ΙΚΑ ΕΒΔ
ΟΔ

ΕΣ ΠΕΡΙ
ΡΙΔ

611

ΕΦΗΜΕ
ΕΣ

ΑΔ
ΟΜ ΙΑΙ

Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

τιµή 2 ευρώ

6 Σεπτέμβρη 2017

www.sekonline.gr

Ο Τσίπρας
μοιράζει χαμόγελα
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Θεσσαλονίκη 2017

8-9 Σεπτέμβρη - Διήμερος ξεσηκωμός
Δ

ιήμερο οργής κι αντίστασης θα είναι αυτό την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.
Το χορό των κινητοποιήσεων ανοίγουν οι εργαζόμενοι 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. Βασική αιχμή της κινητοποίησης θα είναι το αίτημα για
μαζικές προσλήψεις και χρηματοδότηση για την Υγεία.
Η ΠΟΕΔΗΝ, η συνδικαλιστική ομοσπονδία των υγειονομικών, έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 8πμ
έως τις 12 το μεσημέρι για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 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 Μνημόνια και του Συντονιστικού Νοσοκομείων γίνεται η προσπάθεια 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 χρηματοδότηση. Σε συνεδρίασή του το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από πρόταση μελών των Παρεμβάσεων
και του Συντονισμού, συμφώνησε στην προοπτική
απεργιακής κινητοποίησης τη συγκεκριμένη μέρα, πετώντας ωστόσο το μπαλάκι στην ΕΔΟΘ, τη συνδικαλιστική ομοσπονδία του δημοσίου στη Θεσσαλονίκη.

Π

ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30
Αυγούστου στην ΕΔΟΘ, η σύσκεψη
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια για την οργάνωση του αγωνιστικού
διήμερου στην Θεσσαλονίκη στις 8 και 9
Σεπτέμβρη.
Στην εισήγηση από το Συντονισμό ο Τάσος Αναστασιάδης είπε για τις νέες επιθέσεις 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 δίνουν ήδη μια σειρά από μάχες, που πρέπει
να στηρίξουμε και να γενικεύσουμε, δε
χρειάζεται να περιμένουμε την «μεγάλη
επίθεση», όπως έγινε πέρσι με το ασφαλιστικό. Παλεύουμε εδώ και τώρα για μονιμοποίηση, προσλήψεις, να σταματήσουμε
την ιδιωτικοποίηση, το χτύπημα των εργατικών 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 συμφώνησαν ότι έχει μεγάλη σημασία η οργάνωση
του αγωνιστικού διήμερου στις 8 και 9 Σεπτέμβρη με πρώτο σταθμό την απεργιακή
κινητοποίηση των νοσοκομείων στις 8 Σεπτέμβρη.
Ο πρόεδρος του σωματείου του νοσοκομείου Αγ. Δημήτριος, Δημήτρης Μαυρόπουλος 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, Δημήτρης Μπήκας, συμφώνησε ότι πρέπει να
είναι διήμερο αγώνα κι ότι ήδη έχουν πάρει
απόφαση για στάση εργασίας και συμμετοχή και στις 8 Σεπτέμβρη. Χρειάζεται κοινός
αγώνας και με την Υγεία και με τους συμβασιούχους που υπάρχουν παντού.
Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε στο
θέμα των συμβασιούχων, μέσα από τις τοποθετήσεις της Κατερίνας και της Νούλας

Μήνυμα
(συμβασιούχων στο ΨΝΘ), της Πώλας από
το Σωματείο Συμβασιούχων ΕΥΑΘ που παλεύουν 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 συμβασιούχοι 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 πρωτοβουλία των συμβασιούχων του ΨΝΘ να ξεκινήσει καμπάνια για την οργάνωση των
εκατοντάδων συμβασιούχων που δουλεύουν 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 αλληλεγγύης.
Τέλος, αποφασίστηκε η μόνιμη συγκρότηση του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και στη Θεσσαλονίκη για το άπλωμα
των πρωτοβουλιών και την στήριξη των μαχών που υπάρχουν μπροστά μας που ήταν
κοινός τόπος για όλους.
Δύο μέρες αργότερα έγινε στο ΨΝΘ, η
πρώτη συνέλευση της επιτροπής συμβασιούχων που αποφάσισαν την έκδοση καλέσματος προς τους συμβασιούχους, περιοδείες στο ΨΝΘ και στα άλλα νοσοκομεία,
την εγγραφή τους στο σωματείο και τη
συμμετοχή τους στο διήμερο 8 και 9 Σεπτέμβρη.

Νίκος Χατζάρας
Από το Καραβάνι της Υγείας στην Αθήνα, 6/10/16

ΔΣ συλλόγου εργαζομένων
Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Η επόμενη μέρα, το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη, είναι αυτή των μεγάλων πανεργατικών διαδηλώσεων. Ο Τσίπρας ανεβαίνει στη ΔΕΘ έχοντας μόλις κάνει τα παζάρια του με τον Μακρόν και τους γάλλους “επενδυτές”,
για το προχώρημα των ιδιωτικοποιήσεων και των αντεργατικών μέτρων που θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν 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 υπόλοιπη Ελλάδα, θα στέλνουν το δικό τους μήνυμα ενάντια
σε παλιά και νέα μνημόνια.
Η διαδήλωση των εργατικών συνδικάτων είναι καλεσμένη στις 6μμ στο Αγ.Βενιζέλου ενώ πρωτοβουλία
συνδικαλιστών καλεί σε ξεχωριστή συγκέντρωση στην
Καμάρα και το ΠΑΜΕ στην πλ.Αριστοτέλους. Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια καλεί σε προσυγκέντρωση στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγ.Σοφίας 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 Αλεξανδρούπολη 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

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
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H άποψή μας

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

Ο Τσίπρας στην Apivita - νεοφιλελεύθερα φρου-φρου και αρώματα

Ξάνθη

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

Η

υπόσχεση ότι τελικά οι μνημονιακές
θυσίες φέρνουν ανάπτυξη εξελίσσεται σε κεντρικό πολιτικό μοτίβο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (αλλά και της ΝΔ).
Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να προπαγανδίσει αυτή την ιδέα με μια επίσκεψη στην
εταιρεία καλλυντικών Apivita, όπου παρουσίασε την εξαγορά της από την ισπανική εταιρεία Puig ως υπόδειγμα της “νέας επιχειρηματικότητας” που στηρίζει η κυβέρνηση. Με
αυτή την κίνηση, γίνεται η ... Μπαρτσελόνα
του κλάδου της, είπε.
Έχουμε εδώ όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά της προσαρμογής στα παραμύθια του νεοφιλελευθερισμού. Ο Τόνι Μπλερ, που όπως
είναι γνωστό ήταν ο πρωτεργάτης της μετατροπής της σοσιαλδημοκρατίας σε σοσιαλ-

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

Μέτοχος
Τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο νεοφιλελεύθερος “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 πέμπτο από τα μικτά κέρδη μιας χρονιάς. Οι έλληνες ιδιοκτήτες από τη μεριά τους κατοχύρωσαν μια καλή μειοψηφική θέση ως μέτοχοι
της εταιρείας. Και οι μεν και οι δε είναι ευχαριστημένοι.
Αυτού του είδους οι συμφωνίες δεν είναι
κάτι νέο. Με την ένταξη στην ΕΕ και ιδιαίτερα
μετά την καθιέρωση του Ευρώ ως κοινού νομίσματος, πολλοί καπιταλιστές αποφάσισαν ότι
το δόγμα “κάλιο πρώτος στο χωριό παρά δεύτερος στην πόλη” είναι ξεπερασμένο. Καλύτερα μειοψηφικός μέτοχος σε μια πολυεθνική
παρά μεγαλομπακάλης στην Αθήνα.

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

Παρουσίαση στη σελίδα 13
www.socialismfrombelow.gr

Ο Τσίπρας ίσως νομίζει ότι ο κόσμος έχει
ξεχάσει τους αντίστοιχους πανηγυρισμούς
όταν ο Μαρινόπουλος δενόταν με τα Καρφούρ, αλλά οι πιο πολλοί θυμούνται και τις
τότε “αναπτυξιακές” μεγαλοστομίες και την
πρόσφατη κατάληξή τους με τη χρεοκοπία
των σουπερμάρκετ και το σκάνδαλο της φευγάτης περιουσίας των ιδιοκτητών τους στο
εξωτερικό.
Με τέτοια λογική, η κυβέρνηση ελπίζει να
σερβίρει, παραδείγματος χάρη, ότι η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ στα χέρια της γαλλικής
Suez θα την μετατρέψει σε ...Παρί Σεν Ζερμέν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνει τον Τσίπρα μικρομέτοχο στην ατζέντα του Μακρόν.
Αυτή η πορεία έχει προχωρήσει τόσο πολύ
ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλάζει τροπάριο. Ο ηγέτης της ΝΔ που επί δυο χρόνια ζητούσε καθημερινά εκλογές, τώρα διακήρυξε
ότι η πρώτη προϋπόθεση για να έρθουν επενδύσεις είναι η ...πολιτική σταθερότητα και ότι
αυτός θα κάνει πράξη τις μεταρρυθμίσεις
που ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε χωρίς να τις πιστεύει!
Η μόνη δύναμη που μπορεί να σπάσει αυτόν τον φαύλο κύκλο είναι η εργατική αντίσταση. Με τους αγώνες των εργατών τα τελευταία δέκα χρόνια κοντήναμε το δίδυμο
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που έπαιζε αυτό το έργο για δεκαετίες. Όσο κι αν ο Τσίπρας στις 3 Σεπτέμβρη 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 αριστερά και πολύς κόσμος μαζί της ξέρει ότι
ισχύει αυτό που είπε ο Μαρξ: την πρώτη φορά τραγωδία, τη δεύτερη φάρσα.

συγκέντρωση 16/9, κεντρική πλατεία 12μ

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 ΕλληνικούΑργυρούπολης
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

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
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Τ

η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται στη
Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτέμβρη αποφάσισε το γενικό συμβούλιο 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 αφορμή τη συμπλήρωση 4 χρόνων από
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Ωστόσο συμπληρώθηκαν 2 μήνες από την ημέρα που τα μέλη
του ΕΔΟΕΑΠ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας
σε όλα τα ΜΜΕ. Μια απόφαση που
με ευθύνη της συνδικαλιστικής
ηγεσίας, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, παρότι λύση στο ζήτημα χρηματοδότησης του ταμείου επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης
του κλάδου δεν έχει δωθεί. Το αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο των δημοσιογράφων, βρίσκεται στο χείλος
του γκρεμού εξαιτίας της κατάργησης του βασικού του εσόδου, του
Αγγελιόσημου, της εισφοράς δηλαδή που κατέβαλαν οι εργοδότες
από τα διαφημιστικά τους έσοδα.
Ο ΕΔΟΕΑΠ κινδυνεύει να βρεθεί
ξανά στο “κόκκινο” κι άρα χωρίς τη
δυνατότητα για πληρωμή συντάξεων, καθώς στερεύουν αυτό το μήνα
τα χρήματα του δανείου που δόθηκαν μετά την πίεση που έβαλε η
απόφαση της γενικής συνέλευσης
του Ιούλη, για απεργία διαρκείας.
Παρ'όλα αυτά η συνδικαλιστική
ηγεσία –παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ και τη δεξιά– συνεχίζει την αδιέξοδη τακτική των τριμερών συναντήσεων με αφεντικά
και κυβέρνηση, αναβάλοντας διαρκώς την απεργιακή σύγκρουση.
Όχι πολύ καιρό πριν, στις 10 Αυγούστου με άρθρο του στην ΕφΣυν, ο γ.γ της ΕΣΗΕΑ Στ. Καπάκος,
εκλεγμένος με την παράταξη που
πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, έγραφε:
“Οι ενώσεις των εργαζομένων
απευθύνουν δημόσια προειδοποίηση προς τους εργοδότες και την
κυβέρνηση: Το τζάμπα τελείωσε!
Ή δεσμεύονται άμεσα σε ένα νέο
κοινωνικό συμβόλαιο για τη στήριξη της ενημέρωσης και η κυβέρνηση το νομοθετεί, όπως δεσμεύτηκε
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MME Διαδηλώνουμε στη ΔΕΘ
Να συνεχίσουμε με απεργία

Απεργία στα ΜΜΕ, Μάης 2017

στην τριμερή, ή από τις 3 του Σεπτέμβρη οι εργαζόμενοι κατεβαίνουν σε απεργία διαρκείας”. Η 3η
του Σεπτέμβρη πέρασε, συμφέρουσα για τους εργαζόμενους λύση, δεν έχει δοθεί κι αντί για απεργία ορίστηκε νέα τριμερής για αυτή την Τετάρτη, ενώ προγραμματίζεται συνάντηση της συνδικαλιστικής ηγεσίας με τον Τσίπρα στη
Θεσσαλονίκη.
Τα αντικαπιταλιστικά μετωπικά
σχήματα του κλάδου, Μέτωπο για
την Ανατροπή, Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή και Ασύνταχτος Τύπος καταγγέλουν τις ηγεσίες ΕΣΗΕΑ κι ΕΠΗΕΑ ότι βρίσκονται σε συνεννόηση με την εργοδοσία για την
μετατροπή του ΕΔΟΕΑΠ σε επαγγελματικό ταμείο, γεγονός που θα
έχει τεράστιες συνέπειες στις παροχές προς τους ασφαλισμένους
κι όχι μόνο. Καλούν δε, σε κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας το πρωί της Τετάρτης 6/9,
την ώρα της τριμερούς και σε συμμετοχή στις διαδηλώσεις της ΔΕΘ.
Είναι καιρός να σταματήσει η
κωλυσιεργία και να οργανωθεί η
απεργία. Η πίεση από τη μεριά των
εργαζόμενων μπαίνει όταν χρησιμοποιούν τα όπλα τους. Και το πιο
δυνατό από αυτά δεν είναι η ικανότητα των γραφειοκρατών στο παζάρεμα αλλά η δυνατότητα των ερ-

24ωρη απεργία σε όλες τις επιχειρήσεις
εκτύπωσης και διακίνησης εφημερίδων πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι των πρακτορείων
διανομής Τύπου και οι εργαζόμενοι στα πιεστήρια, στις 7 Σεπτέμβρη.
Η απεργία στις 7/9 αποτελεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για τους εργαζόμενους στη διανομή του Τύπου οι οποίοι την περασμένη βδομάδα 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.

γαζόμενων να κατεβάζουν το διακόπτη στα μαγαζιά του κάθε Μαρινάκη, Κυριακόπουλου, Σαββίδη,
Αλαφούζου κλπ.
Άλλωστε, η εφαρμογή της απόφασης για απεργία αυτή τη στιγμή,
χρειάζεται όχι μόνο για να δοθεί
λύση στο ζήτημα του ΕΔΟΕΑΠ, αλλά και για να δοθεί η μάχη για τους
όρους εργασίας στα ΜΜΕ σε μια
κρίσιμη περίοδο. Τα παλιά αφεντικά των ΜΜΕ αφού χρεοκόπησαν
τις επιχειρήσεις τους, τις εγκαταλείπουν για να ρθουν νέα στη θέση
τους και η ανακατάταξη φέρνει νέα
αντεργατικά όργια, με απληρωσιές, απολύσεις, αβεβαιότητα.

Επιθέσεις
Καθημερινά έρχονται νέα παραδείγματα για το τί σημαίνουν οι επιθέσεις 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 δημοσιογράφος του Βήματος. “Αυτό το ποσοστό σε κάποια κομμάτια όπως οι
διοικητικοί είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ταυτόχρονα, ακόμα και οι αποζημιώσεις μας είναι κουτσουρεμένες, για να μη μιλήσουμε για τα

χρωστούμενα δεδουλευμένα. Χρειάζεται 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 πληρώθηκαν 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 τηλεοπτικό σταθμό Star –του εκπροσώπου των καναλαρχών στις τριμερείς συναντήσεις, Κυριακόπουλου– απολύθηκε καρκινοπαθής εργαζόμενος. Αντίστοιχα στον Πήγασο, η νέα εργοδοσία –συνεργασία
Σαββίδη, Μάρη– τρέχει να επανεκδόσει το Έθνος με λιγότερους εργαζόμενους, μειωμένους μισθούς
και συνθήκες γαλέρας.
Κι αυτά είναι μόνο μερικά από τα
δεκάδες παραδείγματα των αντεργατικών 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 δουλειές”, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Σ.Μ.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Απεργία 7 Σεπτέμβρη
Στο κάλεσμά της η Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών καταγγέλει: “Την
επόμενη μέρα που ονειρεύονται τη βλέπουμε
ήδη και στους συναδέλφους της «Ευρώπης»,
που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα, χωρίς δουλειά και απλήρωτοι για δυο μήνες, αλλά
και στους συναδέλφους της «Άργος» που βλέπουν δίπλα τους να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, οι εργολάβοι με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα”.
Η αφίσα της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου

για την απεργία είναι χαρακτηριστική για την κατάσταση στον κλάδο: “Στον Πήγασο 430 άνεργοι
– 5 μήνες απλήρωτοι. Στο ΔΟΛ 450 απολυμένοι
– 8,5 μήνες απλήρωτοι. Στην Ίριδα 160 υποψήφιοι για απόλυση – 4,5 μήνες απλήρωτοι. Στην Ευρώπη 250 υποψήφιοι για απόλυση – 2 μήνες
απλήρωτοι. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Είναι ώρα για αγωνιστική δράση”.Τη συμμετοχή της στην απεργία έχει ανακοινώσει και η
Πανελλήνια Ένωση Λιθογράφων.

