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«Α
ν υπάρξει τελεσίγραφο πάμε σε
εκλογές» δήλωσε ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος

Φίλης πριν από λίγες μέρες και δεν είναι ο μό-
νος, καθώς μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ οξύνεται η συ-
ζήτηση για την διαχείριση της υπογραφής
ενός νέου μνημονίου.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, κορυ-
φαίο κυβερνητικό στέλεχος είπε ότι στην περί-
πτωση που «υπάρξει ένας κάποιος συμβιβα-
σμός με τους δανειστές» μπορεί να ακολουθή-
σουν εκλογές. Όπως γράφει η εφημερίδα: «Σε
περίπτωση πάντως κατά την οποία η συμφω-
νία επιτευχθεί και δεδομένου ότι ακόμη και η
πρόταση 47 σελίδων της ελληνικής κυβέρνη-
σης - ακόμη και αν απορρίπτεται από τους δα-
νειστές - περιλαμβάνει πολλά σκληρά μέτρα,
μια προσφυγή στις κάλπες κρίνεται ότι θα είχε
νόημα για έναν απλό λόγο: να «αποδεσμευθεί»
η κυβέρνηση από το πρόγραμμα της Θεσσα-
λονίκης και να ανανεώσει την πολιτική της νο-
μιμοποίηση. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν

ότι, ακόμη και αν σημειωθούν απώλειες σε μια
ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο ΣΥΡΙΖΑ
θα είναι κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού».  

Ένα τέτοιο σχέδιο αποτελεί πολιτικό εκβια-
σμό με στόχο τους εργαζόμενους, τους νέους,
τους άνεργους, τους αγρότες, τους συνταξι-
ούχους, όλο τον κόσμο που με τους αγώνες
του ανέτρεψε τις μνημονιακές κυβερνήσεις.

Μόλις το Γενάρη, αυτός ο λαός είπε με την
ψήφο του ένα μεγάλο ΟΧΙ στη συνέχιση της λι-
τότητας και απαίτησε το τέλος των μνημονίων
από μια νέα κυβέρνηση που δεσμευόταν σε
όλους τους τόνους ότι θα το πράξει.

Αυτήν τη σαφή εντολή, βδομάδα τη βδομά-
δα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τη διέστρεψε

σε λόγια και ουσία σε μια τάχα εντολή για
«διαπραγμάτευση για την εύρεση αμοιβαίας
συμφωνίας με τους εταίρους στα πλαίσια της
κοινής μας στρατηγικής της ευρωζώνης και
της ΕΕ».

Και τώρα που, πέντε μήνες μετά, η στρατη-
γική της «διαπραγμάτευσης για αμοιβαία συμ-
φωνία με τους εταίρους» οδηγεί σε απόλυτη
παράδοση, κάτω από τις ασταμάτητες απαιτή-
σεις και εκβιασμούς της τρόικας, μελετάει
εκλογές - για ποιο λόγο; Για να ζητήσει από
τον κόσμο να εγκρίνει ο ίδιος -ψηφίζοντας τον
αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ- ένα νέο μνημόνιο!

Αντίστοιχα δηλώσεις για άμεσες εκλογές
έχουν κάνει και στελέχη της Αριστερής Πλατ-

φόρμας που σύμφωνα με το Βήμα «βλέπουν
τη μη επίτευξη συμφωνίας ως δικαίωση των
απόψεών τους, τις οποίες θα θελήσουν να θέ-
σουν και ανοιχτά στην κρίση των πολιτών περι-
γράφοντας τις εναλλακτικές δυνατότητες συμ-
μαχιών, χρηματοδότησης και εν γένει προσα-
νατολισμού της χώρας». Είναι εντυπωσιακό
πώς και οι δυο πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν
“δικαίωση” μέσα από νέες κάλπες.

Η απάντηση στο νέο μνημόνιο δεν είναι οι
εκλογές. Είναι οι απεργίες και οι καταλήψεις,
η κινητοποίηση του κόσμου (όπως συνέβη σε
κάθε ένα από τα πρόσφατα Μνημόνια) στους
δρόμους και στις πλατείες. Με άμεσο αίτημα
καμιά υπογραφή μνημονίου, να μην περάσουν
οι νέες περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις. Και με
προοπτική ένα γερό κίνημα ικανό να επιβάλει
στάση πληρωμών και διαγραφή του χρέους,
έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, κρατικοποίηση
των τραπεζών και εργατικό έλεγχο πάνω στη
ζωή του.

Αλλά η λύση δεν
θα έρθει από τις κάλπες

«Η
εισήγηση που μου παρέ-
δωσε ο πρόεδρος Γιούν-
κερ με εξέπληξε δυσάρε-

στα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φαν-
ταστώ ότι θα μας παρέδιδαν μια
πρόταση που δε θα ελάμβανε υπό-
ψη της το κοινό έδαφος της επί τρί-
μηνο διαπραγμάτευσης στα Brus-
sels Group. … Κυρίως, όμως, δεν
μπορούσα να φανταστώ πως οι πο-
λιτικοί και όχι οι τεχνοκράτες, δε θα
μπορούσαν να κατανοήσουν ότι, με-
τά από τα πέντε καταστροφικά χρό-
νια της σκληρής λιτότητας του μνη-
μονίου, θα μπορούσε να βρεθεί Έλ-
ληνας βουλευτής που να ψηφίσει
την κατάργηση του ΕΚΑΣ στους χα-
μηλοσυνταξιούχους και την αύξηση
10 μονάδων στο ΦΠΑ στο ηλεκτρικό
ρεύμα.

Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η
πρόταση αποτέλεσε μια κακιά στιγ-
μή για την Ευρώπη ή ένα κακό δια-
πραγματευτικό τρυκ και πολύ σύντο-
μα θα αποσυρθεί από τους ίδιους
τους εμπνευστές της».

Στην ομιλία του ο Τσίπρας στην
έκτακτη συζητήση στη Βουλή, παρα-
δέχτηκε εμμέσως πλην σαφώς, ότι η
«ισότιμη διαπραγμάτευση με τους
εταίρους» που εδώ και τέσσερις μή-
νες έχει αναδείξει σε σημαία της η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι ένα
πουκάμισο αδειανό.

«Κάθε υποχώρηση που κάνει η κυ-
βέρνηση, αντί να φέρνει πιο κοντά
μια συμφωνία, αξιοποιείται από τους
‘θεσμούς’ για να σφίγγουν περισσό-
τερο τη θηλιά στο λαιμό της χώρας»
τόνισε από την πλευρά του ο Π. Λα-
φαζάνης.

Η πρόταση που απεργάστηκαν «οι
πολιτικοί και όχι οι τεχνοκράτες» της
ΕΕ, περιλαμβάνει επίσης μέσα στη
χρονιά περαιτέρω περικοπές 1,8 δις
ευρώ σε συντάξεις και επιδόματα,

έσοδα 1,9 δις ευρώ από εκτίναξη
του ΦΠΑ στα περισσότερα είδη,
ιδιωτικοποίηση στη ΔΕΗ και 18 δις
ευρώ έσοδα από αποκρατικοποι-
ήσεις μέχρι το τέλος του 2020.

