαγωγεία) και
μάλιστα δίχως την επιπλέον αποζημίωση που ισχύει στα αντίστοιχα δημοτικά
σχολεία».
Η Ομοσπονδία καλεί τους γονείς
στα σχολεία την ημέρα του αγιασμού
(12/9) έτσι ώστε να ενημερωθούν από
τους δασκάλους για τα νέα μέτρα του
υπουργείου Παιδείας και να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών.
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Συγκέντρωση εκπαιδευτικών στο
υπουργείο Παιδείας 31 Αυγούστου

ΔΟΕ 15/9 Οργανώνουμε την απεργία
Κεντρική απεργιακή συγκέντρωση
Σ
15/9 στο Υπουργείο Παιδείας, 12μ

τις 15 Σεπτέμβρη τα σχολεία ξεσηκώνονται για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και για να σωθεί το
δημόσιο σχολείο! Η ΔΟΕ έχει κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ καλεί σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Παιδείας. Η βάση των εκπαιδευτικών
ζητάει από την ΟΛΜΕ να συντονιστεί με τους δασκάλους
σε ενιαίο μέτωπο έτσι ώστε από κοινού να παλέψουν τις
επιθέσεις στην εκπαίδευση.
Γενικές Συνελεύσεις στους Διδασκαλικούς Συλλόγους θα
γίνουν όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη για να αποφασίσουν τη συνέχεια μετά την 24ωρη
απεργία που είχε αποφασιστεί ήδη από την 85η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ τον Ιούνη.
Η ΔΟΕ εισηγείται στους Συλλόγους «τη λήψη αποφάσεων κλιμάκωσης της αγωνιστικής δράσης με την πραγματοποίηση απεργιακών αγωνιστικών κινητοποιήσεων διάρκειας
με επαναλαμβανόμενη μορφή (3ήμερες – 5ήμερες)», όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Το Σάββατο 24 Σεπτέμβρη
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η Συνέλευση Προέδρων
των Διδασκαλικών Συλλόγων, το αποφασιστικό όργανο της
Ομοσπονδίας μετά από γύρους Γενικών Συνελεύσεων.

Συλλαλητήριο ΔΕΘ
Την Τετάρτη 7 Σεπτέμβρη στις 11.30πμ η ΔΟΕ δίνει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της όπου θα παρουσιαστούν
αναλυτικά τα διαλυτικά μέτρα του υπουργείου Παιδείας.
Συνέντευξη Τύπου θα δώσει και το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη,
10.30πμ στην ΕΔΟΘ στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι οργανώνουν συγκέντρωση στον ίδιο χώρο στις
11.30πμ. Το απόγευμα του Σαββάτου η Ομοσπονδία καλεί
σε μαζική συμμετοχή τους δασκάλους στο συλλαλητήριο
της ΔΕΘ στις 6μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου.
Η ΔΟΕ στην ανακοίνωσή της συνοψίζει τα αιτήματα των
δασκάλων αναφέροντας ότι: «Αγωνιζόμαστε για: Άμεση
απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων για το νέο σχολείο,
δημοτικό και νηπιαγωγείο. 14χρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με: Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και 2χρονη υποχρεωτική δωρεάν προσχολική αγωγή.
Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, τώρα. Καμιά απόλυση αναπληρωτή. Κανένα εκπαιδευτικό στην ανεργία. Στήριξη της
Ειδικής Αγωγής. Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων,
τώρα. Μείωση διδακτικής ύλης. Οργανικότητα στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 2 εκπαιδευτικοί προς 25 μαθητές».

Συνελεύσεις Διδασκαλικών Συλλόγων
• «Παρθενώνας» Τετάρτη 7/9, 12μες,
76ο Δημοτικό (Άνω Πετράλωνα)

• «Κώστας Βάρναλης» Τετάρτη 7/9,
12μες, 9ο Δημοτικό Ελευσίνας

• «Μακρυγιάννης»
Τετάρτη 7/9, 5.30μμ, 7ο Δάφνης
(Εθν. Αντίστασης και Αριστοτέλους)

• Αιγάλεω
Πέμπτη 8/9, 1.30μμ, 3ο Δημοτικό
(απέναντι από Γήπεδο, Θηβών)

• Κερατσινίου-Περάματος Παρασκευή 9/9,
• Aμαρουσίου Τετάρτη 7/9, 7μμ,
12.30μμ, 5ο Δημοτικό
8ο Δημοτικό (Μαραθωνοδρόμων 54)
(Φύσσα και Ταϋγέτου)
• «Κ. Σωτηρίου» Τετάρτη 7/9, 12μες,
• «Γληνός» 13/9, 16ο Δημοτικό (Ίλιον)
Δημαρχείο Κορωπίου

Μ

ε περιοδείες, εξορμήσεις και αφισοκολλήσεις στα σχολεία έχουν
μπει οι εκπαιδευτικοί της «Τάξης
μας» (του δικτύου εκπαιδευτικών που συμμετέχει στις Παρεμβάσεις) στη μάχη της
απεργίας στις 15 Σεπτέμβρη, καθώς και
στην οργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων
για να βγουν οι 3μερες ή 5μερες επαναλαμβανόμενες απεργίες μετά την 24ωρη.
H ανακοίνωση-κάλεσμα της «Τάξης
μας» αναφέρει: «5 Σεπτέμβρη ξεσηκωνόμαστε, συσπειρωνόμαστε, ξεκινάμε τη
μάχη να υπερασπιστούμε τα σχολεία μας,
απέναντι στη διάλυση που φέρνει η εφαρμογή του 3ου Μνημονίου, οι περικοπές, οι
απολύσεις, η υποχρηματοδότηση, τα
κλεισίματα!
Είναι η ώρα να ξαναβγάλουμε τον κλάδο σε απεργιακό αγώνα διαρκείας. Να
θυμηθούμε και να τους θυμίσουμε τον
αγώνα μας το 2006 που για εβδομάδες
οι εκπαιδευτικοί απεργούσαμε και ήμασταν στο δρόμο. Τώρα θα έχουμε και

Περιοδείες
και εξορμήσεις
όλη την κοινωνία μαζί μας.
Οι μόνοι που μπορούν να σταματήσουν
τον κατήφορο είναι οι αγώνες μας. Τα
μέτωπα της κυβέρνησης είναι τόσα πολλά που κάθε απεργία έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος από ποτέ και ο σχεδιασμός
της με διάρκεια είναι ο τρόπος να νικήσουμε».

Νούμερα
Και στη συνέχεια προσθέτει: «Τα σχολεία ανοίγουν με 3.000 λιγότερες θέσεις
εκπαιδευτικών, χιλιάδες απολυμένους
αναπληρωτές συναδέλφους και μετακινήσεις μονίμων με την κατάργηση του ΕΑΕΠ
(Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα) στα ολοήμερα δημοτικά. Το
Υπουργείο παίζει με τα νούμερα μαθητών
στα τμήματα για να μας βγάλει υπεράριθ-

μους και να περικόψει – συγχωνεύσει – κλείσει ολόκληρα
τμήματα και δομές ενώ οδηγεί σε κλείσιμο εκατοντάδες νηπιαγωγεία πετώντας
37.000 παιδιά εκτός Δημόσιου Συστήματος. Ανατρέπει τα ωράρια λειτουργίας, τα
προγράμματα, μετατρέπει τα σχολεία από
εκπαιδευτικά ιδρύματα σε χώρους φύλαξης, διαλύει εργασιακές σχέσεις, υποβαθμίζει την Ειδική Αγωγή, τα Μειονοτικά
Σχολεία, τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών τους.
Την ώρα που το Δημόσιο Σχολείο παλεύει για την ύπαρξή του λόγω της υποχρηματοδότησης – υποστελέχωσης, η κυβέρνηση επιλέγει να πετάξει έξω από το
Δημόσιο Σχολείο δεκάδες χιλιάδες προσφυγόπουλα αναθέτοντας την εκπαίδευσή τους σε ΜΚΟ μέσα στις φυλακές –
στρατόπεδα συγκέντρωσης, με κονδύλια
εκατομμυρίων ευρώ!».
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Διήμερο στη
Θεσσαλονίκη
Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων
ανοίγουν τον χορό των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη με τη στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ την Παρασκευή
9/10 και μια μεγάλη διαδήλωση που
θα περάσει από όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της πόλης την ίδια μέρα, αλλά
και με το κάλεσμά τους για μαζική
συμμετοχή στη διαδήλωση της ΔΕΘ,
την επόμενη. Η Εργατική Αλληλεγγύη
μίλησε με τη Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρό στο νοσοκομείο “Αγ.Σάββας” στην
Αθήνα και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και την Κατερίνα
Αβραμίδου, εργαζόμενη στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για
την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, τις κινητοποιήσεις 9 και 10/9 και
τη συνέχεια.
Ποιά είναι η κατάσταση
στο νοσοκομείο;
Κατερίνα: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Το αντίθετο. Πάμε από το κακό
στο χειρότερο. Είμαστε “στο κόκκινο” εδώ και πολύ καιρό. Προσλήψεις δεν γίνονται, χρηματοδότηση
δεν υπάρχει. Αυτό σημαίνει ελλείψεις σε βαθμό να μη μπορείς να
δώσεις ένα φάρμακο σε κάποιον
ασθενή, ή ακόμα και φαγητό. Κτιριακά φοβάσαι μην έρθει κανας
τοίχος στο κεφάλι σου.
Οι προσλήψεις που περηφανεύεται το υπουργείο ότι κάνει είναι πραγματικά ελάχιστες, στα
όρια της κοροϊδίας. Για παράδειγμα στο δικό μας νοσοκομείο χρειάζεται να καλυφθούν πάνω από
100 κενές θέσεις προκειμένου να
λειτουργήσει στοιχειωδώς καλά.
Αντ'αυτού προκηρύχθηκαν 7 θέσεις και τελικά έγινε μόλις μία
πρόσληψη. Σε πόσα κομμάτια να
κοπεί η νέα αυτή συναδέλφισσα
και φυσικά όλοι εμείς για να καλύψουμε τις ανάγκες;
Αυτό σημαίνει από τη μια ότι
υπολειτουργεί η παροχή υπηρεσιών στον ασθενή κι από την άλλη
το ίδιο το προσωπικό δεν αντέχει
άλλο. Οι εξαντλητικές βάρδιες δεν
σ'αφήνουν να λειτουργήσεις σαν
άνθρωπος, ούτε στη δουλειά ούτε
στην προσωπική σου ζωή.
Το τρίτο μνημόνιο είναι μπροστά
μας, πιο σκληρό από τα προηγούμενα και οι υποσχέσεις τους δεν
αξίζουν τίποτα. Στην επίσκεψή του
ο υπουργός Υγείας δεν μας έδωσε
καμία ελπίδα. Τα μόνα που έλεγε
ήταν “ότι εμείς δεν είμαστε σαν
τους άλλους, αλλά δεν μπορούμε
να κάνουμε κάτι. Μπαλώματα μόνο”. Η μόνη ελπίδα είναι στους
αγώνες μας. Για να σώσουμε το
νοσοκομείο αλλά και γενικότερα

Το εργατικό κίνημα

Εμπρός για κλιμάκωση
Απεργοί των Νοσοκομείων στην Πανεργατική 4 Φλεβάρη

Συνέντευξη με την
Ζαννέτα Λυσικάτου
και την
Κατερίνα Αβραμίδου
τη δημόσια και δωρεάν Υγεία. Ο
κίνδυνος της ιδιωτικοποίησης καραδοκεί. Το βλέπεις με διάφορους
τρόπους. Π.χ η καθαριότητα έφυγε από τον εργολάβο αλλά την εργολαβία την πήρε το ίδιο το νοσοκομείο με αντίστοιχους όρους για
τις εργαζόμενες. Μια καθαρίστρια
χτες μου λεγε ότι θα κάνει τρεις
μήνες να πληρωθεί. Εμείς από τη
μεριά μας παλεύουμε για να γραφτούν στο σωματείο και να δώσουμε μαζί τη μάχη για μόνιμη και
σταθερή δουλειά.
Ζαννέτα: Συνολικά είναι φοβερές
οι ελλείψεις. Υπάρχουν πάνω από
30.000 κενές θέσεις σύμφωνα με
την επίσημη θέση της ΠΟΕΔΗΝ. Η
κυβέρνηση λέει ότι μόλις οι 800 θα
καλυφθούν και περηφανεύεται γι'
αυτό. Στον Αγ.Σάββα για παράδειγμα σημαίνει μόλις 2-3 προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Υπάρχουν τμήματα τα οποία κλείνουν. Στο τμήμα
του μαστού, ένας από τους πιο παλιούς χειρούργους παίρνει σύνταξη και το τμήμα κινδυνεύει. Στο γυναικολογικό τμήμα έχει μείνει μια
επικουρική γιατρός. Το αποτέλεσμα θα είναι να μην υπάρχει σε ένα
αντικαρκινικό νοσοκομείο γυναικολογική κλινική. Απαιτούμε τη μονιμοποίηση όλου του επικουρικού
προσωπικού αλλά και μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Όχι με 5μηνες, 8μηνες συμβάσεις
κλπ. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία έτσι.
Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων
έχουν μπροστά τους ένα διήμερο
κινητοποιήσεων 9 και 10 Σεπτέμ-

βρη στη Θεσσαλονίκη. Ποιά είναι η
σημασία αυτού του διημέρου;
Κατερίνα: Θα σου απαντήσω
πιάνοντάς το από πιο πριν. Τουλάχιστον στους εργασιακούς χώρους
της Θεσσαλονίκης – αλλά όχι μόνο
– πρέπει να πάμε προς το διήμερο
αυτό με κινητοποιήσεις, συνελεύσεις κλπ. όλη την εβδομάδα. Από
τη Δευτέρα 5/9 και να κορυφωθούν το Σάββατο 10/9 στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Στο δικό μας νοσοκομείο θα κάνουμε γενική συνέλευση την Τετάρτη 7/9. Δεν το
ήθελε η ηγεσία του σωματείου αλλά αναγκάστηκαν μετά από δικιά
μας παρέμβαση. Χρειάζεται κάθε
σωματείο όχι μόνο να συμμετέχει
στη στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ
και την πορεία στις 9/9 αλλά και να
την επεκτείνουν με απόφαση για
απεργία εκείνη την ημέρα. Ελπίζω
να το πετύχουμε κι εμείς την Τετάρτη στη συνέλευση.
Ζαννέτα: Είναι ένα διήμερο που
έχει ανοίξει φοβερές συζητήσεις
στα νοσοκομεία. Το συλλαλητήριο
στη ΔΕΘ είναι από μόνο του ένα μεγάλο ραντεβού. Η διαδήλωση της
προηγούμενης ημέρας, η “Πορεία
σωτηρίας του ΕΣΥ”, μιας διαδήλωσης 7 χιλιομέτρων που θα ξεσηκώσει νοσοκομείο το νοσοκομείο, αναβαθμίζει τις κινητοποιήσεις της ΔΕΘ
και στέλνει μήνυμα για έναν θερμό
φθινόπωρο και στη δημόσια Υγεία.
Ούτως ή άλλως ερχόμαστε από ένα
καλοκαίρι που βγήκαν στον αγώνα
κομμάτια εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα όπως του Μαρινόπουλου
και του ΟΑΣΘ και άνοιξαν φαρδιά –
πλατιά το ζήτημα των κρατικοποιήσεων, πλάι στο ήδη ξεκινημένο,
από τη μεριά μας, αγώνα για προσλήψεις και χρηματοδότηση. Το διήμερο αυτό στη Θεσσαλονίκη θα
έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε
και να διαδηλώσουμε μαζί με αυτό
τον κόσμο κι αυτή την εικόνα να τη

μεταφέρουμε πίσω στην Αθήνα και
να την μεταφράσουμε σε περαιτέρω δράση.
Πως προετοιμάζετε το διήμερο 9
και 10/9 στο νοσοκομείο;
Κατερίνα: Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες έχουμε ξεκινήσει εξορμήσεις στο νοσοκομείο
για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο στις 9/10 όσο και στη μεγάλη
διαδήλωση της ΔΕΘ την επόμενη
μέρα. Θα συνεχίσουμε και την Τρίτη εν όψει της συνέλευσης και την
Πέμπτη μια μέρα πριν τη διαδήλωση. Εκτός από τις εξορμήσεις στο
ΨΝΘ πήγαμε μαζί με συντρόφους
της Εργατικής Αλληλεγγύης στο
Γ.Ν.Θ “Γεννηματάς”.
Οι συνάδελφοι αναγνωρίζουν
όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν αρκεί όμως η αναγνώριση. Πρέπει
αυτό να μεταφραστεί και σε συμμετοχή. Να μπει η βάση μπροστά
και να πάρει παραμάζωμα όλους
τους γραφειοκράτες.
Ζαννέτα: Η αφίσσα του Συντονιστικού Νοσοκομείων που καλεί
στο διήμερο βρίσκεται παντού
στον Αγ.Σάββα και το ίδιο θέλουμε
σε όλα τα νοσοκομεία. Με συγκεκριμένα ραντεβού αναχώρησης με
λεωφορεία, για να πάμε από την
Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε
την προσπάθεια να ανέβουν όσο
το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Από τις καθαρίστριες και
τους φύλακες που έχουν δώσει μεγάλη μάχη το τελευταίο διάστημα,
τους γιατρούς, τους νοσηλευτές,
τους διοικητικούς, απ' όλους.
Μετά τη διαδήλωση θα συνεδριάσουν τα γενικά συμβούλια των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών της δημόσιας Υγείας για να αποφασίσουν
τα επόμενα βήματα. Ποια νομίζεις
ότι πρέπει να είναι η συνέχεια;
Ζαννέτα: Χρειάζεται να συνεχί-

σουμε. Από τη μεριά μας θα προτείνουμε νέα απεργία αμέσως μετά το
διήμερο, το τελευταίο δεκαήμερο
του Σεπτέμβρη. Θα προτείνουμε
στις 21/9 να υπάρχει νέα απεργία
στην Υγεία κι αυτό να γίνει απόφαση
τόσο των ενώσεων γιατρών της
Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, όσο
και της ΟΕΝΓΕ. Και ανοίγουμε και
το ζήτημα της μάχης ενάντια στους
φασίστες. Θα προτείνουμε να προκηρυχθεί απεργιακή κινητοποίηση
και τη Δευτέρα 19/9, για να παρευρεθούμε όλοι στο συλλαλητήριο στη
δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο, τρία χρόνια μετά τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα και να διεκδικήσουμε ότι θα μπουν για πάντα στη
φυλακή. Φυσικά δεν ξεχνάμε την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Στη
σύσκεψη της πρωτοβουλίας Αθήνα
Πόλη Ανοιχτή που έγινε στην κατάληψη της Πρασά την περασμένη
Δευτέρα, πήραμε απόφαση να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους του Αγ.Όλγα – πολλοί από αυτούς είναι πρώην εργαζόμενοι του
Γενικού Πατησίων – και μαζί τους να
πάμε στο Γενικό Πατησίων που λειτουργεί μια κλινική και να διεκδικήσουμε ότι οι πρόσφυγες που ζουν
στην κατάληψη ακριβώς δίπλα θα
μπουν στο Γενικό Πατησίων.
Κατερίνα: Πρέπει να προχωρήσουμε σε απεργιακή κλιμάκωση.
Ξεκινάμε εμείς τον απεργιακό Σεπτέμβρη με την κινητοποίηση στις
9/10, την επόμενη μέρα αναμένεται χιλιαδες να διαδηλώσουμε ξανά στη ΔΕΘ αλλά να μην ξεχνάμε
ότι λίγες μέρες μετά απεργούν και
οι δάσκαλοι. Πρέπει να βγούμε με
κοινό μέτωπο υγειονομικών κι εκπαιδευτικών για να κερδίσουμε μαζικές προσλήψεις σε Παιδεία και
Υγεία. Να απαιτήσουμε όλα αυτά
που χρειάζονται για να έχουμε
σχολεία και νοσοκομεία για μας
και για τα χιλιάδες αδέρφια μας
τους πρόσφυγες. Να κόψουμε το
βήχα στους Άνθιμους που ενορχηστρώνουν επιθέσεις στις καταλήψεις στέγης προσφύγων. Πόλεις
ανοιχτές με σχολεία και νοσοκομεία ανοιχτά σε όλους αυτούς
τους ανθρώπους. Έχουμε την
πρόσφατη εμπειρία που ήθελαν να
κλείσουν το ΨΝΘ και με τους δικούς μας αγώνες σώσαμε και το
νοσοκομείο και τις δουλειές μας.
Η μάχη δεν έχει τελειώσει. Απεργιακή συνέχεια και οργάνωση από
τα κάτω. Πρέπει και οι συνδικαλιστές να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Όχι μόνο ψηφίσματα
αλλά δράση. Η βάση είναι αυτή
που μπορεί να μπει μπροστά και
να τους αναγκάσει.

Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 7
7 Σεπτέμβρη 2016, Νο 1239

Φροντίδα και όχι
“κέντρα κράτησης”
Συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας έκαναν την Πέμπτη 1 Σεπτέμβρη
πρόσφυγες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και Χίο απαιτώντας καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης και άνοιγμα των συνόρων.

Σύνταγμα, 30 Αυγούστου

Όχι στην Ισλαμοφοβία
“Κ

άτω τα χέρια απ’το
Μπουργκίνι η απελευθέρωση με βία δε θα γίνει"
και "τρομοκράτες είναι τα ΜΑΤ και ο
Ολάντ και ΟΧΙ οι γυναίκες του Ισλάμ", φώναξαν διαδηλώτριες και
διαδηλωτές, ντόπιοι και μετανάστες,
την Τρίτη 30/8 το απόγευμα έξω από
τη Γαλλική Πρεσβεία στο Σύνταγμα.
Τη συγκέντρωση κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ,
η Πακιστανική Κοινότητα, η LGBTQ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και είχε τη στήριξη της
Ένωσης Μουσουλμάνων Ελλάδος,
της Αιγυπτιακής Κοινότητας, της
Κοινότητας Σενεγάλης.
Από τις 7 το απόγευμα άρχισαν
να συγκεντρώνονται διαδηλωτές
στο Σύνταγμα, όπου άνοιξαν πανώ
της ΚΕΕΡΦΑ και της LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μοίραζαν κείμενα στους
περαστικούς, ενώ από την ντουντούκα διαβάζονταν το κείμενο που
κατήγγειλε το ρατσιστικό κατήφορο

της κυβέρνησης Ολάντ με την απαγόρευση του μπουργκίνι, καθώς και
την κυβέρνηση Τσίπρα που ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί στην περίφημη σύνοδο των χωρών του Νότου.

