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Τα εισιτήρια
“μειώνονται”
ακριβαίνοντας

Ως «πράξη ευθύνης» χαρακτήρισε την απόφαση για
τις νέες τιμές εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών ο
Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  Χρυσο-
χοΐδης, τις οποίες παρουσίασε ως μειώσεις αλλά στην
πραγματικότητα πρόκειται για αυξήσεις.  

Συγκεκριμένα  από 1η Σεπτεμβρη  θα καθιερωθεί ένα
ενιαίο εισιτήριο για όλα τα μέσα στο 1,20 ευρώ και χρο-
νική διάρκεια 70 λεπτά. Καταργείται έτσι το εισιτήριο
των 1,40 που ισχύσει σήμερα διάρκειας 90 λεπτών. Επί-
σης ο Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε μία ενιαία κάρτα απε-
ριορίστων διαδρομών των 30 ευρώ, ενώ όπως είπε από
τις αρχές Σεπτέμβρη θα τοποθετηθούν περιστρεφόμε-
νες μπάρες στην πόρτα του οδηγού στα λεωφορεία,
από όπου και θα γίνεται η είσοδος, ενώ θα υπάρξει και
εντατικοποίηση των ελέγχων. 

Στην πραγματικότητα πρόκειται για καθαρή αύξηση
και μάλιστα κατά 50% αφού η κάρτα των 20 ευρώ για
λεωφορεία και τρόλεϊ  αυξάνεται στα 30. Παράλληλα,
αυξάνεται το κόστος μεταφοράς για όλους τους χρή-
στες εισιτηρίου όλων των μέσων, καθώς παρά τη μεί-
ωση της τιμής του, μειώνεται και η χρονική διάρκεια
ισχύς του από 90 σε 70 λεπτά της ώρας, που ουσιαστικά
το κάνει εισιτήριο μονής διαδρομής. 

Όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων «οι πολίτες που χρησιμοποιούν κάρτα απεριορίστων
διαδρομών αποκλειστικά για το λεωφορείο (και το τρόλεϊ)
θα έχουν οικονομική επιβάρυνση, καθώς καταργείται η
κάρτα απεριορίστων διαδρομών μειωμένου κόστους για τα
μέσα αυτά. Αυτό είναι αρνητικό, καθώς το μεγάλο ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα του λεωφορείου έναντι του μετρό, εί-
ναι η ευελιξία του στην προσβασιμότητα απομακρυσμένων
περιοχών και η ευρεία γεωγραφική του κάλυψη", επισημαί-
νει ο Σύλλογος. "Τα 90 λεπτά είναι ένας αποδεκτός χρόνος
μετακίνησης για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν περισ-
σότερα του ενός συγκοινωνιακά μέσα", αναφέρουν χαρα-
κτηριστικά.

Αν υπολογίσει κανείς ότι χρόνο με το χρόνο μειώνεται
ο αριθμός των οδηγών και ο στόλος των λεωφορείων,
με αποτέλεσμα ο χρόνος αναμονής να διπλασιάζεται,
τότε στην ουσία το υπουργείο εξαναγκάζει τους επιβά-
τες να πληρώνουν 2 εισιτήρια για μια απλή μετακίνηση,
με αποτέλεσμα το κόστος από το 1,40 να πηγαίνει στα
2,40. 

Σύμφωνα με στοιχεία που βρήκαμε στην ιστοσελίδα
“OSY BUS DRIVERS”, oι οδηγοί των λεωφορείων υπολο-
γίζονται σήμερα περίπου 3.500 έναντι 5.500 που ήταν το
2009. Από τα 1.660 λεωφορεία που κυκλοφορούσαν
ημερησίως τις ώρες αιχμής (π.χ., 10 το πρωί) το 2010,
σήμερα έχουν μειωθεί στα 1.230. Έτσι ο μέσος όρος
αναμονής στη στάση μεγαλώνει και μπορεί να φτάσει
και τα 40 λεπτά. Στον Ηλεκτρικό το τελευταίο διάστημα
οι συρμοί περνάνε κάθε 6-7 λεπτά. Πριν από μερικά χρό-
νια, για παράδειγμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004, ο Ηλεκτρικός είχε ανταποκρίσεις κάθε 3,5 λεπτά.
Παλαιότερα ο συρμός είχε έξι βαγόνια, σήμερα έχει
πέντε. Όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι των πρώην
ΗΣΑΠ, «παλαιότερα είχαμε 31 συρμούς την ώρα στη
γραμμή και σήμερα το πολύ 20, με αποτέλεσμα την τα-
λαιπωρία του επιβατικού κοινού».

Τα συνδικάτα των συγκοινωνιών έχουν τη δύναμη να
συγκρουστούν με την πολιτική που διαλύει τη δημόσια
συγκοινωνία και φορτώνει τα βάρη στους επιβάτες και
στους εργαζόμενους, απαιτώντας προσλήψεις προσωπι-
κού, εισιτήριο στο ένα ευρώ και δωρεάν για τους ανέρ-
γους, φοιτητές και μαθητές.

Σαμαράς ο “επενδυτής”
Ο

Σαμαράς σε ρόλο χαμογελαστού
ξεναγού έκανε ότι μπορούσε την
περασμένη εβδομάδα για να δεί-

ξει στον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Κε-
τσιάνγκ, τα καλά της ελληνικής φιλοξε-
νίας, από την Ακρόπολη μέχρι τον ΟΛΠ
και από το Καστέλι μέχρι την Κνωσό. "Το
τί σηματοδοτεί η  επίσκεψη του Κινέζου
πρωθυπουργού στην Κρήτη θα το δείτε

σε λίγα χρόνια, όταν θα δείτε χιλιάδες
τουρίστες να επισκέπτονται το νησί… Τα
οφέλη για την Κρήτη θα είναι πολύ μεγά-
λα και θα τα δείτε στο άμεσο μέλλον", εί-
πε ο Σαμαράς αναφερόμενος στο «επεν-
δυτικό ενδιαφέρον» για το αεροδρόμιο
στο Καστέλλι.  

Μία γεύση για το τι σημαίνει το ενδια-
φέρον των Κινέζων επενδυτών  δίνει η

ανακοίνωση της ΟΜΥΛΕ και της Ένωσης
Λιμενεργατών ΟΛΠ σχετικά με την επί-
σκεψη του κινέζου Πρωθυπουργού στον
ΟΛΠ. «Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού
της Κίνας και του Έλληνα Πρωθυπουρ-
γού, για μια ακόμη φορά, μετατράπηκε
σε μια κακόγουστη προπαγάνδα υπέρ
της COSCO και σε βάρος των δημοσίων
συμφερόντων στο μεγάλο Λιμάνι του Πει-
ραιά...Έχουμε προκαλέσει την Κυβέρνη-
ση να γίνει μια αποτίμηση της τετράχρο-
νης παρουσίας της COSCO στο Λιμάνι
του Πειραιά. Αντ’ αυτού η Ελληνική Κυ-
βέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουρ-
γός συμμετέχει σε φιέστες, οι οποίες το
μόνο που κάνουν είναι να παρουσιάζουν
μια ψεύτικη εικόνα για τα οφέλη του Ελ-
ληνικού Δημοσίου και να μεγιστοποιούν
τις δήθεν επενδύσεις, προωθώντας έτσι
τα συμφέροντα της κινεζικής πλευράς».

Όπως εχει δηλώσει ο πρόεδρος της
ΟΜΥΛΕ σε παλιότερη συνέντευξή του
«Μέχρι το 2009 που ξεκίνησε η δραστη-
ριοποίηση της COSCO, στο λιμάνι απα-
σχολούνταν 1.600 εργαζόμενοι και στην
προβλήτα 2, που παραχωρήθηκε στην
COSCO, γύρω στα 700 άτομα με πλήρη
εργασιακά δικαιώματα, τη συλλογική
σύμβαση εργασίας, κανονισμό εργασίας,
γενικό κανονισμό προσωπικού, 7,5 ώρες
εργασίας και την προβλεπόμενη από τον
νόμο αμοιβή για τις υπερωρίες. Σήμερα
στην προβλήτα 2 απασχολούνται 350 ερ-
γαζόμενοι, γεγονός που αποδεικνύει από
τη μια την απώλεια θέσεων εργασίας και
από την άλλη την υπερεντατικοποίηση
της εργασίας, ενώ δεν τηρούνται τα
στάνταρ ασφαλείας που προβλέπονται
διεθνώς για τους χειριστές».

Αντί λοιπόν για φιέστες υποδοχής το
Σάββατο το πρωί 21 Ιούνη τα σωματεία
των εκπαιδευτικών Ηρακλείου, μαζί με
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ “υποδέχτηκαν” με συγ-
κέντρωση τους επενδυτές της μιζέριας
και της ανεργίας, διαμαρτυρόμενοι για
τις διαθεσιμότητες - απολύσεις, αλλά και
κατά της υδρόλυσης των χημικών της Συ-
ρίας στη Μεσόγειο.

Εγκαταλελειμμένα στην Ισπανία και στο Μαρόκο βρίσκονται εδώ και μήνες τα πλη-
ρώματα των πλοίων «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ», συμφερόντων της
εταιρείας ΝΕΛ, όπως κατήγγειλε η Πανελλήνια Ενωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού
(ΠΕΝΕΝ). Όπως καταγγέλλει η Ένωση οι οφειλές προς το πλήρωμα και τους αξιωματι-
κούς φθάνουν τα δύο χρόνια, μέλη του πληρώματος αντιμετωπίζουν προβλήματα υγεί-
ας και η εταιρεία δεν τους καλύπτει τις δαπάνες για την νοσοκομειακή περίθαλψη και
τις ανάλογες ιατρικές εξετάσεις, δύο μέλη του πληρώματος έχουν ζητήσει την αντικα-
τάστασή τους από τον Γενάρη του 2014 και η εταιρεία ακόμη δεν έχει μεριμνήσει για
την εξόφληση και την αντικατάστασή τους. 

Τα δύο πλοία τα είχε ναυλώσει η ΝΕΛ στη θυγατρική της εταιρεία Inter Lines για να
συνδέσουν ακτοπλοϊκά το Μαρόκο με την Ισπανία, αλλά λόγω των οφειλών στους ναυ-
τικούς τα πλοία παραμένουν δεμένα στο λιμάνι Algeciras.

Η ΠΕΝΕΝ καταγγελει την αδράνεια του Υπουργού Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτη ο οποί-
ος όμως είναι «στην πρώτη γραμμή να προβάλει και να επιλύει τις αξιώσεις και απαιτή-
σεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου».

Απλήρωτοι στο Μαρόκο

Από το 2010 έως σήμερα το μισθολογικό κόστος
του Δημοσίου έχει μειωθεί κατά 8 δισ. ευρώ, ή κα-
τά 35%, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι μειώθηκαν κα-
τά 250.000. Αυτά τα στοιχεία  ανέφερε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνω-
σε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο
πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ που έγινε
στο Ζάππειο, την περασμένη εβδομάδα.

Κατα τα άλλα συνεχίζουν τη φιλολογία και τα
ψέματα για το “υπετροφικό δημόσιο” και ρίχνουν
τα βάρη στους εργαζόμενους που κρατάνε ανοι-
χτές της δημόσιες υπηρεσίες με τεράστιες πιέσεις
και αυτοθυσία. Είναι επικίνδυνοι χασάπηδες (με ή
χωρίς Μπαλτά-κους) και είναι επείγον να τους
στείλουμε στον αγύριστο....

Μπαλτά-κοι

Κείμενα: Κατερίνα Θωίδου
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Η
απόπειρα της συγκυβέρνησης Σαμαρά-
Βενιζέλου να μασκαρευτεί μετά το μαύ-
ρισμά της στις εκλογές καταρρέει πριν

καλά-καλά ξεκινήσει. Το παραμύθι ότι μετά τον
ανασχηματισμό οι «νέοι» υπουργοί αναζητούν
έστω συμβολικές κινήσεις «χαλάρωσης» της
μνημονιακής πολιτικής πήρε τέλος. Ο Σόιμπλε,
το Γιούρογκρουπ, η Τρόικα το ξεκαθάρισαν σε
όλους τους τόνους ότι οι «μεταρρυθμίσεις» πρέ-
πει να συνεχιστούν. Και τα νομοσχέδια για τα
προαπαιτούμενα άρχισαν να τρέχουν ως «κατε-
πείγοντα».

Κι όμως, στο αντίπαλο στρατόπεδο, η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ τρέχει να μετατοπιστεί προς τα δε-
ξιά με τον πιο άκομψο τρόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας
έφτασε στο σημείο να απειλήσει ότι δεν θα ανε-
χτεί να μιλάνε για «νέα Βάρκιζα» μέσα στο κόμ-
μα του!

Ακόμα και στην Κεντρική Επιτροπή, όμως, οι
διαφωνίες με τα δεξιά ανοίγματα συγκέντρωσαν
59 ψήφους έναντι 84. Στη βάση υπάρχει ακόμη
μεγαλύτερος προβληματισμός για τους ρυθ-
μούς με τους οποίους ο Συνασπισμός εγκατα-
λείπει τα περί ριζοσπαστικής αριστεράς και ανα-
ζητεί ένα προοδευτικό δημοκρατικό πατριωτικό
μπλοκ εξουσίας.

Ποιες είναι οι δικαιολογίες για αυτή τη στρο-
φή; Αφενός φταίει ο κόσμος που βρίσκεται σε
«κινηματική άμπωτη» και αφετέρου η ιστορία
που μας λέει ότι το 1958-61 η ΕΔΑ υποσκελίστη-
κε από το Κέντρο γιατί υποτίθεται ότι υποτίμησε
την ανάγκη για «ανοίγματα».

Ως προς το πρώτο σκέλος, είναι μάλλον προ-
κλητικό να ρίχνει τις ευθύνες στο κίνημα μια

ηγεσία που σταμάτησε π.χ. τους εκπαιδευτικούς
όχι μια αλλά δυο φορές να κάνουν απεργία
διαρκείας.

Όσο για το δεύτερο σκέλος, η ΕΔΑ αποτέλε-
σε αρνητική εμπειρία για το πού οδηγούν τα
ανοίγματα της Αριστεράς προς το Κέντρο:
έφτασε να πριμοδοτήσει την Ένωση Κέντρου
ακόμη και εκλογικά στη δεκαετία του 1960 και
να φρενάρει τον κόσμο όταν βγήκε στους δρό-
μους στα Ιουλιανά. 

Δεξιότερη

Αν ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να προωθήσει ακόμη πιο στενές συνερ-
γασίες με τη σημερινή «κεντροαριστερά» που εί-
ναι καθαρά δεξιότερη από τον Γεώργιο Παπαν-
δρέου της εποχής του ανένδοτου, αλίμονο σε
όσους έχουν αυταπάτες για την κατάληξη αυτής
της πολιτικής. 

Τότε οι κεντρώοι τουλάχιστον έβγαιναν στο

δρόμο ενάντια στην καραμανλική τρομοκρα-
τία, τώρα οι «κεντροαριστεροί» ταλαντεύονται
αν θέλουν υπουργείο από τον Σαμαρά ή από
τον Τσίπρα.

Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει εναλλακτική μπρο-
στά σε αυτή τη στροφή. Μπορεί να συνεργαστεί
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να κλιμακώσουμε την ερ-
γατική αντίσταση εδώ και τώρα. Με την κοινή
δράση στο απεργιακό και στο αντιφασιστικό κί-
νημα μπορούμε να δώσουμε τη χαριστική βολή
στην ετοιμόρροπη κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Να
ξεσηκώσουμε από τα κάτω όλο τον κόσμο που
θέλει να δει τις Καθαρίστριες, την ΕΡΤ, τους
«διαθέσιμους», τη ΔΕΗ, την Κόκα-κόλα, τα Νο-
σοκομεία να νικάνε.

Και μέσα σε ένα τέτοιο κίνημα να αποδείξου-
με ότι το μέλλον της Αριστεράς είναι να γίνει πε-
ρισσότερο αντικαπιταλιστική, όχι περισσότερο
προσαρμοσμένη στα ξεφουσκωμένα σωσίβια
των Σαμαράδων.

Αποφασίζει
απεργία
η ΑΔΕΔΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

Στα 86.034 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οι-
κονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης με τα 8.120 ευρώ που συγκεντρώθη-
καν την περασμένη βδομάδα κυρίως μέσα
από τις προσωπικές σας ενισχύσεις που συνε-
χίζονται: Μαρία Ν. 400 ευρώ, Δημήτρης Χ.
115, από 100 ευρώ Έφη Σ., Κώστας Β., Φωτει-
νή Λ., Δημήτρης Τ., Μιχάλης Κ., από 50 ευρώ

Κατερίνα Π., Θάλεια Μ., Ευγενία Κ., Χρίστος
Α., από 30 ευρώ Πωλίνα Γ., Νίκος Φ., 25 ευρώ
Εύα Τ., από 20 Ιάσωνας Κ.,  Μίνα Θ., Μαρία
Ρ., Μαριάνθη Μ., Θάλεια Γ., Ραφαήλ Κ., Νικη-
φόρος Π., Δήμητρα Κ., Νίκος Χ., Δάνος Π.,
Γιώργος Π., από 10 ευρώ Μαρία Γ., Γκέλυ Γ.,
Βασίλης Μ., Λίλιαν Μ., Κώστας Π., Γιώργος
Δ., Έφη Ζ., Γιάννης Μ.

Την απαίτηση για απεργιακές κι-
νητοποιήσεις για να καταργηθεί ο
νόμος της αξιολόγησης μετέφεραν
πολλοί συνδικαλιστές και πρόεδροι
ΔΣ στην σύσκεψη που οργάνωσε η
ΑΔΕΔΥ με τα Πρωτοβάθμια Σωμα-
τεία την Δευτέρα 23 Ιούνη. Την Τε-
τάρτη 25/7 θα γίνει συνεδρίαση
του Γενικού Συμβουλίου (στις 9πμ,
στο χώρο του ΤΕΕ).  

Την σύσκεψη άνοιξαν με τοποθε-
τήσεις τους μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής, χωρίς όμως να προτεί-
νουν συγκεκριμένο πρόγραμμα
δράσης, πράγμα που κριτίκαραν
πολλοί από τους επόμενους ομιλη-
τές:

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος στο Σωματείο του Αγίου
Σάββα τόνισε ότι χρειάζεται σχε-
διασμός για την κατάργηση του
νόμου. Θύμισε τις προηγούμενες
απεργιακές κινητοποιήσεις στο χώ-
ρο της Υγείας (14 Μάη και 18 Ιού-
νη) και πρότεινε εκ μέρους του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων
να παρθεί απόφαση για 48ωρη
απεργία στις 1 και 2 Ιούλη και να
υπάρξει κλιμάκωση. «Δεν πρέπει
να περιμένουμε δίνοντας περιθώ-
ριο στην κυβέρνηση, το κλίμα είναι
για απεργία» είπε χαρακτηριστικά. 

Αντίστοιχη πρόταση έκανε και ο
Σπύρος Παπακωνσταντίνου από το
Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ.
Έκανε σκληρή κριτική σε όσους
«ψάχνουν» άλλες μορφές πάλης,
τονίζοντας ότι μόνο με απεργιακή
σύγκρουση μπορεί να κερδίσει η
εργατική τάξη.

H Αριστερά δεν κερδίζει
όταν γίνεται “κεντρώα”

Συνέχεια στη σελίδα 4

Κυκλοφορεί 
νέο τεύχος
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Συνέχεια από τη σελίδα 3

Η Ευαγγελία Δημοπούλου από τον Σύλ-
λογο Δασκάλων Αριστοτέλη έδωσε την ει-
κόνα από τις μάχες για την ακύρωση της
αυτοαξιολόγησης κάθε σχολικής μονά-
δας και από το μπλοκάρισμα των σεμινα-
ρίων για τους διευθυντές που έχουν βάλει
σε κίνηση εκατοντάδες εκπαιδευτικούς.  

Ο Κώστας Πίττας από το πρώην Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης μετέφερε ότι στο χώρο
του πάνω από το 90% των συναδέλφων
υπέγραψαν κατά της αξιολόγησης, ενώ
και οι συνελεύσεις ήταν μαζικότερες από
άλλες φορές. «Η συλλογικότητα ενάντια
στην αξιολόγηση εξασφαλίζεται μόνο με
ένα τρόπο, με απεργία» τόνισε.

Ο Χρίστος Αργύρης από το Γεννηματά
εξήγησε ότι η κυβέρνηση είναι πιο αδύνα-
μη μετά τις εκλογές, έχει εσωτερικές αν-
τιπαραθέσεις και ότι δεν φτάνουν οι συμ-
βολικές κινητοποιήσεις. Πρότεινε επίσης
απεργία στις 1-2 Ιούλη και συνέχεια με
απεργία διαρκείας, με «όλο το δημόσιο
κλειστό». 

Ο Μιχάλης Ρίζος από το Αττικό είπε ότι
είναι λάθος η εικόνα ότι «η κυβέρνηση εί-
ναι καβάλα στο άλογο και προχωρά», ενώ
πρότεινε και αυτός την 48ωρη απεργία
ως αφετηρία για κλιμάκωση. 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή, ο Σταύ-
ρος Κουτσουμπέλης (ΠΑΣΚ) έδωσε την
εικόνα τι θα σημάνει η αξιολόγηση που
θα επιβάλλει απολύσεις, ατομικά μισθο-
λόγια, ενώ θα χτυπήσει και τα συνδικαλι-
στικά δικαιώματα. Ο Γρηγόρης Καλομοί-
ρης (ΜΕΤΑ) στάθηκε κυρίως στη σημασία
της 30ής Ιούνη όταν και θα πρέπει να δο-
θούν τα ποσοστά από κάθε χώρο δουλει-
άς στα πλαίσια της αξιολόγησης. Πρότει-
νε να γίνουν καταλήψεις και συγκεντρώ-
σεις στους χώρους δουλειάς και να δοθεί
κινηματική συνέχεια μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Αντώνης Κουρουκλής (Δημοσιοϋπαλ-
ληλική Ανατροπή) ζήτησε να γίνουν συγ-
κεκριμένες προτάσεις για τη συνέχεια. Η
Βέτα Πανουτσάκου (ΠΑΜΕ) στάθηκε στο
ότι θα πρέπει να υπάρχει καθαρή κατεύ-
θυνση απειθαρχίας και ανυπακοής στην
αξιολόγηση, αλλά όσον αφορά τις προτά-
σεις δεν ήταν συγκεκριμένη. Πρότεινε η
συνέχεια να είναι με «συλλογικές μαζικές
διαδικασίες». 

Ο Παύλος Αντωνόπουλος (Παρεμβά-
σεις) εξήγησε ότι το κλίμα στους εργατι-
κούς χώρους είναι ανεβασμένο αφού έχει
απονομιμοποιηθεί η προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να περάσει την αξιολόγηση ως
κάτι θετικό και πρότεινε να γίνουν κινητο-
ποιήσεις μέχρι να καταργηθεί ο νόμος.

Τοποθετήθηκαν ακόμα εργαζόμενοι
από τους Διοικητικούς των Πανεπιστη-
μίων, από το Σισμανόγλειο, από Δήμους,
από το Υπουργείο Παιδείας, από το ΕΛ-
ΚΕΘΕ. 
• Την Τρίτη 24 Ιούνη, την ώρα που η ΕΑ
πήγαινε στο τυπογραφείο, γινόταν συνάν-
τηση του Συντονισμού ενάντια στις Απο-
λύσεις και τα Κλεισίματα για την οργάνω-
ση των αγώνων που είναι μπροστά - ειδι-
κά την κατάργηση της αξιολόγησης.

ΑΔΕΔΥ

Ε
κατοντάδες υγειονομικοί από πολλά
νοσοκομεία της Αττικής, “υποδέχτη-
καν” τον νέο υπουργό Υγείας Βορίδη,

συμμετέχοντας στην απεργία της 18ης Ιούνη
και την απεργιακή διαδήλωση που ξεκίνησε
από το υπουργείο Υγείας. Ήταν μια απεργία
που σημαδεύτηκε από την αλληλέγγυα πα-
ρουσία εργαζομένων άλλων κλάδων, όπως
των εργαζομένων της ΕΡΤ, του ΥΠΠΟ, εργα-
ζομένων από τους δήμους κλπ. Η ΑΔΕΔΥ είχε
επίσης προκηρύξει στάση εργασίας. 

Οι απεργοί με διαδήλωση κατέληξαν στην
κατασκήνωση των καθαριστριών, των σχολι-
κών φυλάκων και των διαθέσιμων εκπ/κών
στην Καρ.Σερβίας, ενώ το σύνθημα “Εργάτες
ενωμένοι – ποτέ νικημένοι” ακούστηκε πολλές
φορές όταν η διαδήλωση συνάντησε τους
απεργούς του Καζίνο Λουτρακίου, έξω από το
υπ. Εργασίας στη Σταδίου. Η απεργία της
18/6, ήταν ένα ακόμα βήμα στον αγώνα που
οδήγησε τον Άδωνι στην έξοδο κι έστειλε κα-
θαρό μήνυμα στον νέο ακροδεξιό υπουργό. Ο
δρόμος της κλιμάκωσης είναι ανοιχτός.

Το Σάββατο 14 Ιούνη στο αμφιθέατρο του
Αγίου Σάββα πραγματοποιήθηκε η πανελλαδι-
κή συνέλευση του Συντονιστικού των Νοσοκο-
μείων, με σημαντική συμμετοχή εκπροσώπων
σωματείων, επιτροπών αγώνα και απλών ερ-
γαζομένων από την Ικαρία, την Χίο, τη Νάξο,
τον Άγιο Σάββα, το Αγλαΐα Κυριακού, το Γεν-
νηματά, το Θριάσιο, το Αττικό, το Αγία Όλγα,
το ΨΝΑ και το ΠΕΔΥ. Η πλούσια συζήτηση
καθορίστηκε από τα μεγάλα μέτωπα που
ανοίγουν στο χώρο της υγείας, τα κλεισίματα,
διαθεσιμότητες, περικοπές και απολύσεις χι-
λιάδων υγειονομικών, με βασικό κορμό τις
αξιολογήσεις από την 1η Ιούλη. Αποτιμήθηκε
η δράση του συντονιστικού όλη την προηγού-
μενη περίοδο από τα κλεισίματα νοσοκομείων
του περσινού καλοκαιριού και με πιο πρόσφα-
τη την επιτυχημένη 24ωρη απεργία στις 14
Μάη.

Με την εκτίμηση πως η μάχη της αξιολόγη-
σης πέρα από την ανυπακοή με τη συλλογή
υπογραφών χρειάζεται κεντρική συντονισμέ-
νη απεργιακή σύγκρουση διαρκείας για να
κερδηθεί, αποφασίστηκε εκτός από τη συμμε-
τοχή στην πανυγειονομική απεργία της 18/6,
οργάνωση τοπικών συντονισμών με άλλους

κλάδους (σχολεία, δήμους) και τοπικούς φο-
ρείς ενάντια στα κλεισίματα δημόσιων δομών,
συντονισμένες καθημερινές δράσεις στα νο-
σοκομεία από 25/6 έως 30/6 για να παρεμπο-
διστεί η αποστολή των ποσοστώσεων και να
εξασφαλιστεί η συλλογή όλων των αξιολογό-
χαρτων από τα σωματεία και νέος γύρος συ-
νελεύσεων με κάλεσμα προς όλα τα σωμα-
τεία, αλλά και προς ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ και ΕΙ-
ΝΑΠ, για προκήρυξη νέας 48ωρης απεργίας
1-2/7, με τη έναρξη της διαδικασίας της αξιο-
λόγησης.