Πρόταση συμφωνίας

Όμως παρά τον εμπαιγμό, η κυ-
βέρνηση επιμένει να συνεχίζει σε νέ-
ες υποχωρήσεις: Τρεις μέρες μετά
τη συζήτηση στη Βουλή και ενώ ο
εκπρόσωπος Τύπου Σακελλαρίδης
δήλωνε ότι ο «Γιούνκερ είναι φίλος
της Ελλάδας», η ελληνική διαπραγ-
ματευτική ομάδα στις Βρυξέλλες
προχωρούσε ήδη σε «εμπλουτισμό»
της πρότασης συμφωνίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ… 

Στόχος να υπάρξει ένα πιο «συμ-
παγές κείμενο» με την «ελληνική κυ-
βέρνηση διατεθειμένη να ξαναδεί
κάποιες παρεμβάσεις» (περικοπές

σε μισθούς και επιδόματα των δημο-
σίων υπαλλήλων) με αντάλλαγμα «το
κρίσιμο ζήτημα της βιωσιμότητας
του χρέους». 

Πόσο πιο «συμπαγές»; Είναι ένα
εύλογο ερώτημα βλέποντας τα μνη-
μονιακά μέτρα που ήδη υπάρχουν
στην πρόταση συμφωνίας της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και δεν έκα-
νε δεκτά η τρόικα:

Στόχοι για πρωτογενές πλεόνα-
σμα, στο 2,5% το 2017, και στο 3,5%
του ΑΕΠ από το 2018 ως το 2022.
Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, επιβάρυνση
1 δις ευρώ από αυξήσεις στο ΦΠΑ
(6% για βιβλία, φάρμακα, θέατρα
11% σε φρέσκα τρόφιμα, έντυπα,
εστιατόρια, ενέργεια, νερό και 23%
σε όλα τα άλλα, τρόφιμα, είδη, υπη-
ρεσίες), διατήρηση της «εισφοράς
αλληλεγγύης» για όλους τους εργα-
ζόμενους και συνταξιούχους. Αναβο-

λή της «σταδιακής» αύξησης του κα-
τώτατου μισθού στα 751 ευρώ,
«αναστολή» (και όχι κατάργηση) της
ρήτρας μηδενικού ελείμματος στις
επικουρικές συντάξεις, νέα ενοποί-
ηση ασφαλιστικών ταμείων με στόχο
μείωση κόστους λειτουργίας κατά
30% και ενοποίηση των παροχών
προς τα κάτω, σταδιακή αύξηση των
ορίων συνταξιοδότησης όλων των
συνταξιούχων στα 67 έτη (εξαιρών-
τας μητέρες με ανήλικα, εργαζόμε-
νοι σε ΒΑΕ, ΑμΕΑ) τα αμέσως επό-
μενα χρόνια. Ιδιωτικοποιήσεις ΟΛΠ,
ΟΛΘ και άλλων λιμανιών, περιφερει-
ακών αεροδρομίων, ΔΕΣΦΑ, ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, πλήθους ακινήτων, με έσοδα
πάνω από 3 δις ευρώ τη διετία 2015
– 2016 και περίπου δέκα δις ευρώ
μέχρι και το 2020.

Στο τέλος του κείμενου συμφω-
νίας της κυβέρνησης περιλαμβάνε-

ται και πρόταση για το ύψος της
«αναδιάρθρωσης» του χρέους, στην
ουσία μια επιμήκυνση του χρέους,
που όπως αναφέρει ο Ριζοσπάστης:
«Εστιάζει στα ομόλογα ύψους 27 δις
ευρώ που διαθέτει η ΕΚΤ, προτεί-
νοντας νέο δάνειο απ' τον ESM με-
γάλου χρονικού διαστήματος 30
ετών» .

«Επώδυνες παραχωρήσεις»

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Τάσος Κορωνάκης ήταν (όπως
και ο Τσίπρας) σαφής σχετικά με
την προτεραιότητα που δίνει στην
αποδοχή της «αναδιάρθρωσης» από
τους δανειστές: «Κάνουμε επώδυνες
παραχωρήσεις για να πάρουμε μία
λύση για το χρέος που θα αλλάξει
την πορεία της χώρας τα επόμενα
χρόνια. Αν δεν συζητάμε για το χρέ-
ος, δεν συζητάμε και για τον ΦΠΑ…» 

Αν αυτό το μνημονιακό πακέτο μέ-
τρων με αντάλλαγμα αυτή την «επι-
μήκυνση» του χρέους είναι η λεγόμε-
νη «συνολική λύση με αναδιάρθρωση
του χρέους» για την οποία κάνουν
λόγο πρωθυπουργός και κυβέρνηση,
θα πρόκειται για τραγωδία.

Τραγωδία και όχι «μια πρόταση
της κυβέρνησης κατ’�ελάχιστον προ-
κειμένου να βρεθεί μια επωφελής
συμφωνία για την ελληνική πλευρά»
όπως φέρεται να είπε ο Παναγιώτης
Λαφαζάνης στην επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής προσθέ-
τοντας ότι «τα πλαίσια της συμφω-
νίας θα τα συζητήσουμε στη Βουλή
και στα πολιτικά κόμματα». Ακολού-
θως συνεργάτες του διευκρίνισαν
ότι με αυτήν του την παρέμβαση
ήθελε να τονίσει ότι τις απόψεις του
θα τις εκφράσει στην Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα και στα αρμόδια όργανα
του κόμματος. Αλήθεια φτάνει αυτό;

Γ.Π.

Ομολογία του φαύλου κύκλου των υποχωρήσεων

Τα καλαμπούρια με τη γραβάτα έγιναν θηλιά στον λαιμό.
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Η
διαπίστωση ότι η στρατηγική της διαπραγ-
μάτευσης με την ΕΕ, το ΔΝΤ και τους τρα-
πεζίτες έχει φτάσει σε αδιέξοδο έρχεται

από χίλιες μεριές. Το φώναξαν η Μέρκελ, ο Ολάντ,
ο Γιούνκερ, η Λαγκάρντ και ο Ντράγκι με τον πιο
ωμό τρόπο διαμορφώνοντας τους πιο σκληρούς
όρους για να ξαναρχίσουν την ανακύκλωση του
χρέους. Ακόμη και ο αρχιτέκτονας της διαπραγμά-
τευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, ομολόγησε ότι οι όροι
είναι απαράδεκτοι. Η τοποθέτηση του Κώστα Λα-
παβίτσα ότι η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας
θα ήταν παραδοχή ότι νίκησαν οι δανειστές συνο-
ψίζει την εικόνα.

Ακόμη πιο σημαντική, όμως, είναι η αίσθηση ότι
αυτές οι διαπιστώσεις απλώνονται μέσα στα πιο
μαχητικά κομμάτια του κινήματος που συγκρού-
στηκε με τα Μνημόνια, ανέτρεψε τους Σαμαροβε-
νιζέλους και έφερε τη νίκη της Αριστεράς στις
εκλογές. Είναι χαρακτηριστικό το σύνθημα που
εμφανίστηκε στη διαδήλωση για τις Σκουριές την
περασμένη Τετάρτη: Η υπομονή τελειώνει.

Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Χαλκιδική. Ισχύει για
τα Λιμάνια, όπου η καμπάνια ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση συσπειρώνει την πιο πλατιά υποστήριξη.
Ισχύει για τα Νοσοκομεία που πήραν το δρόμο της

απεργίας ενάντια στις περικοπές της χρηματοδό-
τησης και στην έλλειψη προσωπικού. Ισχύει για το
αντιρατσιστικό κίνημα που δεν θέλει ξανά περιορι-
σμούς για το δικαίωμα των παιδιών στην Ιθαγένεια.
Ισχύει για το αντιφασιστικό κίνημα που αρνείται τις
διευκολύνσεις για τους υπόδικους νεοναζί.

Η συνειδητοποίηση ότι η αντίσταση είναι μονό-
δρομος και ότι ο συντονισμός όλων αυτών των
τμημάτων του μαζικού κινήματος είναι η δύναμη
για να μην περάσει η νέα λεηλασία που απαιτούν
οι καπιταλιστές με τους πολιτικούς εκπροσώπους
τους μέσα κι έξω από την Ελλάδα, είναι η πιο ση-
μαντική εξέλιξη αυτή τη στιγμή.

Σταθμός

Ένας σπουδαίος σταθμός είναι η συνάντηση
όλου αυτού του ρεύματος στο Ραδιομέγαρο αυτή
την Πέμπτη, στο κάλεσμα της ΠΟΣΠΕΡΤ και του
Συντονισμού ενάντια στα κλεισίματα και τις ιδιωτι-
κοποιήσεις. Ο αγώνας στην ΕΡΤ έδειξε ότι μπο-
ρούμε να νικάμε και να συνεχίζουμε. Πήραμε πίσω
την ΕΡΤ χάρη στον σκληρό αγώνα δυο χρόνων και
με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να σώσουμε τα Λιμά-
νια, τη ΔΕΗ, τα Νοσοκομεία. Με καταλήψεις,
απεργίες, συλλαλητήρια, συντονισμό και ανυπο-
χώρητη επιμονή στο δίκιο του εργάτη.

Με βάση ένα τέτοιο κίνημα μπορούμε να κάνου-
με χειροπιαστή την εργατική εναλλακτική απέναν-
τι στους εκβιασμούς των καπιταλιστών με τις τρόι-
κες τους αλλά και στους συμβιβασμούς της «δια-
πραγμάτευσης» της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρό-
γραμμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για
κρατικοποίηση των τραπεζών, ρήξη με ΕΕ-ΕΚΤ και
επιβολή εργατικού ελέγχου στα κλειδιά της οικο-
νομίας, είναι ο άλλος δρόμος για να ξεφύγουμε
από την κρίση.

Όσο πιο πολλοί και πιο αποφασιστικά στηρίξου-
με αυτές τις επιλογές, τόσο πιο γρήγορα θα σπά-
σουμε το φαύλο κύκλο.

Η αντίσταση είναι μονόδρομος

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

Στόχος 
120.000€

Στηρίξτε 
τη δική σας
εφημερίδα

Nέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

«Αν υπογραφεί μια συμφωνία 
με τους όρους των δανειστών, 
θα πρόκειται για καταστροφή και
για τη χώρα και για την Αριστερά.
…Στην ουσία θα έχουν νικήσει 
οι δανειστές» 

από άρθρο του Κώστα Λαπαβίτσα, 
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρεται στο in.gr

«Τσίπρα, Λαφαζάνη, Τσιρώνη –
στη Χαλκιδική η υπομονή τελειώνει»

Επιτροπή αγώνα Πολύγυρου

Από την διαδήλωση ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στην Χαλκιδική που οργανώθηκε στην Αθήνα την Τετάρτη 3/6

Στα 70.165 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής εξόρ-
μησης της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης με τα 5.100 ευρώ
που συγκεντρώθηκαν τη βδο-
μάδα που πέρασε. 

Ευχαριστούμε για τις προ-
σωπικές σας ενισχύσεις:
Αφροδίτη Φ. 200 ευρώ, από
100 ευρώ Μαρία Κ., Φωτεινή
Τ. και Γιώργος Μ., από 50 ευ-
ρώ Ιωάννα Ι., Κώστας Κ., Δη-
μήτρης Χ., Στέλιος Κ. και Τά-
σος Κ., 35 ευρώ Αναστασία
Π., από 20 ευρώ Νικολέτα Σ.,
Αντώνης Σ., Γιάννης Μ., Πανα-
γιώτης Π., Σπύρος Σ., Κώστας
Σ. και Άννα Μ. 

Ευχαριστούμε επίσης τις
συντρόφισσες και τους συν-
τρόφους που συγκέντρωσαν
20 ευρώ στις σχολές της Πά-
τρας, 12 ευρώ στην πλατεία
Παγκρατίου, καθώς και τους
Νίκο Κ., Σταμάτη Δ. και Θανά-
ση Δ. που ανανέωσαν την
συνδρομή τους στην εφημερί-
δα. 

Την επόμενη βδομάδα ορ-
γανώνουμε εξορμήσεις και
περιοδείες σε όλους τους χώ-
ρους δουλειάς αφιερωμένες
στην οικονομική καμπάνια.
Ενισχύστε την εφημερίδα που
στηρίζει τους αγώνες ενάντια
σε παλιά και νέα μηνμόνια και
προβάλει την εναλλακτική της
αντικαπιταλιστικής ανατρο-
πής!
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Α
κυρώθηκε μετά από κινητοποίηση φοιτητών
και εκπαιδευτικών η εκδήλωση που επιχείρη-
σε να κάνει η «Πρωτοβουλία Όχι Μπαλτά

στην Παιδεία» στα Χανιά την Πέμπτη 4 Ιούνη. Η
«Πρωτοβουλία» που έχει πρόσφατα αλλάξει το
προκλητικό όνομα της μετά την κατακραυγή της
εκπαιδευτικής κοινότητας σε «Πρωτοβουλία για
την Παιδεία 2015» είχε κλείσει το Πνευματικό Κέν-
τρο του δήμου για να μιλήσει η πρώην υπουργός
Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου. 

Δεκάδες φοιτητές, αλλά και εκπαιδευτικοί βρέ-
θηκαν με πανό στο χώρο της εκδήλωσης διαμαρτυ-
ρόμενοι για τα μνημονιακά μέτρα που έχουν ψηφί-
σει και στηρίξει όσοι συμμετέχουν στην εν λόγω
«Πρωτοβουλία». Oι διοργανωτές άρχισαν να βρί-
ζουν τους φοιτητές που φώναζαν συνθήματα, ενώ
στέλεχος της «Πρωτοβουλίας» τους αποκάλεσε
«φασίστες». Σε εκείνο το σημείο έκανε παρέμβαση
ο δημοτικός σύμβουλος Χανίων και δάσκαλος, Σε-
ραφείμ Ρίζος. Εφημερίδες παρουσίασαν την κινη-
τοποίηση ως «επίθεση» ή «επεισόδια».