Παλεύουμε
Την παράσταση όμως έκλεψαν οι
νεαρές διαδηλώτριες της Πακιστανικής Κοινότητας που διαδήλωσαν
κρατώντας χαρτόνια με τα αιτήματά τους. Η Αρίμπα Νουρ εκπρόσωπος της Πακιστανικής Κοινότητας
δήλωσε: “Κανείς δεν έχει λόγο να
μας πει τι θα φοράμε. Χρειαζόμαστε έναν κόσμο χωρίς ρατσισμό
και παλεύουμε για αυτό. Είμαστε
ενάντια σε κάθε έναν που εξαναγκάζει τις γυναίκες να βγάλουν το
μπουργκίνι και θα παλέψουμε όλοι
μαζί για μία καλύτερη ζωή”.
“Αυτοί που κάνουν επεμβάσεις
στο Μαλί και την Αφρική είναι οι

Στο στόχαστρο μπήκαν για άλλη μία φορά
οι πρόσφυγες από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ
και του ΙΣΑ Γ. Πατούλη. Αυτή τη φορά οι συκοφαντίες του αφορούσαν τους πρόσφυγες
που εδώ και ένα μήνα πραγματοποιούν κατάληψη στο πρώην νοσοκομείο Πατησίων, χαρακτηρίζοντάς τους ως “υγειονομική βόμβα”
καθώς και στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων όπου, όπως είπε, υπάρχουν κρούσματα
ηπατίτιδας Α.
Οι δηλώσεις Πατούλη δεν είναι τυχαίες. Στα
μέσα Αυγούστου ο Μητσοτάκης και η ΝΔ άρχισαν να παίζουν το χαρτί του νόμου, της τάξης
και της ασφάλειας τα οποία η ΝΔ “δεσμεύεται
ότι ως κυβέρνηση θα αποκαταστήσει”, όπως
δήλωσε ο αρχηγός της ΝΔ. Αυτή η επιχείρηση
που παλιά ο Σαμαράς την έλεγε “ανακατάληψη των πόλεων”, χρησιμοποιεί όλα τα ρατσιστικά στερεότυπα κατά των μεταναστών και

πραγματικοί τρομοκράτες”, είπε ο
Πέτρος Κωνταντίνου συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ έξω από τη Γαλλική
Πρεσβεία. “Αυτοί είναι που σκοτώνουν παιδιά σαν τον Ομράν, σαν
τον Αϊλάν όταν προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα της ρατσιστικής Ευρώπης Φρούριο και έχουν
το θράσος να απαγορεύουν στις
μουσουλμάνες να φοράνε μπουργκίνι στις παραλίες. Είναι μία ρατσιστική πολιτική που χρειάζεται να
απορρίψουμε. Σε όλη την Ευρώπη
ξεσηκωνόμαστε ενάντια στην ισλαμοφοβία. Ενάντια στο ρατσισμό
λέμε όχι στην Ευρώπη Φρούριο,
τους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Είναι απαράδεκτο να αποφασίζει ένα κράτος ή
ένας δήμαρχος πως θα ντύνονται
οι γυναίκες. Απαιτούμε να σταματήσουν αυτές οι ρατσιστικές απαγορεύσεις”.

Όπως κατήγγειλε η ΚΕΕΡΦΑ με ανακοίνωσή της το απόγευμα της Πέμπτης “διμοιρίες ΜΑΤ έχουν απλωθεί πάνω στην Πλατεία Συντάγματος για να
εμποδίσουν πρόσφυγες από τα κάμπ που έφτασαν το απόγευμα για να κάνουν καθιστική ειρηνική διαμαρτυρία για τις άθλιες συνθήκες όπως κάνουν
και στην Θεσσαλονίκη. Διεκδικούν άσυλο, στέγη, υγεία και άνοιγμα των συνόρων. Καλούμε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την ΕΛΑΣ να σταματήσουν να παρεμποδίζουν την διεξαγωγή της εκδήλωσης και να απαιτούν να
φύγουν οι πρόσφυγες. Καλούμε τους εργαζόμενους και την νεολαία να στηρίξουν την κινητοποίηση των προσφύγων”.
“«Δεν είμαστε ευτυχισμένοι εδώ, ανοίξτε τα σύνορα» φώναξαν το πρωί της
Πέμπτης δεκάδες πρόσφυγες που συγκεντρώθηκαν από όλα σχεδόν τα καμπ
της Θεσσαλονίκης διαμαρτυρόμενοι για τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν εκεί. Προηγήθηκαν συνελεύσεις σε πολλά καμπ όπου πάρθηκε η απόφαση για διαμαρτυρία στην πόλη” αναφέρει ανταπόκριση του alter thess.
Συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποίησαν πρόσφυγες στη Λέσβο και
τη Χίο με κύριο αίτημα τη μεταφορά τους στην Αθήνα και το άνοιγμα των συνόρων. Στη Λέσβο, οι πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Σαπφούς
φωνάζοντας «freedom – freedom» και στη συνέχεια έκαναν πορεία στον παραλιακό κεντρικό δρόμο. Στη Μόρια την περασμένη Κυριακή οι πρόσφυγες
ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες αφού σε ένα χώρο
για 2.000 ανθρώπους ζουν αυτή τη στιγμή 3.500.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Realnews ο Γιάννης Μουζάλας αναφέρει ότι θα «μεταφερθούν στην ενδοχώρα όσοι πήραν το δικαίωμα να μην επιστρέψουν στην Τουρκία, τα κακοποιά στοιχεία σε προαναχωρησιακά κέντρα
και εάν χρειαστεί όλοι οι «μονοί» πρόσφυγες (χωρίς οικογένεια) «καθ' υπόθεση παράνομοι μετανάστες».
Παράνομη είναι η
Ένωση Αφρικανών Γυναικών
πολιτική της κυβέρνηΤο 5ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης και Πολιτισης και της ΕΕ που
σμού διοργανώνει το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη
κλείνει τα σύνορα και
στην Πλατεία Κυψέλης, από τις 5.30 μ.μ., η
πετά χιλιάδες ανθρώΕνωση
Αφρικανών Γυναικών. Όπως αναφέπους στον πάτο της
ρουν
στο
κάλεσμα πρόκειται για “μια εκδήΜεσογείου, είναι η
λωση
συνάντησης
πολιτισμών, μια γιορτή
απάντηση του αντιραενίσχυσης της αλληλεγγύης στα θύματα της
τσιστικού κινήματος,
φτώχειας και του πολέμου. Μια συνάντηση
που μαζί με τους πρόδιεκδίκησης δικαιωμάτων των μεταναστώνσφυγες συνεχίζεται
τριών στην Ελλάδα και αντίστασης στον κοικαι δυναμώνει σε όλη
νωνικό αποκλεισμό και τον ρατσισμό”. Το
την Ευρώπη απαιτώνφεστιβάλ
θα περιλαμβάνει συζήτηση, θέατας ανοιχτά σύνορα
τρο,
μουσική
και παραδοσιακή κουζίνα από
και ανοιχτές πόλεις
την Αφρική.
για όλους.

STOP στα ρατσιστικά ψέματα
ανακαλύπτει “τρομοκράτες” μέσα στις γειτονιές της Αθήνας. Με αυτό το σχέδιο συντάχθηκε βέβαια και ο Τόσκας ο οποίος μιλώντας
στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm και αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε ο διοικητής της Τροχαίας Αθηνών Γιώργος Διαμαντόπουλος τόνισε ότι “η κυβέρνηση επιχειρεί να
σπάσει τα «αποστήματα» που υπάρχουν στις
διάφορες περιοχές και ειδικά στα Εξάρχεια”.
Ο Πατούλης είναι διπλά προκλητικός.
Όταν τον περασμένο Μάρτη πήρε αγκαζέ
την Μαριάννα Βαρδινογιάννη, το Σάκη Ρουβά
και Μητροπολίτες και πήγε στο Λιμάνι του
Πειραιά όπου εμβολίασε μικρά παιδάκια
μπροστά στις κάμερες, δε φρόντισε καν να
αφήσει πίσω του έναν παιδίατρο να τα παρακολουθήσει με αποτέλεσμα να ανεβάσουν

πυρετό και να κινδυνέψει η ζωή τους.
«Αναπαράγοντας το γνωστό πια ρατσιστικό “επιχείρημα” περί υγειονομικής βόμβας,
επιτίθεται στην κατάληψη που στεγάζει περίπου 160 πρόσφυγες μεταξύ των οποίων και
40 παιδιά. Είναι απορίας αξίον η ηγεσία του
ΙΣΑ να καταγγέλλει τις συνθήκες διαβίωσης
εκεί, ενώ δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το
γεγονός ότι οι χιλιάδες των προσφύγων παραμένουν χωρίς ιατρική φροντίδα όλους αυτούς τους μήνες που βρίσκονται στη χώρα
μας», καταγγέλουν οι γιατροί, νοσηλευτές
και εργαζόμενοι της ΚΕΕΡΦΑ Υγείας. «Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να δήλωσε ότι οι
πόρτες των νοσοκομείων είναι ανοιχτές για
τους πρόσφυγες αλλά για να φτάσει κανείς
πρέπει να προσκομιστεί με ΕΚΑΒ και φυσικά

με τη συνοδεία της αστυνομίας, λες και πρόκειται για εγκληματίες...
Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν είναι
απειλή για τη δημόσια υγεία. Η πραγματική
απειλή για τη δημόσια υγεία είναι οι εγκληματικές περικοπές που γίνονται, τα κλεισίματα τμημάτων και νοσοκομείων, οι τεράστιες
ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και
σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Απειλή για τη δημόσια υγεία είναι τα Μνημόνια και αυτοί που
τα εφαρμόζουν.
Το εργατικό κίνημα στην υγεία αλλά και συνολικότερα είναι το μόνο που μπορεί μέσα
από τους συλλογικούς του αγώνες να στήσει
ξανά το ΕΣΥ στα πόδια του για να παρέχει
πραγματικά δημόσια και δωρεάν υγεία σε
όλους, ασφαλισμένους και μη, μετανάστες και
πρόσφυγες».

Κατερίνα Θωίδου
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3 χρόνια από τη δολοφονία του Π. Φύσσα

Πανελλαδικός αντιφασιστικός ξεσηκωμός 17Σ
Ύ

στερα απ' την ανακοίνωση της κυβέρνησης για την μεταφορά περίπου 2.000 προσφύγων στην Κρήτη, μέσα στον
Νοέμβρη, αφεντικά, φασίστες και κάθε λογής ρατσιστές προσπάθησαν να μας πείσουν ότι δεν χωράνε και θα πρέπει να τους
“διώξουμε”.
Στο Τυμπάκι στο Δ.Σ. του Δήμου Φαιστού, στην συνάντηση
φορέων και κατοίκων για το προσφυγικό, επίσημος καλεσμένος
ήταν ο Γιώργος Σπυρόπουλος, περιφερειακός σύμβουλος της
Χρυσής Αυγής και επικεφαλής της στην Κρήτη. Προφανώς τέτοιοι ισχυρισμοί είναι αστείοι αν αναλογιστούμε ότι πάνω από
3.000.000 τουρίστες μένουν στην Κρήτη κάθε καλοκαίρι, χωρίς
αυτό να σημαίνει όμως ότι η ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία, παράλληλα με την κατοχύρωση όλων των δημοκρατικών
δικαιωμάτων τους, θα συμβεί αυτόματα.

Στις 17 Σεπτέμβρη, συμπληρώνονται 3 χρόνια απ’ τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα δια χειρός του μαχαιροβγάλτη Ρουπακιά
της ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής Όπως τότε, έτσι
και σήμερα οργανώνουμε με κάθε μέσο την επιτυχία της αντιφασιστικής συγκέντρωσης στις 11.30πμ στα Λιοντάρια. Με παρεμβάσεις σε σχολές, γειτονιές, χώρους δουλειάς, αναρτήσεις πανό
θα καλέσουμε το αντιφασιστικό κίνημα ξανά στους δρόμους, όχι
για να τιμήσουμε απλά έναν αντιφασίστα αλλά για να απαιτήσουμε μαζικά ότι οι χρυσαυγίτες δολοφόνοι θα μπουν ισόβια στη φυλακή και να στείλουμε το μήνυμα ότι οι πρόσφυγες είναι στην
πράξη καλοδεχούμενοι, διεκδικώντας από το κράτος και τους
κατα τόπους δήμους να αναλαμβάνουν τη φιλοξενία τους και όχι
να αγκαλιάζονται με τους φασίστες δολοφόνους.

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΝΕΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΙΛΙΟΝ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΟΜΟΝΟΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΝΕΑ
ΣΜΥΡΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Με προσυγκεντρώσεις στο Κερατσίνι 17 Σεπτέμβρη
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
πλ. Γαρδένιας, 4μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΒΥΡΩΝΑΣ
Μετρό Ευαγγελισμού, 4.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τραμ Αγίας
Φωτεινής, 4μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Μετρό Ελληνικού, 4μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Σταθμός Δουκίσσης
Πλακεντίας, 4.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μετρό, 4.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΗΣΑΠ, 4.30μμ

(καλεί η ΕΛΜΕ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ, 11.30ΠΜ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 6ΜΜ
ΞΑΝΘΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 12ΜΕΣ
ΒΟΛΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7ΜΜ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ, 6ΜΜ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 6ΜΜ

ξόρμηση πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο 3/9 το πρωί, η ΚΕΕΡΦΑ Κερατσινίου και η Εργατική Αλληλεγγύη στη γειτονιά του Παύλου
Φύσσα που θα υποδεχτεί το συλλαλητήριο στις 17 του μήνα!
Κάναμε περιοδεία στην Οδό Παύλου Φύσσα. Μιλήσαμε με κόσμο της γειτονιάς που περνούσε και μπαίναμε στα μαγαζιά. Είχαμε σημαίες της ΚΕΕΡΦΑ και ντουντούκα που φώναζε αντιφασιστικά συνθήματα και καλούσε στο
τριήμερο που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στη μνήμη του Παύλου Φύσσα. Για αρκετή ώρα μοιράζαμε προκηρύξεις και συζητήσαμε τόσο για τη μάχη ενάντια
στους φασίστες και τη δική της Χρυσής Αυγής όσο και για τη μάχη ενάντια
στα μνημόνια του Τσίπρα για το ανέβασμα στη ΔΕΘ και τη συμπαράσταση
στους πρόσφυγες. Η ανταπόκριση ήταν συναρπαστική. Πολλοί είπαν πως θα
έρθουν στο συλλαλητήριο στις 17/9, ενώ δώσαμε και 14 φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης.

Παναγιώτης Ζουγανέλης

Τ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΜΟΝΟΙΑ
Έξοδος Πειραιώς, 4.30μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΟΔΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12ΜΕΣ
ΠΑΤΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11ΠΜ
ΧΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 11ΠΜ

Ε

ΑΝΩ ΛΙΟΣΑ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Συγκεντρώσεις παντού

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
πλατεία Δημαρχείου, 4.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
κεντρική πλατεία, 4.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΜΕΤΡΟ, 4.30μμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΣΑΠ, 4.30μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
πλατεία Τζάντε, 4.30μμ
(Πετρουπολέως)

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΗΣΑΠ, 4.30μμ

ΙΛΙΟΝ
κεντρική πλατεία, 4.30μμ

Λεωφορεία για την
Οδό Παύλου Φύσσα
στην Αμφιάλη Κερατσινίου:
Από Ομόνοια (Μενάνδρου)
Β18 στάση Ρομάντζο
και Γ18 στάση Μακρυγιάννη.
Από Σταθμό ΗΣΑΠ Πειραιά:
Νο 824, 825, 826 στάση Ρομάντζο.

ην Πέμπτη 1 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή συνάντηση της πρωτοβουλίας «Αθήνα πόλη ανοιχτή, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες» στο 5ο Λύκειο της Πρασσά με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και νοσοκομειακών γιατρών.
Συζητήθηκε το θέμα της ένταξης των παιδιών των προσφύγων στα δημόσια σχολεία που παρά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας ακόμα παραμένει στα χαρτιά, καθώς και το ζήτημα των ρατσιστικών δηλώσεων του
προέδρου του ΙΣΑ, Πατούλη περί υγειονομικής βόμβας στο πρώην Γενικό
Πατησίων.
Η συνάντηση κατέληξε σε προγραμματισμό δράσεων για τη διεκδίκηση της
στέγασης των προσφύγων μέσα στις πόλεις και την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, για να ανοίξουν χώροι φιλοξενίας και να προχωρήσουν οι διαδικασίες
παροχής ασύλου και δωρεάν μετακίνησης και άνοιγμα συνόρων. Επίσης αποφάσισε την κλιμάκωση της πάλης με τα συνδικάτα της εκπαίδευσης για μαζικούς διορισμούς και τάξεις υποδοχής τώρα, για να μπορέσει το δημόσιο σχολείο της γειτονιάς να μορφώσει όλα τα παιδιά και τα προσφυγόπουλα χωρίς
διακρίσεις. Αποφασίστηκε ακόμα να δοθεί στήριξη στην κατάληψη στέγης
προσφύγων στο πρώην Γενικό Πατησίων και ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων το επόμενο διάστημα στο χώρο των νοσοκομειακών γιατρών και στη γειτονιά και συμμετοχή στο αντιφασιστικό τριήμερο 17,18,19 Σεπτέμβρη στα τρία
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα με προσυγκέντρωση στην Ομόνοια (έξοδος Μετρό) 4.30 μμ για το συλλαλητήριο στο Κερατσίνι στις 17/9.

Ο

ι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας οργανώνουμε το Σάββατο 17/9 οργανωμένο κατέβασμα στο Κερατσίνι με
προσυγκέντρωση στις 4.30μμ στην Ομόνοια στην έξοδο της Πειραιώς.
Ειδικά στην γειτονιά των Πετραλώνων, όπου οι φασίστες της Χρυσής Αυγής είχαν δολοφονήσει πριν τον Φύσσα τον Σαχζάτ Λουκμάν, θέλουμε να
στείλουμε το μήνυμα ότι πλέον οι αντιφασίστες είναι που κάνουν κουμάντο.
Τις επόμενες ημέρες σκοπεύουμε να δημοσιοποιήσουμε την προσυγκέντρωση με αφισοκόλληση και μοίρασμα προκήρυξης σε εργατικούς χώρους και
πλατείες. Επίσης είμαστε σε επικοινωνία με κόσμο της γειτονιάς που έχουμε
γνωρίσει από αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές δράσεις και σκοπεύουμε να
απευθύνουμε επίσημο κάλεσμα στην τοπική ΕΛΜΕ και στο Διδασκαλικό Σύλλογο για να πάρουν απόφαση να συμμετέχουν με το πανώ τους. Στους στόχους μας είναι να καλέσουμε και συναγωνιστές από όλη την αριστερά πχ
από τη ΛΑΕ, καθώς και τις εργαζόμενες στον Παιδικό Σταθμό «Αργέντειος Παιδική Στέγη» στα Πετράλωνα, που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας για
να μην κλείσει και να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους.

Δημήτρης Τσώλης

Η δίκη της Χρυσής Αυγής
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Οργανωμένη συμμορία οι δολοφόνοι του Φύσσα

Π

αρουσία δύο μόνο κατηγορούμενων
την πρώτη μέρα και ενός τη δεύτερη,
ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ, Αναστάσιος Τσολακίδης, κατά την 80η (5/9) και 81η (6/9) συνεδρίαση της
δίκης της Χρυσής Αυγής. Ο μάρτυρας δεν κατάφερε να κλείσει τα χαώδη κενά και τις αντιφάσεις που είχε ανοίξει η εξέτασή του πριν τη
διακοπή του καλοκαιριού. Eπιβεβαίωσε με την
κραυγαλέα προσπάθειά του να μην συνεισφέρει τίποτα στη διαδικασία το πόσο κραυγαλέα
προσπάθησε η αστυνομία να επιτρέψει στους
φασίστες τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Ακολούθησε ο σχολιασμός των καταθέσεων
των τελευταίων 9 μαρτύρων (Μαντάς, Κοντονικόλας, Ξυπόλητος, Χατζησταμάτης, Ρουπακιά,
Χατζηευστρατίου, Βίντσης, Χρηστίδης, Τσολακίδης).
Η Πολιτική Αγωγή τόνισε την τεράστια σημασία της κατάθεσης του Δ. Χατζησταμάτη, του ειδικού φρουρού που βρέθηκε μάρτυρας της επίθεσης εκτός υπηρεσίας και επιχείρησε να παρέμβει ειρηνευτικά. Ο μάρτυρας τόνισε ότι δεν
υπήρξε αφορμή για «τσακωμό». Η μία ομάδα
ήταν ξεκάθαρα αποτελούμενη από χρυσαυγίτες.
Δεν είχαν τις ίδιες διαθέσεις οι δύο ομάδες, με
την παρέα Φύσσα να θέλει απλώς να φύγει και
τους χρυσαυγίτες να είναι επιθετικοί. Ο συσχετισμός ήταν συντριπτικός σε βάρος της παρέας
του Φύσσα. Η επίθεση ήταν συντεταγμένη, με το
ποδοβολητό και το παράγγελμα (που ο μάρτυρας επανειλημμένα περιέγραψε) να το δείχνουν
αυτό. Ο Χατζησταμάτης κατέθεσε ότι και οι 30
χρυσαυγίτες συμμετείχαν στην επίθεση, καθένας
απ’ τη θέση του και με το ρόλο του, καταρρίπτοντας οποιαδήποτε υπόνοια «συμπλοκής» δύο
ατόμων. Τέλος, συνεισέφερε στην εικόνα της εγκληματικής απραξίας της αστυνομίας.
Η Πολιτική Αγωγή έκρινε σημαντικότατη επίσης την κατάθεση της Χ. Ρουπακιά, αδελφής
του δολοφόνου. Μια υποστηρίκτρια της Χρυσής Αυγής, ήρθε στο δικαστήριο «διαβασμένη»
και προετοιμασμένη να δώσει απαντήσεις που
θα «δικαιολογούσαν» τον αδελφό της και θα
κάλυπταν και κάποια άλλα μέλη της Νίκαιας,
όμως δεν μπόρεσε να αποκρύψει το σημείο
κλειδί της επίθεσης: το τάγμα εφόδου συγκροτήθηκε στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης

Συγκέντρωση στα Δικαστήρια
Με μεγάλη και δυναμική συγκέντρωση ξαναξεκίνησε η δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο τη Δευτέρα 5 Σεπτέμβρη. Συμμετείχαν η ΚΕΕΡΦΑ, η ΟΡΜΑ, η LGBTQ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
ΣΕΚ, το Σωματείο Εκτάκτων Υπ.Πο., ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας-Πειραιά και δεκάδες ακόμα αντιφασίστριες και αντιφασίστες. Μετά τη συγκέντρωση οι διαδηλωτές μπήκαν στην αίθουσα ως ακροατήριο, όπου για μια ακόμη φορά οι φασίστες, ανεπιτυχώς,
προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλίμα φόβου και εντάσεις με προκλήσεις και ομοφοβικά
σχόλια. Η παρουσία στο δικαστήριο τη Δευτέρα έδειξε ότι έτσι πρέπει να συνεχιστεί στις
δικασίμους όλου του μήνα: 9/9, 12/9, 13/9, 19/9, 23/9, 27/9 στο Εφετείο και 8/9 στον Κορυδαλλό.
Η κινητοποίηση αυτή αποτέλεσε την καλύτερη αφετηρία για τα μεγάλα αντιφασιστικά
ραντεβού του επόμενου διαστήματος: το αντιφασιστικό τριήμερο δράσεων στην επέτειο
των 3 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα (διαδήλωση στο Κερατσίνι στις 17 Σεπτέμβρη, συναυλία Rap Monsters στον ΟΛΠ στις 18 Σεπτέμβρη και συγκέντρωση στο Εφετείο στη δικάσιμο της 19 Σεπτέμβρη) και τη διεθνή συνάντηση κατά του ρατσισμού και του
φασισμού στις 15-16 Οκτώβρη.