Σύσκεψη

Η αρχή έγινε στα Βόρεια της Αθήνας την
αμέσως επόμενη της απεργίας, οπου πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία η σύσκεψη συντονι-
σμού που κάλεσαν τα σωματεία των νοσοκο-
μείων Σισμανόγλειο, Αμ.Φλέμινγκ και Παίδων
Πεντέλης και στην οποία συμμετείχαν πλήθος
φορέων της περιοχής. Η σύσκεψη είχε σαν αν-
τικείμενο το συντονισμό της δράσης, αφενός
ενάντια στην αξιολόγηση και των απολύσεων
που θα επιφέρει αφετέρου ενάντια στο επικεί-
μενο κλείσιμο νοσοκομείων στην περιοχή. 

Το παρών εκτός από εργαζόμενους των
τριών αυτών νοσοκομείων έδωσαν μεταξύ άλ-
λων μέλη του Συντονισμού των Νοσοκομείων,
εργαζόμενοι από τους δήμους της περιοχής,
αγωνιστές από πρωτοβουλίες κατοίκων από
την Πεντέλη και τα Μελίσσια, εκπρόσωποι της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Μια από
τις πρώτες κινητοποιήσεις που αποφασίστη-

καν έλαβε χώρα τη Δευτέρα 23/6 στο Σισμα-
νόγλειο όπου τουλάχιστον 100 εργαζόμενοι
των τριών νοσοκομείων μαζί με κατοίκους της
περιοχής, πραγματοποίησαν παράσταση δια-
μαρτυρίας στη διευθύντρια του νοσοκομείου
ενώ αργότερα έγινε και συγκέντρωση στην
πύλη του νοσοκομείου. 

Μάλιστα, δεν έλειψε και η ένταση με την
διεθύντρια η οποία επέμενε ότι θα εφαρμόσει
την αξιολόγηση. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχι-
στούν περιλαμβάνοντας μια σειρά δράσεις,
όπως η συναυλία που προγραμματίζεται στα
Μελίσσια για τα μέσα του Ιούλη. Αντίστοιχες
κινήσεις ετοιμάζονται σε Βριλήσσια και Μα-
ρούσι. Ο Ορέστης Ηλίας, νεοεκλεγμένος δη-
μοτικός σύμβουλος Βριλησσίων με τη “Δράση
για μια άλλη πόλη”, συμμετείχε στις διαδικα-
σίες του συντονισμού και μίλησε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη: “Η Δράση και η τοπική ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, στηρίζει τους τοπικούς συντονι-
σμούς που ανοίγονται και πρέπει να παίξει
ρόλο στο άπλωμά τους. Χρειάζεται η κατεύ-
θυνση από τη δικιά μας πλευρά, να είναι αυτή
της απεργιακής κλιμάκωσης. Χωρίς το όπλο
της απεργίας η μάχη θα μείνει στα μισά του
δρόμου. Ο απεργιακός συντονισμός μπορεί
να τους ενώσει όλους, τόσο τους εργαζόμε-
νους στην Υγεία, όσο και τους συναδέλφους
τους στους άλλους κλάδους του δημοσίου
που απειλούνται από την αξιολόγηση, τις
απολύσεις και τα λουκέτα”.

Σ.Μ.

Σε 24ωρη απεργία κατε-
βαίνουν οι συμβασιούχοι ερ-
γαζόμενοι του υπουργείου
Πολιτισμού, την Τετάρτη
25/6. Απεργιακή συγκέντρω-
ση θα πραγματοποιηθεί την
ίδια μέρα στις 11πμ, έξω
από το ΥΠΠΟ. Όπως καταγ-
γέλλει η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εργαζομένων Ιδιω-
τικού Δικαίου στο Δημόσιο,
το υπουργείο καθυστερεί
μήνες ολόκληρους την κατα-
βολή των δεδουλευμένων
ενώ ταυτόχρονα, στερεί το
επίδομα ανθυγιεινής εργα-

σίας που παίρνουν κανονικά
όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμε-
νοι στο ΥΠΠΟ. Την απεργια-
κή κινητοποίηση στηρίζουν
τα σωματεία Θεσσαλονίκης
και Ηπείρου και το Σωματεί-
ου Έκτακτου Προσωπικού
ΥΠΠΟ ζητώντας “την στήρι-
ξη όλων των συναδέλφων
μας  στην επικείμενη κινητο-
ποίηση. Είναι τώρα περισσό-
τερο αναγκαίο να οργανω-
θούμε στους χώρους εργα-
σίας, επικοινωνώντας τα
προβλήματα μας και οργα-
νώνοντας τις λύσεις”.

Την παραίτησή του από τη θέση του προϊσταμένου Κτηματικής Υπηρε-
σίας Πέλλας, υπέβαλε στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Υπ.
Οικονομικών στις 23 Ιούνη, ο Μάκης Γεροντίδης. Ο σύντροφος του ΣΕΚ,
που ήταν υποψήφιος της περιφερειακής κίνησης "Ανταρσία στην Κ. Μακε-
δονία - Αντικαπιταλιστική Αριστερά" στις τελευταίες εκλογές μας κάνει πε-
ρήφανους δηλώνοντας στην επιστολή παραίτησής του πως: 

“αδυνατώ να κατανοήσω και να συμμετέχω με οποιονδήποτε τρόπο στη
διαδικασία μιας προσχηματικής «αξιολόγησης» που δεν γίνεται με πραγμα-
τικά στοιχεία αλλά με προκαθορισμένα ποσοστά αρίστων, μετρίων και ανε-
παρκών υπαλλήλων. Αυτή η ευθύνη είναι που δεν μου επιτρέπει να θεωρώ
τον εαυτό μου συνένοχο σε μια αμφισβητούμενη διαδικασία και να παρα-
βώ στο ελάχιστο τις αρχές της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας...θέτω
στη διάθεσή σας την απαλλαγή μου από τα καθήκοντα του προϊσταμένου,
ώστε να συνεχίσω απερίσπαστα να υπηρετώ ως απλός μαχόμενος υπάλλη-
λος μαζί με τους άξιους συναδέλφους μου κοιτώντας τους στα μάτια χω-
ρίς να ντρέπομαι”.

«Κοιτώντας στα μάτια...»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Εμπρός για 48ωρη

ΥΠ.ΠΟ



Το απεργιακό κίνημα Νο 1128, σελ. 5
εργατικη αλληλεγγυη

ΑΕΙ - ΤΕΙ

Οι απολύσεις 
δεν θα περάσουν

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΟΕ - ΟΛΜΕ

Εμπρός για συντονισμένη
απεργία

Η
μάχη ενάντια στις απολύσεις των διαθέσιμων συνεχίζεται μέσα στα
πανεπιστήμια. Συντονίζεται με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
δασκάλων και των καθηγητών ενάντια στις αξιολογήσεις. Η πεποί-

θηση πως τα πανεπιστήμια δε θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς τους ερ-
γαζόμενούς τους αγκαλιάζει όλο και περισσότερα κομμάτια. 

Χρειάζεται να ξαναγίνουν συνελεύσεις τόσο στο ΕΚΠΑ όσο και στα υπό-
λοιπα ιδρύματα για να συνεχιστεί ο απεργιακός αγώνας. Οι πιέσεις που
μπαίνουν στον κόσμο που θέλει να αγωνιστεί είναι πολλές. Οι εξεταστικές
έχουν ξεκινήσει σε αρκετές σχολές, σε άλλες δεν έχουν ολοκληρωθεί τα
εξάμηνα, με αποτέλεσμα οι φωνές “της λογικής” που λένε πως δε θα μπο-
ρέσει ο κλάδος να τραβήξει επόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, να φαί-
νονται ρεαλιστικές. Αυτές οι φωνές δεν είναι καινούριες. Κατάφεραν να
κερδίσουν τον περσινό Μάη να μπλοκάρουν την απεργία που οργάνωναν οι
καθηγητές της δευτεροβάθμιας εν μέσω εξετάσεων. Δεν βοηθούν. Η πραγ-
ματικότητα είναι πώς αυτές οι πιέσεις θα μπορούσαν να σπάσουν, αν είχαν
κρατηθεί ζωντανές οι απεργιακές επιτροπές. Οι ομάδες εργαζομένων σε
κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα που γεννήθηκαν μέσα από την απεργία διαρ-
κείας του φθινοπώρου και οι οποίες απέδειξαν πως μπορούν να μπλοκά-
ρουν στην πράξη κάθε απεργοσπαστική πίεση. Πως μπορούν να συντονί-
σουν από τα κάτω όλους τους κλάδους του δημοσίου και όλους τους δια-
θέσιμους. Η μάχη δεν έχει κριθεί, ούτε έχει σταματήσει ο αγώνας. 

Στο πλευρό τους

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που συνεχίζει να είναι κλειστό με από-
φαση των διοικητικών υπαλλήλων, στο πλευρό των εργαζόμενων είναι από
την πρώτη στιγμή η πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων οι οποίοι συμμετέ-
χουν στον αγώνα μέσα από αποφάσεις των συνελεύσεών τους για κατάλη-
ψη. Μεγάλο κομμάτι καθηγητών του Πολυτεχνείου που ανταποκρίθηκε την
Παρασκευή 20 Ιούνη στο κάλεσμα του συλλόγου ΔΕΠ για συνέλευση, τοπο-
θετήθηκε υπέρ της απεργίας. Από την πλειοψηφία των τοποθετήσεων έβγαι-
νε η άποψη πως χωρίς τους διοικητικούς δεν μπορεί να λειτουργήσει το Πο-
λυτεχνείο και πώς αυτή η μάχη αφορά ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Η στήριξη της απεργίας των διοικητικών αλλά και ο συντονισμός με όλους
τους κλάδους τονίστηκε και υποστηρίχτηκε από τους περισσότερους.

Με ανακοίνωσή της η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ καταδίκασε την Τρίτη 17/6 τη
στάση του Υπουργείου σε σχέση με τις απολύσεις ζητώντας την επανα-
πρόσληψη των διαθέσιμων. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση άργησε να έρθει,
καθώς στη συνεδρίαση που είχε προηγηθεί οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές
δεν πήραν τη ρητή απόφαση που ζητούσαν. Η πίεση όμως από τη μεγάλη
κινητοποίηση στο κτίριο της Πρυτανείας, απέδωσε καρπούς.

Στην Πάτρα όπου η απεργία στο Πανεπιστήμιο συνεχίζεται, οργανώθηκε
διαδήλωση των εργαζομένων την περασμένη Πέμπτη 19 Ιούνη. Στη συγκέν-
τρωση στην πλατεία Γεωργίου βρέθηκαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης
αλλά και δάσκαλοι, καθηγητές και υγειονομικοί. Έμπνευση έδωσαν με το
χαιρετισμό τους στην απεργιακή διαδήλωση οι εργάτες γης της Μανωλά-
δας, οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη τις μέρες για τη δίκη του Βαγγελάτου
(περισσότερα γι’ αυτό στη σελίδα 6 ).

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Στο δρόμο συνεχίζουν οι σχολικοί φύλακες

συμμετέχοντας στην κατασκήνωση έξω από
το υπ.Οικονομικών στην Καραγιώργη Σερβίας
αλλά και με καθημερινές κινητοποιήσεις, διεκ-
δικώντας πίσω τις δουλειές για τους ίδιους και
όλους όσους βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. 

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24/6. “Η
κινητοποίηση ήταν αρκετά καλή με συμμετοχή
πάνω από 150 σχολικών φυλάκων” μας είπε η
Αμαλία Οικονόμου, σχολικός φύλακας. “Στη
συνάντηση με την αντιπροσωπεία φυσικά ο
Ντινόπουλος είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίπο-
τα γιατί έχει από πίσω του τα μνημόνια κλπ.
Κατά την άποψή μου, χρειάζεται αγώνας. Με
τις συναντήσεις δεν βγαίνει τίποτα. Νέα συγ-
κέντρωση κάναμε και την Τρίτη έξω από το
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης”. 

Κινητοποίηση έγινε και στη Θεσσαλονίκη το
Σάββατο 21/6. Στο άγαλμα Βενιζέλου συγκεν-
τρώθηκαν σχολικοί φύλακες, καθαρίστριες
του υπ.Οικονομικών και διαθέσιμοι εκπαιδευτι-
κοί. Ακολούθησε πορεία με πολύ δυναμικό
παλμό, ενώ πανό των σχολικών φυλάκων
υπήρχε μαζί με άλλα και στη συναυλία του
Μάνου Τσάο το βράδυ της Δευτέρας στο λι-
μάνι.

Τ
ην ίδια βδομάδα που η ΑΔΕ-
ΔΥ συζητάει για την προκή-
ρυξη 24ωρης απεργίας σε

όλο το δημόσιο, τα πανεπιστήμια,
οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δί-
νουν τον τόνο, διεκδικώντας κλιμά-
κωση. Ο στόχος χρειάζεται να είναι
ένας συντονισμένος απεργιακός
ξεσηκωμός μέχρι να αναγκαστεί η
κυβέρνηση να παραιτηθεί από την
προσπάθεια των διαθεσιμοτήτων.

Το τριήμερο συνέδριο της ΔΟΕ,
της ομοσπονδίας των δασκάλων,
είχε σαν κέντρο συζήτησης το πώς
θα μπορέσει να μπλοκαριστεί η
αυτοαξιολόγηση. Οι δάσκαλοι
μπήκαν σε αυτή τη συζήτηση
έχοντας πίσω τους μια πλούσια κι-
νηματική εμπειρία μέσα από το
σταμάτημα των σεμιναρίων σε κά-
θε σημείο της χώρας. “Όλη την
προηγούμενη βδομάδα ο σύλλο-
γός μας οργάνωσε κινητοποιήσεις
έξω από το κτίριο της πρωτοβάθ-
μιας διεύθυνσης. Καταφέραμε να
μη γίνει κανένα σεμινάριο. Επειδή
μαζευόμασταν απ’ έξω πολύς κό-
σμος, μέχρι και 200 άτομα. Αυτό
μας έδωσε την αυτοπεποίθηση να
καλέσουμε τους διευθυντές να
μην παρακολουθήσουν τα ηλε-
κτρονικά σεμινάρια, τον τρόπο
που προσπαθεί τώρα η κυβέρνηση
να εφαρμόσει την ατομική αξιολό-
γηση”, μας είπε ο Τζεμαλή Μηλια-

ζήμ, δάσκαλος από την Ξάνθη.
Στο συνέδριο ήταν ξεκάθαρο

από όλους πως η αξιολόγηση θα
οδηγήσει στην ακόμα μεγαλύτερη
απαξίωση των δημοτικών σχολεί-
ων, σε ακόμα μεγαλύτερες ελλεί-
ψεις και άρα στο άνοιγμα του δρό-
μου για την ιδιωτικοποίηση της
παιδείας. Η υπεράσπιση της δημό-
σιας και δωρεάν παιδείας ήταν
κοινή διεκδίκηση.

Περιθώρια

Υπήρχαν όμως διαφοροποι-
ήσεις. Ενώ η πρόταση της ομο-
σπονδίας ήταν από την αρχή να
υπάρξει απεργιακή κινητοποίηση
το Σεπτέμβρη, η μη κατάθεση συγ-
κεκριμένης πρότασης αφήνει πολ-
λά περιθώρια στις συνδικαλιστικές
ηγεσίες στο να μη γίνει στην πραγ-
ματικότητα τίποτα. 

Αυτό φάνηκε και από την προ-
σπάθεια ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, να κα-
θυστερήσει η συζήτηση για το
διεκδικητικό πλαίσιο του συνεδρί-
ου όσο περισσότερο γινόταν. Από
τη μεριά τους, οι σύνεδροι της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς, των
Παρεμβάσεων, διεκδικούσαν να
κλείσει συγκεκριμένη ημερομηνία
αρχής της απεργίας και να γίνουν
γενικές συνελεύσεις στο άνοιγμα
των σχολείων για να οργανωθεί.
“Ό,τι έκανε η ηγεσία της ομοσπον-

δίας το έκανε κάτω από την πίεση
της βάσης. Και δεν τα έκανε όλα
όπως υποστηρίζει. Τον περασμένο
Σεπτέμβρη οι δάσκαλοι δεν ήμα-
σταν στο πλευρό των καθηγητών,
αν ήμασταν, ο πολιτικός χάρτης
θα ήταν τελείως διαφορετικός” εί-
πε ο Σεραφείμ Ρίζος από τα Χανιά
στην τοποθέτησή του. “Απέναντι
στην ηττοπάθεια που καλλιεργή-
θηκε όλο το προηγούμενο διάστη-
μα, κυρίως από ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, αλ-
λά και από τη γραμμή της αριστε-
ράς που άλλοτε μεταφράστηκε σε
κυβερνητικές αναμονές, άλλοτε σε
λογικές ότι δε μας παίρνει γιατί
δεν είναι σωστό το πολιτικό πλαί-
σιο, χρειάζεται να σπάσει. Η κυ-
βέρνηση βρίσκεται σε δεινή θέση.
Υπάρχουν δυο δρόμοι και πρέπει
να διαλέξουμε. Οι Παρεμβάσεις
έχουν επιλέξει το δρόμο της ΕΡΤ,
των καθαριστριών, των μαζικών
απεργιών διαρκείας. Υπάρχει και ο
δρόμος της υποταγής. Ας διαλέ-
ξουμε!”

Σε συνέδριο προέδρων προχω-
ράει η ΟΛΜΕ το Σάββατο 28 Ιού-
νη, με την ίδια εμπειρία κινητοποι-
ήσεων ενάντια στα σεμινάρια, που
ξεδιπλώνεται όλη αυτή τη βδομά-
δα. Χρειάζεται να υπάρξει πανεκ-
παιδευτικός συντονισμός, συντονι-
σμός με όλο το δημόσιο.

Έλλη Πανταζοπούλου

ΕΡΤ
Την απόπειρα αναγνώρισης της απεργοσπαστικής ΝΕΡΙΤ,

από την ΕΣΗΕΜ-Θ (Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερί-
δων Μακεδονίας – Θράκης), απέτρεψαν εργαζόμενοι της
ΕΡΤ τη Δευτέρα 23/6.

Στην ΕΣΗΕΜ-Θ γίνονταν εκλογές για την ανάδειξη εργα-
σιακών αντιπροσώπων στην Ένωση, από τα διάφορα ΜΜΕ.
Ανάμεσα στα άλλα, προκλητικά είχε στηθεί και η κάλπη με
την επιγραφή ΝΕΡΙΤ η οποία αποσύρθηκε ύστερα από έντο-
νες διαμαρτυρίες. Οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων πλαι-
σιώθηκαν από ένσταση που κατατέθηκε από τα τρία μέλη
του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ του Μετώπου Αγώνα Δημοσιογράφων
και η οποία έγινε δεκτή. Στη θέση της κάλπης της ΝΕΡΙΤ το-
ποθετήθηκε με την ίδια υπογραφή ένα δοχείο νυκτός... 

Με ανακοίνωσή τους οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ αναρωτι-
ούνται με ποιον τρόπο η ΕΣΗΕΜ-Θ προστατεύει τα συμφέ-
ροντα του κλάδου, όταν αναγνωρίζει ως εργαζόμενους,
απεργοσπάστες που μάλιστα υπάγονται στο υπουργείο Οι-
κονομικών. “Τι μήνυμα στέλνει όταν μάλιστα αναγνωρίζει το
δικαίωμα εργασιακής εκπροσώπησης στους παραπάνω ερ-
γαζόμενους; (...) Πως γνωρίζει εκ των προτέρων η ΕΣΗΕΜΘ
ποιοι και πόσοι τελικά θα στελεχώσουν την ΝΕΡΙΤ Θεσσαλο-
νίκης (εάν αυτή ποτέ υπάρξει) αφού δεν έχει ολοκληρωθεί
έστω και αυτός ο διαγωνισμός παρωδία όπως η ίδια η ΕΣΗ-
ΕΜΘ καταγγέλλει; Θεωρεί η ΕΣΗΕΜΘ ότι χαριστικά δίνει το
δικαίωμα στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της ΕΡΤ3 (τη-
λεόραση/ραδιόφωνο) να έχουν συλλογική εκπροσώπηση στο
Σωματείο;” συνεχίζει η ανακοίνωση των δημοσιογράφων.



48ωρες επαναλλαμβανόμενες απερ-
γίες αποφάσισε το σωματείο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ – ΣΠΑΡΤΑ-
ΚΟΣ, που συσπειρώνει εργάτες κυρίως
των μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας,
ενώ μεγάλο συλλαλητήριο καλεί πλήθος
φορέων την Πέμπτη 26/6, στην κεντρική
πλατεία της Πτολεμαΐδας. 

Αφορμή είναι η έναρξη της συζήτησης
στη Βουλή του νομοσχεδίου για τη “μι-
κρή ΔΕΗ”, που σημαίνει το σπάσιμο της
δημόσιας επιχείρησης και το ξεπούλημα
μέρους της που αντιστοιχεί στο 30% του
παραγωγικού δυναμικού της εταιρείας
και περιλαμβάνει λιγνιτορυχεία, υδροη-
λεκτρικούς σταθμούς, μονάδες φυσικού
αερίου κλπ. Ο Σπάρτακος έλαβε την
απόφαση για τις επαναλαμβανόμενες
απεργίες έπειτα από ομόφωνη απόφαση

του Δ.Σ, σε έκτακτη συνεδρίασή του την
Κυριακή 22/6,  χαρακτηρίζοντας την
υπόθεση, “μητέρα των μαχών” και κα-
λώντας “σε συστράτευση, ουσιαστική
συμμετοχή και στήριξη άπαντες τους ερ-
γαζόμενους, τους θεσμικούς φορείς,
τους συνταξιούχους, τους άνεργους και

κάθε έναν πολίτη της χώρας”.  Οι απερ-
γίες θα ξεκινήσουν με την έναρξη της
συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή,
ενώ μια σειρά δράσεις προγραμματίζον-
ται στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, που
εδρεύει το σωματείο.

Νέα από τους χώρουςσελ. 6, Νο 1128
εργατικη αλληλεγγυη

Με απεργιακές περιφρουρήσεις σε μια σειρά βιβλιοπωλεία κι εκδοτικούς οίκους πραγ-
ματοποιήθηκε η απεργία στο χώρο του βιβλίου, που οργάνωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων
Βιβλίου Χάρτου Αττικής, την Τετάρτη 18/6. Οι απεργοί απέκλεισαν από νωρίς το πρωί βι-
βλιοπωλεία κι εκδοτικούς οίκους που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ιπ-
ποκράτους (Χριστάκης, Τσιγαρίδας, εκδ. Σάκκουλας, Λιβάνης, Πύρινος Κόσμος), ενώ με
διαδήλωση ακολούθησαν διαδοχικοί αποκλεισμοί των βιβλιοπωλείων Πολιτεία και Ιανός. 

Η παρέμβαση στον Ιανό μάλιστα είχε αναβαθμισμένη σημασία καθώς είναι σε εξέλιξη η
μάχη ενάντια στα μηχανάκια-scanners της αναξιοπρέπειας που έχει επιβληθεί να φορά ο
κάθε εργαζόμενος του βιλιοπωλείου και με το οποίο ελέγχεται η “αποδοτικότητα” στις πω-
λήσεις. Η διαδήλωση φέροντας μεταξύ άλλων και πανό με το σύνθημα “Η ταξική αλληλεγ-
γύη όπλο των εργατών, νίκη στον αγώνα των καθαριστριών”, κατέληξε στις ηρωικές αγωνί-
στριες και την κατασκήνωσή τους στην Καρ.Σερβίας, παραδίδοντάς τους μάλιστα οικονομι-
κή ενίσχυση, η οποία μαζεύτηκε κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης γι' αυτό το σκοπό.

4ωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 25/6, για όλο τον
ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο προκήρυξε η ΠΟΕΜ. 

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία “Ο ναυπηγικός κλά-
δος ιδιαίτερα τα τελευταία 3 χρόνια, είναι υπό κατάρ-
ρευση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα Ναυπηγεία Σκα-
ραμαγκά ξεκίνησαν να απασχολούνται οι εργαζόμενοι
μετά από δύο χρόνια αναγκαστικής αποχής, ερήμην ερ-
γοδότη, με ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας και για όσο
διάστημα απαιτηθεί για την παράδοση των υποβρυχίων.
Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Νεωρίου οι εργαζόμενοι
είναι απλήρωτοι επί μήνες και εκκρεμούν προγράμματα
κατασκευής και επισκευής του Π.Ν. Στην Ζώνη Περά-
ματος η ανεργία είναι στο 95%. Ουσιαστικά δεν υπάρ-
χει απασχόληση. Την ίδια ώρα ιδιωτικοποιείται το Λιμά-
νι με κίνδυνο οριστικής κατάργησης των επισκευών στη
Ζώνη”. Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί
στις 12 μες στην πλ.Κλαθμώνος.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Σ
ε ένα νέο, άνευ προηγουμένου, περιβαλλοντικό και
κοινωνικό έγκλημα προχωρά η συγκυβέρνηση, στα
πλαίσια τόσο των μνημονιακών της υποχρεώσεων και

της αποπληρωμής του χρέους όσο και της εξυπηρέτησης
από μεριάς της επιχειρηματικών συμεφερόντων. Πρόκειται
για το σχέδιο νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση, και προστα-
σία αιγιαλού και παραλίας» που ανοίγει το δρόμο για το ορι-
στικό ξεπούλημα όλων των δημόσιων και ελεύθερων παρα-
λιών της χώρας -παραχωρώντας μέσω χρηματικού ανταλ-
λάγματος τη χρήση και εκμετάλλευσή τους- στους ιδιώτες.

Οπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση του νομοσχέδιου
που υπογράφεται από το υπουργείο Οικονομικών (και όχι
Περιβάλλοντος!), στόχος είναι “...να απελευθερωθούν οι τε-
ράστιες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, που παρέχει
η οικονομική σημασία της παράκτιας ζώνης”. Γι' αυτό και οι
μόνοι που τρίβουν τα χέρια τους και τοποθετούνται υπέρ
του νομοσχεδίου είναι οι ξενοδόχοι.

Αντίθετα, το νομοσχέδιο έχει ξεσηκώσει μεγάλες αντι-
δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιστημονικών φο-
ρέων, αριστερών κομμάτων και εκατοντάδων χιλιάδων πολι-
τών τόσο για τον αντιπεριβαλλοντικό-αντιεπιστημονικό χα-
ρακτήρα του και τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει
όσο και για το αντικοινωνικό του περιεχόμενο με το δικαίω-
μα της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες να απειλείται.
Ανάμεσα σε αυτά που καταγγέλονται για το νομοσχέδιο εί-
ναι ότι:

Fast - track
Επιτρέπει την ολοκληρωτική κατάληψη των παραλιών από

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συγκεριμένα, με fast-track
διαδικασίες παραχωρείται η «απλή χρήση αιγιαλού και πα-
ραλίας» με μόνο ζητούμενο την εξασφάλιση χρηματικού αν-
ταλλάγματος ενώ αφαιρούνται όλοι οι περιορισμοί στην
έκταση της παραλίας που μπορεί να παραχωρηθεί  Νομιμο-
ποιούνται αυθαίρετα κτίσματα επαγγελματικής χρήσης
στην παραλία, ανοίγοντας το δρόμο να χτιστούν και άλλα
χωρίς ουσιαστική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων στο φυσικό περιβάλλον. Επιτρέπεται η επιχωμάτωση θα-
λάσσιου χώρου, για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που
ασκούν σε όμορη με τον αιγιαλό έκταση επιχειρηματική
δραστηριότητα τουριστικών μονάδων. Για μεγάλες ξενοδο-
χειακές μονάδες η έκταση της επιχωμάτωσης μπορεί να λά-
βει μεγάλες διαστάσεις αφού υπάρχει η πρόβλεψη των 5
τετραγωνικών μέτρων για κάθε κλίνη της τουριστικής μονά-
δας.

