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Διήμερο οργής κι αντίστασης θα είναι αυτό την Πα-
ρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη στη Θεσ-

σαλονίκη. 
Το χορό των κινητοποιήσεων ανοίγουν οι εργαζόμε-

νοι στην Υγεία την πρώτη μέρα με τη διαδήλωση που
θα ξεκινήσει στις 8πμ από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο,
θα περάσει από όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της πόλης
και θα καταλήξει στο γραφείο του πρωθυπουργού. Βα-
σική αιχμή της κινητοποίησης θα είναι το αίτημα για
μαζικές προσλήψεις και χρηματοδότηση για την Υγεία.
Η ΠΟΕΔΗΝ, η συνδικαλιστική ομοσπονδία των υγει-
ονομικών, έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 8πμ
έως τις 12 το μεσημέρι για τα νοσοκομεία της Θεσσα-
λονίκης κι από τις 7πμ έως τις 3μμ για τα νοσοκομεία
της Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,
της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Για τους
εργαζόμενους σε νοσοκομεία της υπόλοιπης χώρας η
ομοσπονδία καλύπτει ό,τι μορφή δράσης επιλέξουν τα
σωματεία για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων βάζει λεωφορεία για
τη συμμετοχή των εργαζομένων από τα νοσοκομεία
της Αθήνας, που θα αναχωρήσουν την Πέμπτη, 7/9,
στις 11:30μμ από το νοσοκομείο Αγ.Σάββας.

Από τη μεριά του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια και του Συντονιστικού Νοσοκομείων γίνεται η προ-
σπάθεια σε σωματεία κι ομοσπονδίες προκειμένου η
Παρασκευή 8 Σεπτέμβρη να είναι μέρα απεργιακής
δράσης για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου
τομέα που διεκδικούν προσλήψεις και χρηματοδότη-
ση. Σε συνεδρίασή του το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕ-
ΔΥ, ύστερα από πρόταση μελών των Παρεμβάσεων
και του Συντονισμού, συμφώνησε στην προοπτική
απεργιακής κινητοποίησης τη συγκεκριμένη μέρα, πε-
τώντας ωστόσο το μπαλάκι στην ΕΔΟΘ, τη συνδικαλι-
στική ομοσπονδία του δημοσίου στη Θεσσαλονίκη.

Μήνυμα

Η επόμενη μέρα, το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη, είναι αυ-
τή των μεγάλων πανεργατικών διαδηλώσεων. Ο Τσί-
πρας ανεβαίνει στη ΔΕΘ έχοντας μόλις κάνει τα παζά-
ρια του με τον Μακρόν και τους γάλλους “επενδυτές”,
για το προχώρημα των ιδιωτικοποιήσεων και των αν-
τεργατικών μέτρων που θα προσπαθήσουν να εφαρ-
μόσουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία. Την
ώρα που οι εργάτες στη Γαλλία θα ετοιμάζονται για
μια μεγάλη πανεργατική απεργία τρεις μέρες μετά, οι
συνάδελφοί τους από τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοι-
πη Ελλάδα, θα στέλνουν το δικό τους μήνυμα ενάντια
σε παλιά και νέα μνημόνια.

Η διαδήλωση των εργατικών συνδικάτων είναι καλε-
σμένη στις 6μμ στο Αγ.Βενιζέλου ενώ πρωτοβουλία
συνδικαλιστών καλεί σε ξεχωριστή συγκέντρωση στην
Καμάρα και το ΠΑΜΕ στην πλ.Αριστοτέλους. Ο Συντο-
νισμός Ενάντια στα Μνημόνια καλεί σε προσυγκέν-
τρωση στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγ.Σο-
φίας στις 5:30μμ, επιδιώκοντας την ενωτική παρουσία
των εργαζομένων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Λεωφορεία του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια
από την Αθήνα θα αναχωρήσουν το Σάββατο 9/9, στις
8πμ από το Μουσείο.

Αναχωρήσεις διαδηλωτών προς τη διαδήλωση της
Θεσσαλονίκης στις 9/9 θα γίνουν κι από αρκετά άλλα
σημεία της χώρας. Από την Ξάνθη η αναχώρηση θα
γίνει στις 2μμ στην πλ.Ελευθερίας. Από την Αλεξαν-
δρούπολη στις 10πμ στο Εργατικό Κέντρο. Από τα
Γιάννενα, στις 8πμ από τη Νομαρχία. Από την Έδεσσα
στις 3:30μμ από το Διοικητήριο. Από τα Γιαννιτσά στις
4μμ από το 2ο Λύκειο. Από το Βόλο στις 2.30μμ από
το Δημαρχείο.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Π
ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30
Αυγούστου στην ΕΔΟΘ, η σύσκεψη
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-

μόνια για την οργάνωση του αγωνιστικού
διήμερου στην Θεσσαλονίκη στις 8 και 9
Σεπτέμβρη. 

Στην εισήγηση από το Συντονισμό ο Τά-
σος Αναστασιάδης είπε για τις νέες επιθέ-
σεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ: επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων
που σηματοδοτεί η επίσκεψη Μακρόν, το
χτύπημα στα σωματεία και στο δικαίωμα
της απεργίας και την υλοποίηση των ήδη
ψηφισμένων μέτρων. “Οι εργαζόμενοι δί-
νουν ήδη μια σειρά από μάχες, που πρέπει
να στηρίξουμε και να γενικεύσουμε, δε
χρειάζεται να περιμένουμε την «μεγάλη
επίθεση», όπως έγινε πέρσι με το ασφαλι-
στικό. Παλεύουμε εδώ και τώρα για μονι-
μοποίηση, προσλήψεις, να σταματήσουμε
την ιδιωτικοποίηση, το χτύπημα των εργα-
τικών δικαιωμάτων: αυτό σημαίνει στην
πράξη σπάσιμο των μνημονίων. Πάντα η
πορεία στη ΔΕΘ έδινε τον τόνο κι ενίσχυε
την αυτοπεποίθηση της τάξης μας” είπε
μεταξύ άλλων.

Στην συζήτηση που έγινε, όλοι συμφώνη-
σαν ότι έχει μεγάλη σημασία η οργάνωση
του αγωνιστικού διήμερου στις 8 και 9 Σε-
πτέμβρη με πρώτο σταθμό την απεργιακή
κινητοποίηση των νοσοκομείων στις 8 Σε-
πτέμβρη. 

Ο πρόεδρος του σωματείου του νοσοκο-
μείου Αγ. Δημήτριος, Δημήτρης Μαυρό-
πουλος τόνισε ότι η κυβέρνηση φοβάται
αυτό τον κόσμο και μπορεί να υποχωρήσει
κι επεσήμανε τη σημασία της ενημέρωσης
και των άλλων νοσοκομείων με περιοδείες
κι εξορμήσεις. 

Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων
στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Δη-
μήτρης Μπήκας, συμφώνησε ότι πρέπει να
είναι διήμερο αγώνα κι ότι ήδη έχουν πάρει
απόφαση για στάση εργασίας και συμμετο-
χή και στις 8 Σεπτέμβρη. Χρειάζεται κοινός
αγώνας και με την Υγεία και με τους συμβα-
σιούχους που υπάρχουν παντού.

Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε στο
θέμα των συμβασιούχων, μέσα από τις το-
ποθετήσεις της Κατερίνας και της Νούλας

(συμβασιούχων στο ΨΝΘ), της Πώλας από
το Σωματείο Συμβασιούχων ΕΥΑΘ που πα-
λεύουν ενάντια στις απολύσεις, του Γιάννη
επικουρικού γιατρού στο Ιπποκράτειο και
της Δήμητρας εργαζόμενης με μπλοκάκι
στο ΣΑΣΘ. Παρόμοιες εικόνες ήρθαν από
αρκετά σημεία, όπου πολλές φορές οι συμ-
βασιούχοι έχουν παλέψει κι έχουν κερδίσει.
Συμμετείχαν επίσης εργαζόμενοι από το
Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, από το
Θεαγένειο νοσοκομείο, την Ε’�ΕΛΜΕ.

Μετά την πολύ ζωντανή συζήτηση απο-

φασίστηκε σε συνεργασία με την πρωτο-
βουλία των συμβασιούχων του ΨΝΘ να ξε-
κινήσει καμπάνια για την οργάνωση των
εκατοντάδων συμβασιούχων που δου-
λεύουν στα νοσοκομεία για την διεκδίκηση
μόνιμης και σταθερής δουλειάς με πρώτο
βήμα την μαζική συμμετοχή στην απεργία
στις 8 /9. 

Αποφασίστηκε επίσης η στήριξη του
αγώνα των 90 συμβασιούχων της ΕΥΑΘ. Ο
Συντονισμός θα προχωρήσει σε έκδοση
προκήρυξης, ψηφίσματος συμπαράστασης
για τα σωματεία και καμπάνια αλληλεγ-
γύης.

Τέλος, αποφασίστηκε η μόνιμη συγκρό-
τηση του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια και στη Θεσσαλονίκη για το άπλωμα
των πρωτοβουλιών και την στήριξη των μα-
χών που υπάρχουν μπροστά μας που ήταν
κοινός τόπος για όλους.

Δύο μέρες αργότερα έγινε στο ΨΝΘ, η
πρώτη συνέλευση της επιτροπής συμβασι-
ούχων που αποφάσισαν την έκδοση καλέ-
σματος προς τους συμβασιούχους, περιο-
δείες στο ΨΝΘ και στα άλλα νοσοκομεία,
την εγγραφή τους στο σωματείο και τη
συμμετοχή τους στο διήμερο 8 και 9 Σε-
πτέμβρη.

Νίκος Χατζάρας
ΔΣ συλλόγου εργαζομένων 

Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

8-9 Σεπτέμβρη - Διήμερος ξεσηκωμός

Από το Καραβάνι της Υγείας στην Αθήνα, 6/10/16
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Η
υπόσχεση ότι τελικά οι μνημονιακές
θυσίες φέρνουν ανάπτυξη εξελίσσε-
ται σε κεντρικό πολιτικό μοτίβο της

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (αλλά και της ΝΔ).
Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να προπα-
γανδίσει αυτή την ιδέα με μια επίσκεψη στην
εταιρεία καλλυντικών Apivita, όπου παρουσία-
σε την εξαγορά της από την ισπανική εται-
ρεία Puig ως υπόδειγμα της “νέας επιχειρη-
ματικότητας” που στηρίζει η κυβέρνηση.  Με
αυτή την κίνηση, γίνεται η ... Μπαρτσελόνα
του κλάδου της, είπε.

Έχουμε εδώ όλα τα κλασικά χαρακτηριστι-
κά της προσαρμογής στα παραμύθια του νεο-
φιλελευθερισμού. Ο Τόνι Μπλερ, που όπως
είναι γνωστό ήταν ο πρωτεργάτης της μετα-
τροπής της σοσιαλδημοκρατίας σε σοσιαλ-

φιλελεύθερο φορέα, είχε πρώτος ρίξει την
ιδέα ότι πρέπει να βλέπουμε τους επιχειρημα-
τίες σαν “πρωταθλητές”. Όλοι αυτοί πολύ θα
ήθελαν τους εργάτες σε ρόλο “Θύρας 13” για
τους καπιταλιστές.

Μέτοχος

Τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο νεοφιλελεύθε-
ρος “πρωταθλητισμός”;  Η Puig είχε κέρδη
προ φόρων περίπου 215 εκατομμύρια ευρώ
πέρυσι και σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ
έδωσε 40 εκατομμύρια για να αποκτήσει την
Apivita, δηλαδή κάτι λιγότερο από το ένα πέμ-
πτο από τα μικτά κέρδη μιας χρονιάς. Οι έλ-
ληνες ιδιοκτήτες από τη μεριά τους κατοχύ-
ρωσαν μια καλή μειοψηφική θέση  ως μέτοχοι
της εταιρείας. Και οι μεν και οι δε είναι ευχα-
ριστημένοι. 

Αυτού του είδους οι συμφωνίες δεν είναι
κάτι νέο.  Με την ένταξη στην ΕΕ και ιδιαίτερα
μετά την καθιέρωση του Ευρώ ως κοινού νομί-
σματος, πολλοί καπιταλιστές αποφάσισαν ότι
το δόγμα “κάλιο πρώτος στο χωριό παρά δεύ-
τερος στην πόλη” είναι ξεπερασμένο. Καλύτε-
ρα μειοψηφικός μέτοχος σε μια πολυεθνική
παρά μεγαλομπακάλης στην Αθήνα. 

Ο Τσίπρας ίσως νομίζει ότι ο κόσμος έχει
ξεχάσει τους αντίστοιχους πανηγυρισμούς
όταν ο Μαρινόπουλος δενόταν με τα Καρ-
φούρ, αλλά οι πιο πολλοί θυμούνται και τις
τότε “αναπτυξιακές” μεγαλοστομίες και την
πρόσφατη κατάληξή τους με τη χρεοκοπία
των σουπερμάρκετ και το σκάνδαλο της φευ-
γάτης περιουσίας των ιδιοκτητών τους στο
εξωτερικό.

Με τέτοια λογική, η κυβέρνηση ελπίζει να
σερβίρει, παραδείγματος χάρη, ότι η ιδιωτι-
κοποίηση της ΕΥΔΑΠ στα χέρια της γαλλικής
Suez θα την μετατρέψει σε ...Παρί Σεν Ζερ-
μέν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνει τον Τσί-
πρα μικρομέτοχο στην ατζέντα του Μακρόν.

Αυτή η πορεία έχει προχωρήσει τόσο πολύ
ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλάζει τροπά-
ριο. Ο ηγέτης της ΝΔ που επί δυο χρόνια ζη-
τούσε καθημερινά εκλογές, τώρα διακήρυξε
ότι η πρώτη προϋπόθεση για να έρθουν επεν-
δύσεις είναι η ...πολιτική σταθερότητα και ότι
αυτός θα κάνει πράξη τις μεταρρυθμίσεις
που ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε χωρίς να τις πι-
στεύει!

Η μόνη δύναμη που μπορεί να σπάσει αυ-
τόν τον φαύλο κύκλο είναι η εργατική αντί-
σταση. Με τους αγώνες των εργατών τα τε-
λευταία δέκα χρόνια κοντήναμε το δίδυμο
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ  που έπαιζε αυτό το έργο για δε-
καετίες. Όσο κι αν ο Τσίπρας στις 3 Σεπτέμ-
βρη θυμήθηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης τον μπαμπά του (που,
όπως έγραψε στην Καθημερινή, δεν ήταν
ακραίος αφού όταν χρειάστηκε κυβέρνησε
μαζί με την αριστερά), η επαναστατική αρι-
στερά και πολύς κόσμος μαζί της ξέρει ότι
ισχύει αυτό που είπε ο Μαρξ: την πρώτη φο-
ρά τραγωδία, τη δεύτερη φάρσα.

Πανελλαδικός
αντιφασιστικός
συναγερμός
Αθήνα-Πειραιάς
• Πορεία στα κεντρικά γραφεία της ΧΑ
Σύνταγμα, Σάββατο 16/9 6μμ
• Διαδήλωση στο Κερατσίνι

Μνημείο Π. Φύσσα, Δευτέρα 18/9 6μμ

Θεσσαλονίκη
διαδήλωση16/9 , Άγαλμα Βενιζέλου 11πμ

Πάτρα
διαδήλωση 16/9, πλατεία Όλγας 16/9, 11πμ

Γιάννενα
συγκέντρωση 16/9, Περιφέρεια 6μμ

Χανιά
συγκέντρωση 16/9 πλατεία Αγοράς 12μ

Ηράκλειο
διαδήλωση 16/9, Λιοντάρια 12μ

Βόλος
συγκεντρώσεις 16/9 
Αγ. Νικόλαος 12μ και 
18/9 πλατεία Ελευθερίας 7μμ

Ξάνθη
συγκέντρωση 16/9, κεντρική πλατεία 12μ

H Apivita, η Μπαρτσελόνα και 
η “ανάπτυξη” του Τσίπρα (και του Μητσοτάκη) Στηρίζουν 

το αντιφασιστικό 
τριήμερο 
16-18 Σεπτέμβρη
ΑΔΕΔΥ

ΠΟΣΠΕΡΤ

ΟΛΜΕ

ΠΟΕΔΗΝ

ΟΤΟΕ

ΠΟΕΣΥ

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου
Αττικό

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου
Παίδων Πεντέλης

Σωματείο Συμβασιούχων ΥΠΠΟ

Δήμος Νίκαιας

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου
Αθήνας

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου
Κορυδαλλού

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου
Αγίου Δημητρίου

Δημοτική Συνεργασία Ελληνικού-
Αργυρούπολης

Ανοιχτή Πόλη

Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας

Ανταρσία στην Κοκκινιά

Ανταρσία στο Λιμάνι

Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας 
«Η Ενότητα»

Αφγανική Κοινότητα Ελλάδας

Κοινότητα Μπαγκλαντές

Ένωση Αφρικανών Γυναικών

Ένωση Φιλιππινέζων Ελλάδας «Κasapi
Hellas»

Μουσουλμανική Ενωση Ελλάδας

Σφήνα- Αυτοδιαχειριζόμενος χώρος,
Αντιφασιστική Κίνηση Θήβας

Ο Τσίπρας στην Apivita - νεοφιλελεύθερα φρου-φρου και αρώματα

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελίδα 13

www.socialismfrombelow.gr
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Τ
η συμμετοχή στις κινητοποι-
ήσεις που οργανώνονται στη
Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτέμ-

βρη αποφάσισε το γενικό συμβού-
λιο της ΠΟΕΣΥ, της πανελλήνιας
συνδικαλιστικής ομοσπονδίας των
δημοσιογράφων, στη συνεδρίασή
του στις 31/8. Στην ίδια συνεδρίαση
αποφάσισε και τη συμμετοχή της
στις αντιφασιστικές διαδηλώσεις
στις 16 και 18 Σεπτέμβρη, με αφορ-
μή τη συμπλήρωση 4 χρόνων από
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Ωστόσο συμπληρώθηκαν 2 μή-
νες από την ημέρα που τα μέλη
του ΕΔΟΕΑΠ αποφάσισαν να προ-
χωρήσουν σε απεργία διαρκείας
σε όλα τα ΜΜΕ. Μια απόφαση που
με ευθύνη της συνδικαλιστικής
ηγεσίας, δεν έχει εφαρμοστεί ακό-
μα, παρότι λύση στο ζήτημα χρη-
ματοδότησης του ταμείου επικου-
ρικής ασφάλισης και περίθαλψης
του κλάδου δεν έχει δωθεί. Το αυ-
τοδιαχειριζόμενο ταμείο των δημο-
σιογράφων, βρίσκεται στο χείλος
του γκρεμού εξαιτίας της κατάργη-
σης του βασικού του εσόδου, του
Αγγελιόσημου, της εισφοράς δη-
λαδή που κατέβαλαν οι εργοδότες
από τα διαφημιστικά τους έσοδα. 

Ο ΕΔΟΕΑΠ κινδυνεύει να βρεθεί
ξανά στο “κόκκινο” κι άρα χωρίς τη
δυνατότητα για πληρωμή συντάξε-
ων, καθώς στερεύουν αυτό το μήνα
τα χρήματα του δανείου που δόθη-
καν μετά την πίεση που έβαλε η
απόφαση της γενικής συνέλευσης
του Ιούλη, για απεργία διαρκείας. 

Παρ'όλα αυτά η συνδικαλιστική
ηγεσία –παρατάξεις που πρόσκειν-
ται στο ΣΥΡΙΖΑ και τη δεξιά– συνε-
χίζει την αδιέξοδη τακτική των τρι-
μερών συναντήσεων με αφεντικά
και κυβέρνηση, αναβάλοντας διαρ-
κώς την απεργιακή σύγκρουση.
Όχι πολύ καιρό πριν, στις 10 Αυ-
γούστου με άρθρο του στην Εφ-
Συν, ο γ.γ της ΕΣΗΕΑ Στ. Καπάκος,
εκλεγμένος με την παράταξη που
πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, έγραφε:
“Οι ενώσεις των εργαζομένων
απευθύνουν δημόσια προειδοποί-
ηση προς τους εργοδότες και την
κυβέρνηση: Το τζάμπα τελείωσε!
Ή δεσμεύονται άμεσα σε ένα νέο
κοινωνικό συμβόλαιο για τη στήρι-
ξη της ενημέρωσης και η κυβέρνη-
ση το νομοθετεί, όπως δεσμεύτηκε

στην τριμερή, ή από τις 3 του Σε-
πτέμβρη οι εργαζόμενοι κατεβαί-
νουν σε απεργία διαρκείας”. Η 3η
του Σεπτέμβρη πέρασε, συμφέ-
ρουσα για τους εργαζόμενους λύ-
ση, δεν έχει δοθεί κι αντί για απερ-
γία ορίστηκε νέα τριμερής για αυ-
τή την Τετάρτη, ενώ προγραμματί-
ζεται συνάντηση της συνδικαλιστι-
κής ηγεσίας με τον Τσίπρα στη
Θεσσαλονίκη. 

Τα αντικαπιταλιστικά μετωπικά
σχήματα του κλάδου, Μέτωπο για
την Ανατροπή, Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή και Ασύνταχτος Τύ-
πος καταγγέλουν τις ηγεσίες ΕΣΗ-
ΕΑ κι ΕΠΗΕΑ ότι βρίσκονται σε συ-
νεννόηση με την εργοδοσία για την
μετατροπή του ΕΔΟΕΑΠ σε επαγ-
γελματικό ταμείο, γεγονός που θα
έχει τεράστιες συνέπειες στις πα-
ροχές προς τους ασφαλισμένους
κι όχι μόνο. Καλούν δε, σε κινητο-
ποίηση έξω από το υπουργείο Ερ-
γασίας το πρωί της Τετάρτης 6/9,
την ώρα της τριμερούς και σε συμ-
μετοχή στις διαδηλώσεις της ΔΕΘ. 

Είναι καιρός να σταματήσει η
κωλυσιεργία και να οργανωθεί η
απεργία. Η πίεση από τη μεριά των
εργαζόμενων μπαίνει όταν χρησι-
μοποιούν τα όπλα τους. Και το πιο
δυνατό από αυτά δεν είναι η ικανό-
τητα των γραφειοκρατών στο πα-
ζάρεμα αλλά η δυνατότητα των ερ-

γαζόμενων να κατεβάζουν το δια-
κόπτη στα μαγαζιά του κάθε Μαρι-
νάκη, Κυριακόπουλου, Σαββίδη,
Αλαφούζου κλπ.

Άλλωστε, η εφαρμογή της από-
φασης για απεργία αυτή τη στιγμή,
χρειάζεται όχι μόνο για να δοθεί
λύση στο ζήτημα του ΕΔΟΕΑΠ, αλ-
λά και για να δοθεί η μάχη για τους
όρους εργασίας στα ΜΜΕ σε μια
κρίσιμη περίοδο. Τα παλιά αφεντι-
κά των ΜΜΕ αφού χρεοκόπησαν
τις επιχειρήσεις τους, τις εγκατα-
λείπουν για να ρθουν νέα στη θέση
τους και η ανακατάταξη φέρνει νέα
αντεργατικά όργια, με απληρω-
σιές, απολύσεις, αβεβαιότητα. 

Επιθέσεις

Καθημερινά έρχονται νέα παρα-
δείγματα για το τί σημαίνουν οι επι-
θέσεις των αφεντικών στον κλάδο.
Στο ΔΟΛ ο ερχομός του Μαρινάκη
σήμαινε ότι πάνω από τους μισούς
εργαζόμενους απολύθηκαν.

“Εκτιμάω ότι το 70% με 80%
όσων εργάζονταν στο ΔΟΛ, αυτή
τη στιγμή μένουν χωρίς δουλειά”,
μας λέει απολυμένος δημοσιογρά-
φος του Βήματος. “Αυτό το ποσο-
στό σε κάποια κομμάτια όπως οι
διοικητικοί είναι ακόμα μεγαλύτε-
ρο. Ταυτόχρονα, ακόμα και οι απο-
ζημιώσεις μας είναι κουτσουρεμέ-
νες, για να μη μιλήσουμε για τα

χρωστούμενα δεδουλευμένα. Χρει-
άζεται συνολική απάντηση για τις
δουλειές μας, τους μισθούς μας
και το ταμείο μας. Χρειάζεται
απεργία στα ΜΜΕ”. Ακόμα κι αυτοί
που έχουν μείνει στη δουλειά πλη-
ρώθηκαν μόνο μετά από πίεση και
καταγγελίες των σωματείων και
επιθεώρηση του ΣΕΠΕ (Βήμα FM). 

Την περασμένη βδομάδα στην
άλλη εφημερίδα του Μαρινάκη,
την Ελευθερία του Τύπου, έγιναν
έξι ακόμα απολύσεις, ενώ στο τη-
λεοπτικό σταθμό Star –του εκπρο-
σώπου των καναλαρχών στις τρι-
μερείς συναντήσεις, Κυριακόπου-
λου– απολύθηκε καρκινοπαθής ερ-
γαζόμενος. Αντίστοιχα στον Πήγα-
σο, η νέα εργοδοσία –συνεργασία
Σαββίδη, Μάρη– τρέχει να επανεκ-
δόσει το Έθνος με λιγότερους ερ-
γαζόμενους, μειωμένους μισθούς
και συνθήκες γαλέρας. 

Κι αυτά είναι μόνο μερικά από τα
δεκάδες παραδείγματα των αντερ-
γατικών επιθέσεων στα ΜΜΕ. Γι'
αυτό και μια απεργία οργανωμένη
και περιφρουρημένη, με απεργιακά
μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά που
θα δίνουν φωνή στους απεργούς
και το εργατικό κίνημα κι όχι στα
παπαγαλάκια των μνημονίων, μια
απεργία για “το ταμείο και τις δου-
λειές”, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Σ.Μ.

24ωρη απεργία σε όλες τις επιχειρήσεις
εκτύπωσης και διακίνησης εφημερίδων πραγ-
ματοποιούν οι εργαζόμενοι των πρακτορείων
διανομής Τύπου και οι εργαζόμενοι στα πιεστή-
ρια, στις 7 Σεπτέμβρη.

Η απεργία στις 7/9 αποτελεί κλιμάκωση των κι-
νητοποιήσεων για τους εργαζόμενους στη δια-
νομή του Τύπου οι οποίοι την περασμένη βδομά-
δα πραγματοποίησαν στάσεις εργασίας και μια
μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας.
Οι εργαζόμενοι στα δυο μεγάλα πρακτορεία, το
Άργος και την Ευρώπη υφίστανται τις συνέπειες
των ανακατατάξεων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
των μεγάλων συγκροτημάτων των ΜΜΕ. 

Στο κάλεσμά της η Ένωση Προσωπικού Πρα-
κτορείων Εφημερίδων Αθηνών καταγγέλει: “Την
επόμενη μέρα που ονειρεύονται τη βλέπουμε
ήδη και στους συναδέλφους της «Ευρώπης»,
που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα, χω-
ρίς δουλειά και απλήρωτοι για δυο μήνες, αλλά
και στους συναδέλφους της «Άργος» που βλέ-
πουν δίπλα τους να ξεφυτρώνουν σαν μανιτά-
ρια, οι εργολάβοι με εργαζόμενους χωρίς δι-
καιώματα”. 

Η αφίσα της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου

για την απεργία είναι χαρακτηριστική για την κα-
τάσταση στον κλάδο: “Στον Πήγασο 430 άνεργοι
– 5 μήνες απλήρωτοι. Στο ΔΟΛ 450 απολυμένοι
– 8,5 μήνες απλήρωτοι. Στην Ίριδα 160 υποψήφι-
οι για απόλυση – 4,5 μήνες απλήρωτοι. Στην Ευ-
ρώπη 250 υποψήφιοι για απόλυση – 2 μήνες
απλήρωτοι. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέ-
ρια. Είναι ώρα για αγωνιστική δράση”.Τη συμμε-
τοχή της στην απεργία έχει ανακοινώσει και η
Πανελλήνια Ένωση Λιθογράφων. 

Με την απεργιακή κινητοποίηση
των νοσοκομείων στις 8 Σεπτέμβρη
και τη διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 9
Σεπτέμβρη ξεκινάει μια νέα αγωνι-
στική περίοδος για τους εργαζόμε-
νους.

Πέρυσι η επιτυχία της διαδήλω-
σης των υγειονομικών μια μέρα
πριν τη ΔΕΘ έδειξε το πόσο απα-
σχολεί τους εργαζόμενους το ζήτη-
μα των ελλείψεων στην Υγεία. Δυ-
στυχώς το πρόβλημα της υποχρη-
ματοδότησης και της υποστελέχω-
σης δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα
και γι'αυτό ετοιμαζόμαστε να βγού-
με ξανά μαζικά στο δρόμο. Στο νο-
σοκομείο μας παρότι η ηγεσία του
σωματείου έχει αργήσει να κινηθεί
για την οργάνωση της διαδήλωσης,
οργανώνουμε από τα κάτω την πα-
ρουσία των συναδέλφων στις κινη-
τοποιήσεις. 

Συνεργεία της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης, μαζί με αγωνιστές του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια
και εργαζόμενους του νοσοκομείου
κάνουμε περιοδείες καλώντας τον
κόσμο στις διαδηλώσεις στις 8 κι 9
Σεπτέμβρη. Έχουμε μπροστά μας
τη μάχη για να μην απολυθούν οι
συμβασιούχοι. Ο ερχομός των συμ-
βασιούχων μέσω ΟΑΕΔ στο νοσοκο-
μείο είναι μεγάλη ανάσα για μας.
Πρέπει να μείνουν στη δουλειά με
μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας
και να προσληφθούν κι άλλοι γιατί
τα κενά είναι μεγάλα. Η ανακύκλω-
ση εργαζομένων δεν είναι λύση.