της Χρυσής Αυγής στην Καισαρείας στη Νίκαια
(δηλαδή όχι στο σημείο της επίθεσης), και αυτό έγινε μέσα στη νύχτα, σε χρόνο-ρεκόρ, με
τηλεφωνήματα και χωρίς να δοθεί εξήγηση για
το τι μέλλει γενέσθαι ούτε στον ίδιο το Ρουπακιά. Αδιαμφισβήτητα, τα στελέχη και τα μέλη
που κινητοποιήθηκαν ήταν εκπαιδευμένα για
μια τέτοιου είδους επιχείρηση και αποφασισμένα να τη φέρουν σε πέρας γρήγορα και αποτε-

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 3 Σεπτέμβρη στο κέντρο προσφύγων στις
Θερμοπύλες.
Η κινητοποίηση είχε στόχο την υπεράσπιση των 500
περίπου προσφύγων που μένουν στο χώρο ενάντια
στους ναζί δολοφόνους της Χρυσής Αυγής που την ίδια
μέρα καλούσαν την ετήσια πατριδοκάπηλη φασιστοσύναξή τους 400 μέτρα μακριά, μπροστά στο άγαλμα του
Λεωνίδα. Οι αλληλέγγυοι αντιφασίστες της Λαμίας έδωσαν δυναμικό παρόν και περιφρούρησαν τον χώρο για
οκτώ ώρες μέχρι που οι φασίστες αποχώρησαν.
Κατακραυγή προκάλεσε η μετάδοση, την επόμενη
μέρα το πρωί, της ρατσιστικής ομιλίας του φύρερ Μιχαλολιάκου στις Θερμοπύλες μέσα από τη συχνότητα
της ΕΡΤ1. Για άλλη μια φορά, κι ενώ δεν βρέθηκε ούτε ένα λεπτό τηλεοπτικού χρόνου για την αντιφασιστική συγκέντρωση, η διοίκηση της ΕΡΤ επέλεξε να γίνει
το πλυντήριο των νεοναζί δολοφόνων.

λεσματικά.
Η Πολιτική Αγωγή σχολίασε επίσης το σημείο (λεπτομέρεια, θα ήλπιζε η ίδια) της κατάθεσής της που συμπληρώνει την εικόνα: «αυθόρμητα» πληκτρολόγησε «επίθεση Αμφιάλη»
για να δει τι γράφουν στο internet, αμέσως
αφότου μίλησε στο τηλέφωνο με το Ρουπακιά.
Τέλος, σχολιάστηκε το ότι «απλοί υποστηρικτές» βρέθηκαν σε πάνω από 30 φωτογραφίες

Η υπόθεση της επίθεσης στον Ελεύθερο
Κοινωνικό Χώρο «Συνεργείο» της Ηλιούπολης στις 10/7/13 ξαναήρθε στην επιφάνεια
μετά την ομόφωνη άρση ασυλίας των βουλευτών Λαγού και Μίχου στις 31/8/16. Οι
βουλευτές ηγούνταν της μηχανοκίνητης
επίθεσης με λοστούς και κοντάρια, κατά
την οποία κατέστρεψαν το «Συνεργείο»,
χτύπησαν τον εκμισθωτή του χώρου και
έθεσαν σε κίνδυνο τα παιδιά που είχαν
εκείνη την ώρα μάθημα αγγλικών.
Το ότι ο Λαγός οργάνωσε, συμμετείχε
αλλά και καθοδηγούσε την επίθεση αποκαλύπτεται από τη χρήση του βουλευτικού
του αυτοκινήτου, αλλά κυρίως από τα sms
που αντάλλαξε με άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Στα μηνύματα αυτά φαίνεται η ιεραρχική οργάνωση της Χρυσής
Αυγής, με το Λαγό, ως περιφερειάρχη, να
δίνει εντολές στα στελέχη, ενώ ακόμα πιο

εκδηλώσεων της Χρυσής Αυγής φορώντας
μπλουζάκια με διακριτικά, ο δε Ρουπακιάς ομιλητής σε κάποιες, κι αυτό, όσο κι αν είχε προετοιμαστεί, δεν μπόρεσε να μην το παραδεχτεί
στο δικαστήριο.
Ο σχολιασμός των καταθέσεων των αστυνομικών Δ. Βίντση και Α. Τσολακίδη είχε δυο κέντρα: πρώτο, την εγκληματική αδιαφορία και
αδράνεια της αστυνομίας και των ίδιων προσωπικά (το οποίο επεκτάθηκε και στην απροθυμία τους να καταθέσουν το οτιδήποτε στο
δικαστήριο, κάνοντας επωδό τους τη φράση
«δε θυμάμαι») και δεύτερο, την άνεση, έως και
ασφάλεια, που ένιωθε το τάγμα εφόδου να
δράσει παρουσία της αστυνομίας, αποτέλεσμα αναμφίβολα της παραπάνω αδράνειας αλλά και της μεταχείρισης που είχαν οι χρυσαυγίτες όλο το προηγούμενο διάστημα (βλέπε
ακαταδίωκτο σε προηγούμενες επιθέσεις που
κλιμακώνονταν ολοένα και περισσότερο το
2013).
Οι τέσσερις φίλοι του Φύσσα (Ν. Μαντάς, Μ.
Ξυπόλητος, Η. Κοντονικόλας, Ν. Χατζηευστρατίου) επιβεβαιώνουν την περιγραφή της συντονισμένης και απρόκλητης επίθεσης. Και οι τέσσερις συνθέτουν, ο καθένας από τη δική του
οπτική γωνία ανάλογα με το αν έτρεξε προς
τους γύρω δρόμους ή αν έμεινε μαζί με το
Φύσσα, την εικόνα μιας επίθεσης που δεν έγινε ούτε μέσα στην καφετέρια, ούτε ακριβώς
απ’ έξω από τους πρώτους χρυσαυγίτες, ούτε
στους φίλους του Φύσσα που χτυπήθηκαν για
να κερδηθεί χρόνος. Ήταν μια ενιαία επίθεση
που έγινε στον Παύλο Φύσσα στοχευμένα και
της οποίας κάθε επιμέρους βήμα έχτιζε την
ολοκλήρωσή της με το χτύπημα του Ρουπακιά.
Τέλος, ο μάρτυρας Χ. Χρηστίδης δεν κατέθεσε απολύτως τίποτα, διότι το κατάστημά
του ήταν κλειστό την ώρα της επίθεσης, ωστόσο η Πολιτική Αγωγή, όπως και στο παρελθόν
με άλλη καταστηματάρχισσα, σχολίασε ότι η
δυσκολία τους να καταθέσουν έχει κι έναν άλλο λόγο: το φόβο που προκάλεσε στην τοπική
κοινωνία η επίμονη αδράνεια της αστυνομίας
και τις επόμενες μέρες.
Στην επόμενη δικάσιμο (8/9) θα καταθέσει η
αδελφή του Παύλου Φύσσα, Ειρήνη Φύσσα.

Αφροδίτη Φράγκου

Βρέθηκε η «χαμένη δικογραφία»
για την επίθεση στο Συνεργείο
καθαρά φαίνεται το οργανωμένο της επίθεσης (μηνύματα στα οποία ο Λαγός ρωτάται
αν χρειάζονται κι άλλα άτομα, μηνύματα με
μέρες και ώρες επίθεσης κλπ).
Η επίθεση έγινε στην περίοδο της κορύφωσης της φασιστικής βίας, 2 μήνες πριν
την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Μας θυμίζει ότι οι φασίστες ουδέποτε «φόρεσαν γραβάτες», ούτε σταμάτησαν να
χρησιμοποιούν τα «μπράτσα», όπως ομολόγησε ο τρομαγμένος Κουκούτσης πέρσι το
Νοέμβριο τότε που η δίκη άρχιζε να προχωράει και αποτελούσε, πάλι με δικά του
λόγια, «βραχνά».

Μας θυμίζει επίσης την πίεση που χρειάζεται να μπει στο δικαστικό σύστημα και
στους διωκτικούς μηχανισμούς για να φτάσουμε στην καταδίκη των νεοναζί. Σύμφωνα με τα λόγια του Τάκη Ζώτου, δικηγόρου
της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής: «Η χτεσινή, ομόφωνη άρση της
βουλευτικής ασυλίας Λαγού και Μίχου […]
αποτελεί ένα θετικό βήμα στη μάχη για την
καταδίκη των νεοναζί. […] Μια δικογραφία,
που αρχικά τέθηκε στο αρχείο αγνώστων
δραστών, ανασύρθηκε και στη συνέχεια
“χάθηκε”, βρήκε τελικά το δρόμο της στη
Βουλή και – ελπίζουμε πια – και στο ακροατήριο».

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1239, 7 Σεπτέμβρη 2016

Μ

ετά από ένα καλοκαίρι όπου όλα τα μέτωπα
παρέμειναν ανοιχτά, το πανελλαδικό πανεργατικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο
10 Σεπτέμβρη στις 6μ στο Άγαλμα Βενιζέλου ανοίγει
το χορό των κινητοποιήσεων για ένα «καυτό» φθινόπωρο ανατροπής των επιθέσεων που ετοιμάζουν κυβέρνηση και κουαρτέτο.
Ο Τσίπρας ανεβαίνει στη ΔΕΘ και ετοιμάζεται να
σερβίρει ένα τρίτο παραμύθι μετά το «πρόγραμμα της
Θεσσαλονίκης» και το «παράλληλο πρόγραμμα» των
προηγούμενων χρόνων. Το νέο παραμύθι έχει να κάνει με τα 246 εκατομμύρια από τις τηλεοπτικές άδειες
που θα πάνε…μέχρι τελευταίο ευρώ στους φτωχούς.
Ποιος όμως πιστεύει μια κυβέρνηση που έχει κατρακυλήσει σε κάθε επίπεδο, ενώ προχωρά στην υλοποίηση του τρίτου και χειρότερου Μνημονίου;
Ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια καλεί σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στο πλευρό των
σωματείων που θα γεμίσουν με διαδηλωτές τους
δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μια μικρή γεύση από
τις συμμετοχές μπορείτε να πάρετε στις διπλανές
στήλες με τις δηλώσεις συνδικαλιστών και εργαζόμενων που ετοιμάζουν την πανεργατική κινητοποίηση.
Η φετινή διαδήλωση στη ΔΕΘ δίνει την ευκαιρία
να συνδεθούν οι αγώνες όλου του προηγούμενου
διαστήματος που όχι μόνο δεν κόπασαν, αλλά κλιμακώνονται παρά την προπαγάνδα από τα κυβερνητικά
«παπαγαλάκια» που λέει ότι «τίποτα δεν κινείται».
Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία ξεκινούν τις κινητοποιήσεις της ΔΕΘ μια μέρα πριν με απεργιακό
συλλαλητήριο την Παρασκευή 9/9 που θα δώσει τον
τόνο και για τη διαδήλωση του Σαββάτου. Εκεί θα
βρεθούν και οι εκπαιδευτικοί. Η ΔΟΕ ετοιμάζεται για
την απεργία στις 15 Σεπτέμβρη με αίτημα να γίνουν
μαζικοί διορισμοί στα σχολεία. Το Σάββατο το πρωί
δίνει συνέντευξη Τύπου στην ΕΔΟΘ στις 10.30πμ,
ενώ μία ώρα μετά καλούν συγκέντρωση οι Διδασκαλικοί Σύλλογοι.

Θα βρεθούν εκεί
Στη διαδήλωση θα βρεθούν και οι εργαζόμενοι του
ΟΑΣΘ που πάλεψαν για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους μέσα στο καλοκαίρι, ενώ ο αγώνας τους
άνοιξε το ζήτημα για δημόσια συγκοινωνία στη συμπρωτεύουσα. Εκεί θα είναι οι εργαζόμενοι του ΟΛΘ
που έρχονται από τον ένα μήνα απεργία μαζί με
τους συναδέλφους τους από τον Πειραιά ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών και τη διάλυση
των εργασιακών σχέσεων τους. Εκεί και οι εργαζόμενοι του Μαρινόπουλου και των Λιπασμάτων Καβάλας που δίνουν μάχη απέναντι στα «κανόνια» των
κομπιναδόρων και τις απολύσεις. Οι εργαζόμενοι
στην ΕΥΑΘ, στη ΔΕΗ, στις συγκοινωνίες που συγκρούονται με τα κοράκια των ιδιωτικοποιήσεων. Oι
εργαζόμενοι από τους Δήμους και οι εργαζόμενοι
από την ΕΡΤ μετά το κάλεσμα των Ομοσπονδιών
τους. Λεωφορεία με πρωτοβουλία των συνδικάτων
ξεκινούν από πολλές πόλεις: την Αθήνα, την Πάτρα,
την Έδεσσα, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη κ.α.
Μαζί με τους εργαζόμενους θα διαδηλώσουν και οι
πρόσφυγες που θέλουν να συνδεθούν με τους εργατικούς αγώνες για να συγκρουστούμε ενωμένοι με το
ρατσισμό, τα κλειστά σύνορα, τους πνιγμούς βρεφών
και μητέρων στα νερά του Αιγαίου εξαιτίας της αιματοβαμμένης συμφωνίας ΕΕ-Τσίπρα και Τουρκίας.
Ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια δίνει τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή για μαζική παρουσία
στο συλλαλητήριο με περιοδείες, αφισοκόλληση και
ενημερωτικές συσκέψεις. Για να δηλώσετε συμμετοχή καλέστε στα 6984624069, 6975885649 και
6972724130. Από την Αθήνα θα αναχωρήσουν λεωφορεία από το Μουσείο, στις 8πμ το πρωί του Σαββάτου 10 Σεπτέμβρη.

Νεκτάριος Δαργάκης

Ξεκινάει ένα σκληρό φθινόπωρο

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναχώρηση
από Αθήνα,
Μουσείο 8πμ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ Α

H

διαδήλωση στην Έκθεση παραδοσιακά είναι η έναρξη της
χρονιάς από την πλευρά του κινήματος. Φέτος έχει μια ξεχωριστή σημασία γιατί βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά την καινούργια
κυβέρνηση. Όλες οι υποσχέσεις που μπορεί να δίνανε έχουν μετατραπεί σε ένα τρίτο χειρότερο Μνημόνιο.
Ο χώρος της Υγείας αντιμετωπίζει προβλήματα με τις περικοπές, την έλλειψη χρηματοδότησης και τις δραματικές ελλείψεις
προσωπικού. Αυτές οι συνθήκες μας αναγκάζουν να είμαστε στην
πρώτη γραμμή του αγώνα. Ταυτόχρονα, ανοίγει το μεγάλο ζήτημα
με τα ειδικά μισθολόγια που απειλεί να μειώσει κι άλλο τις αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών.
Η προσπάθεια που κάνουμε εμείς μέσα στα νοσοκομεία που βρισκόμαστε, αλλά και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙΘ είναι
να συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της Παρασκευής 9 Σεπτέμβρη και στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Η επιτυχία των δύο κινητοποιήσεων θα δώσει τη δυνατότητα για κλιμάκωση, θα καθορίσει
τους αγώνες του επόμενου διαστήματος για να έχουμε ένα «καυτό» Σεπτέμβρη από άποψη κινήματος.

Γιάννης Κούτρας, γιατρός, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ

ΕΥΑΘ

ΛΙΜΑΝΙΑ

Ε
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ίναι καλό να μαζευτεί κόσμος από
πολλά σημεία αντίστασης. Να μην
είμαστε οι ίδιοι και οι ίδιοι στη διαδήλωση. Πρέπει να γενικευτεί το μέτωπο
απέναντι σε αυτά που ετοιμάζουν. Για
άλλη μια φορά μεθοδεύεται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Είμαστε σε επαφή
με όλες τις συλλογικότητες και τις κινήσεις που παλεύουν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο για να αντισταθούμε.
Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο κάθε χρόνο. Δεν έχουμε καταφέρει να
πούμε ότι «τώρα μπορούμε να ηρεμήσουμε, πέρασε ο κίνδυνος». Ο αγώνας
του νερού συνεχίζεται. Θα τριγυρίσουμε στους χώρους δουλειάς και θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους για να
υπάρχει μαζική συμμετοχή, ενώ πριν
από το συλλαλητήριο του Σαββάτου θα
γίνει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να συντονίσει καλύτερα την
παρέμβασή μας.

α συμμετέχουμε στις κεντρικές εκδηλώσεις και τη διαδήλωση που ετοιμάζουν τα συνδικάτα στη ΔΕΘ. Είμαστε
αμετακίνητοι στις θέσεις μας ενάντια στο ξεπούλημα των λιμανιών και υπέρ των εργασιακών σχέσεων. Δεν μπορεί να
υπάρχει λιμάνι χωρίς πραγματικές εργασιακές σχέσεις. Η
διαδικασία της πώλησης βρίσκεται στον αέρα. Οι κινητοποιήσεις μας τους αυξάνουν τα προβλήματα που έχουν. Πώς να
δικαιολογήσουν το ξεπούλημα μιας κερδοφόρας επιχείρησης
με εκατομμύρια στα αποθεματικά της; Πώς να το δικαιολογήσουν όταν κανένας δεν αναλαμβάνει δεσμεύσεις για τις επενδύσεις που μπορεί να κάνει ένα δημόσιο λιμάνι; Σε ποιον
μπορούν να το χαρίσουν;
Εμείς συνεχίζουμε να τονίζουμε, όπως κάναμε και όλο το
προηγούμενο διάστημα στους αγώνες για τα λιμάνια του
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, ότι ο αγώνας δεν είναι συντεχνιακός. Είναι αγώνας για τα εργατικά δικαιώματα, για τις
συμβάσεις, για αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας και μισθούς
για όλους, όχι μόνο για μας. Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη
διάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με το διευθυντικό δικαίωμα. Θα οργανώσουμε περιοδείες στο λιμάνι για
να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι στην
κινητοποίηση των σωματείων.

Φανή Γουργούρη, πρόεδρος διοικητικών

Ζώης Πολυζωίδης

α συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη
γιατί είμαστε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζει και αυτή η κυβέρνηση. Είμαστε ενάντια στα νέα μέτρα που φέρνουν, τις ιδιωτικοποιήσεις, στο νέο συνδικαλιστικό νόμο που θα
χτυπά τις απεργίες, στη φορομπηχτική πολιτική και
τις ομαδικές απολύσεις.

συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Έχουμε βγάλει κάλεσμα από τη μεριά του
σωματείου για μαζική συμμετοχή. Παρόλο
που εμείς δουλεύουμε τα σαββατοκύριακα αφού δεν
σταματάμε καμιά μέρα του χρόνου, όσοι έχουν ρεπό
θα ανέβουν για να στηρίξουν το μπλοκ του σωματείου μας. Θα δώσουμε δυναμικό παρών για να δείξουμε την αντίθεσή μας στις αντιλαϊκές τους πολιτικές.

Αντιστεκόμαστε στη φτωχοποίηση του λαού και θα

Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος Σωματείου ΜΕΤΡΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Η

διαδήλωση στη ΔΕΘ το
Σάββατο 10/9 είναι ευκαιρία
για να ξαναξεκινήσουν οι αγώνες απέναντι στην επίθεση που
δέχονται οι εργαζόμενοι. Είναι
μια επίθεση που αφορά όλα τα
μέτωπα: το μισθολογικό, την
ανεργία, τα κλεισίματα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τα εργασιακά και

ΜΕΤΡΟ

τώρα και τα συνδικαλιστικά με
το νέο νόμο που ετοιμάζουν.
Είναι ανοιχτά όλα τα μέτωπα
και μόνο η εργατική κινητοποίηση σε κλίμακα και διάρκεια
μπορεί να σταματήσει την επίθεση. Θέλουν να ξεκάνουν ό,τι η
εργατική τάξη είχε κατακτήσει
με το αίμα της εδώ και γενιές.
Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός
από τους αγώνες για να ανατρέ-

ψουμε αυτή την πολιτική. Δεν
υπάρχει άλλος δρόμος.
Εμείς, ως σωματείο, έχουμε
ήδη συζητήσει για τη συμμετοχή
στη διαδήλωση, θα συνεδριάσουμε άμεσα για να κυκλοφορήσει
και επίσημα η ανακοίνωση-κάλεσμα στη συγκέντρωση στη ΔΕΘ.