ΨΝΘ
Με την απεργιακή κινητοποίηση
των νοσοκομείων στις 8 Σεπτέμβρη
και τη διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 9
Σεπτέμβρη ξεκινάει μια νέα αγωνιστική περίοδος για τους εργαζόμενους.
Πέρυσι η επιτυχία της διαδήλωσης των υγειονομικών μια μέρα
πριν τη ΔΕΘ έδειξε το πόσο απασχολεί τους εργαζόμενους το ζήτημα των ελλείψεων στην Υγεία. Δυστυχώς το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα
και γι'αυτό ετοιμαζόμαστε να βγούμε ξανά μαζικά στο δρόμο. Στο νοσοκομείο μας παρότι η ηγεσία του
σωματείου έχει αργήσει να κινηθεί
για την οργάνωση της διαδήλωσης,
οργανώνουμε από τα κάτω την παρουσία των συναδέλφων στις κινητοποιήσεις.
Συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης, 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 συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ στο νοσοκομείο 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 ανακύκλωση εργαζομένων δεν είναι λύση.
Μαζί με συμβασιούχους που εργάζονται στο ΨΝΘ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη όπου φτιάχτηκε
Επιτροπή Αγώνα με αίτημα τη μονιμοποίησή τους, βγάλαμε προκήρυξη που καλεί στις διαδηλώσεις και
ήδη την Τετάρτη θα γίνει η πρώτη
δράση της Επιτροπής εν όψει του
αγωνιστικού διημέρου. Δεν θα σταματήσουμε στις 9 Σεπτέμβρη. Οργανώνουμε από τώρα την παρέμβασή μας και στα υπόλοιπα νοσοκομεία 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 σύνολο των μνημονιακών μέτρων δεν
αφορούν μόνο τα νοσοκομεία. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το παράδειγμα των εργαζομένων στο
ΚΘΒΕ, που αποφάσισαν στάση εργασίας στις 8/9 και συμμετοχή στη
διαδήλωση μαζί μας. Χρειάζεται η
ΕΔΟΘ να κηρύξει απεργιακή κινητοποίηση για όλο το δημόσιο την
Παρασκευή και να διαδηλώσουμε
ενωτικά το Σάββατο.

Κατερίνα Αβραμίδου
εργαζόμενη Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 5
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ΕΥΑΘ

Τ

ριήμερη απεργία πραγματοποίησαν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην ΕΥΑΘ – από
την Τετάρτη 30/8 ως την Παρασκευή
1/9 και στάση εργασίας την Τρίτη
5/9. Οι συμβασιούχοι της ΕΥΑΘ υπερασπίζονται τις θέσεις εργασίας
τους κόντρα στην απόφαση της διοίκησης της ΕΥΑΘ να τους απολύσει.
“Είμαστε 90 εργαζόμενοι οι οποίοι
για πολλά χρόνια δουλεύουμε ως
συμβασιούχοι”, μας είπε ο Γιώργος
Πλαγιάκος, επικεφαλής των συμβασιούχων της ΕΥΑΘ. “Αποτελούμε το
1/3 των εργαζομένων και δουλεύουμε με τις ίδιες υποχρεώσεις όπως
όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης. Μηχανικοί, χημικοί, τεχνικοί,
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.α, καλύπτουμε βασικές ανάγκες”.
Οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται κατά μέσο όρο εφτά χρόνια
στην ΕΥΑΘ, με τους παλιότερους να
φτάνουν μέχρι τα 13 χρόνια υπηρεσίας. Εδώ και ένα χρόνο η διοίκηση
της ΕΥΑΘ έχει αρνηθεί να ανανεώσει τις συμβάσεις τους δίνοντας
τους παράταση μέχρι αυτό το καλοκαίρι για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός και να έχουν οι
Θεσσαλονικείς νερό και αποχέτευση. Σήμερα οι ενενήντα εργαζόμενοι
βρίσκονται στην δουλειά με ασφαλιστικά 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. Διεκδικούμε την παραμονή μας στη δουλειά και τη μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου”, τονίζει
ο Γιώργος Πλαγιάκος. “Θεωρούμε ότι
το θέμα πρέπει να λυθεί πολιτικά. Η

H Θεσσαλονίκη μας καλεί

Να διαδηλώσουμε

31/8, Απεργιακή συγκέντρωση συμβασιούχων στην ΕΥΑΘ

κυβέρνηση σε συνεργασία με τη διοίκηση 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 Σεπτέμβρη και στάση εργασίας την Τρίτη 5/9 που εκδικάζονται τα ασφαλιστικά 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”.

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 αντιασφαλιστικός νόμος, το πάγωμα των προσλήψεων. 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 Παρασκευή 8 Σεπτέμβρη μαζί με την ΠΟΕΔΗΝ και
48ωρη απεργία το πρώτο δεκαήμερο του
Οκτώβρη. Τελικά αποφασίστηκε η εξουσιοδό-

Συμπαράσταση
Στο πλευρό των απεργών βρέθηκε
ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, δίνοντας το παρών στην απεργιακή συγκέντρωση στις 31/9 μοιράζοντας την ανακοίνωση συμπαράστασης που εξέδωσε.
“Ο κυνισμός της διοίκησης έχει
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο”, καταγγέλει η ανακοίνωση. “Τόσα χρόνια τους χρειαζόταν για να καλύψει
τις ανάγκες του, και δεν τους προσέλαβε σε μόνιμες θέσεις αλλά τους
απασχολούσε με μπλοκάκι. Σήμερα
τους κρατάει στη δουλειά μέχρι να

εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους
που θα έρθουν για να τους αντικαταστήσουν αφού για να μπορεί να
καλύψει στοιχειωδώς τις ανάγκες
που υπάρχουν η ΕΥΑΘ προχωράει
σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Η πραγματικότητα όμως είναι ότι
με βάση το οργανόγραμμα της επιχείρησης οι θέσεις που πρέπει να
καλυφθούν για να μπορεί η ΕΥΑΘ να
προσφέρει τις υπηρεσίες που έχουν
ανάγκη οι κάτοικοι της πόλης, ξεπερνούν 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 περισσότερες προσλήψεις.
Η επίθεση αυτή δεν είναι άσχετη
με τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της
ΕΥΑΘ. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ξεπουλήσει το νερό και ο ιδιώτης που θα αναλάβει
πρέπει να είναι απαλλαγμένος από
τα προβλήματα του τύπου: τι θα γίνει με τους συμβασιούχους εργαζόμενους. Αυτή την βρωμοδουλειά των
απολύσεων αναλαμβάνει να φέρει
εις πέρας η σημερινή διοίκηση Κρεστενίτη 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 πάνω απ’ όλα είναι πρόκληση για το
σωματείο της ΕΥΑΘ. Αν δεν μπορέσει να υπερασπιστεί τους συναδέλφους που για χρόνια δούλευαν δίπλα δίπλα στις ίδιες δουλειές, η μάχη για να υπερασπίσει το δημόσιο
αγαθό του νερού θα γίνει ακόμη πιο
δύσκολη. Είναι crash test για την μάχη της ιδιωτικοποίησης του νερού
και σαν τέτοιο πρέπει να σημάνει
συναγερμό.
Καλούμε πρώτα και κύρια το σωματείο της ΕΥΑΘ να στηρίξει απεργιακά τον αγώνα των συμβασιούχων
για να κρατήσουν τις δουλειές τους.
Καλούμε κάθε σωματείο και συλλογικότητα να βρεθεί στο πλάι τους
για να μην αφήσουμε να χαθούν επιπλέον θέσεις εργασίας και για να
υπερασπίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού”.

και να κλιμακώσουμε
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 μεταθέτοντας ωστόσο την ευθύνη στην ΕΔΟΘ
“από την οποία το Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ ζητάει να
κηρύξει απεργία”.
Ουσιαστικά κάτω από την πίεση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και παρά τις αρχικές
υπεκφυγές των γραφειοκρατών, πάρθηκε η
απόφαση για απεργιακή σύγκρουση. Ωστόσο είναι μια απόφαση ελλειπής καθώς δεν συγκεκριμενοποιήθηκαν 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 οργάνωση των μαχών από τα κάτω άμεσα. Στα νοσοκομεία για παράδειγμα, μέσα στο Σεπτέμβρη
πάνε να φέρουν αντιδραστικές αλλαγές στον

τρόπο εφημερίας των γιατρών και να αλλάξουν τον τρόπο εξέτασης για ειδικότητα. Είναι
κόντρες άμεσες που θα τις ανοίξουμε οργανώνοντας παράλληλα την αντίσταση στα μέτρα
που επιτίθενται στο συνδικαλισμό, διεκδικώντας προσλήψεις, χρηματοδότηση κλπ.
Όσο αφορά το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, 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 δούμε πρώτα την αξιολόγηση και μετά να αποφασίσουμε 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 παραλήρημα, με αφορμή το συνέδριο της Εσθονίας προκαλώντας 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 αναδίπλωση του τύπου “δεν είναι αυτή η θέση της
ΔΑΚΕ” κι “εμείς είμαστε με τον Καραμανλή
που νομιμοποίησε το ΚΚΕ”. Τελικά με πρωτοβουλία 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
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Το εργατικό κίνημα

ΥΠΠΟ Πληρώθηκαν οι συμβασιούχοι του ΤΑΠ

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 Ταμείου να στείλει τα εντάλματα πληρωμής των μισθών του Ιούνη. Ωστόσο
παραμένει ανοιχτό αν μέχρι το τέλος
του Σεπτέμβρη θα έχουν αποπληρωθεί όλες οι οφειλές των δεδουλευμένων τους. Η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε με την κάλυψη του Πανελλήνιου Σωματείου Έκτακτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ το οποίο κάλεσε και
συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά
γραφεία του ΤΑΠ (Πανεπιστημίου 57).
“Το ΤΑΠ είναι ο φορέας που εκμεταλλεύεται τα εισιτήρια και τα πωλητήρια από όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας που ανήκουν στο ΥΠ.ΠΟ. Πρόκειται για έναν
οργανισμό που διαχειρίζεται πάνω
από 80 εκατομμύρια ευρώ. Η σημερινή 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 μιλώντας στην ΕΑ, η ταμίας του ΔΣ του
Σωματείου Έκτακτου Προσωπικού,
Ευγενία Φωτοπούλου.

Μ

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

Παρασκευή 1/9, έξω από τη διοίκηση του ΤΑΠ

Αρχαιολόγοι

“Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από
την διοίκηση του ΤΑΠ. Η παρουσία
μας εκεί έδωσε θάρρος σε πολλούς
από τους συμβασιούχους διοικητικούς να συμμετέχουν και αυτοί στην
απεργία με αποτέλεσμα να σταματήσουν και οι διοικητικές υπηρεσίες του
φορέα”, δήλωσε ο Αντώνης Σκαρπέλης από το ΔΣ του Σωματείου των
Εκτάκτων. “Για χρόνια ήταν πάγια τακτική των διοικήσεων του ΥΠΠΟ να
καθυστερούν τα δεδουλευμένα. Με
σκληρές μάχες τα προηγούμενα χρόνια καταφέραμε να ομαλοποιήσουμε
τις μισθοδοσίες και οι καινούριες
φουρνιές συμβασιούχων να πληρώνονται κανονικά. Στο ΤΑΠ η διοίκηση
συνεχίζει την πολιτική των διαχωρι-

σμών ανάμεσα σε μόνιμους και συμβασιούχους. Σαν σωματείο ζητάμε
αξιοπρέπεια και ισονομία στην εργασία. Απαιτούμε εξασφάλιση των αμοιβών 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 τμήματος της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιήθηκε η
απεργία στην ΕΦΑ Χίου την Πέμπτη
31/8 μετά την απόλυση 6 συμβασιούχων συντηρητών στο έργο της αποκατάστασης της Νέας Μονής. “Σήμερα οι συνάδελφοι πήγαν κανονικά
στη δουλειά παρά το ότι δεν υπάρχει

ΠΟΕ-ΟΤΑ Μήνυση για
τα εργατικά «ατυχήματα»

ηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου
για τα συνεχή θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 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 Αυτοδιοίκησης έχει συμβάλει σημαντικά και η εντατικοποίηση της εργασίας, αφού οι συμβασιούχοι πέφτουν θύματα εκβιασμών και απειλών για την συνέχιση της απασχόλησής τους. Οι Δημοτικές Αρχές εκμεταλλεύονται την απουσία μόνιμου προσωπικού. 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 παραδειγματικές τιμωρίες σε όσους δεν συμμορφώνονται και
να σταματήσουν τα παιχνίδια στις πλάτες και με
το «αίμα» των εργαζομένων προκειμένου να εκχωρηθούν οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 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 εργαζόμενων καθαριότητας που πήραν παράταση
των συμβάσεών τους μέχρι τις 31/3/18 μετά τον
μεγάλο απεργιακό αγώνα του φετινού καλοκαιριού αποφάσισαν οι επίτροποι του ελεγκτικού συ-

νεδρίου σε μια σειρά από νομούς της χώρας.
Για μια ακόμα φορά οι συμβασιούχοι βρίσκονται μπαλάκι στα πολιτικά παιχνίδια της κυβέρνησης 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 διαφορετική 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 κινητοποίηση της ΔΕΘ στις 9/9 αποφάσισε η ΕΕ της
ΠΟΕ-ΟΤΑ καλώντας τα μέλη της να πάρουν μέρος στην μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας στα συνεχή ατυχήματα, στις τεράστιες ελλείψεις μόνιμου προσωπικού που έχουν παραλύσει τις υπηρεσίες των δήμων και έχουν εντατικοποιήσει την εργασία, στις απληρωσιές των συμβασιούχων, έρχονται να προστεθούν και τα ζητήματα 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.

Παναττική στάση εργασίας την
Τρίτη 5/9 από τις 11:30 π.μ. έως τη
λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στις 12μ στην Μπουμπουλίνας 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 ξεπουλήματος του Ελληνικού χωρίς να
έχει προηγηθεί η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου που επανειλημμένως έχει ζητήσει η αρμόδια Εφορεία
Αρχαιοτήτων.
“Παλεύουμε ενάντια στο πραξικόπημα που εκτυλίσσεται αυτές τις μέρες στο Υπουργείο Πολιτισμού για
την παράκαμψη του Αρχαιολογικού
Νόμου και των Εφορειών Αρχαιοτήτων”, αναφέρουν στην ανακοίνωσή
τους οι αρχαιολόγοι ζητώντας την
άμεση απόσυρση του σχεδίου παράκαμψης των αρχαιολογικών μελετών,
που προωθεί η Lamda Developments
LTD του Λάτση με τις μνημονιακές
πλάτες της υπουργού Λ. Κονιόρδου.

Κ.Μ.

ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Με αγωνιστικό τρόπο ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης για
τους εργαζόμενους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με προειδοποιητική στάση εργασίας την Τετάρτη 4/9 από τις 12 μέχρι τη λήξη του ωραρίου.
Είναι εντυπωσιακό ότι χωρίς καμία ιδιαίτερη
προετοιμασία από το Δ.Σ του συλλόγου, οι συνάδελφοι 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 σημαντικό γιατί είναι και το μοναδικό τμήμα που έχει συναλλαγή με το κοινό.
Πέρα από τα πάγια αιτήματα του συλλόγου
όπως το νέο οργανόγραμμα με περιγραφή θέσεων, ο κανονισμός λειτουργίας και οι προσλήψεις,
αυτό που εξόργισε τους συναδέλφους ήταν η στάση της διοίκησης να αποφασίσει, μέσα στον Αύγουστο και όταν οι περισσότεροι συνάδελφοι λείπαμε σε άδειες, ότι μειώνει τον αριθμό των δίωρων
αδειών που δικαιούμαστε να παίρνουμε κάθε μήνα.
Η επιτυχία της στάσης εργασίας βάζει πλέον μεγάλη πίεση πάνω στη διοίκηση να επαναξιολογήσει
την απόφασή της. Αλλά είναι και ένα καλό κρατούμενο 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 προσέγγιση, ότι είμαστε στελέχη. Είμαστε εργαζόμενοι
και όταν δεχόμαστε επίθεση απαντάμε όπως κάνουν πάντα οι εργαζόμενοι: αγωνιστικά, μαζικά,
ενωτικά και ανυποχώρητα.

Τιάνα Ανδρέου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΣΥΛΟΥ
48ωρη
απεργία
Την κήρυξη 48ωρης απεργίας την Τετάρτη 6 και την Πέμπτη 7 Σεπτέμβρη με βασικό αίτημα την άμεση πληρωμή των
δεδουλευμένων για τους συμβασιούχους της Υπηρεσίας
Ασύλου σε όλα τα γραφεία και
τα κλιμάκια της χώρας αποφασίστηκε κατά την διάρκεια της
έκτακτης Γ.Σ. που πραγματοποίησε το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας
Ασύλου στις 30/8. Παράσταση
διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στην πλ. Κλαυθμώνος την
Πέμπτη 7/9 στις 11 π.μ.
“Παρά τις δεσμεύσεις που
λάβαμε από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, μετά τις μαζικές απεργιακές 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 χρόνου. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του σωματείου. Ο προσανατολισμός είναι να κινηθούμε
με δυναμικές κινητοποιήσεις. Είναι σαφές ότι από την μεριά της
κυβέρνησης προέχουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις τόσο στο οικονομικό ζήτημα όσο και στο
συνολικότερο θέμα της διαχείρισης του προσφυγικού. Από την
μεριά μας χρειάζεται να οργανωθούμε για να επιβάλουμε τις
λύσεις μας”, ανέφερε στην ΕΑ ο
Λουκάς Θεοτοκάτος από το ΔΣ
του Σωματείου.

ΜΕΤΡΟ
Στάση
εργασίας
Στάση εργασίας από τις 9μμ
έως τη λήξη της βάρδιας πραγματοποιουν την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτροδηγοί του
μετρό.
Το σωματείο διεκδικεί αναδρομική αναγνώριση των ασφαλιστικών εισφορών για την κατηγορία των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων των
ετών 2001-2011.

Εκπαίδευση
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Μαθητές-Καθηγητές ενωμένοι ενάντια
στις αντιδραστικές “μεταρρυθμίσεις”
Τ
Π

α δημόσια σχολεία ξεκινούν στις 11 Σεπτέμβρη με
τεράστια κενά-ανάγκες σε προσωπικό. Οι ανάγκες
θα καλυφθούν σταδιακά (!) με συμβασιούχους εκπαιδευτικούς-αναπληρωτές και μόνο, που θα απασχοληθούν για μια ακόμα χρονιά με ελαστικές σχέσεις εργασίας 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.