Επιχειρείται να ιδιωτικοποιηθεί το κομμάτι της παραλίας
μπροστά από τα κάθε λογής ξενοδοχεία χωρίς μάλιστα να
μπαίνει το οποιοδήποτε προαπαιτούμενο (πχ διασφάλιση
όρων προστασίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλ-
λοντος) πλην φυσικά του χρηματικού ανταλλάγματος. Κα-
ταργείται έτσι στην πράξη ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του
αιγιαλού και είναι πλέον στη διακριτική ευχέρεια του ιδιο-
κτήτη του ακινήτου να “αφήσει σε κοινή χρήση το τμήμα
του ακινήτου που καταλαμβάνεται από τη ζώνη παραλίας”.
Ενώ η παραχώρηση νομιμοποιείται ακόμη και αν στη συγκε-
κριμένη έκταση περιλαμβάνονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί
χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι ή προστατευόμενες περι-
βαλλοντικά περιοχές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή
ευπαθή οικοσυστήματα (τα στοιχεία είναι από την WWF κα-
θώς και την κοινή ανακοίνωση του Συλλόγου Ερευνητών
του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών-ΕΛΚΕΘΕ και
του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ).

Στην ουσία ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να
προχωρήσει στο ξεπούλημα των παραλιών που του έχουν
ήδη παραχωρηθεί -παραλίες έκτασης 31 εκ. τ.μ σε όλη τη
χώρα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ιόνια, Πελοπόννησο, Χαλκιδική,
παντού- και λύνει τα χέρια στην εκάστοτε κυβέρνηση να
ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με όλες τις υπόλοιπες. Δι-
καιολογημένο το σύνθημα: “Οχι σκουπίδια όχι πλαστικά σε
θάλασσες και ακτές. Να τα βρουν καθαρά οι επενδυτές...”

Λ.Β.

Να σταματήσουμε τη λεηλασία

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη
19/6, στο Σωματείο Εργαζομένων της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς και στις οποίες η
αγωνιστική παράταξη Μαχητική Πρωτοβου-
λία, ανέβασε τα ποσοστά της σε σχέση με
το 2012, λαμβάνοντας 20 ψήφους και 1
έδρα. 52 ψήφους και 4 έδρες έλαβαν τα
Ανεξάρτητα Μέλη, παράταξη που συνήθως
ταυτίζεται με τις επιλογές της διοίκησης.

Όπως μας δήλωσε η Τιάνα Ανδρέου, εργα-
ζόμενη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, “η
Μαχητική Πρωτοβουλία θα συνεχίσει την
προσπάθεια να κερδίσει τους συναδέλφους
στην απεργιακή προοπτική, ενάντια στις
επιθέσεις τις κυβέρνησης. Η διάθεση στον
κόσμο υπάρχει και σαν πρώτη ένδειξη είναι
οι 75 συνάδελφοι που έχουν υπογράψει
ενάντια στην αξιολόγηση”. 

Επιτυχία για την αντικαπιταλιστική
αριστερά και στις εκλογές του Σωμα-
τείου Εργαζομένων στο Γενικό Ογκο-
λογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς
“Αγ.Ανάργυροι”, καθώς στο πρώτο
της κατέβασμα η Κόκκινη Γραμμή κα-
τόρθωσε να λάβει 153 ψήφους και 2
έδρες για το Δ.Σ και 92 ψήφους και 2
έδρες για την ΠΟΕΕΔΗΝ, αποτέλε-
σμα της συνεπούς αγωνιστικής δρά-
σης των εργαζομένων που την απαρ-
τίζουν, όλο το προηγούμενο διάστη-
μα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
για το Δ.Σ του σωματείου
• Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση
Εργαζομένων: 246 Ψήφους, 4
έδρες • Κόκκινη Γραμμή: 153 ψή-
φους, 2 έδρες • ΠΑΜΕ: 54 ψήφους,
1 έδρα
για αντιπροσώπους στην ΠΟΕΔΗΝ
• Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση
Εργαζομένων: 114 Ψήφους, 2
έδρες • Κόκκινη Γραμμή: 92 ψή-
φους, 2 έδρες • ΠΑΜΕ: 58 ψήφους,
1 έδρα 

Σε 4ωρη στάση, συγκέντρωση και μπλοκάρισμα του Δ.Σ. των μετόχων
στο κτήριο της κεντρικής διοίκησης στην πλ. Αντίστασης προχώρησαν οι
ταχυδρομικοί διανομείς της Αθήνας την Πέμπτη 19/4 αφού η διοίκηση
τους ανακοίνωσε απροειδοποίητα πως θα κόψει όλες τις καλοκαιρινές
άδειες απειλώντας με πειθαρχικά όποιον τολμήσει να διαφωνήσει. 

Με αυτή την επίθεση η διοίκηση των ΕΛΤΑ, που στην ουσία είναι μετα-
βατική διοίκηση για την εκκαθάριση του οργανισμού και το ξεπούλημά
του, προσπαθεί να φέρει τις ιδιωτικές εταιρίες μέσα στα ΕΛΤΑ ενοικιά-
ζοντας εργαζόμενους για την κάλυψη των τεράστιων, ειδικά για το καλο-
καίρι, αναγκών των ταχυδρομείων. 

Όπως διαμήνυσαν οι συνδικαλιστές του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ
Αθήνας και Νομού Αττικής  δεν θα δεχτούν την καταπάτηση των εργασια-
κών τους δικαιωμάτων, ωστόσο δυστυχώς η διοίκηση του σωματείου (ΔΑ-
ΚΕ-ΠΑΣΚΕ) αρνείται να περάσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις για να κον-
τράρει την επίθεση προσπαθώντας να εξασφαλίσει κάποια πρόσκαιρα
οφέλη χωρίς πραγματική εξασφάλιση για το εργασιακό μέλλον και τις συν-
θήκες εργασίας όλων των εργαζόμενων των ΕΛΤΑ.

ΔΕΗ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑΕΛΤΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

Απεργία Βιβλίου Χάρτου
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Ευρώπη της λιτότητας
και του ρατσισμού

Ο
ι κομπασμοί και οι φιλοφρονήσεις δίνουν και παίρ-
νουν αυτές τις μέρες, εν όψει της λήξης του εξαμή-
νου της Ελληνικής Προεδρίας. 

“Καταφέραμε μέσα σε κλίμα ευρύτερης συναίνεσης να
αναδείξουμε τις θέσεις (μας)” λέει ο Γιάννης Τραγάκης, ο
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων (COSAC) για
αυτό το εξάμηνο. 

“Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας κάλυψαν
ουσιαστικά όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν σή-
μερα τον Ευρωπαίο πολίτη”, είπε στον δικό του απολογισμό
ο Αντώνης Σαμαράς. 

�“Νομίζω ότι ήταν σωστό να διαψευστούν εκείνοι που έλε-
γαν ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της προεδρίας”, δήλωσε ο επικεφαλής της Σο-
σιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Χάνες
Σβόμποντα. “Η Ευρώπη είναι μία κοινότητα ισχυρών και λιγό-
τερο ισχυρών χωρών, κάποιες χώρες είναι περισσότερο και
κάποιες λιγότερο εκτεθειμένες στην κρίση, διακρίσεις δεν
νοούνται και από αυτήν την άποψη είμαι πολύ ευχαριστημέ-
νος από την ελληνική προεδρία”.

Η ελληνική προεδρία έδωσε, με τα λόγια του ίδιου του
Τραγάκη, έμφαση σε πέντε τομείς: την Τραπεζική Ένωση, τη
νέα Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Θάλασσα, την ανάπτυ-
ξη, την απασχόληση και την “διαχείριση των μεταναστευτι-
κών ροών.

“Ανάπτυξη”

Ο Τραγάκης και ο Σαμαράς μιλάνε για “ανάπτυξη”: η μονα-
δική είδηση, μέσα στο εξάμηνο της ελληνικής προεδρίας για
την ανάπτυξη, όμως, ήταν η αναθεώρηση των εκτιμήσεων
της Eurostat -προς τα κάτω. Στο πρώτο τρίμηνο του 2014 το
ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε όλο και όλο κατά 0.2%. Ακό-
μα χειρότερα η μικρή αυτή αύξηση οφείλεται σχεδόν απο-
κλειστικά στην Γερμανία. Οι οικονομίες της Γαλλίας και της
Ιταλίας όχι μόνο δεν είχαν ανάπτυξη αλλά συρρικνώθηκαν
κιόλας. Όσο για την Ελλάδα, η κατακόρυφη πτώση συνεχί-
στηκε χωρίς διακοπή.

Εξίσου προβληματικές -και προκλητικές ταυτόχρονα- είναι
οι δηλώσεις τους για την απασχόληση. Η ανεργία στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βρίσκεται σε διψήφια ποσοστά
-και καμιά μελέτη δεν υπάρχει που να προβλέπει ότι θα μει-
ωθεί δραστικά μέσα στο άμεσο μέλλον. Το αντίθετο ακριβώς
ισχύει: ακόμα και όταν έρθει η ανάκαμψη λένε οι οικονομολό-
γοι, θα είναι μια ανάκαμψη “ρηχή” χωρίς νέες θέσεις εργα-
σίας.

Αν κάτι σημάδεψε την ελληνική προεδρία αυτό ήταν η “συ-
ναίνεση”: συναίνεση στην πολιτική της λιτότητας, των περι-
κοπών, των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, των ιδιωτικο-
ποιήσεων και της ασυδοσίας των αγορών. Η Ελλάδα κατέχει
το ρεκόρ της ανεργίας σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση -αλ-
λά η προτεραιότητα και της Προεδρίας και των υπόλοιπων
εταίρων “μας” είναι η ανταγωνιστικότητα, όχι η απασχόληση.
Τα νοσοκομεία κλείνουν και οι ασθενείς παραδίδονται στο
έλεος της τύχης -αλλά η προτεραιότητα είναι η συρρίκνωση
του δημόσιου τομέα, όχι η υγεία. Και πάει λέγοντας.  

“Ολοκληρώθηκαν 67 νομοθετικά κείμενα”, λέει στον απο-
λογισμό του με στόμφο ο Σαμαράς. Ναι είναι αλήθεια: 67 νο-
μοθετικά κείμενα, το ένα χειρότερο από το άλλο...

Ο
καθρέφτης της
“επιτυχημένης” ελ-
ληνικής προεδρίας

είναι το Αιγαίο: μέσα στους
έξι μήνες της προεδρίας
πενήντα, σχεδόν, μετανά-
στες πνίγηκαν, καταδιωγμέ-
νοι από το Λιμενικό και την
Frontex, στην προσπάθειά
τους να φτάσουν σε κάποια
απόμερη ελληνική ακτή. Αν
συνεχιστούν αυτοί οι ρυθ-
μοί, το 2014  θα ξεπεράσει
όλα τα προηγούμενα θλιβε-
ρά ρεκόρ της χώρας μας,
σε θανάτους μεταναστών,
μέσα στον 21ο αιώνα. 

Το εξάμηνο άνοιξε με την
τραγωδία στο Φαρμακονή-
σι -με ένα φριχτό έγκλημα
που έστειλε στον τάφο
τρεις γυναίκες και εννιά μι-
κρά παιδιά. Το σκάφος
τους βυθίστηκε κατά τη
διάρκεια της ρυμούλκησης
του από το λιμενικό πίσω
προς τα Τουρκικά παράλια,
σύμφωνα με τις καταγγε-
λίες των συνεπιβατών τους
που κατάφεραν τελικά να
σωθούν. 

Η κυβέρνηση αρνείται
την κατηγορία: το λιμενικό
δεν προσπαθούσε να επα-
ναπροωθήσει τους “παρά-
νομους μετανάστες”, λέει,
αλλά να τους σώσει. Στην
απολογιστική ομιλία του,
όμως, στη 51η Διάσκεψη
Επιτροπών Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Κοινοβουλίων ο
Σαμαράς κατονόμασε την
“ανάπτυξη πολιτικών επα-
ναπατρισμού” σαν μια από
τις κορυφαίες επιτυχίες της
ελληνικής προεδρίας:

“Ωστόσο, θα έλεγα ότι
κορυφαία επιτυχία της Ελ-
ληνικής Προεδρίας ήταν ο
καθορισμός των Στρατηγι-
κών Κατευθυντήριων Γραμ-
μών για τον νέο νομοθετικό
και επιχειρησιακό σχεδια-
σμό στον τομέα Δικαιοσύ-
νης και Εσωτερικών Υποθέ-
σεων...  Εισάγει την αρχή
της θετικής «αιρεσιμότη-
τας» ( conditionality) στην

συνεργασία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης με τρίτες χώ-
ρες, ενώ περιλαμβάνει την
ανάπτυξη αποτελεσματικών
πολιτικών επαναπατρισμού,
σε συνδυασμό με την πολι-
τική θεωρήσεων και επα-
νεισδοχής... Ο ομαλός επα-
ναπατρισμός μεγάλου
αριθμού παράνομων μετα-
ναστών που έχουν ήδη πε-
ράσει τα ευρωπαϊκά σύνο-
ρα ... και η εξάρθρωση των
εγκληματικών κυκλωμάτων
που τους προωθούν... είναι
οι μεγάλες προτεραιότητες
από δω και στο εξής.”

Τείχη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
ήταν ήδη φρούριο για τους
μετανάστες. Η ελληνική
προεδρία όρθωσε τα ρα-
τσιστικά της τείχη ακόμα
ψηλότερα. 

Η “αρχή της θετικής αι-
ρεσιμότητας”, για παρά-
δειγμα, στην οποία αναφέ-
ρεται με τόσο καμάρι ο Σα-
μαράς σημαίνει απλά ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα δια-
κόπτει τη βοήθεια προς τα
φτωχά κράτη που δεν συ-
νεργάζονται μαζί της για

την καταπολέμηση της “πα-
ράνομης μετανάστευσης”.
Η ανθρωπιστική βοήθεια
μετατρέπεται σε εξάρτημα
του ρατσιστικού οπλοστα-
σίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Η ομιλία του Σαμαρά
ήταν ένα μνημείο ρατσιστι-
κού κυνισμού και αναλγη-
σίας. Τα πρώτα θύματα σε
όλες τις “τραγωδίες” στο
Αιγαίο είναι οι γυναίκες και
τα παιδιά. Δεν είναι μόνο το
Φαρμακονήσι (όπου όλα τα
θύματα ήταν γυναίκες και
παιδιά): από τα 22 πτώματα
που ανασύρθηκαν από το
ναυάγιο στη Σάμο στις αρ-
χές του Μάη, τα 12 ανήκαν
σε γυναίκες και τα 4 σε παι-
διά. “Συγκλονιστικές ήταν
οι στιγμές της ανάσυρσης
των νεκρών”, έγραφε στις 5
Μάη η Καθημερινή. “Μία
έγκυος γυναίκα βρέθηκε
αγκαλιά με το παιδί της...”.
Αλλά αυτά δεν συγκινούν
τον Σαμαρά: η παρουσία
των γυναικών και των παι-
διών δεν είναι παρά ένα
φτηνό κόλπο των “διακινη-
τών”:

“Επιτρέψτε μου εκτός

κειμένου να σας πω ότι ...
σ’ ένα από εκείνα τα φρικτά
σκηνικά ... το δράμα μιας
βάρκας ανθρώπων οι οποί-
οι έρχονται παράνομα... αν-
τιλήφθηκα προσωπικά ότι
το κάθε κεφάλι που ήταν
μέσα σε αυτή τη βάρκα...
είχε πληρώσει 2.500 δολά-
ρια... σε κάποιον διακινη-
τή... Όπως πάντα, βάζουν
κάποια γυναίκα έγκυο
μπροστά, λίγα παιδιά...”

Τον Γενάρη τις ημέρες
που ο κόσμος παρακολου-
θούσε συντετριμμένος τα
ρεπορτάζ από το Φαρμακο-
νήσι η Σοφία Βούλτεψη χα-
ρακτήριζε τους μετανάστες
«άοπλους εισβολείς, όπλο
στα χέρια της Τουρκίας».
«Μας έχουν τρελάνει μετά
το ναυάγιο στο Φαρμακο-
νήσι κλείνουν την Αθήνα,
περιφέρουν Αφγανούς, Πα-
κιστανούς, Μπαγκλαντεσια-
νούς….» έλεγε ξεχειλίζον-
τας από αγανάκτηση σε μια
πρωινή τηλεοπτική εκπομ-
πή. Ο Σαμαράς την έβαλε,
με τον ανασχηματισμό, στη
θέση του κυβερνητικού εκ-
προσώπου.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Να δικαιωθούν 
οι μετανάστες
της Μανωλάδας

«Καλούμε σε μαζική συμπαράσταση
όλων των εργαζόμενων και νέων για να
μην πέσει στα μαλακά η εργοδοτική ρα-
τσιστική βία και να καταδικαστούν οι
ένοχοι» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Ενωση Μεταναστών Εργατών και συνε-
χίζει: «Είναι σκάνδαλο ότι οι δολοφόνοι
δικάζονται για επικίνδυνες σωματικές
βλάβες και όχι για απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας». 

Στις 24 Ιούνη συνεχίστηκε η δίκη του
Βαγγελάτου και των μπράβων του για
τη δολοφονική επίθεση με καραμπίνες
εναντίον των μεταναστών εργατών γης
στη Μανωλάδα πέρυσι τον Απρίλη. Η
πολιτική αγωγή απέδειξε κατά τη συνε-
δρίαση πως οι μετανάστες δεν είχαν κα-
μία πρόθεση να επιτεθούν και άρα οι
πυροβολισμοί δεν έπεσαν σε καθεστώς
νόμιμης άμυνας από τη μεριά των μπρά-
βων όπως υποστήριζε η ομάδα δικηγό-
ρων του Βαγγελάτου. Επιχειρηματολό-
γησαν επίσης οι δικηγόροι των μετανα-
στών πώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος να
βρουν δουλειά οι εργάτες καθώς δεν εί-
χαν χαρτιά και άρα η χρησιμοποίησή
τους κατ’ αυτόν τον τρόπο στοιχειοθετεί
εμπορία ανθρώπων. 

Σεξισμός

Οι δικηγόροι του Βαγγελάτου πέρα-
σαν στην αντεπίθεση με σεξιστικούς
σχολιασμούς, καθώς όταν μια κοπέλα
από το κοινό δυσανασχέτησε όταν ο δι-
κηγόρος αμφισβήτησε το δικαίωμα στην
απεργία, εκείνος της απάντησε λέγον-
τας: “Υπάρχει και το πεζοδρόμιο για να
κάνετε τη δουλειά σας.” 

Στις καταθέσεις τους την περασμένη
φορά την Τρίτη 17/6, οι μάρτυρες είχαν
περιγράψει τους εκβιασμούς, τις απει-
λές και την εκτέλεσή τους από τους αδί-
στακτους μπράβους του Βαγγελάτου
που βρίσκονταν σε επικοινωνία μαζί του.
Επίσης είχαν καταγγείλει ότι υπήρξε
απόπειρα εξαγοράς του με την προσφο-
ρά 25.000 για να τα πάρει και να φύγει
από τη χώρα συγκεκριμένος μάρτυρας.

Δεν προξενεί κατάπληξη ο κυνισμός
των κατηγορουμένων που κάθονταν χα-
μογελαστοί στο εδώλιο λες και δεν πυ-
ροβόλησαν ποτέ τους διαμαρτυρόμε-
νους εργάτες. Ούτε ο ρατσιστικός λό-
γος των δικηγόρων τους που και τότε,
το ίδιο χυδαίοι, έφτασαν να ρωτάνε «αν
τρώνε σκυλιά οι Μπαγκλαντέζοι» και με
την έδρα να επιτρέπει τις ερωτήσεις αυ-
τού του επιπέδου.

Στη δίκη είχε παραβρεθεί ομάδα ερ-
γατών που κατήγγειλε νέο περιστατικό
εργοδοτικής ρατσιστικής βίας. Ο Μοχά-
μεντ Ισλάμ δήλωσε ότι όταν ζήτησε τα
μεροκάματά του, το αφεντικό, υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος, τον γρον-
θοκόπησε». Η συνεδρίαση θα συνεχι-
στεί στις 26 Ιούνη.

Έκλεισαν τα γραφεία της Χ.Α.

«Ν
ύχτα» έκλεισαν τα
γραφεία τους στο Νέο
Ηράκλειο και έφυγαν

οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής. 

Σε ανακοίνωσή της η «Ρήξη και
Ανατροπή στο Ηράκλειο - Αριστε-
ρή Αντικαπιταλιστική Δημοτική Κί-
νηση» θεωρεί το «κλείσιμο των
γραφείων της νεοναζιστικής εγ-
κληματικής συμμορίας της Χρυ-
σής Αυγής στη Λ. Ηρακλείου μία
πρώτη δικαίωση του αντιφασιστι-
κού κινήματος της πόλης μας και
των γύρω περιοχών».  

«Καλούμε σε κοινή δράση όλους
τους φορείς της πόλης μας και κα-
λούμε και τη νέα δημοτική αρχή να
μην επιτρέψει στους νεοναζί να
ανοίξουν γραφεία σε άλλο χώρο
και πολύ περισσότερο να μην τους
δώσει κανένα δικαίωμα λόγου και
δράσης».

«Μετά από δύο χρόνια κινητο-
ποιήσεων, με μαζικές διαδηλώ-
σεις και άλλες δράσεις, το Νέο
Ηράκλειο κατάφερε να ξεβρομί-

σει μετά το κλείσιμο των γραφεί-
ων της Χρυσής Αυγής στη Λ. Ηρα-
κλείου» αναφέρει ανάμεσα σε άλ-
λα η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Ν.
Ηρακλείου.

«Από την πρώτη στιγμή που εμ-
φανίστηκαν οι ναζί στη γειτονία
μας, η Κίνηση μας προειδοποιού-
σε για τους κινδύνους και την βία
που θα έφερνε η παρουσία των
«πολιτικών γραφείων» της ΧΑ.
Στο συγκεκριμένο κτίριο δεν

υπήρξαν ποτέ γραφεία πολιτικού
κόμματος, γιατί η Χρυσή Αυγή
δεν είναι πολιτικό κόμμα, είναι μια
ναζιστική εγκληματική οργάνωση.
Από το συγκεκριμένο κτίριο ξεκι-
νούσαν επιθέσεις με μαχαίρια και
λοστούς στο Ηράκλειο και στις
γύρω  περιοχές. Το συγκεκριμένο
κτίριο είναι πλέον άδειο…

Χρειάστηκαν χιλιάδες υπογρα-
φές από κατοίκους, δεκάδες απο-
φάσεις από σωματεία, συλλό-

γους και Δημοτικά Συμβούλια, χι-
λιάδες αφίσες και κείμενα, μα πά-
νω από όλα χρειάστηκε να είμα-
στε στους δρόμους. Πετύχαμε
μια σημαντική νίκη! Όμως ο αγώ-
νας ενάντια στον φασισμό και
στο σύστημα που τον γεννάει
οφείλει να συνεχιστεί μέχρι να
καθαρίσουν όλες οι γειτονιές της
Ελλάδας από τους νεοναζί της
εγκληματικής συμμορίας της
Χρυσής Αυγής.

Δίκη Σκορδέλη
Για ακόμα μια φορά αναβλήθηκαν και

οι δύο δίκες της χρυσαυγίτισσας Σκορ-
δέλη την προηγούμενη Τετάρτη 18 Ιούνη.
Η πρώτη, που αφορούσε το δολοφονικό
μαχαίρωμα δίπλα στην καρδιά εναντίων
αφγανών μεταναστών από το τάγμα εφό-
δου του Αγίου Παντελεήμονα αναβλήθη-
κε για δέκατη (!) φορά λόγω απεργιακής
κινητοποίησης των δικαστικών υπαλλή-
λων. 

Η δεύτερη δίκη, στην οποία η Σκορδέ-
λη είναι κατηγορούμενη για πλαστογρα-
φία κατ’ εξακολούθηση, κατοχή κροτίδων
και παράβαση του νόμου περί πνευματι-
κής ιδιοκτησίας, αναβλήθηκε για τις 24/9,
διότι δεν προσκομίστηκαν από την εισαγ-
γελία τα πειστήρια. Στο σπίτι της Σκορδέ-
λη είχαν βρεθεί τον περσινό Οκτώβριο
κατάλογος με ονόματα και διευθύνσεις
μεταναστών της περιοχής του Αγ. Παντε-
λεήμονα,  18 τσάντες, πειρατικά CD, και
βιβλιάριο καταθέσεων με μεγάλο χρημα-
τικό ποσό και υλικά της Χρυσής Αυγής.

«Οταν η Σκορδέλη μεταφέρθηκε με
χειροπέδες στην αίθουσα του δικαστηρί-
ου, το ακροατήριο γέμισε από άνδρες
και γυναίκες που δεν είχαν πάνω τους
διακριτικά της ναζιστικής οργάνωσης»
σημειώνει στο ρεπορτάζ του ο Γιάννης
Μπασκάκης (ΕφΣυν). «Η δικηγόρος της
κατηγορουμένης, Χριστίνα Τσαμπάζη,
επέμεινε να γίνει η δίκη, ισχυρίστηκε ότι
τα CD ήταν από εφημερίδες και ότι οι 18
τσάντες ανήκαν στην πελάτισσά της και
υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει πάρει
έκταση και είναι ουσιαστικά η αιτία της
προφυλάκισης της Σκορδέλη.

Τότε ο δικηγόρος της πρωτοβουλίας

Jailgoldendawn Θανάσης Καμπαγιάννης
επεσήμανε ότι ο λόγος που βρίσκεται
στη φυλακή είναι ότι «μαχαίρωνε Αφγα-
νούς», για να έρθει αντιμέτωπος με τη
φραστική επίθεση και το υβρεολόγιο των
παρευρισκόμενων χρυσαυγιτών. Οταν ο
Θ. Καμπαγιάννης κινήθηκε προς την έξο-
δο, τα 15 περίπου άτομα τον ακολούθη-
σαν βρίζοντας, «στολίζοντάς» τον με λέ-
ξεις όπως «αναρχοάπλυτε» και με «ευ-
χές» του τύπου «να σε βιάσουν και να σε
κάνουν κομμάτια», ενώ έφτυσαν τη δικη-
γόρο της Πρωτοβουλίας Ευγενία Κουνιά-
κη. 

«Είναι αλήθεια ότι μια εικοσάδα αγανα-
κτισμένων κατοίκων επιχείρησαν να μετα-
τρέψουν χτες τα δικαστήρια της Ευελπί-
δων σε θέατρο δράσης του κλασικού φα-
σιστικού όχλου που διέπρεψε στον Άγιο
Παντελεήμονα. Βέβαια, οι φασίστες γνω-
ρίζουν πλέον ότι η επιχείρηση τάγματα
εφόδου και πογκρόμ δεν τους βγήκε, για-
τί απλά δεν είχαν ούτε την οργανωτική
ούτε την πολιτική ισχύ για να τη συνεχί-
σουν…»  αναφέρει σχόλιο που αναρτήθη-
κε στο jailgoldendawn με αφορμή το ρε-
πορτάζ. 