Μαζί με συμβασιούχους που ερ-
γάζονται στο ΨΝΘ, πραγματοποι-
ήθηκε σύσκεψη όπου φτιάχτηκε
Επιτροπή Αγώνα με αίτημα τη μονι-
μοποίησή τους, βγάλαμε προκήρυ-
ξη που καλεί στις διαδηλώσεις και
ήδη την Τετάρτη θα γίνει η πρώτη
δράση της Επιτροπής εν όψει του
αγωνιστικού διημέρου. Δεν θα στα-
ματήσουμε στις 9 Σεπτέμβρη. Ορ-
γανώνουμε από τώρα την παρέμβα-
σή μας και στα υπόλοιπα νοσοκο-
μεία της πόλης για το ζήτημα των
συμβασιούχων, των προσλήψεων
και των ελλείψεων.

Είναι πολύ σημαντικό να βγούμε
όλοι μαζί τόσο στις 8 όσο και στις 9
Σεπτέμβρη. Η υποχρηματοδότηση,
η υποστελέχωση αλλά και το σύνο-
λο των μνημονιακών μέτρων δεν
αφορούν μόνο τα νοσοκομεία. Θε-
ωρούμε πολύ σημαντικό το παρά-
δειγμα των εργαζομένων στο
ΚΘΒΕ, που αποφάσισαν στάση ερ-
γασίας στις 8/9 και συμμετοχή στη
διαδήλωση μαζί μας. Χρειάζεται η
ΕΔΟΘ να κηρύξει απεργιακή κινη-
τοποίηση για όλο το δημόσιο την
Παρασκευή και να διαδηλώσουμε
ενωτικά το Σάββατο.

Κατερίνα Αβραμίδου
εργαζόμενη Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

MME Διαδηλώνουμε στη ΔΕΘ
Να συνεχίσουμε με απεργία

ΨΝΘ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Απεργία 7 Σεπτέμβρη

Απεργία στα ΜΜΕ, Μάης 2017
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ΑΔΕΔΥ

Τ
ην Τετάρτη 30 Αυγούστου συνεδρίασε
το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ. Για
πρώτη φορά έγινε συνεδρίαση λίγο πριν

τη ΔΕΘ, σημάδι ότι όλοι καταλαβαίνουν τον
ερχομό ενός καυτού φθινοπώρου. Υπάρχει η
αίσθηση σε όλους ότι οι διαδηλώσεις στη ΔΕΘ
θα είναι μαζικές.

Τα θέματα του Γενικού Συμβουλίου ήταν το
πρόγραμμα δράσεις και οι εξελίξεις. Κοινός
τόπος ήταν τα ζητήματα γύρω από τα οποία
πρέπει να δράσουμε. Η αξιολόγηση, ο αντια-
σφαλιστικός νόμος, το πάγωμα των προσλή-
ψεων. Αυτό που έλειπε από τις τοποθετήσεις
των παρατάξεων ήταν η απεργιακή απάντηση
στα μέτρα, καθώς μετέθεταν την απεργιακή
δράση “στο επόμενο τρίμηνο και βλέπουμε”.
Το κλίμα άλλαξε μετά από τις τοποθετήσεις
μας. Από τη μεριά μας μπήκε η πρόταση για
πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία την Παρα-
σκευή 8 Σεπτέμβρη μαζί με την ΠΟΕΔΗΝ και
48ωρη απεργία το πρώτο δεκαήμερο του
Οκτώβρη. Τελικά αποφασίστηκε η εξουσιοδό-

τηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για 24ωρη
απεργία μέχρι τις 25 Οκτώβρη ενώ η πρόταση
για απεργία στις 8 Σεπτέμβρη μαζί με τους
υγειονομικούς, είχε θετική ανταπόκριση μετα-
θέτοντας ωστόσο την ευθύνη στην ΕΔΟΘ
“από την οποία το Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ ζητάει να
κηρύξει απεργία”.

Ουσιαστικά κάτω από την πίεση της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς και παρά τις αρχικές
υπεκφυγές των γραφειοκρατών, πάρθηκε η
απόφαση για απεργιακή σύγκρουση. Ωστόσο εί-
ναι μια απόφαση ελλειπής καθώς δεν συγκεκρι-
μενοποιήθηκαν οι ημερομηνίες της απεργίας. 

Δεν θα το αφήσουμε στην τύχη του. Απο τη
μεριά μας δουλεύουμε για τη μαζικοποίηση
του διημέρου αντίστασης 8 κι 9 Σεπτέμβρη
στη Θεσσαλονίκη και προωθούμε την οργάνω-
ση των μαχών από τα κάτω άμεσα. Στα νοσο-
κομεία για παράδειγμα, μέσα στο Σεπτέμβρη
πάνε να φέρουν αντιδραστικές αλλαγές στον

τρόπο εφημερίας των γιατρών και να αλλά-
ξουν τον τρόπο εξέτασης για ειδικότητα. Είναι
κόντρες άμεσες που θα τις ανοίξουμε οργανώ-
νοντας παράλληλα την αντίσταση στα μέτρα
που επιτίθενται στο συνδικαλισμό, διεκδικών-
τας προσλήψεις, χρηματοδότηση κλπ. 

Όσο αφορά το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕ-
ΔΥ, αξίζει να σημειώσουμε και τη συζήτηση
που άνοιξε σε ιδεολογικό επίπεδο.

Τα βέλη όλων των παρατάξεων στο πρώτο
κομμάτι της συζήτησης εκτοξεύτηκαν προς τη
ΔΑΚΕ της οποίας η τοποθέτηση ήταν “να δού-
με πρώτα την αξιολόγηση και μετά να αποφα-
σίσουμε αν θα την παλέψουμε”. Πήραν την
απάντηση ότι η αξιολόγηση και οι αλλαγές
που φέρνει η Γεροβασίλη είναι παγίδα. Δεν
έχουμε να περιμένουμε τίποτα από αυτή παρά
μόνο να τη σταματήσουμε. 

Έχοντας να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση,
η ΔΑΚΕ μέσω του στελέχους της Πολυμερό-

πουλου –τον Μπαλτάκο της ΔΑΚΕ, όπως τον
χαρακτήρισα στην τοποθέτησή μου– έπεσε σε
ένα ακροδεξιο, αντικομμουνιστικό παραλήρη-
μα, με αφορμή το συνέδριο της Εσθονίας προ-
καλώντας με εκφράσεις του τύπου “ευτυχώς
που χάσατε στο Γράμμο και το Βίτσι κι αντί για
το σφυροδρέπανο κυμάτισε η γαλανόλευκη”.
Η ιδεολογική αυτή πρόκληση απαντήθηκε με
σφυροκόπημα τοποθετήσεων από το σύνολο
των υπόλοιπων παρατάξεων, αναγκάζοντας
τον επικεφαλής της ΔΑΚΕ, Πάιδα, σε αναδί-
πλωση του τύπου “δεν είναι αυτή η θέση της
ΔΑΚΕ” κι “εμείς είμαστε με τον Καραμανλή
που νομιμοποίησε το ΚΚΕ”. Τελικά με πρωτο-
βουλία των Παρεμβάσεων βγήκε ψήφισμα από
την αριστερά ενάντια στις αντικομμουνιστικές
επιθέσεις, το οποίο καταψήφισαν η ΔΑΚΕ και η
παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Χρίστος Αργύρης, γιατρός 
νοσοκομείο Σωτηρία, μέλος Γ.Σ ΑΔΕΔΥ

ΕΥΑΘ

Τ
ριήμερη απεργία πραγματο-
ποίησαν οι συμβασιούχοι ερ-
γαζόμενοι στην ΕΥΑΘ – από

την Τετάρτη 30/8 ως την Παρασκευή
1/9 και στάση εργασίας την Τρίτη
5/9. Οι συμβασιούχοι της ΕΥΑΘ υπε-
ρασπίζονται τις θέσεις εργασίας
τους κόντρα στην απόφαση της διοί-
κησης της ΕΥΑΘ να τους απολύσει. 

“Είμαστε 90 εργαζόμενοι οι οποίοι
για πολλά χρόνια δουλεύουμε ως
συμβασιούχοι”, μας είπε ο Γιώργος
Πλαγιάκος, επικεφαλής των συμβα-
σιούχων της ΕΥΑΘ. “Αποτελούμε το
1/3 των εργαζομένων και δουλεύου-
με με τις ίδιες υποχρεώσεις όπως
όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρη-
σης. Μηχανικοί, χημικοί, τεχνικοί,
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.α, καλύ-
πτουμε βασικές ανάγκες”. 

Οι εργαζόμενοι αυτοί απασχο-
λούνται κατά μέσο όρο εφτά χρόνια
στην ΕΥΑΘ, με τους παλιότερους να
φτάνουν μέχρι τα 13 χρόνια υπηρε-
σίας. Εδώ και ένα χρόνο η διοίκηση
της ΕΥΑΘ έχει αρνηθεί να ανανεώ-
σει τις συμβάσεις τους δίνοντας
τους παράταση μέχρι αυτό το καλο-
καίρι για να μπορέσει να λειτουργή-
σει ο οργανισμός και να έχουν οι
Θεσσαλονικείς νερό και αποχέτευ-
ση. Σήμερα οι ενενήντα εργαζόμενοι
βρίσκονται στην δουλειά με ασφαλι-
στικά μέτρα που έχουν κάνει.

“Στα τέλη του 2016 η διοίκηση της
ΕΥΑΘ, επικαλούμενη ένα επικείμενο
πρόστιμο του ΙΚΑ, μας δήλωσε ότι
δεν θα προβεί σε νέες συμβάσεις. Η
τελευταία παράταση που μας δώσανε
ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Διεκ-
δικούμε την παραμονή μας στη δου-
λειά και τη μετατροπή των συμβάσε-
ών μας σε αορίστου χρόνου”, τονίζει
ο Γιώργος Πλαγιάκος. “Θεωρούμε ότι
το θέμα πρέπει να λυθεί πολιτικά. Η

κυβέρνηση σε συνεργασία με τη διοί-
κηση να δώσουν οριστική λύση. Εν
όψει της ΔΕΘ και καθώς τα μάτια
όλων στρέφονται στη Θεσσαλονίκη
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε
τριήμερη απεργιακή κινητοποίηση
από τις 30 Αυγούστου έως την 1η Σε-
πτέμβρη και στάση εργασίας την Τρί-
τη 5/9 που εκδικάζονται τα ασφαλιστι-
κά μέτρα που έχουμε καταθέσει. Η
συμμετοχή των συναδέλφων στην
απεργία ήταν 100%. Θα συνεχίσουμε
με συμμετοχή στις κινητοποίησεις της
ΔΕΘ σε επικοινωνία με το Εργατικό
Κέντρο και κατόπιν θα αποφασίσουμε
τα επόμενα βήματα”. 

Συμπαράσταση

Στο πλευρό των απεργών βρέθηκε
ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια, δίνοντας το παρών στην απερ-
γιακή συγκέντρωση στις 31/9 μοιρά-
ζοντας την ανακοίνωση συμπαρά-
στασης που εξέδωσε. 

“Ο κυνισμός της διοίκησης έχει
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο”, κα-
ταγγέλει η ανακοίνωση. “Τόσα χρό-
νια τους χρειαζόταν για να καλύψει
τις ανάγκες του, και δεν τους προ-
σέλαβε σε μόνιμες θέσεις αλλά τους
απασχολούσε με μπλοκάκι. Σήμερα
τους κρατάει στη δουλειά μέχρι να

εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους
που θα έρθουν για να τους αντικα-
ταστήσουν αφού για να μπορεί να
καλύψει στοιχειωδώς τις ανάγκες
που υπάρχουν η ΕΥΑΘ προχωράει
σε προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι
με βάση το οργανόγραμμα της επι-
χείρησης οι θέσεις που πρέπει να
καλυφθούν για να μπορεί η ΕΥΑΘ να
προσφέρει τις υπηρεσίες που έχουν
ανάγκη οι κάτοικοι της πόλης, ξε-
περνούν σε αριθμό το άθροισμα των
εργαζομένων που απολύονται και
των νέων που θα προσληφθούν. Σε

μια αξιόπιστη και αποτελεσματική
δημόσια ΕΥΑΘ, χρειάζονται και οι
νέες προσλήψεις, και οι σημερινοί
συμβασιούχοι (που πρέπει και αυτοί
να γίνουν μόνιμο προσωπικό) αλλά
θα χρειαστούν και ακόμη περισσότε-
ρες προσλήψεις.

Η επίθεση αυτή δεν είναι άσχετη
με τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της
ΕΥΑΘ. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνη-
ση ετοιμάζεται να ξεπουλήσει το νε-
ρό και ο ιδιώτης που θα αναλάβει
πρέπει να είναι απαλλαγμένος από
τα προβλήματα του τύπου: τι θα γί-
νει με τους συμβασιούχους εργαζό-
μενους. Αυτή την βρωμοδουλειά των
απολύσεων αναλαμβάνει να φέρει
εις πέρας η σημερινή διοίκηση Κρε-
στενίτη για να διευκολύνει τους
«μελλοντικούς επενδυτές».

Η μάχη για να μην περάσουν οι
απολύσεις αποτελεί στοίχημα για
όλο το εργατικό κίνημα της πόλης.
Με την ανεργία να χτυπάει κόκκινο,
οι επιπλέον απολύσεις τσακίζουν
τους κομπασμούς της κυβέρνησης
για μείωση της ανεργίας. Όμως πά-
νω απ’ όλα είναι πρόκληση για το
σωματείο της ΕΥΑΘ. Αν δεν μπορέ-
σει να υπερασπιστεί τους συναδέλ-
φους που για χρόνια δούλευαν δί-
πλα δίπλα στις ίδιες δουλειές, η μά-
χη για να υπερασπίσει το δημόσιο
αγαθό του νερού θα γίνει ακόμη πιο
δύσκολη. Είναι crash test για την μά-
χη της ιδιωτικοποίησης του νερού
και σαν τέτοιο πρέπει να σημάνει
συναγερμό.

Καλούμε πρώτα και κύρια το σω-
ματείο της ΕΥΑΘ να στηρίξει απερ-
γιακά τον αγώνα των συμβασιούχων
για να κρατήσουν τις δουλειές τους.
Καλούμε κάθε σωματείο και συλλο-
γικότητα να βρεθεί στο πλάι τους
για να μην αφήσουμε να χαθούν επι-
πλέον θέσεις εργασίας και για να
υπερασπίσουμε τον δημόσιο χαρα-
κτήρα του νερού”.

H Θεσσαλονίκη μας καλεί

Να διαδηλώσουμε

και να κλιμακώσουμε

31/8, Απεργιακή συγκέντρωση συμβασιούχων στην ΕΥΑΘ
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ΜΕΤΡΟ 

Στάση
εργασίας

Στάση εργασίας από τις 9μμ
έως τη λήξη της βάρδιας πραγ-
ματοποιουν την Πέμπτη 7 Σε-
πτεμβρίου οι ηλεκτροδηγοί του
μετρό. 

Το σωματείο διεκδικεί ανα-
δρομική αναγνώριση των ασφα-
λιστικών εισφορών για την κα-
τηγορία των Βαρέων και Ανθυ-
γιεινών Επαγγελμάτων των
ετών 2001-2011.

Μ
ια μικρή νίκη πέτυχαν οι 200
συμβασιούχοι εργαζόμενοι
στο Ταμείο Αρχαιολογικών

Πόρων με τη στάση εργασίας που
πραγματοποίησαν την Παρασκευή 1/9
αφού ανάγκασαν την πρόεδρο του Τα-
μείου να στείλει τα εντάλματα πληρω-
μής των μισθών του Ιούνη. Ωστόσο
παραμένει ανοιχτό αν μέχρι το τέλος
του Σεπτέμβρη θα έχουν αποπληρω-
θεί όλες οι οφειλές των δεδουλευμέ-
νων τους. Η στάση εργασίας πραγμα-
τοποιήθηκε με την κάλυψη του Πανελ-
λήνιου Σωματείου Έκτακτου Προσω-
πικού του ΥΠΠΟ το οποίο κάλεσε και
συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά
γραφεία του ΤΑΠ (Πανεπιστημίου 57).

“Το ΤΑΠ είναι ο φορέας που εκμε-
ταλλεύεται τα εισιτήρια και τα πωλη-
τήρια από όλους τους αρχαιολογι-
κούς χώρους της χώρας που ανή-
κουν στο ΥΠ.ΠΟ. Πρόκειται για έναν
οργανισμό που διαχειρίζεται πάνω
από 80 εκατομμύρια ευρώ. Η σημερι-
νή στάση εργασίας ήταν ανέλπιστα
μαζική και πετυχημένη. Έκλεισαν
ολοκληρωτικά τα εργαστήρια και η
διανομή στο Ρουφ, μπλοκαρίστηκε η
διοίκηση και έκλεισαν πάρα πολλά
πωλητήρια στους αρχαιολογικούς
χώρους πανελλαδικά”, τόνισε μιλών-
τας στην ΕΑ, η ταμίας του ΔΣ του
Σωματείου Έκτακτου Προσωπικού,
Ευγενία Φωτοπούλου.  

“Είναι η πρώτη φορά που πραγμα-
τοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από
την διοίκηση του ΤΑΠ. Η παρουσία
μας εκεί έδωσε θάρρος σε πολλούς
από τους συμβασιούχους διοικητι-
κούς να συμμετέχουν και αυτοί στην
απεργία με αποτέλεσμα να σταματή-
σουν και οι διοικητικές υπηρεσίες του
φορέα”, δήλωσε ο Αντώνης Σκαρπέ-
λης από το ΔΣ του Σωματείου των
Εκτάκτων. “Για χρόνια ήταν πάγια τα-
κτική των διοικήσεων του ΥΠΠΟ να
καθυστερούν τα δεδουλευμένα. Με
σκληρές μάχες τα προηγούμενα χρό-
νια καταφέραμε να ομαλοποιήσουμε
τις μισθοδοσίες και οι καινούριες
φουρνιές συμβασιούχων να πληρώ-
νονται κανονικά. Στο ΤΑΠ η διοίκηση
συνεχίζει την πολιτική των διαχωρι-

σμών ανάμεσα σε μόνιμους και συμ-
βασιούχους. Σαν σωματείο ζητάμε
αξιοπρέπεια και ισονομία στην εργα-
σία. Απαιτούμε εξασφάλιση των αμοι-
βών μας και ίσα δικαιώματα για την
ίδια εργασία. Κάλυψη των ελλείψεων
προσωπικού με προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού τώρα.”.

Απεργία στη Χίο

Με την στήριξη του Εργατικού
Κέντρου Χίου και του τοπικού τμήμα-
τος της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιήθηκε η
απεργία στην ΕΦΑ Χίου την Πέμπτη
31/8 μετά την απόλυση 6 συμβασιού-
χων συντηρητών στο έργο της απο-
κατάστασης της Νέας Μονής. “Σήμε-
ρα οι συνάδελφοι πήγαν κανονικά
στη δουλειά παρά το ότι δεν υπάρχει

ανανέωση και με την προοπτική να
συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις αν
δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις άμε-
σα”, τονίζει ο Α. Σκαρπέλης.

Αρχαιολόγοι

Παναττική στάση εργασίας την
Τρίτη 5/9 από τις 11:30 π.μ. έως τη
λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στις 12μ στην Μπουμ-
πουλίνας αποφάσισε ομόφωνα το ΔΣ
του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
που συνεδρίασε τη Δευτέρα 4/9. Την
ίδια μέρα (Τρίτη 5/9) κατατέθηκε στο
ΚΑΣ το σχέδιο έγκρισης του ξεπου-
λήματος του Ελληνικού χωρίς να
έχει προηγηθεί η κήρυξη του αρχαι-
ολογικού χώρου που επανειλημμέ-
νως έχει ζητήσει η αρμόδια Εφορεία
Αρχαιοτήτων.

“Παλεύουμε ενάντια στο πραξικό-
πημα που εκτυλίσσεται αυτές τις μέ-
ρες στο Υπουργείο Πολιτισμού για
την παράκαμψη του Αρχαιολογικού
Νόμου και των Εφορειών Αρχαιοτή-
των”, αναφέρουν στην ανακοίνωσή
τους οι αρχαιολόγοι ζητώντας την
άμεση απόσυρση του σχεδίου παρά-
καμψης των αρχαιολογικών μελετών,
που προωθεί η Lamda Developments
LTD του Λάτση με τις μνημονιακές
πλάτες της υπουργού Λ. Κονιόρδου.

Κ.Μ.

ΥΠΠΟ Πληρώθηκαν οι συμβασιούχοι του ΤΑΠ

Την κήρυξη 48ωρης απερ-
γίας την Τετάρτη 6 και την Πέμ-
πτη 7 Σεπτέμβρη με βασικό αί-
τημα την άμεση πληρωμή των
δεδουλευμένων για τους συμ-
βασιούχους της Υπηρεσίας
Ασύλου σε όλα τα γραφεία και
τα κλιμάκια της χώρας αποφα-
σίστηκε κατά την διάρκεια της
έκτακτης Γ.Σ. που πραγματο-
ποίησε το Σωματείο Εργαζομέ-
νων Συμβασιούχων Υπηρεσίας
Ασύλου στις 30/8. Παράσταση
διαμαρτυρίας θα πραγματοποι-
ηθεί στην πλ. Κλαυθμώνος την
Πέμπτη 7/9 στις 11 π.μ.

“Παρά τις δεσμεύσεις που
λάβαμε από το αρμόδιο Υπουρ-
γείο Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής, μετά τις μαζικές απεργια-
κές κινητοποιήσεις του Μάρτη
και του Απρίλη, το ζήτημα της
ομαλοποίησης των πληρωμών
μας δεν έχει ακόμα επιλυθεί με
αποτέλεσμα να παραμένουμε
ξανά απλήρωτοι από δύο έως
και τρεις μήνες”, τονίζεται στην
ανακοίνωση.

“Μπροστά μας βρίσκεται και η
μάχη ενάντια στις επικείμενες
απολύσεις του μισού δυναμικού
της υπηρεσίας μετά τη λήξη των
συμβάσεων στο τέλος του χρό-
νου. Αυτό είναι το μεγάλο στοί-
χημα του σωματείου. Ο προσα-
νατολισμός είναι να κινηθούμε
με δυναμικές κινητοποιήσεις. Εί-
ναι σαφές ότι από την μεριά της
κυβέρνησης προέχουν οι μνημο-
νιακές δεσμεύσεις τόσο στο οι-
κονομικό ζήτημα όσο και στο
συνολικότερο θέμα της διαχείρι-
σης του προσφυγικού. Από την
μεριά μας χρειάζεται να οργα-
νωθούμε για να επιβάλουμε τις
λύσεις μας”, ανέφερε στην ΕΑ ο
Λουκάς Θεοτοκάτος από το ΔΣ
του Σωματείου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΣΥΛΟΥ 

48ωρη
απεργία

Μ
ηνυτήρια ανα-
φορά κατά παν-
τός υπευθύνου

για τα συνεχή θανατη-
φόρα εργατικά ατυχή-
ματα στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση και ειδικά στις Υπηρεσίες Καθαριότητας
κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου την Τρίτη
5/9 η ΕΕ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

“Στην αύξηση της «μαύρης» λίστας των νεκρών
σε εργατικά ατυχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης έχει συμβάλει σημαντικά και η εντατικοποί-
ηση της εργασίας, αφού οι συμβασιούχοι πέ-
φτουν θύματα εκβιασμών και απειλών για την συ-
νέχιση της απασχόλησής τους. Οι Δημοτικές Αρ-
χές εκμεταλλεύονται την απουσία μόνιμου προ-
σωπικού. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητάει εδώ και τώρα να
εφαρμοστεί το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την
Υγιεινή και Ασφάλεια, να υπάρξουν παραδειγματι-
κές τιμωρίες σε όσους δεν συμμορφώνονται και
να σταματήσουν τα παιχνίδια στις πλάτες και με
το «αίμα» των εργαζομένων προκειμένου να εκ-
χωρηθούν οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης σε ιδιωτικά-επιχειρηματικά-κερδοσκοπικά
συμφέροντα” αναφέρεται μεταξύ άλλων στην
ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ αμέσως
μετά την κατάθεση της μήνυσης.

Απλήρωτοι παρατασιούχοι

Την άρνηση πληρωμής των συμβασιούχων ερ-
γαζόμενων καθαριότητας που πήραν παράταση
των συμβάσεών τους μέχρι τις 31/3/18 μετά τον
μεγάλο απεργιακό αγώνα του φετινού καλοκαιρι-
ού αποφάσισαν οι επίτροποι του ελεγκτικού συ-

νεδρίου σε μια σειρά από νομούς της χώρας.
Για μια ακόμα φορά οι συμβασιούχοι βρίσκον-

ται μπαλάκι στα πολιτικά παιχνίδια της κυβέρνη-
σης και των μνημονιακών ελεγκτικών μηχανισμών.

Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την
κυβέρνηση να παρέμβει για την οριστική άμεσα
πληρωμή των σχετικών ενταλμάτων “σε διαφορε-
τική περίπτωση, η απάντηση και η αντίδραση των
εργαζομένων θα είναι άμεση και πιο δυναμική
από το προηγούμενο χρονικό διάστημα”.

Συμμετοχή στη ΔΕΘ

Τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην κινητο-
ποίηση της ΔΕΘ στις 9/9 αποφάσισε η ΕΕ της
ΠΟΕ-ΟΤΑ καλώντας τα μέλη της να πάρουν μέ-
ρος στην μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπον-
δίας στα συνεχή ατυχήματα, στις τεράστιες ελ-
λείψεις μόνιμου προσωπικού που έχουν παραλύ-
σει τις υπηρεσίες των δήμων και έχουν εντατικο-
ποιήσει την εργασία, στις απληρωσιές των συμ-
βασιούχων, έρχονται να προστεθούν και τα ζητή-
ματα συνταξιοδότησης των εργαζόμενων στους
Δήμους. “Εργαζόμενοι με 35 χρόνια υπηρεσία
οδηγούνται στην εξαθλίωση αφού περιμένουν
δυο και τρία χρόνια για να εγκριθούν ακόμα και οι
κουτσουρεμένες συντάξεις τους”, τονίζεται στην
ανακοίνωση.

ΠΟΕ-ΟΤΑ Μήνυση για 
τα εργατικά «ατυχήματα»

ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
Με αγωνιστικό τρόπο ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης για

τους εργαζόμενους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, με προειδοποιητική στάση εργασίας την Τε-
τάρτη 4/9 από τις 12 μέχρι τη λήξη του ωραρίου. 

Είναι εντυπωσιακό ότι χωρίς καμία ιδιαίτερη
προετοιμασία από το Δ.Σ του συλλόγου, οι συνά-
δελφοι συμμετείχαν μαζικά στη στάση εργασίας
και στην –σχεδόν αυθόρμητη– συγκέντρωση που
έγινε έξω από το κτίριο. Ακόμα και το πρωτόκολλο
της Επιτροπής έκλεισε, κάτι που είναι πολύ σημαν-
τικό γιατί είναι και το μοναδικό τμήμα που έχει συ-
ναλλαγή με το κοινό.

Πέρα από τα πάγια αιτήματα του συλλόγου
όπως το νέο οργανόγραμμα με περιγραφή θέσε-
ων, ο κανονισμός λειτουργίας και οι προσλήψεις,
αυτό που εξόργισε τους συναδέλφους ήταν η στά-
ση της διοίκησης να αποφασίσει, μέσα στον Αύ-
γουστο και όταν οι περισσότεροι συνάδελφοι λεί-
παμε σε άδειες, ότι μειώνει τον αριθμό των δίωρων
αδειών που δικαιούμαστε να παίρνουμε κάθε μήνα.

Η επιτυχία της στάσης εργασίας βάζει πλέον με-
γάλη πίεση πάνω στη διοίκηση να επαναξιολογήσει
την απόφασή της. Αλλά είναι και ένα καλό κρατού-
μενο για να πιέσουμε και το Δ.Σ. του Συλλόγου 
–που όλο το καλοκαίρι απέφευγε να καλέσει Γ.Σ.,
παρότι η πρόθεση της διοίκησης ήταν γνωστή– να
εγκαταλείψει επιτέλους την τεχνοκρατική προσέγ-
γιση, ότι είμαστε στελέχη. Είμαστε εργαζόμενοι
και όταν δεχόμαστε επίθεση απαντάμε όπως κά-
νουν πάντα οι εργαζόμενοι: αγωνιστικά, μαζικά,
ενωτικά και ανυποχώρητα.

Τιάνα Ανδρέου

Παρασκευή 1/9, έξω από τη διοίκηση του ΤΑΠ
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Μαθητές-Καθηγητές ενωμένοι ενάντια
στις αντιδραστικές “μεταρρυθμίσεις”

Τ
α δημόσια σχολεία ξεκινούν στις 11 Σεπτέμβρη με
τεράστια κενά-ανάγκες σε προσωπικό. Οι ανάγκες
θα καλυφθούν σταδιακά (!) με συμβασιούχους εκ-

παιδευτικούς-αναπληρωτές και μόνο, που θα απασχο-
ληθούν για μια ακόμα χρονιά με ελαστικές σχέσεις ερ-
γασίας και περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα αλλά
και με μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν μετατραπεί
σε γυρολόγους καλύπτοντας το ωράριο τους σε 4-5
σχολεία υποβαθμίζοντας το παιδαγωγικό τους ρόλο.

Γιατί και αυτήν τη χρονιά δε θα γίνουν μόνιμοι διορι-
σμοί στην εκπαίδευση, καθώς οι «θεσμοί» συνδέουν
τους διορισμούς με την ολοκλήρωση της εφαρμογής
στην εκπαίδευση της αξιολόγησης στελεχών και δομών,
που μαζικά και ενωτικά μπλόκαραν οι εργαζόμενοι σε
όλο το Δημόσιο, κι έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο είτε
την κινητικότητα είτε τις απολύσεις.