Ο Σ. Ρίζος με δημόσια τοποθέτηση του τονίζει:
«Παραβρέθηκα στην εκδήλωση ως μέλος  του Δ.Σ
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ν. Χανίων. Ως Δ.Σ διακόψαμε τη συνε-
δρίαση συγκρότησης του νέου προεδρείου μας,
προκειμένου να παραβρεθούμε στη συγκέντρωση,
σκοπεύοντας να μιλήσουμε, κριτικάροντας την
πρωτοβουλία και τα όσα θα έλεγε η κα Διαμαντο-
πούλου, αφού ξέραμε ότι βρίσκονται σε πλήρη αν-
τίθεση με όσα έχουμε ως Σύλλογος ψηφίσει και
αποφασίσει κατά καιρούς. 

Ακούσαμε, όμως, μια αμετροεπή δήλωση του
κου Γκαζή που αποκαλούσε τους διαδηλωτές φοι-
τητές «φασίστες» και τους συνέκρινε με την «Καρ-
φίτσα» της δεκαετίας του ’60. Η ίδια μερίδα των
ΜΜΕ φροντίζει να εξαφανίσει ή να υποβαθμίσει τη
συγκεκριμένη προκλητικότατη δήλωση, η οποία
στρεφόταν, μάλιστα, ενάντια σε ανθρώπους που
έχουν δώσει μάχες ενάντια στο φασισμό όλο το τε-
λευταίο διάστημα. Θεώρησα τη δήλωση απαράδε-
κτη και ως εκ τούτου αποφάσισα να παρέμβω.
Ήταν τόσο το μένος αλλά και η έλλειψη πολιτικού
λόγου ορισμένων επισήμων που με «έλουσαν» την
ώρα εκείνη με διάφορα «κοσμητικά» επίθετα που
αρνούμαι να επαναλάβω καθότι δεν ταιριάζουν σε
κανένα δημόσιο πρόσωπο και προφανώς δεν αρμό-
ζουν στο δημόσιο λόγο. Ούτε αυτά, όμως, άκουσε
η ίδια μερίδα των ΜΜΕ». Βίντεο όπου φαίνονται
όλα τα παραπάνω υπάρχει στον εξής σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v=9es6ZcDyuD0 

Νέα προσπάθεια να συμμετέχει σε εκλογές σωματείου
κάνει η Χρυσή Αυγή στη Θεσσαλονίκη μετά τις εκλο-

γές για τα υπηρεσιακά συμβούλια τον Νοέμβρη του 2014.
Νεοναζί δάσκαλος που είναι αποσπασμένος στο βουλευτι-
κό γραφείο του χρυσαυγίτη υπόδικου βουλευτή, Α. Ματ-
θαιόπουλου επιχειρεί να κατεβάσει ψηφοδέλτιο με το όνο-
μα «Εθνικιστικό Μέτωπο» στον Σύλλογο Δασκάλων Υπαί-
θρου Θεσσαλονίκης για την 84η Γενική Συνέλευση της
ΔΟΕ. 

Oι Παρεμβάσεις και το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών διεκδι-
κούν να μην επιτραπεί η κάθοδος του ναζιστικού ψηφο-
δελτίου, όπως άλλωστε προβλέπεται από το καταστατικό
του συλλόγου που απαγορεύει την συμμετοχή φασιστών
στις συνδικαλιστικές διαδικασίες. 

Η ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Κίνησης (Παρεμβά-
σεις) τονίζει: «Καλούμε τους συναδέλφους να απομονώ-
σουν τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής! Το ναζιστικό δη-
λητήριο του μίσους και του ρατσισμού δεν έχει θέση στα
σχολεία! Οι χρυσαυγίτες εκπαιδευτικοί δεν έχουν θέση
στα σωματεία!

Οι εκπαιδευτικοί αντίθετα έχουμε υποχρέωση να αποκα-
λύψουμε στα μάτια των μαθητών μας τον πραγματικό ρόλο
της Χρυσής Αυγής. Η παρουσία και η συμμετοχή της φασι-
στικής Χρυσής Αυγής στη λειτουργία και τις διαδικασίες
ενός συνδικαλιστικού σωματείου σαν του δικού μας αντι-
στρατεύεται ανοιχτά τις αρχές και τους σκοπούς του. 

Στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ η πρότασή μας ήταν
να απορριφθεί το φασιστικό ψηφοδέλτιο, να καταδικασθεί
πολιτικά και να βγει πανό του συλλόγου με το σύνθημα
έξω οι φασίστες από τα σχολεία, πρόταση που απερρίφθη
εν μέρει ή ολοκληρωτικά από ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ ΚΑΙ ΕΡΑ
(ΣΥΡΙΖΑ)».

Την Τετάρτη 3 Ιούνη ξεκίνησε στο Ηράκλειο η δίκη των 12 διωκόμενων
φοιτητών του Φυσικού. Κατηγορούνται για την συμμετοχή τους σε πα-

ράσταση διαμαρτυρίας στην Γενική Συνέλευση Τμήματος που εκδικητικά
στερούσε την εξεταστική τους, λόγω κινητοποιήσεων του 2011 ενάντια
στο νομοσχέδιο-έκτρωμα της Διαμαντοπούλου. Αυτό που εισήγαγε τις δια-
γραφές φοιτητών, τα δίδακτρα και την διοίκηση των πανεπιστημίων από
ιδιώτες μέσω την Συμβουλίων Διοίκησης.

Η νομική δίωξη έρχεται σε συνέχεια της πειθαρχικής, μια ιστορία που
ξεκίνησαν συγκεκριμένοι καθηγητές του Φυσικού σε προσπάθεια ποινικο-
ποίησης όχι μόνο των κινητοποιήσεων του φοιτητικού συλλόγου, αλλά συ-
νολικότερα της αριστεράς και του φοιτητικού συνδικαλισμού. 

Οι φοιτητικοί σύλλογοι  κάλεσαν σε συγκέντρωση συμπαράστασης
στους διωκόμενους, στην οποία συμμετείχε κόσμος από όλο το φάσμα της
αριστεράς και ανένταχτοι αγωνιστές. Ο κόσμος κατέληξε με πορεία έξω
από τα δικαστήρια, όπου με συνθήματα απαίτησε την άμεση αθώωση τους
και γνωστοποίησε την υπόθεση στην τοπική κοινωνία. Αποτέλεσμα ήταν η
δίκη να πάρει αναβολή για τις 10 Μάρτη του 2016. Θα είμαστε ξανά όλοι
εκεί, με τους φοιτητικούς συλλόγους και τα σωματεία για να φωνάξουμε
πως το φοιτητικό κίνημα ούτε τρομοκρατείται, ούτε καταστέλλεται.

Τέλος, το Σάββατο 6/6 οι σύλλογοι του Φυσικού, του Βιολογικού και οι
μεταπτυχιακοί της Ιατρικής διοργάνωσαν πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης
για τα δικαστικά έξοδα, που είχε μεγάλη συμμετοχή.

Πάνος Λουκίσας

Ε
νισχυμένα βγαίνουν τα ψηφοδέλτια
των αριστερών παρατάξεων στις εκλο-
γές των Συλλόγων Δασκάλων εν όψει

του Συνεδρίου της ΔΟΕ στις 21-24 Ιούνη. Οι
Παρεμβάσεις σε πολλά σημεία βγαίνουν ιδι-
αίτερα δυναμωμένες με περισσότερες ψή-
φους και περισσότερους αντιπροσώπους. 