αρά τις μέχρι πρόσφατα υποσχέσεις
για κατάργηση των
Πανελλαδικών εξετάσεων,
το σχέδιο που προτείνει το
Υπουργείο Παιδείας ρίχνει
ακόμη περισσότερα βάρη
στις πλάτες μαθητών και εκπαιδευτικών. Η Εργατική Αλληλεγγύη δίνει το λόγο σε
φωνές που αποκαλύπτουν
την πραγματικότητα πίσω
από τις εξαγγελίες.

«Το σύστημα που προτείνει το Υπουργείο αυτή τη
στιγμή είναι μία από τα ίδια
και μάλιστα τα πολύ παλιά.
Διπλές εξετάσεις στο σχολείο υπήρχαν προ αμνημονεύτων χρόνων. Τα δε τέσσερα μαθήματα υπήρχαν
στο σύστημα των δεσμών.
Πρόκειται για συστήματα
δοκιμασμένα και εντελώς
αποτυχημένα. Αυτά συμβαίνουν όταν το Υπουργείο ξεκινά με την αφετηρία ότι “δε γίνεται” χωρίς εξετάσεις», τόνισε στην Εργατική Αλληλεγγύη 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 αυτός ο στόχος του. Ειδικά αν δει κανείς τα
μαθήματα που έχει περικόψει: μαθήματα
που έδιναν την ευκαιρία σε παιδιά και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν πάνω σε ζητήματα 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 υπεραριθμίες των καθηγητών. Αυτό σημαίνει τα
20.000 κενά της εκπαίδευσης να καλυφθούν από το ήδη υπάρχον προσωπικό.
Παράλληλα, ξεκινάει μια χρονιά με τα
ΕΠΑΛ διαλυμένα. Εδώ στα Χανιά ήδη
έχουν κοπεί αρκετά τμήματα. Με τη διαδικασία της μαθητείας το πράγμα θα γίνει
ακόμα χειρότερο. Ο Περιφερειακός Διευθυντής σύμφωνα με το νέο σχέδιο θα έχει
τη δυνατότητα να αποφασίζει περικοπή
των ολιγομελών τμημάτων.
Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις ‘δημιουργικές 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. Φέτος γίνεται η προσπάθεια να γίνουν υποχρεωτικές, 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 αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο, ενώ το νομοσχέδιο φαίνεται να “καταργεί” αξιολόγηση. Άρα είναι όλα τα μέτωπα ανοιχτά.
Δεν ξέρουμε πού θα “κλειδώσει” όλο αυτό, ο Γαβρόγλου ακόμη και εσωκομματικά
δέχεται έντονες κριτικές.
Αυτό που μένει είναι ότι υπάρχει τρομερή πίεση στα παιδιά. Εξετάσεις στο σχολείο σημαίνει άγχος, διπλές εξετάσεις σημαίνει 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 σχολείο μου στη Β’ Λυκείου είχαμε τη δυνατότητα 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 είχα 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 υπογράψει μνημόνια και έχει φωνάξει τον Μακρόν, που έχει δεσμευτεί από τα πορίσματα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, παρά μόνο μεταρρυθμίσεις αντιδραστικές.
Τα περί κατάργησης των Πανελληνίων
είναι λοιπόν ψέμα. Αυτό που ορίζει ο ΟΟΣΑ είναι περισσότερη εντατικοποίηση. Το
σύστημα - εξεταστικό κέντρο που απαιτείται ωφελεί την παραπαιδεία. Η κυβέρνηση
θα το χτυπούσε καταργώντας τις πανελλήνιες. Αυτό το μοντέλο διπλών εξετάσεων είναι όμως το ίδιο αντιδραστικό. Θα ενταθούν οι ταξικοί φραγμοί μέσα στο σχολείο, η γενική παιδεία θα τελειώνει στην Α’
Λυκείου και θα περιθωριοποιηθούν παιδιά
από την εκπαίδευση. Θα έχουμε μια αισχρή εξειδίκευση που θα οδηγεί στη μονομέρεια 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 εφάμιλλο με αυτές που έγιναν ενάντια στην
τράπεζα θεμάτων. Δεν έχουν να συμβιβαστούν ούτε να επωφεληθούν από αυτές
τις αλλαγές. Η μόνη λύση είναι να παλέψουμε για ένα Ενιαίο Λύκειο, γενικής εκπαίδευσης που θα μορφώνει και δε θα
εξοντώνει τους μαθητές. Η ρώσικη επανάσταση κατάφερε μέσα σε λίγα μόνο χρόνια αυτά που σήμερα, 100 χρόνια μετά,
φαντάζουν άπιαστα όσο είμαστε δεμένοι
με τις ανάγκες της αγοράς».

Αφροδίτη Φράγκου

Γιατί και αυτήν τη χρονιά δε θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί 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 κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (Ιανουάριο και Ιούνιο), που μαζί με το βαθμό απολυτηρίου προσμετρώνται
για την πρόσβαση του αποφοίτου λυκείου σε κάποιο
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το Λύκειο, λοιπόν, παραμένει άμεσα συνδεδεμένο με την εισαγωγή στα ΑΕΙ ΤΕΙ, ενισχύεται η παραπαιδεία και γίνεται σκληρότερο για το σύνολο των μαθητών μας.
Τη στιγμή που οι μαθητές-τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν μέσα σε γενικά σχολεία είναι
χιλιάδες, το υπουργείο ανακοινώνει παράλληλη στήριξη
(δεύτερο εκπαιδευτικό στην τάξη) μόνο για τα μισά περίπου από αυτά, ενώ με νομοθετική παρέμβαση καταργεί ουσιαστικά τη δυνατότητα «σπασίματος» τμημάτων,
όταν σ’ αυτά φοιτούν τέτοιοι μαθητές.
Χιλιάδες προσφυγόπουλα στα στρατόπεδα-καταυλισμούς δε γνωρίζουν πότε θα χτυπήσει το κουδούνι, παρά 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 μεταξικού τύπου παρελάσεις) κρύβεται για μια ακόμα χρονιά, η εφαρμογή της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής, του 4ου μνημονίου που υπέγραψε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Η πολιτική των περικοπών, των ελαστικών 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 μαθητικό και νεολαιίστικο κίνημα, οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι
και συμβασιούχοι, χρειάζεται από κοινού να υπερασπίσουμε το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της μόρφωσης για όλα τα παιδιά, το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή 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

σελ. 8 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1289, 6 Σεπτέμβρη 2017
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 Σεπτέμβρη με εξορμήσεις σε πλατείες, σε
λαϊκές, σε εργατικούς χώρους, στις
εκδηλώσεις που έγιναν στα Λιπάσματα στη Δραπετσώνα. Στη συναυλία των Social Waste το Σάββατο 2/9
δεκάδες κόσμος υπέγραψε το κείμενο υπογραφών της καμπάνιας για να
κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής και άφησε το τηλέφωνό του
ενώ κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στις 16 και 18 Σεπτέμβρη έκανε και το συγκρότημα.
Έχει μεγάλη σημασία ότι φέτος,
πέρα από τις κινητοποιήσεις που θα
γίνουν στον Πειραιά, θα υπάρχει
κεντρικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα που θα πάει στα κεντρικά γραφεία 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 διαδήλωσης των 50.000 ανθρώπων που είχε 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 μετανάστης έπεφτε στα χέρια τους απλά
έβγαινε μαχαιρωμένος. Και δεν ήταν
λίγοι αυτοί. Από το καλοκαίρι του
2012 που μπαίνουν στη Βουλή είχαμε κάθε μέρα 2-3 δολοφονικές επιθέσεις. Εκείνες τις μέρες δεν τολμούσε
άνθρωπος να κάνει πολιτική παρέμβαση. Έκλειναν ολόκληρα τετράγωνα με «περιφρούρηση» και σκοπιές.
Φοβόταν κανείς να δράσει πολιτικά.
Η τρομοκρατία απλωνόταν σε όλους
τους κατοίκους, τους εργαζόμενους
και τη νεολαία μέσα στην καθημερινότητά τους, ακόμη και στο καφενείο. Σκέψου μόνο πώς ξεκίνησε η
δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Σήμερα δεν τους παίρνει να τα κάνουν όλα αυτά. Όλοι οι τοπικοί φορείς, συλλογικότητες, δημοτικό συμβούλιο 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 Πειραιά έχουμε καταφέρει να τους απομονώσουμε. Οι απόπειρες να πραγματοποιήσουν ανοιχτές εκδηλώσεις
έχουν ναυαγήσει, οι δολοφονικές
επιθέσεις έχουν περιοριστεί. Παρα-

Κλείστε τα “Γραφεία” της Χρυσής Αυγής

Ο Πειραιάς στην πρώτη γραμμή
Αντιφασιστική διαδήλωση στη Νίκαια τον Ιούλιο του 2012

Συνέντευξη με
την Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλο
Νίκαιας

μένουν κλειστά τα γραφεία τους στη
Νίκαια όπου κατοικοέδρευε το τάγμα εφόδου που δολοφόνησε τον
Φύσσα, ενώ στον Πειραιά αναγκάστηκαν να μετακομίσουν σε νέα
γραφεία, υποβαθμισμένα σε σχέση
με τα προηγούμενα.
Τι είδους δράση αναπτύξατε;
Η δράση μας πάει πίσω στη δεκαετία του ’90. Το 1996 η Χ.Α άνοιξε τα
πρώτα της γραφεία στον Πειραιά και
αμέσως άρχισαν τα μαχαιρώματα. Είχε 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 ξανά δυναμικά στις γειτονιές του Ρέντη
και της Νίκαιας με ντου σε σπίτια μεταναστών, μαχαιρώματα γύρω στο
2007, την περίοδο που φουσκώνει το
ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη. Υπήρξαν
διαδηλώσεις και στη συνέχεια η συγκρότηση 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 αριστερή γειτονιά με ιστορία αντίστασης
στον φασισμό σε φασιστικό άντρο
τρομοκρατίας. Το Νοέμβρη του 2011
η Χ.Α επιχειρεί την πρώτη της συγκέντρωση στη Νίκαια. Έκαναν «παρελάσεις» ενώ είχαν βάλει στο στόχαστρο 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 αντιφασιστικό 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 συλλαλητήριο, τον Ιούλιο του 2012 μετά την είσοδο της Χ.Α στη Βουλή, όταν όλοι
μίλαγαν για «ένα νόμιμο κόμμα», με
τη συμμετοχή συνδικάτων, τις δημοτικές παρατάξεις, τους μετανάστες,
πολιτικές οργανώσεις. 2000 άτομα
διαδήλωσαν τότε.
Συνεχίσαμε κάνοντας αντισυγκεντρώσεις κάθε φορά που η Χ.Α καλούσε σε συγκέντρωση, με πιο χαρακτηριστική εκείνη τον Δεκέμβρη του
2012 όταν η αστυνομία μας επιτέθηκε και έστειλε δύο αντιφασίστες στο
νοσοκομείο. Τον Μάρτιο του 2012
έγινε το πρώτο μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην πλ. Κοραή
στον Πειραιά. Τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ
και της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά βρέθηκαν αντιμέτωπα
ξανά και ξανά στη Σωτήρος και αλλού με τα τάγματα εφόδου.
Ο Ιούνιος του 2013 βρήκε τους ναζί ταμπουρωμένους στα γραφεία
τους στη Νίκαια με τη στήριξη δεκάδων διμοιριών απέναντι σε ένα ακόμη
αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Η κλιμάκωση των δολοφονικών επιθέσεων
το καλοκαίρι του 2013 ήταν αποτέλεσμα 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 απόφαση να απαγορευτεί ρατσιστική “διανομή τροφίμων” της Χ.Α στη Νίκαια.
Ο μαζικός ξεσηκωμός που ακολούθησε τη δολοφονία Φύσσα δεν θα μπορούσε να έχει υπάρξει χωρίς όλη αυτή τη δράση.
Όσον αφορά στις γειτονιές του
Πειραιά οι νεοναζί δεν κατάφεραν
να κυριαρχήσουν και να μετατρέψουν την εκλογική τους επιτυχία σε
έλεγχο των γειτονιών. Αντίθετα στις
εκλογές που ακολούθησαν ενισχύθηκε 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 ρατσισμό 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 συλλαλητήρια: όπως αυτά της ΠΕΝΕΝ (πέρσι στον Πειραιά), των σωματείων
των Δήμων, των σωματείων των εκπαιδευτικών κ.α στα αντιφασιστικά
συλλαλητήρια και στις συσκέψεις.
Αλλά και στις συγκεκριμένες μάχες:
Στο Κρατικό της Νίκαιας τα σωματεία πέταξαν έξω την Χ.Α όταν πήγε
να κάνει «αιμοδοσίες μόνο για Έλληνες». Πέρσι, στη Νίκαια ήταν οι εργαζόμενοι 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 ρατσισμό. Εκείνη την εποχή γίνονταν

μαζικές επιχειρήσεις σκούπα, χιλιάδες άνθρωποι κατέληγαν στην Αμυγδαλέζα. Οι μετανάστες πρωτοτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις, ήταν
πρωταγωνιστές του αγώνα.
Έτσι πετύχαμε ταυτόχρονα να
απονομιμοποιούμε την Χ.Α ως τάχα
«αντισυστημική» δύναμη και να βάζουμε στο στόχαστρο τον ρατσισμό
και τις διακρίσεις που την θρέφουν.
Στο κέντρο της δράσης μας ήταν βέβαια η νεολαία του Πειραιά. Ακόμη
και πριν τη δολοφονία του Φύσσα,
γίνονταν συναυλίες, υπήρχαν μουσικοί και συγκροτήματα που ήταν
ανοιχτά ενάντια στους φασίστες, πχ
στον Πειραιά στο Πασαλιμάνι είχε
οργανωθεί αντιφασιστικό φεστιβάλ.
Δεν αφήσαμε έξω από την παρέμβασή μας ούτε τους δήμους. Στον Κορυδαλλό δόθηκε, και εξακολουθεί
σε ένα βαθμό, να δίνεται η μάχη της
δίκης της Χ.Α, ο Δήμος έχει πάρει
ενεργά θέση ενάντια στη Χρυσή Αυγή και στήριξε το αίτημα για μεταφορά 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 Κορυδαλλού ένα μεγάλο συλλαλητήριο
όπου τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις, της ΚΕΕΡΦΑ, του ΚΚΕ και άλλων αντιφασιστικών συλλογικοτήτων
πλημμύρισαν το χώρο και στη συνέχεια βρέθηκαν και μέσα στο δικαστήριο. Η ενότητα της αριστεράς έχει
επαναληφθεί αρκετές φορές από τότε και όχι μόνο στη δίκη.
Το Σεπτέμβρη του 2015, όταν οι
ναζί πήγαν να κάνουν προεκλογική
συγκέντρωση στην πλ. Κοραή,
πραγματοποιήσαμε μαζί με το σωματείο της ΠΕΝΕΝ και όλη την Αριστερά του Πειραιά συλλαλητήριο
στον ίδιο χώρο, έχοντας καταλάβει
την πλατεία από το πρωί. Η απόπειρα να κάνουν συγκέντρωση ενάντια
στους πρόσφυγες που διέμεναν στο
λιμάνι δεν πέρασε, παρά την κάλυψη
της αστυνομίας που τους έκανε πλάτες για να επιτίθενται με σιδερόβεργες ακόμη και σε δημοσιογράφους
Πριν λίγους μήνες με επικεφαλής
τον Λαγό επιχείρησαν να συγκεντρώσουν όλες τους τις δυνάμεις στο
Πέραμα έξω από ένα σχολείο με
στόχο να μην αφήσουν τα προσφυγόπουλα να μπουν. Αρχικά οι ίδιοι οι
δάσκαλοι τους εμπόδισαν. Στη συνέχεια ακολούθησε όλη η τοπική κοινωνία. Αμέσως πάρθηκε πρωτοβουλία από όλους τους συλλόγους εκπαιδευτικών και έγινε μαζική κινητοποίηση που εμπόδισε αυτές τις απόπειρες. Η κοινή παρουσία της Αριστεράς ήταν και είναι η καρδιά της
αντιφασιστικής δράσης.
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Κλείστε τα “Γραφεία” της Χρυσής Αυγής

Εξορμήσεις-παρεμβάσεις

Γειτονιές
Τετάρτη 6/9
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Αγ. Αντώνιος 11πμ

Πέμπτη 7/9
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Θέατρο Πέτρας 7.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 7μ

Παρασκευή 8/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου
Φύσσα 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Λαϊκή, οδός Πελοπίδα, Περιστέρι 11πμ
Πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ πλατεία Σουρμένων 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Φεστιβάλ Θεατράκι Ρεματιάς 6.30μμ
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

Μ

Mεγάλες αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και
πορείες διοργανώνονται το Σάββατο 16 Σεπτέμβρη σε όλη την Ελλάδα με κεντρικό αίτημα να κλείσουμε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων και σε όλες τις άλλες πόλεις. Φέτος η επέτειος της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα μετατρέπεται σε μέρα μνήμης
και τιμής, αλλά και απόφασης ότι θα σταματήσουμε τους νεοναζί δολοφόνους από την Ελλάδα μέχρι την Αμερική του Τραμπ.
«Το Σάββατο 2 Σεπτέμβρη έγινε εξόρμηση
της ΚΕΕΡΦΑ στην πλ. Κυψέλης και περιοδεία στην Φωκίωνος Νέγρη με κεντρικό θέμα
το κάλεσμα στο αντιφασιστικό τριήμερο δράσης 16-18/9 στην επέτειο των 4 χρόνων από
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα», μας μεταφέρει ο Γιάννης. «Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση 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 δολοφονημένης Χέδερ Χάγερ γινόταν αμέσως η σύνδεση των δολοφονικών επιθέσεων της Χρυσής
Αυγής με τις αντίστοιχες στο Σάρλοτσβιλ αλλά και τις μεγάλες αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ».