«Η είδηση όμως της ημέρας ήταν η εν
χορώ εξύβριση του Ρουπακιά από τους
χρυσαυγίτες του όχλου: μέλη της συμμο-
ρίας (με εφημερίδες της ΧΑ στα χέρια
για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία) που
αποκαλέστηκαν “υποστηρικτές των δολο-
φόνων του Φύσσα” απάντησαν μεγαλό-
φωνα και με ένταση ότι “ο Ρουπακιάς εί-
ναι χαφιές των κομμουνιστών” που διείσ-
δυσε στη Χρυσή Αυγή με εντολές “άνω-
θεν” προκειμένου να την καταστρέψει…»

Νοσοκομεία 
ΟΧΙ στρατόπεδα
συγκέντρωσης

Συγκέντρωση υπέρ της άμεσης επαναλειτουργίας
του Γενικού Νοσοκομείου "Αγία Βαρβάρα" Λοιμωδών,
και όχι ανέγερσης στρατοπέδου συγκέντρωσης μετα-
ναστών στο ίδιο σημείο, καλεί την Πέμπτη 26 Ιούνη
στις 7μμ έξω από το νοσοκομείο Λοιμοδών το Συντο-
νιστικό Σωματείων-Φορέων- Συλλογικοτήτων. 

“Η κυβέρνηση Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τον ρατσιστι-
κό της κατήφορο. Απο την μια κλείνει νοσοκομεία,
εξυπηρετώντας τις πολιτικές των μνημονίων και της
Τρόικα. Στις γειτονιές μας το έχουμε ζήσει με τον πιο
σκληρό τρόπο (κλείσιμο του νοσοκομείου Δυτικής
Αθήνας (Λοιμωδών), κλείσιμο του ΕΟΠΠΥ, συγχωνεύ-
σεις και κλεισίματα σχολείων, διάλυση των ΟΤΑ). Ενώ
απο την άλλη δημιουργεί στρατόπεδα συγκέντρωσης
(Λοιμωδών-Σκαραμαγκά) κλείνοντας μέσα μετανά-
στες και πρόσφυγες υλοποιώντας την ακροδεξιά
ατζέντα τους προσπαθώντας μάλιστα να αποπροσα-
νατολίσουν τους εργαζόμενους και την νεολαία που
παλεύουν ενάντια στις πολιτικές τους ότι ο εχθρός
είναι οι μετανάστες”, αναφέρει παλιότερη ανακοίνω-
ση της ΚΕΕΡΦΑ Αιγάλεω-Χαϊδαρίου- Αγ. Βαρβάρας
που καλεί στη συγκέντρωση. 

“Καλούμε τα συνδικάτα, τα σωματεία, τους φορείς,
τις κοινότητες μεταναστών, τα κόμματα και τις οργα-
νώσεις της αριστεράς να κινητοποιηθούμε όλοι μαζί
για να βάλουμε φρένο στην θέληση της κυβέρνησης
να ανοίξει καινούργια στρατόπεδα συγκέντρωσης, να
απαιτήσουμε να κλείσουν τα ήδη υπάρχων, νομιμο-
ποίηση των μεταναστών, άσυλο για τους πρόσφυγες,
τη διάλυση της FRONTEX και ανοιχτά σύνορα για
όλους τους εργάτες κόντρα στην «Ευρώπη-φρούριο»
της ΕΕ”. 

Αντιφασιστική διαδήλωση στο Νέο Ηράκλειο, Οκτώβρης 2013

Ν. Ηράκλειο



και αντιρατσιστικό κίνημα Νο 1128, σελ. 9
εργατικη αλληλεγγυη

Από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου, στην Πανεπιστημιούπολη
των Ιλισίων, θα πραγματοποιηθεί το φετινό 18ο Αντιρα-
τσιστικό Φεστιβάλ. «Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί για να
σβήσουμε τα σύνορα, να νικήσουμε το φόβο, για να μη
γίνει ο κόσμος φυλακή», αναφέρει το κεντρικό σύνθημα
του φετινού Φεστιβάλ.

Το 18ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ είναι το πρώτο που γί-
νεται μετά το τεράστιο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
κίνημα που αναπτύχθηκε μετά τη δολοφονία του Φύσσα,
που οδήγησε τους πρωτεργάτες της ναζιστικής συμμο-
ρίας της Χρυσής Αυγής στη φυλακή. Γίνεται επίσης μετά
τις πρόσφατες εκλογές που ανέδειξαν την ήττα της συγ-
κυβέρνησης ΝΔ –ΠΑΣΟΚ, την άνοδο της αριστεράς αλ-
λά και την εκλογική ενίσχυση της Χρυσής Αυγής, παρά
το γεγονός ότι το αντιφασιστικό κίνημα την έχει αναγκά-
σει να κλείνει τα γραφεία της και να διαλύει τα τάγματα
εφόδου, που προσπάθησε να στήσει στις γειτονιές. 

Συζητήσεις

Για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχουν φέτος ιδιαί-
τερα αναβαθμισμένες συζητήσεις. Ανάμεσα σε αυτές ξε-
χωρίζουν από το πρόγραμμα της Παρασκευής 4 Ιούλη, η
συζήτηση «Άνοδος του φασισμού και του ρατσισμού
στην Ευρώπη» με ομιλητές τους: Ντιμίτρι Κολέσνικ (εκ-
πρόσωπος της ουκρανικής οργάνωσης Borotba), Πέτρο
Κωνσταντίνου (δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, ΚΕΕΡΦΑ),
Θοδωρή Λάδη (Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ), Θανάση Κούρκουλα
(Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό). Την ίδια μέρα επίσης
συζητήσεις όπως «Η απόκλιση και η διαφορετικότητα
στην αγχόνη: ψυχικά ασθενείς, ΑΜΕΑ, τοξικοεξαρτημέ-
νοι, φυλακισμένοι», «Αγώνας για τα κοινά αγαθά και την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια», όπως επίσης και η συζήτηση
με θέμα «Αριστερά, κινήματα, αντιστάσεις και πολιτική
ανυπακοή στους καιρούς των μνημονίων» (με συμμετοχή
της Ειρήνης Φωτέλη από την ΕΡΤ).

Από τις συζητήσεις του Σαββάτου 5 Ιούλη ξεχωρίζουν:
«Μετανάστευση και νέα αποικιοκρατία: η Δύση στο Πακι-
στάν και οι πακιστανικές κοινότητες στην Ευρώπη», με
ομιλητές τους Ααμίρ Μουφτί (καθηγητής Πανεπιστημίου
Λος Άντζελες), Σίσσυ Βελισσαρίου (Ινστιτούτο Ν. Πουλα-
τζάς), Τζαβέντ Ασλάμ (επικεφαλής Πακιστανικής Κοινό-
τητας Ελλάδας), «Από τη Λαμπεντούζα ως το Φαρμακο-
νήσι: Κέντρα κράτησης, αστυνομικά τμήματα, «αποτρε-
πτικές» πολιτικές στην Ευρώπη-Φρούριο», «Κράτος έκτα-
κτης ανάγκης, «δόγμα άμυνας και ασφάλειας», πόλεμος
κατά των φτωχών», «Ποιος κινδυνεύει στη Θράκη; Η
εθνικιστική επίθεση απέναντι στην τουρκική μειονότητα»
(με συμμετοχή του Τζεμαλή Μηλιαζήμ από την Ξάνθη).

Την Κυριακή 6 Ιούλη ξεχωρίζει η συζήτηση «Ντόπιοι
και αλλοδαποί εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές, τις
απολύσεις και την εργοδοτική τρομοκρατία» με ομιλητές
την Γεωργία Οικονόμου (καθαρίστρια υπουργείου Οικο-
νομικών), Όλγα Μπαλαούρα (Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών), Ραφάκατ Μοχάμεντ (Γενική Ανακύκλωσης Α.Ε.) και
Λίτον Αριφουχμάν (Ένωση Μεταναστών Εργατών Γης
Νέας Μανωλάδας).  Επίσης «Ιθαγένεια, πολιτικά, κοινω-
νικά και θρησκευτικά δικαιώματα των οικονομικών και
πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα», «Διατλαντική Εται-
ρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων: Η παγκόσμια οι-
κονομική δικτατορία είναι εδώ», «Ντόπιες, μετανάστριες
και έμφυλη βία στην εποχή της κρίσης». Οι συζητήσεις
ξεκινούν στις 8μμ και οι συναυλίες στις 9.30μμ.

l Πραγματοποιήθηκε το τριήμερο με θεμα “Εκπαίδευση
και Φασισμός” που διοργάνωσε στις 20-22 Ιούνη, η πολι-
τιστική Λέσχη της ΟΛΜΕ με ομιλητές εκπαιδευτικούς,
πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, μαζί με θεατρικές
παραστάσεις και προβολές ταινιών αντιφασιστικού πε-
ριεχομένου.

Λ
ευτεριά στους φυλακισμένους
αγωνιστές Μαχιενούρ Ελ Μάσρι,
Αλάα Αμπντέλ Φατάχ και Μοχάμεντ

Σολτάν μελών των Επαναστατών Σοσιαλι-
στών και όλων των  κρατούμενων που
βρίσκονται στις φυλακές της Αιγύπτου,
απαίτησαν μία σειρά συνδικαλιστες, βου-
λευτές, εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι,
πανεπιστημιακοί, μαζί με μέλη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και της Αιγυπτιακής Κοινότητας, την
Παραασκευή 20 Ιούνη έξω από την Αιγυ-
πτιακή Πρεσβεία.  

Οπως αναφερει το ψήφισμα διαμαρτυ-
ρίας που επιδόθηκε στην Πρεσβεία της
Αιγύπτου, “Το 2011 εκατομμύρια Αιγύπτι-
οι ξεσηκώθηκαν και ανέτρεψαν τη δικτα-

τορία με μαζικές απεργίες και διαδηλώ-
σεις. Ακολούθησε  ένα  κύμα μαζικών κι-
νητοποιήσεων διεθνώς (Ισπανία, ΗΠΑ,
Τουρκία) εμπνευσμένο από την Τυνησία
και την Αίγυπτο με ελπίδες ότι μπορούμε
να αλλάξουμε τον κόσμο. Τα συνθήματα
«ψωμί, δικαιοσύνη, ελευθερία» συγκλόνι-
σαν όλο το Πλανήτη.

Τρία χρόνια μετά οι παλιοί στρατηγοί
της δικτατορίας επιστρέφουν απειλώντας
τις ελευθερίες και τα δικαιώματα. Δημο-
σιογράφοι, συνδικαλιστές, δικηγόροι,
φοιτητές διώκονται, φυλακίζονται, βασα-
νίζονται ξανά. 

Χαιρετίζουμε τους αγώνες για δημοκρα-
τία, ψωμί και δουλειά που συνεχίζονται

στην Αίγυπτο. Στην Ελλάδα έχουμε αγωνι-
στεί για την ανατροπή της δικτατορίας
1967-74 και την ανατρέψαμε με μαζικούς
αγώνες κερδίζοντας το δικαίωμα στην δια-
δήλωση, την απεργία και την ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών. Απαιτούμε την άμε-
ση απελευθέρωση των τριών σοσιαλιστών
αγωνιστών, Μαχιενούρ Ελ Μάσρι, Αλάα
Αμπντέλ Φατάχ και Μοχάμεντ Σολτάν.
Απαιτούμε την παύση των διώξεων των
αγωνιστών και την άμεση απελευθέρωση
όλων των κρατούμενων που διώκονται για
τις ιδέες και τη δράσης τους”. 

“Ηρθαμε σήμερα εδώ για να απαιτή-
σουμε να σταματήσουν οι διώξεις των
ακτιβιστών που θέλουν μια άλλη ζωη για
την Αίγυπτο”, δήλώσε ο Δημήτρης Τσου-
καλάς, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. “Μια ζωη χω-
ρις ισλαμιστες και στρατιωτικούς μια ζωή
για τους πολίτες για την οποία μάχονται
οι αριστερες δυνάμεις στην Αίγυπτο. Αντ'
αυτού το καθεστως τους φυλακίζει και
τους εκτελεί με συνωπτικές διαδικασίες.
Αυτό πρεπει να σταματησει”. “Το κίνημα
που ανέτρεψε τη δικατορία ήταν έμπνευ-
ση για τα κινήματα στην Ελλάδα, στην Ιν-
σταμπούλ τη Ν. Υόρκη, τη Μαδρίτη. Αυτό
πάνε να καταστείλουν μέσα από τις διώ-
ξεις και τις φυλακίσεις και δηλώνουμε ότι
θα είμαστε μαζί τους μέχρι την απελευθέ-
ρωση”, δήλωσε ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ. “Σε Ελλάδα και Αίγυπτο
θα αγωνιζόμαστε πάντα για τη δημοκρα-
τία και θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά
τους στον αγώνα ενάντια στον καπιταλι-
σμό”, είπε ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης
πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ.

Κατερίνα Θωίδου

Νίκαια

Έξω οι φασίστες
Αντιφασιστική- Αντιρατσιστική εξόρμηση οργάνω-

σαν το Σάββατο 21 Ιούνη η ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας και η Δη-
μοτική Κίνηση «Ανταρσία στην Κοκκινιά» δίνοντας
άμεση απάντηση στις προκλήσεις των τραμπούκων
που εργάζονται ως σεκιούριτι στη λαϊκή που μαζί με
Χρυσαυγίτη μικροπωλητή προσπάθησαν να παρεμπο-
δίσουν βίαια πολιτική παρέμβαση, το προηγούμενο
Σάββατο 14/6.   

«Δεν θα επιτρέψουμε στους ρατσιστές και στους
φασίστες να επιλέγουν την πρόσβαση στη λαϊκή, ανά-
λογα με το χρώμα, την καταγωγή και τις πολιτικές πε-
ποιθήσεις. Γνωστοποιούμε πως η δυναμική παρουσία
του κόσμου της Κοκκινιάς που πήρε μέρος σε όλες
τις δράσεις του αντιφασιστικού αγώνα και επέφερε
κύριο χτύπημα στο πιο δολοφονικό πυρήνα της Χρυ-
σής Αυγής με αποτέλεσμα το κλείσιμο των γραφείων
τους, δεν θα μείνει απαθής σε καμιά από τις προκλή-
σεις των τραμπούκων της φασιστικής συμμορίας
όποιο καμουφλάζ και αν έχουν. Οι δρόμοι της προ-
σφυγικής Κοκκινιάς ανήκουν στους αντιφασιστές,
στους εργαζόμενους και τη νεολαία, ντόπιους και με-
τανάστες, που αντιστέκονται στην φτώχεια, την ανερ-
γία, τους ρατσιστές και τους φασίστες. Δεν θα αφή-
σουμε σήμερα ούτε χιλιοστό στα χέρια των απογόνων
των Ναζί φονιάδων της μαρτυρικής Κοκκινιάς», ανα-
φέρει η προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας, που μοιρά-
στηκε στη Λαϊκή και καλεί σε ανοιχτή συνέλευση την
Τετάρτη 2 Ιούλη στο Δημαρχείο Νίκαιας.

Άλλο τουρίστας... 
άλλο μετανάστης
«Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ αυξημένο ρεύμα εισροών

μεταναστών», δήλωσε Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρ-
βιτσιώτη, στο Ραδιοσταθμό ΒΗΜΑ FM. «Είχαμε μια εκτίμηση ότι θα
αυξηθεί η πίεση το καλοκαίρι περίπου κατά 30%. Θα σας πω, όμως,
ότι από τα στοιχεία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας είναι πολύ
μεγαλύτερη η αύξηση. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ γιατί οι μετανά-
στες έρχονται μέχρι και μέρα μεσημέρι, τους αφήνουν σε πολυσύχνα-
στες παραλίες νησιών και μας έχει προβληματίσει ο τρόπος που θα το
αντιμετωπίσουμε γιατί πλέον τα νούμερα έχουν γίνει ανησυχητικά”. 

Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο. Ο υπουργός που τόλμησε να
κατηγορήσει τους μετανάστες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώ-
πους στο Φαρμακονήσι ότι λένε ψέματα και κατηγορησε όσους ασχο-
λήθηκαν με τον πνιγμό των 12 ανθρώπων από το Λιμενικό ότι το Φαρ-
μακονήσι αποτέλεσε «αντικείμενο χαζής εκμετάλλευσης», τώρα προ-
χωρά ένα βήμα παρακάτω. Για τον Βαρβιτσιώτη, όπως και για τον κά-
θε εκπρόσωπο του κεφαλαίου και των συμφερόντων του, η ζωή των
μεταναστών δεν έχει καμία αξία μπροστά στην αξία των χρημάτων
που αφήνει ο τουρισμός. Γι αυτό σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό εί-
ναι καλύτερα να κηνυγιούνται από τη Φρόντεξ και το Λιμενικό πριν
φτάσουν στα ελληνικά νησιά, ακόμα και αν αυτό σημάνει ότι θα βρε-
θούν στον πάτο του Αιγαίου. 

Αλλά η υποκρισία δε σταματά εδώ. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει
αύξηση του αριθμού των προσφύγων και των μεταναστών που περνά-
νε στα θαλάσσια σύνορα είναι η ανέγερση του φραχτη στον Έβρο,
που έχει αποκλείσει την πρόσβαση μέσω  χερσαίων συνόρων Ελλάδας
Τουρκίας. Αυτό οδήγησε στην αύξηση των προσφύγων που προσπα-
θούν να περάσουν τα συνορα της Ευρώπης μέσω θαλάσσης και κατά
συνέπεια σε τεράστια αύξηση των πνιγμών.

Λευτεριά στους 
Αιγύπτιους αγωνιστές

Παρασκευή 20 Ιούνη, έξω από την Αιγυπτιακή Πρεσβεία

18ο Αντιρατσιστικό
Φεστιβάλ



26 - 29 Ιούνη στην ΑΣΟΕΕ Νο 1128, σελ. 10-11
εργατικη αλληλεγγυη

19.00-21.00

Μεγάλο Αμφιθέατρο

10-11.30 12-13.30 14.30-16.00 16.30-18.00

Α21
Το επαναστατικό κόμμα από τον 
Μαρξ στον Λένιν και στο σήμερα

Πάνος Γκαργκάνας
Μαρξ και Μαρξισμός

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ανατρεπτική αριστερά
Αντώνης Δραγανίγος, Θανάσης Διαβολάκης, 
Παναγιώτης Σωτήρης, Γιάννης Σηφακάκης

Στροφή αριστερά – Διάλειμμα ή προοπτική;

Η Αριστερά μετά τις εκλογές
Ελένη Πορτάλιου, Παναγιώτης Λαφαζάνης, 

Πάνος Γκαργκάνας
Στροφή αριστερά – Διάλειμμα ή προοπτική;

Α22

Πώς συνεχίζουμε την ανταρσία στις γειτονιές
Ράνια Νενεδάκη-Ζωγράφου,

Δημήτρης Ταβουλάρης-Ν. Ηράκλειο,
Δημήτρης Πολυχρονιάδης-Μαρούσι,

Σεραφείμ Ρίζος-Χανιά, Κατερίνα Θωίδου-Νίκαια
Οι μάχες μετά τις εκλογές

Μπορεί να εκδημοκρατιστεί 
το αστικό κράτος;

Γιάννης Σηφακάκης, Κώστας Παπαδάκης,
Μπάμπης Κουρουνδής

Στροφή αριστερά – Διάλλειμα ή προοπτική;

Η αριστερά τότε και σήμερα: 
Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Τάσος Αναστασιάδης

40 χρόνια από τη Μεταπολίτευση

Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» 
στον Μαρξ και σήμερα

Γιάννης Κούτρας, Χρίστος Αργύρης
Μαρξ και Μαρξισμός

Α23
Η εργατική αντίσταση και η στροφή αριστερά

Γιάννης Αγγελόπουλος, Βασίλης Συλλαϊδής, 
Κώστας Καταραχιάς

Στροφή αριστερά – Διάλειμμα ή προοπτική;

Λέον Τρότσκι - η Διαρκής Επανάσταση
Μάνος Νικολάου, Νεκτάριος Χάινταρ

Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις

Ο Α’ Π.Π. και η Ελλάδα 1912-1922
Κώστας Βλασσόπουλος
100 χρόνια από τον Α’ Π.Π.

Τόνυ Κλιφ – Αντεπανάσταση και 
κρατικός καπιταλισμός στη Ρωσία

Κώστας Πίττας
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις

Α24
Από τη Μανωλάδα στη δίκη Λουκμάν

Τζαβέντ Ασλάμ, Νίκη Αργύρη, Τόνια Λαχανιώτη
Πώς παλεύουμε τους φασίστες και το ρατσισμό

Η τέχνη ενάντια στο φασισμό
Βασίλης Κουκαλάνι, Αντώνης Ρέλλας, 

Κυριάκος Μπάνος
Πώς παλεύουμε τους φασίστες και το ρατσισμό

1944: Η απελευθέρωση της Αθήνας
Μιχάλης Λυμπεράτος, Δημήτρης Λιβιεράτος
Πώς παλεύουμε τους φασίστες και το ρατσισμό

Το κίνημα στην Τουρκία
Σενόλ Καρακάς

Οι μάχες μετά τις εκλογές

Για τη νίκη των αγώνων, για την αντικαπιταλιστική προοπτική
Μοχάμεντ Ραφακάτ, Γενική Ανακύκλωση Α.Ε., Δέσποινα Κωστοπούλου, καθαρίστρια υπ. Οικονομικών, Ορέστης Ηλίας, δημ. σύμβουλος Βριλησσίων, Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος, Μαρία Στύλλου, περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω
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19.00-21.00

Μεγάλο Αμφιθέατρο

Μετά τις 9.30μμ Ζωντανή μουσική στο προαύλιο με τους

• Ιllegal Operation με συμμετοχή του Alex-K (Last Drive), 

• Nατάσα Παπαδοπούλου-Τζαβέλα

Όχι στην Ευρώπη της λιτότητας και του ρατσισμού
Άλεξ Καλλίνικος, SWP, Jesus Castillio, Podemos, Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη και ομιλητής από το NPA Γαλλία
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Α21
Ο ελληνοτουρκικός 

πόλεμος στην Κύπρο
Πέτρος Κωνσταντίνου

40 χρόνια από τη Μεταπολίτευση

Από τη σοσιαλδημοκρατία 
στην επαναστατική αριστερά

Λέανδρος Μπόλαρης
100 χρόνια από τον Α’ Π.Π.

Το Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα
Άλεξ Καλλίνικος

Μαρξ και Μαρξισμός

Μεταπολίτευση 1974 - 2014:
Ρήξεις, συνέχειες, ανατροπές

Μαρία Στύλλου
40 χρόνια από τη Μεταπολίτευση

Α22
Τι είναι η αλλοτρίωση
Κώστας Τορπουζίδης

Μαρξ και Μαρξισμός

Μπορούμε χωρίς Ευρώ και μνημόνια;
Κώστας Σαρρής, Μωυσής Λίτσης, 

Τάκης Θανασούλας
Στροφή αριστερά – Διάλειμμα ή προοπτική;

Χρυσή Αυγή και εκλογές –
500.000 φασίστες;

Θανάσης Καμπαγιάννης, Άρης Χατζηστεφάνου
Πώς παλεύουμε τους φασίστες και το ρατσισμό

Καρλ Λίμπνεκχτ: Μιλιταρισμός 
και αντιμιλιταρισμός
Νεκτάριος Δαργάκης

100 χρόνια από τον Α’ Π.Π.

Α23
Οι μειονότητες στην Ελλάδα

Τάσος Κωστόπουλος, Τζεμαλή Μηλιαζήμ
Πώς παλεύουμε τους φασίστες και το ρατσισμό

Λένιν – Όλη η εξουσία στα σοβιέτ
Θένια Ασλανίδη

Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις

Διαλεκτική και μαρξισμός
Κώστας Σκορδούλης, Γιώργος Ράγκος

Μαρξ και Μαρξισμός

Α24
Ο Γκράμσι και η επανάσταση στη Δύση

Φύλλια Πολίτη
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις

Οι ρίζες του σύγχρονου αντικαπιταλισμού
Γιάννης Μαραβελάκης, Λίλιαν Μπουρίτη, 

Γιώργος Τσιρώνης
Στροφή αριστερά – Διάλειμμα ή προοπτική;

Ομοφυλόφιλοι, 
καπιταλισμός και καταπίεση

Δήμητρα Κυρίλλου
Καταπίεση και απελευθέρωση

19.00-21.00

Μεγάλο Αμφιθέατρο

Η πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Τάκης Ζώτος, Κώστας Παπαδάκης, Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόροι, Μαρία Ψαρρά, δημοσιογράφος, 

Πέτρος Κωνσταντίνου, δημ. σύμβουλος Αθήνας, Κατερίνα Θωίδου, δημοσιογράφος, δημ. συμβ. Νίκαιας 

Στις 9.30μμ θα γίνει προβολή του Ντοκυμαντέρ 
“Παλληκάρι - Ο Λούης Τίκας 
και η σφαγή στο Λάντλοου”
Προλογίζουν: Λαμπρινή Θωμά, Νίκος Βεντούρας

10-11.30 12-13.30 14.30-16.00 16.30-18.00

Δ44
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα και η Ουκρανία

Λέανδρος Μπόλαρης
100 χρόνια από τον Α’ Π.Π.

Μπορεί ο Μαρξισμός να εξηγήσει 
την ανθρώπινη καταπίεση;

Μαρία Στύλλου
Καταπίεση και απελευθέρωση

Δ43
Ο Ένγκελς και το 1848

Παντελής Παναγιωτακόπουλος
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις

Η Κομμούνα και η εργατική εξουσία
Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις

Η ιστορία του φασισμού
Προκόπης Παπαστράτης, Σπύρος Μαρκέτος
Πώς παλεύουμε τους φασίστες και το ρατσισμό

Από τον πόλεμο στην επανάσταση
Σωτήρης Κοντογιάννης
100 χρόνια από τον Α’ Π.Π.

Δ42
Τι είναι ο ιστορικός υλισμός

Γιώργος Πίττας
Μαρξ και Μαρξισμός

Γυναίκες και επανάσταση
Λένα Βερδέ, Έλλη Πανταζοπούλου

Καταπίεση και απελευθέρωση

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ 
και η γερμανική επανάσταση

Στέλιος Μιχαηλίδης
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις

Οι απεργίες της Μεταπολίτευσης 
και οι εργατικές κατακτήσεις

Κώστας Πίττας, Διονυσία Πυλαρινού, 
Δημήτρης Λιβιεράτος

40 χρόνια από τη Μεταπολίτευση
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17.00-18.30

Δ42
Πώς βυθίστηκε η ανθρωπότητα 
στη βαρβαρότητα του σφαγείου

Σωτήρης Κοντογιάννης
100 χρόνια από τον Α’ Π.Π.

Δ43
1944: Η αντίσταση στην Ευρώπη

Ιάσονας Χανδρινός
Πώς παλεύουμε τους φασίστες και το ρατσισμό

19.00-21.00
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Η εργατική αντίσταση θα νικήσει!
Μαρία Αλιφιέρη, γραμματέας Σωματείου εργαζομένων
Αγλαΐα Κυριακού, Ειρήνη Φωτέλλη, εργαζόμενη ΕΡΤ, 
Σταματία Τσουμέα, σχολική φύλακας, 
Αντώνης Σταματόπουλος, πρόεδρος ΣΕΛΜΑ, 
Τάσος Αναστασιάδης, συντονιστής ΣΕΑ
Στροφή αριστερά – Διάλειμμα ή προοπτική;
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα 4ήμερο φεστιβάλ με επαναστατικές ιδέες και συζητήσεις

Τ
ην Πέμπτη 26 Ιούνη ξεκινάει το
φετινό φεστιβάλ του Μαρξισμού,
ενώ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή

29 Ιούνη. Στις διπλανές στήλες μπορεί-
τε να διαβάσετε το ολοκληρωμένο
ωρολόγιο πρόγραμμα με όλους τους
ομιλητές. 