Βασίλης Συλαϊδής
μέλος ΔΣ του Σωματείου
εργαζόμενων στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ

υπαλλήλων ΟΛΘ και γραμματέας της ΟΜΥΛΕ

γραμματέας του σωματείου της ΕΥΑΘ

Ε

Θ

τοιμάζουμε τη συμμετοχή μας
στη διαδήλωση της ΔΕΘ.
Έχει πάρει απόφαση το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, θα βάλει λεωφορείο που
θα περάσει από Έδεσσα και Γιαννιτσά για να μεταφέρει τους εργαζόμενους στη διαδήλωση. Για να
αυξηθεί η συμμετοχή θα γίνουν δύο προετοιμαστικές συγκεντρώσεις με πρωτοβουλία της τοπικής
ΑΔΕΔΥ όπου θα καλεστούν τα σωματεία της περιοχής.

μετακινήσεις εργαζόμενων. Αυτά τα
ζητήματα μαζί με την εναντίωση στο
νέο συνδικαλιστικό νόμο που χτυπάει τα δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζόμενων
και την εναντίωση στις ιδιωτικοποιήσεις, βρίσκονται
στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών μας. Θα παλέψουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους να σταματήσουμε τις επιθέσεις που ετοιμάζουν. Ανακοίνωση
για τη διαδήλωση έχει κυκλοφορήσει ο Αγωνιστικός
Συντονισμός, η παράταξη μας στην ΑΔΕΔΥ, καθώς
και το σχήμα μας στους Εφοριακούς.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Είμαστε ενάντια στο νέο νόμο για την κινητικότητα, ενάντια στη νέα «αξιολόγηση» δομών που θα
φέρει νέα κλεισίματα, απολύσεις και αναγκαστικές

Μάκης Γεροντίδης, εφοριακός, μέλος
Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ στο Νομό Πέλλας

H

ΑΤΤΙΚΟ

κατάσταση στα νοσοκομεία είναι
δραματική. Κάτω από την έλλειψη
προσωπικού στενάζουν όλα τα τμήματα σε όλα τα νοσοκομεία. Με τη διάλυση των δομών
της Πρωτοβάθμιας Υγείας, τα νοσοκομεία δέχονται
περισσότερα βάρη από όσα αντέχουν. Τα ράντζα είναι πλέον η καθημερινή πραγματικότητα. Λιγότεροι
εργαζόμενοι από όσοι πρέπει αντιστοιχούν σε πολύ
περισσότερους ασθενείς.
Συν τοις άλλοις, έχουν πάρει προσωπικό από το
δικό μας νοσοκομείο για να λειτουργήσει το νοσοκομείο Σαντορίνης που είναι το πρώτο ιδιωτικό νοσοκομείο μέσα στο ΕΣΥ. Ταυτόχρονα, κάνουν παρανομίες
βάζοντας εργαζόμενους να δουλέψουν απογευματι-

νά ιατρεία, χωρίς παραστατικά, με αποφάσεις εκτός ημερήσιας διάταξης. Ισχύει το διευθυντικό δικαίωμα.
Στα νοσοκομεία έχουμε πολλούς μικρούς-μικρούς
αγώνες. Το διήμερο της Υγείας στη Θεσσαλονίκη είναι
ευκαιρία για να ενοποιηθούν. Θα συνεδριάσουμε ως
ΔΣ του σωματείου και θα βάλουμε πρόταση να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη και την πρώτη μέρα του διημέρου,
όχι μόνο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο.
Μέσα στη βδομάδα θα κάνουμε περιοδεία να ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους και να έχουμε
μαζική συμμετοχή.

Σπύρος Στάικος, διοικητικός, ταμίας του
Σωματείου εργαζόμενων στο Αττικό Νοσοκομείο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Η

κυβέρνηση με το νέο τύπο
σχολείου που θέλει να επιβάλλει έχει προκαλέσει μεγάλη
αναστάτωση και οργή στους εκπαιδευτικούς. Το πιο βασικό είναι ότι πετούν έξω από την εκπαίδευση χιλιάδες αναπληρωτές
που τα προηγούμενα χρόνια
ήταν μέσα στα σχολεία. Ούτε
αυτοί ξέρουν πως θα στελεχωθεί το «νέο» σχολείο αφού λειτουργούν και αντιπαιδαγωγικά.
Διώχνουν τους εκπαιδευτικούς
των ειδικοτήτων και ρίχνουν
στους δασκάλους το βάρος για
τη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων.
Τα σχολεία για άλλη μια φορά
δέχονται μια μεγάλη επίθεση
που χρειάζεται να την αποκρούσουμε. Το συλλαλητήριο στη
ΔΕΘ είναι ευκαιρία να παλέψουμε όλοι μαζί: εκπαιδευτικοί, γονείς, εργαζόμενοι ενάντια σε
παλιά και νέα μνημόνια, να
απαιτήσουμε να βρουν τα λεφτά για μαζικούς διορισμούς
στην Παιδεία, την Υγεία, τους
Δήμους, να «σπάσουν» τα όρια
που επιβάλλει η Τρόικα. Μόνο
με κοινό αγώνα και απεργιακή
κλιμάκωση, μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους.

Νίκος Κουράκης
εικαστικός, Συντονιστικό
Αναπληρωτών-Αδιόριστων
Εκπαιδευτικών

και οι πρόσφυγες μαζί

Ο

ι πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης πήραν την πρωτοβουλία να κατέβουν σε διαδήλωση την Πέμπτη 1 Σεπτέμβρη. Ήρθαν με λεωφορεία στο Άγαλμα Βενιζέλου.
Θα ενώσουμε τις μάχες ενάντια στο ρατσισμό και τα μνημόνια, να
συνδεθούν οι πρόσφυγες με τους εργατικούς αγώνες.
Ήταν πολύ θετική η ανταπόκρισή τους σε αυτή την πρόταση.

Ιωάννα Κατλαμούση
φοιτήτρια, μέλος ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης

Ε

ίναι πολύ σημαντική φέτος η κινητοποίηση της ΔΕΘ γιατί δένει
όλους τους εργατικούς αγώνες που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Έχουμε να οργανώσουμε το κατέβασμα όλου αυτού του κόσμου
μαζί με τους πρόσφυγες που έχουν ήδη δηλώσει τη διάθεσή τους να
έρθουν μαζί μας.
Κάνουμε προσπάθεια να μπει λεωφορείο και από την Καβάλα μαζί
με εργαζόμενους κατά κύριο λόγο από το Διδασκαλικό Σύλλογο, είτε
το λεωφορείο που θα ξεκινήσει από Ξάνθη να πάρει εργαζόμενους
από την πόλη και πρόσφυγες από το εκεί στρατόπεδο.

Παντελής Αποστολίδης, Ξάνθη

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1239, 7 Σεπτέμβρη 2016

Δ

ιήμερο πολιτικών διαδικασιών ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο για το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Το
Σάββατο 3 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε, στο κτίριο
του ΕΚΠΑ στην οδό Αριστείδου, εργατική σύσκεψη. Ακολούθησε, την Κυριακή 4 Σεπτέμβρη στον ίδιο χώρο, το πανελλαδικό συμβούλιο του κόμματος με τη συμμετοχή αντιπροσώπων
από τους τοπικούς πυρήνες.
Στην εργατική σύσκεψη έγιναν δύο συζητήσεις για τις μάχες
του εργατικού κινήματος την επόμενη περίοδο και την παρέμβαση των επανασταστών στους χώρους δουλειάς. Τις εισηγήσεις έκαναν ο Πάνος Γκαργκάνας και ο Τάσος Αναστασιάδης
από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΕΚ και ακολούθησαν δεκαέξι
παρεμβάσεις από χώρους δουλειάς. Στο πανελλαδικό συμβούλιο έγινε η συζήτηση με θέμα “Οι δυσκολίες των από πάνω και
οι ευκαιρίες για το εργατικό κίνημα και την αριστερά”. Την συζήτηση άνοιξε η Μαρία Στύλλου, από την Κεντρική Επιτροπή
και αμέσως μετά, τριάντα τέσσερις σύντροφοι και συντρόφισσες πήραν το λόγο. Στις διπλανές στήλες δημοσιεύουμε αποσπάσματα από τοποθετήσεις που έγιναν και τις δύο ημέρες.
Συμπυκνώνοντας την πολύ πλούσια συζήτηση των διαδικασιών, η Μαρία Στύλλου είπε: “Η παρέμβαση του συντρόφου
που κατάγεται από το Πακιστάν δείχνει πόσο δυνατή είναι η
εργατική τάξη σήμερα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, η τάξη είναι μεγαλύτερη και δεν ανέχεται διακρίσεις ανάλογα με το
χρώμα ή τη θρησκεία. Σε αυτή την πιο πολυσύνθετη και έμπειρη τάξη απευθυνόμαστε για να δώσει τις μάχες, και τις απεργιακές και τις αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές.
Έχει αλλάξει και το ΣΕΚ. Και αριθμητικά και από άποψη εμπειρίας και σύνθεσης. Στη χτεσινή εργατική σύσκεψη με συντρόφους και συντρόφισσες από πάρα πολλούς εργατικούς
χώρους, πήραμε την απόφαση ότι μπορούμε να στηρίξουμε
τις μάχες.

Μάχες
Ενάντια στα κλεισίματα. Το παράδειγμα του Μαρινόπουλου
είναι χαρακτηριστικό. Η παρέμβαση του πυρήνα βοήθησε τον
κόσμο να βγει μπροστά. Το ίδιο στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Οι ΣΕΚίτες βγήκαν πανελλαδικά με μια καθαρή τοποθέτηση ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, για κρατικοποίηση χωρίς
αποζημίωση για τους κομπιναδόρους. Είναι ένα αίτημα που
έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος στους εργατικούς χώρους.
Η απεργία στους εκπαιδευτικούς είναι μεγάλη υπόθεση.
Χρειάζεται να δώσουμε τη μάχη για να κερδίσουμε όλο τον
κόσμο και την αριστερά ότι πρέπει να γίνει διαρκείας και
στους δάσκαλους και στους καθηγητές. Είναι πρόκληση για
τους συντρόφους μας στην εκπαίδευση με τη στήριξη όλων
των πυρήνων. Είναι μάχη για όλη την εργατική τάξη και μαζί
και για τα προσφυγόπουλα. Την απεργία στα νοσοκομεία στις
9/9 την οργανώνουμε παντού, από το Ηράκλειο μέχρι την Ξάνθη. Βγάζουμε ψηφίσματα συμπαράστασης και αποφάσεις για
τη συνέχεια. Τα γενικά συμβούλια της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ που θα ακολουθήσουν να είναι κάτω από την πίεση μιας
δυνατής κινητοποίησης.
Η μάχη ενάντια στη ΧΑ και για να ανοίξουν τα σύνορα για
τους πρόσφυγες έχει σταθμό το αντιφασιστικό τριήμερο στην
επέτειο του Παύλου Φύσσα με κέντρο την πρώτη μέρα, στις
17/9, τη διαδήλωση στο Κερατσίνι. Είναι ημέρα πανελλαδική,
την οργανώνουμε παντού με την ΚΕΕΡΦΑ, όχι σαν μια συμβολική κινητοποίηση αλλά σαν ένα πανελλαδικό, ένα παγκόσμιο
γεγονός. Και η συνέχεια είναι στις 19/9 στα δικαστήρια, με
απεργία στα συνδικάτα, με όλες τις σχολές και τις γειτονιές.
Το κρίσιμο είναι οι γειτονιές μας. Εκεί οργανώνουμε όλες αυτές τις μάχες, δημόσια, ανοιχτά. Γι’ αυτό κάναμε τη συζήτηση
για την ανάγκη να αναβαθμίσουμε τις εξορμήσεις στις πλατείες. Οι γειτονιές είναι το κέντρο των πρωτοβουλιών μας.
Όλα αυτά χρειάζονται ηγεσία. Δίνουμε εξετάσεις σε όλα
μας τα μέλη, σε όλους τους εργατικούς χώρους, σε όλο τον
κόσμο της γειτονιάς. Να ξέρουμε σε τι συνθήκες ζούμε, να
χτίζουμε το παράδειγμα. Όλες τις πρωτοβουλίες, τις απεργιακές και τις αντιφασιστικές, τις εξορμήσεις και τις μάχες των
ιδεών όπως τις εκδηλώσεις για το 1956, θα τα κάνουμε μεγάλα γεγονότα. Έτσι θα μπορέσει η επαναστατική αριστερά και
να μεγαλώσει και να καθορίσει τις εξελίξεις”.

Πανελλαδικό Συμβούλιο του

Δ

ώσαμε τα ρέστα μας για την απεργία στις 8 Ιούνη ή για να πετάξουμε έξω τους εργολάβους και τις ιδιωτικές εταιρίες σεκιούριτι. Οι εργαζόμενοι είναι σε κατάσταση εκρηκτική από
όσα συμβαίνουν στα νοσοκομεία.
Το πώς χτίζουμε το ΣΕΚ στους εργατικούς χώρους είναι πολύ σημαντικό
ζήτημα. Η κλαδική των νοσοκομείων
λειτουργούμε μεγάλο διάστημα, έχουμε πολλούς εκλεγμένους στα σωματεία, με πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες, με το συντονιστικό των νσσοκομείων, με μάχες για το αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα. Αυτό χρειάζεται να γίνει πιο συγκεκριμένο. Πχ
μεγαλώνουμε συνεχώς σαν οργάνωση
στα νσοκομεία, αυτό που πρέπει να
αντιμετωπίσουμε είναι πώς αυτό που
χτίζουμε πολλαπλασιάζεται, κι όχι ότι
απλά συντηρείται. Ο μόνος τρόπος για
να το πετύχουμε είναι η διακίνηση της
εφημερίδας.

Κώστας, νοσοκομείο Άγιος Σάββας

Γ

ια να ανταποκριθούμε σε όλες τις
μάχες χρειάζεται να συνεργαστούμε με όλο τον κόσμο που κοιτάει αριστερότερα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Το έδειξαν οι μεγάλες εκδηλώσεις
που κάναμε για το Brexit και συσπείρωσαν όλο τον αριστερό κόσμο της
γειτονιάς, εργαζόμενους, συνδικαλιστές. Χρειαζόμαστε αλλαγή σε σχέση
με τις εξορμήσεις. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, για παράδειγμα, τις δύο τελευταίες βδομάδες οργανώσαμε εξορμήσεις με πολύ κόσμο, μέλη του κόμματος αλλά και ανένταχτους αγωνιστές.
Και περισσότερα φύλλα της Εργατικής
Αλληλεγγύης δώσαμε και με πολύ κόσμο της γειτονιάς συζητήσαμε, από τη
ΛΑΕ, από το ΣΥΡΙΖΑ, εργαζόμενους
του δήμου για αν το σωματείο θα κατεβάσει το πανό του στο τριήμερο για
το Φύσσα. Μπορούμε να το γενικεύσουμε. Χρειαζόμαστε επίσης ανοιχτούς και προπαγανδισμένους πυρήνες, κέντρο για όλο τον κόσμο της γειτονιάς.

Αλεξάνδρα, Βόρεια Αθήνας

Χ

ρειάζεται να σπάσουμε μια παλιά
συνήθεια κι αυτό είναι η ρουτίνα
του πυρήνα. Σε μια γειτονιά σαν το Περιστέρι, με τεράστια αριστερά, οι πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες.
Τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα και για τον κόσμο και για τους πυρήνες του ΣΕΚ. Κάναμε αυτή την αλλαγή μέσα σε 10 με 15 μέρες, πήραμε
απόφαση να οργανώσουμε εκδήλωση
και συναυλία για τους πρόσφυγες που
θα κάνει αίσθηση στη γειτονιά. Και το
κάναμε, με 1000 αφίσες και προπαγάνδιση. Είδαμε ότι δεν είμαστε μόνοι
μας, αν πάρεις την πρωτοβουλία μπορείς να συσπειρώσεις τους πάντες,
από την τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και τον ανένταχτο της
γειτονιάς. Μια βδομάδα μετά στην εκδήλωση για το Brexit ο ίδιος κόσμος
ήθελε να συνεχίσει τη συζήτηση. Το

Δυσκολίες γι’
Ε

ίμαι από το στρατόπεδο στο Χαλκερό Καβάλας. Στη Συρία από το
1970 υπάρχει δικτατορία από τον πατέρα Άσαντ και τώρα από το γιο
του. Πρόκειται για ένα μονοκομματικό καθεστώς με φτώχεια, χωρίς δημοκρατικά δικαιώματα.
Το 2011 ξεσηκώθηκε ο κόσμος και το καθεστώς απάντησε με πόλεμο
και βομβαρδισμούς. Μέχρι τώρα έχει σκοτώσει 500.000 κόσμο και έχει καταστρέψει πόλεις ολόκληρες. Πήραμε την απόφαση να εγκαταλείψουμε τη
Συρία σε αναζήτηση καλύτερης ζωής. Στο Χαλκερό συναντήσαμε απάνθρωπες συνθήκες, μετά από διαδηλώσεις και παρεμβάσεις με το ΣΕΚ και
την ΚΕΕΡΦΑ καταφέραμε καλύτερες συνθήκες. Θα παλέψουμε το ρατσισμό και το φασισμό, για τα δικαιώματα των εργατών, θα δώσουμε μαζί
σας αυτόν τον αγώνα, οι απλοί άνθρωποι εδώ είναι οι πιο φιλόξενοι.

Αλί, Σύριος πρόσφυγας

Ο

πυρήνας της Ξάνθης δε σταματήσαμε ούτε το καλοκαίρι να παρεμβαίνουμε σε κάθε μάχη. Ο Αλί είναι από τους βασικούς οργανωτές
των διαδηλώσεων στο Χαλκερό. Προχτές δικάζονταν πέντε Σύριοι από το
Χαλκερό με αφορμή μία εξέγερση που είχε γίνει στο στρατόπεδο για να
φύγει η αστυνομία. Το πέτυχαν με εκείνη την εξέγερση.

Παντελής, Ξάνθη
ενιαίο μέτωπο μπορεί να γίνει σε μεγάλες και καλά οργανωμένες πλατείες.
Το κάναμε στο Περιστέρι, να το απλώσουμε σε όλα τα Δυτικά.

Λίλιαν, Περιστέρι

Μ

εγάλος σταθμός για το φοιτητικό
κίνημα είναι το αντιφασιστικό
τριήμερο για τον Φύσσα. Χιλιάδες φοιτητές έχουν κινητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ενάντια στη Χρυσή Αυγή.
Το προσφυγικό είναι το δεύτερο ζήτημα. Να διεκδικήσουμε ότι θα μπουν
όλα τα παιδιά στα σχολεία αλλά και οι
πρόσφυγες στις σχολές. Η ισλαμοφοβία είναι μεγάλο μέτωπο που πρέπει
να δουλέψουμε στις σχολές. Η σύνδεση των φοιτητών με τους εργαζόμενους είναι κρίσιμη.
Τα μέτωπα που ανοίγει το ΣΕΚ γίνονται αντικείμενο συζήτησης στους
φοιτητές και την αριστερά των σχολών. Στον πυρήνα της Καλλιθέας κάναμε εξόρμηση μέσα στο καλοκαίρι
για αλληλεγγύη στο Μαρινόπουλο με
φοβερή ανταπόκριση. Να μη ξεχνάμε
κανένα μέλος, να έχουμε επαφή με
όλους. Και να οργανώνουμε πανηγυρικά τις πλατείες μας.

Ιλιρίντα, ΝΟΠΕ

Συνεδριάσεις
εργατικών ομάδων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Εργατικό Κέντρο 2.30μμ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 Εργατικό Κέντρο 1μμ

ΜΜΕ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9 ERT-OPEN 6μμ

ΥΓΕΙΑ

ΤΡΙΤΗ 13/9 Αμφιθέατρο Αγ. Σάββα 7μμ

ΟΤΑ - ΔΗΜΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/9
δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 3μμ

Τ

ίποτα δεν μένει στατικό σε ένα χώρο, αρκεί ένας να μπει μπροστά
για να κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι
και μέσα σε αυτή τη διαδικασία να αλλάξουν και οι ίδιοι. Συμβαίνει αυτό στο
Μαρινόπουλο. Οι εργαζόμενοι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να απεργήσουν
ενάντια στο αφεντικό τους, ότι μπορεί
να οργανώσουν και να διαδηλώσουν,
να διαβάσουν εφημερίδα. Το ζήτημα
της πολιτικής είναι σημαντικό. Το γιατί
πχ μεγάλες επιχειρήσεις βαράνε κανόνι, χρειάζεται πολιτική εξήγηση. Τα
εξωτερικά συνεργεία είναι απαραίτητα
και γιατί δεν έχουν παρωπίδες ως
προς τους εργαζόμενους και γιατί σε
βοηθάνε να γίνεσαι κι εσύ πιο πολιτικός και γιατί γίνονται κομμάτι αυτής
της διαδικασίας. Αύριο κάνουμε ένα
μάζεμα για να οργανώσουμε τη γενική
συνέλευση των επιτροπών αγώνα στις
11/9. Χρειάζεται να δούμε οργανωμένα τις εργατικές ομάδες και την παρουσία μας στα σωματεία.

Μιχάλης, εργαζόμενος στο Μαρινόπουλο

Η

κυβέρνηση διακηρύσει τη διασφάλιση 400 εργαζόμενων σε κάθε
ένα από τα τέσσερα κανάλια.
Όμως, από αυτούς οι μισοί θα είναι
συνδικαλισμένοι γιατί οι υπόλοιποι δε
θα ανήκουν σε ειδικότητες του κλάδου. Σε σύσκεψη της ΕΣΗΕΑ με τους
εκπροσώπους των εργαζόμενων στα
τηλεοπτικά κανάλια, οι δεξιοί πρότειναν απεργία αλλά έφυγαν μπας και
βγει και έχουν μετά πρόβλημα. Σε άλλο κομμάτι της σύσκεψης υπήρχαν αυταπάτες μήπως η λύση στα κανάλια
που κλείνουν έρθει από τους καναλάρχες που πήραν άδεια. Μοιάζει με την
ιστορία Μαρινόπουλος-Σκλαβενίτης.
Να πείσουμε τους εργαζόμενους ότι
υπάρχει άλλος δρόμος.