Στον Σύλλογο «Αριστοτέλης» οι Παρεμβά-
σεις για λίγες ψήφους έχασαν τον πέμπτο
αντιπρόσωπο. Συνολικά ψήφισαν 896, ενώ
υπήρχαν 66 λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια.
Αναλυτικά (σε παρένθεση τα προηγούμενα
αποτελέσματα): Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κί-
νηση (Παρεμβάσεις) 396 ψήφοι και 4 αντι-
πρόσωποι (393 και 4), ΔΑΚΕ 162 ψήφοι και
2 αντιπρόσωποι (195 και 2), ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 135
ψήφοι και 2 αντιπρόσωποι (108 και 1), Πει-
ρατές 68 ψήφοι και 1 αντιπρόσωπος (90 και
1), ΕΡΑ (ΣΥΡΙΖΑ) 37 ψήφοι (43 και 1), ΔΗΣΥ
(ΠΑΣΚ) 32 ψήφοι (34). 

Στο Σύλλογο της Καλλιθέας-Μοσχάτου
υπήρξε αύξηση των δασκάλων που ψήφισαν.
Την πρώτη θέση και μάλιστα με άνοδο πήραν
οι Παρεμβάσεις, ενώ έχασε τον αντιπρόσω-
πο της η ΔΑΚΕ. Συνολικά ψήφισαν 403, τα
άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια ήταν 27. Αναλυτι-
κά: Παρέμβαση 160 ψήφοι και 2 αντιπρόσω-
ποι (105 και 1), ΕΑΣ 69 ψήφοι και 1 αντιπρό-
σωπο (76 και 1), ΑΣΥΕ (ΠΑΣΚ) 73 ψήφοι και 1
αντιπρόσωπο (43 και 1), ΔΑΚΕ 48 ψήφοι (59
και 1), ΠΑΜΕ 26 ψήφοι (29). 

Στο Σύλλογο Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης υπήρχαν 419 έγκυρα ψηφο-
δέλτια. Αναλυτικά: Συνεργασία για Ενότητα
και Αγώνα 175 ψήφοι και 2 αντιπρόσωποι,
ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ) 106 ψήφοι και 1 αντιπρόσω-
πος, ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 93 ψήφοι και 1 αντιπρόσω-
πος, ΔΑΚΕ 45 και 1 αντιπρόσωπος. 

Στο Σύλλογο Πετρούπολης-Καματερού οι
Παρεμβάσεις βγήκαν πρώτη δύναμη. Ψήφι-
σαν 862 δάσκαλοι, υπήρχαν 93 άκυρα ή
λευκά ψηφοδέλτια. Αναλυτικά: Παρεμβά-
σεις-ανεξάρτητοι εκπαιδευτικοί 407 ψήφοι
και 5 αντιπρόσωποι, ΠΑΜΕ 157 ψήφοι και 2
αντιπρόσωποι, ΕΡΑ (ΣΥΡΙΖΑ) 129 ψήφοι και
1 αντιπρόσωπος, ΔΑΚΕ 104 ψήφοι και 1 αν-
τιπρόσωπος. 

Στο Σύλλογο Δασκάλων Νάξου ψήφισαν
157 δάσκαλοι, τα άκυρα και τα λευκά ήταν
19. Αναλυτικά: Ενωτικό Ψηφοδέλτιο 83 ψή-
φοι και 1 αντιπρόσωπο, Παρεμβάσεις 55
ψήφοι και ένας αντιπρόσωπος. 

Στο Σύλλογο Λάρισας ψήφισαν 1562 δά-
σκαλοι, ενώ υπήρχαν 94 άκυρα-λευκά ψηφο-
δέλτια. Ενισχυμένη είναι η Παρέμβαση, ενώ
τρανταχτή είναι η πτώση της ΠΑΣΚ που χάνει
2 αντιπροσώπους. Πτώση είχε και η ΔΑΚΕ.
Αναλυτικά: «Εκκίνηση» 500 ψήφοι και 5 αντι-
πρόσωποι (352 και 4), ΔΑΚΕ 437 ψήφοι και 5
αντιπρόσωποι (512 και 6), Ανεξάρτητη Ριζο-
σπαστική Παρέμβαση 214 ψήφοι και 2 αντι-
πρόσωποι (198 και 2), ΠΑΣΚ 170 ψήφοι και 1

αντιπρόσωπος (271 και 3), ΕΣΑΚ(ΠΑΜΕ) 143
ψήφοι και 2 αντιπρόσωποι (150 και 1). 

Στο Σύλλογο Ροδόπης δεύτερη δύναμη
αναδείχτηκαν οι Παρεμβάσεις, η ΔΑΚΕ κρά-
τησε την πρώτη θέση με μεγάλες όμως
απώλειες. Σε 540 έγκυρα ψηφοδέλτια η ΔΑ-
ΚΕ πήρε 209 ψήφους και 2 αντιπροσώπους
(277 και 3), η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πα-
ρέμβαση 204 ψήφους και 2 αντιπροσώπους
(129 και 2) και η ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ) 127 ψήφους
και 2 αντιπρόσωπους (99 και 1).

Στο Σύλλογο Ξάνθης ψήφισαν 677 δάσκα-
λοι, ενώ υπήρχαν 30 άκυρα-λευκά ψηφοδέλ-
τια. Αναλυτικά: ΔΑΚΕ 271 ψήφοι και 3 αντι-
πρόσωποι (278 και 3), Αυτόνομη Παρέμβα-
ση 198 ψήφοι και 2 αντιπρόσωποι (194 και
2), ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 96 ψήφοι και 1 αντιπρόσω-
πος (83 και 1), ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ) 82 ψήφοι και 1
αντιπρόσωπος (76 και 1). 

Στο Σύλλογο Δασκάλων Γιαννιτσών ψήφι-
σαν 508 δάσκαλοι, τα άκυρα ή λευκά ήταν
37. Αναλυτικά: ΔΑΚΕ 243 ψήφοι και 3 αντι-
πρόσωποι (250 και 3), Παρέμβαση 199 και 2
αντιπρόσωποι (106 και 1).  

• Στο Σύλλογο Δασκάλων Γιαννιτσών έγιναν
ταυτόχρονα και εκλογές για νέο Διοικητικό
Συμβούλιο. Ψήφισαν 508, άκυρα-λευκά 37.
ΔΑΚΕ 243 ψήφοι και 4 έδρες (250 και 4), Πα-
ρέμβαση 199 ψήφοι και 3 έδρες (106 και 1). 

Ενισχυμένες οι Παρεμβάσεις

Oι φοιτητές
δεν είναι
«φασίστες»

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΟΕ

Αλληλεγγύη στους 
φοιτητές που δικάζονται

Έξω οι νεοναζί 
από τους Συλλόγους

Οι Σύλλογοι συμπαραστέκονται στους φοιτητές που δικάζονται

Οι φοιτητές με πανό
διαδηλώνουν μέσα στο
Πνευματικό Κέντρο Χανίων

XANIA
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Στις 12 και 13 Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές στην
ΕΣΠΗΤ (Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλε-
κτρονικού Τύπου). Για πρώτη φορά συμμετέχει η
Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, ψηφο-
δέλτιο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. 