Τα σχέδια Γαβρόγλου για το Νέο Λύκειο και η δήθεν
κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων έρχονται να
βάλουν ακόμα μεγαλύτερους ταξικούς φραγμούς στα
παιδιά των φτωχών, λαϊκών οικογενειών που επιθυμούν
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο ίδρυμα της
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: στη Γ’ Λυκείου εισάγονται
όχι μία αλλά δύο (!) πανελλαδικού τύπου εξετάσεις κα-
τά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (Ιανουάριο και Ιού-
νιο), που μαζί με το βαθμό απολυτηρίου προσμετρώνται
για την πρόσβαση του αποφοίτου λυκείου σε κάποιο
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το Λύκειο, λοιπόν, παραμένει άμεσα συνδεδε-
μένο με την εισαγωγή στα ΑΕΙ ΤΕΙ, ενισχύεται η παρα-
παιδεία και γίνεται σκληρότερο για το σύνολο των μα-
θητών μας.

Τη στιγμή που οι μαθητές-τριες με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες που φοιτούν μέσα σε γενικά σχολεία είναι
χιλιάδες, το υπουργείο ανακοινώνει παράλληλη στήριξη
(δεύτερο εκπαιδευτικό στην τάξη) μόνο για τα μισά πε-
ρίπου από αυτά, ενώ με νομοθετική παρέμβαση καταρ-
γεί ουσιαστικά τη δυνατότητα «σπασίματος» τμημάτων,
όταν σ’ αυτά φοιτούν τέτοιοι μαθητές.

Χιλιάδες προσφυγόπουλα στα στρατόπεδα-καταυλι-
σμούς δε γνωρίζουν πότε θα χτυπήσει το κουδούνι, πα-
ρά τη φετινή υπόσχεση για ένταξη σε πρωινές τάξεις,
όσων τουλάχιστον πέρσι φοίτησαν στις απογευματινές
Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων.

Πίσω λοιπόν από τις ευαισθησίες κυβέρνησης και
υπουργείου (ειδικά τις ευαισθησίες για τη διδασκαλία
των θρησκευτικών ή την επιλογή σημαιοφόρων στις με-
ταξικού τύπου παρελάσεις) κρύβεται για μια ακόμα χρο-
νιά, η εφαρμογή της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης πο-
λιτικής, του 4ου μνημονίου που υπέγραψε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Η πολιτική των περικοπών, των ελαστι-
κών σχέσεων εργασίας, της συρρίκνωσης του κόστους
εκπαιδευτικών και σχολείων, με τις ευλογίες ΕΕ, ΔΝΤ,
ΟΟΣΑ. 

Μαζί με τους γονείς που και φέτος βάζουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη, για να μορφώσουν τα παιδιά τους και
να τα στείλουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το μαθη-
τικό και νεολαιίστικο κίνημα, οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι
και συμβασιούχοι, χρειάζεται από κοινού να υπερασπί-
σουμε το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της μόρφω-
σης για όλα τα παιδιά, το δικαίωμα στη μόνιμη και στα-
θερή δουλειά για όλους. Συνεχίζουμε τους αγώνες και
την πάλη για ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων
και όσων τα υπηρετούν. 

Δώρα Ξυπολιά,
Αγωνιστική ριζοσπαστική ενότητα

μέλος σχήματος ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στην Γ’ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ

Π
αρά τις μέχρι πρό-
σφατα υποσχέσεις
για κατάργηση των

Πανελλαδικών εξετάσεων,
το σχέδιο που προτείνει το
Υπουργείο Παιδείας ρίχνει
ακόμη περισσότερα βάρη
στις πλάτες μαθητών και εκ-
παιδευτικών. Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη δίνει το λόγο σε
φωνές που αποκαλύπτουν
την πραγματικότητα πίσω
από τις εξαγγελίες.

«Το σύστημα που προτεί-
νει το Υπουργείο αυτή τη
στιγμή είναι μία από τα ίδια
και μάλιστα τα πολύ παλιά.
Διπλές εξετάσεις στο σχο-
λείο υπήρχαν προ αμνημο-
νεύτων χρόνων. Τα δε τέσ-
σερα μαθήματα υπήρχαν
στο σύστημα των δεσμών.
Πρόκειται για συστήματα
δοκιμασμένα και εντελώς
αποτυχημένα. Αυτά συμβαί-
νουν όταν το Υπουργείο ξε-
κινά με την αφετηρία ότι “δε γίνεται” χω-
ρίς εξετάσεις», τόνισε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη η Δώρα Κιντή από την ΕΛΜΕ
Χανίων.

«Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι θέλει να
αποφύγει τη “διαρροή” των μαθητών
προς το τέλος της χρονιάς και το άγχος
των παιδιών, αλλά προφανώς δεν είναι αυ-
τός ο στόχος του. Ειδικά αν δει κανείς τα
μαθήματα που έχει περικόψει: μαθήματα
που έδιναν την ευκαιρία σε παιδιά και εκ-
παιδευτικούς να συζητήσουν πάνω σε ζη-
τήματα κοινωνίας, πολιτικής κλπ. Παλιά
έκοβε τις ώρες, πλέον τα κόβει εντελώς. 

Τέσσερα μόλις μαθήματα με έξι ώρες
το καθένα τη βδομάδα κάνουν το σχολείο
ένα ατελείωτο φροντιστήριο και βέβαια
βάζουν και τον απώτερο στόχο, τις υπερα-
ριθμίες των καθηγητών. Αυτό σημαίνει τα
20.000 κενά της εκπαίδευσης να καλυ-
φθούν από το ήδη υπάρχον προσωπικό.
Παράλληλα, ξεκινάει μια χρονιά με τα
ΕΠΑΛ διαλυμένα. Εδώ στα Χανιά ήδη
έχουν κοπεί αρκετά τμήματα. Με τη διαδι-
κασία της μαθητείας το πράγμα θα γίνει
ακόμα χειρότερο. Ο Περιφερειακός Διευ-
θυντής σύμφωνα με το νέο σχέδιο θα έχει
τη δυνατότητα να αποφασίζει περικοπή
των ολιγομελών τμημάτων.

Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις ‘δημι-
ουργικές εργασίες’ των μαθητών. Πέρσι
το Υπουργείο έχασε αυτή τη μάχη: ήταν
μια παράλογη απαίτηση, που στάλθηκε με
εγκύκλιο όσο τα σχολεία ήταν κλειστά, να
εκπονηθούν εργασίες μέσα σε μόλις μία
εβδομάδα. Τη διαδικασία μπλόκαραν οι
ΕΛΜΕ με αποφάσεις αποχής, βάζοντας
την πίεση στην ΟΛΜΕ να τις καλύψει. Φέ-
τος γίνεται η προσπάθεια να γίνουν υπο-
χρεωτικές, να γίνουν μέρος της βαθμολο-

γίας των μαθητών για την πρόσβαση στο
πανεπιστήμιο. Για μαθητές και καθηγητές
θα σημάνει μεγαλύτερο φόρτο εργασίας.
Αφήνει δε υπονοούμενα ότι έτσι θα αξιο-
λογείται το εκπαιδευτικό έργο, ενώ το νο-
μοσχέδιο φαίνεται να “καταργεί” αξιολό-
γηση. Άρα είναι όλα τα μέτωπα ανοιχτά.
Δεν ξέρουμε πού θα “κλειδώσει” όλο αυ-
τό, ο Γαβρόγλου ακόμη και εσωκομματικά
δέχεται έντονες κριτικές.

Αυτό που μένει είναι ότι υπάρχει τρομε-
ρή πίεση στα παιδιά. Εξετάσεις στο σχο-
λείο σημαίνει άγχος, διπλές εξετάσεις ση-
μαίνει διπλό άγχος. Όποιος δουλεύει στο
σχολείο και βρίσκεται μαζί με παιδιά το
ξέρει καλά».

Άγχος

Πράγματι, μια μαθήτρια που φέτος
μπαίνει στη Γ’ Λυκείου δίνει την εικόνα του
τι σημαίνει άγχος και πίεση πριν καν οι
εξετάσεις αρχίσουν: «Είμαι της άποψης
να καταργηθούν οι Πανελλήνιες. Στο σχο-
λείο μου στη Β’ Λυκείου είχαμε τη δυνατό-
τητα για ενδιαφέρουσες δραστηριότητες
όπως θέατρο, διαδραστικό μάθημα κλπ.
Φέτος στη Γ’ Λυκείου όμως, αναγκάζεσαι
να επικεντρωθείς μόνο στο βαθμό γιατί
αλλιώς δεν περνάς. Άλλωστε ήδη από
πέρσι αντιμετώπισα μεγάλο άγχος και εί-
χα εμετούς, επειδή θέλω να περάσω σε
σχολή με πολύ υψηλή βάση».

Ο Ραφαήλ Μπελενιώτης, μαθητής που
μόλις τελείωσε τις εξετάσεις, είπε στην
ΕΑ: «Από κάθε νέα κυβέρνηση ακούμε
ακριβώς το ίδιο: έναν “εθνικό
διάλογο”στις αρχές της θητείας για να
φτάσουν μετά από 1-2 χρόνια σε κάποιες
αλλαγές. Δεν έρχονται αλλαγές προς
όφελος των μαθητών και των οικογενειών

τους από μια κυβέρνηση που έχει υπογρά-
ψει μνημόνια και έχει φωνάξει τον Μα-
κρόν, που έχει δεσμευτεί από τα πορίσμα-
τα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, παρά μόνο με-
ταρρυθμίσεις αντιδραστικές.

Τα περί κατάργησης των Πανελληνίων
είναι λοιπόν ψέμα. Αυτό που ορίζει ο ΟΟ-
ΣΑ είναι περισσότερη εντατικοποίηση. Το
σύστημα - εξεταστικό κέντρο που απαιτεί-
ται ωφελεί την παραπαιδεία. Η κυβέρνηση
θα το χτυπούσε καταργώντας τις πανελ-
λήνιες. Αυτό το μοντέλο διπλών εξετάσε-
ων είναι όμως το ίδιο αντιδραστικό. Θα εν-
ταθούν οι ταξικοί φραγμοί μέσα στο σχο-
λείο, η γενική παιδεία θα τελειώνει στην Α’
Λυκείου και θα περιθωριοποιηθούν παιδιά
από την εκπαίδευση. Θα έχουμε μια αι-
σχρή εξειδίκευση που θα οδηγεί στη μο-
νομέρεια τους μαθητές.

Η Εκπαίδευση προσαρμόζεται στις
ανάγκες της αγοράς. Θέλουν να βγάζουν
λεφτά από την Παιδεία κι όχι να δίνουν
στην Παιδεία. Προς αυτή την κατεύθυνση
κινείται και οποιαδήποτε “μεταρρύθμιση”
σαν αυτή που επιχειρείται τώρα. 

Οι μαθητές θα μπουν δυνατά σε έναν
μεγάλο κύκλο κινητοποιήσεων, ίσως εφά-
μιλλο με αυτές που έγιναν ενάντια στην
τράπεζα θεμάτων. Δεν έχουν να συμβιβα-
στούν ούτε να επωφεληθούν από αυτές
τις αλλαγές. Η μόνη λύση είναι να παλέ-
ψουμε για ένα Ενιαίο Λύκειο, γενικής εκ-
παίδευσης που θα μορφώνει και δε θα
εξοντώνει τους μαθητές. Η ρώσικη επανά-
σταση κατάφερε μέσα σε λίγα μόνο χρό-
νια αυτά που σήμερα, 100 χρόνια μετά,
φαντάζουν άπιαστα όσο είμαστε δεμένοι
με τις ανάγκες της αγοράς».

Αφροδίτη Φράγκου
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Ο Πειραιάς είναι γεμάτος από τις

αφίσες που καλούν στο αγωνιστικό

τριήμερο στη μνήμη του Παύλου

Φύσσα και το συλλαλητήριο της 16

Σεπτέμβρη.

Στον Πειραιά έχουμε ξεκινήσει
ήδη από το καλοκαίρι την καμπάνια
για το συλλαλητήριο στις 16 Σεπτέμ-
βρη με εξορμήσεις σε πλατείες, σε
λαϊκές, σε εργατικούς χώρους, στις
εκδηλώσεις που έγιναν στα Λιπά-
σματα στη Δραπετσώνα. Στη συναυ-
λία των Social Waste το Σάββατο 2/9
δεκάδες κόσμος υπέγραψε το κείμε-
νο υπογραφών της καμπάνιας για να
κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής και άφησε το τηλέφωνό του
ενώ κάλεσμα για συμμετοχή στις κι-
νητοποιήσεις στις 16 και 18 Σεπτέμ-
βρη έκανε και το συγκρότημα. 

Έχει μεγάλη σημασία ότι φέτος,
πέρα από τις κινητοποιήσεις που θα
γίνουν στον Πειραιά, θα υπάρχει
κεντρικό συλλαλητήριο στο Σύνταγ-
μα που θα πάει στα κεντρικά γρα-
φεία της Χ.Α στη Μεσογείων και θα
απαιτήσει το κλείσιμό τους καθώς
και να καταδικαστούν οι ναζί. Είναι
μια κινητοποίηση που πιάνει το νήμα
του αιτήματος της μεγάλης διαδή-
λωσης των 50.000 ανθρώπων που εί-
χε κατευθυνθεί στη «κομαντατούρ»
μια βδομάδα μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Μπορούμε σήμερα
ρεαλιστικά να βάζουμε σαν στόχο
να κλείσουμε τα κεντρικά γραφεία
των φασιστών, όπως πετύχαμε να
τους κλείσουμε και στη Νίκαια.

Τι σήμανε η ύπαρξη γραφείων της

Χ.Α στην Νίκαια μέχρι το 2013; Ποια

είναι η κατάσταση στις γειτονιές του

Πειραιά σήμερα;

Τα γραφεία της Χ.Α στη Νίκαια
άνοιγαν δύο φορές την βδομάδα,
Τρίτη και Πέμπτη. Όποιος μετανά-
στης έπεφτε στα χέρια τους απλά
έβγαινε μαχαιρωμένος. Και δεν ήταν
λίγοι αυτοί. Από το καλοκαίρι του
2012 που μπαίνουν στη Βουλή είχα-
με κάθε μέρα 2-3 δολοφονικές επιθέ-
σεις. Εκείνες τις μέρες δεν τολμούσε
άνθρωπος να κάνει πολιτική παρέμ-
βαση. Έκλειναν ολόκληρα τετράγω-
να με «περιφρούρηση» και σκοπιές.
Φοβόταν κανείς να δράσει πολιτικά.
Η τρομοκρατία απλωνόταν σε όλους
τους κατοίκους, τους εργαζόμενους
και τη νεολαία μέσα στην καθημερι-
νότητά τους, ακόμη και στο καφε-
νείο. Σκέψου μόνο πώς ξεκίνησε η
δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

Σήμερα δεν τους παίρνει να τα κά-
νουν όλα αυτά. Όλοι οι τοπικοί φο-
ρείς, συλλογικότητες, δημοτικό συμ-
βούλιο έχουν κηρύξει ανεπιθύμητη
την Χ.Α στην πόλη. Μέσα από την
επίμονη δράση του αντιφασιστικού
κινήματος, που η ΚΕΕΡΦΑ έπαιξε
ρόλο, σε όλες τις γειτονιές του Πει-
ραιά έχουμε καταφέρει να τους απο-
μονώσουμε. Οι απόπειρες να πραγ-
ματοποιήσουν ανοιχτές εκδηλώσεις
έχουν ναυαγήσει, οι δολοφονικές
επιθέσεις έχουν περιοριστεί. Παρα-

μένουν κλειστά τα γραφεία τους στη
Νίκαια όπου κατοικοέδρευε το τάγ-
μα εφόδου που δολοφόνησε τον
Φύσσα, ενώ στον Πειραιά αναγκά-
στηκαν να μετακομίσουν σε νέα
γραφεία, υποβαθμισμένα σε σχέση
με τα προηγούμενα.

Τι είδους δράση αναπτύξατε; 

Η δράση μας πάει πίσω στη δεκαε-
τία του ’90. Το 1996 η Χ.Α άνοιξε τα
πρώτα της γραφεία στον Πειραιά και
αμέσως άρχισαν τα μαχαιρώματα. Εί-
χε γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο,
στο οποίο συμμετείχαν σωματεία και
δήμοι της περιοχής και η απόπειρα να
στεριώσουν οι ναζί στον Πειραιά δεν
πέρασε. Οι φασίστες εμφανίζονται ξα-
νά δυναμικά στις γειτονιές του Ρέντη
και της Νίκαιας με ντου σε σπίτια με-
ταναστών, μαχαιρώματα γύρω στο
2007, την περίοδο που φουσκώνει το
ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη. Υπήρξαν
διαδηλώσεις και στη συνέχεια η συγ-
κρότηση της ΚΕΕΡΦΑ στη Νίκαια τον
Οκτώβρη του 2009 μετά τη δολοφονία
το Μοχάμεντ Καμράν στο ΑΤ Νίκαιας. 

Τη διάλυση του ΛΑΟΣ ακολούθησε
η εκλογική ενίσχυση της Χ.Α στις
εκλογές του 2012 και το οργανωμένο
σχέδιό της να μετατρέψει μια αριστε-
ρή γειτονιά με ιστορία αντίστασης
στον φασισμό σε φασιστικό άντρο
τρομοκρατίας. Το Νοέμβρη του 2011
η Χ.Α επιχειρεί την πρώτη της συγ-
κέντρωση στη Νίκαια. Έκαναν «παρε-
λάσεις» ενώ είχαν βάλει στο στόχα-
στρο τα σχολεία έξω από τα οποία
τρομοκρατούσαν τους μαθητές. Σε
συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα

μεθόδευαν νύχτες κρυστάλλων με
στόχο το κλείσιμο των μαγαζιών των
μεταναστών. Πολύ συνεργασία.

Στις 9 Ιούνη 2012, τη μέρα που η
Χ.Α έκανε τα εγκαίνια των γραφείων
της στη Νίκαια με προσκεκλημένο
τον Κασιδιάρη, οι μπάτσοι έκοψαν
όλους τους δρόμους προκειμένου να
καλύψουν τους ναζί από το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο. Δύο μέρες μετά
έγινε η δολοφονική επίθεση στους
Αιγύπτιους ψαράδες στο Πέραμα.
Οργανώσαμε άμεσα μια μαζικότατη
σύσκεψη, ήρθαν 500 άτομα και εκεί
αποφασίσαμε το πρώτο συλλαλητή-
ριο, τον Ιούλιο του 2012 μετά την εί-
σοδο της Χ.Α στη Βουλή, όταν όλοι
μίλαγαν για «ένα νόμιμο κόμμα», με
τη συμμετοχή συνδικάτων, τις δημο-
τικές παρατάξεις, τους μετανάστες,
πολιτικές οργανώσεις. 2000 άτομα
διαδήλωσαν τότε. 

Συνεχίσαμε κάνοντας αντισυγκεν-
τρώσεις κάθε φορά που η Χ.Α κα-
λούσε σε συγκέντρωση, με πιο χαρα-
κτηριστική εκείνη τον Δεκέμβρη του
2012 όταν η αστυνομία μας επιτέθη-
κε και έστειλε δύο αντιφασίστες στο
νοσοκομείο. Τον Μάρτιο του 2012
έγινε το πρώτο μεγάλο αντιφασιστι-
κό συλλαλητήριο στην πλ. Κοραή
στον Πειραιά. Τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ
και της Αντιναζιστικής Πρωτοβου-
λίας Πειραιά βρέθηκαν αντιμέτωπα
ξανά και ξανά στη Σωτήρος και αλ-
λού με τα τάγματα εφόδου. 

Ο Ιούνιος του 2013 βρήκε τους να-
ζί ταμπουρωμένους στα γραφεία
τους στη Νίκαια με τη στήριξη δεκά-
δων διμοιριών απέναντι σε ένα ακόμη
αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Η κλι-
μάκωση των δολοφονικών επιθέσεων
το καλοκαίρι του 2013 ήταν αποτέλε-
σμα της απομόνωσης στην οποία εί-

χαν αρχίσει να μπαίνουν στη Νίκαια
και σε πολλές άλλες γειτονιές. Λίγες
ώρες πριν τη δολοφονία του Φύσσα,
σε έκτακτη συνεδρίαση, το δημοτικό
συμβούλιο Νίκαιας είχε πάρει απόφα-
ση να απαγορευτεί ρατσιστική “δια-
νομή τροφίμων” της Χ.Α στη Νίκαια.
Ο μαζικός ξεσηκωμός που ακολούθη-
σε τη δολοφονία Φύσσα δεν θα μπο-
ρούσε να έχει υπάρξει χωρίς όλη αυ-
τή τη δράση. 

Όσον αφορά στις γειτονιές του
Πειραιά οι νεοναζί δεν κατάφεραν
να κυριαρχήσουν και να μετατρέ-
ψουν την εκλογική τους επιτυχία σε
έλεγχο των γειτονιών. Αντίθετα στις
εκλογές που ακολούθησαν ενισχύ-
θηκε η Αριστερά. Όχι μόνο στις
εκλογές του 2015 αλλά και το 2014
στις δημοτικές εκλογές η Ανταρσία
στην Κοκκινιά, με ανοιχτό μέτωπο
ενάντια στους φασίστες και τον ρα-
τσισμό μπόρεσε να εκλέξει δημοτική
σύμβουλο ενώ οι φασίστες ούτε καν
κατέβασαν ψηφοδέλτιο.

Ποιος είναι ο ρόλος της οργανωμένης

εργατικής τάξης και των σωματείων; 

Ήταν ίσως ο πιο σημαντικός. Και
με τα καλέσματά τους στα συλλαλη-
τήρια: όπως αυτά της ΠΕΝΕΝ (πέρ-
σι στον Πειραιά), των σωματείων
των Δήμων, των σωματείων των εκ-
παιδευτικών κ.α στα αντιφασιστικά
συλλαλητήρια και στις συσκέψεις.
Αλλά και στις συγκεκριμένες μάχες:
Στο Κρατικό της Νίκαιας τα σωμα-
τεία πέταξαν έξω την Χ.Α όταν πήγε
να κάνει «αιμοδοσίες μόνο για Έλλη-
νες». Πέρσι, στη Νίκαια ήταν οι ερ-
γαζόμενοι του Δήμου που χέρι-χέρι
έβαλαν τα παιδιά των προσφύγων
μέσα στα σχολεία. Τα σωματεία
ήταν βασικά στη σύνδεση της μάχης
ενάντια στους φασίστες με τη μάχη
ενάντια στα μνημόνια. 

Αντίστοιχα βασικός ήταν ο ρόλος
της Πακιστανικής Κοινότητας στη
σύνδεση με τη μάχη ενάντια στο ρα-
τσισμό. Εκείνη την εποχή γίνονταν

μαζικές επιχειρήσεις σκούπα, χιλιά-
δες άνθρωποι κατέληγαν στην Αμυ-
γδαλέζα. Οι μετανάστες πρωτοτο-
στάτησαν στις κινητοποιήσεις, ήταν
πρωταγωνιστές του αγώνα.

Έτσι πετύχαμε ταυτόχρονα να
απονομιμοποιούμε την Χ.Α ως τάχα
«αντισυστημική» δύναμη και να βά-
ζουμε στο στόχαστρο τον ρατσισμό
και τις διακρίσεις που την θρέφουν.
Στο κέντρο της δράσης μας ήταν βέ-
βαια η νεολαία του Πειραιά. Ακόμη
και πριν τη δολοφονία του Φύσσα,
γίνονταν συναυλίες, υπήρχαν μουσι-
κοί και συγκροτήματα που ήταν
ανοιχτά ενάντια στους φασίστες, πχ
στον Πειραιά στο Πασαλιμάνι είχε
οργανωθεί αντιφασιστικό φεστιβάλ.
Δεν αφήσαμε έξω από την παρέμβα-
σή μας ούτε τους δήμους. Στον Κο-
ρυδαλλό δόθηκε, και εξακολουθεί
σε ένα βαθμό, να δίνεται η μάχη της
δίκης της Χ.Α, ο Δήμος έχει πάρει
ενεργά θέση ενάντια στη Χρυσή Αυ-
γή και στήριξε το αίτημα για μετα-
φορά της δίκης στο Εφετείο. 

Πόσο σημαντική είναι 

η ενότητα της Αριστεράς 

στην αντιμετώπιση των ναζί;

Ξεκινώντας από τον Κορυδαλλό,
την πρώτη μέρα της δίκης της Χ.Α
πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Κο-
ρυδαλλού ένα μεγάλο συλλαλητήριο
όπου τρεις διαφορετικές συγκεντρώ-
σεις, της ΚΕΕΡΦΑ, του ΚΚΕ και άλ-
λων αντιφασιστικών συλλογικοτήτων
πλημμύρισαν το χώρο και στη συνέ-
χεια βρέθηκαν και μέσα στο δικαστή-
ριο. Η ενότητα της αριστεράς έχει
επαναληφθεί αρκετές φορές από τό-
τε και όχι μόνο στη δίκη. 

Το Σεπτέμβρη του 2015, όταν οι
ναζί πήγαν να κάνουν προεκλογική
συγκέντρωση στην πλ. Κοραή,
πραγματοποιήσαμε μαζί με το σω-
ματείο της ΠΕΝΕΝ και όλη την Αρι-
στερά του Πειραιά συλλαλητήριο
στον ίδιο χώρο, έχοντας καταλάβει
την πλατεία από το πρωί. Η απόπει-
ρα να κάνουν συγκέντρωση ενάντια
στους πρόσφυγες που διέμεναν στο
λιμάνι δεν πέρασε, παρά την κάλυψη
της αστυνομίας που τους έκανε πλά-
τες για να επιτίθενται με σιδερόβερ-
γες ακόμη και σε δημοσιογράφους

Πριν λίγους μήνες με επικεφαλής
τον Λαγό επιχείρησαν να συγκεν-
τρώσουν όλες τους τις δυνάμεις στο
Πέραμα έξω από ένα σχολείο με
στόχο να μην αφήσουν τα προσφυ-
γόπουλα να μπουν. Αρχικά οι ίδιοι οι
δάσκαλοι τους εμπόδισαν. Στη συνέ-
χεια ακολούθησε όλη η τοπική κοι-
νωνία. Αμέσως πάρθηκε πρωτοβου-
λία από όλους τους συλλόγους εκ-
παιδευτικών και έγινε μαζική κινητο-
ποίηση που εμπόδισε αυτές τις από-
πειρες. Η κοινή παρουσία της Αρι-
στεράς ήταν και είναι η καρδιά της
αντιφασιστικής δράσης.

Ο Πειραιάς στην πρώτη γραμμή

Συνέντευξη με 
την Κατερίνα Θωίδου, 
δημοτική σύμβουλο 
Νίκαιας

Αντιφασιστική διαδήλωση στη Νίκαια τον Ιούλιο του 2012
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Μ
ε εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους,
τζαμιά και γειτονιές συνεχίστηκαν την
περασμένη εβδομάδα οι αντιφασιστι-

κές εξορμήσεις της ΚΕΕΡΦΑ για την επιτυχία
της μεγάλης αντιφασιστικής συγκέντρωσης
και πορείας στις 16/9 στο Σύνταγμα. 

Mεγάλες αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και
πορείες διοργανώνονται το Σάββατο 16 Σε-
πτέμβρη σε όλη την Ελλάδα με κεντρικό αίτη-
μα να κλείσουμε τα γραφεία της Χρυσής Αυ-
γής στη Μεσογείων και σε όλες τις άλλες πό-
λεις. Φέτος η επέτειος της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα μετατρέπεται σε μέρα μνήμης
και τιμής, αλλά και απόφασης ότι θα σταματή-
σουμε τους νεοναζί δολοφόνους από την Ελ-
λάδα μέχρι την Αμερική του Τραμπ. 

«Το Σάββατο 2 Σεπτέμβρη έγινε εξόρμηση
της ΚΕΕΡΦΑ  στην πλ. Κυψέλης και  περιο-
δεία στην Φωκίωνος Νέγρη με κεντρικό θέμα
το κάλεσμα στο αντιφασιστικό τριήμερο δρά-
σης 16-18/9 στην επέτειο των 4 χρόνων από
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα», μας μετα-
φέρει ο Γιάννης. «Υπήρξε μεγάλη ανταπόκρι-
ση από τον κόσμο που γνωρίζει τη σταθερή
παρουσία της ΚΕΕΡΦΑ στη γειτονιά  και που
αναγνώριζε την ανάγκη δράσης εδώ και τώρα
για να κλείσουν τα γραφεία της εγκληματικής
οργάνωσης των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Βλέποντας την προκήρυξη με το πρόσωπο
του Π. Φύσσα και της πρόσφατα δολοφονη-
μένης Χέδερ Χάγερ γινόταν αμέσως η σύνδε-
ση των δολοφονικών επιθέσεων της Χρυσής
Αυγής με τις αντίστοιχες στο Σάρλοτσβιλ αλ-
λά και τις μεγάλες αντιφασιστικές κινητοποι-
ήσεις στις ΗΠΑ».

«Μεγάλη αντα-
πόκριση είχε η
εξόρμηση της
ΚΕΕΡΦΑ στον πε-
ζόδρομο του Περι-
στερίου την περα-
σμένη Παρα-
σκευή», μας είπε ο
Παντελής. «Εργα-
ζόμενοι και νεολαί-
οι της περιοχής
σταματούσαν να
συζητήσουμε για
το πως θα ξεμπερ-
δέψουμε με τους
νεοναζί και με ποιον τρόπο θα μπουν φυλακή.
Αρκετοί από αυτούς άφησαν τηλέφωνα για να
βοηθήσουν να οργανώσουμε τη συνέχεια. Μά-
λιστα μαθητές από δύο σχολεία πήραν προκη-
ρύξεις για να δώσουν στους συμμαθητές τους
και συζητούσαν για το πως θα καταφέρουν να
κατεβάσουν πανό από τα σχολεία τους στις 16
Σεπτέμβρη στο Σύνταγμα. Δόθηκαν 11 φύλλα
της Εργατικής Αλληλεγγύης και 1 περιοδικό».