Νάσος, εργαζόμενος ΕΡΤ

Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος

επιμέλεια Λένα Βερδέ

εργατικη αλληλεγγυη σελ.13
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αυτούς, δυνατότητες για μας
Τ

ο ΣΕΚ δεν κάνει απλά κριτική στην κυβέρνηση, οργανώνει τις μάχες και έχει τις
πολτικές απαντήσεις σε μια περίοδο που όλος
ο κόσμος αναζητά εναλλακτική. Είναι μεγάλη
αλλαγή να αναβαθμίσουμε τις εξορμήσεις στις
πλατείες.
Κάναμε την προσπάθεια να εξασφαλίσουμε
μεγαλύτερη συμμετοχή από τα μέλη μας και
είχαμε ανταπόκριση. Πολλές φορές γεμίζουμε
κείμενα υπογραφών που δεν τα αξιοποιούμε.
Τώρα το κάναμε και συνεχίσαμε τη συζήτηση
με τον κόσμο που μας υπέγραψε. Πρώτη μέρα
που άνοιξε η φοιτητική λέσχη ήμασταν εκεί
για να υποδεχτούμε τους φοιτητές. Με όσους
υπέγραψαν δώσαμε συνέχεια. Οι εξορμήσεις
στις σχολές μας είναι επίσης “πλατείες”. Είναι
στοίχημα να δράσουμε ενιαιομετωπικά με
όλους και οι πλατείες μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο.

Αντιρατσιστική - Αντιφασιστική συναυλία
της ΚΕΕΡΦΑ στο Ν.Ηράκλειο, 14 Ιούλη

Λουίζα, Γιάννενα

Τ

ο σημαντικότερο στις εξορμήσεις στις πλατείες είναι η συμμετοχή των συντρόφων.
Να το οργανώνουμε καλύτερα σαν πυρήνες
και σαν περιφέρειες. Αυτό θα τις δυναμώσει.
Στο κέντρο Θεσσαλονίκης χρειάζεται να γίνονται περισσότερες από τις δύο πλατείες γιατί εκεί κινείται ο κόσμος. Το ίδιο ισχύει για τις
εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους, όπως στο
Ιπποκράτειο που είναι ο μεγαλύτερος χώρος
και χρειάζεται περισσότερα άτομα. Έχουμε τη
μάχη της στάσης εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ στις
9 Σεπτέμβρη που πρέπει να εξασφαλίσουμε
την επιτυχία της. Το ΣΕΚ να μπει δυναμικά στις
σχολές να οργανώσει τις μάχες των φοιτητών
μαζί με των εργαζομένων, ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, για ανοιχτά σύνορα. Το όπλο μας είναι η Εργατική Αλληλεγγύη,
που μας φέρνει κοντά με την εργατική τάξη,
την αριστερά, τον αλληλέγγυο κόσμο. Πρέπει
να γίνει το όπλο και όλων αυτών για να παλέψουν ενάντια σε αυτό το σύστημα.

Σάββας, Θεσσαλονίκη

Η

συνέπεια στις εξορμήσεις σεπλατείες και
εργατικούς χώρους έχουν αποδώσει το
τελευταίο χρόνο, ο πυρήνας έχει διπλασιαστεί.
Παρότι έχουμε ακόμα μικρή εμπειρία, έχουμε αποκτήσει τα αντανακλαστικά να παρεμβαίνουμε στις μεγάλες μάχες που ανοίγουν. Παράδειγμα είναι το νοσοκομείο που έχουμε πλέον δίκτυο. Φέτος πρώτη φορά βγήκαν, μετά
από πέντε-έξι χρόνια, δύο απεργίες. Σε αυτό
έπαιξε ρόλο η πολιτική μας παρέμβαση. Η
σύνδεσή μας με τους πρόσφυγες στο στρατόπεδο στην πόλη έχει σημάνει ότι τα προσφυ-

Υπάρχουν πολλοί φασίστες, ο μεγαλύτερος είναι το αφεντικό, που πάντα τρώει
ασφάλεια, ένσημα, άδειες, δώρα. Ο κάθε
εργαζόμενος δε θα μείνει με λουκέτο στο
στόμα μας. Ανοίγουμε αυτά τα λουκέτα.
Να πούμε σε κάθε πόλη, σε κάθε εργοστάσιο, ότι είμαστε όρθιοι, για κάθε εργαζόμενο.

Σαγιέντ, Πακιστανική Κοινότητα

γόπουλα έχουν γραφτεί στα σχολεία. Αυτό έγινε κυρίως με την καθηγήτρια που γνωρίσαμε
στην γιορτή της Εργατικής Αλληλεγγύης. Αν οι
από πάνω δεν έχουν εναλλακτική για το πώς
θα διαχειριστούν την κρίση τους, την εναλλακτική θα τη δώσει η τάξη μας κι εμείς οι επαναστάτες θα την οργανώσουμε.

Μάνος, Βόλος

Ο

ι επιθέσεις στην ιδιωτική υγεία συνεχίζονται. Στην Euromedica μιλάνε για κανόνι,
μια μεγάλη εταιρία στη οποία είχαμε παρέμβαση την προηγούμενη περίοδο.
Έγινε απεργία εκεί και είχαμε παρουσία με
την Εργατική Αλληλεγγύη και το σχήμα στο
οποίο συμμετέχουμε. Στο Ιατρικό Αθηνών έγιναν μειώσεις μέσα στο καλοκαίρι για τις οποίες έγινε κλαδική απεργία την 1η Ιούλη που
ήταν επιτυχημένη με μαζική συμμετοχή και γενικές συνελεύσεις σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στην Ευρωκλινική στους Αμπελόκηπους έγιναν τέσσερις απολύσεις συνδικαλιστών, αλλά η απάντηση ήταν μόνο μια παράσταση διαμαρτυρίας από το κλαδικό σωματείο
και υποχώρησαν στο ότι η συνέχεια είναι στα
δικαστήρια και την επιθεώρηση εργασίας. Στις
27 Σεπτέμβρη γίνεται το συνέδριο της ΟΣΝΙΕ
και η αντικαπιταλιστική αριστερά παρεμβαίνει
με ένα σύνεδρο. Να κινηθούμε πιο οργανωμένα και συλλογικά την επόμενη περίοδο για να
μεγαλώσουμε την κλαδική υγείας.

Κώστας, ιδιωτική υγεία

Τ

η χρονιά που πέρασε στο σωματείο μονίμων του ΥΠ.ΠΟ έγιναν ανακατατάξεις. Πήραμε μέρος στις εκλογές του σωματείου με το
σχήμα της αριστεράς που είχε πριν το προεδρείο, και πήγαμε καλά.
Ανοιχτήκαμε σε συναδέλφους που δουλεύαμε μαζί στις απεργίες, τα αντιρατσιστικά και

Σ

το χώρο του επισιτισμού, η μαύρη και ελαστική εργασία υπήρχε και πριν τα μνημό-

αντιφασιστικά και κάθε βδομάδα στο χώρο
τους έπαιρναν την Εργατική Αλληλεγγύη. Αντίστοιχα, στο σωματείο συμβασιούχων, σε πολύ
κακή κατάσταση γιατί οι συνάδελφοι ήταν
απολυμένοι, πήγαν οι εργαζόμενοι, γράφτηκαν
στο σωματείο, πλήρωσαν τη συνδρομή τους
για να συνεχίσει να υπάρχει. Σύντροφός μας
εκλέχτηκε στο ΔΣ. Είναι χιλιάδες αυτοί που
έβγαλαν το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και τώρα
δεν έχουν δει έναν συνδικαλιστή του ΣΥΡΙΖΑ
στο χώρο τους. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό
μας ότι έχουμε να συνεργαστούμε με πολύ περισσότερο κόσμο και αριστερό κόσμο. Είναι
πολύ σωστό ότι η Εργατική Αλληλεγγύη βγήκε
όλο το καλοκαίρι επιμένοντας ότι η ελπίδα είναι στους αγώνες.

νια.
Δυστυχώς μεγάλο κομμάτι του κόσμου δεν
είναι στα σωματεία και την ομοσπονδία. Ξεκινήσαμε μια τεράστια προσπάθεια οργάνωσης
από τα κάτω, παρά τα δύσκολα ωράρια και
συνθήκες για όλους μας. Αποφασίσαμε να
συμμετέχουμε στις εκλογές με την “Καμαριέρα”, βάζουμε μπροστά για δικό μας έντυπο και
συνάντηση μια φορά το μήνα. Το μεγαλύτερο
αγκάθι είναι να πείσουμε τον κόσμο να γραφτεί στο σωματείο και να παλέψει συλλογικά.
Στην προηγούμενη δουλειά μου έγινε μια σύγκρουση με το αφεντικό και κερδίσαμε κόσμο
γύρω μας.

Σταυρούλα, εργαζόμενη στο ΥΠ.ΠΟ

Μιχάλης, εργαζόμενος στον επισιτισμό

Ο

Ο

ι επιθέσεις στα μεροκάματα, οι ιδιωτικοποιήσεις, τα κλεισίματα θα συνεχιστούν.
Ταυτόχρονα έρχεται η επίθεση στο συνδικαλισμό, φοβούνται το εργατικό κίνημα.
Στους δήμους η κατάσταση με τις περικοπές
είναι τραγική, είχαμε πέντε νεκρούς τους τελευταίους μήνες. Λείπουν 35 με 40 χιλιάδες εργαζόμενοι. Στην ΠΟΕ-ΟΤΑ η αλλαγή ηγεσίας
δεν άλλαξε το ότι συνεχίζει τα πολλά λόγια αλλά στην πράξη δεν κάνει τίποτα. Αντίθετα στο
σωματείο Βοήθεια στο Σπίτι παλεύουμε για μονιμοποίηση, 3500 κόσμος. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ότι ένας σύντροφος ή συντρόφισσα σε ένα χώρο μετράει. Στο Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης η παρουσία μιας συντρόφισσας, παρότι δεν είναι εκλεγμένη, έχει παίξει ρόλο για
να βγουν απεργίες, για να ανοίξουν οι αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές μάχες. Πρέπει να
ανοιχτούμε πολύ περισσότερο, να μεγαλώσουμε στους χώρους κι έτσι θα κάνουμε το βήμα
με τις εργατικές ομάδες παντού.

εργατικός αγώνας στο Μαρινόπουλο ήταν
σταθμός για τον πυρήνα μας. Η πρώτη μας
επαφή ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη, στην
απεργία που είχε γίνει τότε και είχαμε παρέμβει
στο κατάστημα της Νέας Ιωνίας που είναι πολύ
μεγάλο και είχαμε και σύντροφο μέσα.
Ανοίξαμε πανό στην πύλη, στην αρχή ήταν
μόνο ο σύντροφος, σιγά σιγά έμειναν αρκετοί
έξω αλλά μετά μπήκαν μέσα. Δεν το καταλάβαμε τότε, αλλά όλοι μετά συζητούσαν γι' αυτή τη δράση, ήταν πρωτόγνωρο για τους ίδιους. Όταν πήγαμε ξανά τον Ιούλη, τα αποτελέσματα ήταν πολύ πιο γρήγορα. Στην απεργία
κατέβηκαν σχεδόν όλοι, και μοίραζαν υλικό
σαν να έκαναν εξόρμηση σε όλη τη γειτονιά,
ζητούσαν μόνοι τους την εφημερίδα, ήταν μια
διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης που την βλέπαμε μπροστά μας. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε ένα αγώνα και τον καθορίζουμε. Στόχος
μας για τη συνέχεια είναι η σύνδεση αυτών
των εργαζόμενων με τον τοπικό πυρήνα.

Νίκος, Βοήθεια στο Σπίτι

Άγγελος, Νέα Ιωνία
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ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Δεν θα μας
φιμώσουν
με πρόστιμα

Νέα από τους χώρους

“Είμαστε απλήρωτες
από το 2015!”

Συγκέντρωση
έξω από την
Αργέντειο
στις 2/9

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, σε μια
πρωτοφανή και εκβιαστική κίνηση, επέβαλε στην
«Ανταρσία στα Χανιά» εξοντωτικό πρόστιμο
2000€, γιατί τάχα στις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2014 δημοσιεύσαμε εκπρόθεσμα τα έτσι κι
αλλιώς μηδενικά εκλογικά μας έξοδα.
Πρόκειται για μια εξοντωτική και απαράδεκτη κίνηση φρονηματισμού που στόχο έχει να απαγορεύσει και να αποτρέψει αριστερές, αγωνιστικές και
ανεξάρτητες δημοτικές παρατάξεις και κινήσεις
από το να συμμετέχουν σε δημοτικές εκλογές.
Το συγκεκριμένο πρόστιμο, οφείλουμε να αναφέρουμε, δεν επιβλήθηκε μόνο στο δικό μας δημοτικό
σχήμα. Επιβλήθηκε και σε πολλά άλλα, σε ολόκληρη την Κρήτη, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι ένα
από τα κίνητρα της κρατικής γραφειοκρατίας για
να προβεί στη συγκεκριμένη πράξη ήταν καθαρά
εισπρακτικό. Η διαφορά είναι ότι ως «Ανταρσία στα
Χανιά» δεν στηριχθήκαμε, δεν στηριζόμαστε και
δεν θα στηριχθούμε ποτέ σε κανένα μεγάλο χρηματοδότη είτε πολιτικό είτε οικονομικό παράγοντα. Η
μόνη πηγή στήριξης μας ήταν, είναι και θα είναι οι
φτωχοί άνθρωποι που μας στηρίζουν και που συντάσσονται στον αγώνα μαζί μας με το υστέρημα
τους. Με αυτή την έννοια το πρόστιμο αυτό για την
«Ανταρσία στα Χανιά» είναι εξοντωτικό.

Βαθύ κράτος
Η κίνηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι
μια προσπάθεια του βαθέως κράτους να θυμίσει
στους εργαζόμενους, τους απολυμένους, τους
άνεργους, τους ελαστικά εργαζόμενους, τους
ανασφάλιστους, τους καταπιεσμένους, τον κάθε
ένα που το αφεντικό του τον αφήνει απλήρωτο,
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τις γυναίκες και τον κάθε καταπιεσμένο ότι η αστική δημοκρατία τους είναι πολύ ακριβή για να συμμετέχουν
σε αυτή ισότιμα και κάθε φορά που το κάνουν κινδυνεύουν να τιμωρηθούν και με αυτό τον τρόπο.
Ο εκβιασμός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος αφού
το περασμένο καλοκαίρι το πρόστιμο πέρασε στο
προσωπικό ΑΦΜ του υπεύθυνου για το σχήμα μας
και εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου με το ψηφοδέλτιό μας και έχει πλέον μετατραπεί σε προσωπικό πρόστιμο. Ας σημειωθεί ότι οι ενστάσεις και η
αίτησή θεραπείας που υποβάλαμε απορρίφθηκαν.
Όπως δεν μας σταμάτησαν οι εκβιασμοί, οι ιδιωτικές εταιρίες και τα μαγειρεμένα εκλογικά αποτελέσματά τους, οι διαρκείς επιθέσεις από το αυτοδιοικητικό και πολιτικό κατεστημένο μέσα και έξω
από το δημοτικό συμβούλιο, οι πραξικοπηματικοί
αποκλεισμοί από την ΠΕΔ Κρήτης, οι τραμπουκισμοί και οι σωματικές επιθέσεις, έτσι δεν θα μας
εμποδίσουν και τα πρόστιμά τους. Ξεκινούμε μεγάλη οικονομική εξόρμηση με στόχο την κάλυψη του
προστίμου. Απευθυνόμαστε σε κάθε ένα εργαζόμενο που μας στήριξε, που σταθήκαμε δίπλα
στους αγώνες να μας κάνει ακόμη πιο δυνατούς. Η
«Ανταρσία στα Χανιά» έχει αποδείξει δύο χρόνια
τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι η πιο
μικρή αλλά η πιο δυνατή φωνή της αντίστασης στα
μνημόνια, τη φτώχεια, τη διάλυση των υπηρεσιών,
τις περικοπές, την ανεργία, το ρατσισμό. Στηρίξτε
μας για να την κάνουμε δυνατότερη.

Χανιά 5/9/2016

Σ

υνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς που
ανήκουν στο ίδρυμα Παιδική Στέγη. Στις 1
και 2 Σεπτέμβρη πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις έξω από την Αργέντειο, τον παιδικό σταθμό
ανάμεσα στα Άνω Πετράλωνα και το Θησείο.
Οι εργαζόμενες καταγγέλλουν ότι είναι απλήρωτες επί δέκα μήνες, ενώ η διεύθυνση της εκβιάζει να κάνουν πίσω στην επίσχεση εργασίας για
να ανοίξει ο παιδικός σταθμός στα Πετράλωνα.
Στις 2/9 έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας και στο
υπουργείο Εργασίας. Στο πλευρό των εργαζόμενων στάθηκαν η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας και σύντροφοι από την Εργατική Αλληλεγγύη.
«Ανοίξανε οι Στέγες την 1η του μήνα. Ήρθαμε
για να μπούμε μέσα, όχι για να δουλέψουμε γιατί
είμαστε σε επίσχεση εργασίας, αλλά ήταν κλειστά. Το ίδρυμα Παιδική Στέγη αποτελείται από 4

παιδικούς. Εδώ, στην Αργέντειο, ήταν να έρθουν
72 παιδιά, τόσα είναι σχεδόν κάθε χρόνο. Αυτό
που ζητάμε είναι να μας δώσουν ένα τμήμα από
τα δεδουλευμένα μας, για να έχουμε ένα κίνητρο
να γυρίσουμε πίσω και να κάνουμε μια συμφωνία
για να πάρουμε τα υπόλοιπα χρωστούμενα. Δεν
είναι ένα δυο μήνες, είναι δέκα μήνες μισθοί. Το
πολεμάμε τόσο καιρό», μας είπε η Παρασκευή
Καράλη.
Η Σταματίνα Τζελεποπούλου, εργαζόμενη στον
αντίστοιχο παιδικό σταθμό στο Νέο Κόσμο μας
δήλωσε: «Είμαστε απλήρωτες από το 2015. Μόνο
κάποια έναντι έχουμε πάρει. Η διεύθυνση δεν μιλάει ξεκάθαρα. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε
και να λειτουργεί ομαλά το ίδρυμα. Θέλουμε να
υπάρξει σαφής ενημέρωση στο τι μέλλει γενέσθαι. Είναι βιοποριστικό το θέμα πια, άμα έχεις
να πληρωθείς δέκα μήνες».

To Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
στην Έκθεση Βιβλίου
Το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού
για τις μαρξιστικές ιδέες δείχνει το πρώτο
τριήμερο της 45ης Έκθεσης Βιβλίου στο
Ζάππειο. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο έκανε εξαιρετικό άνοιγμα. Και μαζί με τις πωλήσεις, άφθονη πολιτική συζήτηση.
Αδιαμφισβήτητη είναι η προτίμηση των
επισκεπτών του περίπτερού μας (νο 25) στη
«Ρόζα Λούξεμπουργκ», μία από τις ελάχιστες πολιτικές βιογραφίες της επαναστάτριας που κυκλοφορούν στα ελληνικά, ενώ
τεράστιο είναι το ενδιαφέρον για τη μαρξιστική θεωρία.
Μέσα στις τρεις πρώτες μέρες δόθηκαν
πολλά αντίτυπα των βιβλίων του Μαρξ, «Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο», «Οικονομικά
και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα 1844», αλλά
και των έργων «Μαρξισμός: θεωρία και
πράξη» του Κρις Χάρμαν, «Οι επαναστατικές ιδέες του Καρλ Μαρξ» του Άλεξ Καλλίνικος.
Σας περιμένουμε στο 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου ως τις 18 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 6
μ.μ. έως 10.30 μ.μ., Παρασκευή και Σάββατο ως τις 11 μ.μ., και Κυριακή, από τις 11 το
πρωί έως 10.30 το βράδυ.