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στο ψηφοδέλ-
τιο στις προηγούμενες εκλογές είχαν κατέβει με
το σχήμα ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ όμως «η νέα πολιτική κατά-
σταση, δυστυχώς, ανέδειξε διαφορετικές προσεγ-
γίσεις, και ιεραρχήσεις ανάμεσα στους αγωνιστές
του σχήματος, που οδήγησαν στην συλλογική μας
απόφαση να αναστείλουμε το ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ και να
πορευτούμε διαφορετικά», αναφέρει σε ανακοίνω-
ση της η Πρωτοβουλία. 

Όπως σημειώνει παρακάτω κρατά τα θετικά
στοιχεία αυτής της διαδρομής και επιδιώκει την
ενίσχυσή της στις προσεχείς εκλογές για να στη-
ρίξει με όλες τις δυνάμεις της τους αγώνες των
εργαζόμενων χωρίς καμιά οπισθοχώρηση απέναν-
τι στους εργοδότες ή στην «γραμμή υποταγής της
νέας συγκυβέρνησης». 

Υποψήφιοι κατεβαίνουν οι: Θανάσης Αντωνίου,
Τεχνοεκδοτική, Λένα Βερδέ, Εργατική Αλληλεγ-
γύη, Κατερίνα Θωίδου, Εργατική Αλληλεγγύη, Τά-
νια Κατσάνη, δημοσιογράφος Ε.Σ.Α.μεΑ, Πάνος
Κατσαχνιάς, Τεχνοεκδοτική, Ειρήνη Κοσμά, the-
pressproject.gr, Γιώργος Λαουτάρης, τοπικός Τύ-
πος, Πέτρος Πομόνης, ΕΡΑ Ζακύνθου, Μάκης Σο-
λωμός, άνεργος, Δημήτρης Σταμούλης, Τεχνοεκ-
δοτική.    

Ε
νισχυμένη επιστρέφει στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ η Πρωτοβου-
λία για την Ανατροπή μετά την ανα-

κοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών.
Η παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς πήρε μία έδρα και είναι για πρώτη φορά
τρίτη δύναμη στο σωματείο των δημοσιο-
γράφων. 

Δυσκολίες αναμένεται να αντιμετωπίσει
στην συγκρότηση προεδρείου η μνημονιακή
παράταξη της απερχόμενης προέδρου Μα-
ρίας Αντωνιάδου «Ενωμένοι Δημοσιογρά-
φοι» (συμμετέχουν ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΗΜΑΡ) πα-
ρόλο που κατέλαβε την πρώτη θέση. 

Η Συσπείρωση (πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ)
πλήρωσε την συνεργασία στο προηγούμενο
προεδρείο της ΕΣΗΕΑ με την εν λόγω παρά-
ταξη καθώς έχασε μία έδρα πέφτοντας στις
δύο. 

Από μία έδρα πήραν η Κίνηση Επαγγελμα-
τιών Δημοσιογράφων (Τσαλαπάτης), οι Αδέ-
σμευτοι Δημοσιογράφοι (δεξιό ψηφοδέλτιο),
οι Μαχόμενοι Δημοσιογράφοι (Νταουντάκη)
και η Δημοσιογραφική Συνεργασία (ΠΑΜΕ).

Ο Κώστας Σαρρής, δημοσιογράφος και
υποψήφιος με την Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή σχολίασε τα αποτελέσματα: «Σίγουρα
το γεγονός ότι ανέβηκε το ψηφοδέλτιο της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς είναι θετικό.
Έχει δύο ερμηνείες κατά τη γνώμη μου. Το
πρώτο είναι ότι εμείς, στις συζητήσεις που
κάναμε και στις παρεμβάσεις μας, θυμίζαμε
τα ανοιχτά μέτωπα που συνεχίζουν να υπάρ-
χουν παρόλο που πλέον υπάρχει αριστερή
κυβέρνηση: το ζήτημα των απολύσεων, το

ζήτημα των μισθών, τα κλεισίματα εφημερί-
δων και η ΕΡΤ. Ο κόσμος μας ξέρει ως μαχη-
τικούς συναδέλφους που είναι μέσα σε αυ-
τές τις μάχες. Ταυτόχρονα, ένας κόσμος έχει
την εμπειρία της παρα-προηγούμενης φοράς
που είχαμε εκλογές όταν αναδείχτηκε πρώτη
δύναμη η Συσπείρωση. Είχαν το προεδρείο,
αλλά δεν έκαναν ούτε το απλό, να ανοίξουν
την ΕΣΗΕΑ στον κόσμο που δουλεύει στα
σάιτ ή στον κόσμο με τα μπλοκάκια. Από τη
δική μου μεριά έχω την αίσθηση ότι ένας κό-
σμος μας στήριξε για να είμαστε η αριστερή
αντιπολίτευση σε μια τέτοια στιγμή. Ήθελε
ισχυρή την αριστερά των απεργιών κι όχι
απλά της καταγγελίας. To επόμενο μας ραν-
τεβού είναι στις 11 Ιούνη στη συγκέντρωση

των εργαζόμενων της ΕΡΤ». 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Ψήφισαν

3216, άκυρα-λευκά 123. «Ενωμένοι Δημοσιο-
γράφοι» 1202 ψήφοι και 4 έδρες, «Συσπεί-
ρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Ίππος»
529 ψήφοι και 2 έδρες, Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή (Financial Crimes, Αριστερό
Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανέν-
ταχτοι) 353 ψήφοι και 1 έδρα, «Κίνηση Επαγ-
γελματιών Δημοσιογράφων-Ανοιχτή ΕΡΤ»
300 ψήφοι και 1 έδρα, «Αδέσμευτοι Δημο-
σιογράφοι» 281 ψήφοι και 1 έδρα, «Μαχόμε-
νοι Δημοσιογράφοι» 231 ψήφοι και 1 έδρα,
Δημοσιογραφική Συνεργασία 197 ψήφοι και
1 έδρα.  

Νεκτάριος Δαργάκης

Στάση εργασίας (11.30πμ-
3.30μμ) και συγκέντρωση στο
υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 10
Ιούνη, στις 12.30μμ, καλεί η ΟΔΠΤΕ
(Ομοσπονδία των διοικητικών υπαλ-
λήλων στα πανεπιστήμια) με αίτημα
την άμεση επιστροφή των διαθέσι-
μων στις θέσεις τους. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
του ο Σύλλογος του ΕΚΠΑ, μέλος
της Ομοσπονδίας: «Εδώ και πολλές
μέρες, μετά την ψήφιση του σχετι-
κού νόμου, αναμένουμε την έκδοση
των πράξεων για την επιστροφή
των διαθέσιμων συναδέλφων μας
στα Ιδρύματα. Ωστόσο, η αγωνία
όλων μας αυξάνεται καθώς περνά-
νε οι μέρες και η ενημέρωση από
πλευράς αρμόδιων Υπουργείων δεν
είναι σαφής. 