Κυριακή 10/9
Στρατόπεδο προσφύγων
Ελαιώνας 5μμ

Τρίτη 12/9
ΣΥΝΤΑΓΜΑ Μετρό 7μμ

Τετάρτη 13/9
ΣΥΝΤΑΓΜΑ Μετρό 7πμ

Πέμπτη 14/9

Σάββατο 9/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία
11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου, 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Μπουρνάζι
11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος Δεκελείας 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.
Ασίας 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Φεστιβάλ Θεατράκι Ρεματιάς 6.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Φεστιβάλ
Ηράκλεια 8μμ
ΖΑΠΠΕΙΟ Έκθεση Βιβλίου
7μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου

ε εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους,
τζαμιά και γειτονιές συνεχίστηκαν την
περασμένη εβδομάδα οι αντιφασιστικές εξορμήσεις της ΚΕΕΡΦΑ για την επιτυχία
της μεγάλης αντιφασιστικής συγκέντρωσης
και πορείας στις 16/9 στο Σύνταγμα.

και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

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 Περιστερίου 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 Εξαρχείων
16ο ΓΕΛ Αθηνών (Πανόρμου)
8ο ΓΕΛ Αθηνών (Νικοπόλε-

«Όλοι στο Σύνταγμα 16/9»
Αντιφασιστική εξόρμηση οργάνωσαν οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ στον Πειραιά στη Χιπ Χοπ συναυλία που έγινε το Σάββατο 2/9 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ που διοργάνωσε ο Δήμος
Κερατσινίου στον Πολυχώρο των Λιπασμά-

Τετάρτη 6/9

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 Τζαβέλλα
1ο ΓΕΛ Καλλίπολης
1ο ΓΕΛ Κερατσινίου
5ο γυμνάσιο Κερατσινίου

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

Mεγάλη ανταπόκριση
«Μεγάλη ανταπόκριση είχε η
εξόρμηση
της
ΚΕΕΡΦΑ στον πεζόδρομο του Περιστερίου την περασμένη
Παρασκευή», μας είπε ο
Παντελής. «Εργαζόμενοι και νεολαίοι της περιοχής
σταματούσαν να
συζητήσουμε για
το πως θα ξεμπερδέψουμε με τους
νεοναζί και με ποιον τρόπο θα μπουν φυλακή.
Αρκετοί από αυτούς άφησαν τηλέφωνα για να
βοηθήσουν να οργανώσουμε τη συνέχεια. Μάλιστα μαθητές από δύο σχολεία πήραν προκηρύξεις 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».

Σχολές

των στη Δραπετσώνα. «Μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ πραγματοποιήσαμε εξόρμηση στην είσοδο
της συναυλίας με τραπεζάκι και
σημαίες. Υποδεχόμασταν τον κόσμο που ερχόταν στη συναυλία
με σύνθημα “να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής”,
“όλοι στο Σύνταγμα στις 16/9”
και τους καλούσαμε να υπογράψουν στην καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ», μας είπε η Ευγενία. «Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή.
Μέσα σε μία ώρα συγκεντρώθηκαν δεκάδες υπογραφές κυρίως
από νεολαίους, μαθητές, φοιτη-

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
Σύσκεψη
Πρωτοβουλίας
για το κλείσιμο
των γραφείων
της Χρυσής Αυγής

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου,
Ραγκαβή 69,
Αμπελόκηποι
Θέμα: Οργάνωση του
συλλαλητήριου στις 16/9

τές, άνεργους και εργαζόμενους. Δεν
ήταν λίγοι αυτοί που γνώριζαν ήδη για το
συλλαλητήριο, δήλωναν ότι θα συμμετέχουν και άφηναν το τηλέφωνό τους για
να βοηθήσουν στην επιτυχία του. Στη
διάρκεια της συναυλίας, έγινε ανακοίνωση από μέλος του συγκροτήματος Social
Waste για τις 16 και 18/9 που καταχειροκροτήθηκε».
«Την Παρασκευή το πρωί κάναμε εξόρμηση στο Τζαμί της γειτονιάς μας στα
Κάτω Πετράλωνα, μαζί με Πακιστανούς
μετανάστες που είναι μέλη της ΚΕΕΡΦΑ», μας είπε ο Δημήτρης. «Είχε πάρα
πολύ κόσμο γιατί ήταν
μέρα γιορτής για τους
Μουσουλμάνους. Μοιράσαμε την προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ και η
ανταπόκριση ήταν πολύ καλή. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι θα
συμμετέχουν στη συγκέντρωση στις 16/9 μαζί με την Πακιστανική
Κοινότητα που ήταν
πάντα στην πρώτη
γραμμή της μάχης
ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Αυτή την εβδομάδα
οργανώνουμε μαζί
τους εξόρμηση και στα
μαγαζιά των πακιστανών με προκήρυξη στα
ουρντού».
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4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Κείμενα-επιμέλεια: Γιώργος Πίττας

Να κλείσουμε τα “Γραφεία” της Χρυσής Αυγής
Σ

υμπληρώνονται 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σε όλο αυτό το διάστημα έχει γίνει πεποίθηση ότι οι συνδικαλιστικοί αγώνες και οι αγώνες ενάντια στον φασισμό 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 μνήμη 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 συνδικάτο 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 αποζημίωση. 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, βρίσκονται δίπλα στα γραφεία της ΕΡΤ. Αυτά τα γραφεία δεν έχουν θέση σε αυτήν την περιοχή. 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.

Μαζική σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο Αθήνας πραγματοποίησαν την
περασμένη Τετάρτη η ΚΕΕΡΦΑ, η Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γραφείων 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.

Χ

Κοινό
κάλεσμα
«Καλούμε: Το Σάββατο 16 Σεπτέμβρη 2017, στις 6 μ.μ. σε αντιφασιστική συγκέντρωση και διαδήλωση στο Σύνταγμα και σε πορεία από τη Βουλή, στα κεντρικά
γραφεία της ΧΑ στη λεωφόρο Μεσογείων. Τη Δευτέρα 18 Σεπτέμβρη 2017, στις 6 μ.μ. σε συγκέντρωση και πορεία από το μνημείο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Στηρίζουμε τις
δράσεις μνήμης και αγώνα που θα
οργανωθούν από την οικογένεια
του Παύλου Φύσσα, καθώς και
από τοπικούς φορείς στο Κερατσίνι και την ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά για τα 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου. Καλούμε τα
σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και κάθε μαζικό φορέα να
συμμετάσχει ενεργά».
Το κάλεσμα υπογράφουν οι
εξής συλλογικότητες: Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας – Πειραιά, Συντονισμός Σωματείων/Φορέων για το προσφυγικό, ΚΕΕΡΦΑ
- Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή,
Κίνηση “Απελάστε το Ρατσισμό”,
Δίκτυο για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Πακιστανική Κοινότητας Ελλάδας – Η Ενότητα,
ΠΟΣΠΕΡΤ, Πρωτοβουλία για το
κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής Αυγής, Εργατική Λέσχη Κερατσινίου Δραπετσώνας, Κοινωνικό
Ιατρείο-Φαρμακείο Ιλίου, Κοινωνικό Ιατρείο/Φαρμακείο Αλληλεγγύης Κάτω Πατησίων/Αχαρνών
(ΚΙΦΑ Κ. Πατησίων/Αχαρνών). Την
κινητοποίηση στηρίζουν: ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Επιτροπή Δικαιωμάτων Λαϊκής Ενότητας, ΟΝΡΑ-Ανασύνθεση,
ΟΚΔΕ, ΕΕΚ.

ρειάζεται να δούμε τη μεγάλη κινητοποίηση 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 αντιφασιστικού κινήματος να τσακίσουμε
τους νεοναζί. Ο φυρερίσκος Χάιμπαχ,
και οι ομογάλκτοί του που αναθάρρησαν με την εκλογή Τραμπ, το δήλωσε
ξεκάθαρα στο Σάρλοτσβιλ ότι εμπνεόμαστε από τη Χ.Α.
Είναι ένα κάλεσμα που το απευθύνουν μια σειρά από φορείς. Έχουν ενωθεί όλες οι αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές κινήσεις με μιαν απόφαση που
πήραν μέσα στο καλοκαίρι και ήδη καλούν μεγάλα συνδικάτα, όπως η ΑΔΕΔΥ, η ΟΛΜΕ και άλλα.
Έχουμε τρεις βδομάδες μπροστά
μας να κινηθούμε με το πνεύμα που κινήθηκε το αντιφασιστικό κίνημα στις
ΗΠΑ. Οι φασίστες στο Σάρλοτσβιλ πολιορκήθηκαν απομονωμένοι από το αντιφασιστικό 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 γραφεία τους. Για να πούμε όχι στις απελάσεις των προσφύγων και των μετααστών σε συνθήκες που κλιμακώνεται ο
πόλεμος. Να κλείσουν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι καλοδεχούμενοι.
Η 16 Σεπτέμβρη δεν είναι απλά μια
επετειακή διαδήλωση. Να βγούμε σε
κάθε γειτονιά με ντουντούκες, πικετοφορίες, σε κάθε συνδικάτο να υπάρξουν από παντού συμμετοχές. Να παρθούν αποφάσεις σε κάθε δήμο και κοινοτικό συμβούλιο. Να πάμε στα σχολεία
και τις σχολές που ανοίγουν. Στις κοινότητες, αρκετές από αυτές βρίσκονται
και σήμερα εδώ. Αποφάσεις σαν και αυτές που πήρε το Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών του Δήμου Αθήνας που
συμμετέχουν όλες οι κοινότητες ή σαν
της Μουσουλμανικής Κοινότητας Ελλάδας να βγουν παντού.

Έχει εκφραστεί ο αποτροπιασμός όλων για την ύπαρξη
ενός τέτοιου μορφώματος μέσα στην κοινωνία μας. Δυστυχώς είναι άσχημο να το ζούμε
στο δημοτικό συμβούλιο της
Αθήνας, και σαν δημοτική σύμβουλος εκπροσωπώντας την
Ανοιχτή Πόλη, έχουμε το βασανιστήριο να υφιστάμεθα την
παρουσία αυτών των ανθρώπων και το μίσος που κουβαλάνε. Να καταφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σε όλες τις επερχόμενες κινητοποιήσεις

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 φτάσει στα γραφεία της Χ.Α και απαιτεί να
κλείσουν. Και συνεχίζει στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι στις 8μμ στη συναυλία 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.

Στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης ο Σύλλογος Εργαζομένων έχει ήδη αποφασίσει ομόφωνα τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο
στις 16 Σεπτέμβρη. Στα νοσοκομεία έχουν γίνει αντιρατσιστικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις. Η εκδήλωση για τη μέρα της γυναίκας
στο δικό μας το νοσοκομείο είχε με τη βοήθεια της ΚΕΕΡΦΑ συνδιαστεί με τη μέρα της
γυναίκας-μετανάστριας, της γυναίκας-πρόσφυγα. Παλεύουμε για ανοιχτά νοσοκομεία,
για το δικαίωμα στην υγεία και την ασφάλιση
για κάθε μετανάστη, πρόσφυγα, άνεργο και
ανασφάλιστο.

Παναγιώτης Λιαπόπουλος

Βάλια Δημοπούλου, Ανοιχτή Πόλη
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 καθημερινά σκοτώνονται δεκάδες άνθρωποι. Πριν 15 μέρες σκοτώθηκαν 45 παιδάκια, μίλησε κανείς; Όταν γίνεται στην Αγγλία ή τη Γαλλία μιλάνε σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι άνθρωποι 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

Γαβρίλος Κασιμάτης, , γενικός γραμματέας ΠΟΣΠΕΡΤ

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

Στις 16 Σεπτέμβρη και όλες τις ημερομηνίες
που είναι προγραμματισμένες θα είμαστε παρόντες και παρούσες, και από τα δύο εγχειρήματα. Για όσους σήμερα νοσταλγούν τις θηριωδίες του ναζισμού, αντιλαμβανόμαστε ότι
δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Και αντιφασιστικά και αντικαπιταλιστικά, θα είμαστε μαζί
δυνατά στις 16 του μήνα και όποτε χρειαστεί.

Λάμπης Κατσιάπης, Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Φαρμακείο Ν. Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας
και Κατάληψη Λαϊκής Συνέλευσης
Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.

Σ

υγκροτήσαμε την Πρωτοβουλία μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του φοιτητή Λάζαρη 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 συνεχή πηγή δημόσιου κινδύνου που είναι η Χ.Α, που
έχει ως έδρα και χώρο εξορμησης τα τοπικά γραφεία. 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 επίθεση στον Κουσουρή. Σήμερα έχουν κλείσει τα 30
από τα 71 γραφεία της Χ.Α που διατηρούσε τοπικά
στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα υπολειτουργούν.

Eμείς από την
Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών
από την Αφρική
θα συμμετέχουμε όπως πάντα.
Όπως καταλαβαίνετε όταν
βγήκε ο Τραμπ
όλοι οι φασίστες έχουν σηκωθεί. 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 λεσβίες, είναι απειλή για όλους. Να τους πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, να είμαστε όλοι μαζί
σε αυτή τη διαδήλωση και εμείς θα προσπαθήσουμε.
Έχουν πάει στην Αφρική, στους διάφορους
δικτάτορες και κάνουν συμφωνίες για να προχωρήσουν σε απελάσεις, αυτό κάνει η Μέρκελ, που γι’ αυτούς φύγαμε όλοι από την
Αφρική.

Λορέτα Μακόλεϊ,
πρόεδρος Ένωσης Αφρικανών Γυναικών

Στο 7ο Διαμέρισμα οργανώσαμε μια πετυχημένη
τοπική εκδήλωση με τη συμμετοχή των τοπικών
συνδικάτων. Ήταν εκεί το Σωματείο του Αγίου Σάββα, η τοπική ΕΛΜΕ, η ΠΟΣΠΕΡΤ. Περάσαμε το ψήφισμα για να κλείσουν τα γραφεία στο 7ο Διαμέρισμα 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 επιτυχία 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

Στο δήμο μας νοιώσαμε από πολύ κοντά το προσφυγικό ζήτημα μέσα από τη
σύγκρουση δύο κόσμων. Παλέψαμε με
όλες μας τις δυνάμεις να αναδείξουμε τα
ζητήματα που βαραίνουν όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και παγκόσμια όλους μας.
Χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη και
θα υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις κινητοποιήσεις για τα τέσσερα
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. Με αφορμή αυτή τη μαύρη επέτειο 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.

Προφανώς και θα συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στις 16 Σεπτέμβρη με όσους περισσότερους εργαζόμενους από την εταιρία ύδρευσης. Θεωρούμε χρέος μας σαν εργατικό κίνημα να σταθούμε αλληλέγγυοι γιατί ο φασισμός το πρώτο πράγμα που έχει σαν στόχο είναι την
εργατική τάξη. Καταφέραμε μετά από 20 χρόνια να γίνει η πρώτη αντιφασιστική 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

Ο

Τραμπ δίνει αέρα στους φασίστες και την ισλαμοφοβία ενώ στέλνει επιπλέον στρατό στο
Αφγανιστάν και απειλεί το Πακιστάν. Έχουν καταστρέψει 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 σταματήσουμε 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

To αίτημα να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α δικαίως αναδεικνύεται από την πλευρά των διοργανωτών. Τα γραφεία της Χ.Α είναι σφηκοφωλιές δολοφόνων, στη δίκη αυτό έχει αποδεχθεί περίτρανα, 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 περιμένοντας γι’ αυτή. Eίναι η ίδια η κοινωνία που πρέπει να
επιβάλει το κλείσιμο. Κάθε σωματείο, κάθε συλλογικότητα, κάθε δήμος, κάθε θεσμός πρέπει να πάρει απόφαση ότι η Χ.Α είναι ανεπιθύμητη. Αυτό είναι 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 πρόκειται να την εκτελέσει το κράτος και η αστυνομία,
αλλά το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα που θα έχει
και μια καταδικαστική απόφαση. Αυτή η πορεία ξεκινάει με την επιτυχία των συγκεκριμένων αντιφασιστικών κινητοποιήσεων.

Θανάσης Καμπαγιάννης,
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α

Κοινός στόχος
παντού

«Τ

ο αίτημα να κλείσουν τα κεντρικά γραφεία των νεοναζί είναι σημναντικό και για
εμάς στα Δυτικά, στον Ασπρόπυργο και
στο Μενίδι, όπου τα τοπικά γραφεία έχουν λειτουργήσει για δολοφονικές ρατσιστικές επιθέσεις.
Θα κάνουμε όλη την προσπάθεια στις 16 Σεπτέμβρη 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 Δυτικών.
Μαζί με το άνοιγμα των σχολών και των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει και η
παρέμβαση για τις 16 Σεπτέμβρη. «Στο ΤΕΙ κάνουμε κάθε μέρα την προσπάθεια να συμμετέχουμε
σαν σύλλογος σε όλες τις αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές 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 Σεπτέμβρη» είπε η Βασίλεια Χαρλαύτη από το ΤΕΙ Αθήνας.
«Εδώ και ένα χρόνο μαζί με άλλους συντρόφους
συναγωνιστές τρέχουμε, αγωνιζόμαστε τόσο η
ΚΕΕΡΦΑ όσο και διάφορες αντιφασιστικές οργανώσεις να κατέβουν στον τόπο μας» τόνισε ο Κωνσταντίνος Κεβρεκίδης από την Φλώρινα. Καλό είναι
να γίνει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας για να τσακιστεί 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» τόνισε ο Μιχάλης Πέππας από την ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά.
«Η 16 Σεπτέμβρη είναι κρίσιμη και για να πούμε όχι
στις απελάσεις, όπως το είπαν οι Αφγανοί πρόσφυγες στην πρόσφατή τους κινητοποίηση, την ίδια
στιγμή που ο Τραμπ αυξάνει τον στρατό των ΗΠΑ
στο Αφγανιστάν».
«‘Εχουμε μεγάλο πρόβλημα στο Μενίδι με καθημερινές ρατσιστικές φασιστικές επιθέσεις. Χτυπάνε, παίρνουν λεφτά, χτυπάνε με μαχαίρια. Φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας να πάμε για δουλειά. 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 Αλληλεγγύης πολιτικών κρατουμένων σε Τουρκία και Κουρδιστάν που έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας στα
Προπύλαια σαν συμπαράσταση για δύο δασκάλους που βρίσκονται στις φυλακές στην Τουρκία
174 μέρες.
«Οι πρόσφυγες από το στρατόπεδο της Μαλακάσας θα είναι στο συλλαλητήριο στις 16 Σεπτέμβρη.
Ήδη το Σάββατο 2 Σεπτέμβρη θα υπάρχει μεγάλη
συγκέντρωση έξω από το στρατόπεδο της Μαλακάσας με κάλεσμα συλλογικοτήτων όλων των γύρω περιοχών από την Αυλώνα, τη Μαλακάσα, τη
Θήβα και τον Ωρωπό» τόνισε η Αλεξάνδρα Μαρτίνη από την ΚΕΕΡΦΑ Βορείων.