«Όλοι στο Σύνταγμα 16/9»

Αντιφασιστική εξόρμηση οργάνωσαν οι το-
πικές ΚΕΕΡΦΑ στον Πειραιά στη Χιπ Χοπ συ-
ναυλία που έγινε το Σάββατο 2/9 στο πλαί-
σιο του Φεστιβάλ που διοργάνωσε ο Δήμος
Κερατσινίου στον Πολυχώρο των Λιπασμά-

των στη Δραπετσώνα. «Μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ πραγματο-
ποιήσαμε εξόρμηση στην είσοδο
της συναυλίας με τραπεζάκι και
σημαίες. Υποδεχόμασταν τον κό-
σμο που ερχόταν στη συναυλία
με σύνθημα “να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής”,
“όλοι στο Σύνταγμα στις 16/9”
και τους καλούσαμε να υπογρά-
ψουν στην καμπάνια της ΚΕΕΡ-
ΦΑ», μας είπε η Ευγενία. «Η αν-
ταπόκριση ήταν εντυπωσιακή.
Μέσα σε μία ώρα συγκεντρώθη-
καν δεκάδες υπογραφές κυρίως
από νεολαίους, μαθητές, φοιτη-

τές, άνεργους και εργαζόμενους. Δεν
ήταν λίγοι αυτοί που γνώριζαν ήδη για το
συλλαλητήριο, δήλωναν ότι θα συμμετέ-
χουν και άφηναν το τηλέφωνό τους για
να βοηθήσουν στην επιτυχία του. Στη
διάρκεια της συναυλίας, έγινε ανακοίνω-
ση από μέλος του συγκροτήματος Social
Waste για τις 16 και 18/9 που καταχειρο-
κροτήθηκε». 

«Την Παρασκευή το πρωί κάναμε εξόρ-
μηση στο Τζαμί της γειτονιάς μας στα
Κάτω Πετράλωνα, μαζί με Πακιστανούς
μετανάστες που είναι μέλη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ», μας είπε ο Δημήτρης. «Είχε πάρα

πολύ κόσμο γιατί ήταν
μέρα γιορτής για τους
Μουσουλμάνους. Μοι-
ράσαμε την προκήρυ-
ξη της ΚΕΕΡΦΑ και η
ανταπόκριση ήταν πο-
λύ καλή. Οι περισσότε-
ροι μας είπαν ότι θα
συμμετέχουν στη συγ-
κέντρωση στις 16/9 μα-
ζί με την Πακιστανική
Κοινότητα που ήταν
πάντα στην πρώτη
γραμμή της μάχης
ενάντια στη Χρυσή Αυ-
γή. Αυτή την εβδομάδα
οργανώνουμε μαζί
τους εξόρμηση και στα
μαγαζιά των πακιστα-
νών με προκήρυξη στα
ουρντού».  

Γειτονιές
Τετάρτη 6/9

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Αγ. Αντώ-
νιος 11πμ

Πέμπτη 7/9
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Θέατρο Πέ-
τρας 7.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μι-
χαήλ Αγγέλου 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 7μ 

Παρασκευή  8/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνά-
βα7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου
Φύσσα  7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Λαϊκή, οδός Πελοπίδα, Περι-
στέρι 11πμ
Πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ πλατεία Σουρμέ-
νων 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Φεστιβάλ Θεα-
τράκι Ρεματιάς 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου
και Μαρτίου 6.30μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμ-
πράκη 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυα-
ρίνου 6.30μμ
ΔΥΤΙΚΑ πλατεία Επταλόφου
6.30μμ

ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγίου Θε-
ράποντα 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος
6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιά-
δη 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς
7.30μμ

Σάββατο  9/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή  Καλλιδρο-
μίου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία
11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πα-
νόρμου, 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Μπουρνάζι
11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος  11πμ
ΝΙΚΑΙΑ  λαϊκή 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  πεζό-
δρομος Δεκελείας 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.
Ασίας 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Φεστιβάλ Θεα-
τράκι Ρεματιάς 6.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Φεστιβάλ
Ηράκλεια 8μμ
ΖΑΠΠΕΙΟ  Έκθεση Βιβλίου
7μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου

και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

Κυριακή 10/9
Στρατόπεδο προσφύγων
Ελαιώνας 5μμ

Τρίτη 12/9
ΣΥΝΤΑΓΜΑ  Μετρό 7μμ

Τετάρτη 13/9 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ  Μετρό 7πμ

Πέμπτη 14/9 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ πλατεία 7μμ

Χώροι Δουλειάς
Τετάρτη  6/9

Αττικό 8πμ
Δήμος Κερατσίνι 10πμ
Αγ. Σάββας 7πμ
Γεννηματάς - Σωτηρία 10πμ
Ερυθρός 7πμ
Αγλαϊα Κυριακού 9πμ

Πέμπτη 7/9
Ιντρακόμ 8πμ
Ιπποκράτειο 9πμ
Δήμος  Χαλανδρίου 10πμ
Παίδων Πεντέλης  
Κρατικό Νίκαιας 10πμ

Παρασκευή  8/9
Δήμος  Ζωγράφου 9πμ
Δήμος  Νέας Φιλαδέλφειας
10πμ
Γκαράζ Δήμου Ν. Ιωνίας

7.30πμ
Ξυλοτεχνία Δήμου Περιστε-
ρίου 9πμ
ΔΕΗ Ρουφ 6.30πμ
ΥΠ. ΑΝ. 9πμ

Δευτέρα  11/9
Υπουργείο Παιδείας 12μ

Τετάρτη 14/9
Ερυθρός 7πμ
Αττικό 8πμ

Πέμπτη  15/9
Αγ. Σάββας 7πμ
Γεννηματάς 7πμ

Σεμινάρια καθηγητών

Τετάρτη  6/9  
6ο ΓΕΛ Περιστερίου 7.45πμ

Πέμπτη 7/9 
Μουσικό Σχολείο Ιλίου
7.45πμ

Παρασκευή  8/9  
4ο ΓΕΛ Αιγάλεω 7.45

Σχολεία
Δευτέρα 11/9

Πειραματικό Λύκειο Εξαρχεί-
ων
16ο ΓΕΛ Αθηνών (Πανόρ-
μου)
8ο ΓΕΛ Αθηνών (Νικοπόλε-

ως)
39ο ΓΕΛ Αθηνών (Κυψέλη)
7o ΓΕΛ Αθηνών
9ο ΓΕΛ Αθηνών
12ο ΓΕΛ Αθηνών
33ο ΓΕΛ Αθηνών
6ο ΕΠΑΛ Αθηνών
2ο ΓΕΛ Περιστερίου
5ο ΓΕΛ Περιστερίου
1ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων
1ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων
2ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω
ΕΠΑΛ Ζωγράφου
5ο ΓΕΛ Ζωγράφου
4ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης
6ο ΓΕΛ Μαρούσι
1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου
2ο ΓΕΛ Βριλησσίων
1ο ΓΕΛ Φιλαδέλφειας
2ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας
5ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
Ζάννειο Πειραιάς
Σχολικό Συγκρότημα Τζα-
βέλλα
1ο ΓΕΛ Καλλίπολης
1ο ΓΕΛ Κερατσινίου
5ο γυμνάσιο Κερατσινίου

Τρίτη 12/9
4ο ΓΕΛ Μενιδίου
3ο ΓΕΛ Μαρούσι
4ο ΓΕΛ Ν. Ηρακλείου
Γκράβα

Σχολές
Τετάρτη 6/9

Μαθηματικό 12μ
ΑΣΚΤ 2μμ
Πάντειο 11πμ
ΤΕΙ Αθήνας 11πμ

Πέμπτη 7/9
Μαθηματικό 10.30πμ
ΤΕΙ Αθήνας 11πμ
Πάντειο 11πμ
Αρχιτεκτονική 12.30μ
ΕΜΜΕ 3μμ

Παρασκευή  8/9
Νομική 10.30πμ
ΦΛΣ 2μμ
ΤΕΙ Αθήνας 11.30
Πάντειος 11.30

Δευτέρα 11/9
ΠΑΠΕΙ 11πμ
ΦΛΣ 11πμ
ΝΟΠΕ  11πμ
ΑΣΚΤ 12μ

Εξορμήσεις-παρεμβάσεις

Σύσκεψη
Πρωτοβουλίας 
για το κλείσιμο 
των γραφείων 
της Χρυσής Αυγής

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου,
Ραγκαβή 69, 
Αμπελόκηποι

Θέμα: Οργάνωση του 
συλλαλητήριου στις 16/9

Mεγάλη ανταπόκριση



Έχει εκφραστεί ο αποτρο-
πιασμός όλων για την ύπαρξη
ενός τέτοιου μορφώματος μέ-
σα στην κοινωνία μας. Δυστυ-
χώς είναι άσχημο να το ζούμε
στο δημοτικό συμβούλιο της
Αθήνας, και σαν δημοτική σύμ-
βουλος εκπροσωπώντας την
Ανοιχτή Πόλη, έχουμε το βα-
σανιστήριο να υφιστάμεθα την
παρουσία αυτών των ανθρώ-
πων και το μίσος που κουβα-
λάνε. Να καταφέρουμε τη με-

γαλύτερη δυνατή συμμετοχή σε όλες τις επερχόμενες κινη-
τοποιήσεις 

Βάλια Δημοπούλου, Ανοιχτή Πόλη

Eμείς από την
Οργάνωση Ενω-
μένων Γυναικών
από την Αφρική
θα συμμετέχου-
με όπως πάντα.
Όπως καταλα-
βαίνετε όταν
βγήκε ο Τραμπ
όλοι οι φασί-
στες έχουν ση-
κωθεί. Η Χρυσή
Αυγή που έχει

κάνει φωλιά στην Ελλάδα πρέπει να πάψει να
είναι εδώ. Βγαίνουν στις γειτονιές και λένε ότι
για όλα φταίνε οι μετανάστες, αλλά δεν είναι
μόνο οι μετανάστες, είναι και οι γκέι και οι λε-
σβίες, είναι απειλή για όλους. Να τους πολε-
μήσουμε μέχρι το τέλος, να είμαστε όλοι μαζί
σε αυτή τη διαδήλωση και εμείς θα προσπα-
θήσουμε.

Έχουν πάει στην Αφρική, στους διάφορους
δικτάτορες και κάνουν συμφωνίες για να προ-
χωρήσουν σε απελάσεις, αυτό κάνει η Μέρ-
κελ, που γι’ αυτούς φύγαμε όλοι από την
Αφρική. 

Λορέτα Μακόλεϊ, 
πρόεδρος Ένωσης Αφρικανών Γυναικών

Νο 1289, 6 Σεπτέμβρη 2017

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

«Τ
ο αίτημα να κλείσουν τα κεντρικά γρα-
φεία των νεοναζί είναι σημναντικό και για
εμάς στα Δυτικά, στον Ασπρόπυργο και

στο Μενίδι, όπου τα τοπικά γραφεία έχουν λει-
τουργήσει για δολοφονικές ρατσιστικές επιθέσεις.
Θα κάνουμε όλη την προσπάθεια στις 16 Σεπτέμ-
βρη να κατεβάσουμε τους εργάτες γης από την
Γκορυτσά. Μια πετυχημένη 16Σ θα είναι δύναμη
για τις επόμενες μάχες που θα συνειχστούν στις
γειτονιές» τόνισε στην τοποθέτηση που έκανε στη
σύσκεψη η Λίλιαν Μπουρίτη από την ΚΕΕΡΦΑ Δυτι-
κών.

Μαζί με το άνοιγμα των σχολών και των σχολεί-
ων για τη νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει και η
παρέμβαση για τις 16 Σεπτέμβρη. «Στο ΤΕΙ κάνου-
με κάθε μέρα την προσπάθεια να συμμετέχουμε
σαν σύλλογος σε όλες τις αντιφασιστικές και αντι-
ρατσιστικές πρωτοβουλίες. Πέρσι είμαστε στις 18
Μάρτη, πήγαμε στα σχολεία σε συμπαράσταση με
τα προσφυγόπουλα, τώρα από την 1η Σεπτέμβρη
που ανοίγει η σχολή μας θα είμαστε εκεί για να
προπαγανδίσουμε τη διαδήλωση στις 16 Σεπτέμ-
βρη» είπε η Βασίλεια Χαρλαύτη από το ΤΕΙ Αθή-
νας. 

«Εδώ και ένα χρόνο μαζί με άλλους συντρόφους
συναγωνιστές τρέχουμε, αγωνιζόμαστε τόσο η
ΚΕΕΡΦΑ όσο και διάφορες αντιφασιστικές οργα-
νώσεις να κατέβουν στον τόπο μας» τόνισε ο Κων-
σταντίνος Κεβρεκίδης από την Φλώρινα. Καλό είναι
να γίνει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας για να τσακι-
στεί παντού ο φασισμός».

«Οι οργανωτές των δολοφονικών φασιστικών
επιθέσεων στις ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι η Χρυσή
Αυγή είναι πρότυπο οργάνωσης γι’αυτούς. Είναι
κρίσιμο να τους ξηλώσουμε σε κάθε γειτονιά» τόνι-
σε ο Μιχάλης Πέππας από την ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά.
«Η 16 Σεπτέμβρη είναι κρίσιμη και για να πούμε όχι
στις απελάσεις, όπως το είπαν οι Αφγανοί πρόσφυ-
γες στην πρόσφατή τους κινητοποίηση, την ίδια
στιγμή που ο Τραμπ αυξάνει τον στρατό των ΗΠΑ
στο Αφγανιστάν».

«‘Εχουμε μεγάλο πρόβλημα στο Μενίδι με καθη-
μερινές ρατσιστικές φασιστικές επιθέσεις. Χτυπά-
νε, παίρνουν λεφτά, χτυπάνε με μαχαίρια. Φοβόμα-
στε να βγούμε από τα σπίτια μας να πάμε για δου-
λειά. Πάμε στην αστυνομία να κάνουμε μήνυση και
δεν δίνουν σημασία στις καταγγελίες. Πρέπει να
παλέψουμε όλοι μαζί, να κλείσουν τα γραφεία τους
και γι’ αυτό θα κάνουμε την πορεία» είπε ο Γιεσί,
μετανάστης στο Μενίδι.

«Όπως είναι σε εμάς οι Γκρίζοι Λύκοι εδώ είναι η
Χρυσή Αυγή, ο φασισμός χρησιμοποιείται σε όλες
τις χώρες γιατί υπάρχει καπιταλιστική οικονομική
κρίση εναντίον της εργατικής τάξης και του λαού»
τόνισε ο εκπρόσωπος από την Επιτροπή Αλληλεγ-
γύης πολιτικών κρατουμένων σε Τουρκία και Κουρ-
διστάν που έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας στα
Προπύλαια σαν συμπαράσταση για δύο δασκά-
λους που βρίσκονται στις φυλακές στην Τουρκία
174 μέρες.

«Οι πρόσφυγες από το στρατόπεδο της Μαλακά-
σας θα είναι στο συλλαλητήριο στις 16 Σεπτέμβρη.
Ήδη το Σάββατο 2 Σεπτέμβρη θα υπάρχει μεγάλη
συγκέντρωση έξω από το στρατόπεδο της Μαλα-
κάσας με κάλεσμα συλλογικοτήτων όλων των γύ-
ρω περιοχών από την Αυλώνα, τη Μαλακάσα, τη
Θήβα και τον Ωρωπό» τόνισε η Αλεξάνδρα Μαρτί-
νη από την ΚΕΕΡΦΑ Βορείων. 

«Καλούμε: Το Σάββατο 16 Σε-
πτέμβρη 2017, στις 6 μ.μ. σε αντι-
φασιστική συγκέντρωση και δια-
δήλωση στο Σύνταγμα και σε πο-
ρεία από τη Βουλή, στα κεντρικά
γραφεία της ΧΑ στη λεωφόρο Με-
σογείων. Τη Δευτέρα 18 Σεπτέμ-
βρη 2017, στις 6 μ.μ. σε συγκέν-
τρωση και πορεία από το μνημείο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσ-
σα στο Κερατσίνι. Στηρίζουμε τις
δράσεις μνήμης και αγώνα που θα
οργανωθούν από την οικογένεια
του Παύλου Φύσσα, καθώς και
από τοπικούς φορείς στο Κερατσί-
νι και την ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά για τα 4 χρόνια από τη δο-
λοφονία του Παύλου. Καλούμε τα
σωματεία, τους φοιτητικούς συλ-
λόγους και κάθε μαζικό φορέα να
συμμετάσχει ενεργά». 

Το κάλεσμα υπογράφουν οι
εξής συλλογικότητες: Αντιφασιστι-
κός Συντονισμός Αθήνας – Πει-
ραιά, Συντονισμός Σωματείων/Φο-
ρέων για το προσφυγικό, ΚΕΕΡΦΑ
- Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή,
Κίνηση “Απελάστε το Ρατσισμό”,
Δίκτυο για τα Κοινωνικά και Πολι-
τικά Δικαιώματα, Πακιστανική Κοι-
νότητας Ελλάδας – Η Ενότητα,
ΠΟΣΠΕΡΤ, Πρωτοβουλία για το
κλείσιμο των γραφείων της Χρυ-
σής Αυγής, Εργατική Λέσχη Κερα-
τσινίου Δραπετσώνας, Κοινωνικό
Ιατρείο-Φαρμακείο Ιλίου, Κοινωνι-
κό Ιατρείο/Φαρμακείο Αλληλεγ-
γύης Κάτω Πατησίων/Αχαρνών
(ΚΙΦΑ Κ. Πατησίων/Αχαρνών). Την
κινητοποίηση στηρίζουν: ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, Επιτροπή Δικαιωμάτων Λαϊ-
κής Ενότητας, ΟΝΡΑ-Ανασύνθεση,
ΟΚΔΕ, ΕΕΚ.

Χρειάζεται να δούμε τη μεγάλη κινη-
τοποίηση στα τέσσερα χρόνια από

τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και
στον ένα μήνα από τη δολοφονία της
Χέδερ Χάγιερ στις ΗΠΑ σαν ένα μεγάλο
σταθμό στη διεθνή προσπάθεια του αν-
τιφασιστικού κινήματος να τσακίσουμε
τους νεοναζί. Ο φυρερίσκος Χάιμπαχ,
και οι ομογάλκτοί του που αναθάρρη-
σαν με την εκλογή Τραμπ, το δήλωσε
ξεκάθαρα στο Σάρλοτσβιλ ότι εμπνεό-
μαστε από τη Χ.Α. 

Είναι ένα κάλεσμα που το απευθύ-
νουν μια σειρά από φορείς. Έχουν ενω-
θεί όλες οι αντιρατσιστικές και αντιφα-
σιστικές κινήσεις με μιαν απόφαση που
πήραν μέσα στο καλοκαίρι και ήδη κα-
λούν μεγάλα συνδικάτα, όπως η ΑΔΕ-
ΔΥ, η ΟΛΜΕ και άλλα.

Έχουμε τρεις βδομάδες μπροστά
μας να κινηθούμε με το πνεύμα που κι-
νήθηκε το αντιφασιστικό κίνημα στις
ΗΠΑ. Οι φασίστες στο Σάρλοτσβιλ πο-
λιορκήθηκαν απομονωμένοι από το αν-
τιφασιστικό κίνημα, δολοφόνησαν τη
Χέδερ, προκαλώντας ένα ξεσηκωμό σε
όλες τις ΗΠΑ με εκατοντάδες χιλιάδες

διαδηλωτές. 67 φασιστικές διαδηλώσεις
ακυρώθηκαν. 

Θέλουμε μια μαζική 16 Σεπτέμβρη.
Για να πιέσουμε να προχωρήσει η δίκη,
να καταδικαστούν οι νεοναζί της Χ.Α, να
πάνε φυλακή και να κλείσουν τα γρα-
φεία τους. Για να πούμε όχι στις απελά-
σεις των προσφύγων και των μεταα-
στών σε συνθήκες που κλιμακώνεται ο
πόλεμος. Να κλείσουν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, οι πρόσφυγες και οι με-
τανάστες είναι καλοδεχούμενοι.

Η 16 Σεπτέμβρη δεν είναι απλά μια
επετειακή διαδήλωση. Να βγούμε σε
κάθε γειτονιά με ντουντούκες, πικετο-
φορίες, σε κάθε συνδικάτο να υπάρ-
ξουν από παντού συμμετοχές. Να παρ-
θούν αποφάσεις σε κάθε δήμο και κοι-
νοτικό συμβούλιο. Να πάμε στα σχολεία
και τις σχολές που ανοίγουν. Στις κοινό-
τητες, αρκετές από αυτές βρίσκονται
και σήμερα εδώ. Αποφάσεις σαν και αυ-
τές που πήρε το Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών του Δήμου Αθήνας που
συμμετέχουν όλες οι κοινότητες ή σαν
της Μουσουλμανικής Κοινότητας Ελλά-
δας να βγουν παντού. 

Πάμε για ένα μεγάλο συλλαλητήριο
στις 16 Σεπτέμβρη, που θα πάει στην
αμερικάνικη πρεβεία για να στείλουμε
την αλληλεγγύη μας στο αμερικάνικο
αντιφασιστικό κίνημα, διεκδικεί να φτά-
σει στα γραφεία της Χ.Α και απαιτεί να
κλείσουν. Και συνεχίζει στις 18 Σεπτέμ-
βρη στο Κερατσίνι στις 8μμ στη συναυ-
λία που καλεί η οικογένεια του Παύλου
Φύσσα στο Καστράκι και στις 6μμ από
το μνημείο του Παύλου Φύσσα απ’ όπου
θα ξεκινήσει πορεία στις γειτονιές. 

Πέτρος Κωσνταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος με την

Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας. 

Να κλείσουμε τα “Γραφεία” της Χρυσής Αυγής

Κοινό
κάλεσμα

Κοινός στόχος
παντού

Εμείς σαν κοινότητα θα συμμετέχουμε, όπως πάντα στην
αντιρατσιστική πορεία στις 16 Σεπτέμβρη. Τώρα λένε ότι οι
Αφγανοί δεν είναι πρόσφυγες πολέμου, την ώρα που καθη-
μερινά σκοτώνονται δεκάδες άνθρωποι. Πριν 15 μέρες σκο-
τώθηκαν 45 παιδάκια, μίλησε κανείς; Όταν γίνεται στην Αγ-
γλία ή τη Γαλλία μιλάνε σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι άνθρω-
ποι αυτοί; Απογοητευόμαστε, όλο λένε ψέμματα, χωρίζουν
τους Σύριους από τους Αφγανούς. Και οι Σύριοι πρέπει να
πάρουν άσυλο και οι Αφγανοί που έχουν 45 χρόνια πόλεμο.
Να κατεβούμε στις πορείες να ζωντνάψει η ελπίδα. 

Τάχερ Αλιζαντά, Αφγανική Κοινότητα Ελλάδας

Στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων έχει ήδη αποφασίσει ομό-
φωνα τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο
στις 16 Σεπτέμβρη. Στα νοσοκομεία έχουν γί-
νει αντιρατσιστικές παρεμβάσεις και εκδηλώ-
σεις. Η εκδήλωση για τη μέρα της γυναίκας
στο δικό μας το νοσοκομείο είχε με τη βοή-
θεια της ΚΕΕΡΦΑ συνδιαστεί με τη μέρα της
γυναίκας-μετανάστριας, της γυναίκας-πρό-
σφυγα. Παλεύουμε για ανοιχτά νοσοκομεία,
για το δικαίωμα στην υγεία και την ασφάλιση
για κάθε μετανάστη, πρόσφυγα, άνεργο και
ανασφάλιστο. 

Παναγιώτης Λιαπόπουλος

Προφανώς και θα συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στις 16 Σεπτέμ-
βρη με όσους περισσότερους εργαζόμενους από την εταιρία ύδρευ-
σης. Θεωρούμε χρέος μας σαν εργατικό κίνημα να σταθούμε αλληλέγ-
γυοι γιατί ο φασισμός το πρώτο πράγμα που έχει σαν στόχο είναι την
εργατική τάξη. Καταφέραμε μετά από 20 χρόνια να γίνει η πρώτη αντι-
φασιστική συγκέντρωση στην Ομοσπονδία στον Περισσό και τώρα θα
προσπαθήσουμε να πάρουμε ξανά μια απόφαση για το συλλαλητήριο.
Σε κάθε περίπτωση το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ θα είναι δίπλα σας.

Μανώλης Μαστοράκης, ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ

To αίτημα να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α δι-
καίως αναδεικνύεται από την πλευρά των διοργα-
νωτών. Τα γραφεία της Χ.Α είναι σφηκοφωλιές δο-
λοφόνων, στη δίκη αυτό έχει αποδεχθεί περίτρα-
να, δεν μιλάμε για γραφεία πολιτικού κόμματος με
του οποίου τις απόψεις διαφωνούμε. Πώς θα γίνει
όμως αυτό; Αναμένοντας μια δικαστική απόφαση; 

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε αντίστροφα. Δεν
πρόκειται να βγει μια τέτοια απόφαση περιμένον-
τας γι’ αυτή. Eίναι η ίδια η κοινωνία που πρέπει να
επιβάλει το κλείσιμο. Κάθε σωματείο, κάθε συλλο-
γικότητα, κάθε δήμος, κάθε θεσμός πρέπει να πά-
ρει απόφαση ότι η Χ.Α είναι ανεπιθύμητη. Αυτό εί-
ναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα. Δεν υπάρχει
«τεκμήριο αθωότητας» για τους ναζί, το έχασαν
στο Άουσβιτς. 

Και όταν θα βγει αυτή η απόφαση, και κάτω από
την πίεση του αντιφασιστικού κινήματος θα είναι
καταδικαστική, τότε θα έχουμε και τη δύναμη που
θα μπορεί να την εκτελέσει. Γιατί την καταδίκη της
Χ.Α και το κλείσιμο των γραφείων της δεν πρόκει-
ται να την εκτελέσει το κράτος και η αστυνομία,
αλλά το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα που θα έχει
και μια καταδικαστική απόφαση. Αυτή η πορεία ξε-
κινάει με την επιτυχία των συγκεκριμένων αντιφα-
σιστικών κινητοποιήσεων.

Θανάσης Καμπαγιάννης, 
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α

Στο δήμο μας νοιώσαμε από πολύ κον-
τά το προσφυγικό ζήτημα μέσα από τη
σύγκρουση δύο κόσμων. Παλέψαμε με
όλες μας τις δυνάμεις να αναδείξουμε τα
ζητήματα που βαραίνουν όχι μόνο τη χώ-
ρα μας αλλά και παγκόσμια όλους μας.
Χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη και
θα υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνά-
μεις τις κινητοποιήσεις για τα τέσσερα
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. Με αφορμή αυτή τη μαύρη επέ-
τειο να αναδείξουμε όλα τα ζητήματα της ελευθερίας του λόγου, της
δημοκρατίας, αλλά και πόσο επιτακτικά συνοψίζει το αίτημα για το
κλείσιμο των γραφείων της Χ.Α ένα πολύ ώριμο αίτημα της ελληνικής
κοινωνίας που πρέπει να καλυφθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Νάση Πετριτσοπούλου, εκπαιδευτικός από Δημοτική Συνεργασία 
Χρήστος Kορτζίδης σε Ελληνικό-Αργυρούπολη.Στις 16 Σεπτέμβρη και όλες τις ημερομηνίες

που είναι προγραμματισμένες θα είμαστε πα-
ρόντες και παρούσες, και από τα δύο εγχειρή-
ματα. Για όσους σήμερα νοσταλγούν τις θη-
ριωδίες του ναζισμού, αντιλαμβανόμαστε ότι
δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Και αντιφασι-
στικά και αντικαπιταλιστικά, θα είμαστε μαζί
δυνατά στις 16 του μήνα και όποτε χρειαστεί.

Λάμπης Κατσιάπης, Αυτοδιαχειριζόμενο Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Ν. Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας

και Κατάληψη Λαϊκής Συνέλευσης 
Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.

Συγκροτήσαμε την Πρωτοβουλία μετά την από-
πειρα δολοφονίας εναντίον του φοιτητή Λάζα-

ρη από ένα τάγμα εφόδου που ξεκίνησε από τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής ένα
πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου, που γλύτωσε
με παρέμβαση των γειτόνων. 

Η σκέψη είναι να βάλουμε σαν στόχο αυτή τη συ-
νεχή πηγή δημόσιου κινδύνου που είναι η Χ.Α, που
έχει ως έδρα και χώρο εξορμησης τα τοπικά γρα-
φεία. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος; Η απάντηση
είναι ΝΑΙ και δεν είναι η πρώτη φορά που θα το
έχουμε πετύχει, έγινε ξανά το 1998 μετά την επίθε-
ση στον Κουσουρή. Σήμερα έχουν κλείσει τα 30
από τα 71 γραφεία της Χ.Α που διατηρούσε τοπικά
στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα υπολειτουργούν.

Στο 7ο Διαμέρισμα οργανώσαμε μια πετυχημένη
τοπική εκδήλωση με τη συμμετοχή των τοπικών
συνδικάτων. Ήταν εκεί το Σωματείο του Αγίου Σάβ-
βα, η τοπική ΕΛΜΕ, η ΠΟΣΠΕΡΤ. Περάσαμε το ψή-
φισμα για να κλείσουν τα γραφεία στο 7ο Διαμέρι-
σμα και τώρα αυτό πάει να γίνει και στα υπόλοιπα
διαμερίσματα. 

Απέναντι στη συμμαχία των νεοναζί της Ελλάδας
με τους νεοναζί των ΗΠΑ χτίζουμε την αλληλεγγύη
των αντιφασιστικών κινημάτων. Είναι μεγάλη επιτυ-
χία ότι έχουμε καταφέρει στις διαδηλώσεις 16-18
Σεπτέμβρη όλο το αντιφασιστικό κίνημα να είναι
ενωμένο.