Από το 1988 που ξεκίνησε ο Μαρξι-
σμός, κάθε χρόνο δίνει την ευκαιρία
για πλούσια συζήτηση τόσο όσον αφο-
ρά τις κινηματικές μάχες όσο και για
την θεωρία του επαναστατικού μαρξι-
σμού. Οι φετινές, όμως, εξελίξεις του
δίνουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία.  

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα του
Σαββατοκύριακου στις διαδικασίες του
ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, ο Τσίπρας για να δικαιο-
λογήσει τις δεξιές μετατοπίσεις τόνισε
ότι το κόμμα του δεν πάει για «νέα
Βάρκιζα», αλλά χρειάζεται να γίνουν
όλα τα ανοίγματα προς την κεντροαρι-
στερά και ακόμα πιο πέρα, αφού βρι-
σκόμαστε σε «συνθήκες κινηματικής
άμπωτης». 

Είναι όμως σωστή αυτή η τοποθέτη-
ση και αυτή η εκτίμηση; Στον Μαρξι-
σμό θα έχουμε την ευκαιρία να ακού-
σουμε από τα χείλια των πρωταγωνι-
στών των εργατικών αγώνων που είναι
σε εξέλιξη σε τι κατάσταση είναι το ερ-
γατικό κίνημα. Ομιλητές και ομιλήτριες
από τις θρυλικές καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών, γιατροί και

νοσηλευτές από τα Νοσοκομεία, δά-
σκαλοι και καθηγητές, μετανάστες ερ-
γάτες θα μιλήσουν σε πολλές από τις
συζητήσεις. 

Για την συζήτηση που εκτυλίσσεται
μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ θα μας δώσουν την ει-
κόνα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και η
Ελένη Πορτάλιου που θα βρεθούν μαζί
με τον Πάνο Γκαργκάνα, στη συζήτηση
“Η Αριστερά μετά τις εκλογές”. Στη συ-
ζήτηση για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πως συ-
νεχίζει μετά τα αποτελέσματα των εκλο-
γών θα μιλήσουν οι Αντώνης Δραγανί-
γος, Θανάσης Διαβολάκης, Παναγιώτης
Σωτήρης και Γιάννης Σηφακάκης. 

Οι επαναστάτες γνωρίζουν ότι αυτό
που καθορίζει τη στάση των ρεφορμι-

στικών κομμάτων είναι η στρατηγική
τους, όχι οι υποσχέσεις που δίνουν οι
ηγέτες τους. Οι συζητήσεις για το ’44
και την Αντίσταση, για τα 40 χρόνια
από τη Μεταπολίτευση, αλλά και για το
πώς κατέρρευσε η σοσιαλδημοκρατία
μπροστά στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
μπορούν να μας δώσουν τα καλύτερα
συμπεράσματα για το πώς να κινηθού-
με στο σήμερα. 

Σε αυτή την κατεύθυνση πολύτιμη
θα είναι η μεταφορά των εμπειριών
από τα κινήματα στην Ισπανία με εκ-
πρόσωπο τον Χεσούς Καστίγιο από το
Ποντέμος και την Βρετανία με τον Άλεξ
Καλλίνικο. 

Η αντικαπιταλιστική αριστερά είναι

αυτή που έχει κινηθεί πιο έγκαιρα και
πιο αποτελεσματικά για να αντιμετωπί-
σει την φασιστική απειλή. Ένας ολό-
κληρος κύκλος συζητήσεων είναι αφιε-
ρωμένος σε αυτό το μέτωπο με ομιλη-
τές από αντιφασίστες ακτιβιστές και
μετανάστες μέχρι τους δικηγόρους
από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής. Μερικά από τα θέματα:
η ιστορία του φασισμού, οι μάχες από
τη Μανωλάδα μέχρι τη δίκη Λουκμάν,
οι μειονότητες στην Ελλάδα και η Τέ-
χνη ενάντια στο φασισμό. 

Το φετινό τετραήμερο του Μαρξι-
σμού επιδιώκει να ενώσει τους αγωνι-
στές και τις αντιστάσεις σε όλα τα μέ-
τωπα, να δώσει τα καλύτερα επιχειρή-
ματα στον κόσμο που παλεύει, να δώ-
σει ώθηση για την νίκη των αγώνων, να
ανοίξουμε το δρόμο για την αντικαπιτα-
λιστική ανατροπή. Στο κλείσιμο του φε-
τινού φεστιβάλ θα είναι ομιλητές από
όλες αυτές τις μάχες. Από τις καθαρί-
στριες η Δέσποινα Κωστοπούλου, από
τους μετανάστες εργάτες ο Μοχάμεντ
Ράφακατ, από το Δήμο Βριλησσίων ο
Ορέστης Ηλίας, από τους εκπαιδευτι-
κούς ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ, από το ΣΕΚ
η Μαρία Στύλλου. Μην χάσετε αυτό το
πανηγύρι των ιδεών και της αντίστα-
σης, ελάτε να παλέψουμε μαζί!

Νεκτάριος Δαργάκης

Κάθε χρόνο ο
Μαρξισμός είναι μια
πολύ καλή βάση για
την έναρξη και την
συνέχιση ενός εποι-
κοδομητικού διαλό-
γου που δεν αφορά
μόνο τη θεωρία του
Μαρξισμού, αλλά
αφορά την καθημε-
ρινότητα μας, όλες
τις εκφάνσεις της ζωής μας. 

Είναι σημαντικό για μένα ότι συναντιόμα-
στε με πολλούς αγωνιστές από όλο τον κό-
σμο, καταλαβαίνουμε έτσι ότι δεν παλεύουμε
μόνοι μας. 

Στο φετινό συνέδριο θα μιλήσουμε άλλη
μια φορά για το πρόβλημα του φασισμού
που μας έχει απασχολήσει πολύ τα τελευταία
χρόνια και θα μας απασχολήσει και για τα
επόμενα. Από τη δική μου μεριά θα αναφερ-
θώ στο πόσο δύσκολο είναι να αναδειχθεί το
ρατσιστικό κίνητρο από την αστυνομία, από
τη δικαιοσύνη, αλλά και προς την κοινωνία.
Το αυγό του ρατσισμού έχει σπάσει και βλέ-
πουμε το φίδι να κυκλοφορεί ανάμεσα μας. 

Μαρία Ψαρρά, 
δημοσιογράφος ΕΘΝΟΣ

Ο
Μαρξισμός είναι ένα φεστιβάλ που οργα-
νώνει το ΣΕΚ εδώ και πάνω από 25 χρό-
νια. Κάθε χρόνο συμμετέχουν αγωνιστές

και αγωνίστριες που συζητούν για τις επαναστα-
τικές ιδέες και για το κίνημα. Συμμετέχουν σύν-
τροφοι που έρχονται από όλη τη χώρα και από
όλο τον κόσμο. 

Κουβεντιάζουμε για το πώς οργανώσαμε τις
προηγούμενες μάχες και πως θα προχωρήσουμε
στα επόμενα αναγκαία βήματα. Οι επαναστατικές
ιδέες είναι τα όπλα με τα οποία μας εξοπλίζει το
φεστιβάλ για να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό. 

Και φέτος καλούμε όλους τους αγωνιστές στο
πανηγύρι των ιδεών για να αποκτήσουμε όχι μόνο
επιχειρήματα, αλλά και αυτοπεποίθηση. Για να
συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην κρίση, τα
Μνημόνια, το ρατσισμό. 

Μέσα στο Μαρξισμό
θα υπάρχει και ξεχωρι-
στή κουβέντα για την
καταπίεση και τον ρατσι-
σμό που βιώνει η μειονό-
τητα, για το πώς μπο-
ρούμε να τα ανατρέψου-
με όλα αυτά ενωμένοι. 

Τζεμαλή Μηλιαζήμ, 
δάσκαλος

Aξίζει όλος ο κόσμος που
βρέθηκε σε μάχες το προηγού-
μενο διάστημα, από τους εργα-
τικούς χώρους και τους μαθη-
τές μέχρι τους αντιφασίστες και
τις αντιφασίστριες να παρακο-
λουθήσει το Μαρξισμό. Είναι το
φεστιβάλ που μπορούμε να συ-
ζητήσουμε για τα επόμενα βή-
ματα μετά και από τις εκλογές
όπου η αριστερά βγήκε για

πρώτη φορά πρώτη δύναμη, ενώ και στις περιφερειακές
και δημοτικές εκλογές αντικαπιταλιστικά σχήματα είχαν
μεγάλες επιτυχίες. 

Σε όλες αυτές τις μάχες πολύς κόσμος δούλεψε με
τους αντικαπιταλιστές, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ, είναι
ευκαιρία να βρεθούμε και να συζητήσουμε και για την
στρατηγική του κινήματος, για την πάλη για την αλλαγή
της κοινωνίας μέσω του επαναστατικού δρόμου. 

Οι συζητήσεις για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, για
το αν όσοι ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή είναι φασίστες, για
την ιστορία και τις ρίζες της αριστεράς από την Μεταπο-
λίτευση μέχρι σήμερα είναι μερικές από τις πιο ενδιαφέ-
ρουσες και χρήσιμες συζητήσεις που έχουμε να κάνου-
με. 

Ορέστης Ηλίας, 
δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων 
με την "Δράση για μια άλλη πόλη"

Μαρία Στύλλου

Άλεξ Καλλίνικος

Χεσούς Καστίγιο

Ελένη Πορτάλιου

Παναγιώτης Λαφαζάνης

Θανάσης Διαβολάκης

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2014
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Τρεις
φοβερές
επανεκδόσεις

ΒΙΒΛΙΟ

Το ημερολόγιο ενός ανέργου

«Θεώρημα»

Η πρώτη ταινία που γύρισε ο Πα-
ζολίνι με επαγγελματίες ηθοποιούς
είναι ένα αλληγορικό αριστούργημα
που διατηρεί την επικαιροτητά του
και σήμερα. Ένας ωραίος «Ξένος»
(υπέροχος ο Τέρενς Σταμπ) εμφανί-
ζετι ξαφνικά στην πολυτελή έπαυλη
μιας μεγαλοαστικής οικογένειας του
Μιλάνο. Ξελογιάζει σεξουαλικά ένα-
ένα όλα της τα μέλη (την κόρη, το
γιο, τη μητέρα, τον πατέρα) και την
υπηρέτρια κι όταν αποφασίσει να
φύγει, η οικογένεια διαλύεται και τα
μέλη της συντρίβονται, ενώ η υπη-
ρέτρια επιστρέφει στο χωριό της και
γίνεται ...αγία.

Σκληρό και βαθύ ράπισμα στην
αστική ευδαιμονία και την ίδια την
κυρίαρχη τάξη της Ιταλίας, που δη-
μιούργησε σάλο στην εποχή του,
προκάλεσε μηνύσεις, αφορισμούς
από την καθολική εκκλησία αλλά και
διακρίσεις για τον Πιέρ Πάολο Παζο-
λίνι, τον μεγάλο δημιουργό που την
εποχή εκείνη (όχι τυχαία το 1968)
περνά από την πρώτη του «περιθω-
ριακή» περίοδο σε ανοιχτά αριστε-
ρές και επαναστατικές ταινίες. «Ό, τι
και αν κάνει ένα μέλος της αστικής
κοινωνίας είναι πάντα λάθος», είχε
σχολιάσει ο ίδιος.

«Το πέρασμα του Μίλερ»

Η δεύτερη ταινία των αδερφών
Κοέν (1990) αφορά μια γκαγκστερι-
κή ιστορία με ήρωες που αναμε-
τρούνται με το ήθος τους (όσοι
έχουν) και την επιβίωσή τους στην
εποχή της ποτοαπαγόρευσης,  σε
μια μουντή απροσδιόριστη πόλη της
ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Ο τίτ-
λος της ταινίας είναι λογοπαίγνιο με
το τοπωνύμιο («πέρασμα του Μίλερ»
και τη λέξη cross -προδίδω, σχετικά
με τη στάση του αντι-ήρωα πρωτα-
γωνιστή Gabriel Byrne. Φόρος τιμής
στο noir και κυρίως στον μεγάλο Da-
shiel Hammett και εξαιρετικές ερμη-
νείες από Albert Finney, John Turtur-
ro, Marcia Gay Harden, John Polito.

«Η νύχτα μας ανήκει»
(Μauvais sang)

Η πρώτη ταινία του Λεός Καράξ
(1986) είναι μια καθαρά σινεφίλ εμ-
πειρία, γεμάτη ποίηση και ρεαλισμό
μαζί και εσκεμμένες αναφορές στις
καλύτερες στιγμές του σινεμά (εδώ
στο «Με κομμένη την ανάσα» του
Γκοντάρ), όπως συνηθίζει ο Καράξ.  

Δήμητρα Κυρίλλου

Κ
υκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη
το βιβλίο με τίτλο: "Το ημερολόγιο ενός
ανέργου, 155+1 αληθινές ιστορίες"

Το βιβλίο είναι μία επιλογή από κείμενα που
στάλθηκαν μέχρι το Δεκέμβρη του 2013, στον
ιστότοπο imerologioanergou.gr, από άνεργους
και άνεργες, όλων των ηλικιών, από όλη την Ελ-
λάδα. Η πρωτοβουλία για την έκδοση αυτή, η
επιλογή των κειμένων και τα εισαγωγικά σχόλια
έχουν γίνει από τον δημοσιογράφο-συγγραφέα
Χριστόφορο Κάσδαγλη.

Το βιβλίο είναι μια γροθιά στην κυβέρνηση
που τολμάει να μιλάει για Success Story, την ίδια
ώρα που 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι σε αυτή την
χώρα ζουν την κόλαση της ανεργίας. 

Η κυρίαρχη κοινωνική επιλογή θα έπρεπε να
είναι το σταμάτημα των απολύσεων και η αντιμε-
τώπιση της ανεργίας. Αυτό όμως δεν συμβαίνει.
Τα ΜΜΕ, δεν αγγίζουν ποτέ την βόμβα αυτή, την
καλύπτουν νομίζουν με την παρουσία καταρια-
νών, κινέζων και ευρωπαίων επενδυτών. Ομως
τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και γι’ αυτό σε
κάθε μέτρηση της κοινής γνώμης το πρόβλημα
της ανεργίας χτυπάει πρωτιές. Και αυτό το ξέρει
πολύ καλά ο Κάσδαγλης και γι'αυτό προχωράει
ένα βήμα παρακάτω. 

Ο ιστότοπος, είναι ένας πρώτος τόπος όπου
άνεργοι σε μαζική κλίμακα (πάνω από 2.500 μέ-
ηλ μέχρι σήμερα) έρχονται σε επικοινωνία μετα-
ξύ τους. Το βιβλίο είναι προσπάθεια να ανοιξει
αυτή η συζητηση στο πλατύτερο κόσμο. 

Έτσι τα σχόλια έχουν δοκιμιακά χαρακτηριστι-
κά, ενώ τα κείμενα είναι "λογοτεχνία ανάγκης"
όπως λέει ο συγγραφέας, λογοτεχνία των από
τα κάτω θα συμπληρώναμε εμείς.
Καταστάσεις και συναισθήματα εναλλάσονται

στα κείμενα των ανέργων, ή καλύτερα οπώς
γράφει μία νέα γυναίκα -των απολυμένων. Οργή,
πόνος, αγωνία, φόβος, παραίτηση, προσπάθεια,
αγώνας ατομικός και συλλογικός βγαίνουν από
τις σελίδες.

Όλο το πάζλ της ζωής των τελευταίων εξι χρό-
νων που έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Η βίαιη επί-
θεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις της εργατι-
κής τάξης για να μείνουν τα αφεντικά αλόβητα
από την κρίση διαλύουν την ζωή. Η φράση “δεν
βρίσκω εργασία ούτε στην ...επιφάνεια εργα-

σίας”, δίνει με σαρκαστικό τόνο την εικόνα. Πέ-
ρα από τις εικόνες από τα κείμενα παράγονται
και ερωτήματα.

Ο Κάσδαγλης αποδομεί το ερώτημα "1,5 εκ.
άνεργοι που είναι, αν κατεβαίνανε όλοι αυτοί ....",
που συνήθως υπονοεί ότι ο κόσμος είναι ηττημέ-
νος και αδιάφορος. Οι άνεργοι είναι εδώ, το σω-
στό ερώτημα είναι πως οργανώνονται. Για να
μπορείς να διεκδικείς ελεύθερες συγκοινωνίες ή
πρόσβαση σε θέατρα, κινηματογράφους ή μου-
σεία χρειάζεσαι κίνημα. Πολύ περισσότερο για
να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Και εδώ ανοίγει μία
ολόκληρη συζήτηση για τον ρόλο των συνδικά-
των. Η κατηγορία οτι τα σωματεία παλεύουν για
αυξήσεις, συντάξεις, προνόμια θα μπορούσε να
πει κάποιος, αποκλείει αμέσως την οργανωμένη
εργατική τάξη από σύμμαχο των ανέργων. Αυτό
όμως είναι μία αστήρικτη κατηγορία που διασπά
και που δεν κολλάει με την πραγματικότητα. 

Το παραδειγμα των εργαζόμενων στην Κόκα
Κόλα, το παράδειγμα των εργαζόμενων στην
ΕΡΤ, η κορυφαία μαχη των καθαριστριών, δείχνει
οτι η ύπαρξη σωματείων δίνει την δυνατότητα της
κοινωνικής ανυπακοής απέναντι στο αστικό κρά-
τος και τους καπιταλιστές, αρνούμενοι την από-
λυση. Πιο γόνιμη θα ήταν η κριτική για έλλειψη
πρωτοβουλιών από τα συνδικάτα αντιμετώπισης
της ανεργίας, συντονισμένα και μαζικά. Αυτός
όμως μπορεί να είναι και ο στόχος ενός κινήμα-
τος ανέργων. Η κοινή πάλη του εργατικού κινήμα-
τος, χωρίς τους όλων των λογιών διαχωρισμούς.

Το συναίσθημα που σου αφήνει αυτό το βι-
βλίο είναι της πεποίθησης ότι και πρέπει και μπο-
ρούμε να τα αλλάξουμε όλα, γι’ αυτό είναι χρή-
σιμο να διαβαστεί.

Γιάννης Μαραβελάκης

“Ψωμί, Παιδεία και όχι Επαιτεία”
Με τον πλέον εμπνευστικό τρόπο ολοκληρώθηκε το τριήμερο φεστιβάλ

“Η άγνωστη χώρα της αναπηρίας” που οργάνωσε από τις 20 μέχρι τις 22
Ιούνη η “Κίνηση Καλλιτεχνών με αναπηρία” και η Κίνηση Χειραφέτησης
ΑμεΑ: “Μηδενική Ανοχή” στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ.

Το σπάνιο ντοκιμαντέρ της Μαίρης Παπαλιού ο “Αγώνας των Τυφλών”
του 1977 για τις τριετείς κινητοποιήσεις των τυφλών της περιόδου μετά
την πτώση της χούντας, την κατάληψη του Οίκου Τυφλών στην Καλλιθέα,
τις μεγάλες συγκεντρώσεις και την καταστολή που δέχτηκαν οι τυφλοί κα-
τά την διάρκεια των κινητοποιήσεών τους με κεντρικό σύνθημα “Ψωμί -
Παιδεία και όχι Επαιτεία” ανέδειξε τις ρίζες του αναπηρικού κινήματος
στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ένα σχεδόν άγνωστο κομμάτι της μεταπολι-
τευτικής ιστορίας της χώρας, αλλά και εμπνέοντας για την ανάγκη ριζο-
σπαστικής διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών πρόσβασης, μόρφωσης
και αξιοπρεπούς διαβίωσης των αναπήρων σήμερα.

“Η διοργάνωση του 1ου φεστιβάλ για την αναπηρία είναι βήμα συνειδη-
τοποίησης, τόσο για την κοινωνία γύρω μας, όσο και για εμάς τους ανάπη-
ρους. Η προσπάθεια που κάνουμε εδώ και καιρό έχει φυσικά ως στόχο να
αναδείξει τα προβλήματα των αναπήρων, να δείξει τι σημαίνει η απομόνω-
ση, η περιθωριοποίηση, ειδικά εν μέσω κρίσης και μνημόνιων που αφαι-
ρούν από ολόκληρη την κοινωνία δυνατότητες πρόσβασης σε δομές υγεί-
ας και πρόνοιας. Όμως έχει και έναν άλλο στόχο την προσπάθεια συσπεί-
ρωσης των ανάπηρων σε μια μαχητική κατεύθυνση”, τόνισε από το πάνελ
της κεντρικής συζήτησης της Κυριακής 22/6 ο Χρήστος Κωνσταντακόπου-
λος, μέλος της Κίνησης Χειραφέτησης. 

“Η αναπηρία δεν αντιμετωπίζεται με φιλανθρωπίες της εκκλησίας ή του
κράτους. Ούτε ο οίκτος, ούτε η ηρωοποίηση έχουν θέση στην συζήτηση

για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Θέλουμε μέσα από την παρουσία μας, με
την σύνδεσή μας με τα κινήματα γύρω μας, να δείξουμε πως δεν είμαστε
κάτι άλλο. Θέλουμε να αναδείξουμε τον ρατσισμό που αντιμετωπίζουν οι
ανάπηροι, κυρίως από το κράτος, και να δημιουργήσουμε ατζέντα διεκδι-
κήσεων και μέσα στην αριστερά”, τόνισε ο σκηνοθέτης Αντώνης Ρέλλας,
μέλος της Κίνησης Χειραφέτησης, εξηγώντας πως “η τέχνη ιστορικά είναι
ένα τρομερό εργαλείο για να αναδείξεις πράγματα που είναι δύσκολο να
εξηγηθούν αλλιώς”. 

Και είχε απόλυτο δίκιο. Η προβολή μοναδικών ταινιών για την αναπηρία
από όλο τον κόσμο, ο χορός, και οι θεατρικές παραστάσεις που καταχειρο-
κροτήθηκαν όπως το Κάρβουνο του Θεάτρου Κωφών ή το ΠΝΕΙ (έχει πνοή)
του χοροθέατρου Δαγίπολη που έκανε πολύ κόσμο να δακρύσει και όρθιοι
να χειροκροτήσουν στο τέλος τους συντελεστές, έπισαν γενικότερα θέμα-
τα όπως η προσβασιμότητα, η μόρφωση, κλπ, αλλά και πιο εξιδεικευμένα
ζητήματα όπως η σεξουαλικότητα των αναπήρων, αναδεικνύοντας τόσο τις
δυσκολίες της καθημερινότητας και τα τεράστια αναγκαία βήματα για την
χειραφέτηση των ανάπηρων, αλλά και την σημασία της ενεργού συμμετο-
χής των αναπήρων στα κίνηματα και στους αγώνες του σήμερα.

l Η δίκη των δύο συλληφθέντων του θάτρου ΕΜΠΡΟΣ που ήταν να ξεκινή-
σει την Τετάρτη 19/6, αναβλήθηκε λόγω παρέλευσης του ωραρίου του δι-
καστηρίου για τις 15/10/2015.

l Ο Αντώνης Ρέλλας θα είναι ομιλητής στο 4ήμερο φεστιβάλ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
2014 στην ΑΣΟΕΕ 26 με 29/06 στην συζήτηση “Τέχνη ενάντια στο φασι-
σμό”.

Κυριάκος Μπάνος
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“Η νίκη της Αριστεράς να γίνει δύναμη για το κίνημα”
Κάνε μας ένα πρώτο σχόλιο για το επιτυχη-

μένο αποτέλεσμα της ΑΚΙΔΑ αλλά και συνο-

λικά της αριστεράς στις εκλογές του σωμα-

τείου;

Το αποτέλεσμα ήταν επιτυχημένο συνολι-
κά για την αριστερά στο Θριάσιο, καθώς
καταλαμβάνει 9 από τις 11 έδρες του διοι-
κητικού συμβουλίου. Το αποτέλεσμα αυτό
έρχεται ως συνέχεια των αγώνων που δόθη-
καν όλο το προηγούμενο διάστημα και μπο-
ρεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα για τη
συνέχεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ΠΑΣΚΕ –
ΔΑΚΕ για δεύτερη συνεχόμενη φορά αναγ-
κάζονται να κατέβουν μαζί μεταφέροντας
την πολιτική της κυβέρνησης μέσα στο σω-
ματείο και παρόλα αυτά να περιορίζονται σε
ένα μικρό ποσοστό. 

Με ποιο τρόπο έφτασε η αριστερά σε αυτό

το αποτέλεσμα;

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αριστερά
έρχεται πρώτη στις εκλογές του σωματείου
στο Θριάσιο, αλλά πρώτη φορά συμβαίνει
σε τέτοια έκταση και με τέτοια ποσοστά. Ο
λόγος είναι ότι από την αρχή της εφαρμο-
γής των μνημονιακών μέτρων στην Υγεία,
το σωματείο του Θριασίου βρέθηκε στην
πρώτη γραμμή αυτών των μαχών, τόσο όσο
αφορά τις κεντρικές απεργιακές μάχες και
τα συλλαλητήρια, όσο και στις μάχες μέσα
στο νοσοκομείο με επισχέσεις εργασίας,
καταλήψεις, συγκεντρώσεις στο προαύλιο
κλπ. Καθοριστικός σε όλη αυτή τη δράση
ήταν ο ρόλος του “Νυστεριού” με συνεχή
παρουσία στο νοσοκομείο από το 2010. Το
Νυστέρι, μαζί με αγωνιστές από την Ταξική
Πορεία κι ανένταχτους συντρόφους, κάνα-
με την επιλογή να συγκροτήσουμε την ΑΚΙ-
ΔΑ και να κατέβουμε αυτόνομα, ενώ στις
προηγούμενες εκλογές ήμασταν σε κοινό
ψηφοδέλτιο με συντρόφους από το ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο λόγος για αυτή την επιλογή είναι οι δε-
ξιές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο στο κεν-
τρικό πολιτικό σκηνικό αλλά κι ότι αφορά το
εργατικό κίνημα. Πιο χαρακτηριστική περίο-
δος που κατά κάποιο τρόπο φανέρωσε τους
δυο διαφορετικούς δρόμους που υπάρχουν
μέσα στην αριστερά κι οριστικοποίησε τη
ρήξη, ήταν η περίοδος του Σεπτέμβρη του
2013. Ήταν η περίοδος που στην Υγεία
προχωρούσε το κλείσιμο των 10 πρώτων
νοσοκομείων  και οι διαθεσιμότητες και ταυ-
τόχρονα άνοιγε η προοπτική της απεργίας
διαρκείας στην Παιδεία. 

Μια σειρά εργαζόμενοι στο νοσοκομείο,
θεωρήσαμε ότι αυτό που έπρεπε να κάνου-
με είναι να δώσουμε τα ρέστα μας για ένα
απεργιακό κύμα διαρκείας, κοινό για Υγεία
και Παιδεία και με τους εργαζόμενους της
ΕΡΤ να έχουν ξεκινήσει τον αγώνα, να φτιά-
χναμε ένα ισχυρό μέτωπο ενάντια στις απο-
λύσεις, τα κλεισίματα κλπ. Οι δυνάμεις του
ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαλέξει να απέχουν από αυτή
την προσπάθεια. Το κομμάτι του κόσμου
που το πάλεψε έφτασε στο σημείο να ανα-
κοινώσει και την ίδρυση ενός νέου μαχητι-
κού σχήματος, της ΑΚΙΔΑ, ενός σχήματος
αντικαπιταλιστικού, που παλεύει για την
απεργιακή κλιμάκωση και τον συντονισμό.