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1289, 6 Σεπτέμβρη 2017

Το αντιρατσιστικό κίνημα

M

εγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Σεπτέμβρη 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 Αύγουστο με τη συμμετοχή συλλογικοτήτων, αντιρατσιστικών οργανώσεων, σωματείων και αγωνιστώντριών από μια σειρά χώρους, ανάμεσά τους η

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/9, Άγαλμα Βενιζέλου
ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, η Δικτύωση Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η ΟΚΔΕ, η ΚΑΡ, το ΨΝΘ, η
ΕΝΙΘ, το σωματείο Δήμου Αμπελοκήπων, το
ΚΘΒΕ κ.α. Πρόκειται να κυκλοφορήσει κοινή αφίσα και προκήρυξη ενώ υπάρχει ανοιχτό κάλεσμα
προς σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, οργανώσεις 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, Χαριλάου, Δυτικά και κέντρο την Τρίτη 12 Σεπτέμβρη,
μια μαζική πικετοφορία-αφισοκόλληση στην Καμάρα την Πέμπτη 14 Σεπτέμβρη στις 7μμ, εξορμήσεις στις σχολές και στα σχολεία, μαζική παρέμβαση της ΚΕΕΡΦΑ και προπαγάνδιση της 16/9
στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, εξορμήσεις στα νοσοκομεία, την ΕΡΤ και άλλους χώρους εργασίας
της πόλης».
Νέα σύσκεψη θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 11
Σεπτέμβρη στο Εργατικό Κέντρο στις 7μμ.

Αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ στη Μαλακάσα

Τ

ο Σάββατο 2/9 αντιπροσωπεία
της ΚΕΕΡΦΑ από τα Βόρεια
πήγε στο στρατόπεδο προσφύγων της Μαλακάσας. Συναντήσαμε πρόσφυγες από το στρατόπεδο και συζητήσαμε μαζί τους τις
συνθήκες που επικρατούν εκεί αλλά
και το πως να οργανώσουμε μαζί
την συμμετοχή τους στην αντιφασιστική διαδήλωση της 16/9.
Το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα
και τα μαθήματα ελληνικών στους
ενήλικες έχουν διακοπεί έχοντας
μειώσει επιπλεόν και τις ώρες παραμονής γιατρού στο στρατόπεδο.
Συγχρόνως ο αριθμός των προσφύγων που έχει μεταφερθεί στην Μαλακάσα 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 χρησημοποιούσαν οι πρόσφυγες για την μετακίνησή τους από και προς το στρατόπεδο μέσα στο καλοκαίρι αφήνοντάς

Τ

ην Τετάρτη 30/8/17 διάφορες
φασιστογκρούπες είχαν ανακοινώσει συγκέντρωση για «την
επέτειο νίκης του Ελληνικού στρατού 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 πραγματοποιήθηκε στην Καλαμαριά, στη
γωνία Φιλικής Εταιρείας και Χανίων. Προσκεκλημένος ομιλητής,
σύμφωνα με ανακοινώσεις, ήταν ο
Νικόλαος Βασιλειάδης επίκουρος
καθηγητής σύγχρονης ιστορίας
στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας!
Την ίδια μέρα εκατοντάδες αντιφασίστες, σαφώς περισσότεροι
από αυτούς, κάλεσαν αντισυγκέντρωση στην Καμάρα προκειμένου
να απαντήσουν έμπρακτα στην μισαλλόδοξη φιέστα που θα λάμβανε χώρα στην πόλη. Στην συγκέντρωση παρευρέθηκε και η ΚΕΕΡ-
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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 περισσότερο απαγορεύοντας σε αλληλέγγυους και συλλογικότητες την εισόδο στον χώρο που διαμένουν δημιουργώντας έτσι συνθήκες δομής
γκέτο.
Είναι προφανές ότι κυβέρνηση και
ΕΕ δυσχεραίνουν συστηματικά τις
συνθήκες διαβίωσης των προσφύ-

γων. Οργή και αγανάκτηση επικρατεί μέσα στο στρατόπεδο με τους
πρόσφυγες να αισθάνονται ότι είναι
“κλεισμένοι σε ζωολογικό κήπο”. Χαρακτηριστικά πρόσφυγας από το Αφγανιστάν μας είπε με παράπονο ότι “φύγαμε
από τον πόλεμο, γλιτώσαμε από το ταξίδι,
δεν πνιγήκαμε στη θάλασσα για να έρθουμε
να ζησουμε έτσι; Στον
πόλεμο πεθαίνεις μια

φορά, εδώ λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα”. Αυτό που ζητάνε είναι δουλειά
και μόρφωση, όχι να κάθονται.
Βασικό τους αίτημα είναι η επαναφορά του λεωφορείου το οποίο
εκτός των άλλων θα μεταφέρει και
τα παιδιά στο σχολείο και ο τερματισμός της απομόνωσής τους.
Η ΚΕΕΡΦΑ το επόμενο διάστημα
θα οργανώσει σύσκεψη με σωματεία, φορείς και συλλογικότητες της
περιοχής ώστε μαζί με τους πρόσφυγες να απαιτήσουμε την επαναφορά του λεωφορείου.
Χρειάζεται το αντιφασιστικό και
αντιρατσιστικό κίνημα να παλέψει
για ανοιχτές πόλεις και να βάλει
φρένο στις απελάσεις.

Δήμητρα Τζάκου

Ραφαήλ Μπελενιώτης.
31/8/2017

Να κλείσουν
τα γραφεία
των νεοναζί

Τ

ην προηγούμενη Τετάρτη
30/8, η Πρωτοβουλία για
το κλείσιμο των γραφείων
της Χρυσής Αυγής των Αμπελοκήπων και η ΚΕΕΡΦΑ κάναμε παρέμβαση στη συνεδρίαση του
Κοινοτικού Συμβουλίου του 6ου
Διαμερίσματος του Δήμου της
Αθήνας. Ζητήσαμε να βγει ψήφισμα 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 μίλησε η εκπαιδευτικός Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας και
εξήγησε ότι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής λειτουργούν σαν άνδρο όπου οργανώνονται δολοφονικές επιθέσεις στην περιοχή,
με τελευταίο θύμα τον Αλέξη Λάζαρη που γλύτωσε από τύχη.

Καλή προσπάθεια
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MOΡΙΑ Π διαμαρτυρίας στην πλατεία Σαπφούς πραγματοορεία στο κέντρο της Μυτιλήνης και συγκέντρωση

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 Αριστοτέλους 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 διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις 1618 Σεπτεμβρίου αλλά και μετέπειτα που πυρετωδώς ετοιμάζονται
πρέπει όλοι να δώσουμε το παρόν
δυναμικά ώστε να μην αφήσουμε
ξένους και ντόπιους υμνητές μαύρων εποχών της ιστορίας να
έχουν θέση στον δημόσιο χώρο
και λόγο.

Κοινοτικά
Συμβούλια
Δήμου Αθήνας

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 σταματήσουν». 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 χορήγησης ασύλου, ενώ πολλοί από αυτούς δεν έχουν ακόμα περάσει από συνέντευξη 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, πάνω 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 προσφύγων 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 ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασύλου να αναγνωρίσουν επιτέλους το Αφγανιστάν
ως εμπόλεμη χώρα.

Υπήρχε πολύ θετική ανταπόκριση. Η πρόεδρος τόνισε ότι
στηρίζει το ψήφισμα και ότι η
Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική
οργάνωση. Αίσθηση προκάλεσε
τοποθέτηση κοινοτικού συμβούλου που τόνισε ότι είναι ξεκάθαρο ότι τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής είναι ορμητήρια επιθέσεων και συμπλήρωσε ότι η “Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των
γραφείων της Χρυσής Αυγής”
κάνει μία πολύ καλή προσπάθεια
με δράσεις και πρωτοβουλίες.
Το ψήφισμα πέρασε με 9 ψήφους 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 βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές κατοίκων και εργαζομένων της περιοχής. Επίσης στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 16/9 έχει καλέσει και το Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών του Δήμου της
Αθήνας. Η πρόταση έχει κατατεθεί και στα επτά κοινοτικά συμβούλια του Δήμου της Αθήνας,
όπου θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις μας και τις επόμενες ημέρες.

Στέλλα Μυρισιώτη

Νέο τεύχος “Σοσιαλισμός από τα Κάτω”

Φ

θινόπωρο οργής και αντίστασης σε όλο
τον κόσμο και σε όλα τα μέτωπα εκτιμά
ότι είναι αυτό που ξεκινάει, το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω που μόλις κυκλοφόρησε (Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 2017, Νο
124). Και δε μένει στην εκτίμηση. Παρουσιάζοντας 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 πολιτικά επιχειρήματα για να το οργανώσουμε.
Οι διακηρύξεις του Αλέξη Τσίπρα για επιστροφή στην ανάπτυξη, τις οποίες ετοιμάζεται
να επαναλάβει στη ΔΕΘ, καταρρίπτονται από
το πρώτο κεντρικό άρθρο. Ο Πάνος Γκαργκάνας αναλύει την οικονομική κατάσταση διεθνώς δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης και εξηγεί γιατί ύστερα «από τόσα χρόνια
και τόσες “ενέσεις ρευστότητας”, η διεθνής οικονομική κατάσταση παραμένει αρρωστημένη,
το φθηνό χρήμα γίνεται τζόγος, οι επενδύσεις
υστερούν, οι ανισότητες μεγαλώνουν. Και οι
συνταγές από τα αστικά επιτελεία εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αυτό που έλεγαν οι παλιοί: “απορία ψάλτου, βηξ”».
Είναι μια κρίσιμη εικόνα απέναντι στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δικαιολογήσει την
προσαρμογή του στις μνημονιακές –κι όχι μόνο- απαιτήσεις. Αυτό όμως που θα καθορίσει
«Το φθινόπωρο του ΣΥΡΙΖΑ», που είναι και ο
τίτλος του άρθρου, είναι η δράση της αριστερής 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 «φοβούνται ότι συνεχίζεται η δυναμική του κόσμου 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 επίδραση που μπορεί να έχει η εμφάνιση μαζικής
κινηματικής αντίστασης στον Τραμπ και στους
νεοναζί φίλους του στις ΗΠΑ».
Η τελευταία παρατήρηση είναι το αντικείμενο του επόμενου κεντρικού άρθρου. Ο αντιφασιστικός ξεσηκωμός στις ΗΠΑ όχι μόνο ενθουσιάζει αλλά και ενισχύει τα κινήματα αντίστασης παντού. Στο άρθρο της «Η κρίση του
Τραμπ δεν είναι μόνο δική του», η Μαρία Στύλλου παρουσιάζει τα μεγάλα οικονομικά, γεωπολιτικά και πολιτικά προβλήματα στην καρδιά
του καπιταλισμού, που εξηγούν την τεράστια
κινηματική έκρηξη μετά τη δολοφονία της Χέδερ 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 “προστατευτισμού”, συγκλονίζουν το αμερικάνικο καπιταλισμό και την ηγετική του θέση στο παγκόσμιο
σύστημα», υποστηρίζει. Και αναδεικνύει τα καθήκοντα της αριστεράς εκεί για να κάνει σκόνη τόσο τις επιθέσεις Τραμπ όσο και το σχέδιο
των φασιστών να συγκροτήσουν ένα ακροδεξιό, 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 Ελλάδα είναι μεγάλη. Αυτό στην ουσία αναδεικνύει και η συνέντευξη με την βουλευτίνα του

Εξοπλισμός

για τις μάχες του φθινόπωρου
Die Linke, Κριστίνε Μπούχολτς, με τίτλο «Το αντιρατσιστικό κίνημα κλειδί για
τις γερμανικές εκλογές».
Όπως τονίζει: «Παντού
όπου προσπαθούν το AfD,
το Pegida, οι Ναζί ή άλλοι
ρατσιστές να οργανώσουν
κάποια εκδήλωση βρίσκονται αντιμέτωποι με μαζικές
διαμαρτυρίες», αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα που βέβαια θάβουν τα ΜΜΕ, όπως ακριβώς έκαναν και με την πρόσφατη διαδήλωση των
80.000 ενάντια στη σύνοδο
των G20 στο Αμβγούργο.
«Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Υπάρχει και
στη Γερμανία μια ανάγκη
κινητοποίησης ενάντια
στον Τραμπ και την άνοδο
ρατσιστικών κομμάτων σαν
το AfD. Το αποτέλεσμα είναι μια αντικαπιταλιστική
διάθεση ιδιαίτερα στους
νέους ανθρώπους. Αυτό
φάνηκε στο Αμβούργο» ,
συνεχίζει, δίνοντάς μας μια
πολύτιμη εικόνα του κόσμου και των αγώνων του
στη χώρα της Μέρκελ.

Διεθνής αντίκτυπος
Με τη σειρά του, και το αντιφασιστικό κίνημα στην Ελλάδα έχει διεθνή αντίκτυπο. Στο
σχετικό άρθρο, ενόψει και των κινητοποιήσεων
για τα τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα, ο Θανάσης Καμπαγιάννης εξηγεί γιατί η
μάχη για «Να κλείσουμε τα γραφεία των Ναζί
δολοφόνων», είναι κεντρική. «Η δίκη της Χρυσής Αυγής έχει συνεισφέρει και ταυτόχρονα
συγκεντρώσει καταλυτικά στοιχεία για το ρόλο
των γραφείων της Χρυσής Αυγής: δεν πρόκειται “απλά” για σχολεία ναζιστικής διαπαιδαγώγησης και στρατολόγησης/μύησης νέων μελών, αλλά ορμητήρια δολοφονικών επιθέσεων», αναφέρει, παρουσιάζοντας δεκάδες τέτοια παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα.
Ο αγώνας των Κούρδων για ανεξάρτητο κράτος μετρά πάνω από έναν αιώνα και βρίσκεται
ξανά στην επικαιρότητα σήμερα. Στο άρθρο
του «Δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδιστάν», 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 έγιναν στη Μέση Ανατολή» από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Εξηγεί επίσης τις ευθύνες που
έχει η κουρδική ηγεσία των Μπαρζανί και Ταλαμπανί, «μια ηγεσία μαθημένη να πουλάει εκδουλεύσεις στους ισχυρούς και πολλές υπο-

σχέσεις στον κόσμο που διψά για ανεξαρτηρία». Και αναδεικνύει τη μόνη προοπτική που
μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τη δικαίωση
των Κούρδων: τον κοινό ξεσηκωμό με το αραβικό, ιρανικό και τουρκικό πεζοδρόμιο.
Τα 100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση είναι 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 εργατική τάξη παλεύει από την αυγή του καπιταλισμού. Έχει κάνει πολλές “εφόδους στον ουρανό”, συγκλονιστικούς αγώνες, μεγάλα κινήματα
και επαναστάσεις. Όμως, ο Κόκκινος Οκτώβρης
ξεχωρίζει, γιατί είναι η έμπρακτη απόδειξη τι
σημαίνει η εργατική τάξη να παίρνει την εξουσία, το τιμόνι της κοινωνίας». Το άρθρο του παρουσιάζει ακριβώς αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία για τη δύναμη των εργατών και των εργατριών 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
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της έκθεσης είναι ότι περιλαμβάνει
ζωντανές εικόνες από τις κινηματικές
και πολιτικές μάχες της εποχής, μέσα
από φωτογραφίες διαδηλώσεων, αφίσες γυναικείων συλλόγων και οργανώσεων, προκηρύξεις, έντυπα, φεμινιστικά περιοδικά της δεκαετίας του ’70 και
του ’80, καφενεία και βιβλιοπωλεία γυναικών. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται συγκεντρωμένη η πληθώρα των γυναικείων οργανώσεων που άρχισαν να
συγκροτούνται μετά τη Χούντα και να
αναλαμβάνουν δράσεις για διεκδικήσεις που αφορούσαν την αλλαγή του
οικογενειακού Δικαίου, την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων, ενάντια στην
υποχρεωτική στράτευση των γυναικών,
για ίσα δικαιώματα στην εργασία, υπέρ
της ειρήνης κλπ». Αυτές τις μάχες παρουσιάζει στη συνέχεια σε ένα εμπνευστικότατο 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 «είναι το αίτημα που το κίνημα και η Αριστερά 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 ξεκαθαρίζει ότι το βασικό εμπόδιο στην
κατοχύρωση των τρανς δικαιωμάτων
είναι το καπιταλιστικό σύστημα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.
Στις σελίδες των βιβλιοκριτικών, η
Λένα Βερδέ παρουσιάζει το βιβλίο «Η
Μόσχα του Λένιν» του Αλφρέντ Ροσμέρ, η Αλεξάνδρα Μαρτίνη τη νέα έκδοση με εισαγωγή του Έρικ Χόμπσμπάουμ «Το Μανιφέστο του Κομουνιστικού Κόμματος» των Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς και
ο Κώστας Πίττας το βιβλίο «Μικρή Ιστορία της
Ρώσικης Επανάστασης» του E.H. Carr.

Λ.Β.