Σοφία Στυλιανού

Μια
ξεχωριστή
παράσταση
Καλλιτεχνών
με Αναπηρία
Μια ξεχωριστή παράσταση
παρουσιάζει η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία την Πέμπτη
15 Σεπτεμβρίου 2016 στις
8:30μμ στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Δήμου Κορυδαλλού "Θανάσης Βέγγος". Πρόκειται για μια
παράσταση που διεκδικεί την
άρση του θεσμικού ρατσιστικού
όρου της "αρτιμέλειας" του
Προεδρικού Διατάγματος 370
που απαγορεύει την πρόσβαση
των ανάπηρων καλλιτεχνών
στην εισαγωγή στις Ανώτερες
Σχολές Δραματικής Τέχνης και
Χορού.
Μέσα από τη θεατρική δράση
οι συντελεστές του μοναδικού
επαγγελματικού θεάτρου στην
Ελλάδα που αποτελείται από
ηθοποιούς με αναπηρία στην
κύρια σύνθεσή του, του Θεάτρου Ατόμων με Αναπηρία
(ΘΕ.ΑΜ.Α.) που συμμετέχει
στην Κίνηση Καλλιτεχνών με
Αναπηρία, παρουσιάζουν το αρχαιότερο σωζόμενο δράμα (472
π.Χ.) του Αισχύλου «Πέρσες»,
σε σκηνοθεσία Βασίλη Οικονόμου. Κορυφαία Χορού η ερμηνεύτρια της λαϊκής προφορικής
παράδοσης Γιώτα Βέη.
“Η τάση του δραματικού ποιητή να κινείται από την αρχικά
προφορική ποίηση προς τη συμβατικά καλούμενη «οπτική» ποίηση, αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή των Περσών”, τόνισε στην
ανακοίνωση της Κίνησης. “Η αόριστη ανησυχία εξελίσσεται επί
της σκηνής σε πραγματικό γεγονός. Το αποτέλεσμα της ναυμαχίας της Σαλαμίνας σκορπά
το θρήνο στην Περσία κι ο Αισχύλος, περιγράφοντας την κορύφωσή του στη «βάρβαρη» χώρα, επιβάλλει λογοτεχνικά την
πρώτη σωζόμενη αντιπολεμική
πράξη. Ο σεβασμός σε ό,τι «ξένο» αποτελεί το πρώτο βήμα για
την ισότιμη αποδοχή του…”
Η παράσταση που έκανε πρεμιέρα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Αθηνών & Επιδαύρου στις 13
και 14 Ιούλη στη Νέα Σκηνή του
Εθνικού Θεάτρου και θα συμμετέχει και στο Φεστιβάλ "Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2016" Δήμου
Κορυδαλλού, είναι μια ξεκάθαρη καταγγελία απέναντι στην
ρατσιστική απαγόρευση της εισαγωγής των Ανάπηρων στις
Ανώτερες Σχολές Δραματικής
Τέχνης της χώρας.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15
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Πολιτισμός
Μάριο Μονιτσέλι

Έφυγε ο Freestylee

Ο κλέψας του κλέψαντος

Η

κλασική ταινία του Μάριο Μονιτσέλι
«Ο κλέψας του κλέψαντος» που (ξανα) προβάλλεται από 8 Σεπτέμβρη
σε ψηφιακές κόπιες είναι εξαιρετική, όχι
γιατί «θα κλάψετε από τα γέλια», όπως διατείνεται η διαφημιστική αφίσα, αλλά γιατί
σφραγίζει με πετυχημένο τρόπο μια ολόκληρη εποχή, το πέρασμα της Ιταλίας από
την καταστροφή του Β’ Παγκόσμιου πολέμου στην μεταπολεμική ανάπτυξη με τα λεφτά και τις πλάτες της Δύσης, και την επίδραση που είχε στον χώρο του θεάματος.
Ο πόλεμος, η κατάρρευση της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η κατάληψη των κινηματογραφικών στούντιο της Σινετσιτά
από πρόσφυγες είχε γεννήσει το ρεύμα
του Νεορεαλισμού, που αποτύπωνε με άμεσο και ωμό τρόπο την ζοφερή πραγματικότητα της εξαθλιωμένης λαϊκής Ιταλίας,
χρησιμοποιώντας στοιχειώδη μέσα (φυσικούς χώρους, ερασιτέχνες ηθοποιούς, αυτοσχεδιασμό). Ο καθαρός νεορεαλισμός
δεν διάρκεσε πολύ, δέχτηκε τα πυρά του
πολιτικού κατεστημένου και της βιομηχανίας του θεάματος που σταδιακά άρχισε να
ανακάμπτει, προσφέροντας τεχνικά μέσα
και ένα πιο εύρωστο οικονομικά ακροατήριο, στο οποίο οι δημιουργοί «όφειλαν»
(σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς) να
προσφέρουν ψυχαγωγία και όχι κατήφεια.
Αυτό ήταν το πνεύμα της δεκαετίας του
’50, που εκφράστηκε με το πέρασμα στην
«Ιταλική κωμωδία», σε ανάλαφρα θέματα
που βγάζουν γέλιο προβάλλοντας λαμπερούς ηθοποιούς. Όμως μια ολόκληρη γενιά
αριστερών δημιουργών μετάτρεψε την «Κομέντια αλ Ιταλιάνα» σε ευκαιρία για κοινωνική κριτική όχι πολιτικολογώντας ανοιχτά,
αλλά μέσα από τη σάτιρα και το μαύρο χι-

“Ζήστε την κάθε σας μέρα με
αλήθεια, έρωτα, αγώνα και δημιουργία. Ζήστε την κάθε ημέρα σας σαν να ήταν η τελευταία σας. Γιατί συχνά στην καθημερινότητα μας μεγεθύνουμε
μικρά προβλήματα παραμερίζοντας και ξεχνώντας τι σπουδαίο και μεγάλο δώρο είναι η
ζωή που μας δόθηκε”, είχε γράψει τον Μάη του 2015 στο λογαριασμό του στο facebook
ανακοινώνοντας πως πάσχει
από μεταστατικό καρκίνο των
οστών, ο φρόντμαν μιας από
τις σημαντικότερες ελληνικές
ροκ μπάντες, ο Θάνος Ανεστόπουλος από τα Διάφανα Κρίνα
που πέθανε το προηγούμενο
Σάββατο 3 Σεπτέμβρη σε ηλικία
μόλις 49 ετών.
Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και μεγάλωσε στο Περιστέρι. Το 1991 μαζί με τον Τάσο Μαχά δημιουργούν τα Διάφανα Κρίνα. Το 1994 μαζί με
τους Νίκο Μπαρδή, Κυριάκο

ούμορ.
Η ταινία του Μονιτσέλι γυρίστηκε το
1958 και αποτυπώνει τέλεια αυτή τη μετάβαση, καθώς συνδυάζει λαμπερά και ζοφερά – μουντά στοιχεία. Η υπόθεση αφορά
μια ομάδα από λούμπεν μικροαπατεώνες
που προσπαθούν να αλλάξουν τη μίζερη
ζωή τους με ένα μεγαλόπνοο σχέδιο: να
παραβιάσουν το θησαυροφυλάκιο ενός
ενεχυροδανειστήριου μπαίνοντας με ριφιφί
από τη μεσοτοιχία του γειτονικού διαμερίσματος. Είναι σαφής η αναφορά στο Γαλλικό νουάρ «Ριφιφί», όμως ενώ οι ληστές της
ταινίας του Ζιλ Ντασέν ήταν αριστοτέχνες
επαγγελματίες, εδώ έχουμε ένα μπουλούκι
από φτωχοδιάβολους: έναν αποτυχημένο
μποξέρ, έναν αδέξιο κλέφτη αυτοκινήτων,
έναν πειναλέοντα τσιλιαδόρο, έναν Σιτσιλιάνο μικρομαφιόζο, έναν άνεργο φωτογράφο επιφορτισμένο με τη φροντίδα του
μικρού παιδιού του επειδή η γυναίκα του
βρίσκεται στη φυλακή για λαθρεμπόριο τσιγάρων...

Όρια
Όλοι αυτοί μπερδεύονται διαρκώς με την
άγνοιά τους, με τα προσωπικά τους, με την
αστυνομία που τους επιτηρεί, με την ίδια
τους την ταξική θέση που τους βάζει συγκεκριμένα όρια που δεν μπορούν να τα ξεπεράσουν, όσο ψηλούς στόχουν κι αν θέσουν. Η επιχείρηση είναι εξ’ αρχής καταδικασμένη και μόνη τους λεία μια κατσαρόλα
ρεβύθια με ζυμαρικά που βρίσκουν στην
κουζίνα του διαμερίσματος.
«Μοναχικοί άγνωστοι» είναι ο τίτλος της
είδησης στην εφημερίδα που καταγράφει
το γεγονός (και αυθεντικός τίτλος της ταινίας). Και αυτοί είναι στην πραγματικότητα

οι ήρωες, που αμέσως μετά θα σκορπίσουν
αναζητώντας ένα μεροκάματο στις ευκαιριακές δουλειές που πρόσφερε η ανοικοδόμηση της Ρώμης. Μια Ρώμη αγνώριστη,
βρώμικη και λασπωμένη, με παραγκουπόλεις και φτωχικές πολυκατοικίες όπου στοιβάζονται οι στρατιές των φτωχών του Νότου που μετακόμισαν ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή.
Η ταινία αυτή έκανε διεθνώς γνωστό τον
Μάριο Μονιτσέλι, ενέπνευσε δυο συνέχειες, δυο αμερικανικές επανεκδόσεις και ένα
μιούζικαλ από τον Μπομπ Φόσι. Ο ίδιος γύρισε στη συνέχεια πολλά σημαντικά έργα
στο ύφος της ιταλικής κωμωδίας-ηθογραφίας της μεταπολεμικής Ιταλίας. Βασικά
του θέματα υπήρξαν η οικογένεια, η φιλία,
ο θάνατος, η σεξουαλική καταπίεση, η αποτυχία μεγαλεπήβολων σχεδίων. Ισορροπώντας ανάμεσα στο κωμικό και το πικρόχολο, σατίριζε τα μεσαία και λαϊκά στρώματα, βάζοντας την Ιταλική κοινωνία μπροστά
σε έναν πολύ σκληρό καθρέφτη. Πιο χαρακτηριστικά έργα «Ο μεγάλος πόλεμος» (με
θέμα τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο), «Οι σύντροφοι», «Οι γενναίοι του Μπρανκαλεόνε»,
«Ο ανθρωπάκος», «Μοντέρνα τέρατα», το
«Θέλουμε τους Κολονέλους» (εύστοχη πολιτική σάτυρα του 1970, με σαφείς αναφορές στη χούντα του Παπαδόπουλου).
Υπήρξε πάντα αριστερός (μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αργότερα υποστήριξε την Κομμουνιστική Επανίδρυση), πριν
πεθάνει με τραγικό τρόπο το 2010, πρόλαβε να μιλήσει στην εξέδρα της καμπάνιας
«Όχι στον Μπερλουσκόνι» στις 5 Δεκέμβρη 2009, καλώντας τον κόσμο να εξεγερθεί ενάντια στον «μοντέρνο τύραννο».

Βάλτε να πιούμε ...ζωή!
Τσουκαλά, Παντελή Ροδοστόγλου κυκλοφορούν το πρώτο
τους σινγκλ “Λιώνοντας Μόνος
/ Κάτω Απ' το Ηφαίστειο”, ενώ
το 1996 μαζί και με τον Παναγιώτη Μπερλή ηχογραφούν την
πρώτο άλμπουμ τους που έμελλε να μείνει στην ιστορία σαν
μια από τις πιο σημαντικές δουλειές της δεκαετίας του 90', το
“Έγινε Η Απώλεια Συνήθεια
Μας” που επηρέασε βαθιά την
ελληνική ροκ σκηνή.
Μέχρι το 2009 που θα διαλυθούν τα Κρίνα θα κυκλοφορήσουν άλλα 5 ολοκληρωμένα
άλμπουμ, πολλά σινγκλ. Το 2001
ο Ανεστόπουλος μελοποιεί μια
σειρά από ποιητές μεταξύ αυτών και Πολέμη, Μυρτιώτισσα,
Λαπαθιώτη, Πορφύρα και Καβάφη μια δουλειά που θα την κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη το
2009 κάτω από τον τίτλο ''Οι

Ποιητές Γυμνοί Τραγουδούν''
ενώ το 2012 κυκλοφορεί τον
πρώτο προσωπικό του δίσκο.
Γράφει μουσική για το θέατρο
και ταινίες, εκδίδει ποιητικές
συλλογές, συμμετέχει σε συναυλίες δίπλα στους φυλακισμένους, μέσα στο κίνημα πάντα
στο πλευρό των πιο ανήσυχων
κομματιών της νεολαίας. Ιστορική είναι οι συναυλία που έδωσαν τα Κρίνα μαζί με δεκάδες
άλλους καλλιτέχνες δέκα μέρες
μετά τη δολοφονία του Αλέξη
Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβρη
του 2008 στα Προπύλαια, αλλά
και η συμμετοχή τους στις συναυλίες ενάντια στον πόλεμο
στη Σερβία το 1999.
Μέχρι το τέλος δεν το έβαλε
κάτω ακόμα και όταν ο καρκίνος είχε πλέον φτάσει σε άσχημη κατάσταση. Στις 22 Απρίλη
του 2016 συμμετείχε στέλνον-

Δήμητρα Κυρίλλου

τας το συγκινητικό του μήνυμα
στο μεγάλο live στο Γκάζι στο
πλευρό των προσφύγων. Δεν
ξέχναγε να υψώσει τη φωνή αντίστασης καλώντας «να περάσουν στα χέρια των εργαζομένων οι χρεοκοπημένες επιχειρήσεις αντί να τους χρωστάνε
τα δεδουλευμένα». Ενώ για την
ασθένειά του δήλωνε: «Σε μία
ρατσιστική κοινωνία η οποία ρίχνει στον Καιάδα της εύκολα το
ανθρώπινο κομμάτι της που νοσεί αντιμετωπίζοντας το με λύπηση και με φόβο, χρειάζεται
να σηκώνουμε το ανάστημα
μας και να μπορούμε να ανακοινώνουμε ελεύθερα το κάθε
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε γιατί είναι πρόβλημα όλων».
Καλό ταξίδι Θάνο, η αξιοπρέπεια της παρουσίας σου θα μας
λείψει, όσο σχεδόν η ακεραιότητα της ποίησης σου και η
τρυφερή σκληράδα της φωνής
σου. Βάλτε να πιούμε ...ζωή!

Κυριάκος Μπάνος

Σε ηλικία μόλις 57 ετών έφυγε από την ζωή στις
15 Αυγούστου ο γραφίστας, δημιουργός αφίσας
Μάικλ Τόμσον, γνωστός στον κύκλο των γραφιστών σε ολόκληρο τον κόσμο ως Freestylee.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Τζαμάικα
και έχοντας τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών
του Κίνγκστον, ο Μαικλ Τόμπσον υπήρξε ένας
από τους σημαντικότερους εικαστικούς της ρέγγε μουσικής.
Έχοντας εμπνευστεί από την παράδοση του
Ρασταφαριανισμού ο Τόμπσον είχε πολύ βαθιές
επιρροές από την λαϊκή κουλτούρα της Τζαμάικα.
Όπως και πολλοί άλλοι προοδευτικοί Τζαμαϊκανοί
καλλιτέχνες στα χρόνια του αγώνα ενάντια στο
απαρτχάιντ στη Ν. Αφρική εμπνεύστηκε από τους
αγώνες των μαύρων φτιάχνοντας μια σειρά από
πόστερ στο πλευρό των αγωνιζόμενων.
Εκείνη την περίοδο (τέλη δεκαετίας ‘70 αρχές
δεκαετίας ‘80) κερδίζει δυο μεγάλα βραβεία στη
Τζαμάικα που του δίνουν τη δυνατότητα να ταξιδέψει στην Κούβα και λίγα χρόνια μετά στη Μόσχα.
Όπως εξηγούσε ο ίδιος ο Freestylee μέσα από
τα πόστερ έβλεπε τη δυνατότητα να δίνει μια
οπτική αφήγηση των διαφορετικών μαχών των καταπιεσμένων σε όλο τον πλανήτη μέσω αυτού
που ο ίδιος ονόμαζε Δημιουργικό Ακτιβισμό. Η
καραϊβική πολυχρωμία συνοδευόμενη από δυνατές εικόνες δημιουργούν μια εντελώς μοντέρνα
και ζωντανή απεικόνιση των γεγονότων. Χρησιμοποιεί την τέχνη του πόστερ για να εκφράσει την
αλληλεγγύη του ή να διαμαρτυρηθεί για οτιδήποτε τον παθιάζει. Η φτώχεια, ο ρατσισμός, ο πόλεμος, οι μετανάστες, η ειρήνη, η δικαιοσύνη. Φτιάχνει πόστερ στο πλευρό των Παλαιστίνιων, ενάντια στις επεμβάσεις των ΗΠΑ και τα τελευταία
χρόνια δημιουργεί μια σειρά από πόστερ εμπνευσμένα από την Αραβική Άνοιξη, που κερδίζουν
παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και δημοσιεύονται
σε περιοδικά στις αραβικές χώρες και σε ολόκληρο τον κόσμο, μαζεύοντας χρήματα για κοινωνικούς σκοπούς.
Αλλά και εδώ στην Ελλάδα έχοντας στενές σχέσεις και συνεργασία με την γραφίστρια Μαρία
Παπαευσταθίου δημιουργεί και στέλνει ένα από
τα πόστερ που θα συνόδευαν την μεγάλη καμπάνια για την πρώτη μεγάλη πανελλαδική διαδήλωση ενάντια στους ναζί της ΧΑ στις 19 Γενάρη του
2013 Αθήνα-Πόλη Αντιφασιστική.
Η αφίσα που φιλοτέχνησε ο Freestylee για την “Αθήνα-Πόλη αντιφασιστική”

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1239, 7 Σεπτέμβρη 2016

Δραστηριότητες

Εκδηλώσεις για τον Τρότσκι: Επίκαιρος και τότε και τώρα
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Κικιρίκο 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 σαλόνι εστιών ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Νότος 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Βαβέλ (Βας.Σοφίας 87) 8μμ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Big Mouth (Γυφτοπούλου 8) 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ White Rabbit 7.30μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Ξενομπάτης 7μμ
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 δημαρχείο 8μμ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 στέκι (Ρήγα φερραίου) 6μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Οι απαγορεύσεις δεν είναι απελευθέρωση - Η ισλαμοφοβία και η αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου
ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Καφέ Κουρμπέτι 4μμ
Ένας χρόνος από το ΌΧΙ - Από την Ελλάδα στην
Βρετανία και πώς συνεχίζουμε
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Καφέ Καλαμαριά 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Καφέ Όαση 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Ποέτα 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος
ΒΟΛΟΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Θόλος 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ

Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Θόλος 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Μάνος Voador
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 Θόλος 7μμ
Η ισλαμοφοβία και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και τη δια νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Μαγαζί 6μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Υγιεινό με νού 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Λα Ροζέ (Αγ. Νικόλαος) 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Θοδωρής Μπελοβόντας

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Quiz 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 καφέ Αλουστίνες
(Ηρακλειδών 5) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Αλουστίνες
(Ηρακλειδών 5) 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 πολιτιστικό κέντρο δήμου Αθήνας (Καλογερά 6) 7μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 κοινωνικός χώρος (Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ 1968 (στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Γ ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 πολιτιστικό κέντρο Αγ. Ελευθέριου
(Αναβρύτης 5) 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπρο σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα
και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατο-

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 πλατεία Αγ. Λαζάρου 7.30μμ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Quiz 7μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 Εργατικό Κέντρο
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/9 Δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Εμιγκρέ 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΝΙΚΑΙΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 8/9 δημαρχείο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
•ΠΕΜΠΤΗ 15/9 δημαρχείο 7μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σοκελιάδου
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 πλατεία Νομαρχίας 8μμ
Να μετατρέψουμε την οργή σε αντίσταση
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος
ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 χάνι Χατζη Ρετζέπ 8μμ
Να μετατρέψουμε την οργή σε αντίσταση
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Νότος 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλήτρια: Κυριακή Γονάκη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Τουρκία – το πραξικόπημα, το Ισλάμ και η αριστερά
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Σαμπίρ 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ 1968
(στοά Αγ.Πάντων & Θησέως) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Γωγώ (πλατεία Φρατζή) 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Να μετατρέψουμε την οργή σε αντίσταση
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

λικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει
τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από
τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί
να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία
της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργά-

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα – Η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Μήτσος Βομβολάκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Τουρκία – το πραξικόπημα, το Ισλάμ και η αριστερά
τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν
τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε (Πετρουπόλεως) 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ.Βλάσση 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Οσία Ξένη 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου & Τσιμισκή 7μμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ πάρκο Πλαταιών 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατ. Αναλήψεως 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΤΡΟ Πανόρμου 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου & Γαλατσίου 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας 7.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 6μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 7μμ
ΒΟΛΟΣ Τόπαλη & Ερμού 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ οδός Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕΤΡΟ Ανθούπολη 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9

ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 7μμ

Στις σχολές

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9

ΤΕΙ Αθήνας 1μμ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 3μμ
ΒΟΛΟΣ Λέσχη 1μμ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λέσχη ΑΠΘ 1μμ

ΠΕΜΠΤΗ 8/9

ΦΜΣ Αθήνας διάδρομος Μαθηματικού 12μ
ΠΑΝΤΕΙΟ 12μεσ.,ΦΛΣ 1.30μμ
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΒΟΛΟΣ Λέσχη 1μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Λέσχη 12.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΝΟΜΙΚΗ 12μ, Λέσχη Ιπποκράτους 1.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Ιατρική 9πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/9

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βιβλιοθήκη 1μμ

ΤΡΙΤΗ 13/9

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Λέσχη 1μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πληροφορική 10πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Χημικό 12.30
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Η μάχη στα ΜΜΕ

Να γυρίσουν στο δημόσιο τα κανάλια
χωρίς αποζημίωση για τους “καναλάρχες”

Ο

λοκληρώθηκε η διαδικασία
για τις τηλεοπτικές άδειες,
και αναδείχθηκαν πλέον οι
τέσσερις νέοι βαρόνοι του τηλεοπτικού τοπίου. Μαρινάκης, Αλαφούζος,
Κυριακού και Καλογρίτσας συγκροτούν το κουαρτέτο. Και μόνο τα ονόματα που συμμετείχαν στη διαδικασία, αλλά ακόμα περισσότερο αυτοί
που πλειοδότησαν και πήραν τις
άδειες, δείχνουν πόσο κοροϊδία
ήταν το υποτιθέμενο “χτύπημα στη
διαπλοκή” για το οποίο μίλαγε η κυβέρνηση. Λες και οι Μαρινάκηδες
και οι Αλαφούζοι σταμάτησαν να είναι διαπλεκόμενοι από τη στιγμή
που “τα ακούμπησαν” κι έγιναν πλέον νόμιμοι καναλάρχες.
246 εκατομμύρια ευρώ ήταν το τίμημα για τους τέσσερις καπιταλιστές. Τα περισσότερα από όλους
έδωσε ο Κυριακού του ομίλου Αντέννα, 76 εκατομμύρια ευρώ. Πολλοί
μπορεί να θυμούνται τον Αύγουστο
της περασμενης χρονιάς όταν οι εργαζόμενοι του Αντέννα είχαν ξεσηκωθεί με απεργίες και στάσεις εργασίας. Ήταν το ίδιο αφεντικό που είχε
προχωρήσει τότε σε πογκρόμ απολύσεων και μειώσεις μισθών, προφανώς γιατι “δεν έβγαίνε”.
Η κοροϊδία από τη μεριά της κυβέρνησης βέβαια συνεχίζεται. Προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά τη δημοπρασία, ανακοίνωσε ότι τα 246 εκατομμύρια θα πάνε
σε κοινωνικά προγράμματα για τους
φτωχούς και τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες. Και μάλιστα “μέχρι τελευταίου ευρώ”. Όπως όμως διαβάζουμε
σε ρεπορτάζ του ΤVXS: “Πρόθεση
και στόχος του πρωθυπουργικού επιτελείου είναι το ποσό αυτό να προσμετρηθεί στο… πλεονάζον πλεόνασμα και να διατεθεί απ’ ευθείας στα
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και
τις ομάδες εκείνες που είχαν τις μεγαλύτερες εισοδηματικές απώλειες... Ωστόσο, πρόκειται για στόχο
που δεν μπορεί – μέχρι στιγμής τουλάχιστον – να θεωρηθεί δεδομένος.
Το Μνημόνιο προβλέπει ρητά πως
από οποιαδήποτε υπέρβαση υπάρχει
στον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος μόνον το 30% μπορεί να
διαχειριστεί και να διαθέσει κατά το
δοκούν η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα,
προβλέπεται ότι από το – όποιο – ποσό υπέρβασης του στόχου για το
πλεόνασμα, το 35% πρέπει να διοχετευθεί για την αποπληρωμή χρέους
και το 35% για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Και
μόνον το υπόλοιπο 30% μπορεί να
διατεθεί σε παροχές κοινωνικής στήριξης ή άλλες δράσεις. Η δημοπράτηση, δε, των τηλεοπτικών αδειών εί-

Απεργιακή διαδήλωση
εργαζομένων ΜΜΕ
τον Μάη του 2012

χε προβλεφθεί στο τρίτο Μνημόνιο,
γεγονός που σημαίνει ότι τα 245 εκατομμύρια δεν μπορούν να θεωρηθούν «έκτακτα έσοδα»”.
Πέρα όμως από τα επικοινωνιακά
τερτίπια του Τσίπρα, αυτό που έχει
τη μεγαλύτερη σημασία είναι το τί
θα γίνει με τους εργαζόμενους που
βρίσκονται στον αέρα.