Αυτή τη στιγμή το σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ πήρε
4 έδρες και η ΑΚΙΔΑ 3 έδρες, ενώ στις προ-
ηγούμενες εκλογές το κοινό σχήμα είχε κα-
τακτήσει 5 έδρες, αποδεικνύοντας ότι η
συγκεκριμένη επιλογή δυνάμωσε συνολικά
την αριστερά στο σωματείο κι όχι το αντίθε-
το όπως υπήρχε, είναι αλήθεια σαν αρχικός
προβληματισμός. 

Ποιά θα είναι τα επόμενα αγωνιστικά βήμα-

τα, με βάση τα νέα δεδομένα στο σωματείο

αλλά και τον νέο ακροδεξιό υπουργό Υγεί-

ας;

“Αποχαιρετίσαμε” τον Άδωνι με μια μεγά-
λη κινητοποίηση στο νοσοκομείο που έδειξε
ότι είναι ανεπιθύμητος στο Θριάσιο. Το ίδιο
πρόκειται να κάνουμε και με τον Βορίδη.
Έχουμε μπροστά μας την ήδη ξεκινημένη
μάχη ενάντια στη βιομηχανία απολύσεων
που λέγεται “αξιολόγηση”. Η μάχη αυτή θα
παιχτεί τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και
μέσα σε κάθε νοσοκομείο. Το πρόγραμμα
της ΑΚΙΔΑ για το επόμενο διάστημα είναι το
ξεκίνημα γενικών συνελεύσεων από αυτή τη
βδομάδα και κινητοποιήσεων με καταλήψεις
των διοικήσεων, των πρωτοκόλων κλπ ώστε
να εμποδίσουμε την υλοποίηση του πρώτου
σταδίου της αξιολόγησης. Ταυτόχρονα πα-
λεύουμε για ένα νέο απεργιακό ραντεβού,
με 48ωρη απεργία στις αρχές Ιούλη, που θα
δείξει και το δρόμο της κλιμάκωσης. Βασικό
μέλημα είναι η συγκρότηση της βάσης μέσα
στο νοσοκομείο. 

Αυτό σημαίνει απεργιακές επιτροπές,
συγκρότηση του κόσμου εκείνου δηλαδή,
που δεν είναι οι εκλεγμένοι στο δ.σ του σω-
ματείου αλλά έχει τη διάθεση να παλέψει
και να οργανώσει τη μάχη. Μια άλλη ξεκινη-
μένη προσπάθεια που αξίζει προσοχής, εί-
ναι οι τοπικοί συντονισμοί. Στο Θριάσιο εί-
χαμε την εμπειρία συντονισμού με τα τοπι-
κά σωματεία των δασκάλων, των καθηγη-

τών, των δήμων, των εργοστασίων, έχοντας
φτάσει στο σημείο παθριασιακής απεργίας,
μεγάλων διαδηλώσεων κλπ. Αυτό το νήμα
χρειάζεται να το ξαναπιάσουμε. 

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της ΑΚΙΔΑ,

πρωτοστατούν και στο Συντονισμό των Νο-

σοκομείων. Ποιά είναι η εμπειρία από όλη

αυτή την προσπάθεια.   

Η προσπάθεια το Συντονισμού έχει πάνω
από ένα χρόνο ζωής. Οι περισσότερες κινη-
τοποιήσεις που έγιναν από τα σωματεία και
τις ομοσπονδίες όλο αυτό το διάστημα,
ήταν πρωτοβουλίες που πάρθηκαν από τα
κάτω, μέσω του Συντονισμού. Την προηγού-
μενη εβδομάδα έγινε συνέλευση του Συντο-
νισμού με συμμετοχή συναδέλφων από νο-

σοκομεία της επαρχίας. Αυτό που βλέπουμε
είναι ότι το παράδειγμα των νοσοκομείων
της Αττικής, το ακολουθούν και οι εργαζό-
μενοι στα νοσοκομεία της Πελοποννήσου,
των νησιών, της Ηπείρου κλπ. Ο πανελλαδι-
κός συντονισμός είναι ένα ζητούμενο. Στο
παρελθόν έχουμε συντονιστεί πραγματοποι-
ώντας και πανελλαδικά συλλαλητήρια. Αυτό
που αποφασίσαμε στην τελευταία συνέλευ-
ση είναι ένα πρόγραμμα δράσης τόσο για
την αξιολόγηση, αλλά όχι μόνο. Η υπόθεση
των κλεισιμάτων νοσοκομείων μπορεί να
έχει  παγώσει αλλά είναι σίγουρο ότι θα ξα-
νανοίξει το επόμενο διάστημα και ταυτό-
χρονα έχουμε τις ιδιωτικοποιήσεις, τις περι-
κοπές κλπ. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, πενθήμερο
δράσεων σε κάθε νοσοκομείο 25 – 30/6, με
καταλήψεις, διαδηλώσεις στα προαύλια και
48ωρη απεργία αμέσως μετά. Στόχος μας
είναι στο Συντονισμό να εμπλακούν ακόμα
περισσότερα νοσοκομεία κι ακόμα περισσό-
τεροι εργαζόμενοι. Έχουμε επαφή και με
τους υπόλοιπους συντονισμούς που υπάρ-
χουν, όπως ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλει-
σίματα και τις Διαθεσιμότητες, γιατί όλο και
περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι απάντηση
δεν θα δώσει κάθε κλάδος μόνος του αλλά
όλοι μαζί συντονισμένα. Χαρακτηριστική
ήταν η εικόνα στην τελευταία απεργία των
υγειονομικών στις 18/6, όπου συμμετείχαν
συνάδελφοι από την ΕΡΤ, το ΥΠΠΟ, τους
ΟΤΑ κι όλοι μαζί καταλήξαμε με πορεία στις
καθαρίστριες στην Καρ. Σερβίας.

Ο Γιώργος Τσιρώνης, συνδικαλιστής στο Θριάσιο νοσοκομείο 
μίλησε στον Στέλιο Μιχαηλίδη για τα καθήκοντα μετά την πρόσφατη
επιτυχία των δυνάμεων της Αριστεράς στις εκλογές του Σωματείου
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Η ελπίδα στους
αγώνες των
εργατών

O
εργαζόμενος λαός βιώνει τον ζυγό 3
μνημονίων και 2 δανειακών συμβάσεων,
στο όνομα της μείωσης χρέους και ελ-

λείμματος, υφιστάμενος την μεγαλύτερη μετα-
πολιτευτική ανακατανομή πλούτου κατ’ επιτα-
γήν της τρόϊκας ΕΕ, ΔΝΤ και αστικού πολιτικού
προσωπικού (Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ). Όλα τα αντεργα-
τικά, αντιλαϊκά μέτρα που πάρθηκαν (και θα
παρθούν) λογοδοτούν στο στόχο αποκατάστα-
σης της καπιταλιστικής κερδοφορίας μέσω της
αποδόμησης του κοινωνικού κράτους και της
κατεδάφισης των εργατικών κατακτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό διευρύνονται οι κοινωνικές
ανισότητες, γενικεύεται η φτώχεια (40%(!) σύμ-
φωνα με την ΓΣΕΕ), απλώνεται η ανεργία
(30%(!) σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ), επεκτείνεται
η μαύρη (ανασφάλιστη) εργασία (40%(!) σύμ-
φωνα με το ΣΕΠΕ) και εντείνονται τα φαινόμε-
να κοινωνικής παθογένειας (ναρκωτικά, αλκοο-
λισμός, τζόγος, σεξουαλική εκμετάλλευση και
χουλιγκανισμός).  

Στα παραπάνω προστίθενται η κρατική κατα-
στολή, ο ρατσισμός ενάντια στους μετανάστες
και τους πρόσφυγες, η αξιοποίηση φασιστικών
συμμοριών (νεοναζιστική ΧΑ), ο αντιτουρκικός
και αντισκοπιανός πολεμοκάπηλος εθνικισμός,
οι σεξιστικές διακρίσεις ενάντια στις γυναίκες
και τους ομοφυλόφιλους, ο χειραγωγικός ρό-
λος των ΜΜΕ και η γενικότερη πολιτισμική
υποβάθμιση, για να τρομοκρατηθεί, διασπα-
στεί, αποπροσανατολιστεί ο εργαζόμενος κό-
σμος και να εκτονωθεί η οργή του σε κανάλια
ανώνδυνα για το σύστημα εξουσίας.

Στον αντίποδα του παραπάνω σκηνικού, η
παταγώδης αποτυχία των Μνημονίων να φέ-
ρουν ανάπτυξη και έξοδο από την οικονομική
κρίση οδηγούν σε κρίση νομιμοποίησης (κοινω-
νική, πολιτική, ιδεολογική) το κυρίαρχο μπλόκ
της εξουσίας επιτρέποντας την ανάπτυξη μαζι-
κών κοινωνικών αγώνων.

Γενικές και κλαδικές εργατικές απεργίες, κα-
ταλήψεις εργατικών χώρων, καταλήψεις στέ-
γης, αντιφασιστικές - αντιρατσιστικές κινητο-
ποιήσεις, κινήματα πόλης για την υπεράσπιση
των ελεύθερων χώρων, κινητοποιήσεις ενάντια
στα χαράτσια και την περιβαλλοντική κατα-
στροφή, κινήματα πλατειών, αγώνες για την
υπεράσπιση των δημόσιων - συλλογικών κοινω-
νικών αγαθών, κινητοποιήσεις ενάντια σε αστυ-
νομική βία και δικαστικές διώξεις, αντιπολεμι-
κές κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις αλληλεγγύης
στις αραβικές επαναστάσεις και ο κατάλογος
δεν έχει τέλος!

Εν κατακλείδι, το τρίπτυχο καπιταλιστική κρί-
ση - αντεργατική επίθεση - εργατική αντίσταση
συνθέτει το τοπίο ενός κοινωνικού - ταξικού πο-
λέμου που θα καθορίσει την πορεία της χώρας
τις επόμενες δεκαετίες. Η ελπίδα βρίσκεται
στους αγώνες της εργατικής τάξης και στη δυ-
νατότητά της να γίνει ο πρωταγωνιστής της αν-
τικαπιταλιστικής ανατροπής που μπορεί να βά-
λει τέλος στην φρίκη των μνημονίων, κυβέρνη-
σης-τρόικας και καπιταλιστών. 

Πέτρος Θεοδοσιάδης, 
Λάρισα

PRIDE Υπερήφανη
Θεσσαλονίκη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδήλωση υπερηφάνειας στα
πλαίσια του 3ου Thessaloniki Pride στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με
κεντρικό σύνθημα "Ώρα για μας". Το φετινό φεστιβάλ ξεκίνησε την
Παρασκευή 20 Ιουνίου με εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές δράσεις,
που κορυφώθηκαν με την διαδήλωση του pride σε κεντρικούς δρό-
μους της πόλης το απόγευμα του Σαββάτου 21 Ιουνίου.

Πλήθος κόσμου, φορείς και συλλογικότητες της πόλης πλημμύρι-
σαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης φωνάζοντας «Για κάθε σεξι-
στή και ομοφοβικό υπάρχει μία θέση στον Θερμαϊκό», «Και τώρα
ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει γκέι, τρανς, λεσβίες, δεν είναι
μόνοι» και αντιφασιστικά συνθήματα ενάντια στην Χρυσή Αυγή.

«Το σύστημα είναι ανώμαλο»

Η ΚΕΕΡΦΑ διαδήλωσε με το πανό «Το σύστημα είναι ανώμαλο,
όχι εμεις!Καιρός να το ανατρέψουμε», ενώ ακολουθούσε το μαζικό
μπλόκ της Good as You(th) και πλήθος συλλογικοτήτων όπως η Ho-
mophonia Thessaloniki pride με το πανό «Ποτέ ξανά ροζ τρίγωνα», η
Λεσβιακή Ομάδα Θεσσαλονίκης (Λ.Ο.Θ), οι Οικολόγοι και το στέκι
“Oικόπολις”, το σωματείο υποστήριξης διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ) με σύν-
θημα «σπάμε τη σιωπή, διεκδικούμε την ισότητα», η νεολαία Σύριζα,
η Πρωτοβουλία κατά της ομοφοβίας Ξάνθης, η Ο.Λ.Κ.Ε και άλλοι.

Το πρωί του Σαββάτου, για πρώτη φορά, οργανώθηκε συζήτηση
στην οποία συζητήθηκαν τα ζητήματα των νέων γκέι, λεσβιών, μπάι
και τρανς, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η κατάθεση στεφά-
νου - ροζ τριγώνου στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλατεία
Ελευθερίας εις μνήμην των LGBT νεκρών, θύματα της ναζιστικής
θηριωδίας.

Το μήνυμα του Thessaloniki Pride κατά της ομοφοβίας, αλλά και
κάθε είδους διακρίσεων έδωσε και φέτος ένα ηχηρό μήνυμα στην
πόλη μας, ποτέ ξανά ροζ τρίγωνα, ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!

Ενώ το ραντεβού του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήμα-
τος ανανεώθηκε για το 17ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
που θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Ιουλίου στο πρώην στρατόπεδο
Παύλου Μελά.

Αλεξάνδρα Σιαφάκα

Σ
αν κύμα εξαπλώνεται η πανελλαδική
απεργία πείνας που ξεκίνησαν με κα-
θολική συμμετοχή από την Δευτέρα

23/6 οι κρατούμενοι στις φυλακές όλης της
χώρας. Από τις φυλακές του Κορυδαλλού,
της Πάτρας, της Κέρκυρας, του Μαλανδρί-
νου και του Δομοκού μέχρι τα Γρεβενά και
την Κομοτηνή, τη Λάρισα, τα Διαβατά, τη Νι-
γρίτα Σερρών, την Αλικαρνασσό, τα Τρίκαλα
και το Ναύπλιο, χιλιάδες κρατούμενοι ζη-
τούν τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης
και την απόσυρση του νομοσχεδίου για τις
Φυλακές Τύπου Γ που αυστηροποιεί τους
όρους απόλυσης, αδειών, επικοινωνίας και
επισκέψεων ενώ μετατρέπει ολόκληρες πτέ-
ρυγες φυλακών σε ειδικές ζώνες κράτησης.
Η απεργία πείνας έρχεται σαν συνέχεια της
τριήμερης προειδοποιητικής αποχής από το
συσσίτιο που κήρυξαν από την προηγούμε-
νη εβδομάδα χιλιάδες κρατούμενοι. 

Το υπουργείο δικαιοσύνης μέσα από την
διαβάθμιση σε Α, Β και Γ που έρχεται να επι-
βάλει δημιουργεί μικρά γκουαντάναμο σε
κάθε φυλακή για “ειδικούς” κρατούμενους
που θα κρατούνται με “ειδικούς” όρους και
συνθήκες. Στην ουσία το σχέδιο για τις Φυ-
λακές Τύπου Γ καταργεί το δικαίωμα των
κρατουμένων στην υπό όρους απόλυση

(π.χ. η έκτιση των 2/5 της ποινής) και στον
ευεργετικό υπολογισμό της έκτισης ποινής
(μεροκάματα, εκπαιδευτικά προγράμματα),
μπλοκάρει τις άδειες ενώ θέτει αυστηρούς
περιορισμούς στην επικοινωνία (επισκεπτή-
ρια, τηλεφωνική επικοινωνία, αλληλογρα-
φία). Δεν είναι τυχαίο πως σε αυτή την κατη-
γορία κρατουμένων εντάσσονται πλέον όσοι
καταδικάζονται με τον αντιτρομοκρατικό νό-
μο, όσοι συλλαμβάνονται με ναρκωτικά
(ακόμα και οι χρήστες) και όσοι μετανάστες
πιάνονται στα σύνορα για λαθρεμπόριο. 

Νέος νόμος

Ταυτόχρονα ο νέος νόμος αναβαθμίζει
την θέση της ΕΛ.ΑΣ αφού αναλαμβάνει την
πλήρη εξωτερική φύλαξη όλων των φυλα-
κών, ενώ δίνονται στους μπάτσους ειδικά δι-
καιώματα επέμβασης εντός των φυλακών
χωρίς ειδικές εισαγγελικές άδειες.

Το νομοσχέδιο για τις Φυλακές Τύπου Γ
είναι ένα ακόμα αντιδραστικό χτύπημα στα
ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι μόνο δεν λύνει
το τεράστιο πρόβλημα του υπερπληθυσμού
των φυλακών, δεν βοηθάει στην καταπολέ-
μηση της αστυνομικής βίας και της διαφθο-
ράς των δεσμοφυλάκων και φυσικά δεν οδη-
γεί σε “σωφρονισμό”, αλλά αντιθέτως λύνει

τα χέρια των δεσμοφυλάκων θεσμοθετών-
τας την αυθαιρεσία ενώ δημιουργεί νέες
πτέρυγες απομόνωσης και τιμωρίας, αφού
δίνει την δυνατότητα στους ανθρωποφύλα-
κες να χρησιμοποιούν τις νέες φυλακές ως
“λευκά κελιά” κατά το δοκούν.

Όσο και να προσπαθούν στην κυβέρνηση
να επιχειρηματολογήσουν πως το νέο νομο-
σχέδιο έρχεται να λύσει χρόνια ζητήματα
των φυλακών η πραγματικότητα είναι εντε-
λώς διαφορετική. Η ρατσιστική απόφαση
για συνέχιση πέραν του 18μηνου της κράτη-
σης χιλιάδων μεταναστών στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης ως μοχλός εκβιασμού για
την αποδοχή της οικειοθελούς απέλασης
αποδεικνύει πως στο υπουργείο δικαιοσύ-
νης το μόνο που δεν τους νοιάζει είναι η δι-
καιοσύνη. Κανένας σωφρονισμός και καμιά
κοινωνική επανένταξη δεν μπορεί να συμβεί
σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες κράτη-
σης στα κρατικά κελιά. 

“Για κάθε μέρα Απεργίας Πείνας και κάθε
κρατούμενο που κινδυνεύει η ζωή του ηθι-
κός αυτουργός είναι ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης", διαμηνύουν οι κρατούμενοι σε ολόκλη-
ρη την χώρα ζητώντας την συμπαράσταση
όλων μας.

Κ.Μ.

Συμπαράσταση στους φυλακισμένους απεργούς πείνας

ΝΕΡO Η ιδιωτικοποίηση
βλάπτει σοβαρά 
την υγεία

Το μάθαμε από το σποτάκι που κυκλοφόρησε το “Save Greek
Water” στο Διαδίκτυο στις 2/6, όπου όλοι καταλάβαμε ότι το ιδιω-
τικό νερό, εκτός των άλλων, είναι και επικίνδυνο για την υγεία. 

Μετά το δημοψήφισμα (25-6-2014) στους Δήμους Θεσσαλονί-
κης, όπου το 98% των ψηφισάντων αποφάσισε ότι το νερό είναι
κοινωνικό αγαθό και ανήκει στο λαό, οι δήμοι πήραν πίσω τα δί-
κτυα, τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές που είχαν οι ίδιοι παρα-
χωρήσει στην ΕΥΑΘ. Φυσικά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσμα-
τος δεν έγινε δεκτό από το ΤΑΙΠΕΔ.

Έτσι, η «Κίνηση των 136», το «Sosτε το Νερό», οι εργαζόμενοι
στην ΕΥΑΘ, συνεχίζουν έναν Μαραθώνιο προσφυγών, προκειμέ-
νου να κατοχυρώσουν το συντριπτικό ΟΧΙ του λαού.

Στη συνέχεια (12-6-14), έρχεται η απόφαση 1906/2014 του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, όπου το Δικαστήριο θεώρησε «εξ ορι-
σμού» το Δημόσιο, «φορέα της διαχείρισης των κοινωνικών αγα-
θών». Τέλος, έρχεται ο «Παγκόσμιος Διαγωνισμός Εικονικής Δί-
κης» στο Χάρβαρντ. Εκεί, η ομάδα της Νομικής Αθηνών στη δίκη
για την ιδιωτικοποίηση του Νερού, «ανάγκασε» το εικονικό Δικα-
στήριο να δεχτεί την επιστροφή στο Δημόσιο των ιδιωτικοποιημέ-
νων επιχειρήσεων ύδρευσης. 

Στις 13/6 το Save Greek Water ανάρτησε ανακοίνωση της ΚΕΔΕ
στην οποία ομόφωνα τάσσεται κατά της ιδιωτικοποίησης της
ΕΥΑΘ, βάζοντας σε κώμα τις ορέξεις κυβέρνησης και μονοπω-
λίων (Suez). 

Όλα αυτά οφείλονται στις κινητοποιήσεις του λαού και στην
ενημέρωση μέσω των κινημάτων για το νερό μέσα κι έξω από την
Ελλάδα με θεσμικούς και κινηματικούς τρόπους. Κάθε εφησυχα-
σμός είναι τροφή στη Λερναία Ύδρα του συστήματος που επιμέ-
νει να δίνει «βορά» κάθε υποψία φυσικού ή μη πλούτου στους
χρηματοπιστωτικούς καρχαρίες του καπιταλισμού. Μόλις τώρα,
κατατίθεται νέα προσφυγή στο ΣτΕ κατά της παραχώρησης μετο-
χών της ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ. 

Γωγώ Σοκαρά, 
μέλος του σχήματος «Ρήγμα στα Δυτικά»
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"Το τελευταίο διάστημα, και αμέσως μετά τον πρώτο γύρο
των αυτοδιοικητικών εκλογών, σχεδιάστηκε και εξαπολύθηκε
εναντίον μου επίθεση με όλα τα χαρακτηριστικά του πολιτικού
εκβιασμού. Δεν ενέδωσα και δεν πρόκειται να ενδώσω σε τέτοι-
ες πρακτικές… Τέτοιες σκοτεινές πρακτικές δε θα επικρατή-
σουν στην πολιτική ζωή. Η Αριστερά δεν εκβιάζεται".

H δήλωση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχετικά με τους εκβια-
σμούς και τις απειλές εκ μέρους του Τριανταφυλλόπουλου ότι
θα δημοσιεύσει οπτικό υλικό που αφορά την ερωτική του ζωή
τιμούν τον ίδιο και ολόκληρη την Αριστερά.

Η νέα «δημοσιογραφική επιτυχία» του Τριανταφυλλόπουλου -
πέρα από την οικονομική διάσταση που μπορεί να έχει κάθε εκ-
βιασμός είτε για αυτόν που τον κάνει, είτε για αυτόν που τον
παρήγγειλε- έχει καταρχήν πολιτική διάσταση.

Αυτή η πολιτική διάσταση εκφράστηκε με τον πιο γλαφυρό
τρόπο μέσα στον «ναό» της αστικής πολιτικής, την ίδια την
Βουλή, από τους κολλητούς του Τριανταφυλλόπουλου, τους
νεοναζί της Χρυσής Αυγής, την ημέρα που ο Μιχαλολιάκος
οδηγήθηκε σιδεροδέσμιος εκεί για να καταθέσει.

«Σκάσε ρε λιγδιάρη! Σκάστε ρε αδερφάρες. Πούστηδες. Μό-
νο με καρότα βολεύεστε» ούρλιαζαν οι βουλευτές της Χ.Α Μί-
χος και Κουκούτσης απευθυνόμενοι στον Τατσόπουλο, χρησι-
μοποιώντας όχι τον πληθυντικό της ευγενείας αλλά τον πλη-
θυντικό της Αριστεράς. Πριν οδηγηθεί στην φυλακή ο νεοναζί
βουλευτής Παππάς είχε χαρακτηρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ «αριστερά
των gay parade από την οποία λείπει ο ανδρισμός».

Αυτού του είδους οι επιθέσεις στην Αριστερά είναι τόσο πα-
λιές όσο και ο μύθος ότι οι γυναίκες της Αριστεράς είναι «ελευ-
θερίων ηθών». Είναι τόσο παλιές όσο και η βεβήλωση στο
άγαλμα του Καρόλου Κουν, «Ηταν εβραίος, πούστης και κομ-
μουνιστής». Και φυσικά δεν εξαπολύονται μόνο από τον «Μά-
κη» και τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, ούτε αφορούν μόνο
την Αριστερά.

Άνθιμοι και Ψωμιάδηδες

Εξαπολύονται από τους Ανθιμους και τους Σεραφείμ, που
από την θεατρική παράσταση στο Χυτήριο μέχρι το gay pride
στην Θεσσαλονίκη δεν διστάζουν να χύνουν το ρατσιστικό και
σεξιστικό τους δηλητήριο. Δεν ήταν τo 2010, που ο έκπτωτος
πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Π. Ψωμιάδης
αναρωτιόταν δημοσίως “αν βγει ομοφυλόφιλος ή κλέφτης»
ένας αντιπεριφερειάρχης «ποιος θα τον αντικαταστήσει» εξισώ-
νοντας τις δύο ιδιότητες και βεβαιώνοντας ότι ο ίδιος δεν είναι
«πισωγλέντης»; Για το άλλο δεν αισθάνθηκε φυσικά την ανάγκη
να επιβεβαιώσει. 

Δεν ήταν το 2011, με αφορμή την ερώτηση στην Βουλή (των

τότε πολιτευτών του ΛΑΟΣ και τώρα της ΝΔ) Θ. Πλεύρη και Ά.
Γεωργιάδη, που ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του, μακα-
ρίτη σήμερα και τότε δημάρχου Τήλου, Τ. Αλιφέρη για παράβα-
ση καθήκοντος και εις βάρος των συμμετεχόντων στους πολιτι-
κούς γάμους ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία; Δεν ήταν το
2012, το ίδιο συνοθύλευμα που στη Βουλή καταψήφισε το σύμ-
φωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων; Δεν ήταν ο Πάγκαλος και ο
Μαρκογιαννάκης που έφτυναν το σεξιστικό τους δηλητήριο
ενάντια στις γυναίκες στο πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπού-
λου στη Βουλή;

Είναι κατανοητός ο πανικός τους. Την στιγμή που ο απόπα-
τος των οικονομικών σκανδάλων μιας άρχουσας τάξης και μιας
πολιτικής ελίτ που κυβερνούσε μισό αιώνα ξεχειλίζει από παν-
τού, την στιγμή που τα μνημόνιά τους καταστρέφουν τις ζωές
εκατομμυρίων ανθρώπων, οι νεκροζώντανοι πολιτικοί εκπρόσω-
ποι της κατά τα άλλα μοντέρνας ευρωπαϊκής και ελληνικής άρ-
χουσας τάξης ψάχνουν να βρουν «οξυγόνο» τρυπώνοντας μέσα
στις κρεβατοκάμαρές μας -τρυπώνοντας με ζήλο μεσαιωνικών
ιεροεξεταστών ακόμα και μέσα στον πρωκτό μας.

Η επίθεση ενάντια στον Σακελλαρίδη, δεν είναι μόνο μια προ-
σπάθεια του «βασιλιά» να κρύψει την γύμνια του εκβιάζοντας
την Αριστερά, είναι παράλληλα μια κατευθείαν επίθεση εναν-
τίον της ελευθερίας του κάθε ατόμου, κάθε γυναίκας και κάθε
άντρα, να ορίζουν όπως αυτοί θέλουν την σεξουαλικότητά τους
και να είναι ελεύθεροι να την ασκούν.

Γ.Π.

Έ
να νέο, ίσως το πιο βίαιο, επεισόδιο,
γράφτηκε στην προσπάθεια των επι-
χειρηματικών σχεδίων του Μελισσανί-

δη, να επιβληθούν διά της τρομοκρατίας στην
περιοχή της Ν.Φιλαδέλφειας. Την Παρασκευή
20/6 ήταν προγραμματισμένη η εξ' αναβολής
συζήτηση του Συντονιστικού Κατοίκων Φιλα-
δέλφειας-Χαλκηδόνας για το Ρυθμιστικό Σχέ-
διο Αττικής. 