Γράψου συνδρομητής
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Σε όλα
τα μέτωπα
Η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει προσαρμοστεί
πλήρως στην πολιτική «εξόδου» από τα
μνημόνια μέσα από την υλοποίησή τους.
Ετοιμάζει την αποδοχή των μέτρων της τρίτης 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 πηγαίνοντας όλο και πιο δεξιά, πέρα και από τη σοσιαλδημοκρατία. Ούτε καν από τον Τραμπ
δεν παίρνει αποστάσεις παρά την ανοιχτή
στήριξή του για τους φασίστες.

Ό

λο το σχέδιο «εξόδου» στις αγορές και
περάσματος σε «μεταμνημονιακή εποχή»
στηρίζεται στην προσδοκία ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ πάνω από 2%. Πέρα από καθαρά
αντεργατική αυτή η πολιτική είναι και εξωπραγματική. Δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα
της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού, η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει ξανά τις απειλές κερδοσκοπικών κραχ και
μιας νέας ύφεσης χωρίς κανένα από τα ισχυρότερα κέντρα της να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους.

Σ

τις ΗΠΑ, ούτε η πολιτική επιτοκίων της
Fed ούτε οι διακηρύξεις του Τραμπ για
προστατευτισμό δεν έχουν καταφέρει να
ανοίξουν διέξοδο -αντίθετα προκαλούν διχασμό στην κυρίαρχη τάξη και επιτείνουν την
πολιτική κρίση. Η εμφάνιση αντιρατσιστικών
και αντιφασιστικών κινητοποιήσεων είναι μια
ελπιδοφόρα εξέλιξη που ανοίγει δυνατότητες για την Αριστερά διεθνώς.

Σ

την Ευρώπη, η νίκη του Μακρόν στις γαλλικές εκλογές δεν δικαιώνει όσους φαντάζονταν ότι θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά. Η κρίση του “φιλελεύθερου πολιτικού κατεστημένου” συνεχίζεται, η δημοτικότητα του
Μακρόν καταρρέει ραγδαία, η αντεργατική
«μεταρρύθμισή» του συναντάει αντιστάσεις.

Μ

έσα σε αυτό το τοπίο, προχωράμε την
προσπάθεια για ένα φθινόπωρο εργατικής αντίστασης σε όλα τα μέτωπα. Οι διαθέσεις αντίστασης υπάρχουν. Το είδαμε με την
απεργία στους δήμους πριν από το καλοκαίρι αλλά και με την απήχηση των αντιφασιστικών 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 ανησυχούν για τις αριστερές αναζητήσεις του κόσμου και πόσο δυσκολεύονται να τις πισωγυρίσουν παρά την απογοήτευση που φέρνουν
οι συμβιβασμοί του ΣΥΡΙΖΑ.

Η

πρωτοβουλία που πήραμε για να μετατραπεί η κινητοποίηση στη ΔΕΘ
σε διήμερο δράσης 8-9 Σεπτέμβρη είναι
μια καλή αφετηρία. Έχουμε τη δυνατότητα σε πολλούς εργατικούς χώρους και
κλάδους να διευρύνουμε και να γενικεύουμε τις αντιστάσεις. Όχι μόνο στα

Πανελλαδικό συμβούλιο του
Νοσοκομεία αλλά σε όλο το δημόσιο για
προσλήψεις και χρηματοδότηση, στις επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιούνται, ενάντια στις
απολύσεις συμβασιούχων, ενάντια στην επισφάλεια στο εμπόριο, στον επισιτισμό-τουρισμό όπου έγιναν βήματα. Το αίτημα για πανεργατική απεργία ενάντια στην αντισυνδικαλιστική επίθεση της τρίτης αξιολόγησης (σε
συντονισμό με τη Γαλλία) είναι βήμα για σύνδεση και γενίκευση. Μπορούμε να φτάσουμε
σε μια πετυχημένη συνέλευση του Συντονισμού προς το τέλος του επόμενου τρίμηνου.

Η

κινητοποίηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 17 Αυγούστου ενάντια στη δολοφονία της Χέδερ 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 δίκη της Χρυσής Αυγής, οι κινήσεις των προσφύγων, οι μάχες των μεταναστών και οι διεθνείς κινητοποιήσεις ενάντια στους φασίστες
και τις ρατσιστικές επιθέσεις ανοίγουν συνεχώς δυνατότητες για να απλώσουμε την
ΚΕΕΡΦΑ ώστε να φτάσει σε πολλές περισσότερες γειτονιές και σε όλες τις σχολές.

Η

δράση του ΣΕΚ δεν περιορίζεται «μόνο»
στο να είναι η ραχοκοκαλιά για τις καμπάνιες αυτές. Έχουμε ξεχωριστά καθήκοντα
γιατί η επαναστατική αριστερά μπορεί και
πρέπει να είναι ο κορμός για αριστερή εναλλακτική απέναντι στην κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό σημαίνει τρία πράγματα: (α) Ιδεολογική
αντεπίθεση αξιοποιώντας τα 100χρονα της
Οκτωβριανής Επανάστασης (β) Πρωτοβουλίες για την κοινή δράση της Αριστεράς (γ)
Οργανωτική ενίσχυση των πυρήνων και όλου
του κόμματος.

Ε

τοιμάζουμε 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 αυταπατών, είναι απάντηση στις ιδεολογικές επιθέσεις ότι αριστερά σημαίνει Στάλιν και «ολοκληρωτισμό». Μόνο οι επαναστάτες μπορούν
να εξηγήσουν πώς και γιατί χάθηκε η επανάσταση στη Ρωσία και να επιμείνουν στην επικαιρότητα της εργατικής επανάστασης.

Τ

ο ΣΕΚ έχει αρχίσει ήδη να καταγράφεται
ως η ενωτική δύναμη που πρωτοστατεί
στις προσπάθειες για την κοινή δράση της
Αριστεράς. Επιμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πλούσια παράδοση και την
τιμούμε, π.χ. με τα δεκάχρονα από την ίδρυση της ΕΝΑΝΤΙΑ που άνοιξε το δρόμο για
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με αυτόν τον προσανατολισμό 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 προσπαθειών σε όλα αυτά τα μέτωπα. Η ενίσχυση
των τοπικών πυρήνων του ΣΕΚ ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα
αυτά τα καθήκοντα της περιόδου είναι στόχος ρεαλιστικός
και περνάει μέσα από την αξιοποίηση της Εργατικής Αλληλεγγύης μαζί με το Σοσιαλισμός
από τα κάτω που αναβαθμίζεται.

Να οργανώσουμε
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Σεπτέμβρη στην Αθήνα το Πανελλαδικό Συμβούλιο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος με κέντρο τους αγώνες του φθινοπώρου 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 παρεμβάσεις. Σε αυτό το δισέλιδο παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία της εισήγησης
και της συζήτησης που ακολούθησε.

Ο

ι εργατικοί αγώνες και η κλιμάκωσή
τους απέναντι στα μνημόνια, νέα και
παλιά, βρέθηκαν στο κέντρο της συζήτησης
“Η απόπειρα να οργανώσουμε την περασμένη εβδομάδα σύσκεψη του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια ενόψει ΔΕΘ ήταν έκπληξη”, είπε ο Γιάννης Κ., από τη Θεσσαλονίκη, “Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τέσσερα νοσοκομεία, ανάμεσά τους ομάδα συμβασιούχων από το ΨΝΘ που παλεύουν για
μονιμοποίηση, αντιπροσωπεία από το Σωματείο στον Άγιο Δημήτριο που σε κάθε καραβάνι συμμετείχε με πούλμαν, ένας εργαζόμενος από το Θεαγένειο και ένας από το Ιπποκράτειο. Συμμετείχε επίσης εκπρόσωπος
των συμβασιούχων της ΕΥΑΘ που ήταν σε
τριήμερη απεργία γιατί απολύονται και το
Σωματείο δε τους υπερασπίζεται, ο πρόεδρος των εργαζόμενων στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας που έχουν αποφασίσει στάση εργασίας στις 8 Σεπτέμβρη μαζί
με τα νοσοκομεία, εργαζόμενοι από τους δήμους, τον ΟΑΣΘ και άλλους χώρους. Ο ρόλος μας είναι να ενώσουμε τα μέτωπα που
είναι ανοιχτά και να τα μετατρέψουμε σε ένα
μεγάλο κίνημα. Δυο μέρες μετά, έγινε σύσκεψη στο ΨΝΘ με οκτώ από τους εικοσιπέντε συμβασιούχους του χώρου που αποφάσισαν να συμμετέχουν με πανό στις κινητοποιήσεις στις 8 και 9 Σεπτέμβρη, να οργανώσουν εξορμήσεις στο νοσοκομείο τους
και σε άλλα και να προσπαθήσουν να συντονίσουν όλους τους συμβασιούχους των νοσοκομείων”.
“Η ένταξή μου στο ΣΕΚ με βοήθησε να
ανοίξω οργανωμένα την πολιτική συζήτηση
στο χώρο δουλειάς μου, τη ΔΕΣΦΑ, που επικρατεί συνδικαλιστικό σκοτάδι”, είπε ο Γιώργος Φ., από τα Πετράλωνα, “Κατάφερα να
έχω απήχηση σε αυτή την προσπάθεια, σπάζοντας την εικόνα των συναδέλφων ότι όλα
είναι μαύρα. Η Εργατική Αλληλεγγύη μπήκε
στη ΔΕΣΦΑ και αυτή είναι η μαγιά για τη συνέχεια. Η σύνδεση με το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα δεν είναι εύκολη αλλά
έχει ξεκινήσει”.
“Η οργάνωση των μαχών σήμερα είναι σημαντική απέναντι στην προσπάθεια να τσακίσουν τις συλλογικότητες μέσα στους χώρους 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 χώρους παίζει τεράστιο ρόλο. Μετά την εκδήλωση 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 άλλαξαν στάση σχετικά με την εφημερίδα και το
περιοδικό μας. Ο Σεπτέμβρης είναι ευκαιρία
να ριζώσουμε ακόμα περισσότερο με ανοιχτή 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 φύλαξης βλαστοκυττάρων, μία πρωτοποριακή
ιατρική πρακτική που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 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 επενδύσει εκεί τα χρήματά τους. Όταν μιλάμε για
κρατικοποιήσεις είναι ανάγκη να το γενικεύσουμε στην ιδιωτική υγεία και να το συνδέσουμε με τις μάχες των εργαζόμενων στον
κλάδο που δε σταμάτησαν όλο το καλοκαίρι,
με επαναλαβανόμενες στάσεις στην κλινική
Euromedica στο Βύρωνα και 11ήμερη απεργία 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 μεγάλο σταθμό τη διαδήλωση στις 16 Σεπτέμβρη στάθηκαν μια σειρά σύντροφοι και
συντρόφισσες.
“Οι εξορμήσεις μετά τις διακοπές σε πλατείες και εργατικούς χώρους έδειξαν ότι ο
κόσμος αναγνωρίζει την κατρακύλα ΣΥΡΙΖΑ
και διψά για δράση”, είπε η Αλεξάνδρα Μ.,
από τα Βόρεια Αθήνας, “Χτες επισκεφτήκαμε το στρατόπεδο στην Μαλακάσα για να
οργανώσουμε τη συμμετοχή των προσφύγων στις 16/9. Δεν είναι εύκολη διαδικασία,
μιλάμε πλέον για κλειστές φυλακές, αλλά οι
πρόσφυγες βάζουν τον εαυτό τους να οργανώσουν μαζί μας για να έρθουν με λεωφορεία κι όλες τις επόμενες βδομάδες θα γίνουν μοιράσματα μέσα στο στρατόπεδο. Συνεργαζόμαστε με την Πρωτοβουλία των Αλληλέγγυων της Μαλακάσας, την πρωτοβουλία της Θήβας, τους μετανάστες στον Αυλώνα, έχουμε μάζεμα αυτή τη βδομάδα για να
οργανώσουμε τα βήματα. Χρειαζόμαστε μεγάλες τοπικές ΚΕΕΡΦΑ παντού, μπορούμε
να μεγαλώσουμε τους πυρήνες μας, μπορούμε 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
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ΚΕΕΡΦΑ και οι πυρήνες μας να μεγαλώσουν;”,
είπε η Λίλιαν Μ., από τα Δυτικά Αθήνας, “Μπορούμε να απαντήσουμε θετικά αν θυμηθούμε
τη μάχη που δώσαμε ενάντια στις ρατσιστικές
επιθέσεις στον Ασπρόπυργο. Οι τελευταίες
εξορμήσεις μας ήταν δείγμα για τις δυνατότητες, συμμετείχε μαζί μας σε αυτές ανένταχτος
κόσμος και η ανταπόκριση ήταν μεγάλη ιδιαίτερα 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 είμαστε ηγεσία στα κινήματα. Αυτό δε σημαίνει
ακρίδα από καμπάνια σε καμπάνια, αλλά συστηματικότητα κάθε βδομάδα με την εφημερίδα, το περιοδικό και νέα μέλη”.
“Στην περιοχή μας η αντιφασιστική μάχη συνοδεύτηκε το προηγούμενο διάστημα από την
επίθεση φασιστών στους Ρομά και εναντίον δικής μας εξόρμησης”, περιέγραψε η Μαρία Π.,
από το Μενίδι, “Η απάντηση έδειξε ένα αντιφασιστικό Μενίδι. Παρόλο που δεν είμαστε τόσο δυνατοί και έχουμε να παλέψουμε τη φτώχεια και την υποβάθμιση που ανοίγουν το δρόμο στους φασίστες, όταν αυτοί προσπάθησαν
να καπηλευτούν την κατάσταση, οι ίδιοι οι κάτοικοι τους πήραν με τις πέτρες και έψαχαν
καταφύγιο πίσω από τους μπάτσους. Ακολούθησε 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 βάρος 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 οργάνωσή της έφερε εκτίναξη του δυναμικού

μας με τον τρόπο που δουλέψαμε και τις ενιαιομετωπικές συμμαχίες που ανοίξαμε. Έτσι
καταφέραμε να βάλουμε τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία στη συνέχεια και να πετάξουμε
έξω τους φασίστες. Πατώντας σε αυτή την εμπειρία, 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 Πειραιά. 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 υπαρκτός, 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 απευθυνθούμε σε όλους, ΚΚΕ, ΛΑΕ, τοπικούς συλλόγους 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 Πανόρμου μέσα στο καλοκαίρι έκανε πάταγο.
Έτσι πέρασε η απόφαση στο δημοτικό διαμέρισμα. 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 παρέμβαση στο Ιπποκράτειο, με περισσότερες
σχέσεις με απεργούς από τους δήμους και τις

καμπάνιες που έχουμε ανοίξει”, είπε η Κατερίνα Σ., από τα Νότια Αθήνας, “Το στοίχημα είναι 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 ανοιχτά, να αξιοποιούν τα θέματα συζήτησης και
τα βιβλία μας, ιδιαίτερα για τη ρώσικη επανάσταση”.
“Τις ιδεολογικές μάχες που δίνουμε μπορούμε να τις κερδίζουμε με τα βιβλία μας”, είπε ο Κώστας Λ., από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, “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 σελίδων 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 λειτουργούν τα σοβιέτ», «Η Μόσχα του Λένιν»
που ακολούθησε”.
“Υπάρχει συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να αποκοιμήσει τις αντιστάσεις. Στην περίπτωση της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας το έχει πετύχει και η απάντηση πολλών δυνάμεων της αριστεράς είναι ο
σεχταρισμός”, είπε ο Γιώργος Π., από την Εργατική 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 συνεργαζόμαστε με κανέναν. Αυτά έσπασαν με
τις πρωτοβουλίες μας παρόλο που ήμασταν
πολύ μικρότεροι. Δεν μείναμε στις καταγγε-

λίες αλλά οργανώσαμε το αντικαπιταλιστικό κίνημα, το αντιπολεμικό κίνημα, το ΕΚΦ, τις φοιτητικές καταλήψεις στη συνέχεια. Έτσι χτίσαμε την ενότητα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, 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 στιγμή”.
“Οι μάχες συνεχίζονται με τη ΔΕΘ και τις
16/9 και η διάθεση του κόσμου είναι να οργανώνει και να συνδέει τα εργατικά με τα αντιφασιστικά 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 παραδείγματα 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 διάστημα, όπως στις 18 Μάρτη. Κάναμε σύσκεψη
της ΚΕΕΡΦΑ την Παρασκευή που κινητοποίησε 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 φοιτήτριες.