Εργαζόμενοι
Αφενός τί θα γίνει με τους εργαζόμενους που θα στελεχώσουν τα
δυο νέα κανάλια και αυτούς που θα
παραμείνουν στα δύο υπάρχοντα.
Θα εργαστούν με διαλυμένο συνδικαλισμό και σε συνθήκες γαλέρας
όπως μπορεί να ονειρεύονται οι καναλάρχες; Ή θα επιβάλλουν τη συλλογικότητά τους και θα δουλέψουν
με δικαιώματα, αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις κλπ;
Αφετέρου τί θα γίνει με τους χιλιάδες που κινδυνεύουν να πεταχτούν
στην ανεργία.
Γιατί με τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, κινδυνεύει η δουλειά σχεδόν 2000 εργαζόμενων, από τα κανάλια που δεν αδειοδοτήθηκαν και
θα βάλουν λουκέτο.

“Τα δύο νέα κανάλια που θα δημιουργηθούν είναι αδύνατον να απορροφήσουν όλον αυτόν τον κόσμο
αλλά ακόμα και αυτοί που θα προσληφθούν, λόγω κατάργησης της
επεκτατικότητας των Σ.Σ.Ε, θα αμείβονται με μισθούς... πείνας. Απαιτούμε λοιπόν από την κυβέρνηση, το
πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε,
να βρει τρόπο να το λύσει άμεσα!”
επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η
ΕΤΙΤΑ, η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής
Τηλεόρασης Αττικής.
“Η λύση δεν μπορεί να είναι η
αναμονή ότι κάποιος από τους νέους ιδιοκτήτες θα πάρει τους συναδέλφους” απαντούν οι Financial Crimes, το αντικαπιταλιστικό δίκτυο
εργαζομένων στα ΜΜΕ κι εξηγούν:
“Κατ' αρχάς κανένας νόμος δεν
τους υποχρεώνει. Κατά δεύτερο
ακόμη και αν υπήρχε αυτό, και ενώ
κάποια από τα ήδη λειτουργούντα
κανάλια είχαν πάνω από 500 εργαζόμενους (μετά τις δεκάδες απολύσεις των τελευταίων χρόνων), η κυβέρνηση φρόντισε και θέσπισε όριο
τις 400 θέσεις εργασίας, από τις
οποίες μόνο οι μισές (200) αντιστοιχούν σε ειδικότητες τεχνικών, δημο-

Σε αναζήτηση απάντησης απέναντι στη
διαφαινόμενη επίθεση
στις δουλειές και τους μισθούς των εργαζομένων
στα ΜΜΕ, βρίσκονται τα συνδικάτα του κλάδου.
Σε συνεδρίαση της ηγεσίας της ΠΟΕΣΥ (πανελλήνια ομοσπονδία δημοσιογράφων) τη Δευτέρα 5/9, κατατέθηκε από τη μεριά της ΕΣΗΕΑ η πρόταση για
προκήρυξη 48ωρης απεργίας στα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς και κινητοποίηση στη ΔΕΘ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Τσίπρα.
Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, σε συνεδρίασή του το διασωματειακό των ΜΜΕ δυο μέρες
πριν, είχε καταλήξει σε απόφαση - πρόταση για προκήρυξη 24ωρης απεργίας άμεσα και το Σάββατο 10/9

σιογράφων και διοικητικών. Και κατά τρίτον, τα νέα αφεντικά δεν πρόκειται να πάρουν εργαζόμενους με
τους μισθούς, τις συμβάσεις και τα
δικαιώματα πού είχαν (όσο κουτσουρεμένα και αν ήταν), αντίθετα
θα προσπαθήσουν να τα συρρικνώσουν ακόμη περισσότερο. Γι’ αυτό η
λύση δεν είναι σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κρατικοποίηση
Αντίθετα μοναδική λύση για να
μην χαθεί καμία θέση εργασίας είναι
να κρατικοποιηθούν άμεσα, χωρίς
καμία αποζημίωση στους μέχρι πρότινος ιδιοκτήτες τους, τα τηλεοπτικά
κανάλια που δεν πήραν άδεια. Να
περάσουν στην ΕΡΤ και να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Είναι προφανές ότι η ΕΡΤ χρειάζεται προσωπικό. Οι εκατοντάδες συνταξιοδοτήσεις των προηγούμενων
χρόνων, οι 600 και πλέον συμβασιούχοι που έφυγαν τον Ιούνη του
2013 όταν μπήκε μαύρο στην ΕΡΤ
και δεν επέστρεψαν και οι «εξωτερικές αναθέσεις» που έχουν αρχίσει

νέα 24ωρη απεργία
στη ΔΕΘ από τα κανάλια σε όλη την Ελλάδα.
Η απόφαση πήγε για την κοινή συνεδρίαση με όλους
τους προέδρους των ενώσεων.
Από τη μεριά του Μετώπου για την Ανατροπή μπήκε η πρόταση - που μειοψήφισε - για έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων άμεσα, με διεκδικητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει ευρύτερα τη δραματική κατάσταση του κλάδου και προφανώς την τελευταία επίθεση στους εργαζόμενους στα κανάλια.
Απόφαση προς το παρόν δεν υπήρξε, καθώς συνδικαλιστές από μια σειρά ενώσεις κυρίως της περιφέρειας προτίμησαν να υπεκφύγουν, με τη λογική
“να συνεδριάσουν ξανά τα Δ.Σ. των ενώσεων και βλέπουμε μέσα στη βδομάδα”.

Τι περιμένει η ΠΟΕΣΥ;

ξανά σαν γάγγραινα να κάνουν την
εμφάνισή τους, είναι τρανταχτές
αποδείξεις για αυτήν την ανάγκη.
Πολύ περισσότερο αν θέλουμε μια
ΕΡΤ με ακόμη πιο πλούσια δραστηριότητα, περισσότερα κανάλια, περισσότερους περιφερειακούς σταθμούς, ουσιαστικότερη ενημέρωση,
πραγματικό πολιτισμό.
Και βέβαια μπορούμε με αυτόν
τον τρόπο να αγωνιστούμε για να
εξασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα
και πολιτισμό, από αυτήν που κατά
καιρούς πρόβαλαν τα κανάλια των
βαρόνων. Να κερδίσουμε το στοίχημα ότι σε αυτή τη μεγάλη δημόσια
ραδιοτηλεόραση, δεν θα βρίσκει καθημερινή προβολή ο υπόδικος εγκληματίας της Χρυσής Αυγής Ν. Μιχαλολιάκος και όλη η συμμορία του
όπως συμβαίνει σήμερα στην ΕΡΤ.
Να κερδίσουμε το στοίχημα ότι δεν
θα γεμίσουμε με σαπουνόπερες, τηλεμάγειρες, χαρτορίχτρες και άλλα
κορυφαία διαμάντια της ιδιωτικής
τηλεόρασης.
Για να επιβάλλουμε μια τέτοια προοπτική χρειάζεται σύγκρουση από τη
μεριά των εργαζόμενων στα ΜΜΕ,
συνολική και συντονισμένη. Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε απεργιακές
κινητοποιήσεις με διάρκεια, για να
ανοίξουμε τον δρόμο πραγματικά για
ένα άλλο τηλεοπτικό τοπίο. Γιατί το
μόνο που φέρνει η αναδιάρθρωση
της κυβέρνησης είναι να αλλάξουν
ονοματεπώνυμο οι «νταβαντζήδες»
των ΜΜΕ εξαφανίζοντας τον συνδικαλισμό και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στα ΜΜΕ.
Χρειάζεται σύγκρουση. Σύγκρουση με τους καναλάρχες που νοιάζονται τάχα για την δημοκρατία
και την πολυφωνία, αυτοί που έβαζαν τους παρουσιαστές τους να δηλώνουν «…δεν φταίμε εμείς αν όλες
οι κοινωνικές ομάδες είναι με το
ΝΑΙ…». Αυτοί με τις συντονισμένες
ρατσιστικές εκστρατείες που έρχονταν κατά κύματα και τα περί “Αλβανών κλεφτών” της δεκαετίας του '90,
έως τα σύγχρονα ξεπλύματα των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Αυτοί που
νοιάζονται τάχα για τους εργαζόμενους και που πρόσφεραν δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ για την άδεια,
αλλά έχουν απολύσει εκατοντάδες
εργαζόμενους και έχουν κάνει τεράστιες μειώσεις μισθών «γιατί δεν
υπάρχουν χρήματα»... Σύγκρουση
με την κυβέρνηση που έχει γραμμένους στα παλιά της τα παπούτσια
τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ ...Σε
αυτόν το δρόμο χρειάζεται να βαδίσουμε και καλούμε κάθε συνάδελφο
να παλέψουμε μαζί”.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ιδέες

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ “ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ”

Αξιοποιώντας την πείρα του
1956 στις μάχες του σήμερα
“Ε

νας κόσμος σε αναβρασμό, να κάνουμε
την οργή αντίσταση”
είναι ο τίτλος του νέου τεύχους
του περιοδικού Σοσιαλισμός από
τα κάτω. Είναι ένα τεύχος που
έχει σαν κέντρο πώς οι δυσκολίες των από πάνω γίνονται ευκαιρίες για την Αριστερά και το
εργατικό κίνημα. Και το πετυχαίνει συνδυάζοντας την ανάλυση
για το σήμερα με τις εμπειρίες
από το 1956, τότε που η κρίση
του Σουέζ και η εξέγερση των
εργατών της Ουγγαρίας έκαναν
άνω-κάτω τη σταθερότητα και
των δυο στρατοπέδων του Ψυχρού Πολέμου.
Η Μαρία Στύλλου συμβάλει με
δυο άρθρα σε αυτή την προσπάθεια. Στο άρθρο “Να μετατρέψουμε την οργή σε αντίσταση”,
αναλύει τα αδιέξοδα στα οποία
έχουν φτάσει οι άρχουσες τάξεις το φθινόπωρο του 2016. Η
σύνοδος των 27 της ΕΕ στη
Μπρατισλάβα έχει να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα του Brexit. Η σύναξη της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Τζάκσον Χόουλ μπροστά σε μια νέα οικονομική ύφεση αποφάσισε ότι... έχει
περιθώριο να αποφασίσει αργότερα! Η συνάντηση των G20
στην Κίνα εξελίσσεται σε ένα ακόμη πεδίο διαφωνιών και ανταγωνισμών. Οι εκλογές που έρχονται σε μια σειρά από χώρες (ΗΠΑ, Γαλλία,
Γερμανία) αναδεικνύουν την κρίση των παραδοσιακών κυβερνητικών κομμάτων. Οικονομικές δυσκολίες και πολιτική αμφισβήτηση μαζί,
κάνουν τα επιτελεία της ΕΕ ευάλωτα. Κι όμως,
η κυβέρνηση Τσίπρα, αντί να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες και να ξεσηκώσει την εργατική τάξη
ενάντια στα μνημόνια, στο χρέος και τη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, επιλέγει να μένει πιστή σε όλους τους στόχους της ΕΕφρούριο.
Σε ένα δεύτερο άρθρο με το οποίο ανοίγει
το αφιέρωμα στο 1956, η Μαρία Στύλλου περιγράφει τη συγκλονιστική χρονιά που η “σταθερότητα μονόλιθων”, τόσο των παλιών αυτοκρατοριών της Βρετανίας και της Γαλλίας,
όσο και των «υπερδυνάμεων» ΗΠΑ και ΕΣΣΔ,
σπάει. Μέσα σε εκείνο το κλίμα η Ελλάδα δεν
ήταν εξαίρεση και το άρθρο δίνει την εικόνα
της ανάπτυξης του κινήματος με απεργίες από
το 1953, με συλλαλητήρια για το Κυπριακό και
με το φοιτητικό κίνημα να δίνει μάχη για “να
σπουδάσουν και οι φτωχοί”. Η ΕΔΑ μεγάλωσε
μέσα από εκείνους τους αγώνες, αλλά η ηγεσία της χαράμισε τις ευκαιρίες με την ίδια ρεφορμιστική λογική που βλέπουμε σήμερα στον
ΣΥΡΙΖΑ.
Το αφιέρωμα στο 1956 ολοκληρώνεται με

κείμενα για την κρίση του Σουέζ και την επανάσταση στην Ουγγαρία.
Ο Κώστας Βλασόπουλος περιγράφει πώς το
μαζικό κίνημα της Αιγύπτου μαζί με το αντι-ιμπεριαλιστικό κίνημα στον αραβικό κόσμο και
το αντιπολεμικό κίνημα στη Βρετανία οδήγησε
σε φιάσκο την προσπάθεια των αγγλογάλλων
να ανατρέψουν τον Νάσερ, όταν ανακοίνωσε
την εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ και
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κατάρρευση των
αποικιακών αυτοκρατοριών.

Ουγγαρία
Ο Λέανδρος Μπόλαρης δίνει τις εικόνες από
τη δράση των εργατών και των φοιτητών στη
Βουδαπέστη απέναντι σε ένα καθεστώς που
μιλούσε στο όνομά τους αλλά δεν δίσταζε να
στηρίζεται στη μυστική αστυνομία και στα ρώσικα τανκς. Ξεκινώντας από συμπαράσταση
στους εργάτες της Πολωνίας που διεκδικούσαν “Ψωμί και Ελευθερία” έφτασαν στη δημιουργία εκατοντάδων εργατικών συμβουλίων
και επαναστατικών επιτροπών και έδειξαν ότι ο
σοσιαλισμός και η απελευθέρωση της εργατικής τάξης δεν υπάρχει ερήμην των ίδιων των
εργατών.
Άλλη μια διάσταση των σύγχρονων αδιεξόδων του συστήματος δίνει ο Σωτήρης Κοντογιάννης στο άρθρο “Ο ιμπεριαλισμός σήμερα”.
Η Κίνα βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ

για τον έλεγχο της θάλασσας που
βρέχει τις γείτονες χώρες (Βιετνάμ,
Φιλιππίνες, Ταϊβάν, Ιαπωνία). Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη
δίπλα στις άλλες εστίες των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων, όπως
η κλιμάκωση του ΝΑΤΟ απέναντι
στη Ρωσία και οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, συμπληρώνουν την εικόνα της αστάθειας.
Κομμάτι αυτού του ‘παζλ’ είναι η
αποτυχία του πραξικοπήματος στην
Τουρκία και οι συνέπειές της, όπως
εξηγεί ο Νίκος Λούντος στο άρθρο
“Η Τουρκία μετά την αποτροπή του
πραξικοπήματος”. Περιγράφει τον
ξεσηκωμό των εργατών που οδήγησαν το πραξικόπημα σε ήττα και καταρρίπτει τις θεωρίες περί παντοδύναμου “σουλτάνου”, εξηγώντας πώς
ο Ερντογάν χάνει τον έλεγχο, τόσο
εντός της χώρας λόγω της παγκόσμιας ύφεσης, όσο και γενικότερα
λόγω της αποσταθεροποίησης της
ευρύτερης περιοχής.
Το άρθρο του Πάνου Γκαργκάνα,
“Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο”, δίνει την εικόνα των επιθέσεων ενάντια στα συνδικαλιστικά δικαιώματα που ξεκίνησαν οι Σαμαροβενιζέλοι και τώρα προσπαθεί να
ολοκληρώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ. Αναλύει τα αίτια για τα οποία
η άρχουσα τάξη επιμένει στην ολοκλήρωση
αυτής της επίθεσης εστιάζοντας στο ρόλο των
εργατικών αντιστάσεων στις ιδιωτικοποιήσεις,
τις περικοπές και τα κλεισίματα. Το εργατικό
κίνημα μπορεί να απαντήσει στην προσπάθεια
αυτή, υπερασπιζόμενο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και συνδέοντάς τα με όλες τις μάχες
που ξεδιπλώνονται, στον Μαρινόπουλο, στα
σχολεία, στις συγκοινωνίες, χωρίς να αφήνει
στις συνδικαλιστικές ηγεσίες το περιθώριο να
περιμένουν πότε θα φτάσει νομοσχέδιο στη
Βουλή, όπως έκαναν στις αρχές της χρονιάς
για το ασφαλιστικό.
Τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή, ο Θανάσης Καμπαγιάννης στο άρθρο του “Η φασιστική απειλή
σήμερα”, σκιαγραφεί την ευρωπαϊκή ακροδεξιά και τις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται,
κάτι που είναι απαραίτητο προκειμένου να συζητηθεί η τακτική στην πάλη ενάντιά της. Ξεκαθαρίζει τις αυταπάτες περί «θεσμικής εξημέρωσής» της. Η δίκη της Χρυσής Αυγής θα
καθορίσει την τύχη της άκρας δεξιάς διεθνώς
και είναι μια μάχη που πρέπει να δώσει το αντιφασιστικό κίνημα μέσα στη δικαστική αίθουσα
και έξω στο δρόμο. Μια μάχη που πρέπει να
συνδεθεί με την αντίσταση στην ισλαμοφοβία.

Αφροδίτη Φράγκου

Κοινή δήλωση
Τούρκων και Σύριων
Σοσιαλιστών ενάντια
στην τουρκική
επέμβαση στη Συρία

Ε

νώ οι μεγάλες δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους επιχειρούν να φθάσουν
σε συμφωνία για μια μετάβαση που θα
περιλαμβάνει τον πρόεδρο Άσαντ, η
Τουρκία έχει εξαπολύσει μια στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, μια επιχείρηση
που εδώ και καιρό επεδίωκε να κάνει, με
στόχο να ενισχύσει τη θέση της στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κυβέρνηση του ΑΚP ισχυρίζεται ότι η
Τουρκία και το Ιράν είναι τα δύο κράτη
που έχουν τον κύριο λόγο πάνω στο τι
συμβαίνει στη Συρία.
Εμείς, οι Τούρκοι και Σύριοι Σοσιαλιστές, είμαστε ενάντια σε όλες τις ξένες
επεμβάσεις, και τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, στη Συρία.
Η λύση στη δυστυχία του συριακού
λαού, που ξεσηκώθηκε με ηρωισμό
ενάντια στον δικτάτορα Άσαντ τον Μάρτιο του 2011, δεν είναι οι βομβαρδισμοί
και η αποστολή στρατού στη Συρία από
ένα μεγάλο αριθμό χωρών. Πρόκειται
για χώρες που διεξάγουν τους πιο αιματηρούς πολέμους και υποστηρίζουν τερατώδεις δικτάτορες και σεκταριστικές
μιλίτσιες, όταν θεωρούν ότι αυτό είναι
προς το συμφέρον τους.

Ζώνη επιρροής
Ο πραγματικός σκοπός του τουρκικού
κράτους, όπως και άλλων περιφερειακών
και ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, είναι ξεκάθαρα, να μην κάνει τίποτα για να βοηθήσει την χειραφέτηση του λαού της Συρίας
αλλά να εμποδίσει τον Κουρδικό λαό από
το να κερδίσει και να αποκτήσει τη δική
του ζώνη επιρροής στο μέλλον στη Συρία.
Οι ΗΠΑ, η Ρωσία, το Ιράν, η Τουρκία,
η Σαουδική Αραβία και όλα τα υπόλοιπα
κράτη πρέπει να κρατήσουν τα χέρια
τους μακριά από τη Συρία. Όλη η υποστήριξη που δίνεται στο καθεστώς του
Άσαντ πρέπει να σταματήσει ώστε να
μπορέσει να σταματήσει ο πόλεμος. Ο
Συριακός λαός πρέπει να αποφασίσει ο
ίδιος για το δικό του μέλλον. Η Τουρκία
πρέπει να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, να πάψει την εχθρότητά της κατά των Κούρδων και να ανοίξει τα σύνορά της στους
Σύριους πρόσφυγες.
Καλούμε όλες τις επαναστατικές Συριακές δυνάμεις να ενωθούν στον αγώνα ενάντια: Στη δικτατορία. Τις επεμβάσεις των περιφερειακών και ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Τις αντιδραστικές δυνάμεις. Πιστεύουμε ότι η νίκη του Συριακού λαού πάνω σε όλες αυτές τις αντιεπαναστατικές δυνάμεις, απαιτεί την
ενότητα όλων των επαναστατικών δυνάμεων όλων των Σύριων.
Ζήτω η ειρήνη, ζήτω η επανάσταση!

Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα, DsiP, Tουρκία
Επαναστατικό Αριστερό Ρεύμα, Συρία
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Διεθνή

ΛΙΒΥΗ STOP στην ιμπεριαλιστική επέμβαση

Τ

ην περασμένη εβδομάδα οι
δυνάμεις της "Κυβέρνησης
Εθνικής Συνεννόησης" της Λιβύης μπήκαν, με τη στήριξη της
αμερικανικής αεροπορίας, στη Σύρτη, το τελευταίο σημαντικό οχυρό
του "Ισλαμικού Κράτους" στη βορειοαφρικανική αυτή χώρα. Η επιτυχία
αυτή των υποστηριζόμενων από τον
ΟΗΕ, όμως, δυνάμεων δεν πρόκειται να βγάλει τη Λιβύη από το χάος
και τη συμφορά στην οποία την
έχουν σπρώξει οι επεμβάσεις της
Δύσης. Ακριβώς το αντίθετο θα πετύχει.
Η Λιβύη έζησε το 2011 τη δική της
"Αραβική Άνοιξη". Στις 17 Φλεβάρη
του 2011 χιλιάδες άνθρωποι, εμπνευσμένοι από τις επαναστάσεις
ενάντια στα τυραννικά καθεστώτα
του Μπεν Αλί στην Τυνησία και του
Χοσνί Μουμπάρακ στην Αίγυπτο εξεγέρθηκαν ενάντια στο καθεστώς του
Μουαμάρ Καντάφι -ενός συνταγματάρχη που θα "γιόρταζε" εκείνο το
Σεπτέμβρη το 42ο έτος του στην
εξουσία.
Ο Καντάφι έπεσε τελικά (και εκτελέστηκε από τους αντάρτες) τον
Οκτώβρη του 2011. Στο μεταξύ,
όμως, ο συνδυασμός της ανελέητης
καταστολής από τη μια και της "βοήθειας" της Δύσης από την άλλη (που
έτρεξε να οικειοποιηθεί την επανάσταση με στόχο να επιβάλλει στην
Τρίπολη ένα φιλοδυτικό καθεστώς)
έσπρωξε τη χώρα σε έναν αιματηρό
εμφύλιο πόλεμο που άφησε πίσω
του μέσα σε οκτώ μήνες τουλάχιστον 30 χιλιάδες νεκρούς. Και αντί
να παραδοθεί η Λιβύη στα νύχια της
Δύσης, παραδόθηκε στο χάος. Στα
μέσα του Αυγούστου ο Μάρτιν Κόμπλερ, ο ειδικός απεσταλμένος του
ΟΗΕ, προειδοποιούσε ότι "τουλάχιστον 2.4 εκατομμύρια άνθρωποι στη
Λιβύη έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας" (ο συνολικός πληθυσμός είναι 6.2 εκατομμύρια). "Δεν
έχουν φάρμακα, εμβόλια και αντιμετωπίζουν επικίνδυνες ελλείψεις στις
νοσοκομειακές υπηρεσίες. Σχεδόν
300.000 παιδιά δεν πάνε σχολείο και
σχεδόν 350.000 Λίβυοι έχουν εκτοπιστεί σε όλη τη χώρα".