Η συζήτηση επρόκειτο αρχικά να γίνει την
προηγούμενη ημέρα κι αναβλήθηκε καθώς με-
ρίδα οπαδών της ΑΕΚ, είχε εξαγγείλει αντισυγ-
κέντρωση στο ίδιο σημείο. Την Παρασκευή,
όσοι θέλησαν να συμμετέχουν στη συζήτηση
και κατάφεραν να προσεγγίσουν στο σημείο
της προσυγκέντρωσης, ήρθαν αντιμέτωποι με
την ίδια ομάδα οπαδών, η οποία καθοδηγείτο
από ένα συνοθύλευμα υπαλλήλων επιχειρημα-
τικών συμφερόντων και μπράβων. Το αποτέλε-
σμα ήταν ο ξυλοδαρμός πολλών από τους κα-
τοίκους που ήθελαν να συμμετέχουν στη συζή-
τηση, αρκετοί από τους οποίους μεταφέρθη-
καν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα κι ο
ανελέητος βανδαλισμός του αυτοδιαχειριζόμε-
νου κοινωνικού χώρου “Στρούγκα”. Όλα αυτά
υπό την ανοχή της ΕΛ.ΑΣ, η οποία παρακολου-
θούσε τα συμβάντα χωρίς να παρεμβαίνει. 

Τα γεγονότα της Παρασκευής ήρθαν να
προστεθούν σε μια ολόκληρη εκστρατεία φό-
βου. Είχε προηγηθεί η εισβολή του ίδιου κομ-
ματιού “οπαδών” στην πρώτη απόπειρα συζή-
τησης της Πρωτοβουλίας Κατοίκων και η απο-
στολή απειλητικού σημειώματος μαζί με σφαί-
ρα, σε αγωνιστή της Λαϊκής Συνέλευσης. Η
κλιμάκωση της βίας την Παρασκευή κάνει φα-
νερό τον φόβο της μεριάς Μελισσανίδη, απέ-
ναντι στο άνοιγμα της οποιασδήποτε συζήτη-
σης γύρω από το σχέδιό του για την πόλη και
γενικότερα για το Ρυθμιστικό Σχέδιο. 

Δεν πρόκειται για το “γήπεδο της ΑΕΚ στη
Ν. Φιλαδέλφεια” αλλά για το “γήπεδο Μελισ-
σανίδη” που είναι ένα τεράστιο πολιτικό, οικο-

νομικό και περιβαλλοντικό σκάνδαλο.
Υπερβαίνει κάθε όριο νομιμότητας στο συν-

τελεστή δόμησης, στο συντελεστή κάλυψης,
στις εμπορικές χρήσεις, αρπάζει 6 στρέμματα
από το Άλσος. Γι' αυτό και το εντάσσουν στο
νομοσχέδιο για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθή-
νας για να νομιμοποιήσουν αυτές τις παρανο-
μίες. Το σχέδιο περιλαμβάνει δυνατότητα επέ-
κτασης της χρήσης του Άλσους από τον Με-
λισσανίδη αλλά και το οικόπεδο του ΟΣΚ,
όπου πάλι το προορίζουν για εγκαταστάσεις
της ΑΕΚ (θέσεις parking) κι επειδή ο ΟΣΚ δεν
υφίσταται πλέον, ούτε χτίζονται σχολεία, περ-
νάει στο ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΑΙΠΕΔ θα το παραχω-
ρήσει στον Μελισσανίδη.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το συνολι-
κό κόστος για την κατασκευή του γηπέδου εί-

ναι γύρω στα 83.000.000 € . Η Περιφέρεια Ατ-
τικής (επί Σγουρού και με τις ευλογίες της κυ-
βέρνησης) συμμετέχει με συνολικά
25.000.000. Δηλαδή, η μνημονιακή κυβέρνηση

χαρίζει 25.000.000 € στον Μελισσανίδη – συν
τα όσα δοθούν για τα έργα εκτός γηπέδου - ο
οποίος θα έχει την αποκλειστική εκμετάλλευ-
ση του γηπέδου για 50 χρόνια, μέσω μιας εται-

ρίας στην οποία το 98,5% του μετοχικού κεφα-
λαίου ανήκει στο γιό του! Επίσης, θα δώσουν
δάνεια οι – ανακεφαλαιοποιημένες με λεφτά
μας – τράπεζες και με την υπερκοστολόγηση
του γηπέδου, θα φαίνεται ότι βάζει λεφτά ο
Μελισσανίδης, χωρίς όμως να το κάνει.

Παράδοση αγώνων

Μετά όμως από τη “Νύχτα της Ντροπής”,
όπως χαρακτηρίστηκε από πολλούς, μπαίνει
ένα διακύβευμα πολύ μεγαλύτερο από το Άλ-
σος, το γήπεδο, την ΑΕΚ κλπ. Το αν σε μια πε-
ριοχή με βαθιά παράδοση αγώνων θα κυριαρ-
χήσει η παρακρατική τρομοκρατία απέναντι σε
οποιαδήποτε απόπειρα έκφρασης απόψεων
που δεν είναι αρεστές στο μεγάλο επιχειρημα-
τικό κεφάλαιο. Σήμερα με αφορμή το ρυθμι-
στικό και το γήπεδο. Αύριο για τις παραλίες,
το Ελληνικό, τα σκουπίδια, το νερό, οτιδήποτε
αμφισβητεί επιχειρηματικά συμφέροντα και
την κυρίαρχη πολιτική.

Διακυβεύεται το αν οι φασίστες μέσα από το
συγχυσμένο όχημα του “αγανακτισμένου αε-
κτζή”, θα καταφέρουν να πατήσουν πόδι στη
Φιλαδέλφεια, κάτι που δεν είχαν κατορθώσει

χάρη στην αντίσταση των κατοίκων, της αρι-
στεράς και γιατί όχι, ενός συντριπτικά πλει-
οψηφικού κομματιού των οπαδών της ΑΕΚ.
Χαρακτηριστικά είναι τα εύσημα που έδινε η
Χρυσή Αυγή, το βράδυ της Παρασκευής
στους οπαδούς που “ξυλοφόρτωσαν αναρχι-
κούς και συριζαίους που αντιδρούν στην κατα-
σκευή γηπέδου στην Νέα Φιλαδέλφεια”.

Την απάντηση θα πρέπει να την δώσουν οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι της περιοχής μέσα από τα
σωματεία και τις οργανώσεις τους. Είναι ώρα
να πάρουν θέση και να κινητοποιηθούν όχι μό-
νο πρωτοβουλίες κατοίκων κι οργανώσεις της
αριστεράς, αλλά το ίδιο το σωματείο του δή-
μου, η ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Δασκάλων και κάθε
άλλη συλλογικότητα που μέλη τους χτυπήθη-
καν την Παρασκευή. Είναι ώρα και για τους ίδι-
ους τους φιλάθλους της ΑΕΚ, όλους αυτούς
με την αντιφασιστική δράση, με τα πανό αλλη-
λεγγύης στην Παλαιστίνη και τις κινητοποι-
ήσεις της Βραζιλίας, με την αντιπαράθεση με
τους εκάστοτε απατεώνες των διοικήσεων, να
πάρουν θέση. 

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ δεν έχουν κανένα συμ-
φέρον να στέκονται στο πλεύρο του κάθε Με-
λισσανίδη. Οι πρόεδροι και ιδιοκτήτες των
ομάδων εκμεταλλεύονται την επιρροή των
ομάδων στο κόσμο για να αποκτήσουν πρό-
σβαση στην εξουσία και να μεγιστοποιήσουν
τα κέρδη τους. Αυτό θέλει να κάνει και ο Με-
λισσανίδης στην ΑΕΚ (όπως ο Μαρινάκης στον
Ολυμπιακό, ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό,
ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ κλπ).  Το «γήπεδο Με-
λισσανίδη» εξυπηρετεί μόνο τα επιχειρηματικά
του συμφέροντα καταστρέφοντας την πόλη
και υποβαθμίζοντας τη ζωή μας. Δεν έχουμε
ανάγκη από «γήπεδα Μελισσανίδη», δεν θέ-
λουμε η κυβέρνηση να χαρίζει εκατομμύρια σε
επιχειρηματίες – προέδρους ΠΑΕ. Θέλουμε
δημόσια γήπεδα με ελεύθερη πρόσβαση όλων
μας στον αθλητισμό!

Σ.Μ.

Νέα Φιλαδέλφεια H τρομοκρατία δεν θα περάσει

Σακελλαρίδης: κόντρα 
στο σεξιστικό οχετό

Ο Μελισσανίδης με τον Σαμαρά και τον Κουκουλόπουλο.

Γράμματα και σχόλια e-mail: ergatiki@gmail.com / τηλ. 210 5241001
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/6 δημαρχείο 7μμ
Οργανώνουμε τον Μαρξισμό 
στην τελική ευθεία 
Ομιλήτρια: Ματίνα Σγουρομύτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 25/6 καφέ Τριώτα 
(μετρό Αγ. Αντώνης) 7.30μμ
100 χρόνια από τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 καφέ Τριώτα 
(μετρό Αγ. Αντώνης) 7.30μμ
Η Διαρκής Επανάσταση
Ομιλήτρια: Λίτσα Στυλιανοπούλου

ΝΙΚΑΙΑ – 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/6 Στέκι Αττάλεια 7μμ
Πώς οργανώνουμε τον Μαρξισμό
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΊΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/6  
Της Μηλιάς το Λάζο 8μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/6 Καφέ Στέκι 7μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

TΕΤΑΡΤΗ 25/6  
Στέκι (Κ. Βάρναλη 66) 8μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 δημαρχείο 7μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ 
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 Δημαρχείο 7μμ
Η συζήτηση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και η
αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακό-
πουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ 
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 
γραφεία ΕΛΜΕ(Γκράβα) 7μμ
Η εργατική εναλλακτική 
Ομιλήτρια: Σοφία Στυλιανού

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ο ρόλος της αντικαπιταλιστικής 
αριστεράς για να νικήσει 
η εργατική αντίσταση
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Ο μαρξισμός 
και η επικαιρότητά του σήμερα 
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η εργατική αντίσταση μπορεί να νικήσει;
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 καφέ Ερνέστο 6μμ
Ποδόσφαιρο και αριστερά 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ –

ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Από την κρίση 
στην κυβέρνηση της αριστεράς
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 καφέ 1968 7μμ
Από την κρίση 
στην κυβέρνηση της αριστεράς
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 ΕΔΟΘ (5ος ορ.) 7μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 καφέ Καντάθ 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα από τον
Μαρξ στον Λένιν και στο σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 Στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Για τη νίκη των αγώνων 
για την αντικαπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Λουϊζα Γκίκα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/7 
στο στέκι της πλατείας 7.30μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 3/7 
καφέ Έχουμε και Λέμε 7.30μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/7 Στέκι 8μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ 
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/7 
στέκι Εκτός των Τειχών 7.30μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ 
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3/7 καφέ Πλάτων 7μμ
Οι εξελίξεις στο Ιράκ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3/7 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Από την κρίση 
στην κυβέρνηση της αριστεράς
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/7 Στέκι Ατταλείας 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα από τον
Μαρξ στον Λένιν και στο σήμερα
Ομιλητής: Μιχάλης Βούλγαρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 3/7 κυλικείο Δημαρχείου 7μμ
Χρυσή Αυγή και εκλογές – 
500. 000 φασίστες;
Ομιλητής: Τάσος Πέππας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 3/7 καφέ Quiz 7μμ
Μπορεί ο μαρξισμός να εξηγήσει 
την ανθρώπινη καταπίεση;
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3/7 καφέ El Viaje 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα από τον
Μαρξ στον Λένιν και στο σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/7 κυλικείο 1μμ
Όχι στην Ευρώπη της λιτότητας και
του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/6

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 26/6

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 12μ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 12μ 

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 12μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/6

ΑΙΓΑΛΕΩ πλατεία 5μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 7μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία 7μμ

ΤΡΙΤΗ 1/7

ΚΟΥΚΑΚΙ ΦΙΞ 7μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Ανω Πατήσια 7μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 6.30μμ

ΔΑΦΝΗ Μετρό 6.30μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ  Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ

ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός 7μμ

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 6μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Αμπελοκήπων 6μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 8μμ     

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 6.30μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ πικετοφορία Coffee Way 

Συντριβάνι 6.30μμ μέχρι ΒΥΡΩΝΑ 

Hondos Center 
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά Πόλη 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6.30μμ     

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ πλατεία 7μμ

ΧΑΝΙΑ Αγορά 7μμ

ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φερραίου 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ
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ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με
για 
ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη 
δρά ση της εργα τι κής τά ξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια
νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την
εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο -
ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ -
ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι νω -
νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν
την παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ -
φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες.

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την
εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο -
βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέ-
τοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο
στρα τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη,
όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για
να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της
άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία,

στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ'
τους χώρους δου λε ι άς και στην ερ-
γα τι κή πολι το φυ λα κή.

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

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει
ότι ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή
σοσια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο
Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί να
επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη -
ση του στα λι νι σμού, της Kί νας και
των άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν
κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι -
κή ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον
κόσμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής
ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ -
θε ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται
στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύ-
να μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον
ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της ερ-
γα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το
Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο.
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι -

σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια -
κρί σε ων που απει λεί να δια σπά σει
τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο -
κα πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας
τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα
Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω -
μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση
των μειο νο τή των στη Θρά κη και τη
Mα κε δο νία και στα μέ τρα αστυ νό -
μευ σης των μετα να στών.

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας 

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

Oνο μα .......................................................................................

Διεύ θυν ση .................................................................................

Πό λη ..........................................................................................

Tη λέ φω νο .................................................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος..............................................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK
T.Θ.8161, Oμό νοια, 10010 Aθή να



“Ε
να κίνημα που ξεπερνάει
σε δύναμη το αντιπολεμι-
κό κίνημα της εποχής του

Βιετνάμ”. Αυτή ήταν η εκτίμηση που
έκανε ο Νόαμ Τσόμσκι το 2003 για
τις διαδηλώσεις που είχαν αρχίσει
να ξεδιπλώνονται τότε στις ΗΠΑ
ενάντια στον πόλεμο του Μπους αρ-
χικά στο Αφγανιστάν και μετά στο
Ιράκ. Η προσπάθεια του τότε προ-
έδρου και της πολεμοκάπηλης συμ-
μορίας του να αξιοποιήσουν την επί-
θεση στους Δίδυμους Πύργους στις
11 Σεπτέμβρη 2001 για να εξαπολύ-
σουν τον “διαρκή πόλεμο κατά της
τρομοκρατίας” είχε να αντιμετωπίσει
ένα πολύ δυνατό αντίπαλο εντός
των συνόρων.

Στις 20 Απρίλη του 2002 γίνεται η
μεγαλύτερη διαδήλωση αλληλεγ-
γύης στην Παλαιστίνη στην ιστορία
των ΗΠΑ. 100 χιλιάδες διαδηλώνουν
στην Ουάσιγκτον και δεκάδες χιλιά-
δες σε άλλες πόλεις ενάντια στον
τότε σφαγέα της Παλαιστινής Σαρόν
που, αξιοποιώντας τον πόλεμο στο
Αφγανιστάν, κλιμακώνει την επίθεσή
του στη Γάζα. Λίγους μήνες μετά,
στις 26 Οκτώβρη του 2002, 200 χι-
λιάδες διαδηλώνουν στην Ουάσινγ-
τον και 100 χιλιάδες στο Σαν Φραν-
σίσκο ενάντια στον επικείμενο πόλε-
μο στο Ιράκ. Στις 18 Γενάρη του
2003, 300 χιλιάδες βγαίνουν στην
Ουάσιγκτον και 200 χιλιάδες στο
Σαν Φρανσίσκο.

Ευρώπη

Η εκτίμηση του Νόαμ Τσόμσκι
ίσχυε το ίδιο για την Ευρώπη και τον
υπόλοιπο κόσμο. Το ανερχόμενο
διεθνές αντικαπιταλιστικό κίνημα
που είχε κάνει την εμφάνισή στο
Σιάτλ το 1999 με τη διαδήλωση
ενάντια στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου και την Παγκόσμια Τράπε-
ζα, είχε περάσει στην Ευρώπη με τη
διαδήλωση ενάντια στο ΔΝΤ στην
Πράγα το Σεπτέμβρη του 2000 και
την συγκλονιστική διαδήλωση των
300 χιλιάδων στη Γένοβα τον Ιούνη
του 2001 ενάντια στους G8, τους
ηγέτες των οκτώ πλουσιότερων χω-
ρών του κόσμου.

Το 2002, αυτό το κίνημα, που έχει
αρχίσει να συντονίζεται μέσα από τα
Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Κοινωνι-
κά Φόρουμ, γίνεται η καρδιά του αν-
τιπολεμικού. Στο πρώτο ΕΚΦ που
συνεδριάζει στη Φλωρεντία το φθι-
νόπωρο του ίδιου χρόνου, η μάχη
ενάντια στους πολέμους του Μπους
και “της συμμαχίας των προθύμων”
γίνεται κεντρική. Εκεί ορίζεται η 15η
Φλεβάρη 2003 σαν ημέρα παγκό-
σμιας αντιπολεμικής δράσης ενώ
ένα εκατομμύριο διαδηλωτές πλημ-
μυρίζει τους δρόμους της ιταλικής
πόλης με το σύνθημα Basta Guerra.

Η καμπάνια για τις 15 Φλεβέρη
παίρνει τέτοιες διαστάσεις τους
επόμενους μήνες, που ευρωπαικές
εφημερίδες εκτιμούν πως δέκα εκα-
τομμύρια άνθρωποι θα διαδηλώσουν
συντονισμένα εκείνη τη μέρα, ένας

αριθμός ήδη πρωτοφανής. Τελικά οι
διαδηλωτές ξεπέρασαν τα 30 εκα-
τομμύρια. Δύο εκατομμύρια συμμε-
τείχαν μόνο στο Λονδίνο. Τέσσερα
εκατομμύρια, το 10% του πληθυ-
σμού της χώρας, διαδήλωσαν στην
Ισπανία. Τρία εκατομμύρια στην Ιτα-
λία. Ένα εκατομμύριο στην Αυστρα-
λία και άλλοι τόσοι στη Γερμανία με
τις 500 χιλιάδες στο Βερολίνο. 500
χιλιάδες στη Νέα Υόρκη και 200 χι-
λιάδες στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο αντίκτυπος ήταν τεράστιος. “Θα
υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι
που δεν θα ξεχάσουν ποτέ τους το
Σάββατο 15 Φλεβάρη 2003” έγραψε
η εφημερίδα Γκάρντιαν. “Μετά από
αυτές τις διαδηλώσεις, υπάρχουν
δύο υπερδυνάμεις στον πλανήτη: οι
ΗΠΑ και η διεθνής κοινή γνώμη” η
The New York Times και “H 15η Φλε-
βάρη ήταν η μεγαλύτερη διαμαρτυ-
ρία στην ιστορία” η The New Yorker.

Η αντίθεση στον πόλεμο δεν πε-
ριορίζεται στις μεγάλες διαδηλώ-
σεις. Σιδηροδρομικοί από το Μάδερ-
γουελ, κοντά στη Γλασκώβη, αρ-
νούνται να οδηγήσουν τρένο με πυ-
ρομαχικά του βρετανικού στρατού
που προορίζονται για τον πόλεμο
στο Ιράκ. Λιμενεργάτες της Γένοβα
αποφασίζουν ότι δε θα εξυπηρετή-
σουν τα πλοία δύο ιταλικών εφοπλι-
στικών εταιριών που έχουν σταλεί
για να φορτώσουν πολεμικό υλικό
στη Βρετανία. Ενώ περικυκλωμένο
από ένα πλήθος 100 χιλιάδων διαδη-
λωτών στην Αγκυρα, το τούρκικο
κοινοβούλιο αρνείται να επιτρέψει
τη χρήση του Ιντσιρλίκ από τις ΗΠΑ
σαν βάση για επίθεση στο Ιράκ.

Και στην Ελλάδα, η διαδήλωση της
15 Φλεβάρη ήταν σεισμός. Ακόμα και
ο πιο αισιόδοξος από τους οργανω-
τές δεν μπορούσε να προβλέψει αυ-
τό που συνέβη εκείνη τη μέρα στο

Σύνταγμα. Πάνω από 200 χιλιάδες
εργαζόμενοι, νεολαίοι, συνταξιούχοι,
μικρά παιδιά έφτασαν στο χώρο της
συγκέντρωσης από κάθε γωνιά της
Αττικής και όλης της χώρας. Τόσο
μεγάλη ήταν η διαδήλωση που στη
1.30μμ ξεκίνησε ο πρώτος διαδηλω-
τής και στις 6μμ έφτασε στην αμερι-
κάνικη πρεσβεία ο τελευταίος.

Συμμαχία

Η επιτυχία δεν είχε έρθει από τον
ουρανό. Είχε προηγηθεί μία μεγάλη
αντιπολεμική καμπάνια που έφτασε
σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε
σχολείο και σχολή, σε κάθε πόλη και
γειτονιά. Η δημιουργία της Συμμα-
χίας Σταματήστε τον Πόλεμο τον
Οκτώβρη του 2002 έπαιξε κεντρικό
ρόλο. Το σήμα της Συμμαχίας με την
απαγορευμένη βόμβα έγινε πικέτα,
πανό, σημαία, γκράφιτι, μπλουζάκι,
αυτοκόλλητο, εξώφυλλο σε εφημε-
ρίδες, λογότυπο σε τηλεοπτικούς
σταθμούς. 

Η ανάληψη της προεδρίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης από την τότε κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουρ-
γό τον Σημίτη πρόσθετε επιπλέον λό-
γους στον αντιπολεμικό ξεσηκωμό
καθώς από αυτή τη θέση προετοιμα-
ζόταν η ελληνική εμπλοκή στον πό-
λεμο. Μόλις δεκαπέντε μέρες πριν
τις 15 Φλεβάρη, 20 χιλιάδες διαδη-
λώνουν στο Ναύπλιο ενάντια στη Σύ-
νοδο των υπουργών Εργασίας της
ΕΕ. Το αντιπολεμικό κλίμα κυριαρχεί
στην διαδήλωση και δίνει μία πρώτη
γεύση για το τι θα ακολουθήσει στις
15 Φλεβάρη και μετά.

Η έκρηξη της 15 Φλεβάρη ήταν
μόνο η αρχή. Στις 28 Φλεβάρη κλεί-
νουν τα πανεπιστήμια και στις 1-2
Μάρτη όλα τα σχολεία διαδηλώνον-
τας ενάντια στη σύνοδο των υπουρ-
γών Παιδείας της ΕΕ με κεντρικό

σύνθημα “Δουλειές-σχολεία, όχι
βόμβες”. Οι δράσεις συνεχίζονται με
κορυφαίες στιγμές την περικύκλωση
του Πενταγώνου και της Σούδας
στις 15 και 16 Μάρτη αντίστοιχα. Οι
ιδέες της κλιμάκωσης της αντιπολε-
μικής δράσης, με απεργίες και κατα-
λήψεις σε όλους τους χώρους για
“να μπλοκάρουμε στην πράξη τον
πόλεμο”, αρχίζουν και κερδίσουν
μαζικά ακροατήρια και αναγκάζουν
τα συνδικάτα να κηρύξουν αντιπολε-
μική απεργία στις 21 Μάρτη. Το πα-
ράδειγμα των σιδηροδρομικών της
Θεσσαλονίκης το '99 που μπλόκα-
ραν νατοϊκή φάλαγγα αρμάτων μά-
χης στον πόλεμο της Γιουγκοσλα-
βίας, εμπνέει.

Η έναρξη της εισβολής στις 20
Μάρτη σηματοδοτεί νέο γύρο αντιπο-
λεμικών διαδηλώσεων διεθνώς. Ξανά,
από την Αυστραλία και την Ισπανία
μέχρι τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, δια-
δηλωτές βγαίνουν στους δρόμους σε
πρωτοφανείς αριθμούς διεκδικώντας
να παραλύσουν τις κυβερνήσεις που
πρωταγωνιστούν στο σφαγείο. Στην
Αθήνα, ένα ποτάμι μαθητών και εκ-
παιδευτικών πλημμυρίζει τους δρό-
μους εκείνη τη μέρα και το ίδιο συμ-
βαίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Η
απεργία των συνδικάτων την επόμενη
θυμίζει 15 Φλεβάρη. Συγκοινωνίες,
εργοστάσια, καράβια παραλύουν ενώ
εκατοντάδες χιλιάδες απεργοί διαδη-
λώνουν σε όλη τη χώρα. Είναι η με-
γαλύτερη πολιτική απεργία των τε-
λευταίων δεκαετιών.

Οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου
μετατρέπονται σε αντιπολεμικές.
Μαθητές και μαθήτριες παρελαύ-
νουν με τα αντιπολεμικά αυτοκόλλη-
τα ενώ στο τέλος, παίρνουν τις αντι-
πολεμικές πικέτες στα χέρια και κά-
θε σχολείο γίνεται μια μικρή διαδή-
λωση. Χιλιάδες πλημμυρίζουν για

άλλη μια φορά το Σύνταγμα στις 16
Απρίλη ενάντια στη Σύνοδο της ΕΕ
με παρουσία Μπλερ, Αθνάρ και
Μπερλουσκόνι. Ο φόβος της κυβέρ-
νησης για το μέγεθος της διαδήλω-
σης, την έχει αναγκάσει να κηρύξει
την ημέρα σε... αργία! Παρά την
αστυνομική εκστρατεία αποκλει-
σμού του κέντρου σε  ακτίνα πολ-
λών χιλιομέτρων αλλά και την κατα-
στολή της διαδήλωσης, τα συνθήμα-
τα  “Είναι ανεπιθύμητοι”, “Μπλερ
Αθνάρ και Μπερλουσκόνι, είστε όλοι
δολοφόνοι” και “Σημίτης συνένοχος”
ακούγονται δυνατά.

Προεδρία

Ο ξεσηκωμός συνεχίζεται με μια
αντιπολεμική Πρωτομαγιά στο Σύν-
ταγμα που διαδηλώνει στην αμερικά-
νικη πρεσβεία παρόλο που οι ηγε-
σίες των συνδικάτων προτείνουν να
μην ακολουθήσει πορεία. Ενώ από
τα τέλη Μάη όλοι, ενώσεις, συνδικά-
τα, πολιτικές και κοινωνικές οργανώ-
σεις καλούν στην διεθνή διαδήλωση
στην Θεσσαλονίκη ενάντια στη Σύνο-
δο Κορυφής της ΕΕ που θα κλείσει
την ελληνική προεδρία και θα παρα-
δώσει, όπως και σήμερα, τη σκυτάλη
στην Ιταλία. Με εκατοντάδες πούλ-
μαν και τρένα, διαδηλωτές πλημμυ-
ρίζουν για τρεις μέρες την πόλη.

Από την πρώτη στιγμή της έκρη-
ξης, το αντιπολεμικό κίνημα προει-
δοποιούσε ότι “ο πόλεμος κατά της
τρομοκρατίας” δεν είναι τίποτα άλλο
από έναν βάρβαρο ιμπεριαλιστικό
πόλεμο για τον έλεγχο των πετρε-
λαίων του Ιράκ και όλης της Μέσης
Ανατολής.