“Σα σήμερα ένα χρόνο πριν αγόρασα για
πρώτη φορά την Εργατική Αλληλεγγύη, σήμερα θα σας πω πως οργανώνουμε το ΤΕΙ Αθήνας”, είπε η Βασίλεια Χ., “Ξεκινήσαμε ήδη με
αφισοκόλληση, ανακοινώσεις σε εξετάσεις και
περιοδεία με την εφημερίδα σε διοικητικούς
και γραμματείες. Από Δευτέρα θα αναρτήσουμε πανό και θα οργανώσουμε εξορμήσεις. Μέσα ένα χρόνο είμαστε μια ομάδα 12 ατόμων
στο ΤΕΙ κι έτσι προχωράμε και δυναμώνουμε
στις σχολές”.
“Στη σχολή ξεκινάμε την οργάνωση των μαχών με παρεμβάσεις στις εξετάσεις και τα τμήματα για το πώς θα παλέψουμε την διάλυση
της εκπαίδευσης και σε σύνδεση με το κίνημα
στην Αμερική”, είπε ο Μηνάς Χ., από τη Φιλοφοσική 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 αντιφασίστες και αμέσως έρχονται να πάρουν υλικά και
να ενημερωθούν για την ΚΕΕΡΦΑ. Στην προσπάθεια να σταματήσουν τις αφισοκολλήσεις
στη σχολή, μας υποστήριξαν οι φοιτητές που
μας γνωρίζουν από τις εξορμήσεις. Προσπαθούν να διώξουν την πολιτικοποίηση από τα
πανεπιστήμια αλλά δεν το πετυχαίνουν. Πιάνοντας τώρα ξανά τη σκυτάλη, θα οργανώσουμε τις 16/9 ανοίγοντας τη συζήτηση για το αν
πραγματικά μπορούμε να κλείσουμε τα γραφεία της ΧΑ. Ξεκινάμε από Δευτέρα με αφίσες,
πανό και εξορμήσεις”.
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Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Καλαμαριά
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΝΙΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

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

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

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

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

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

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

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

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

ΞΑΝΘΗ

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

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

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

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

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

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

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

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

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ

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

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

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

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

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

ΙΛΙΟΝ

ΙΛΙΣΙΑ

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

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

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

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

ΑΙΓΑΛΕΩ

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

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

εργατικη αλληλεγγυη
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 7/9

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

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

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

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

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

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/9 Αίθριο 3μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

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

Άγαλμα Βενιζέλου 12μες

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9 Αίθριο 2μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

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

Εξορμήσεις με την

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

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

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

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

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ - ΚΑΜΑΡΑ

Στις σχολές

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

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

Κλείστε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
Πώς οργανώνουμε τη διαδήλωση στις 16/9

ΝΟΠΕ-ΕΜΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ

Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/9
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 7μμ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για
ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο
σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά
στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοι νωνικού πλούτου και προγραμματίσουν
την παραγωγή και τη διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή
δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός
δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Tο κοι νοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουρ -

γεί για να προστατεύει τα συμφέροντα
της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη θα
χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο στην άμεση δημοκρατία, στα συμβού λια αντιπροσώπων απ' τους χώρους δου λειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό
σε μια χώρα" ή
"σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι
ακόμα και μια νικηφόρα εργατική σοσια λιστική επανάσταση όπως ο Oκτώβρης
του 1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ σει σε
απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ με τά την επικράτηση του σταλινισμού, της
Kίνας και των άλλων ανατολικών χωρών
ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική
ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο

χωρίς διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας,
θρησκείας, φύλου, φυλής ή σεξουαλικής
προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην
ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που
θα τσακίσει τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό
είναι η ενότητα της εργατικής τάξης σε
διεθνή κλίμακα από τη Nέα Yόρκη ως τη
Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού,
ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που
απειλεί να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία της “δικής μας” άρχουσας τάξης
υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και
Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των
μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδο-

νία και στα μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον εαυτό της και όλους τους κατα πιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να κερδηθούν όλα τα κομμάτια
της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα.
Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς
αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίλη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ'
όπου και αν προέρχεται.
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70 χρόνια από τη διαγραφή του

Η

λαούς, πάντα οι λαοί τόσο του νικητού όσο
και του νικημένου βγαίνουν και οι δύο νικημένοι 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 κάνει μια από τις κεντρικές εισηγήσεις που
αφορούσαν το κίνημα των Παλαιών Πολεμιστών, τον Ιούνη είχε αντιπροσωπεύσει το
κόμμα στο 5ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής
Διεθνούς και παράλληλα είχε αναλάβει τη διεύθυνση του θεωρητικού-πολιτικού του περιοδικού, της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης.
Συνεπώς, δεν ήταν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Πουλιόπουλος εκλέγεται γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ στο Τρίτο Έκτακτο
Συνέδριό του τον Νοέμβρη του 1924 (τότε
το ΣΕΚΕ μετονομάστηκε σε ΚΚΕ).

διαγραφή του Παντελή Πουλιόπουλου από το ΚΚΕ, που ανακοινώθηκε στις 25 Σεπτέμβρη του
1927, ήταν ένα σημείο καμπής
για την πορεία της Αριστεράς. Σηματοδότησε την επικράτηση του σταλινικού μηχανισμού στο κόμμα, η οποία ολοκληρώθηκε
τους επόμενους μήνες με τη διαγραφή εκατοντάδων μελών και ολόκληρων τοπικών
οργανώσεων. Οι συνέπειες ήταν τεράστιες.
Ο Παντελής Πουλιόπουλος ήταν πρωτεργάτης της προσπάθειας να χτιστεί επαναστατικό κόμμα στην Ελλάδα. Γεννημένος το
1900 στη Θήβα, το 1920 βρέθηκε επιστρατευμένος στο μέτωπο της Μικράς Ασίας.
Για τους εργάτες και τους αγρότες ο πόλεμος 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 επιστρατευμένοι απεργοί κατέληγαν στην Μικρά
Ασία –όπως έγινε με εκατοντάδες σιδηροδρομικούς 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 Ρωσία από τον πόλεμο. Είναι μια φράση παρμένη από το μανιφέστο «η φωνή των στρατιωτών του μετώπου» που δημοσίευσε η
εφημερίδα Εργατικός Αγώνας τον Οκτώβρη
του 1920. Συγγραφέας ο Πουλιόπουλος.
O Πουλιόπουλος μαζί με άλλους συντρόφους, κάποιοι από τα φοιτητικά έδρανα,
όπως ο Μοναστηριώτης, ο Οικονόμου, ο Νίκολης, συγκροτούν μια αντιπολεμική ομάδα
στο Σύνταγμα Τηλεγραφητών με έδρα την
Σμύρνη και εκδίδουν μια μικρή πολυγραφημένη εφημερίδα, τον Ερυθρό Φρουρό. Συλλαμβάνονται και μένουν στις στρατιωτικές
φυλακές για μήνες. Η κατάρρευση του μετώπου τον Σεπτέμβρη του 1922 τους έσωσε
από το στρατοδικείο και πιθανά το θάνατο.

Παλαιοί Πολεμιστές
Το 1923 αυτοί οι επαναστάτες, η λεγόμενη «γενιά των Παλαιών Πολεμιστών» μαζί με
άλλους συντρόφους όπως ο Σεραφείμ Μάξιμος αναλαμβάνουν τα ηνία του ΣΕΚΕ (Κ),
σε μια δύσκολη περίοδο. Το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ) είχε ιδρυθεί το 1918 και αγωνιζόταν να διατηρήσει
τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά. Τα
αμφισβητούσαν απόψεις που υποστήριζαν
ότι η εργατική τάξη στην Ελλάδα είναι ανώριμη για επαναστατικούς αγώνες και ουσιαστικά αναζητούσαν συμμαχίες με τους
«προοδευτικούς» αστούς. Ο Πουλιόπουλος
και οι σύντροφοί του βάζουν στόχο να ηγηθούν στους αγώνες των εργατών και των
καταπιεσμένων ενάντια στην καπιταλιστική
επίθεση που συνόδευσε τη Μικρασιατική
Καταστροφή.
Συνδεδεμένο με την Τρίτη Διεθνή (Κομιντέρν) του Λένιν και του Τρότσκι ήδη από το
1920, το ΣΕΚΕ(Κ) βάζει μπροστά να υλοποιήσει στις ελληνικές συνθήκες την τακτική
του «ενιαίου μετώπου» μέσα από τις «Επιτροπές 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

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

Παντελής
Πουλιόπουλος
Ηγέτης όταν
το ΚΚΕ ήταν
επαναστατικό
συνδικάτα. Ο Πουλιόπουλος και οι σύντροφοί του πρωταγωνιστούν στη συγκρότηση
των Παλαιών Πολεμιστών, που θα μετατραπεί σε μαζικό κίνημα με δεκάδες χιλιάδες
εργάτες και αγρότες να πλημμυρίζουν τις
γραμμές τους, προκαλώντας διαρκείς πονοκεφάλους στις κυβερνήσεις.
Οι τοπικές Ενώσεις των Παλαιών Πολεμιστών 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 διεθνιστικής διακήρυξης του συνεδρίου με τίτλο «Πόλεμος κατά του Πολέμου». Να ένα
χαρακτηριστικό απόσπασμα του κειμένου:
«Η πρόσφατη ιστορία μας απέδειξε τρανά
πόσο ύπουλες και λαοπλάνες είναι οι δικαιολογίες 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

Το δεύτερο και πιο ουσιαστικό εμπόδιο
ήταν οι εξελίξεις στο διεθνές
κομμουνιστικό κίνημα. Στη Ρωσία η γραφειοκρατία με εκπρόσωπο 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 προσανατολιστούν, να προετοιμαστούν για το επόμενο μεγάλο επαναστατικό κύμα, αλλά η
πυξίδα ήταν πλέον «χαλασμένη». Το αποτέλεσμα ήταν μια πολιτική που έμοιαζε με
έναν μεθυσμένο που παραπατάει πότε δεξιά 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 Μακεδονικό. Ο Πουλιόπουλος την είχε υπερασπίσει άφοβα με μια συγκλονιστική αγόρευση
στο στρατοδικείο (παρόλο που διαφωνούσε). Όμως όπως εξηγούσε αργότερα η σωστή πολιτική θα ήταν:
«Εναντίον του απειλούμενου πολέμου για
το ξαναμοίρασμα της Μακεδονίας. Εναντίον
κάθε εξανδραποδιστικής συνθήκης ανταλλαγής ή ‘εκούσιας’ μετανάστευσης. Υπεράσπιση κάθε ελευθερίας εθνικής για τις μειονότητες και της πλέριας αυτοδιάθεσής
τους. Υπέρ της Βαλκανικής Ομοσπονδίας
των Λαών, μέσα στην οποία θα ορίσει ελεύθερα ο μακεδονικός λαός τη τύχη του».
Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, τα δεξιά
ανοίγματα: υπήρχαν δείγματα που προοιώνιζαν τη μεγάλη στροφή της δεκαετίας του
’30 προς τη στρατηγική των «σταδίων», την
εγκατάλειψη της σοσιαλιστικής επανάστασης και τη συμμαχία με τα «προοδευτικά»
κομμάτια της αστικής τάξης. Το 1925, κατά
τη παγκαλική δικτατορία, το ΚΚΕ μπήκε σε
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τέτοιες συνεργασίες, και το 1926 στελέχη
του επιχειρηματολογούσαν υπέρ της «αριστερής δημοκρατίας» -ένα ενδιάμεσο «στάδιο» πριν την εργατική εξουσία. Τέτοια στελέχη όπως ο Α. Χαϊτάς και ο Ν. Ζαχαριάδης
(ο μετέπειτα «μεγάλος αρχηγός» του ΚΚΕ)
ήταν απόφοιτοι του Κομμουνιστικού Πανεπιστήμιου των Λαών της Ανατολής (ΚΟΥΤΒ)
στη Μόσχα, και έχαιραν της πλήρους -εκείνη την εποχή- εμπιστοσύνης του σταλινικού
μηχανισμού.
Στην «σύσκεψη των παραγόντων» (δηλαδή των στελεχών του κόμματος) στις 6-9
Σεπτέμβρη 1926, μετά την πτώση της δικτατορίας, 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 διαφωνιών που είχαν πλέον βγει στην επιφάνεια.
Η εσωκομματική πάλη που ξεκίνησε πέρασε 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. Βέβαια, 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 πολιτικής του ΚΚΕ και της κρίσης που το διαπερνούσε με τις εξελίξεις στην Ρωσία. Το 192627 η πάλη του Τρότσκι μέσα στο ρώσικο
κόμμα ενάντια στην ανερχόμενη σταλινική
γραφειοκρατία βρισκόταν στην κορύφωσή
της. Η πολιτική της «οικοδόμησης του σοσιαλισμού σε μια μόνο χώρα» έκφραζε τα
συμφέροντα αυτής της γραφειοκρατίας.
Ο Πουλιόπουλος κι οι σύντροφοί του τάχτηκαν υπέρ της Αντιπολίτευσης στην Ρωσία. Έγραφε μαζί με τον Π. Γιατσόπουλο
τον Αύγουστο του 1927 ότι η «θεωρία του
σοσιαλισμού σε μια μόνο χώρα» είναι «αντιμαρξιστική και αντιλενινιστική» κι ότι «τα
επιχειρήματα των συντρόφων Τρότσκι, Ζηνόβιεφ, Κάμενεφ είνε απολύτως πειστικά».
Δήλωναν ότι «το κόμμα πρέπει να ζητήσει
να πληροφορείται επαρκώς» για τις εξελίξεις στη Ρωσία και τις απόψεις της Αντιπολίτευσης.
Η διαγραφή του Πουλιόπουλου ήταν η
αρχή. Λίγους μήνες μετά διαγράφηκε και η
ομάδα των «κεντριστών» στο Πολιτικό Γραφείο με σημαντικότερο εκπρόσωπο τον Σεραφείμ Μάξιμο. Με παρόμοιο τρόπο «εκκαθαρίστηκαν» τα περισσότερα Κομμουνιστικά Κόμματα εκείνη την περίοδο.
Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την αδιαμαρτύρητη αποδοχή των καταστροφικών πολιτικών επιλογών του Στάλιν στη δεκαετία του
’30. Ο Πουλιόπουλος θα τραβούσε ένα διαφορετικό δρόμο: της υπεράσπισης της διεθνισμού και της επικαιρότητας της σοσιαλιστικής επανάστασης, της δυνατότητας της
εργατικής τάξης να πάρει την εξουσία και
να απελευθερώσει όλους τους καταπιεσμένους. Και θα το πλήρωνε με τη ζωή του,
εκτελεσμένος από τους φασίστες μέσα
στην Κατοχή.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Eνάντια στη
«μεταρρύθμιση»
Μακρόν

Διεθνή

ΓΑΛΛΙΑ Aπεργία

Ο

Μακρόν έρχεται στην Αθήνα
7-8 Σεπτέμβρη, αλλά επιστρέφοντας στην Γαλλία τον
περιμένει γενική απεργία και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Η ξεφτίλα
του Τσίπρα να τον καλέσει ακριβώς
αυτή τη στιγμή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, μιας και το εργατικό κίνημα
στη Γαλλία συσπειρώνει τις δυνάμεις του για να ξεκινήσει μια τεράστια μάχη. Στις 12 Σεπτέμβρη η συνομοσπονδία CGT καλεί γενική
απεργία και συγκεντρώσεις σε
όλους τους νομούς. Οι υπόλοιπες
συνομοσπονδίες (CFDT, FO) δηλώνουν ότι προς το παρόν κρατάνε
στάση αναμονής, αλλά η πίεση να
βγουν στο δρόμο είναι πολύ μεγάλη.
Ήδη, κλαδικές οργανώσεις τους δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν μαζί
με τη CGT στις 12 Σεπτέμβρη.
Η νέα εργατική αντιμεταρρύθμιση
του Μακρόν είναι το πανηγύρι των
αφεντικών. Οι οργανώσεις της εργοδοσίας, οι μεγάλες εφημερίδες και
οι νεοφιλελεύθεροι σχολιαστές όλης
της Ευρώπης δηλώνουν ότι τάσσονται στο πλευρό του Μακρόν που
τολμάει να φτάσει το μαχαίρι στο
κόκαλο. Το “κόκαλο” στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η δύναμη των
συνδικάτων. Αυτή είναι η ιδιοφυής
εξήγηση γιατί στη Γαλλία η οικονομία 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 ησυχία τους και να αλλάξουν τις εργασιακές συνθήκες όπως απαιτεί η
“φυσική ισορροπία” της αγοράς.
Η μεταρρύθμιση του Μακρόν πατάει στο νόμο ελ-Κομρί που πέρασε
η κυβέρνηση Ολάντ και πηγαίνει
ακόμα παραπέρα. Είναι μια ανοιχτή
επίθεση στα συνδικάτα, στην οργάνωση στους χώρους δουλειάς, στις
συλλογικές διαπραγματεύσεις και
στις συλλογικές συμβάσεις. Επιβάλλεται ακόμη μικρότερο πλαφόν στις
αποζημιώσεις για απόλυση, που σε
πολλές περιπτώσεις κάνουν τις απολύσεις σχεδόν δωρεάν για τα αφεντικά. Τα αφεντικά επιβραβεύονται αν
κάνουν προσλήψεις μετά από απολύσεις, δηλαδή ενθαρρύνεται από
τον ίδιο το νόμο η απόλυση παλιών

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 καταστολής από πλευράς του κράτους. Αυτό για παράδειγμα είχε γίνει 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, συμπεριλαμβανομένης 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 οικογένεια θα συμμετείχαν, τα πράγματα άλλαξαν. Η Δεξιά και ο βασιλιάς θα ηγούνταν διαδήλωσης εναντια στο μίσος;
Μετά από πίεση της Αριστεράς, ιδιαίτερα του αντικαπιταλιστικού 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 μέρος. Ήταν μια πρόκληση για την Αριστερά.

εργαζόμενων με κατακτήσεις και
υψηλότερους μισθούς.
Ο νόμος ελ-Κομρί είχε δώσει προτεραιότητα στις επιχειρησιακές συμβάσεις έναντι των κλαδικών, ώστε τα
συνδικάτα να έχουν μικρότερη δυνατότητα πίεσης και οι εργαζόμενοι να
είναι όμηροι των αφεντικών. Τώρα ο
Μακρόν γενικεύει ακόμη και σε τομείς που δεν είχε ακουμπήσει η ελΚομρί: δικαιώματα μητρότητας, αποζημιώσεις, κλπ. Στις πολύ μικρές
επιχειρήσεις, η όποια αλλαγή στη
σύμβαση μετά από πρόταση του
αφεντικού εγκρίνεται με “δημοψήφισμα” στο χώρο δουλειάς. Με άλλα
λόγια, το αφεντικό κάνει ό,τι του καπνίσει, 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 στρατόπεδα προσφύγων στο Τσαντ και
το Νίγηρα: “οι λύχνοι της δημοκρατίας και του διαφωτισμού συμφώνησαν με το αζημίωτο να μπαγλαρώνουν τους δυστυχισμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική κατά τη διέλευση από
τα εδάφη τους, ώστε να μη χρειάζεται να τους πνίγουμε στη Μεσόγειο”.
Οι χειροκροτητές της μεταρρύθμισης του Μακρόν, ωστόσο, δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια της
πολιτικής κατάστασης στη Γαλλία. Ο
Μακρόν ήδη εξελίσσεται στον λιγότερο αποδεκτό πρόεδρο της τελευ-

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ

Ειρήνη, αλληλεγγύη
και όχι ισλαμοφοβία
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 μετατρέψουμε τη διαδήλωση σε αυτό που πρέπει να είναι.
Ήταν μια βδομάδα ασταμάτητης δράσης, με συσκέψεις όλων
των πρωτοβουλιών, συνδικάτων, του αντιπολεμικού, αντιρατσιστικού κινήματος, με την UCFR (Ενότητα ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό) και τα δίκτυα που οργάνωσαν την τεράστια 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 ISISκαι 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 κατάγγελλε την υποκρισία της Δεξιάς και του βασιλιά.