Οι διοικητικοί υπάλληλοι των Πα-
νεπιστημίων βρέθηκαν στον κυκλώ-
να της διαθεσιμότητας και έδωσαν
έναν ιστορικό αγώνα ενάντια στις
απολύσεις. Παρά το ότι είναι ένας
από τους κλάδους που θα έπρεπε
να ακουστεί η φωνή του τόσο σε
ό,τι αφορά το νόμο για την επι-
στροφή των διαθέσιμων, όσο και το

νομοσχέδιο για την Παιδεία, ο
υπουργός Παιδείας, ακολουθώντας
μια απαράδεκτη πρακτική, αρνείται
να συναντηθεί με το Κεντρικό Συμ-
βούλιο της ΟΔΠΤΕ εδώ και μήνες. 

Η αντιμετώπιση των διοικητικών
υπαλλήλων μ’ αυτούς τους όρους
δεν αντιστοιχεί ούτε με το σημαντι-
κό ρόλο τους στην Παιδεία, ούτε με
τις διακηρύξεις του υπουργού περί
αναγνώρισής τους και αποκατάστα-
σης της συμμετοχής τους στις δια-
δικασίες των Ιδρυμάτων στο νομο-
σχέδιο για την Παιδεία. Απαιτούμε:
να προχωρήσει άμεσα η έκδοση
της πράξης επανασύστασης των
καταργημένων θέσεων και η επα-
νένταξη των διαθέσιμων συναδέλ-
φων μας στις υπηρεσίες. 

Να αποκατασταθούν πλήρως οι
διαθέσιμοι συνάδελφοι, ως προς τα
εργασιακά και ασφαλιστικά τους δι-
καιώματα, καθώς και την οικονομι-
κή βλάβη που υπέστησαν καθ’ όλη
τη διάρκεια της παραμονής τους
στη διαθεσιμότητα-ομηρία». 

• Την Τρίτη 9/6 ο Σύλλογος του ΕΚ-
ΠΑ πήρε απόφαση στήριξης του
Pride Aθήνας

Κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο
Αμαρουσίου και κατάληψη στο γρα-
φείο του δημάρχου Πατούλη πραγμα-
τοποίησαν την Τρίτη 09/06/2015  το
πρωί  μέλη και αλληλέγγυοι της Κίνη-
σης Χειραφέτησης ΑμεΑ “Μηδενική
Ανοχή” ώστε να αποδοθεί οριστική λύ-
ση στο ζήτημα της προσβασιμότητας
σε περίπτερο με αδειοδότηση σε άτο-
μο με αναπηρία.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση που
εξέδωσαν “Δεν αποδεχόμαστε τον "πε-
ριορισμό των τετραγωνικών" και την
"συμμόρφωση" που εσείς θεωρείτε νό-
μιμη, ενώ παραβιάζει κατάφωρα μια
σειρά από κεκτημένα και θεσπισμένα
δικαιώματα των ανθρώπων με αναπη-
ρία. Δεν αποδεχόμαστε την "λογική"
του περιορισμού σε όσους/όσες δεν
πληρούν προδιαγραφές "κανονικότη-
τας" όταν μάλιστα συνοδεύονται από
επιβολή προστίμου ή επιπλέον χρέω-
σης. Η αναπηρία αποτελεί καθολική εμ-
πειρία και ως τετοια βιώνεται από εμάς
τους ανάπηρους που έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε και των εκφοβισμό δημοτι-
κών υπαλλήλων που κρύβονται πίσω
από δήθεν νομότυπες αποφάσεις”.

Μαχαίρι στα οδοιπορικά των δημοσίων υπαλλήλων βάζει η κυβέρνη-
ση με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Δαπά-
νες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας», το οποίο δόθηκε για

διαβούλευση μόλις για έξι μέρες, (με τρεις απ΄ αυτές να είναι το τριή-
μερο του Αγίου Πνεύματος!!!). 

«Αν η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε μείωση κατά 50% των εκτός
έδρας ημερών με ημερήσια αποζημίωση, η σημερινή ουσιαστικά κα-
ταργεί εντελώς την ημερήσια αποζημίωση, βάζοντας ως προϋπόθεση
την απόσταση 160 χιλιομέτρων του προορισμού από την έδρα προκει-
μένου να αποδίδεται» αναφέρει ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που χαρακτηρίζει το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο προάγγελο των νέων μέτρων που θα ακο-
λουθήσουν μετά τη συμφωνία που θα υπογράψει η κυβέρνηση με

τους θεσμούς.       

«Ουσιαστικά με το σχέδιο νόμου του κου Μάρδα «επιλύονται» θέμα-
τα αποζημιώσεων των υψηλότατων στελεχών της δημόσιας διοίκησης
που μετακινούνται στο εξωτερικό για συνέδρια κοκ αλλά με μια επιλο-
γή πραγματικά μεροληπτική στέλνει στον κάλαθο των άχρηστων, τη
μεγάλη πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων που αναγκαστικά ο κύ-
ριος όγκος των εργασιών τους είναι στην ύπαιθρο ή σχετίζονται μ’ αυ-
τή για ελέγχους ή αυτοψίες μηχανικούς-τεχνικούς υπαλλήλους-γεω-
πόνους-κτηνιάτρους-δασολόγους-αρχαιολόγους», αναφέρει ανακοί-
νωση του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου της ΑΔΕΔΥ που καλεί την
κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο. «Η ημερήσια αποζημίωση των
υπαλλήλων για τα νησιά του Αιγαίου ουσιαστικά καταργείται αφού δεν
υπάρχει διαδρομή 320 χλμ!!! (δεν ισχύει για μετακίνηση από νησί σε
νησί) ενώ για την υπόλοιπη χώρα η ημερήσια αποζημίωση λαμβάνεται
τελικά μόνο για διαπεριφερειακές μετακινήσεις που είναι ελάχιστες». 

ΑΔΕΔΥ 

Μαχαίρι στα οδοιπορικά
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΑΕΙ Στάση εργασίας «Μηδενική 

Ανοχή»

EΣΗΕΑ  Ενισχυμένη η αντικαπιταλιστική αριστερά
Eκλογές 
και στην ΕΣΠΗΤ
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Σ
υγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρα-
σκευή 12 Ιουνίου, στις 9πμ, στο Υπουργείο
Εργασίας (Σταδίου) καλεί η Επιτροπή Ερ-

γαζομένων Γενικής Ανακύκλωσης, διεκδικώντας
να μην γίνουν καπνός τα χιλιάδες ευρώ που
χρωστάει η εργοδοσία στους εργαζόμενους,
όπως έγινε, ο γεμάτος τόνους επικίνδυνων απο-
βλήτων, προαύλιος χώρος του εργοστασίου, με-
τά την πυρκαγιά του περασμένου Σαββατοκύ-
ριακου. 

«Η πρόσφατη φωτιά που έπνιξε με τοξικό νέ-
φος όλο το λεκανοπέδιο, φέρνει με δραματικό
τρόπο στην επιφάνεια τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο εδώ
και σχεδόν δύο χρόνια», αναφέρει η ανακοίνωση
της Επιτροπής Εργαζομένων. «Ένα τεράστιο ερ-
γοστάσιο ιδιοκτησίας του κ. Λαζόπουλου, με εκα-
τοντάδες εργαζόμενους, από τις μεγαλύτερες
μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, οδηγήθηκε
στην απαξίωση και τελικά στην καταστροφή…
Υπεύθυνη για αυτή την πορεία είναι η ιδιοκτησία.