Τάκης Ζώτος, Πρωτοβουλία για το κλείσιμο 
των γραφείων των νεοναζί της Χρυσής Αυγής

ΟΤραμπ δίνει αέρα στους φασίστες και την ισ-
λαμοφοβία ενώ στέλνει επιπλέον στρατό στο

Αφγανιστάν και απειλεί το Πακιστάν. Έχουν κατα-
στρέψει εκατομμύρια ανθρώπους.

Τα γραφεία της Χ.Α πρέπει να κλείσουν, σήμερα
εδώ υπάρχουν από το Πακιστάν και άλλες χώρες,
αυτοί μπορούν να σας πουν τι σημαίνουν γραφεία
της Χ.Α. Είναι τρομοκρατικά, φασιστικά γραφεία. 

Στις 16 Σεπτέμβρη θα διαδηλώσουμε μαζικά από
την Πακιστανική Κοινότητα για να τα σταματήσου-
με αυτά μια και καλή. Έχουμε πάρει απόφαση θα
κάνουμε μεγάλη καμπάνια σε κάθε πόλη για να
βγούμε χιλιάδες άνθρωποι στο δρόμο. 

Τζαβέντ Ασλάμ, 
πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας

Συμπληρώνονται 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σε όλο αυτό το διάστη-
μα έχει γίνει πεποίθηση ότι οι συνδικαλιστικοί αγώνες και οι αγώνες ενάντια στον φασι-

σμό και την ξενοφοβία είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Στις 16 Σεπτέμβρη θα δώσουμε την πιο
μαζική και δυναμική παρουσία. 

Τον Σεπτέμβρη του ’13 η ΕΡΤ ήταν κλειστή, αλλά οι εργαζόμενοί της συνέχιζαν να δίνουν
αυτήν τη μάχη. Τον Σεπτέμβρη του 2014, η μεγάλη εκείνη συναυλία στο Σύνταγμα, στη μνή-
μη του Παύλου Φύσσα, μεταδόθηκε μόνο από την ERTopen. 

Πιστοί σε αυτήν τη στάση δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι μέσα σε ένα δημόσιο και σε κάθε μέσο
ενημέρωσης δεν έχει θέση ο ρατσισμός και ο φασισμός. Διαπιστώνοντας ότι η διοίκηση της
ΕΡΤ δεν έπαιρνε εκείνες τις πρωτοβουλίες που έπρεπε να πάρει αποφασίσαμε σαν συνδικά-
το να μην επιτρέψουμε τη μετάδοση των φασιστών με απεργία. Για αυτήν την απόφασή μας
διωχτήκαμε δικαστικά από τον Μιχαλολιάκο και τη συμμορία του που απαιτούσαν και αποζη-
μίωση. Με τη στήριξη των συνδικάτων δικαιωθήκαμε σε αυτή τη δίκη. Ο αγώνας αυτός είναι
αναγκαίο να περάσει σε όλα τα ΜΜΕ. 

Στις 16 Σεπτέμβρη η δική μας συμμετοχή έχει ένα ακόμη λόγο. Τα γραφεία της Χ.Α, που
είναι ορμητήριο εγκλημτιών για τη δολοφονική επίθεση ενάντια στον Αλέξη Λάζαρη, βρί-
σκονται δίπλα στα γραφεία της ΕΡΤ. Αυτά τα γραφεία δεν έχουν θέση σε αυτήν την περιο-
χή. Είναι διεκδίκηση όλων όσων ζουν και εργάζονται σε εκείνη την περιοχή να κλείσουν. Οι
συνάδελφοί μας προπηλακίζονται πηγαίνοντας στη δουλειά τους. Πρέπει και το ΕΚΑ και η
ΓΣΕΕ να καλέσει στις εκδηλώσεις και το συλλαλητήριο.

Γαβρίλος Κασιμάτης, , γενικός γραμματέας ΠΟΣΠΕΡΤ

Μαζική σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο Αθήνας πραγματοποίησαν την

περασμένη Τετάρτη η ΚΕΕΡΦΑ, η Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γρα-

φείων των νεοναζί της Χ.Α, η ΠΟΣΠΕΡΤ και η Πακιστανική Κοινότητα

ενόψει του τριήμερου κινητοποιήσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα και

του μεγάλου αντιφασιστικού συλλαλητήριου προς τα γραφεία της Χ.Α και

την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Τη συζήτηση συντόνισε η Ζαννέτα Λυσικάτου,

από το γενικό σσυμβούλιο της ΟΕΝΓΕ και τον Σύλλογο Εργαζομένων

στον Άγιο Σάββα. Σε αυτό το δισέλιδο παρουσιάζουμε τις εισηγήσεις εκ

μέρους των οργανωτών και την πλούσια συζήτηση που ακολούθησε. 

Κείμενα-επιμέλεια: Γιώργος Πίττας

Από αριστερά: Τάκης Ζώτος, Πέτρος Κωνσταντίνου, Ζανέττα Λυσικάτου, Τζαβέντ Ασλάμ, Γαβρίλος Κασιμάτης



Πορεία στο κέντρο της Μυτιλήνης και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στην πλατεία Σαπφούς πραγματο-

ποίησαν την περασμένη Δευτέρα 28/8, πρόσφυγες που
βρίσκονται εγκλωβισμένοι εδώ και μήνες στο στρατόπεδο της Μόριας. Οι
Αφγανοί πρόσφυγες φορούσαν μπλουζάκια με την ημερομηνία άφιξής
τους: 9 μήνες, 12 μήνες, 18 μήνες πριν, ενώ φώναζαν συνθήματα όπως
««το Αφγανιστάν δεν είναι ασφαλής χώρα, οι απελάσεις  πρέπει να σταμα-
τήσουν». Ανάλογη συγκέντρωση είχαν πραγματοποιήσει στις 22/8 Αφγανοί
πρόσφυγες έξω από το υπουργείο Μετανάστευσης στην Αθήνα και στη
συνέχεια έκαναν πορεία στα γραφεία της ΕΕ.

Οι Αφγανοί της Λέσβου απαιτούν να επισπευθεί η διαδικασία χορήγη-
σης ασύλου, ενώ πολλοί από αυτούς δεν έχουν ακόμα περάσει από συ-
νέντευξη για να εξεταστεί το αίτημά τους. Επιπλέον διαμαρτύρονται
ενάντια στην πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, που έχει σαν αποτέλεσμα για
πολλούς από αυτούς να ξεκινήσουν οι απελάσεις. Σύμφωνα με στοιχεία
που παραχώρησε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πά-
νω από 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες εκτιμάται ότι βρίσκονται στη
Λέσβο. Στη Μόρια ενώ η προβλεπόμενη χωρητικότητά του είναι για 2000
άτομα αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες που διαμένουν εκεί είναι πάνω από
3.500.

Μέσα σε μία περίοδο όπου στο Αφγανιστάν ο πόλεμος συνεχίζεται και
ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή 4.000 αμερικανών στρατιωτών, η ΕΕ
προχώρησε σε συμφωνία με το Αφγανιστάν για απελάσεις 80.000 προ-
σφύγων με την αιτιολογία ότι είναι πλέον ασφαλής χώρα.  

Διεκδικούμε να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να ενταχθούν
οι πρόσφυγες στις πόλεις, άσυλο για όλους με πλήρη δικαιώματα, οι ευ-
ρωπαϊκές υπηρεσίες ασύλου να αναγνωρίσουν επιτέλους το Αφγανιστάν
ως εμπόλεμη χώρα. 

M
εγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Σεπτέμ-
βρη στη Θεσσαλονίκη. Το συλλαλητήριο

είναι καλεσμένο στις 11πμ στο Άγαλμα Βενιζέλου
και θα ακολουθήσει πορεία που θα περάσει από
το αμερικάνικο προξενείο, θα κατευθυνθεί προς τα
γραφεία της Χ.Α με αίτημα το κλείσιμό τους και θα
καταλήξει στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. 

H απόφαση για το συλλαλητήριο πάρθηκε σε
δύο συσκέψεις που έγιναν με πρωτοβουλία της
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης τον Ιούλη και τον Αύγου-
στο με τη συμμετοχή συλλογικοτήτων, αντιρατσι-
στικών οργανώσεων, σωματείων και αγωνιστών-
τριών από μια σειρά χώρους, ανάμεσά τους η

ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, η Δικτύωση Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς, η ΟΚΔΕ, η ΚΑΡ, το ΨΝΘ, η
ΕΝΙΘ, το σωματείο Δήμου Αμπελοκήπων, το
ΚΘΒΕ κ.α. Πρόκειται να κυκλοφορήσει κοινή αφί-
σα και προκήρυξη ενώ υπάρχει ανοιχτό κάλεσμα
προς σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, οργανώ-
σεις και κινήσεις να αποφασίσουν τη συμμετοχή
τους και να μαζικοποιήσουν το συλλαλητήριο.

«Προχωρήσαμε τη Δευτέρα 4/9 σε συνέλευση
της ΚΕΕΡΦΑ που έγινε στην ΕΔΟΘ με στόχο μια
μαζική καμπάνια δράσης για τις 16/9» μας είπε η
Φύλλια Πολίτη. «Αποφασίστηκαν οι εξής δράσεις:

Εξορμήσεις και αφισοκολλήσεις σε Τούμπα, Χαρι-
λάου, Δυτικά και κέντρο την Τρίτη 12 Σεπτέμβρη,
μια μαζική πικετοφορία-αφισοκόλληση στην Κα-
μάρα την Πέμπτη 14 Σεπτέμβρη στις 7μμ, εξορμή-
σεις στις σχολές και στα σχολεία, μαζική παρέμ-
βαση της ΚΕΕΡΦΑ και προπαγάνδιση της 16/9
στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, εξορμήσεις στα νο-
σοκομεία, την ΕΡΤ και άλλους χώρους εργασίας
της πόλης».

Νέα σύσκεψη θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 11
Σεπτέμβρη στο Εργατικό Κέντρο στις 7μμ.  

Νο 1289, 6 Σεπτέμβρη 2017 Το αντιρατσιστικό κίνημασελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Κοινοτικά
Συμβούλια
Δήμου Αθήνας

Να κλείσουν
τα γραφεία
των νεοναζί

Τ
ην προηγούμενη Τετάρτη
30/8, η Πρωτοβουλία για
το κλείσιμο των γραφείων

της Χρυσής Αυγής των Αμπελο-
κήπων και η ΚΕΕΡΦΑ κάναμε πα-
ρέμβαση στη συνεδρίαση του
Κοινοτικού Συμβουλίου του 6ου
Διαμερίσματος του Δήμου της
Αθήνας. Ζητήσαμε να βγει ψήφι-
σμα που να διεκδικεί το κλείσιμο
των κεντρικών Γραφείων της
Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων
και να καλεί σε συμμετοχή στις
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις
στις 16 Σεπτέμβρη. 

Το θέμα συζητήθηκε πρώτο
στην προ ημερησίας διάταξη. Εκ
μέρους της πρωτοβουλίας μίλη-
σε η εκπαιδευτικός Ντίνα Γκαρα-
νέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας και
εξήγησε ότι τα γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής λειτουργούν σαν άν-
δρο όπου οργανώνονται δολο-
φονικές επιθέσεις στην περιοχή,
με τελευταίο θύμα τον Αλέξη Λά-
ζαρη που γλύτωσε από τύχη. 

Καλή προσπάθεια

Υπήρχε πολύ θετική ανταπό-
κριση. Η πρόεδρος τόνισε ότι
στηρίζει το ψήφισμα και ότι η
Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική
οργάνωση. Αίσθηση προκάλεσε
τοποθέτηση κοινοτικού συμβού-
λου που τόνισε ότι είναι ξεκάθα-
ρο ότι τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής είναι ορμητήρια επιθέσε-
ων και συμπλήρωσε ότι η “Πρω-
τοβουλία για το κλείσιμο των
γραφείων της Χρυσής Αυγής”
κάνει μία πολύ καλή προσπάθεια
με δράσεις και πρωτοβουλίες. 

Το ψήφισμα πέρασε με 9 ψή-
φους υπέρ και 1 παρόν. Ανάλογη
απόφαση έχει ήδη πάρει το 7ο
Κοινοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Αθήνας, όπου έχουν έδρα τα
κεντρικά Γραφεία της Χρυσής
Αυγής στη Μεσογείων και το 1ο
Κοινοτικό Συμβούλιο, διότι βά-
ζουν σε κίνδυνο τις ζωές κατοί-
κων και εργαζομένων της περιο-
χής. Επίσης στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 16/9 έχει κα-
λέσει και το Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών του Δήμου της
Αθήνας.  Η πρόταση έχει κατατε-
θεί και στα επτά κοινοτικά συμ-
βούλια του Δήμου της Αθήνας,
όπου θα συνεχιστούν οι παρεμ-
βάσεις μας και τις επόμενες ημέ-
ρες. 

Στέλλα Μυρισιώτη   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/9, Άγαλμα Βενιζέλου

Την Τετάρτη 30/8/17 διάφορες
φασιστογκρούπες είχαν ανα-

κοινώσει συγκέντρωση για  «την
επέτειο νίκης του Ελληνικού στρα-
τού στο Βίτσι και στο Γράμμο», με
τη συνήθη τακτική τους να μην
ανακοινώνουν το μέρος και την
ώρα της συγκέντρωσης, παρά
δύο ώρες πριν πραγματοποιηθεί.
Η φασιστοσύναξη τελικά πραγμα-
τοποιήθηκε στην Καλαμαριά, στη
γωνία Φιλικής Εταιρείας και Χα-
νίων. Προσκεκλημένος ομιλητής,
σύμφωνα με ανακοινώσεις, ήταν ο
Νικόλαος Βασιλειάδης επίκουρος
καθηγητής σύγχρονης ιστορίας
στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας!  

Την ίδια μέρα εκατοντάδες αντι-
φασίστες, σαφώς περισσότεροι
από αυτούς, κάλεσαν αντισυγκέν-
τρωση στην Καμάρα προκειμένου
να απαντήσουν έμπρακτα στην μι-
σαλλόδοξη φιέστα που θα λάμβα-
νε χώρα στην πόλη. Στην συγκέν-
τρωση παρευρέθηκε και η ΚΕΕΡ-

ΦΑ, μαζί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το
σύνθημα ήταν ένα, «ούτε σπιθαμή
Γης» και κατανοητό από όλους. Οι
συγκεντρωμένοι προχωρήσαμε σε
συμβολική πορεία στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης υπό την ασφυκτική
συνοδεία των ΜΑΤ όπου κατέληξε
ειρηνικά στην Πλατεία Αριστοτέ-
λους και διαλύθηκε. Παράλληλα
μοιράστηκαν προκηρύξεις της
ΚΕΕΡΦΑ για την διοργάνωσης της
πορείας στις 16/9 με σημαντική
ανταπόκριση από το πλήθος.                                                                                                         

Είναι σίγουρο πως μπροστά
στις μεγάλες αντιφασιστικές δια-
δηλώσεις και συγκεντρώσεις 16-
18 Σεπτεμβρίου αλλά και μετέπει-
τα που πυρετωδώς ετοιμάζονται
πρέπει όλοι να δώσουμε το παρόν
δυναμικά ώστε να μην αφήσουμε
ξένους και ντόπιους υμνητές μαύ-
ρων εποχών της ιστορίας να
έχουν θέση στον δημόσιο χώρο
και λόγο.  

Ραφαήλ Μπελενιώτης. 
31/8/2017

MOΡΙΑ

Τ
ο Σάββατο 2/9 αντιπροσωπεία
της ΚΕΕΡΦΑ από τα Βόρεια
πήγε στο στρατόπεδο προ-

σφύγων της Μαλακάσας. Συναντή-
σαμε πρόσφυγες από το στρατόπε-
δο και συζητήσαμε μαζί τους τις
συνθήκες που επικρατούν εκεί αλλά
και το πως να οργανώσουμε μαζί
την συμμετοχή τους στην αντιφασι-
στική διαδήλωση της 16/9.

Το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα
και τα μαθήματα ελληνικών στους
ενήλικες έχουν διακοπεί έχοντας
μειώσει επιπλεόν και τις ώρες παρα-
μονής γιατρού στο στρατόπεδο.
Συγχρόνως ο αριθμός των προσφύ-
γων που έχει μεταφερθεί στην Μα-
λακάσα έχει αυξηθεί και το πλάνο
που έχει διαμορφωθεί πλέον είναι να
διαμένουν σε ένα κοντέϊνερ δύο ή
και τρεις οικογένειες. 

Η κυβέρνηση διέκοψε ακόμα και
το λεωφορείο που χρησημοποιού-
σαν οι πρόσφυγες για την μετακίνη-
σή τους από και προς το στρατόπε-
δο μέσα στο καλοκαίρι αφήνοντάς

τους ως μοναδικό μέσο μεταφοράς
το τρένο για κάθε χρήση του οποίου
απαιτείται να καταβάλουν αντίτιμο
εισιτηρίου τεσσάρων ευρώ. Με αυτή
την κίνηση η κυβέρνηση απομονώνει
τους πρόσφυγες ακόμη περισσότε-
ρο απαγορεύοντας σε αλληλέγ-
γυους και συλλογικότητες την εισό-
δο στον χώρο που διαμένουν δημι-
ουργώντας έτσι συνθήκες δομής
γκέτο.

Είναι προφανές ότι κυβέρνηση και
ΕΕ δυσχεραίνουν συστηματικά τις
συνθήκες διαβίωσης των προσφύ-

γων. Οργή και αγανάκτηση επικρα-
τεί μέσα στο στρατόπεδο με τους
πρόσφυγες να αισθάνονται ότι είναι
“κλεισμένοι σε ζωολογικό κήπο”. Χα-
ρακτηριστικά πρόσφυ-
γας από το Αφγανι-
στάν μας είπε με πα-
ράπονο ότι “φύγαμε
από τον πόλεμο, γλι-
τώσαμε από το ταξίδι,
δεν πνιγήκαμε στη θά-
λασσα για να έρθουμε
να ζησουμε έτσι; Στον
πόλεμο πεθαίνεις μια

φορά, εδώ λίγο-λίγο, μέρα με τη μέ-
ρα”. Αυτό που ζητάνε είναι δουλειά
και μόρφωση, όχι να κάθονται.

Βασικό τους αίτημα είναι η επανα-
φορά του λεωφορείου το οποίο
εκτός των άλλων θα μεταφέρει και
τα παιδιά στο σχολείο και ο τερματι-
σμός της απομόνωσής τους.

Η ΚΕΕΡΦΑ το επόμενο διάστημα
θα οργανώσει σύσκεψη με σωμα-
τεία, φορείς και συλλογικότητες της
περιοχής ώστε μαζί με τους πρό-
σφυγες να απαιτήσουμε την επανα-
φορά του λεωφορείου.

Χρειάζεται το αντιφασιστικό και
αντιρατσιστικό κίνημα να παλέψει
για ανοιχτές πόλεις και να βάλει
φρένο στις απελάσεις.

Δήμητρα Τζάκου

Αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ στη Μαλακάσα
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Φ
θινόπωρο οργής και αντίστασης σε όλο
τον κόσμο και σε όλα τα μέτωπα εκτιμά
ότι είναι αυτό που ξεκινάει, το περιοδι-

κό Σοσιαλισμός από τα Κάτω που μόλις κυκλο-
φόρησε (Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 2017, Νο
124). Και δε μένει στην εκτίμηση. Παρουσιά-
ζοντας τη συνολική εικόνα των αδιεξόδων της
κυρίαρχης τάξης από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία
μέχρι την Ελλάδα, το νέο τεύχος του ΣΑΚ
(ανεβασμένο σε 48 σελίδες) προσφέρει τα πο-
λιτικά επιχειρήματα για να το οργανώσουμε.

Οι διακηρύξεις του Αλέξη Τσίπρα για επι-
στροφή στην ανάπτυξη, τις οποίες ετοιμάζεται
να επαναλάβει στη ΔΕΘ, καταρρίπτονται από
το πρώτο κεντρικό άρθρο. Ο Πάνος Γκαργκά-
νας αναλύει την οικονομική κατάσταση διε-
θνώς δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρί-
σης και εξηγεί γιατί ύστερα «από τόσα χρόνια
και τόσες “ενέσεις ρευστότητας”, η διεθνής οι-
κονομική κατάσταση παραμένει αρρωστημένη,
το φθηνό χρήμα γίνεται τζόγος, οι επενδύσεις
υστερούν, οι ανισότητες μεγαλώνουν. Και οι
συνταγές από τα αστικά επιτελεία εξακολου-
θούν να χαρακτηρίζονται από αυτό που έλε-
γαν οι παλιοί: “απορία ψάλτου, βηξ”».

Είναι μια κρίσιμη εικόνα απέναντι στην προ-
σπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δικαιολογήσει την
προσαρμογή του στις μνημονιακές –κι όχι μό-
νο- απαιτήσεις. Αυτό όμως που θα καθορίσει
«Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ», που είναι και ο
τίτλος του άρθρου, είναι η δράση της αριστε-
ρής αντιπολίτευσης, του ΚΚΕ, της ΛΑΕ, της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις
και απαντήσεις τους θα κρίνουν την έκβαση
των αγώνων καθώς, όπως συνεχίζει το άρθρο,
τα νεοδημοκράτικα και αστικά επιτελεία «φο-
βούνται ότι συνεχίζεται η δυναμική του κό-
σμου που στράφηκε προς τα αριστερά και
έφερε την εκλογική επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ το
2015 και ότι τώρα ψάχνει στην πέρα από το
ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά. Φοβούνται επίσης την επί-
δραση που μπορεί να έχει η εμφάνιση μαζικής
κινηματικής αντίστασης στον Τραμπ και στους
νεοναζί φίλους του στις ΗΠΑ».

Η τελευταία παρατήρηση είναι το αντικείμε-
νο του επόμενου κεντρικού άρθρου. Ο αντιφα-
σιστικός ξεσηκωμός στις ΗΠΑ όχι μόνο ενθου-
σιάζει αλλά και ενισχύει τα κινήματα αντίστα-
σης παντού. Στο άρθρο της «Η κρίση του
Τραμπ δεν είναι μόνο δική του», η Μαρία Στύλ-
λου παρουσιάζει τα μεγάλα οικονομικά, γεω-
πολιτικά και πολιτικά προβλήματα στην καρδιά
του καπιταλισμού, που εξηγούν την τεράστια
κινηματική έκρηξη μετά τη δολοφονία της Χέ-
δερ Χάγιερ από τους φασίστες. «Η κρίση δεν
περιορίζεται στο επιτελείο του Τραμπ αλλά
αφορά την κυρίαρχη τάξη των ΗΠΑ. Αυτά τα
προβλήματα, οι κόντρες για τις σχέσεις με την
ακροδεξιά, οι αμφιβολίες για την οικονομική
πολιτική αλλά και για την εξωτερική πολιτική,
το τι σημαίνει “Αmerica first” και αν μπορεί να
εφαρμόσει ο Τραμπ πολιτική “προστατευτι-
σμού”, συγκλονίζουν το αμερικάνικο καπιταλι-
σμό και την ηγετική του θέση στο παγκόσμιο
σύστημα», υποστηρίζει. Και αναδεικνύει τα κα-
θήκοντα της αριστεράς εκεί για να κάνει σκό-
νη τόσο τις επιθέσεις Τραμπ όσο και το σχέδιο
των φασιστών να συγκροτήσουν ένα ακροδε-
ξιό, ρατσιστικό και φασιστικό κόμμα σαν τα
αντίστοιχα της Ευρώπης.

Η βοήθεια που έχουν να δώσουν στο κίνημα
των ΗΠΑ οι αγώνες ενάντια στο ρατσισμό και
τη φασιστική απειλή στην Ευρώπη και την Ελ-
λάδα είναι μεγάλη. Αυτό στην ουσία αναδει-
κνύει και η συνέντευξη με την βουλευτίνα του

Die Linke, Κριστίνε Μπού-
χολτς, με τίτλο «Το αντιρα-
τσιστικό κίνημα κλειδί για
τις γερμανικές εκλογές».
Όπως τονίζει: «Παντού
όπου προσπαθούν το AfD,
το Pegida, οι Ναζί ή άλλοι
ρατσιστές να οργανώσουν
κάποια εκδήλωση βρίσκον-
ται αντιμέτωποι με μαζικές
διαμαρτυρίες», αναφέρον-
τας συγκεκριμένα παρα-
δείγματα που βέβαια θά-
βουν τα ΜΜΕ, όπως ακρι-
βώς έκαναν και με την πρό-
σφατη διαδήλωση των
80.000 ενάντια στη σύνοδο
των G20 στο Αμβγούργο.
«Πολλοί άνθρωποι επιθυ-
μούν μεγαλύτερη κοινωνι-
κή δικαιοσύνη. Υπάρχει και
στη Γερμανία μια ανάγκη
κινητοποίησης ενάντια
στον Τραμπ και την άνοδο
ρατσιστικών κομμάτων σαν
το AfD. Το αποτέλεσμα εί-
ναι μια αντικαπιταλιστική
διάθεση ιδιαίτερα στους
νέους ανθρώπους. Αυτό
φάνηκε στο Αμβούργο»,
συνεχίζει, δίνοντάς μας μια
πολύτιμη εικόνα του κό-
σμου και των αγώνων του
στη χώρα της Μέρκελ.

Διεθνής αντίκτυπος

Με τη σειρά του, και το αντιφασιστικό κίνη-
μα στην Ελλάδα έχει διεθνή αντίκτυπο. Στο
σχετικό άρθρο, ενόψει και των κινητοποιήσεων
για τα τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία Φύσ-
σα, ο Θανάσης Καμπαγιάννης εξηγεί γιατί η
μάχη για «Να κλείσουμε τα γραφεία των Ναζί
δολοφόνων», είναι κεντρική. «Η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής έχει συνεισφέρει και ταυτόχρονα
συγκεντρώσει καταλυτικά στοιχεία για το ρόλο
των γραφείων της Χρυσής Αυγής: δεν πρόκει-
ται “απλά” για σχολεία ναζιστικής διαπαιδαγώ-
γησης και στρατολόγησης/μύησης νέων με-
λών, αλλά ορμητήρια δολοφονικών επιθέσε-
ων», αναφέρει, παρουσιάζοντας δεκάδες τέ-
τοια παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα.

Ο αγώνας των Κούρδων για ανεξάρτητο κρά-
τος μετρά πάνω από έναν αιώνα και βρίσκεται
ξανά στην επικαιρότητα σήμερα. Στο άρθρο
του «Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδι-
στάν», με αφορμή το δημοψήφισμα που έχει
ανακοινωθεί για τις 25 Σεπτέμβρη στο ιρακινό
Κουρδιστάν, ο Νίκος Λούντος θυμίζει γιατί οι
Κούρδοι «ήταν πάντα οι μεγάλοι ξεχασμένοι σε
όλες τις μοιρασιές που σχεδιάζονταν και έγι-
ναν στη Μέση Ανατολή» από τις ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις. Εξηγεί επίσης τις ευθύνες που
έχει η κουρδική ηγεσία των Μπαρζανί και Τα-
λαμπανί, «μια ηγεσία μαθημένη να πουλάει εκ-
δουλεύσεις στους ισχυρούς και πολλές υπο-

σχέσεις στον κόσμο που διψά για ανεξαρτη-
ρία». Και αναδεικνύει τη μόνη προοπτική που
μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τη δικαίωση
των Κούρδων: τον κοινό ξεσηκωμό με το αρα-
βικό, ιρανικό και τουρκικό πεζοδρόμιο.

Τα 100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση εί-
ναι η σημαντικότερη φετινή επέτειος. Από το
νέο ΣΑΚ δε θα μπορούσε να λείπει το άρθρο
«Οι εργάτες στην εξουσία-Οκτώβρης 1917».
Όπως γράφει ο Λέανδρος Μπόλαρης: «Η εργα-
τική τάξη παλεύει από την αυγή του καπιταλι-
σμού. Έχει κάνει πολλές “εφόδους στον ουρα-
νό”, συγκλονιστικούς αγώνες, μεγάλα κινήματα
και επαναστάσεις. Όμως, ο Κόκκινος Οκτώβρης
ξεχωρίζει, γιατί είναι η έμπρακτη απόδειξη τι
σημαίνει η εργατική τάξη να παίρνει την εξου-
σία, το τιμόνι της κοινωνίας». Το άρθρο του πα-
ρουσιάζει ακριβώς αυτή τη συγκλονιστική εμ-
πειρία για τη δύναμη των εργατών και των ερ-
γατριών να ανατρέψουν τον καπιταλισμό και να
αλλάξουν κάθε πτυχή της ζωή τους.

Δύο άρθρα είναι αφιερωμένα στη μάχη
ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση. Στο
πρώτο, με αφορμή την έκθεση «Φεμινισμός
στα χρόνια της Μεταπολίτευσης 1974-1990»
που φιλοξενείται μέχρι τον επόμενο Δεκέμβρη
στο ίδρυμα της Βουλής, η Κατερίνα Θωίδου
ξεδιπλώνει την πλούσια «Ιστορία αγώνων για
τη γυναικεία απελευθέρωση».