“Ο Μπους και ο Μπλερ απειλούν
να επέμβουν στο Ιράκ αγνοώντας
προκλητικά τις αντιδράσεις των λα-
ών και κυβερνήσεων που υπάρχουν
διεθνώς”, έλεγε για παράδειγμα η
διακήρυξη της Συμμαχίας Σταματή-
στε τον Πόλεμο. “Ετοιμάζονται να
αποδεκατίσουν μια χώρα και ένα
λαό που ακόμα υποφέρει από την
προηγούμενη επέμβαση του 1991.
Εκατό χιλιάδες ζωές στοίχισε ο προ-
ηγούμενος πόλεμος του πατέρα
Μπους και άλλες 600 χιλιάδες νεκρά
παιδιά το εμπάργκο που επέβαλαν.
Η νέα επέμβαση που ετοιμάζουν για
τον έλεγχο των πετρελαίων της πε-
ριοχής θα είναι ακόμα πιο βάρβαρη,
θα σημάνει τη σφαγή εκατοντάδων
χιλιάδων αθώων πολιτών στο Ιράκ
και σ' ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Θα αποθρασύνει ακόμα περισσότε-
ρο τον Σαρόν για να συνεχίσει τη γε-
νοκτονία του Παλαιστινιακού λαού”.

Έντεκα χρόνια μετά, οι καταστρο-
φικές επιπτώσεις του πολέμου έρ-
χονται ξανά στην επιφάνεια τόσο
στο Ιράκ όσο και σε όλη την περιο-
χή. Όλα αυτά για τα οποία προειδο-
ποιούσε το αντιπολεμικό κίνημα του
2003 έχουν επιβεβαιωθεί. Αυτό που
λείπει -και είναι μπροστά- είναι η δι-
καίωσή του.

Λένα Βερδέ

Το αντιπολεμικό κίνημα Νο 1128, σελ. 17
εργατικη αλληλεγγυη

Η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο
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εργατικη αλληλεγγυη

Τ
α ΜΜΕ παρουσιάζουν τις δραματικές
εξελίξεις στο Ιράκ σαν ένα αιματοβαμ-
μένο παροξυσμό θρησκευτικού μίσους

ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες μουσουλμά-
νους. Ο πόλεμος και η κατοχή του Ιράκ από
τους Αμερικάνους και τους συμμάχους τους
ξεχνιούνται βολικά. Η «πολιτισμένη» Δύση
έφυγε κι οι «βάρβαροι» έβγαλαν τα μαχαίρια
τους, αυτό είναι το έμμεσο μήνυμα. Κι αυτό
υποστηρίζουν με θράσος διάφοροι πολιτικοί
και δημοσιογράφοι στις ίδιες τις ΗΠΑ. Πρό-
κειται για προκλητικά ψέματα. 

Το Ιράκ ήταν για αιώνες μια κοινωνία με
πολλές θρησκείες και μειονότητες, εθνικές
και θρησκευτικές. Ποτέ όμως δεν ήταν χωρι-
σμένη σε αυτή τη βάση. Ακόμα και σήμερα,
σουνίτες, σιίτες και κούρδοι ζουν στις ίδιες
πόλεις, παντρεύονται μεταξύ τους και αλλη-
λοεπηρεάζονται. Ένα εκατομμύριο Κούρδοι
ζουν στη Βαγδάτη. Η Βασόρα στο νότο πα-
ρουσιάζεται ως εντελώς σιιτική. Όμως, το
20% του πληθυσμού της είναι σουνίτες. Η
Σαμάρα θεωρείται προπύργιο των σουνιτών.
Όμως εκεί βρίσκονται τα δυο πιο ιερά τεμένη
των σιιτών, που τα προστατεύει ο σουνιτικός
κλήρος. Κάθε «φυλή» (πατριά) στο Ιράκ περι-
λαμβάνει σουνίτες και σιίτες. 

Είναι αλήθεια ότι το 1941 ξέσπασε ένα κύ-
μα βίας και λεηλασιών σε εβραϊκές γειτονιές
της Βαγδάτης. Όμως, ακόμα και σήμερα, κα-

νείς δεν ξέρει ποιοι το είχαν οργανώσει. Τότε
το Ιράκ είχε γίνει μήλο της έριδος ανάμεσα
στη ναζιστική Γερμανία, την Ρωσία και την
Βρετανία. Το 1950-51 έγιναν επιθέσεις με
βόμβες, σε εβραϊκές συναγωγές. Τελικά απο-
δείχτηκε ότι ήταν έργο των ίδιων των ισραη-
λινών μυστικών υπηρεσιών.

Αραβικός εθνικισμός

Το κόμμα Μπάαθ που κυβερνούσε δικτατο-
ρικά το Ιράκ από τη δεκαετία του ’60 μέχρι
την αμερικάνικη εισβολή το 2003, δεν ήταν
«σουνίτικη οργάνωση» όπως υποστηρίζεται
σήμερα. Οι περισσότεροι ιδρυτές του ήταν
σιίτες, και χριστιανοί. Η δικτατορία του Μπά-
αθ είχε ως ιδεολογική σημαία τον αραβικό
εθνικισμό (παρίστανε το «σοσιαλιστικό»).
Εξαπέλυσε πολέμους και διωγμούς ενάντια
στους Κούρδους στο βορρά από τη δεκαετία
του ’70 και μετά. 

Επίσης, ήρθε σε σύγκρουση με το Ιράν,
πολύ πριν επικρατήσει εκεί το καθεστώς του
Χομεϊνί. Η πλειοψηφία στο Ιράν είναι σιίτικη.
Έτσι, οι σιίτες στο Ιράκ, φτωχοί αγρότες και

εργάτες οι περισσότεροι, έγιναν «ύποπτοι».
Ποτέ, όμως, αυτές οι εκστρατείες του καθε-
στώτος δεν βρήκαν μαζική ανταπόκριση από
τον κόσμο. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70 η
σημαντικότερη αντιπολίτευση στο Μπάαθ
προερχόταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα
του Ιράκ. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50
ήταν το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα
στον αραβικό κόσμο, με εκατοντάδες χιλιά-
δες μέλη. Κατόπιν η καταστολή του έδωσε
σκληρά χτυπήματα και τα αδιέξοδα της ηγε-
σίας του κόστισαν πολύ. Αλλά παρέμενε ένα
μαζικό κόμμα. Συσπείρωνε στις γραμμές του
χιλιάδες σιίτες, σουνίτες, εβραίους, χριστια-
νούς και κούρδους.  

Το 1973 το ΚΚΙ αυτοκτόνησε πολιτικά συμ-
μαχώντας με το καθεστώς του Σαντάμ Χου-
σεϊν (τότε φλέρταρε με την ΕΣΣΔ). Το 2003-4
ξεφτιλίστηκε συνεργαζόμενο με την αμερικά-
νικη κατοχή. Η σημερινή ανυπαρξία της Αρι-
στεράς στο Ιράκ οφείλεται σε αυτές τις επιλο-
γές και τα στρατηγικά της αδιέξοδα και όχι σε
κάποιον προαιώνιο θρησκευτικό φανατισμό. 

Οι αμερικάνικες επεμβάσεις στη Μ. Ανατο-
λή και στο Ιράκ είναι αυτές που ενθάρρυναν
άμεσα και έμμεσα τους διαχωρισμούς με βά-
ση τη θρησκεία. Μετά τον πρώτο πόλεμο στο
Ιράκ το 1990-91 και το αμερικάνικο εμπάργ-
κο, ο Σαντάμ Χουσεΐν άρχισε να στρέφεται
όλο και περισσότερο στη προβολή της σουνί-
τικης «ταυτότητας» για να αποκτήσει κάποια
κοινωνική επιρροή και δίκτυα υποστήριξης.
Μετά ήρθε ο δεύτερος πόλεμος και η κατοχή
του Ιράκ από τον αμερικάνικο στρατό και
τους «πρόθυμους» συμμάχους του. Στήριξαν
και εξόπλισαν μια σειρά κόμματα και οργα-
νώσεις που βασίζονταν στους θρησκευτικούς
διαχωρισμούς. Αυτό σήμαινε διαχωρισμούς
και συγκρούσεις όχι μόνο ανάμεσα σε σουνί-
τικες και σιίτικες οργανώσεις και κόμματα,
αλλά και στο εσωτερικό αυτών των θρησκευ-
τικών κοινοτήτων. 

Όταν ο Μπους εγκατέστησε τον Μαλίκι
στην κυβέρνηση το 2006, τον παρουσίαζε
σαν «ισχυρό» άνδρα που θα συντρίψει την
αντίσταση κι όχι σαν μαριονέτα του Ιράν,
όπως ακούγεται σήμερα, κάτι που δεν ίσχυε
έτσι κι αλλιώς ποτέ. Όταν ο αμερικάνικος
στρατός εξόπλιζε τους «Υιούς του Ιράκ» για
να ειρηνεύσουν τις σουνίτικες περιοχές, ή
όταν γέμιζε τον στρατό με αξιωματικούς από
το κόμμα του Μαλίκι, έσπρωχνε την ιρακινή
κοινωνία στο χείλος της αδελφοκτόνας σύγ-
κρουσης.

Οι μύθοι για τα “προαιώνια”
θρησκευτικά μίση

Μην ταυτίζετε την ISIS με τους Σουνίτες

Κ
άθε μέρα που περνάει το Ιράκ
βυθίζεται όλο και περισσότε-
ρο στην κρίση και σε έναν

θρησκευτικό-σεχταριστικό πόλεμο.
Δυο περίπου βδομάδες πριν, τα νέα
της πτώσης της Μοσούλης, στα χέ-
ρια της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος
του Ιράκ και της Συρίας (ISIS) έκα-
ναν τον γύρο του κόσμου. Από τότε,
η προέλαση της ISIS και των συμμά-
χων της συνεχίζεται, οι μάχες δυνα-
μώνουν σε ένταση κι ο πόλεμος
απειλεί να γενικευτεί.

Την Παρασκευή 20 Ιούνη ο ιρακι-
νός στρατός, ό,τι έχει απομείνει απ’
αυτόν, έχασε τον έλεγχο μιας στρα-
τηγικής συνοριακής διάβασης προς
την Συρία, κοντά στην πόλη Καΐμ. Η
ISIS είχε εδώ και πολύ καιρό εξα-
σφαλίσει την σύνδεση των περιοχών
που ελέγχει στην Συρία και το Ιράκ.
Όμως, ο έλεγχος της διάβασης τής
δίνει πλέον τη δυνατότητα να μετα-
κινεί πιο εύκολα βαρύ οπλισμό για
τις μάχες που εξελίσσονται. 

Ταυτόχρονα, όμως, έχουν ξεκινή-
σει κι οι συγκρούσεις με τους μέχρι
χτες συμμάχους της, τις σουνίτικες
πολιτοφυλακές. Οι μαχητές της ISIS
συγκρούστηκαν με τους μαχητές
της JRTN, μιας πολιτοφυλακής που
καθοδηγείται από πρώην αξιωμα-
τούχους του κόμματος Μπάαθ, του
Σαντάμ Χουσείν. Ο απολογισμός των
συγκρούσεων στη Χαβίγια, πόλη
στην επαρχία του Κιρκούκ, είναι 17

νεκροί. 
Η ISIS δεν είναι μαζική οργάνωση,

ούτε κίνημα. Είναι παρακλάδι της
Αλ-Κάιντα, ακόμα πιο αποκρουστικό
και αντιδραστικό από τη «μητρική»
οργάνωση. Η εκδοχή του Ισλάμ που
υποστηρίζει είναι εντελώς ξένη στην
μεγάλη πλειοψηφία όλων των μου-
σουλμάνων. Απέκτησε βάρος και ρό-
λο με την στήριξη της Σαουδικής
Αραβίας, που ήθελε να βάλει στο χέ-

ρι την επανάσταση στην Συρία ενάν-
τια στο καθεστώς του Άσαντ. 

Η κατάληψη της Μοσούλης ήταν
αποτέλεσμα δυο παραγόντων. Της
κατάρρευσης του κυβερνητικού
στρατού, με αξιωματικούς και στρα-
τιώτες να εξαφανίζονται. Και του ξε-
σηκωμού της σουνίτικης κοινότητας
με αιχμή τις ένοπλες οργανώσεις
της. Αυτή η συμμαχία δεν μπορεί να
κρατήσει επ’ άπειρον. 

Το Σάββατο 21 Ιούνη, οι σιίτικες
πολιτοφυλακές έκαναν επίδειξη δύ-
ναμης στη Βαγδάτη. Περίπου 20.000
βαριά οπλισμένοι εθελοντές των
«Ταξιαρχιών της Ειρήνης» παρέλα-
σαν στη τεράστια φτωχογειτονιά
των σιιτών στα νότια της πόλης που
έχει ονομαστεί Σαντρ-Σίτι. Αυτή κι
άλλες ανάλογες πολιτοφυλακές
αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο
βάρος των συγκρούσεων στο κέν-

τρο της χώρας.
Οι «ταξιαρχίες της ειρήνης» είναι

η νέα ονομασία του «στρατού του
μάχντι» της πολιτοφυλακής που
ηγείται ο Μοκτνάντα αλ Σαντρ, ένας
ριζοσπάστης σιίτης κληρικός. Είχαν
πολεμήσει ενάντια στην αμερικάνικη
κατοχή κι είχαν συγκρουστεί με πο-
λιτοφυλακές, κυρίως σουνίτικες,
που είχαν εξοπλίσει οι ΗΠΑ. 

Αυτές οι εξελίξεις είναι οι πικροί
καρποί της αμερικάνικης κατοχής
στο Ιράκ και των επεμβάσεων του
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού σε όλη
τη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ έπαιξαν
από την αρχή της κατοχής του Ιράκ
το 2003, το παιχνίδι του διαίρει και
βασίλευε. Προσεταιρίστηκαν σουνί-
τες «αρχηγούς φυλών» για να εξου-
δετερώσουν την αντίσταση στις
σουνίτικες περιοχές. Στήριξαν κόμ-
ματα σαν του Αλ-Μαλίκι για να ελέγ-
ξουν τους σιίτες. Έκλεισαν το μάτι
στις κουρδικές ηγεσίες στο βορρά. 

Ο αμερικάνικος στρατός έφυγε
από τη χώρα το 2011. Υποτίθεται ότι
άφηνε πίσω της μια σταθερή κυβέρ-
νηση και ένα προπύργιο της Δύσης
στη Μέση Ανατολή. Στην πραγματι-
κότητα άφησε πίσω συντρίμμια, μίση
και χάος. Τώρα ο αμερικάνικος ιμπε-
ριαλισμός δρέπει τους καρπούς της
αποτυχίας του. Δυστυχώς, όμως,
αυτός που πληρώνει τα σπασμένα
είναι ο λαός του Ιράκ.

Λ.Μ.

Το 2003 σουνίτες και σιίτες ήταν ενωμένοι ενάντια στην αμερικάνικη εισβολή
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Τ
ην Παρασκευή που πέρασε ο
Πετρ Ποροσένκο, ο πρόεδρος
της Ουκρανίας, δηλαδή ο επι-

κεφαλής της κυβέρνησης στο Κίεβο,
κήρυξε μια μονομερή κατάπαυση
του πυρός και ένα ειρηνευτικό σχέ-
διο δεκαπέντε σημείων.

Ο Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρω-
σίας, επιδοκίμασε τις πρωτοβου-
λίες. Κι όλα αυτά δεν σήμαναν το
παραμικρό στην πράξη. Αίμα συνέ-
χιζε να χύνεται στην ανατολική Ου-
κρανία. 

Η κυβέρνηση του Κιέβου κατηγό-
ρησε τους «τρομοκράτες» στο
Λουγκάνσκ ότι παραβίασαν την κα-
τάπαυση του πυρός ανοίγοντας
πυρ σε κυβερνητικές δυνάμεις, σε
μια σειρά επιθέσεων για τον έλεγ-
χο συνοριακών διαβάσεων. Ο Πού-
τιν έκφρασε τη �«λύπη» του γιατί η
κυβέρνηση του Κιέβου δεν μπορεί
να ελέγξει τους «παραστρατιωτι-
κούς της δεξιάς» που χτυπάνε χω-
ριά και πόλεις. 

Ο Ποροσένκο είχε τηλεφωνικές
συνομιλίες με τον Τζο Μπάηντεν,
τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Πού-
τιν τα είπε με τον Ολάντ και την
Μέρκελ. Όλοι λένε ότι θέλουν να
φέρουν την ειρήνη στην Ουκρανία.
Κι όλοι τους, με τις επεμβάσεις και
τις «πρωτοβουλίες» τους. φέρνουν
περισσότερο τον πόλεμο. 

Υποτίθεται ότι οι προεδρικές
εκλογές της 25 Μάη θα σταθερο-
ποιούσαν την κυβέρνηση που εγκα-
ταστάθηκε στο Κίεβο μετά την ανα-
τροπή του Γιανουκόβιτς. Ο Πορο-
σένκο είναι ένας πολυεκατομμυρι-
ούχος ολιγάρχης, υπέρ της προ-
σέγγισης της Ουκρανίας με τη Δύ-
ση, αλλά με προσβάσεις στην Ρω-
σία. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει

καταφέρει τίποτα. 
Η ουκρανική οικονομία είναι σε

ελεύθερη πτώση, ο πληθυσμός της
ανατολικής Ουκρανίας δεν λέει να
εμπιστευτεί τη τύχη του στα χέρια
του. Γιατί να το κάνει άλλωστε,
όταν καθημερινά έχει να αντιμετω-
πίσει τις βόμβες και τις σφαίρες

των «αντιτρομοκρατικών επιχειρή-
σεων», και τον τρόμο από τη δρά-
ση των ακροδεξιών συμμοριών που
έχουν βρει νόμιμη κάλυψη στην
Εθνοφρουρά της κυβέρνησης του
Κιέβου; 

Άλλωστε, η «κατάπαυση του πυ-
ρός» ίσχυε μόνο για τις μονάδες

του τακτικού στρατού του Κιέβου:
οι δεξιές παραστρατιωτικές συμμο-
ρίες ήταν ελεύθερες να συνεχί-
σουν τη δράση τους. 

Ταυτόχρονα, στη δυτική Ουκρα-
νία, αναπτύσσεται τις τελευταίες
μέρες ένα κίνημα οικογενειών επι-
στρατευμένων στρατιωτών, που
απαιτεί να μην σταλούν στο Ντονμ-
πάς και να γυρίσουν πίσω. Στα τέ-
λη Μάη φαντάροι από μια ταξιαρ-
χία της Βολινίας, αρνήθηκαν να πά-
νε στο Ντονμπάς, με την συμπαρά-
σταση των οικογενειών τους.  Κα-
τόπιν τέτοιες κινητοποιήσεις άρχι-
σαν να οργανώνονται σε διάφορες
πόλεις.

Στο Τσερνίβτσι της Μπουκοβίνα,
οι διαδηλωτές μπλοκάρισαν για
δυο μέρες τη εθνική οδό την περα-
σμένη βδομάδα. Στο Λβιβ, οι συγ-
γενείς των φαντάρων απέκλεισαν
το γραφείο στρατολογίας και το
κέντρο κατάταξης. 

«Παίρνουν από τις οικογένειες
εκείνους που κερδίζουν ένα κομμά-
τι ψωμί, χωρίζουν τους γιους απ’
τους πατεράδες, δεν τους δίνουν
κατάλληλο εξοπλισμό» έλεγε στις
κάμερες ένας διαδηλωτής. «Η κα-
τάταξη είναι υποχρεωτική, πέντε
χρόνια φυλακή είναι η ποινή αν αρ-
νηθείς, παρόλο που δεν θέλουν να
πάνε στ’ ανατολικά και να σκοτώ-
νουν ανθρώπους και τους λένε πα-
ρόλα αυτά ‘εθελοντές’».  

Το ίδιο έκαναν πριν τρεις βδομά-
δες γυναίκες στη Χερσώνα, στη νό-
τια Ουκρανία. «Γυναίκες ενάντια
στον πόλεμο» έγραφε ένα πλακάτ,
ενώ ένα άλλο ρωτούσε: «Πού υπη-
ρετούν οι γιοι των ολιγαρχών;».

Λέανδρος Μπόλαρης

Από την άλλη, ο Πούτιν έχει κάνει ότι περνάει από το χέρι του για
να ελέγξει κι αυτός την κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία. Στα τέ-
λη Μάη ο πρόεδρος της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», ο Π.
Γκουμπάρεβ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και στη θέση του εμφανί-
στηκε ο Α. Μποροντάι, για να επιβάλλει την «τάξη» ως ο νέος πρωθυ-
πουργός της «Λαϊκής Δημοκρατίας». 

Αυτό και έκανε, με τη βοήθεια του «τάγματος Βοστόκ» μιας μονά-
δας που έχει πολεμήσει στην Τσετσενία και στην ουσία καθοδηγείται
από τις μυστικές υπηρεσίες του ρώσικου στρατού. Πήρε τον έλεγχο
του κυβερνείου στο Ντόνετσκ που είχαν καταλάβει οι εξεγερμένοι
της Ανατολικής Ουκρανίας και εκτέλεσε για παραδειγματισμό «χού-
λιγκανς» κι «ανεξέλεγκτα στοιχεία», ή «νέους που προέρχονται από
τη βιομηχανική εργατική τάξη» όπως έγραφε ένα άρθρο των Φαινάν-
σιαλ Τάιμς. 

Παζάρια

Λίγες μέρες μετά, ο Πονομαριόφ, ο διάσημος «δήμαρχος του λα-
ού» στο Σλοβιάνσκ, συνελήφθη κι αυτός., Κατηγορήθηκε για μια σει-
ρά εγκλήματα, από τον πρώην «αδελφό» του, τον Ιγκόρ Στρελκόφ, δι-
οικητή της πολιτοφυλακής και απ’ ότι όλα δείχνουν, αξιωματικό της
μυστικής υπηρεσίας του ρώσικου στρατού. 

Ο Πούτιν θέλει να συντηρεί ένα πόλεμο χαμηλής έντασης (για τον
ίδιο, όχι για τους κατοίκους) στην ανατολική Ουκρανία, μέχρι να κα-
ταλήξει στα παζάρια του με την Ουάσιγκτον και το Βερολίνο. Αυτό
που δεν θέλει, είναι οι κάτοικοι της ανατολικής Ουκρανίας να κάνουν
τη δική τους πολιτική. Με άλλα λόγια, δεν θέλει η αγανάκτηση για την
κυβέρνηση του Κιέβου να γίνει εξέγερση που θα βάζει στόχο όλους
τους ολιγάρχες, φιλοδυτικούς, φιλορώσους και «ενδιάμεσους». 

Είναι χαρακτηριστική η σκηνή που περιγράφει η εφημερίδα Νιου
Γιορκ Ταιμς της 31 Μάη. Ο Μποροντάι, με τη συνοδεία βλοσυρών πά-
νοπλων σωματοφυλάκων, μιλάει σε ένα πλήθος διαδηλωτών που θέ-
λει να καταλάβει μια επιχείρηση ενός ολιγάρχη και να την εθνικοποι-
ήσει. «Ξέρω ότι θέλετε να κάνετε ένα τουρ μέσα» τους λέει, «το σέβο-
μαι. Αλλά προς το παρόν αυτό είναι αδύνατον».

ΟΥΚΡΑΝΙΑ Ποιος θα σταματήσει τον πόλεμο;

Διήμερο ενάντια στην Άκρα δεξιά
διοργανώνει στις 28-29 Ιούνη, η
CONEΧ, ο «Πανεθνικός Συντονι-
σμός ενάντια στην άκρα δεξιά» που
ιδρύθηκε το Φλεβάρη του 2013
στην Γαλλία.

Το διήμερο είναι μια πρωτοβου-
λία στην σωστή κατεύθυνση, ιδιαί-
τερα μετά τα άκρως ανησυχαστικά
αποτελέσματα των πρόσφατων
εκλογών στην Γαλλία που έφεραν
το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο στην
πρώτη θέση των Ευρωεκλογών, αλ-
λά και εξελίξεων όπως η επιλογή
του Μανουέλ Βαλς, γνωστού για
τις ρατσιστικές του δηλώσεις εναν-
τίον των Ρομά, ως πρωθυπουργού
της Γαλλίας. Σε αυτό το περιβάλ-
λον πριν από λίγες μέρες έγινε το
πάρα λίγο θανάσιμο λιντσάρισμα
κατά του Δαρείου, ενός 15χρονου
Ρομά στα προάστια του Παρισιού. 

Σκοπός του διήμερου είναι ο
συντονισμός και το ενιαίο αντιφασι-
στικό μέτωπο όλων των υπαρχόν-
των αντιφασιστικών δομών προκει-
μένου να μπει ένα φρένο στην
άκρα δεξιά και τις φασιστικές επι-
θέσεις, τον ρατσισμό ενάντια
στους μετανάστες και τους τσιγγά-
νους, τον αντισημιτισμό και την ισ-
λαμοφοβία, τον σεξισμό και την
ομοφοβία.

Στην Conex συμμετέχουν αντιφα-
σιστικές συλλογικότητες, όπως η VI-
SA που συσπειρώνει συνδικαλιστές
ενάντια στην άκρα δεξιά, το La hor-
de, αλλά και μια σειρά από  συλλο-
γικότητες που ενεργοποιούνται το-
πικά. Εκτός από τις συλλογικότητες
που ανήκουν στην CONEX, έγινε κά-
λεσμα σε όλες τις αντιφασιστικές
οργανώσεις να έρθουν σ’ αυτό το
διήμερο, που  μεταξύ άλλων στο-
χεύει στο να βγει κοινό κάλεσμα για
μια κινητοποίηση ενάντια στο συνέ-
δριο του Εθνικού Μετώπου που θα
γίνει το Νοέμβρη στη Λυών.

Συμμετέχει επίσης η CAPAB (μια
αντιφασιστική συλλογικότητα που
ενεργοποιείται  στο Παρίσι και τα
Προάστια) και πολλές άλλες οργα-
νώσεις που καλούσαν στις διαδηλώ-
σεις της 22 Μάρτη. Ανάμεσα σε αυ-
τές και η ΚΕΕΡΦΑ Γαλλίας που θα
θέσει και την πρόταση για την διορ-
γάνωση διεθνούς μέρας δράσης
ενάντια στον φασισμό και τον ρατσι-
σμό στις 21 Μάρτη του 2015, όπως
αποφασίστηκε στην Συνδιάσκεψη
του Unite Against Fascism («Ενωθεί-
τε ενάντια στον φασισμό») στο Λον-
δίνο, πριν από δύο βδομάδες.

ΠΑΡΙΣΙ

Διήμερο
ενάντια στην
άκρα δεξιά και
το ρατσισμό

ΛΟΝΔΙΝΟ

50 χιλιάδες στους
δρόμους ενάντια
στη λιτότητα

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι δια-
δήλωσαν, σε ένα από τα μεγαλύτερα συλλα-
λητήρια  που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια
στο Λονδίνο, το περασμένο Σάββατο 21/6,
ενάντια στην λιτότητα. 

Στη διαδήλωση που είχε καλεστεί με πρωτο-
βουλία της «Λαϊκής Συνέλευσης», συμμετείχαν
δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτι-
κοί, εργαζόμενοι που ετοιμάζονται να απεργή-
σουν διεκδικώντας μισθούς στις 10 Ιουλίου,
αντιπολεμικοί διαδηλωτές, αντιφασιστικές ορ-
γανώσεις, οργανώσεις της αριστεράς, διαδη-
λωτές σε συμπαράσταση των πολιτικών κρα-
τουμένων στην Αίγυπτο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο
ΣΥΡΙΖΑ Βρετανίας κ.α
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