ταίας 20ετίας. Σε μια δημοσκόπηση
που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 4 Σεπτέμβρη για τη Huffington Post, μόνο 30% των ψηφοφόρων δηλώνουν
θετικοί προς το Μακρόν, κι αυτό ούτε τέσσερις μήνες μετά τις εκλογές
κι ενώ έχει μεσολαβήσει μόνο το καλοκαίρι. Εφτά μονάδες κάτω σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Αυγούστου, στην οποία είχε έξι μονάδες
λιγότερες από την προηγούμενη.
Ο Ολάντ κατέρρευσε και έφτασε
στο 4% ακριβώς επειδή πέρασε τις
αντεργατικές μεταρρυθμίσεις. Ο κόσμος που ψήφισε τον Μακρόν ως
αντιφασιστική εναλλακτική απέναντι
στη Λεπέν, τώρα τον βλέπει να συνεχίζει να κυβερνάει με διατάγματα,
προσπερνώντας ακόμη και το κοινοβούλιο που ελέγχει. Τον βλέπει να
αντιγράφει την αντιμεταναστευτική
ρητορεία των φασιστών και να εξαπολύει 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 Γαλλικής Δημοκρατίας αλλά ξεκινάει την
πιο μεγάλη επίθεση. Αυτή η αντίφαση είναι ευκαιρία. Η ήττα του θα είναι τεράστιο πλήγμα για τους οργανωτές της λιτότητας σε όλη την Ευρώπη.

Νίκος Λούντος

Η διαδήλωση γέμισε με μπλε χρώμα που συμβολίζει τη Μεσόγειο [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 φωτογραφίες 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 επιτέθηκαν στους οπαδούς της ανεξαρτησίας, λέγοντας ότι καπέλωσαν 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 μεγαλύτερες προκλήσεις που ανοίγουν αν τηρήσουν τις υποσχέσεις τους;
Από την άλλη, παρόλο που η διαδήλωση ήταν μαζικά αντιρατσιστική, 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
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Διεθνή
Μια μαύρη
τρύπα στο
Jackson
Hole

Τ

α χέρια ψηλά έχουν
σηκώσει πλέον οι κεντρικοί τραπεζίτες. Στην
καθιερωμένη ετήσια συνάντησή τους στο Jackson Hole
των ΗΠΑ συζήτησαν για τα
πάντα -με μια μοναδική εξαίρεση: τη νομισματική πολιτική. Η πρώτη και κύρια υπευθυνότητα των κεντρικών
τραπεζών, να θυμίσουμε, είναι 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 κεντρικών τραπεζών και η οικονομία λειτουργεί μόνο χάρη
στα δισεκατομμύρια του
φρεσκοτυπωμένου χρήματος.
Τι γίνονται όλα αυτά τα λεφτά; Η απάντηση είναι τζόγος στις μετοχές και τα κάθε
λογής παράγωγά τους. Φυσικά αυτό δεν ονομάζεται
τζόγος στην επίσημη γλώσσα της οικονομίας. Ονομάζεται "άνθηση του χρηματιστηρίου". Ονομάζεται "βελτίωση
του οικονομικού κλίματος".
Αλλά πίσω από τις λέξεις
δεν κρύβονται οι ανησυχίες
ότι αυτά είναι φούσκες που
κινδυνεύουν να σκάσουν ξανά όπως έγινε πριν από δέκα
χρόνια. Γι' αυτό οι κεντρικοί
τραπεζίτες είχαν ξεκινήσει
μια πολιτική ανόδου των επιτοκίων για να περιορίσουν
την παροχή φθηνού χρήματος που τρέφει την κερδοσκοπία.
Τώρα, η FED, η κεντρική
τράπεζα των ΗΠΑ καθυστερεί τις αυξήσεις των επιτοκίων που είχε προαναγγείλει.
Η ΕΚΤ παγώνει και αυτή με
τη σειρά της τα σχέδια για
τον τερματισμό της ποσοτικής χαλάρωσης. Αν σταματήσουμε τη διασωλήνωση
λένε οι κεντρικοί τραπεζίτες,
ο ασθενής θα υποτροπιάσει.
Θα την συνεχίσουμε. Αλλά
μην περιμένετε ότι ο ασθενής θα γίνει καλά. Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί
να κάνει πλέον τίποτα άλλο.
Το "ιατρικό συμβούλιο" στο
Jackson Hole σήκωσε τα χέρια ψηλά.

O ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η άρνηση
είναι δική τους
τα θύματα
είναι δικά μας

Ε

νενήντα πέντε δισεκατομμύρια τόνους νερού "άδειασε"
το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Χάρβεϊ πάνω από το Χιούστον του Τέξας, την τέταρτη πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ. Ο απολογισμός: καταστροφή. Οι δρόμοι
μετατράπηκαν σε κανάλια, χιλιάδες
άνθρωποι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στις ταράτσες και
τις σκεπές των σπιτιών τους. Πενήντα περίπου έχασαν τη ζωή τους. Πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους -πολλοί με τις βάρκες
των σωστικών συνεργείων. Πάνω
από 35 χιλιάδες οικογένειες παραμένουν 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 Ορλεάνη) είναι φυσικά, μετεωρολογικά
φαινόμενα. Υπήρχαν πάντα. Και θα
συνεχίσουν να υπάρχουν όσο υπάρχουν 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” καταστροφή που βλέπουμε αυτές τις
μέρες στο Χιούστον δεν θα υπήρχε
χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη, χωρίς τα αέρια του θερμοκηπίου 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 επισημάνει ότι ο Κόλπος του Μεξικού ήταν
θερμότερος από το μέσο όρο αυτή
τη χρονιά. Ο τυφώνας Χάρβει μετασχηματίστηκε γρήγορα από μια τροπική καταιγίδα σε ένα τέρας "κατηγορίας 4" καθώς ρουφούσε ενέργεια
από αυτά τα ιδιαίτερα ζεστά νερά.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ζεστός αέρας έχει τη δυνατότητα να
συγκρατεί περισσότερο νερό. Περισσότερος ατμός σημαίνει περισσότερη βροχή. Για αυτό οι επιστήμονες 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 υγρασίας που μπορεί να συγκρατήσει.
Και δεν είναι μόνο αυτό. "Η άνοδος της επιφάνειας της θάλασσας
που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή ξεπερνάει το μισό πόδι (δηλαδή
τα 17 εκατοστά) μέσα στις τελευταίες δεκαετίες", γράφει ο μετεωρολόγος Μίκαελ Μαν. "Αυτό σημαίνει ότι
το κύμα της καταιγίδας ήταν μισό
πόδι ψηλότερα από ότι θα ήταν μερικές δεκαετίες πίσω, κάτι που σημαίνει πολύ μεγαλύτερες πλημμύρες
και πολύ μεγαλύτερη καταστροφή".
Η κλιματική αλλαγή είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τον Μαν και για τη
μεγάλη διάρκεια της βροχόπτωσης η καταιγίδα έμεινε πάνω από το Χιούστον πέντε ολόκληρες μέρες. Αυτή η "καθήλωση" με πολύ ασθενικούς
ανέμους που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση έχει προβλεφθεί με ακρίβεια 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 χαρακτηριστικά της καταιγίδας αυξάνοντας 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 κυβερνήσεις, 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 καύσιμα). Όμως το πετρέλαιο είναι το αίμα του καπιταλισμού. Οι "7 αδελφές"
(όπως αποκαλούνται συχνά οι μεγά-

λες πολυεθνικές της ενέργειας) αρνούνταν για χρόνια πεισματικά να παραδεχτούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική. Όλες σχεδόν χρηματοδοτούσαν με εκατομμύρια δολάρια
"ερευνητικά" προγράμματα που "αποδείκνυαν" ότι η παρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας της γης δεν
έχει καμιά σχέση με την καύση των
υδρογονανθράκων και την αύξηση
της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα.
Αυτή η ψευδολογία, όμως, δεν μπορούσε να κρατήσει για πολύ. Και δεν
κράτησε. Σήμερα μόνο μερικοί γραφικοί "επιστήμονες" αρνούνται πλέον
την κλιματική αλλαγή. Και οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν αναγκαστεί
να αλλάξουν και αυτές στάση. Στα
χαρτιά μόνο φυσικά. Οι διεθνείς διασκέψεις για το κλίμα καταλήγουν σε
κάποια ωραία κείμενα που συνοδεύονται από ελάχιστα ως μηδαμινά
μέτρα -τα οποία και καταστρατηγούνται από όλους στη συνέχεια.
Ο Τραμπ και το επιτελείο του ανήκουν στους αρνητές της κλιματικής
αλλαγής. Στην προεκλογική του
καμπάνια χαρακτήριζε "μπούρδες"
τις θεωρίες για την κλιματική αλλαγή και δήλωνε ότι, αν εκλεγεί, θα
διέλυε την Υπηρεσία Προστασίας
Περιβάλλοντος (ΕΡΑ).
Μέχρι σήμερα δεν έχει τολμήσει να
πραγματοποιήσει την απειλή του. Αλλά αυτό ελάχιστη σημασία έχει. Το
πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να
βάλει στην ηγεσία της ΕΡΑ τον Σκοτ
Προύιτ, τον μέχρι τότε γενικό εισαγγελέα της Οκλαχόμα. Τα "προσόντα"
του για αυτή τη θέση ήταν οι 14 μηνύσεις που είχε καταθέσει σαν εισαγγελέας εναντίον της ΕΡΑ για τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που είχε επιβάλει στη βιομηχανία.
Το περιβάλλον είχε την "τιμητική"
του στις 100 πρώτες μέρες της διακυβέρνησης του Τραμπ. Σε κανένα
άλλο τομέα δεν επέδειξε η νέα κυβέρνηση τον ίδιο ζήλο που επέδειξε
στο ξήλωμα των νόμων που "εμπόδιζαν" την οικονομική δραστηριότητα
στο όνομα της προστασίας του κλίματος 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. "Αλλά η επίθεση της κυβέρνησής του
ενάντια στο περιβάλλον προχωράει
με την εμμονή και το ζήλο της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης..."
Τον Ιούνιο οι ΗΠΑ αποχώρησαν
από τη διεθνή "Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα".

Θύματα οι φτωχοί
Ο Τραμπ υποσχέθηκε άμεση βοήθεια 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 επέβαλε η τοπική κυβέρνηση ήταν η απαγόρευση της κυκλοφορίας στις μεταμεσονύκτιες ώρες -για να αποφευχθούν οι λεηλασίες. Οι αρχές ακόμα
και τώρα που η μισή πόλη είναι καλυμμένη από νερά και χιλιάδες οικογένειες ζούνε σε σκηνές, νοιάζονται
περισσότερο για τις περιουσίες παρά
για τους ανθρώπους. Δεκάδες έχουν
συλληφθεί γιατί προσπάθησαν να πάρουν 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 είσοδο της πόλης που είχαν σαν αποστολή να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν (με τελικό σταθμό την απέλαση) τους "παράνομους" μετανάστες. Η καταιγίδα γκρέμισε τα σπίτια, πλημμύρισε τους δρόμους,
έκλεισε τις συγκοινωνίες και τα σχολεία. Τα μπλόκα, όμως, έμειναν. Οι
"παράνομοι" μετανάστες που θα
βγαίνουν από την πόλη (για να σωθούν από το νερό) δεν θα συλλαμβάνονται, δήλωσε η κυβέρνηση. Αλλά 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
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Η δίκη της ΧΑ

“Χρυσή Αυγή σημαίνει μαχαίρι”
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 συλλόγου εργαζόμενων Δήμου Χαλανδρίου, ο οποίος μίλησε για τον προπηλακισμό που υπέστη από χρυσαυγίτες το 2014. Χαρακτηριστικά είπε
ότι το τάγμα που βγήκε στη γειτονιά
του Χαλανδρίου για να μοιράσει
φυλλάδια δημιουργούσε κλίμα φόβου στους κατοίκους. «Έχουν ταυτίσει τη Χρυσή Αυγή με το μαχαίρι»,
εξήγησε. «Η Χρυσή Αυγή δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα. Έχει επιτεθεί,
χτυπήσει, μαχαιρώσει».
Ο ίδιος αντέδρασε στην τραμπούκικη κινητοποίηση των χρυσαυγιτών
με αποτέλεσμα να δεχτεί απειλές
όπως «θα σε πατήσουμε, θα σε λιώσουμε κάτω» και «θες να σε ξεκοιλιάσουμε;» και δύο γροθιές από ένα
μέλος του τάγματος. Ωστόσο αυτός
που φαινόταν ως επικεφαλής του
τάγματος βιάστηκε να λήξει το περιστατικό, πράγμα που ο μάρτυρας
εξήγησε: «Βλέπανε ότι δε φεύγω,
ήρθε και κόσμος. Φοβήθηκαν τον
κόσμο, νιώθανε ότι [οι ίδιοι] δεν είναι της περιοχής. Μετά τη δολοφονία Φύσσα είχαν αποφασίσει να αλλάξουν τακτική, να μην προκαλέσουν περισσότερο. Στη ΧΑ δεν κάνεις ό, τι θέλεις. Δεν ήταν μια αποκομμένη στιγμή, εκείνη την περίοδο
είχαν γραμμή λιγότερης βίας».
Στη συνέχεια κατέθεσε ο δήμαρχος Κορίνθου Α. Πνευματικός, για
μια σειρά περιστατικά που έγιναν το

Επιβεβαίωση δράσης τάγματος
εφόδου στην Κόρινθο κατά τη
διάρκεια της κατάθεσης του
δήμαρχου Α. Πνευματικού.

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

Ε

ντυπωσιακό ήταν το πρώτο τριήμερο
της παρουσίας του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου στο 46ο Φεστιβάλ Βιβλίου
στο Ζάππειο με εκατοντάδες κόσμο να επισκέπτεται 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 γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της Ρώσικης Επανάστασης, μόλις σε 7 μήνες εξαντλείται και το
ΜΒ προχωράει σε δεύτερη έκδοση. Δεύτερο σε πωλήσεις, και μάλιστα πάρα πολύ κοντά με το “Έτος ένα”, έρχεται το βιβλίο “Η
Μόσχα του Λένιν” του Αλφρέντ Ροσμέρ.
Η επιτυχία αυτών των εκδόσεων επιβεβαιώνει 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-

προσυνεννόηση αλλά και παραγγέλματα (τα οποία, είπε, πιθανά να τα
έδινε ο ίδιος ο Μπούκουρας), έμοιαζε με τη δράση πολλών άλλων ταγμάτων εφόδου της ΧΑ σε όλη την
Ελλάδα. Έχει μάλιστα αναγνωρίσει
σε φωτογραφία από την εκδήλωση
αυτή τον Ρουπακιά.

“Περίεργα πράγματα”
Στη συνέχεια ο μάρτυρας περιέγραψε μια σειρά άλλα περιστατικά στα οποία πρωταγωνι-

στούσε ο Μπούκουρας, με προεξέχουσα την σωματική επίθεση
στον ίδιο. Ο μάρτυρας χαρακτήρισε… «περίεργα πράγματα» το γεγονός ότι ενώ είχε τηλεφωνήσει
στην αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση, οι αστυνομικοί
έφτασαν μετά από μισή ώρα για
να του ανακοινώσουν ότι συλλαμβάνεται λόγω μήνυσης σε βάρος
του από τον Μπούκουρα! Παρόμοια, το ίδιο τμήμα άφησε να φύγουν χωρίς ίχνος 6 χρυσαυγίτες

MAΡΞΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Εντυπωσιακό ξεκίνημα
στο Φεστιβάλ Βιβλίου

Το περίπτερο του ΜΒ στο νούμερο 120 του Φεστιβάλ

λος του επαναστατικού κόμματος των Μπολσεβίκων; Μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν όσους πλησιάζουν το περίπτερό μας

και ανοίγουν τη συζήτηση πάνω στην Οκτωβριανή επανάσταση.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε πως οι
διοργανωτές έχουν προγραμματίσει στον
κεντρικό χώρο του Φεστιβάλ την Παρασκευή 10 Σεπτέμβρη στις 8:30μμ εκδήλωση
με θέμα «Οκτωβριανή Επανάσταση, 100 χρόνια: 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-

τους οποίους ο μάρτυρας είχε
δηλώσει πρόθεση να μηνύσει.
Ωστόσο το πιο χαρακτηριστικό
σημείο της κατάθεσης του μάρτυρα ήταν η περιγραφή του κλίματος φόβου που η εγκληματική οργάνωση είχε προσπαθήσει να
στήσει μέσα στην πόλη της Κορίνθου: «Έκαναν τακτικά παρελάσεις
στρατιωτικού τύπου. Με συνθήματα όπως το ‘αίμα τιμή’. Με στολή, παράταξη, υπακοή στα παραγγέλματα, κοντοστύλιαρα. Σε
κάποια από τις δημόσιες εμφανίσεις της έγιναν βιαιοπραγίες,
εξώθησαν μετανάστες στη θάλασσα, που έτρεχαν για να σωθούν». 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 παράγγελμα 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 φρουράς. Η κατάθεσή του θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 6/9.

Α.Φ.

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

τηση της γραφειοκρατίας ως συλλογικού καπιταλιστή.
Ιδιαίτερα εμφανής είναι η παρουσία του
νεώτερου κοινού. Αρκετοί φοιτητές και μαθητές 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 μεγάλων 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 Πολυτεχνείο είναι εδώ” σαν το ελληνικό αντίστοιχο της μεγάλης έκρηξης στα τέλη της
δεκαετίας του 60.
Τέλος, πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον,
κυρίως των νέων αναγνωστών, για βιβλία πάνω στα ζητήματα του ρατσισμού και του φασισμού, όπως “Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό
σήμερα” και ο “Φάκελος Χρυσή Αυγή”.

Κ.Λ.