Όπως γράφει: «Το εντυπωσιακό στοιχείο

της έκθεσης είναι ότι περιλαμβάνει
ζωντανές εικόνες από τις κινηματικές
και πολιτικές μάχες της εποχής, μέσα
από φωτογραφίες διαδηλώσεων, αφί-
σες γυναικείων συλλόγων και οργανώ-
σεων, προκηρύξεις, έντυπα, φεμινιστι-
κά περιοδικά της δεκαετίας του ’70 και
του ’80, καφενεία και βιβλιοπωλεία γυ-
ναικών. Για πρώτη φορά παρουσιάζε-
ται συγκεντρωμένη η πληθώρα των γυ-
ναικείων οργανώσεων που άρχισαν να
συγκροτούνται μετά τη Χούντα και να
αναλαμβάνουν δράσεις για διεκδική-
σεις που αφορούσαν την αλλαγή του
οικογενειακού Δικαίου, την αυτοδιάθε-
ση του γυναικείου σώματος, τη νομιμο-
ποίηση των εκτρώσεων, ενάντια στην
υποχρεωτική στράτευση των γυναικών,
για ίσα δικαιώματα στην εργασία, υπέρ
της ειρήνης κλπ». Αυτές τις μάχες πα-
ρουσιάζει στη συνέχεια σε ένα εμπνευ-
στικότατο άρθρο για τους αγώνες των
γυναικών σήμερα.

Στο δεύτερο άρθρο, με αφορμή τη
συζήτηση για τη νομική αναγνώριση
ταυτότητας φύλου και τίτλο «Τrans - Η
επιλογή φύλου είναι δική τους», η
Αφροδίτη Φράγκου υποστηρίζει ότι το
δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού «εί-
ναι το αίτημα που το κίνημα και η Αρι-
στερά πρέπει να υπερασπιστεί άνευ
όρων». Ενάντια στην τρανσοφοβία, τις
διακρίσεις, αποκλεισμούς και όλες τις
επιθέσεις κατά των τρανς ανθρώπων,
που πολλές φορές ντύνονται και με
“επιστημονικό” μανδύα, το άρθρο ξε-
καθαρίζει ότι το βασικό εμπόδιο στην
κατοχύρωση των τρανς δικαιωμάτων
είναι το καπιταλιστικό σύστημα της εκ-
μετάλλευσης και της καταπίεσης.

Στις σελίδες των βιβλιοκριτικών, η
Λένα Βερδέ παρουσιάζει το βιβλίο «Η
Μόσχα του Λένιν» του Αλφρέντ Ρο-
σμέρ, η Αλεξάνδρα Μαρτίνη τη νέα έκ-
δοση με εισαγωγή του Έρικ Χόμπσμπά-

ουμ «Το Μανιφέστο του Κομουνιστικού Κόμμα-
τος» των Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς και
ο Κώστας Πίττας το βιβλίο «Μικρή Ιστορία της
Ρώσικης Επανάστασης» του E.H. Carr.

Λ.Β.
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Εξοπλισμός 
για τις μάχες του φθινόπωρου

Γράψου συνδρομητής
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει προσαρμοστεί
πλήρως στην πολιτική «εξόδου» από τα

μνημόνια μέσα από την υλοποίησή τους.
Ετοιμάζει την αποδοχή των μέτρων της τρί-
της αξιολόγησης και την εμφανίζει σαν βήμα
για τη «λήξη» των μνημονίων το καλοκαίρι
του 2018. Έχει παραιτηθεί ακόμη και από τα
αιτήματα για αναδιάρθρωση του χρέους και
προσπαθεί να το κάνει βιώσιμο με θηριώδη
πρωτογενή πλεονάσματα και «έξοδο στις
αγορές». Αγκαλιάζει τον Μακρόν πηγαίνον-
τας όλο και πιο δεξιά, πέρα και από τη σο-
σιαλδημοκρατία. Ούτε καν από τον Τραμπ
δεν παίρνει αποστάσεις παρά την ανοιχτή
στήριξή του για τους φασίστες.

Όλο το σχέδιο «εξόδου» στις αγορές και
περάσματος σε «μεταμνημονιακή εποχή»

στηρίζεται στην προσδοκία ρυθμών ανάπτυ-
ξης του ΑΕΠ πάνω από 2%. Πέρα από καθαρά
αντεργατική αυτή η πολιτική είναι και εξω-
πραγματική. Δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα
της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης του κα-
πιταλισμού, η παγκόσμια οικονομία αντιμετω-
πίζει ξανά τις απειλές κερδοσκοπικών κραχ και
μιας νέας ύφεσης χωρίς κανένα από τα ισχυ-
ρότερα κέντρα της να είναι σε θέση να αντιμε-
τωπίσει αυτούς τους κινδύνους. 

Στις ΗΠΑ, ούτε η πολιτική επιτοκίων της
Fed ούτε οι διακηρύξεις του Τραμπ για

προστατευτισμό δεν έχουν καταφέρει να
ανοίξουν διέξοδο -αντίθετα προκαλούν διχα-
σμό στην κυρίαρχη τάξη και επιτείνουν την
πολιτική κρίση. Η εμφάνιση αντιρατσιστικών
και αντιφασιστικών κινητοποιήσεων είναι μια
ελπιδοφόρα εξέλιξη που ανοίγει δυνατότη-
τες για την Αριστερά διεθνώς. 

Στην Ευρώπη, η νίκη του Μακρόν στις γαλ-
λικές εκλογές δεν δικαιώνει όσους φαν-

τάζονταν ότι θα λειτουργήσει σταθεροποιητι-
κά. Η κρίση του “φιλελεύθερου πολιτικού κα-
τεστημένου” συνεχίζεται, η δημοτικότητα του
Μακρόν καταρρέει ραγδαία, η αντεργατική
«μεταρρύθμισή» του συναντάει αντιστάσεις.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, προχωράμε την
προσπάθεια για ένα φθινόπωρο εργατι-

κής αντίστασης σε όλα τα μέτωπα. Οι διαθέ-
σεις αντίστασης υπάρχουν. Το είδαμε με την
απεργία στους δήμους πριν από το καλοκαί-
ρι αλλά και με την απήχηση των αντιφασιστι-
κών πρωτοβουλιών και στον Ασπρόπυργο
και στους Αμπελόκηπους. Η αποτυχία της
ΝΔ να ξεκινήσει αντικομμουνιστική υστερία
από αφορμή το συνέδριο στην Εσθονία είναι
άλλη μια επιβεβαίωση για το πόσο ανησυ-
χούν για τις αριστερές αναζητήσεις του κό-
σμου και πόσο δυσκολεύονται να τις πισωγυ-
ρίσουν παρά την απογοήτευση που φέρνουν
οι συμβιβασμοί του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρωτοβουλία που πήραμε για να με-
τατραπεί η κινητοποίηση στη ΔΕΘ

σε διήμερο δράσης 8-9 Σεπτέμβρη είναι
μια καλή αφετηρία. Έχουμε τη δυνατό-
τητα σε πολλούς εργατικούς χώρους και
κλάδους να διευρύνουμε και να γενι-
κεύουμε τις αντιστάσεις. Όχι μόνο στα

Νοσοκομεία αλλά σε όλο το δημόσιο για
προσλήψεις και χρηματοδότηση, στις επιχει-
ρήσεις που ιδιωτικοποιούνται, ενάντια στις
απολύσεις συμβασιούχων, ενάντια στην επι-
σφάλεια στο εμπόριο, στον επισιτισμό-τουρι-
σμό όπου έγιναν βήματα. Το αίτημα για πα-
νεργατική απεργία ενάντια στην αντισυνδικα-
λιστική επίθεση της τρίτης αξιολόγησης (σε
συντονισμό με τη Γαλλία) είναι βήμα για σύν-
δεση και γενίκευση. Μπορούμε να φτάσουμε
σε μια πετυχημένη συνέλευση του Συντονι-
σμού προς το τέλος του επόμενου τρίμηνου.

Η κινητοποίηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 17 Αυ-
γούστου ενάντια στη δολοφονία της Χέ-

δερ Χάγιερ έδειξε την διεθνή διάσταση που
έχει η μάχη που δίνουμε σε αυτό το μέτωπο.
Το τριήμερο 16-18 Σεπτέμβρη και το διήμερο
14-15 Οκτώβρη είναι επόμενοι σταθμοί. Η δί-
κη της Χρυσής Αυγής, οι κινήσεις των προ-
σφύγων, οι μάχες των μεταναστών και οι διε-
θνείς κινητοποιήσεις ενάντια στους φασίστες
και τις ρατσιστικές επιθέσεις ανοίγουν συνε-
χώς δυνατότητες για να απλώσουμε την
ΚΕΕΡΦΑ ώστε να φτάσει σε πολλές περισσό-
τερες γειτονιές και σε όλες τις σχολές.

Η δράση του ΣΕΚ δεν περιορίζεται «μόνο»
στο να είναι η ραχοκοκαλιά για τις καμ-

πάνιες αυτές. Έχουμε ξεχωριστά καθήκοντα
γιατί η επαναστατική αριστερά μπορεί και
πρέπει να είναι ο κορμός για αριστερή εναλ-
λακτική απέναντι στην κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό σημαίνει τρία πράγματα: (α) Ιδεολογική
αντεπίθεση αξιοποιώντας τα 100χρονα της
Οκτωβριανής Επανάστασης (β) Πρωτοβου-
λίες για την κοινή δράση της Αριστεράς (γ)
Οργανωτική ενίσχυση των πυρήνων και όλου
του κόμματος.

Ετοιμάζουμε γύρο εκδηλώσεων για τα 100
χρόνια. Αυτές δεν είναι απλά εορταστικές.

Είναι συζήτηση για το πώς νίκησε η εργατική
επανάσταση, είναι ο άλλος δρόμος απέναντι
στην χρεοκοπία των ρεφορμιστικών αυταπα-
τών, είναι απάντηση στις ιδεολογικές επιθέ-
σεις ότι αριστερά σημαίνει Στάλιν και «ολο-
κληρωτισμό».  Μόνο οι επαναστάτες μπορούν
να εξηγήσουν πώς και γιατί χάθηκε η επανά-
σταση στη Ρωσία και να επιμείνουν στην επι-
καιρότητα της εργατικής επανάστασης.

Το ΣΕΚ έχει αρχίσει ήδη να καταγράφεται
ως η ενωτική δύναμη που πρωτοστατεί

στις προσπάθειες για την κοινή δράση της
Αριστεράς. Επιμένουμε σε αυτή την κατεύ-
θυνση. Έχουμε πλούσια παράδοση και την
τιμούμε, π.χ. με τα δεκάχρονα από την ίδρυ-
ση της ΕΝΑΝΤΙΑ που άνοιξε το δρόμο για
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με αυτόν τον προσανατολι-
σμό βοηθάμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να προχωρήσει
και διεκδικούμε από τη ΛΑΕ και το ΚΚΕ να
ανταποκριθούν.

Η Εργατική Αλληλεγγύη και η διακίνησή
της προωθεί χειροπιαστά την πολιτική,

ιδεολογική και οργανωτική στήριξη των προ-
σπαθειών σε όλα αυτά τα μέτωπα. Η ενίσχυση

των τοπικών πυρήνων του ΣΕΚ ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα

αυτά τα καθήκοντα της περιό-
δου είναι στόχος ρεαλιστικός
και περνάει μέσα από την αξιο-
ποίηση της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης μαζί με το Σοσιαλισμός
από τα κάτω που αναβαθμίζεται. 

Ο
ι εργατικοί αγώνες και η κλιμάκωσή
τους απέναντι στα μνημόνια, νέα και
παλιά, βρέθηκαν στο κέντρο της συ-

ζήτησης

“Η απόπειρα να οργανώσουμε την περα-
σμένη εβδομάδα σύσκεψη του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια ενόψει ΔΕΘ ήταν έκ-
πληξη”, είπε ο Γιάννης Κ., από τη Θεσσαλο-
νίκη, “Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τέσσε-
ρα νοσοκομεία, ανάμεσά τους ομάδα συμ-
βασιούχων από το ΨΝΘ που παλεύουν για
μονιμοποίηση, αντιπροσωπεία από το Σωμα-
τείο στον Άγιο Δημήτριο που σε κάθε καρα-
βάνι συμμετείχε με πούλμαν, ένας εργαζόμε-
νος από το Θεαγένειο και ένας από το Ιππο-
κράτειο. Συμμετείχε επίσης εκπρόσωπος
των συμβασιούχων της ΕΥΑΘ που ήταν σε
τριήμερη απεργία γιατί απολύονται και το
Σωματείο δε τους υπερασπίζεται, ο πρό-
εδρος των εργαζόμενων στο Κρατικό Θέα-
τρο Βορείου Ελλάδας που έχουν αποφασί-
σει στάση εργασίας στις 8 Σεπτέμβρη μαζί
με τα νοσοκομεία, εργαζόμενοι από τους δή-
μους, τον ΟΑΣΘ και άλλους χώρους. Ο ρό-
λος μας είναι να ενώσουμε τα μέτωπα που
είναι ανοιχτά και να τα μετατρέψουμε σε ένα
μεγάλο κίνημα. Δυο μέρες μετά, έγινε σύ-
σκεψη στο ΨΝΘ με οκτώ από τους εικοσι-
πέντε συμβασιούχους του χώρου που απο-
φάσισαν να συμμετέχουν με πανό στις κινη-
τοποιήσεις στις 8 και 9 Σεπτέμβρη, να οργα-
νώσουν εξορμήσεις στο νοσοκομείο τους
και σε άλλα και να προσπαθήσουν να συντο-
νίσουν όλους τους συμβασιούχους των νο-
σοκομείων”.

“Η ένταξή μου στο ΣΕΚ με βοήθησε να
ανοίξω οργανωμένα την πολιτική συζήτηση
στο χώρο δουλειάς μου, τη ΔΕΣΦΑ, που επι-
κρατεί συνδικαλιστικό σκοτάδι”, είπε ο Γιώρ-
γος Φ., από τα Πετράλωνα, “Κατάφερα να
έχω απήχηση σε αυτή την προσπάθεια, σπά-
ζοντας την εικόνα των συναδέλφων ότι όλα
είναι μαύρα. Η Εργατική Αλληλεγγύη μπήκε
στη ΔΕΣΦΑ και αυτή είναι η μαγιά για τη συ-
νέχεια. Η σύνδεση με το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα δεν είναι εύκολη αλλά
έχει ξεκινήσει”.

“Η οργάνωση των μαχών σήμερα είναι ση-
μαντική απέναντι στην προσπάθεια να τσακί-
σουν τις συλλογικότητες μέσα στους χώ-
ρους δουλειάς”, τόνισε η Αργυρή Ε., από το
Γεννηματά, “Την ίδια στιγμή, η μάχη των
συμβασιούχων είναι κεντρική γιατί θέλουν να
στελεχώσουν όλη την πρωτοβάθμια υγεία με
συμβασιούχους. Επίσης το να μπαίνουν οι
πολιτικές μάχες μέσα στους εργατικούς χώ-
ρους παίζει τεράστιο ρόλο. Μετά την εκδή-
λωση στην Πανόρμου ενάντια στα γραφεία
της ΧΑ, δύο εργαζόμενες που συμμετείχαν
και ενθουσιάστηκαν από τη συζήτηση, όχι

μόνο θα βοηθήσουν για τις 16/9, αλλά άλλα-
ξαν στάση σχετικά με την εφημερίδα και το
περιοδικό μας. Ο Σεπτέμβρης είναι ευκαιρία
να ριζώσουμε ακόμα περισσότερο με ανοι-
χτή και διαρκή πρόταση σε όλους και όλες
να οργανωθούν στο κόμμα”.

“Κομμάτι της διάψευσης των υποσχέσεων
Τσίπρα για επιστροφή στην ανάπτυξη είναι
τα σκάνδαλα στην ιδιωτική υγεία”, είπε ο
Κώστας Π., εργαζόμενος στον κλάδο, “Η
απάτη με τις ιδιωτικές εταιρίες-τράπεζες φύ-
λαξης βλαστοκυττάρων, μία πρωτοποριακή
ιατρική πρακτική που θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιηθεί προς όφελος όλου του κόσμου
για πιο αποτελεσματικές ιατρικές μεθόδους,
σήμερα γίνεται κανόνι τριών εταιριών με
αποτέλεσμα να χαθούν βλαστοκύτταρα από
τριάντα χιλιάδες οικογένειες που είχαν επεν-
δύσει εκεί τα χρήματά τους. Όταν μιλάμε για
κρατικοποιήσεις είναι ανάγκη να το γενικεύ-
σουμε στην ιδιωτική υγεία και να το συνδέ-
σουμε με τις μάχες των εργαζόμενων στον
κλάδο που δε σταμάτησαν όλο το καλοκαίρι,
με επαναλαβανόμενες στάσεις στην κλινική
Euromedica στο Βύρωνα και 11ήμερη απερ-
γία διαρκείας σε κλινική του ίδιου Ομίλου
στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε προσπαθεια να
συμμετέχουμε στη ΔΕΘ και στις 16/9, καθώς
μια σειρά κλινικές βρίσκονται κοντά στα
γραφεια της ΧΑ.

Σ
την οργάνωση του αντιρατσιστικού και
αντιφαστικού κινήματος με πρώτο με-
γάλο σταθμό τη διαδήλωση στις 16 Σε-

πτέμβρη στάθηκαν μια σειρά σύντροφοι και
συντρόφισσες.

“Οι εξορμήσεις μετά τις διακοπές σε πλα-
τείες και εργατικούς χώρους έδειξαν ότι ο
κόσμος αναγνωρίζει την κατρακύλα ΣΥΡΙΖΑ
και διψά για δράση”, είπε η Αλεξάνδρα Μ.,
από τα Βόρεια Αθήνας, “Χτες επισκεφτήκα-
με το στρατόπεδο στην Μαλακάσα για να
οργανώσουμε τη συμμετοχή των προσφύ-
γων στις 16/9. Δεν είναι εύκολη διαδικασία,
μιλάμε πλέον για κλειστές φυλακές, αλλά οι
πρόσφυγες βάζουν τον εαυτό τους να οργα-
νώσουν μαζί μας για να έρθουν με λεωφο-
ρεία κι όλες τις επόμενες βδομάδες θα γί-
νουν μοιράσματα μέσα στο στρατόπεδο. Συ-
νεργαζόμαστε με την Πρωτοβουλία των Αλ-
ληλέγγυων της Μαλακάσας, την πρωτοβου-
λία της Θήβας, τους μετανάστες στον Αυλώ-
να, έχουμε μάζεμα αυτή τη βδομάδα για να
οργανώσουμε τα βήματα. Χρειαζόμαστε με-
γάλες τοπικές ΚΕΕΡΦΑ παντού, μπορούμε
να μεγαλώσουμε τους πυρήνες μας, μπο-
ρούμε να ριζώσουμε σε όλες τις γειτονιές”.

“Μπορούμε μέσα σε δεκαπέντε μέρες να
οργανώσουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο
στις 16/9 και την επόμενη μέρα οι τοπικές

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Σεπτέμβρη στην Αθήνα το Πανελλαδικό Συμ-

βούλιο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος με κέντρο τους αγώνες του φθι-

νοπώρου που μόλις ξεκίνησε. Την εισήγηση εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής

του ΣΕΚ έκανε η Μαρία Στύλλου. Στη διαδικασία συμμετείχαν σύντροφοι και

συντρόφισσες από τους πυρήνες του ΣΕΚ σε όλη τη χώρα και έγιναν σαράντα πα-

ρεμβάσεις. Σε αυτό το δισέλιδο παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία της εισήγησης

και της συζήτησης που ακολούθησε.

Να οργανώσουμεΣε όλα 
τα μέτωπα
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ΚΕΕΡΦΑ και οι πυρήνες μας να μεγαλώσουν;”,
είπε η Λίλιαν Μ., από τα Δυτικά Αθήνας, “Μπο-
ρούμε να απαντήσουμε θετικά αν θυμηθούμε
τη μάχη που δώσαμε ενάντια στις ρατσιστικές
επιθέσεις στον Ασπρόπυργο. Οι τελευταίες
εξορμήσεις μας ήταν δείγμα για τις δυνατότη-
τες, συμμετείχε μαζί μας σε αυτές ανένταχτος
κόσμος και η ανταπόκριση ήταν μεγάλη ιδιαί-
τερα από νεολαία και μαθητές. Από σήμερα
μέχρι και τις 16/9 έχουμε όλοι μας καθημερινό
πρόγραμμα με όλους τους συντρόφους και
όλο τον κόσμο που γνωρίζουμε στο χώρο και
τον περίγυρό του. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο
κόμμα, περισσότερους πυρήνες παντού, να εί-
μαστε ηγεσία στα κινήματα. Αυτό δε σημαίνει
ακρίδα από καμπάνια σε καμπάνια, αλλά συ-
στηματικότητα κάθε βδομάδα με την εφημερί-
δα, το περιοδικό και νέα μέλη”.

“Στην περιοχή μας η αντιφασιστική μάχη συ-
νοδεύτηκε το προηγούμενο διάστημα από την
επίθεση φασιστών στους Ρομά και εναντίον δι-
κής μας εξόρμησης”, περιέγραψε η Μαρία Π.,
από το Μενίδι, “Η απάντηση έδειξε ένα αντι-
φασιστικό Μενίδι. Παρόλο που δεν είμαστε τό-
σο δυνατοί και έχουμε να παλέψουμε τη φτώ-
χεια και την υποβάθμιση που ανοίγουν το δρό-
μο στους φασίστες, όταν αυτοί προσπάθησαν
να καπηλευτούν την κατάσταση, οι ίδιοι οι κά-
τοικοι τους πήραν με τις πέτρες και έψαχαν
καταφύγιο πίσω από τους μπάτσους. Ακολού-
θησε μεγάλο συλλαλητήριο χιλίων ατόμων που
είναι φοβερός αριθμός για τη γειτονιά και που
πέρασε έξω από τα γραφεία τους. Ενώ την
επόμενη κιόλας μέρα από την επίθεση σε βά-
ρος μας, οργανώσαμε κινητοποίηση που δεν
εμφανίστηκαν πουθενά. Όλα αυτά ανεβάζουν
τον πήχη για τις 16/9 και τις πρωτοβουλίες
που πρέπει να πάρουμε”.

“Φέτος η αντιρατσιστική-αντιφασιστική μέρα
δράσης στις 18 Μάρτη ήταν ένα πολύ μεγάλο
γεγονός για Πειραιά”, είπε η Μαρία Α., “Η ορ-
γάνωσή της έφερε εκτίναξη του δυναμικού

μας με τον τρόπο που δουλέψαμε και τις ενι-
αιομετωπικές συμμαχίες που ανοίξαμε. Έτσι
καταφέραμε να βάλουμε τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία στη συνέχεια και να πετάξουμε
έξω τους φασίστες. Πατώντας σε αυτή την εμ-
πειρία, θα δουλέψουμε για τις 16Σ. Θα πάμε
σε τζαμιά, σε σχολεία, στην ιχθυόσκαλα, στην
Cosco των εργατικών ατυχημάτων. Έχουμε
στόχο να κλείσουμε τα γραφεία τους στον Πει-
ραιά. Πριν δεκαπέντε-είκοσι χρόνια το είχαμε
καταφέρει, είχαμε διαδηλώσει τρεις χιλιάδες
άτομα μαζί με το εργατικό κέντρο και όλα τα
σωματεία και σχολεία του Πειραιά”.

Ο
ι πρωτοβουλίες για κοινή δράση της
αριστεράς και οι ιδεολογικές μάχες
που χτίζουν την αριστερή εναλλακτική

αναδείχτηκαν ως προτεραιότητα στη δράση
του ΣΕΚ.

“Ο πυρήνας μας στη γειτονιά είναι υπαρ-
κτός, δυνατός, με πολύ μεγάλη δράση στην
περιοχή, αλλά είχε δυσκολία να εμπλακεί με
την υπόλοιπη αριστερά”, είπε ο Κώστας Κ.,
από τους Αμπελόκηπους, “Αποφασίσαμε ότι
θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση μετά
την επίθεση στον Αλέξη Λάζαρη, ότι θα απευ-
θυνθούμε σε όλους, ΚΚΕ, ΛΑΕ, τοπικούς συλ-
λόγους και ήταν αποκάλυψη. Ο τρόπος που
λειτουργούμε είναι παράδειγμα για τον κόσμο
όλης της αριστεράς, για να έχουμε νίκες. Η
εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ και της Πρωτοβουλίας
για το Κλείσιμο των γραφείων της ΧΑ στην Πα-
νόρμου μέσα στο καλοκαίρι έκανε πάταγο.
Έτσι πέρασε η απόφαση στο δημοτικό διαμέ-
ρισμα. Δημιουργούμε δυναμική και γι' αυτό
χρειάζεται να δίνουμε μεγάλη προσοχή στους
πυρήνες μας”.

“Η νέα σεζόν μας βρίσκει με πιο διευρυμένη
ομάδα στο Αγλαϊα Κυριακού, με σταθερή πα-
ρέμβαση στο Ιπποκράτειο, με περισσότερες
σχέσεις με απεργούς από τους δήμους και τις

καμπάνιες που έχουμε ανοίξει”, είπε η Κατερί-
να Σ., από τα Νότια Αθήνας, “Το στοίχημα εί-
ναι όλοι οι σύντροφοι/ισσες να διακινούν την
Εργατική Αλληλεγγύη στους χώρους τους.
Πολλοί αγωνιστές από την υπόλοιπη αριστερά
συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες μας από το
Ελληνικό μέχρι το Παγκράτι, τα Ιλίσια και το
Ζωγράφου. Μπορούμε να φτιάξουμε τοπικές
ΚΕΕΡΦΑ σε όλες αυτές τις γειτονιές. Υπάρχει
ανάγκη οι πυρήνες να λειτουργούν πολύ ανοι-
χτά, να αξιοποιούν τα θέματα συζήτησης και
τα βιβλία μας, ιδιαίτερα για τη ρώσικη επανά-
σταση”.

“Τις ιδεολογικές μάχες που δίνουμε μπο-
ρούμε να τις κερδίζουμε με τα βιβλία μας”, εί-
πε ο Κώστας Λ., από το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο, “Το πρώτο παράδειγμα είναι η εκδοτική
επιτυχία του «Έτος Ένα» του Βίκτορ Σερζ που
εξαντλείται και ήδη πήγε στο τυπογραφείο η
δεύτερη έκδοσή του. Αυτό δεν οφείλεται μόνο
στο ότι είναι μια προσεγμένη έκδοση 600 σελί-
δων με σχόλια και πολύ καλή εισαγωγή, αλλά
στο ότι ανοιχτήκαμε στις εκδηλώσεις για τη
Ρώσικη, σε σχολές και γειτονιές. Γι' αυτό μέσα
σε επτά μήνες εξαντλήθηκε, αλλά και έδωσε
ώθηση σε πολλά ακόμα βιβλία μας, όπως το
«Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση», «Πώς λει-
τουργούν τα σοβιέτ», «Η Μόσχα του Λένιν»
που ακολούθησε”.

“Υπάρχει συστηματική προσπάθεια της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να αποκοιμήσει τις αντιστά-
σεις. Στην περίπτωση της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας το έχει πετύχει και η απάντη-
ση πολλών δυνάμεων της αριστεράς είναι ο
σεχταρισμός”, είπε ο Γιώργος Π., από την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, “Πώς ξεπερνάμε αυτά τα
εμπόδια; Αν γυρίσουμε πίσω, αυτά τα εμπόδια
ήταν μεγαλύτερα. Στα τέλη της δεκαετίας του
'90, κυριαρχούσε η αντιμετώπιση ότι δεν συ-
νεργαζόμαστε με κανέναν. Αυτά έσπασαν με
τις πρωτοβουλίες μας παρόλο που ήμασταν
πολύ μικρότεροι. Δεν μείναμε στις καταγγε-

λίες αλλά οργανώσαμε το αντικαπιταλιστικό κί-
νημα, το αντιπολεμικό κίνημα, το ΕΚΦ, τις φοι-
τητικές καταλήψεις στη συνέχεια. Έτσι χτίσα-
με την ενότητα της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς, πρώτα με την ΕΝΑΝΤΙΑ και μετά με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αυτές τις πρωτοβουλίες πρέπει να
συνεχίσουμε. Το φετινό τριήμερο του Φύσσα
είναι ενωτικό, πάλι με δική μας πρωτοβουλία
που πήραμε από νωρίς κι όχι τελευταία στιγ-
μή”.

“Οι μάχες συνεχίζονται με τη ΔΕΘ και τις
16/9 και η διάθεση του κόσμου είναι να οργα-
νώνει και να συνδέει τα εργατικά με τα αντιφα-
σιστικά μέτωπα”, είπε η Κωνσταντίνα Χ., από
το Βόλο, “Και στην Αμερική και στην Ευρώπη
και παντού, το κλίμα είναι αγωνιστικό. Είναι
σημαντικό να παίρνουμε υπόψη μας τα παρα-
δείγματα των αγώνων στις άλλες χώρες, όπως
παίρνουν τα άλλα κινήματα από τους δικούς
μας. Μπαίνουμε στα σχολεία, τα πανεπιστήμια,
τους εργατικούς χώρους στο Βόλο με κόσμο
που δώσαμε τις μάχες το προηγούμενο διά-
στημα, όπως στις 18 Μάρτη. Κάναμε σύσκεψη
της ΚΕΕΡΦΑ την Παρασκευή που κινητοποί-
ησε ένα δίκτυο ανθρώπων. Ο πυρήνας μας
στην πόλη έχει αναβαθμιστεί και σε μέλη και
σε ανοίγματα”.

Γ
ια την παρέμβαση του ΣΕΚ στις σχολές
μίλησαν μια σειρά φοιτητές και φοιτή-
τριες.

“Σα σήμερα ένα χρόνο πριν αγόρασα για
πρώτη φορά την Εργατική Αλληλεγγύη, σήμε-
ρα θα σας πω πως οργανώνουμε το ΤΕΙ Αθή-
νας”, είπε η Βασίλεια Χ., “Ξεκινήσαμε ήδη με
αφισοκόλληση, ανακοινώσεις σε εξετάσεις και
περιοδεία με την εφημερίδα σε διοικητικούς
και γραμματείες. Από Δευτέρα θα αναρτήσου-
με πανό και θα οργανώσουμε εξορμήσεις. Μέ-
σα ένα χρόνο είμαστε μια ομάδα 12 ατόμων
στο ΤΕΙ κι έτσι προχωράμε και δυναμώνουμε
στις σχολές”.