Κατά εκατοντάδες ξεβράζονται σώματα νεκρών προσφύγων και μεταναστών στις ακτές της Λιβύης.

Τρεις “κυβερνήσεις”
Σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον
τρεις αντίπαλες "κυβερνήσεις" στη Λιβύη (χωρίς να προσμετράμε σε αυτές το Ισλαμικό Κράτος). Η κάθε μια
από αυτές έχει το δικό της στρατό,
τα δικά της κοινωνικά στηρίγματα και
τις δικές της διασυνδέσεις. Και σαν
να μην έφτανε αυτό λειτουργούν τουλάχιστον 40 παραστρατιωτικές οργανώσεις, που συντάσσονται πότε με
τον ένα και πότε με τον άλλο.
Η Δύση υποστηρίζει επίσημα την
Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης
(ΚΕΣ) του Φάγεζ αλ Σαράτζ, με έδρα
την Τρίπολη, μια κυβέρνηση που
προήλθε από τις "ειρηνευτικές συνομιλίες" του ΟΗΕ. Ο Σαράτζ πανηγυρίζει τώρα για τη "μεγάλη επιτυχία" της
ανακατάληψης της Σύρτης από το Ισλαμικό Κράτος. Αλλά οι πανηγυρισμοί του είναι τουλάχιστον πρόωροι.
"Καταρχήν" , γράφει η αμερικανική
εφημερίδα Νιου Γιορκ Τάιμς, "οι μιλίτσιες πρέπει να αποτελειώσουν την
εκκαθάριση των υπολειμμάτων του
Ισλαμικού Κράτους από τις τρεις συνοικίες της Σύρτης (που κρατάνε
ακόμα). Οι μιλίτσιες βρίσκονται, σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις, κοντά
στην ολοκλήρωση αυτού του στόχου.
Αλλά αυτό ανοίγει το ερώτημα τι θα

Τον περασμένο Μάη το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε μια μεγάλη πολυεθνική άσκηση στα ανοιχτά
της Λιβύης. Στην άσκηση αυτή, που ονομάστηκε
Phoenix Express 2016, συμμετείχαν δυνάμεις
από την Αλγερία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την
Ιταλία, τη Μάλτα, τη Μαυριτανία, το Μαρόκο, την
Ισπανία, την Τυνησία, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγες μέρες πρωτύτερα η Ελλάδα,
η Ιταλία και η Μάλτα είχαν κλείσει τους εναέριους χώρους τους για αεροπλάνα που προέρχονταν από τη Λιβύη. Αλλά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ αναζητά τρόπους να αναβαθμίσει την εμπλοκή της Ελλάδας στις εξελίξεις στην περιοχή.

κάνουν μετά. Είναι από τη Μισουράτα, μια παραλιακή πόλη που θεωρείται αντίπαλη της Σύρτης... Δεν είναι
καθόλου βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να
αποδέχονται την ηγεσία της ΚΕΣ..."
Στην αλ Μπάυντα (την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης) λειτουργεί μια δεύτερη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αμπντουλάχ αλ Θίνι.
Ο αλ Θίνι έχει την υποστήριξη του
Κοινοβουλίου που βρίσκεται σήμερα
στο Τομπρούκ. Ο ΟΗΕ και η Δύση
αναγνωρίζουν το Κοινοβούλιο του
Τομπρούκ. Η Κυβέρνηση Εθνικής
Συνεννόησης θα έπρεπε, με βάσει
όσα συμφωνήθηκαν στις ειρηνευτικές συνομιλίες του ΟΗΕ να πάρει
"ψήφο εμπιστοσύνης" από το κοινοβούλιο. Στην ψηφοφορία, όμως, που
έγινε στα τέλη Αυγούστου μόνο
ένας βουλευτής (το κοινοβούλιο διαθέτει 198 έδρες) στήριξε την κυβέρνηση: 97 βουλευτές απουσίαζαν, 39
απείχαν και 69 ψήφισαν κατά.
"Το Τομπρούκ έχει και τον δικό
του στρατό, υπό την ηγεσία του
στρατηγού Χαφτάρ", γράφει η Νιου
Γιορκ Τάιμς. "Και από την 1η Ιούνη η
Κεντρική Τράπεζα του Τομπρούκ
έχει το δικό της νόμισμα, που εκτυπώνεται στη Ρωσία, ενώ η κεντρική
τράπεζα της Τρίπολης τυπώνει τα
δικά της χαρτονομίσματα στη Βρε-

τανία" . Η κυβέρνηση του αλ Θίνι
υποστηρίζεται ανάμεσα στα άλλα
από την Αίγυπτο του στρατηγού Σίσι, τη Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αλλά αυτό δεν είναι το
τέλος της ιστορίας:
"Η Γαλλία, που τυπικά υποστηρίζει
την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης αναγκάστηκε... ύστερα από τον
θάνατο τριών Γάλλων στρατιωτών
σε πτώση ελικοπτέρου... να παραδεχτεί ότι κάποιες ειδικές δυνάμεις της
συνεργάζονται με τον στρατό του
Τομπρούκ στην ανατολική Λιβύη. Η
εφημερίδα Λε Μοντ έγραψε ότι γαλλικές μονάδες βοηθούν τον στρατηγό Χαφτάρ και πηγές στο Παρίσι λένε ότι το υπουργείο Άμυνας θεωρεί
τον στρατηγό έναν αξιόπιστο σύμμαχο στη μάχη ενάντια στον εξτρεμισμό" . Ο Χαφτάρ καταγγέλλει τη
συνεργασία της κυβέρνησης της
Τρίπολης με τους μαχητές της Μισουράτα -που τους θεωρεί "τζιχαντιστές", μια άλλη εκδοχή του Ισλαμικού Κράτους.
Το τρίτο κέντρο εξουσίας, η Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας με πρωθυπουργό τον Κχαλιφά Τζιγουέλ
έχει έδρα επίσης την Τρίπολη. Ο Τζιγουέλ κυβερνούσε "ντε φάκτο" τη
Δυτική Λιβύη από το 2014 μέχρι σήμερα. Σε μια περσινή του συνέντευ-

Πολεμικά παιχνίδια στη Ρόδο
Την επόμενη εβδομάδα ο Νίκος Κοτζιάς, ο
υπουργός Εξωτερικών, διοργανώνει "διεθνή διάσκεψη" στη Ρόδο με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών όλων σχεδόν των γειτονικών
μας Ευρωπαϊκών χωρών και μιας σειράς χωρών
από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την
Αραβική Χερσόνησο. Η διάσκεψη υποτίθεται ότι
έχει σαν στόχο την "Σταθερότητα και την Ασφάλεια" στην περιοχή της Μεσογείου. Αλλά η σύνθεση και μόνο δείχνει ανάγλυφα τους πραγματικούς στόχους: θα συμμετέχει η Αίγυπτος του

στρατηγού Σίσι, του χασάπη της Αραβικής Άνοιξης. Θα συμμετέχει η Σαουδική Αραβία, ένας
από τους πιο βρώμικους παίχτες στον εμφύλιο
πόλεμο της Συρίας. Θα συμμετέχει η Κυβέρνηση
Εθνικής Συνεννόησης της Λιβύης.
Η Τουρκία ούτε έχει προσκληθεί, ούτε πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο του Κοτζιά.
Ο δρόμος για τη Σταθερότητα και την Ασφάλεια
στη Μεσόγειο φαίνεται ότι περνάει μέσα από
την ένταση των ανταγωνισμων στην ανατολική
της πλευρά και το Αιγαίο.

ξή του στο αλ Τζαζίρα ισχυριζόταν
ότι η κυβέρνησή του ελέγχει το 80%
της χώρας. Αλλά σήμερα η επιρροή
της είναι μάλλον πολύ περιορισμένη.
Οι ΗΠΑ κατατάσσουν την Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας στις ισλαμιστικές οργανώσεις.
Ο ΟΗΕ ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα έναν ακόμα γύρο ειρηνευτικών
συνομιλιών με στόχο να βρεθεί κάποια λύση στο αδιέξοδο και τον κίνδυνο διαμελισμού της χώρας. Αλλά
οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μηδαμινές. Οι Μεγάλες Δυνάμεις, όπως
φάνηκε και από την υπόγεια συμμαχία ανάμεσα στον στρατηγό Χαφτάρ
και τη Γαλλία, δεν έχουν ούτε ενιαίο
σχέδιο, ούτε ενιαία συμφέροντα. Η
πολιτική του "διαίρει και βασίλευε", η
κυνική αξιοποίηση του τοπικισμού και
του σεχταρισμού (πχ η Μισουράτα
ενάντια στη Σύρτη) και οι βομβαρδισμοί έχουν σπρώξει τη Λιβύη στο χάος και τον εμφύλιο πόλεμο. Αλλά
όπως φάνηκε και στην περίπτωση
της Συρίας ένας συνεχιζόμενος πόλεμος είναι για τις Μεγάλες Δυνάμεις
πάντα προτιμότερος από μια "κακιά
ειρήνη" -δηλαδή μια ειρήνη που θα
ωφελήσει τους ανταγωνιστές τους.

Πετρέλαιο
Η Λιβύη ήταν μέχρι την πτώση του
Καντάφι η σημαντικότερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα της Αφρικής. Τα
κοιτάσματά της την κατατάσσουν μέσα
στις δέκα σημαντικότερες, από ενεργειακή άποψη, χώρες του πλανήτη.
Σήμερα, πέντε χρόνια μετά την
αρχή του εμφυλίου πολέμου η παραγωγή πετρελαίου συνεχίζει να
βρίσκεται στα τάρταρα -στο 25%
της παραγωγής του 2010. Η Εθνική
Εταιρεία Πετρελαίου (ΕΕΠ) διασπάστηκε σε δυο αντίπαλες εταιρείες τα
προηγούμενα χρόνια. Φέτος τα δυο
τμήματα ξαναενώθηκαν. Αλλά τα
προβλήματα κάθε άλλο παρά τελείωσαν: μια συμμορία (μια από τις δεκάδες παραστρατιωτικές ομάδες,
δηλαδή, που λειτουργούν στη Λιβύη), η αυτοονομαζόμενη "Φρουρά
των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων"
μπλόκαρε πρόσφατα έναν από τους
τερματικούς σταθμούς απαιτώντας
από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης λύτρα για να την απελευθερώσει. Ο Σαράτζ υπέκυψε, προκαλώντας όμως με αυτόν τον τρόπο
μια κρίση στις σχέσεις του με την διοίκηση της εταιρείας που -καθόλου
άδικα- υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ο πολλαπλασιασμός
αυτών των κρουσμάτων.
Ο πόλεμος της φιλοδυτικής "Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης" με
τους "τζιχαντιστές" μόνο νέες συμφορές φέρνει στη Λιβύη.

Σωτήρης Κοντογιάννης

εργατικη αλληλεγγυη

ΔΙΕΘΝΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Άμεση απάντηση

στην άνοδο της ακροδεξιάς

Η

άνοδος του ακροδεξιού και
ρατσιστικού κόμματος AfD
(Εναλλακτική για τη Γερμανία) ανησυχεί εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα. Η νέα εκλογική επιτυχία του AfD στο κρατίδιο Mecklenburg-Vorpommern, όπου ξεπέρασε
το CDU της Μέρκελ και αναδείχτηκε
δεύτερο κόμμα, εντείνει αυτές τις
ανησυχίες. Ήδη έχει παρουσία σε 9
από τα συνολικά 14 κοινοβούλια των
ομόσπονδων κρατιδίων. Στις 18 Σεπτέμβρη ακολουθούν οι εκλογές
στο κρατίδιο του Βερολίνου, και το
2017 εκλογές σε 3 ακόμα κρατίδια,
καθώς και οι ομοσπονδιακές εκλογές. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος την
επόμενη χρονιά να μπει και στην
Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag).
Αυτό έχει σημάνει συναγερμό στο
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα της Γερμανίας.
Το Σάββατο, 3 Σεπτέμβρη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κεντρική
διαδήλωση του Bundnis Aufstehen
gegen Rassismus (Συμμαχία Ξεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσισμό) στο
Βερολίνο.
Πάνω από 6 χιλιάδες άνθρωποι
κατέβηκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας κατά του ρατσισμού, υπέρ
των προσφύγων και της αλληλεγγύης. Τα κεντρικά συνθήματα ήταν
"έξω οι ναζί" και "πρόσφυγες καλοδεχούμενοι".
Στην πορεία συμμετείχαν το συνδικάτο Ver.di, το κόμμα της αριστεράς die Linke, οι πράσινοι, η σοσιαλδημοκρατική νεολαία Jusos, το κομμουνιστικό κόμμα DKP, το Attac, φεμινιστικές οργανώσεις, αυτόνομοι,
οργανώσεις της άκρας αριστεράς.

Αντιφασιστικήαντιρατσιστική
διαδήλωση
στο Βερολίνο,
3 Σεπτέμβρη

Συμμετείχε και αντιπροσωπεία συντρόφων από την αυστριακή οργάνωση Linkswende (αδερφή οργάνωση
του ΣΕΚ) με πανό ενάντια στο ακροδεξιό FPO της Αυστρίας.
Η πορεία πέρασε έξω από τα κεντρικά γραφεία του AfD, όπου οι διαδηλωτές ήθελαν να κάνουν σύντομη
στάση φωνάζοντας συνθήματα. Η
αστυνομία όμως δεν το επέτρεψε. Η
πορεία συνέχισε μέχρι την πλατεία
Lutzowplatz όπου ακολούθησε συναυλία.

Δυναμική
Ήταν μια πρώτη μαζική και δυναμική απάντηση στο ακροδεξιό AfD
και ήδη ετοιμάζονται τα επόμενα βήματα.
Όπως μας είπε η Irmgard Wurdack, μέλος του Bundnis Aufstehen
gegen Rassismus και υποψήφια του
die Linke στις εκλογές του Βερολίνου, ήταν μια πρώτη επιτυχία για τη
συμμαχία: "Τις επόμενες μέρες προγραμματίζουμε εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές του Βερολίνου για
να συζητήσουμε πώς απαντάμε στην
ακροδεξιά, πως καταρρίπτουμε την
ρατσιστική προπαγάνδα τους, ιδιαίτερα την ισλαμοφοβία. Η συμμαχία
πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να κερδίσουμε τις κοινότητες μεταναστών,
πρώτα και κύρια τους μουσουλμάνους. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί
στη διαδήλωση ήρθαν 3 γυναίκες
μουσουλμάνες που γνώρισα χθές σε
προεκλογική συγκέντρωση του die
Linke σε τζαμί. Έχουμε βέβαια πολύ
δουλειά να κάνουμε σ' αυτή την κατεύθυνση. Eίναι όμως ενθαρρυντικό
ότι μετά την εκδήλωση αρκετοί μας

είπαν οτι αυτή τη φορά θα ψηφίσουν
την Αριστερά".
H Christine Buchholz, βουλευτίνα
του die Linke, μέλος του αντικαπιταλιστικού δικτύου Marx21 σε ερώτησή μας για τη σημασία της διαδήλωσης απάντησε οτι "το Afd στις μέχρι
τώρα εκλογικές αναμετρήσεις πήρε
15 ως 25%. Χτίζουν έναν ρατσιστικό
πόλο μέσα στην κοινωνία και είναι
καθήκον μας να τους φράξουμε το
δρόμο και να χτίσουμε μια εναλλακτίκή. Η σημερινή διαδήλωση ήταν
ένα πρώτο βήμα σ' αυτήν την κατευθυνση. Πρέπει να έχουμε υπόψη
μας ότι το AfD εμφανίζεται με διάφορα πρόσωπα. Π.χ. στο Βερολίνο
εμφανίζονται ως δεξιοί νεοφιλελεύθεροι και όχι ως φασίστες. Ξέρουμε
όμως ότι οι φασίστες κερδίζουν συνεχώς έδαφος μέσα στο κόμμα. Και
συνολικά είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια δεξιά και ρατσιστική στροφή στην κοινωνία.
Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι σήμερα δώσαμε μια πρώτη μάχη εναντίον τους, μαζί με εκπροσώπους των
συνδικάτων, του κεντρικού συμβουλίου των μουσουλμάνων, κομμάτων,
μαζί με ακτιβιστές των διαφόρων κινημάτων. Ο μεγάλος μας στόχος είναι να αποτρέψουμε την είσοδό
τους στην ομοσπονδιακή βουλή τον
επόμενο χρόνο. Αν το πετύχουν θα
είναι η πρώτη φορά μετά τον πόλεμο που ένα φασιστικό κόμμα θα εκπροσωπείται στη Βουλή. Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα κίνημα αντίστασης σε όλη την κοινωνία για να
τους φράξουμε το δρόμο".

Λευτέρης Αραμπατζής

Απεργοί στην Ινδία

ΙΝΔΙΑ Η μεγαλύτερη απεργία
Σε μια από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος γενικές απεργίες της παγκόσμιας ιστορίας, πάνω από εκατό εκατομμύρια εργάτριες και εργάτες
συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία που έγινε την περασμένη Παρασκευή στην Ινδία μετά από κάλεσμα πολλών συνδικάτων.
Τα δεξιά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ινδία βιάστηκαν να υποβαθμίσουν την απεργία, όμως τα ρεπορτάζ που έρχονται από κάθε γωνιά
της χώρας ζωγραφίζουν μια εντελώς διαφoρετική εικόνα.
Στις πολιτείες Κεράλα, Αντρα Πραντές και Τριπούρα, η απεργία παρέλυσε τα πάντα, λεωφορεία, τρένα. Τα τρίκυκλα ταξί που χρησιμοποιούνται μαζικά για τη μεταφορά και απεργιακές φρουρές μπλόκαραν
δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές. Σχολεία, πανεπιστήμια, γραφεία δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν καθόλου.
Η απεργία που καλέστηκε σχεδόν από όλα τα συνδικάτα της χώρας
έγινε ενάντια στις οικονομικές και εργασιακές επιθέσεις που προωθεί η
κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι. Συγκεκριμένα, τα συνδικάτα αντιτίθενται σε μια σειρά από «μεταρρυθμίσεις» που απειλούν να καταργήσουν την βασική νομική προστασία που έχουν εκατομμύρια εργάτες,
διευκολύνοντας τις απολύσεις, προωθώντας τις συμβάσεις έργου και
δίνοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με αποδοχές κάτω από τον κατώτατο μισθό. Τα συνδικάτα διεκδικούν κατώτατο μισθό 15.000 ρουπίες, περίπου 200 ευρώ το μήνα.

Κόκκινες σημαίες
Στην πρωτεύουσα της Δυτικής Βενγκάλης Καλκούτα, χιλιάδες εργάτες
διαδήλωσαν κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών μέσα σε μια θάλασσα από κόκκινες σημαίες εμποδίζοντας την οποιαδήποτε προσπάθεια της εργοδοσίας να κινήσει τα τρένα με απεργοσπάστες.
Το τραπεζικό σύστημα σταμάτησε να λειτουργεί και συναλλαγές δισεκατομμυρίων σταμάτησαν εντελώς λόγω της απεργίας. Μόνο στην περιοχή της Τελανγκάνα στη Νότια Ινδία, πάνω από 15.000 τραπεζικοί
υπάλληλοι συμμετείχαν στην απεργία. Στην πρωτεύουσα της Ινδία, το
Νέο Δελχί, όλες περίπου οι νοσηλεύτριες και νοσηλευτές ξεκίνησαν
απεργία διαρκείας, με την αστυνομία να τρομοκρατεί και να συλλαμβάνει
απεργούς, χωρίς παρόλα αυτά να σταματήσει την απεργία.
«Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες σε όλη την Ινδία συμμετείχαν
στην απεργία» δήλωσε η GK Khurana, από την Ομοσπονδία των νοσηλευτών. «H κράτησή μου δεν πρόκειται να μας σταματήσει. Καταδικάζουμε έντονα τους τρόπους με τους οποίους αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους» είπε προσθέτοντας ότι το συνδικάτο τους
βρίσκεται σε εννιάμηνο αγώνα διεκδικώντας αυξήσεις.
Η απεργία απλώθηκε και σε ένα μεγάλο μέρος της βαριάς βιομηχανίας. Όπως δήλωσε ο γραμματέας της Συνομοσπονδίας των ανθρακωρύχων DD Ramanadan: “Η εξόρυξη, παραγωγή και μεταφορά του κάρβουνου σταμάτησε. Τριακόσιοι περίπου ανθρακωρύχοι συνελήφθησαν
από την αστυνομία στα ορυχεία στο Rajmahal και στο Chitra”. Στη βιομηχανική ζώνη Gurgaon-Manesar-Bawal, κοτά στο Νέο Δελχί, πολλές
αυτοκινητοβιομηχανίες σταμάτησαν τη λειτουργία τους λόγω της
απεργίας.
Παρόλο που η συμμετοχή δεν ήταν η ίδια σε όλη τη χώρα, η γενική
απεργία στέφθηκε από επιτυχία, δίνοντας τη δυνατότητα για κλιμάκωση και άπλωμα της απεργιακής αντίστασης στα εκατομμύρια των ανειδίκευτων εργατών και των φοιτητών και σταμάτημα των επιθέσεων της
κυβέρνησης.