“Στη σχολή ξεκινάμε την οργάνωση των μα-
χών με παρεμβάσεις στις εξετάσεις και τα τμή-
ματα για το πώς θα παλέψουμε την διάλυση
της εκπαίδευσης και σε σύνδεση με το κίνημα
στην Αμερική”, είπε ο Μηνάς Χ., από τη Φιλο-
φοσική Αθήνας, “Το Μπέρκλεϋ θεωρείται πιο
δυνατό από τον Τραμπ στο πως καθορίζει
τους δρόμους κι άρα να γίνει Μπέρκλεϋ κάθε
πανεπιστήμιο κι εδώ, ενάντια στους φασίστες
με δυνατή ΚΕΕΡΦΑ και στο κέντρο ένα δυνατό
επαναστατικό πυρήνα”.

“Το προηγούμενο διάστημα οργανώναμε τη
διαδήλωση στον Ασπρόπυργο στη σχολή και
οι φοιτητές ανταποκρίνονταν μαζικά”, είπε η
Παναγιώτα, από το Πάντειο, “Είναι αντιφασί-
στες και αμέσως έρχονται να πάρουν υλικά και
να ενημερωθούν για την ΚΕΕΡΦΑ. Στην προ-
σπάθεια να σταματήσουν τις αφισοκολλήσεις
στη σχολή, μας υποστήριξαν οι φοιτητές που
μας γνωρίζουν από τις εξορμήσεις. Προσπα-
θούν να διώξουν την πολιτικοποίηση από τα
πανεπιστήμια αλλά δεν το πετυχαίνουν. Πιά-
νοντας τώρα ξανά τη σκυτάλη, θα οργανώσου-
με τις 16/9 ανοίγοντας τη συζήτηση για το αν
πραγματικά μπορούμε να κλείσουμε τα γρα-
φεία της ΧΑ. Ξεκινάμε από Δευτέρα με αφίσες,
πανό και εξορμήσεις”.

ένα φθινόπωρο οργής και αντίστασης

«Εργάτες ενωμένοι-Ποτέ νικημένοι», Αντιφασιστική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Ασπρόπυργου, 17 Ιούνη 2017
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Εξορμήσεις με την

εργατικη αλληλεγγυη
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Νότος (Μικράς Ασίας 35 – δη-
μαρχείο) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 Cello Cafe 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 cafe�Big Mouth 8μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Λα Ροζέ (πλατ. Αγ.Νικολάου)
7.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Pogo 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ 1968 (στοά Θησέως και Αγ.Πάν-
των) 7μμ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Υγιεινό με νου 7.30μμ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Πολύκεντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ - ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9  κυλικείο πολιτιστικού κέντρου
«Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Καλαμαριά
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Γιώτης 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9 καφέ Ποέτα 7μμ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9 πλατεία Αυδή 7μμ
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9
καφέ Quiz (Ιασωνίδου 42) 8μμ

Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
Κλείστε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής

Πώς οργανώνουμε τη διαδήλωση στις 16/9

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/9 Αίθριο 3μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΟΠΕ-ΕΜΕ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9 Αίθριο 2μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το
μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία
απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο
σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί
μό νο όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά
στα χέ ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι -
νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν
την παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να
με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

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

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

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

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

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο

χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας,
θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής
προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην
ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που
θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό
εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε
διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο Πά -
ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που
απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα -
πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και
Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο -

νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των με-
τα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ -
σει τον εαυ τό της και όλους τους κατα -
πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της δρά -
ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια
της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι απα -
ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο ξεκά θα -
ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να -
στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα.
Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι -
κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς
αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε αντί -
λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ'
όπου και αν προέρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6.30μμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού Φιξ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  7.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ θέατρο Ρεματιάς 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 6.30μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΔΥΤΙΚΑ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγίου Θεράποντα 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 6.30μμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  9/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου, 12μες
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος Δεκελείας 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Χρ.Σμύρνης 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ θέατρο Ρεματιάς 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Άγαλμα Βενιζέλου 12μες

ΠΑΤΡΑ 

Γεροκωστοπούλου  και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/9
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 7μμ



Η
διαγραφή του Παντελή Πουλιό-
πουλου από το ΚΚΕ, που ανακοι-
νώθηκε στις 25 Σεπτέμβρη του
1927, ήταν ένα σημείο καμπής

για την πορεία της Αριστεράς. Σηματοδότη-
σε την επικράτηση του σταλινικού μηχανι-
σμού στο κόμμα, η οποία ολοκληρώθηκε
τους επόμενους μήνες με τη διαγραφή εκα-
τοντάδων μελών και ολόκληρων τοπικών
οργανώσεων. Οι συνέπειες ήταν τεράστιες.

Ο Παντελής Πουλιόπουλος ήταν πρωτερ-
γάτης της προσπάθειας να χτιστεί επανα-
στατικό κόμμα στην Ελλάδα. Γεννημένος το
1900 στη Θήβα, το 1920 βρέθηκε επιστρα-
τευμένος στο μέτωπο της Μικράς Ασίας.
Για τους εργάτες και τους αγρότες ο πόλε-
μος ήταν μισητός γιατί σήμαινε αίμα και
φτώχεια. Το ταξικό χάσμα κατάπινε τους
εθνικούς θριάμβους. Φρόντιζαν άλλωστε κι
οι κυβερνήσεις γι’ αυτό. Το εργατικό κίνημα
έδινε μεγάλες μάχες και συχνά οι επιστρα-
τευμένοι απεργοί κατέληγαν στην Μικρά
Ασία –όπως έγινε με εκατοντάδες σιδηρο-
δρομικούς το 1921. 

Την ίδια στιγμή φυσούσε ο «αέρας του
βοριά». Μια λογοτεχνική μεταφορά για τον
Κόκκινο Οκτώβρη του 1917 που έδωσε την
εξουσία στους εργάτες και έβγαλε την Ρω-
σία από τον πόλεμο. Είναι μια φράση παρ-
μένη από το μανιφέστο «η φωνή των στρα-
τιωτών του μετώπου» που δημοσίευσε η
εφημερίδα Εργατικός Αγώνας τον Οκτώβρη
του 1920. Συγγραφέας ο Πουλιόπουλος. 

O Πουλιόπουλος μαζί με άλλους συντρό-
φους, κάποιοι από τα φοιτητικά έδρανα,
όπως ο Μοναστηριώτης, ο Οικονόμου, ο Νί-
κολης, συγκροτούν μια αντιπολεμική ομάδα
στο Σύνταγμα Τηλεγραφητών με έδρα την
Σμύρνη και εκδίδουν μια μικρή πολυγραφη-
μένη εφημερίδα, τον Ερυθρό Φρουρό. Συλ-
λαμβάνονται και μένουν στις στρατιωτικές
φυλακές για μήνες. Η κατάρρευση του με-
τώπου τον Σεπτέμβρη του 1922 τους έσωσε
από το στρατοδικείο και πιθανά το θάνατο.

Παλαιοί Πολεμιστές 

Το 1923 αυτοί οι επαναστάτες, η λεγόμε-
νη «γενιά των Παλαιών Πολεμιστών» μαζί με
άλλους συντρόφους όπως ο Σεραφείμ Μά-
ξιμος αναλαμβάνουν τα ηνία του ΣΕΚΕ (Κ),
σε μια δύσκολη περίοδο. Το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ) είχε ιδρυ-
θεί το 1918 και αγωνιζόταν να διατηρήσει
τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά. Τα
αμφισβητούσαν απόψεις που υποστήριζαν
ότι η εργατική τάξη στην Ελλάδα είναι ανώ-
ριμη για επαναστατικούς αγώνες και ουσια-
στικά αναζητούσαν συμμαχίες με τους
«προοδευτικούς» αστούς. Ο Πουλιόπουλος
και οι σύντροφοί του βάζουν στόχο να ηγη-
θούν στους αγώνες των εργατών και των
καταπιεσμένων ενάντια στην καπιταλιστική
επίθεση που συνόδευσε τη Μικρασιατική
Καταστροφή. 

Συνδεδεμένο με την Τρίτη Διεθνή (Κομιν-
τέρν) του Λένιν και του Τρότσκι ήδη από το
1920, το ΣΕΚΕ(Κ) βάζει μπροστά να υλοποι-
ήσει στις ελληνικές συνθήκες την τακτική
του «ενιαίου μετώπου» μέσα από τις «Επι-
τροπές Αμύνης» που είχαν στόχο την κοινή
δράση όλων των συνδικάτων, ανεξάρτητα
από το αν ανήκαν στη ΓΣΕΕ ή όχι, για την
απόκρουση των επιθέσεων των αφεντικών.

Αυτή η προσπάθεια δεν περιορίζεται στα

συνδικάτα. Ο Πουλιόπουλος και οι σύντρο-
φοί του πρωταγωνιστούν στη συγκρότηση
των Παλαιών Πολεμιστών, που θα μετατρα-
πεί σε μαζικό κίνημα με δεκάδες χιλιάδες
εργάτες και αγρότες να πλημμυρίζουν τις
γραμμές τους, προκαλώντας διαρκείς πονο-
κεφάλους στις κυβερνήσεις. 

Οι τοπικές Ενώσεις των Παλαιών Πολεμι-
στών οργανώνονται σε μια Πανελλήνια
Ομοσπονδία. Ο Πουλιόπουλος εκλέγεται
γραμματέας της Ομοσπονδίας στο πρώτο
της Συνέδριο το Φλεβάρη του 1924. Είναι
επίσης ο συγγραφέας (με το ψευδώνυμο
Φίλιππος Ορφανός) της συγκλονιστικής διε-
θνιστικής διακήρυξης του συνεδρίου με τίτ-
λο «Πόλεμος κατά του Πολέμου». Να ένα
χαρακτηριστικό απόσπασμα του κειμένου:

«Η πρόσφατη ιστορία μας απέδειξε τρανά
πόσο ύπουλες και λαοπλάνες είναι οι δικαιο-
λογίες περί ‘εθνικής ενότητας’, ‘αμύνης της
χώρας’ κλπ... Όποια κι αν είναι η έκβαση του
πολέμου για το καθένα εμπόλεμο κράτος, τ’
αποτελέσματά του είναι ολέθρια για τους

λαούς, πάντα οι λαοί τόσο του νικητού όσο
και του νικημένου βγαίνουν και οι δύο νικη-
μένοι από τον πόλεμο...». Η κυκλοφορία της
εβδομαδιαίας εφημερίδας της Ομοσπονδίας
θα φτάσει τα 20.000 φύλλα.

Στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος τον
Φλεβάρη του 1924 ο Πουλιόπουλος είχε κά-
νει μια από τις κεντρικές εισηγήσεις που
αφορούσαν το κίνημα των Παλαιών Πολεμι-
στών, τον Ιούνη είχε αντιπροσωπεύσει το
κόμμα στο 5ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής
Διεθνούς και παράλληλα είχε αναλάβει τη δι-
εύθυνση του θεωρητικού-πολιτικού του πε-
ριοδικού, της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης. 

Συνεπώς, δεν ήταν καθόλου τυχαίο το γε-
γονός ότι ο Πουλιόπουλος εκλέγεται γραμ-
ματέας της ΚΕ του ΚΚΕ στο Τρίτο Έκτακτο
Συνέδριό του τον Νοέμβρη του 1924 (τότε
το ΣΕΚΕ μετονομάστηκε σε ΚΚΕ). 

Καταστολή

Η προσπάθεια της νέας ηγετικής ομάδας
προσέκρουσε σε δυο εμπόδια. Τα χτυπήμα-
τα της καταστολής ήταν το πρώτο. Η δικτα-
τορία που επέβαλε ο Πάγκαλος τον Ιούνη
του 1925 έθεσε υπό διωγμό το κόμμα και τα
συνδικάτα που πλειοψηφούσαν κομμουνι-
στές συνδικαλιστές. Η ηγεσία του, ανάμεσα
σε αυτούς κι ο Πουλιόπουλος, φυλακίστηκε
και οδηγήθηκε σε δίκες «επί εσχάτη προδο-
σία» με αφορμή τις θέσεις του κόμματος
για το Μακεδονικό. 

Το δεύτερο και πιο ουσιαστικό εμπόδιο
ήταν οι εξελίξεις στο διεθνές
κομμουνιστικό κίνημα. Στη Ρω-
σία η γραφειοκρατία με εκπρό-
σωπο τον Στάλιν εδραίωνε την
εξουσία της. Η Κομμουνιστική
Διεθνής μετατρεπόταν από το

επιτελείο της παγκόσμιας επανάστασης σε
διεθνή μηχανισμό της γραφειοκρατίας που
επικρατούσε στην Ρωσία. Τα επαναστατικά
κόμματα αναζητούσαν πυξίδα να προσανα-
τολιστούν, να προετοιμαστούν για το επό-
μενο μεγάλο επαναστατικό κύμα, αλλά η
πυξίδα ήταν πλέον «χαλασμένη». Το αποτέ-
λεσμα ήταν μια πολιτική που έμοιαζε με
έναν μεθυσμένο που παραπατάει πότε δε-
ξιά και πότε αριστερά. 

Ο Πουλιόπουλος συγκρούστηκε με αυτή
τη κατάσταση. Μια πλευρά της μάχης που
έδωσε ήταν η κριτική στη γραμμή που είχε
επιβάλλει το 1924 η Κομιντέρν για το Μακε-
δονικό. Ο Πουλιόπουλος την είχε υπερασπί-
σει άφοβα με μια συγκλονιστική αγόρευση
στο στρατοδικείο (παρόλο που διαφωνού-
σε). Όμως όπως εξηγούσε αργότερα η σω-
στή πολιτική θα ήταν:

«Εναντίον του απειλούμενου πολέμου για
το ξαναμοίρασμα της Μακεδονίας. Εναντίον
κάθε εξανδραποδιστικής συνθήκης ανταλ-
λαγής ή ‘εκούσιας’ μετανάστευσης. Υπερά-
σπιση κάθε ελευθερίας εθνικής για τις μει-
ονότητες και της πλέριας αυτοδιάθεσής
τους. Υπέρ της Βαλκανικής Ομοσπονδίας
των Λαών, μέσα στην οποία θα ορίσει ελεύ-
θερα ο μακεδονικός λαός τη τύχη του».

Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, τα δεξιά
ανοίγματα: υπήρχαν δείγματα που προοιώ-
νιζαν τη μεγάλη στροφή της δεκαετίας του
’30 προς τη στρατηγική των «σταδίων», την
εγκατάλειψη της σοσιαλιστικής επανάστα-
σης και τη συμμαχία με τα «προοδευτικά»
κομμάτια της αστικής τάξης. Το 1925, κατά
τη παγκαλική δικτατορία, το ΚΚΕ μπήκε σε

τέτοιες συνεργασίες, και το 1926 στελέχη
του επιχειρηματολογούσαν υπέρ της «αρι-
στερής δημοκρατίας» -ένα ενδιάμεσο «στά-
διο» πριν την εργατική εξουσία. Τέτοια στε-
λέχη όπως ο Α. Χαϊτάς και ο Ν. Ζαχαριάδης
(ο μετέπειτα «μεγάλος αρχηγός» του ΚΚΕ)
ήταν απόφοιτοι του Κομμουνιστικού Πανεπι-
στήμιου των Λαών της Ανατολής (ΚΟΥΤΒ)
στη Μόσχα, και έχαιραν της πλήρους -εκεί-
νη την εποχή- εμπιστοσύνης του σταλινικού
μηχανισμού. 

Στην «σύσκεψη των παραγόντων» (δηλα-
δή των στελεχών του κόμματος) στις 6-9
Σεπτέμβρη 1926, μετά την πτώση της δικτα-
τορίας, αυτή η πολιτική καταδικάστηκε σαν
ρεφορμιστική κι ο Πουλιόπουλος που μόλις
είχε έρθει από την εξορία επανεκλέχτηκε
γραμματέας. Όμως, δεν αποδέχτηκε την
επανεκλογή του, λόγω των σοβαρών διαφω-
νιών που είχαν πλέον βγει στην επιφάνεια. 

Η εσωκομματική πάλη που ξεκίνησε πέ-
ρασε διάφορες φάσεις, με σταθμό το Τρίτο
Τακτικό Συνέδριο του κόμματος τον Μάρτη
του 1927, όπου η τάση του Πουλιόπουλου
και του Παστιά Γιατσόπουλου (είχε κάνει κι
αυτός γραμματέας του κόμματος) πήρε τη
ρετσινιά του «λικβινταρισμού», δηλαδή μια
τάσης που ήθελε να διαλύσει το κόμμα. Βέ-
βαια, ο Πουλιόπουλος κι οι σύντροφοί του
κάθε άλλο παρά «λικβινταριστές» ήταν και
το είχαν αποδείξει σε δύσκολες στιγμές για
το κόμμα. 

Το πραγματικό τους «έγκλημα» στα μάτια
της Κομιντέρν και των εκπροσώπων της
ήταν ότι συνέδεσαν τα ζητήματα της πολιτι-
κής του ΚΚΕ και της κρίσης που το διαπερ-
νούσε με τις εξελίξεις στην Ρωσία. Το 1926-
27 η πάλη του Τρότσκι μέσα στο ρώσικο
κόμμα ενάντια στην ανερχόμενη σταλινική
γραφειοκρατία βρισκόταν στην κορύφωσή
της. Η πολιτική της «οικοδόμησης του σο-
σιαλισμού σε μια μόνο χώρα» έκφραζε τα
συμφέροντα αυτής της γραφειοκρατίας. 

Ο Πουλιόπουλος κι οι σύντροφοί του τά-
χτηκαν υπέρ της Αντιπολίτευσης στην Ρω-
σία. Έγραφε μαζί με τον Π. Γιατσόπουλο
τον Αύγουστο του 1927 ότι η «θεωρία του
σοσιαλισμού σε μια μόνο χώρα» είναι «αντι-
μαρξιστική και αντιλενινιστική» κι ότι «τα
επιχειρήματα των συντρόφων Τρότσκι, Ζη-
νόβιεφ, Κάμενεφ είνε απολύτως πειστικά».
Δήλωναν ότι «το κόμμα πρέπει να ζητήσει
να πληροφορείται επαρκώς» για τις εξελί-
ξεις στη Ρωσία και τις απόψεις της Αντιπο-
λίτευσης. 

Η διαγραφή του Πουλιόπουλου ήταν η
αρχή. Λίγους μήνες μετά διαγράφηκε και η
ομάδα των «κεντριστών» στο Πολιτικό Γρα-
φείο με σημαντικότερο εκπρόσωπο τον Σε-
ραφείμ Μάξιμο. Με παρόμοιο τρόπο «εκκα-
θαρίστηκαν» τα περισσότερα Κομμουνιστι-
κά Κόμματα εκείνη την περίοδο. 

Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την αδιαμαρτύ-
ρητη αποδοχή των καταστροφικών πολιτι-
κών επιλογών του Στάλιν στη δεκαετία του
’30. Ο Πουλιόπουλος θα τραβούσε ένα δια-
φορετικό δρόμο: της υπεράσπισης της διε-
θνισμού και της επικαιρότητας της σοσιαλι-
στικής επανάστασης, της δυνατότητας της
εργατικής τάξης να πάρει την εξουσία και
να απελευθερώσει όλους τους καταπιεσμέ-
νους. Και θα το πλήρωνε με τη ζωή του,
εκτελεσμένος από τους φασίστες μέσα
στην Κατοχή.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Παντελής 
Πουλιόπουλος
Ηγέτης όταν 
το ΚΚΕ ήταν 
επαναστατικό
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Ο
Μακρόν έρχεται στην Αθήνα
7-8 Σεπτέμβρη, αλλά επι-
στρέφοντας στην Γαλλία τον

περιμένει γενική απεργία και διαδη-
λώσεις σε όλη τη χώρα. Η ξεφτίλα
του Τσίπρα να τον καλέσει ακριβώς
αυτή τη στιγμή γίνεται ακόμη μεγα-
λύτερη, μιας και το εργατικό κίνημα
στη Γαλλία συσπειρώνει τις δυνά-
μεις του για να ξεκινήσει μια τερά-
στια μάχη. Στις 12 Σεπτέμβρη η συ-
νομοσπονδία CGT καλεί γενική
απεργία και συγκεντρώσεις σε
όλους τους νομούς. Οι υπόλοιπες
συνομοσπονδίες (CFDT, FO) δηλώ-
νουν ότι προς το παρόν κρατάνε
στάση αναμονής, αλλά η πίεση να
βγουν στο δρόμο είναι πολύ μεγάλη.
Ήδη, κλαδικές οργανώσεις τους δη-
λώνουν ότι θα συμμετάσχουν μαζί
με τη CGT στις 12 Σεπτέμβρη.

Η νέα εργατική αντιμεταρρύθμιση
του Μακρόν είναι το πανηγύρι των
αφεντικών. Οι οργανώσεις της εργο-
δοσίας, οι μεγάλες εφημερίδες και
οι νεοφιλελεύθεροι σχολιαστές όλης
της Ευρώπης δηλώνουν ότι τάσσον-
ται στο πλευρό του Μακρόν που
τολμάει να φτάσει το μαχαίρι στο
κόκαλο. Το “κόκαλο” στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση είναι η δύναμη των
συνδικάτων. Αυτή είναι η ιδιοφυής
εξήγηση γιατί στη Γαλλία η οικονο-
μία δεν μπορεί να πάρει μπρος μετά
την κρίση και η ανεργία δεν πέφτει
στα αναμενόμενα επίπεδα. Φταίνε τα

συνδικάτα που δεν αφήνουν τα
αφεντικά να απολύσουν με την ησυ-
χία τους και να αλλάξουν τις εργα-
σιακές συνθήκες όπως απαιτεί η
“φυσική ισορροπία” της αγοράς.

Η μεταρρύθμιση του Μακρόν πα-
τάει στο νόμο ελ-Κομρί που πέρασε
η κυβέρνηση Ολάντ και πηγαίνει
ακόμα παραπέρα. Είναι μια ανοιχτή
επίθεση στα συνδικάτα, στην οργά-
νωση στους χώρους δουλειάς, στις
συλλογικές διαπραγματεύσεις και
στις συλλογικές συμβάσεις. Επιβάλ-
λεται ακόμη μικρότερο πλαφόν στις
αποζημιώσεις για απόλυση, που σε
πολλές περιπτώσεις κάνουν τις απο-
λύσεις σχεδόν δωρεάν για τα αφεν-
τικά. Τα αφεντικά επιβραβεύονται αν
κάνουν προσλήψεις μετά από απο-
λύσεις, δηλαδή ενθαρρύνεται από
τον ίδιο το νόμο η απόλυση παλιών

εργαζόμενων με κατακτήσεις και
υψηλότερους μισθούς.

Ο νόμος ελ-Κομρί είχε δώσει προ-
τεραιότητα στις επιχειρησιακές συμ-
βάσεις έναντι των κλαδικών, ώστε τα
συνδικάτα να έχουν μικρότερη δυνα-
τότητα πίεσης και οι εργαζόμενοι να
είναι όμηροι των αφεντικών. Τώρα ο
Μακρόν γενικεύει ακόμη και σε το-
μείς που δεν είχε ακουμπήσει η ελ-
Κομρί: δικαιώματα μητρότητας, απο-
ζημιώσεις, κλπ. Στις πολύ μικρές
επιχειρήσεις, η όποια αλλαγή στη
σύμβαση μετά από πρόταση του
αφεντικού εγκρίνεται με “δημοψήφι-
σμα” στο χώρο δουλειάς. Με άλλα
λόγια, το αφεντικό κάνει ό,τι του κα-
πνίσει, μιας και ποιος εγγυάται την
εγκυρότητα του “δημοψηφίσματος”
σε ένα μαγαζί με 7-8 άτομα; 

“Πιο δεξιός πεθαίνεις” ήταν ο πε-

τυχημένος τίτλος ενός άρθρου για
τον Μακρόν στην Εφημερίδα των
Συντακτών την περασμένη βδομάδα.
Το άρθρο συμπλήρωνε την εικόνα
της αντεργατικής επίθεσης με τους
σχεδιασμούς του Μακρόν για στρα-
τόπεδα προσφύγων στο Τσαντ και
το Νίγηρα: “οι λύχνοι της δημοκρα-
τίας και του διαφωτισμού συμφώνη-
σαν με το αζημίωτο να μπαγλαρώ-
νουν τους δυστυχισμένους πρόσφυ-
γες και μετανάστες από την υποσα-
χάρια Αφρική κατά τη διέλευση από
τα εδάφη τους, ώστε να μη χρειάζε-
ται να τους πνίγουμε στη Μεσόγειο”.

Οι χειροκροτητές της μεταρρύθμι-
σης του Μακρόν, ωστόσο, δεν μπο-
ρούν να κρύψουν την αλήθεια της
πολιτικής κατάστασης στη Γαλλία. Ο
Μακρόν ήδη εξελίσσεται στον λιγό-
τερο αποδεκτό πρόεδρο της τελευ-

ταίας 20ετίας. Σε μια δημοσκόπηση
που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 4 Σε-
πτέμβρη για τη Huffington Post, μό-
νο 30% των ψηφοφόρων δηλώνουν
θετικοί προς το Μακρόν, κι αυτό ού-
τε τέσσερις μήνες μετά τις εκλογές
κι ενώ έχει μεσολαβήσει μόνο το κα-
λοκαίρι. Εφτά μονάδες κάτω σε σχέ-
ση με τη δημοσκόπηση του Αυγού-
στου, στην οποία είχε έξι μονάδες
λιγότερες από την προηγούμενη.

Ο Ολάντ κατέρρευσε και έφτασε
στο 4% ακριβώς επειδή πέρασε τις
αντεργατικές μεταρρυθμίσεις. Ο κό-
σμος που ψήφισε τον Μακρόν ως
αντιφασιστική εναλλακτική απέναντι
στη Λεπέν, τώρα τον βλέπει να συνε-
χίζει να κυβερνάει με διατάγματα,
προσπερνώντας ακόμη και το κοινο-
βούλιο που ελέγχει. Τον βλέπει να
αντιγράφει την αντιμεταναστευτική
ρητορεία των φασιστών και να εξα-
πολύει την πιο γενικευμένη επίθεση
κατά των εργατικών δικαιωμάτων.

Η αντιπολίτευση στο Μακρόν δεν
έρχεται από τους φασίστες και τη
δεξιά, αλλά από το εργατικό κίνημα
και την Αριστερά. Η “Ανυπότακτη
Γαλλία” του Μελανσόν που στις
εκλογές είχε μεγαλύτερη άνοδο από
ό,τι η Λεπέν, καλεί σε συγκέντρωση
ενάντια στον Μακρόν το Σάββατο 23
του μήνα, και φαίνεται ότι υπάρχει
συντονισμός και με τα συνδικάτα.

Ο Μακρόν είναι πολιτικά ο πιο
αδύναμος πρόεδρος της 5ης Γαλλι-
κής Δημοκρατίας αλλά ξεκινάει την
πιο μεγάλη επίθεση. Αυτή η αντίφα-
ση είναι ευκαιρία. Η ήττα του θα εί-
ναι τεράστιο πλήγμα για τους οργα-
νωτές της λιτότητας σε όλη την Ευ-
ρώπη.

Νίκος Λούντος

Τ
ο Σάββατο 26 Αυγούστου η διαδήλωση – απάντηση
στις επιθέσεις του ISIS της 17 Αυγούστου μετατράπηκε
σε μια τεράστια επιτυχία για τα κοινωνικά κινήματα και

τους απλούς ανθρώπους στη Βαρκελώνη.

Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε έξαρση
της ισλαμοφοβίας και επανεμφάνιση των φασιστών, οι οποίοι
το τελευταίο διάστημα έχουν αποδυναμωθεί στην Καταλονία.
Η ίδια η διαδήλωση θα μπορούσε να είχε γίνει εφαλτήριο για
την ακροδεξιά και το ρατσισμό, ή και στήριγμα της καταστο-
λής από πλευράς του κράτους. Αυτό για παράδειγμα είχε γί-
νει στη Γαλλία μετά την επίθεση στο Charlie Hebdo.

Υπάρχει ισχυρό προηγούμενο τις δεκαετίες του '80 και του
'90 μετά από επιθέσεις της ΕΤΑ, όταν όλα τα κόμματα, συμ-
περιλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής Αριστεράς, έδωσαν
τη στήριξή τους στη βάναυση κρατική καταστολή απέναντι
στο βασκικό κίνημα.

Η διαδήλωση της Βαρκελώνης καλέστηκε γρήγορα από το
δημοτικό συμβούλιο και μετά στηρίχτηκε από την καταλανική
κυβέρνηση, παρουσιάστηκε αρχικά ως υπέρ της ειρήνης και
της αλληλεγγύης, και γι' αυτό τα κοινωνικά κινήματα είχαν
προσκληθεί να πάρουν ενεργό μέρος. Ωστόσο, όταν ήρθαν
τα νέα ότι η κυβέρνηση της Μαδρίτης και η βασιλική οικογέ-
νεια θα συμμετείχαν, τα πράγματα άλλαξαν. Η Δεξιά και ο βα-
σιλιάς θα ηγούνταν διαδήλωσης εναντια στο μίσος;

Μετά από πίεση της Αριστεράς, ιδιαίτερα του αντικαπιταλι-
στικού δικτύου CUP, οι οργανωτές συμφώνησαν ότι το Λαϊκό
Κόμμα και οι εστεμμένοι δεν θα ηγούνταν της πορείας αλλά
θα συνέχιζαν να έχουν εμφανή παρουσία στο μπροστινό μέ-
ρος. Ήταν μια πρόκληση για την Αριστερά.

Ορισμένοι έλεγαν ότι δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις σε
μια διαδήλωση για τα θύματα της 17ης Αυγούστου. Αλλοι
υποστήριζαν ότι η διαδήλωση αντικειμενικά θα ενίσχυε την
κυβέρνηση και αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν. Ωστόσο η
πλειοψηφική θέση ήταν ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να με-
τατρέψουμε τη διαδήλωση σε αυτό που πρέπει να είναι.
Ήταν μια βδομάδα ασταμάτητης δράσης, με συσκέψεις όλων
των πρωτοβουλιών, συνδικάτων, του αντιπολεμικού, αντιρα-
τσιστικού κινήματος, με την UCFR (Ενότητα ενάντια στο φα-
σισμό και το ρατσισμό) και τα δίκτυα που οργάνωσαν την τε-
ράστια διαδήλωση για τους πρόσφυγες στις 18 Φλεβάρη.

Σχεδόν 200 τέτοια κινήματα συμφώνησαν σε μια δυνατή
διακήρυξη που καταγγέλλει το ρόλο της δεξιάς στον πόλεμο
του Ιράκ -και την κατοχή που έστρωσε το έδαφος για το ISIS-
και της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, στενών φίλων της
σαουδικής μοναρχίας, βαθιά μπλεγμένων στο εμπόριο όπλων

Φτιάχτηκαν ταχύτατα 50 χιλιάδες πικέτες με συνθήματα για
την ειρήνη και ενάντια στην ισλαμοφοβία. Το 24ωρο πριν τη
διαδήλωση, κάθε μισάωρο το ραδιόφωνο έπαιζε τη δήλωση
του Ντέιβιντ Καρβάλα, εκπροσώπου της UCFR που κατάγ-
γελλε την υποκρισία της Δεξιάς και του βασιλιά.

Η διαδήλωση γέμισε με μπλε χρώμα που συμβολίζει τη Με-
σόγειο [και δεν άφησε χώρο για ισπανικές σημαίες]. Ακόμη
και στην κεφαλή της πορείας ο κόσμος είχε πανό ενάντια στο
βασιλιά και ένα τεράστιο με σύνθημα “Οι πολιτικές δικές
τους, οι νεκροί δικοί μας” ήταν διαρκώς ορατό πάνω από τα
κεφάλια των πολιτικών.

Η δεξιά αντέδρασε αντιφατικά. Κυκλοφόρησαν φωτογρα-
φίες παρμένες προσεκτικά ή πειραγμένες με φώτοσοπ, για
να μην φαίνονται ούτε τα ενοχλητικά πανό, ούτε οι σημαίες
για την ανεξαρτησία της Καταλονίας. Από την άλλη επιτέθη-
καν στους οπαδούς της ανεξαρτησίας, λέγοντας ότι καπέλω-
σαν και “πολιτικοποίησαν” την πορεία.

Η όλη επιχείρηση της Δεξιάς, να φέρει το βασιλιά και την
κυβέρνηση στη διαδήλωση ήταν μια απόπειρα να αδυνατίσει
το κίνημα ανεξαρτησίας, αλλά απέτυχε παταγωδώς.

Η διαδήλωση ήταν μαζική νίκη για τα κινήματα και ήττα για
τη δεξιά. Ανοίγει ερωτήματα για την Αριστερά που ελέγχει τη
Δημαρχία και για την καταλανική κυβέρνηση που σε πέντε
βδομάδες οργανώνει το δημοψήφισμα. Αν δεν κατάφεραν να
τα βάλουν με τη Δεξιά και το βασιλιά που θέλησαν να έρθουν
στη διαδήλωση, πώς θα τα βάλουν μαζί τους στις πολύ μεγα-
λύτερες προκλήσεις που ανοίγουν αν τηρήσουν τις υποσχέ-
σεις τους;

Από την άλλη, παρόλο που η διαδήλωση ήταν μαζικά αντι-
ρατσιστική, ξέρουμε πως έχουμε πολλές μάχες μπροστά, η
μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία και το φασισμό θα πρέπει να
συνεχιστεί και να ενταθεί.

Μαρία Ντάντας, μέλος του δικτύου Μarx21 και μία από τις 
οργανώτριες της διαδήλωσης

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ

Ειρήνη, αλληλεγγύη 
και όχι ισλαμοφοβία

ΓΑΛΛΙΑ Aπεργία
Eνάντια στη
«μεταρρύθμιση»
Μακρόν
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Τ
α χέρια ψηλά έχουν
σηκώσει πλέον οι κεν-
τρικοί τραπεζίτες. Στην

καθιερωμένη ετήσια συνάν-
τησή τους στο Jackson Hole
των ΗΠΑ συζήτησαν για τα
πάντα -με μια μοναδική εξαί-
ρεση: τη νομισματική πολιτι-
κή. Η πρώτη και κύρια υπευ-
θυνότητα των κεντρικών
τραπεζών, να θυμίσουμε, εί-
ναι η νομισματική πολιτική.

Αυτή η παράλειψη δεν
ήταν τυχαία. Η παγκόσμια
οικονομία βρίσκεται από το
φθινόπωρο του 2008 στην
"εντατική", διασωληνωμένη
με τα πιεστήρια των κεντρι-
κών τραπεζών και η οικονο-
μία λειτουργεί μόνο χάρη
στα δισεκατομμύρια του
φρεσκοτυπωμένου χρήμα-
τος.

Τι γίνονται όλα αυτά τα λε-
φτά; Η απάντηση είναι τζό-
γος στις μετοχές και τα κάθε
λογής παράγωγά τους. Φυ-
σικά αυτό δεν ονομάζεται
τζόγος στην επίσημη γλώσ-
σα της οικονομίας. Ονομάζε-
ται "άνθηση του χρηματιστη-
ρίου". Ονομάζεται "βελτίωση
του οικονομικού κλίματος".

Αλλά πίσω από τις λέξεις
δεν κρύβονται οι ανησυχίες
ότι αυτά είναι φούσκες που
κινδυνεύουν να σκάσουν ξα-
νά όπως έγινε πριν από δέκα
χρόνια. Γι' αυτό οι κεντρικοί
τραπεζίτες είχαν ξεκινήσει
μια πολιτική ανόδου των επι-
τοκίων για να περιορίσουν
την παροχή φθηνού χρήμα-
τος που τρέφει την κερδο-
σκοπία.

Τώρα, η FED, η κεντρική
τράπεζα των ΗΠΑ καθυστε-
ρεί τις αυξήσεις των επιτο-
κίων που είχε προαναγγείλει.
Η ΕΚΤ παγώνει και αυτή με
τη σειρά της τα σχέδια για
τον τερματισμό της ποσοτι-
κής χαλάρωσης. Αν σταμα-
τήσουμε τη διασωλήνωση
λένε οι κεντρικοί τραπεζίτες,
ο ασθενής θα υποτροπιάσει.
Θα την συνεχίσουμε. Αλλά
μην περιμένετε ότι ο ασθε-
νής θα γίνει καλά. Η νομι-
σματική πολιτική δεν μπορεί
να κάνει πλέον τίποτα άλλο.
Το "ιατρικό συμβούλιο" στο
Jackson Hole σήκωσε τα χέ-
ρια ψηλά.

Μια μαύρη
τρύπα στο
Jackson
Hole

O ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ 

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η άρνηση 
είναι δική τους

τα θύματα 
είναι δικά μας

Ε
νενήντα πέντε δισεκατομμύ-
ρια τόνους νερού "άδειασε"
το πέρασμα της τροπικής κα-

ταιγίδας Χάρβεϊ πάνω από το Χιού-
στον του Τέξας, την τέταρτη πολυ-
πληθέστερη πόλη των ΗΠΑ. Ο απο-
λογισμός: καταστροφή. Οι δρόμοι
μετατράπηκαν σε κανάλια, χιλιάδες
άνθρωποι αναγκάστηκαν να αναζη-
τήσουν καταφύγιο στις ταράτσες και
τις σκεπές των σπιτιών τους. Πενήν-
τα περίπου έχασαν τη ζωή τους. Πά-
νω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους -πολλοί με τις βάρκες
των σωστικών συνεργείων. Πάνω
από 35 χιλιάδες οικογένειες παρα-
μένουν την ώρα που γράφεται αυτό
το κείμενο ακόμα σε σκηνές. 

Κλιματική Αλλαγή

Οι καταιγίδες και οι τυφώνες (σαν
τον Κατρίνα που είχε καταστρέψει
πριν από 12 χρόνια τη Νέα Ορλεά-
νη) είναι φυσικά, μετεωρολογικά
φαινόμενα. Υπήρχαν πάντα. Και θα
συνεχίσουν να υπάρχουν όσο υπάρ-
χουν οι θάλασσες και η ατμόσφαιρα.
Αλλά το μέγεθός του Χάρβεϊ δεν
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη
φύση. Ούτε η συχνότητα αυτών των
"θεομηνιών" οφείλεται αποκλειστικά
και μόνο στη φύση. Η “βιβλική” κα-
ταστροφή που βλέπουμε αυτές τις
μέρες στο Χιούστον δεν θα υπήρχε
χωρίς την υπερθέρμανση του πλα-
νήτη, χωρίς τα αέρια του θερμοκηπί-
ου και την κλιματική αλλαγή.

"Οι τυφώνες τροφοδοτούνται από
τη θερμότητα των ωκεανών", γράφει
η Σάρα Φίχτ από το Ινστιτούτο Γης
του Πανεπιστημίου Κολούμπια.
"Πολλοί επιστήμονες έχουν επισημά-
νει ότι ο Κόλπος του Μεξικού ήταν
θερμότερος από το μέσο όρο αυτή
τη χρονιά. Ο τυφώνας Χάρβει μετα-
σχηματίστηκε γρήγορα από μια τρο-
πική καταιγίδα σε ένα τέρας "κατη-
γορίας 4" καθώς ρουφούσε ενέργεια
από αυτά τα ιδιαίτερα ζεστά νερά.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ζε-
στός αέρας έχει τη δυνατότητα να
συγκρατεί περισσότερο νερό. Πε-
ρισσότερος ατμός σημαίνει περισ-
σότερη βροχή. Για αυτό οι επιστή-
μονες εκτιμούν ότι σε έναν όλο και

θερμότερο κόσμο
θα έχουμε ολοένα
και πιο άγριες βροχοπτώσεις".

Μια αύξηση της θερμοκρασίας
του αέρα κατά ένα βαθμό Κελσίου
έχει σαν αποτέλεσμα μια αύξηση 7%
περίπου στην ποσότητα της υγρα-
σίας που μπορεί να συγκρατήσει. 

Και δεν είναι μόνο αυτό. "Η άνο-
δος της επιφάνειας της θάλασσας
που οφείλεται στην κλιματική αλλα-
γή ξεπερνάει το μισό πόδι (δηλαδή
τα 17 εκατοστά) μέσα στις τελευταί-
ες δεκαετίες", γράφει ο μετεωρολό-
γος Μίκαελ Μαν. "Αυτό σημαίνει ότι
το κύμα της καταιγίδας ήταν μισό
πόδι ψηλότερα από ότι θα ήταν με-
ρικές δεκαετίες πίσω, κάτι που ση-
μαίνει πολύ μεγαλύτερες πλημμύρες
και πολύ μεγαλύτερη καταστροφή".

Η κλιματική αλλαγή είναι υπεύθυ-
νη σύμφωνα με τον Μαν και για τη
μεγάλη διάρκεια της βροχόπτωσης -
η καταιγίδα έμεινε πάνω από το Χι-
ούστον πέντε ολόκληρες μέρες. Αυ-
τή η "καθήλωση" με πολύ ασθενικούς
ανέμους που αλλάζουν συνεχώς κα-
τεύθυνση έχει προβλεφθεί με ακρί-
βεια από τα μετεωρολογικά μοντέλα
που προσπαθούν να μελετήσουν τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

"Εν κατακλείδι", γράφει ο Μαν,
"ενώ δεν μπορούμε να πούμε ότι η
κλιματική αλλαγή 'προκάλεσε' τον
τυφώνα Χάρβεϊ μπορούμε να πούμε
ότι διόγκωσε πολλά από τα χαρα-
κτηριστικά της καταιγίδας αυξάνον-
τας με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο
της καταστροφής και του θανάτου.
Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε τις
επιπτώσεις του τυφώνα Χάρβεϊ".

Τραμπ

Οι επιστήμονες κρούουν εδώ και
δεκαετίες τον "κώδωνα του κινδύνου"
για τις δραματικές επιπτώσεις που
έχει αρχίσει ήδη να έχει και για τη
φύση και για την ανθρώπινη ζωή η
αλλαγή του κλίματος. Οι κυβερνή-
σεις, όμως, ουσιαστικά αδιαφορούν.
Τα αέρια του θερμοκηπίου (που είναι
υπεύθυνα για την υπερθέρμανση του
πλανήτη) είναι άμεσα δεμένα με το
πετρέλαιο (και τα άλλα ορυκτά καύ-
σιμα). Όμως το πετρέλαιο είναι το αί-
μα του καπιταλισμού. Οι "7 αδελφές"
(όπως αποκαλούνται συχνά οι μεγά-

λες πολυεθνικές της ενέργειας) αρ-
νούνταν για χρόνια πεισματικά να πα-
ραδεχτούν ότι η κλιματική αλλαγή εί-
ναι πραγματική. Όλες σχεδόν χρημα-
τοδοτούσαν με εκατομμύρια δολάρια
"ερευνητικά" προγράμματα που "απο-
δείκνυαν" ότι η παρατηρούμενη αύ-
ξηση της θερμοκρασίας της γης δεν
έχει καμιά σχέση με την καύση των
υδρογονανθράκων και την αύξηση
της περιεκτικότητας της ατμόσφαι-
ρας σε διοξείδιο του άνθρακα.

Αυτή η ψευδολογία, όμως, δεν μπο-
ρούσε να κρατήσει για πολύ. Και δεν
κράτησε. Σήμερα μόνο μερικοί γραφι-
κοί "επιστήμονες" αρνούνται πλέον
την κλιματική αλλαγή. Και οι περισσό-
τερες κυβερνήσεις έχουν αναγκαστεί
να αλλάξουν και αυτές στάση. Στα
χαρτιά μόνο φυσικά. Οι διεθνείς δια-
σκέψεις για το κλίμα καταλήγουν σε
κάποια ωραία κείμενα που συνο-
δεύονται από ελάχιστα ως μηδαμινά
μέτρα -τα οποία και καταστρατηγούν-
ται από όλους στη συνέχεια.

Ο Τραμπ και το επιτελείο του ανή-
κουν στους αρνητές της κλιματικής
αλλαγής. Στην προεκλογική του
καμπάνια χαρακτήριζε "μπούρδες"
τις θεωρίες για την κλιματική αλλα-
γή και δήλωνε ότι, αν εκλεγεί, θα
διέλυε την Υπηρεσία Προστασίας
Περιβάλλοντος (ΕΡΑ).

Μέχρι σήμερα δεν έχει τολμήσει να
πραγματοποιήσει την απειλή του. Αλ-
λά αυτό ελάχιστη σημασία έχει. Το
πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να
βάλει στην ηγεσία της ΕΡΑ τον Σκοτ
Προύιτ, τον μέχρι τότε γενικό εισαγ-
γελέα της Οκλαχόμα. Τα "προσόντα"
του για αυτή τη θέση ήταν οι 14 μη-
νύσεις που είχε καταθέσει σαν εισαγ-
γελέας εναντίον της ΕΡΑ για τους πε-
ριβαλλοντικούς περιορισμούς που εί-
χε επιβάλει στη βιομηχανία. 

Το περιβάλλον είχε την "τιμητική"
του στις 100 πρώτες μέρες της δια-
κυβέρνησης του Τραμπ. Σε κανένα
άλλο τομέα δεν επέδειξε η νέα κυ-
βέρνηση τον ίδιο ζήλο που επέδειξε
στο ξήλωμα των νόμων που "εμπόδι-
ζαν" την οικονομική δραστηριότητα
στο όνομα της προστασίας του κλί-
ματος και της φύσης. "Η εξωτερική
πολιτική και η νομοθετική ατζέντα

του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι
ένα μπερδεμένο κουβάρι", έγραφε η
εφημερίδα Los Angeles Times. "Αλ-
λά η επίθεση της κυβέρνησής του
ενάντια στο περιβάλλον προχωράει
με την εμμονή και το ζήλο της Ισπα-
νικής Ιεράς Εξέτασης..."

Τον Ιούνιο οι ΗΠΑ αποχώρησαν
από τη διεθνή "Συμφωνία του Παρι-
σιού για το Κλίμα".

Θύματα οι φτωχοί

Ο Τραμπ υποσχέθηκε άμεση βοή-
θεια ύψους 7,85 δις δολαρίων στην
πόλη του Χιούστον για να καλύψει τις
πρώτες επιτακτικές της ανάγκες. Τις
ανάγκες των πλούσιων εννοείται.
Ένα από τα πρώτα μέτρα που επέβα-
λε η τοπική κυβέρνηση ήταν η απα-
γόρευση της κυκλοφορίας στις μετα-
μεσονύκτιες ώρες -για να αποφευχ-
θούν οι λεηλασίες. Οι αρχές ακόμα
και τώρα που η μισή πόλη είναι κα-
λυμμένη από νερά και χιλιάδες οικο-
γένειες ζούνε σε σκηνές, νοιάζονται
περισσότερο για τις περιουσίες παρά
για τους ανθρώπους. Δεκάδες έχουν
συλληφθεί γιατί προσπάθησαν να πά-
ρουν ένα κομμάτι ψωμί ή ένα ρούχο
για την οικογένειά τους από κάποιο
από τα καταστήματα. 

Λίγες μέρες πριν το ξέσπασμα της
καταιγίδας, η κυβέρνηση του Τέξας
είχε εγκαταστήσει "μπλόκα" στην εί-
σοδο της πόλης που είχαν σαν απο-
στολή να εντοπίζουν και να συλλαμ-
βάνουν (με τελικό σταθμό την απέ-
λαση) τους "παράνομους" μετανά-
στες. Η καταιγίδα γκρέμισε τα σπί-
τια, πλημμύρισε τους δρόμους,
έκλεισε τις συγκοινωνίες και τα σχο-
λεία. Τα μπλόκα, όμως, έμειναν. Οι
"παράνομοι" μετανάστες που θα
βγαίνουν από την πόλη (για να σω-
θούν από το νερό) δεν θα συλλαμ-
βάνονται, δήλωσε η κυβέρνηση. Αλ-
λά φυσικά θα συλληφθούν όταν θα
προσπαθήσουν να γυρίσουν πίσω...

Ο Χάρβεϊ ήταν φυσικό φαινόμενο.
Η καταστροφή που έσπειρε όμως
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο
στην βουλιμία, την αρπακτικότητα
και την απανθρωπιά των πλούσιων
και των ισχυρών. 

Σωτήρης Κοντογιάννης



Η δίκη της ΧΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Ξ
εκίνησε για το φθινόπωρο η
δίκη της Χρυσής Αυγής με
την 176η δικάσιμο (5/9) στο

Εφετείο Αθηνών. Πρώτος μάρτυρας
ο Θ. Πισιμίσης, πρόεδρος του συλ-
λόγου εργαζόμενων Δήμου Χαλαν-
δρίου, ο οποίος μίλησε για τον προ-
πηλακισμό που υπέστη από χρυσαυ-
γίτες το 2014. Χαρακτηριστικά είπε
ότι το τάγμα που βγήκε στη γειτονιά
του Χαλανδρίου για να μοιράσει
φυλλάδια δημιουργούσε κλίμα φό-
βου στους κατοίκους. «Έχουν ταυτί-
σει τη Χρυσή Αυγή με το μαχαίρι»,
εξήγησε. «Η Χρυσή Αυγή δολοφόνη-
σε τον Παύλο Φύσσα. Έχει επιτεθεί,
χτυπήσει, μαχαιρώσει».

Ο ίδιος αντέδρασε στην τραμπού-
κικη κινητοποίηση των χρυσαυγιτών
με αποτέλεσμα να δεχτεί απειλές
όπως «θα σε πατήσουμε, θα σε λιώ-
σουμε κάτω» και «θες να σε ξεκοι-
λιάσουμε;» και δύο γροθιές από ένα
μέλος του τάγματος. Ωστόσο αυτός
που φαινόταν ως επικεφαλής του
τάγματος βιάστηκε να λήξει το περι-
στατικό, πράγμα που ο μάρτυρας
εξήγησε: «Βλέπανε ότι δε φεύγω,
ήρθε και κόσμος. Φοβήθηκαν τον
κόσμο, νιώθανε ότι [οι ίδιοι] δεν εί-
ναι της περιοχής. Μετά τη δολοφο-
νία Φύσσα είχαν αποφασίσει να αλ-
λάξουν τακτική, να μην προκαλέ-
σουν περισσότερο. Στη ΧΑ δεν κά-
νεις ό, τι θέλεις. Δεν ήταν μια απο-
κομμένη στιγμή, εκείνη την περίοδο
είχαν γραμμή λιγότερης βίας».

Στη συνέχεια κατέθεσε ο δήμαρ-
χος Κορίνθου Α. Πνευματικός, για
μια σειρά περιστατικά που έγιναν το

καλοκαίρι του 2012, στα οποία πρω-
τοστάτησε ο τότε βουλευτής Κορίν-
θου με τη ΧΑ, Ε. Μπούκουρας. O
Μπούκουρας, μαζί με τον βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας Κ. Μπαρμπαρού-
ση και τον βουλευτή Μεσσηνίας Δ.
Κουκούτση, ηγήθηκαν, σύμφωνα με
τα λόγια του μάρτυρα «διμοιρίας» ή
«αγήματος της Χρυσής Αυγής» σε
εκδήλωση στα Δερβενάκια. Ο μάρ-
τυρας πιστεύει ότι η παρουσία και η
συγκροτημένη δράση του αγήματος
αυτού γινόταν κάτω από σχεδιασμό,

προσυνεννόηση αλλά και παραγγέλ-
ματα (τα οποία, είπε, πιθανά να τα
έδινε ο ίδιος ο Μπούκουρας), έμοι-
αζε με τη δράση πολλών άλλων ταγ-
μάτων εφόδου της ΧΑ σε όλη την
Ελλάδα. Έχει μάλιστα αναγνωρίσει
σε φωτογραφία από την εκδήλωση
αυτή τον Ρουπακιά.

“Περίεργα πράγματα”

Στη συνέχεια ο μάρτυρας πε-
ριέγραψε μια σειρά άλλα περι-
στατικά στα οποία πρωταγωνι-

στούσε ο Μπούκουρας, με προ-
εξέχουσα την σωματική επίθεση
στον ίδιο. Ο μάρτυρας χαρακτήρι-
σε… «περίεργα πράγματα» το γε-
γονός ότι ενώ είχε τηλεφωνήσει
στην αστυνομία για να καταγγεί-
λει την επίθεση, οι αστυνομικοί
έφτασαν μετά από μισή ώρα για
να του ανακοινώσουν ότι συλλαμ-
βάνεται λόγω μήνυσης σε βάρος
του από τον Μπούκουρα! Παρό-
μοια, το ίδιο τμήμα άφησε να φύ-
γουν χωρίς ίχνος 6 χρυσαυγίτες

τους οποίους ο μάρτυρας είχε
δηλώσει πρόθεση να μηνύσει.

Ωστόσο το πιο χαρακτηριστικό
σημείο της κατάθεσης του μάρτυ-
ρα ήταν η περιγραφή του κλίμα-
τος φόβου που η εγκληματική ορ-
γάνωση είχε προσπαθήσει να
στήσει μέσα στην πόλη της Κορίν-
θου: «Έκαναν τακτικά παρελάσεις
στρατιωτικού τύπου. Με συνθή-
ματα όπως το ‘αίμα τιμή’. Με στο-
λή, παράταξη, υπακοή στα πα-
ραγγέλματα, κοντοστύλιαρα. Σε
κάποια από τις δημόσιες εμφανί-
σεις της έγιναν βιαιοπραγίες,
εξώθησαν μετανάστες στη θά-
λασσα, που έτρεχαν για να σω-
θούν». Αναμενόμενα, η επόμενη
ερώτηση της έδρας ήταν: «είχε
γραφεία στην Κόρινθο η Χρυσή
Αυγή», που πράγματι, είχε.

Τέλος ο μάρτυρας είπε στο
ακροατήριο ότι έχει δει σε βίντεο
τον Μπούκουρα να «δίνει παράγ-
γελμα με έντονο τρόπο, για να
υπακούσουν» στο τάγμα εφόδου
της ΧΑ στην Κόρινθο, καθώς και
ότι οπλοφορεί και αυτός και ένα
άτομο της προσωπικής του φρου-
ράς. Η κατάθεσή του θα ολοκλη-
ρωθεί την Τετάρτη 6/9.

Α.Φ.

“Χρυσή Αυγή σημαίνει μαχαίρι”

Ε
ντυπωσιακό ήταν το πρώτο τριήμερο
της παρουσίας του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου στο 46ο Φεστιβάλ Βιβλίου

στο Ζάππειο με εκατοντάδες κόσμο να επι-
σκέπτεται το περίπτερο του  (νούμερο 120). 

Στην πρώτη θέση των πωλήσεων από το
πρώτο κιόλας τριήμερο είναι το “Ετος ένα
της ρώσικης επανάστασης” του Βίκτορ Σερζ.
Το βιβλίο, που άνοιξε  την χρονιά όπου γιορ-
τάζουμε τα 100 χρόνια της Ρώσικης Επανά-
στασης,  μόλις σε 7 μήνες εξαντλείται και το
ΜΒ προχωράει σε δεύτερη έκδοση.  Δεύτε-
ρο σε πωλήσεις, και μάλιστα πάρα πολύ κον-
τά με το “Έτος ένα”, έρχεται το βιβλίο “Η
Μόσχα του Λένιν” του Αλφρέντ Ροσμέρ.

Η επιτυχία αυτών των εκδόσεων επιβεβαι-
ώνει τη δίψα του αναγνωστικού κοινού για
πολιτική συζήτηση πάνω στα ζητήματα της
ρώσικης επανάστασης. Πώς οδηγηθήκαμε
από την εξέγερση ενάντια στον Τσάρο, στην
εξουσία των Σοβιέτ 10 μήνες μετά; Ποιες
ήταν οι μεγάλες καμπές της επαναστατικής
διαδικασίας;  Τι σήμανε αυτή η αλλαγή για
τη ζωή, τα δικαιώματα, την καθημερινότητα
των εκατομμυρίων εξαθλιωμένων εργατών,
αγροτών και στρατιωτών; Ποιος ήταν ο ρό-

λος του επαναστατικού κόμματος των Μπολ-
σεβίκων; Μεγάλα ερωτήματα που απασχο-
λούν όσους πλησιάζουν το περίπτερό μας

και ανοίγουν τη συζήτηση πάνω στην Οκτω-
βριανή επανάσταση.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε πως οι
διοργανωτές  έχουν προγραμματίσει στον
κεντρικό χώρο  του Φεστιβάλ την Παρα-
σκευή 10 Σεπτέμβρη στις 8:30μμ εκδήλωση
με θέμα «Οκτωβριανή Επανάσταση, 100 χρό-
νια: Διαρκής έμπνευση για συγγραφείς και
κινηματογραφιστές», μια εκδήλωση στην
οποία το ΜΒ προγραμματίζει να παρέμβει. 

Τρίτη σε πωλήσεις έρχεται η νέα  έκδοση
του “Κρατικού Καπιταλισμού στη Ρωσία” του
Τόνι Κλιφ. Πρόκειται για το βιβλίο που εξηγεί
αναλυτικά γιατί η επικράτηση του Στάλιν στη
δεκαετία του 1930 σήμανε την ανατροπή της
επαναστατικής διαδικασίας και την επικρά-

τηση της γραφειοκρατίας ως συλλογικού κα-
πιταλιστή.

Ιδιαίτερα εμφανής είναι η παρουσία του
νεώτερου κοινού. Αρκετοί φοιτητές και μα-
θητές έχουν σταματήσει στο περίπτερό μας
θέλοντας να διαβάσουν βιβλία εισαγωγής
στο Μαρξισμό, ή εκδόσεις πάνω στη ζωή και
τις απόψεις μεγάλων επαναστατών. Τέταρτο
στη λίστα των πωλήσεων βρίσκεται το βιβλίο
του Κρις Χάρμαν “Μαρξισμός Θεωρία και
Πράξη” και ακολουθούν οι βιογραφίες μεγά-
λων επαναστατών όπως η Ρόζα, ο Λένιν, ο
Τρότσκι, ο Τσε.

Το 2018 συμπληρώνονται 50 χρόνια από
το Μάη του '68.  Η έκδοση του ΜΒ σχετικά
με τον Μάη του '68 βρίσκεται στην 5η θέση
των πωλήσεων και μαζί βρίσκεται και “Το Πο-
λυτεχνείο είναι εδώ” σαν το ελληνικό αντί-
στοιχο της μεγάλης έκρηξης στα τέλη της
δεκαετίας του 60.

Τέλος, πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον,
κυρίως των νέων αναγνωστών, για βιβλία πά-
νω στα ζητήματα του ρατσισμού και του φα-
σισμού, όπως “Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό
σήμερα” και ο “Φάκελος Χρυσή Αυγή”.

Κ.Λ.

MAΡΞΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 

Εντυπωσιακό ξεκίνημα 
στο Φεστιβάλ Βιβλίου

Επόμενες δικάσιμοι:

6/9, 12/9, 14/9, 18/9, 20/9
και 28/9 στον Κορυδαλλό.
15/9 και 25/9 στο Εφετείο.

Επιβεβαίωση δράσης τάγματος
εφόδου στην Κόρινθο κατά τη

διάρκεια της κατάθεσης του
δήμαρχου Α. Πνευματικού.

Το περίπτερο του ΜΒ στο νούμερο 120 του Φεστιβάλ
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