Από τους εκατοντάδες εργαζόμενους των
προηγούμενων χρόνων είχαν απομείνει μερικές
δεκάδες στα τέλη του Δεκέμβρη του 2014, που
απεργούσαμε για σχεδόν τρείς βδομάδες, για
την καταβολή των δεδουλευμένων μηνών που
μας χρωστούσε η εργοδοσία. Εξαιτίας των κινη-
τοποιήσεων μας, πάνω από εξήντα συνάδελφοι
μας συμβασιούχοι, κατάφεραν να πάρουν (μαζί
με τη λήξη της σύμβασής τους) τα δεδουλευμέ-
να τους και αντικαταστάθηκαν αμέσως, με νέα
φουρνιά συμβασιούχων. 

Ξανά στον δρόμο
Όμως ακόμη και σήμερα η εργοδοσία συνεχί-

ζει να χρωστάει σχεδόν από 10.000 ευρώ σε δε-
κάδες εργαζόμενους που δούλευαν για χρόνια
με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Μετά τις 12
Μαΐου του 2015 απολυθήκαμε οι τελευταίοι 16
εργαζόμενοι και παρέμειναν ελάχιστοι για τη φύ-
λαξη κατά κύριο λόγο των εγκαταστάσεων. 

Τώρα είμαστε ξανά στον δρόμο διεκδικώντας
ότι τα δικαιώματά μας δεν θα χαθούν μέσα στα
αποκαΐδια της φωτιάς.

Απαιτούμε από την Πυροσβεστική και την
Αστυνομία, την άμεση και πλήρη διαλεύκανση
για το πώς μπήκε η φωτιά που κατέστρεψε το
εργοστάσιο. Να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι
ένοχοι, που κατέστρεψαν μια μεγάλη βιομηχανι-
κή μονάδα και έπνιξαν με τους τοξικούς κα-
πνούς της πυρκαγιάς όλο το λεκανοπέδιο.

Διεκδικούμε την άμεση αποπληρωμή των δεδου-
λευμένων μας. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν κα-
πνός οι χιλιάδες των ευρώ που μας χρωστάει η
εταιρία του κ Λαζόπουλου. Απαιτούμε από το
υπουργείο εργασίας να πάρει μέτρα για να εξα-
σφαλίσει την άμεση και έγκαιρη αποπληρωμή μας.

Ζητάμε να περάσει στα χέρια του δημοσίου,
της Περιφέρειας Αττικής και των δήμων η επιχεί-
ρηση Γενική Ανακύκλωση ΑΕ, όχι μονάχα για τις
θέσεις εργασίας που μπορεί να προσφέρει αλλά
κυρίως για το γεγονός ότι η διαχείριση των
απορριμμάτων που είναι πολύ σημαντικός τομέ-
ας, δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια ιδιωτών που
μοναδικό τους κριτήριο είναι τα κέρδη τους και
όχι οι περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας»

Η τοξική
«ανακύκλωση» 
έπνιξε εργαζόμενους
και λεκανοπέδιο

Σε τρίωρη στά-
ση εργασίας κα-
τεβαίνουν οι εργαζόμενοι στην κλινική
Αθήναιον καθώς και στο διαγνωστικό κέν-
τρο της Euromedica στο Σύνταγμα, όπως
αποφασίστηκε από το Κλαδικό Σωματείο
Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας σε σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7
Ιουνίου. 

H στάση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16
Ιουνίου και έρχεται ως συνέχεια της στάσης
εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 29
Μαϊου. Η κινητοποίηση στέφθηκε με επιτυχία
και λόγω συμμετοχής αλλά και γιατί η διοίκη-
ση έσπευσε να καταβάλλει μέρος των δεδου-
λευμένων φοβούμενη περαιτέρω κλιμάκωση.
Το Κλαδικό Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών κα-
λεί σε συγκέντρωση στο διαγνωστικό του
Συντάγματος στις 7πμ και στην συνέχεια
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κλινική
Αθήναιον στον Βύρωνα στις 8πμ. 

Ο όμιλος Euromedica συμφερόντων Θωμά
Λιακουνάκου, γνωστού και από την εμπλοκή
του στην προμήθεια οπλικών συστημάτων στο
δημόσιο επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου

(το δημόσιο πλή-
ρωσε για συστή-

ματα που δεν παρέλαβε ποτέ), καθυστερεί συ-
στηματικά τις πληρωμές προς τους εργαζόμε-
νους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Την ίδια
ώρα όμως δεν διστάζει να προχωρήσει σε νέ-
ες μεγαλεπήβολες επενδύσεις όπως το Κέν-
τρο Αποκατάστασης «Θησέας» που αναμένε-
ται να λειτουργήσει το δεύτερο μισό του
2015, ένα υπερσύγχρονο όπως διαφημίζεται
κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας, επί
της Λεωφόρου Συγγρού συνολικής κεκαλυμ-
μένης επιφάνειας 7.000 τ.μ. που θα στεγάζει
στους 5 ορόφους του τις μονάδες νοσηλείας
συνολικής δυναμικότητας 60 κλινών που θα
εξυπηρετούν τους ασθενείς της Κλειστής Νο-
σηλείας.

Οι κινητοποιήσεις και οι απεργίες μπο-
ρούν να σταματήσουν τους εκβιασμούς των
κλινικαρχών που καταδικάζουν στην απλή-
ρωτη εργασία και στις ελαστικές σχέσεις ερ-
γασίας το προσωπικό ενώ οι ίδιοι φουσκώ-
νουν τους λογαριασμούς τους από την λεη-
λασία των ασφαλιστικών ταμείων.

Κώστας Πολύδωρος

Αθήναιον Euromedica
INΤΡΑΚΟΜ

Σύσκεψη πραγματοποίησε το Συντονιστικό Πρωτοβάθμιων Σωμα-
τείων, Επιτροπών Αγώνα και εργαζόμενων Νοσοκομείων, την Δευτέ-
ρα 8 Ιούνη, με θέμα την οργάνωση των επόμενων κινητοποιήσεων με-
τά την επιτυχία της 24ωρης πανυγειονομικής απεργίας στις 20 Μάη. 

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να στηριχτούν οι κινητοποι-
ήσεις που οργανώνουν τα νοσοκομεία Άγιος Σάββας και Αγλαΐα Κυ-
ριακού στην Υγειονομική Περιφέρεια την Πέμπτη 11/6, να υπάρξει
μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση των εργαζόμενων της ΕΡΤ το
ίδιο απόγευμα όταν και επιστρέφουν στο Ραδιομέγαρο, να βγει ανα-
κοίνωση στήριξης του Φεστιβάλ Περηφάνιας (Pride) το Σάββατο
13/6. Τέλος, να γίνει προσπάθεια για μαζικές Γενικές Συνελεύσεις
όπου θα μπει πρόταση για κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας στις
23 Ιούνη, βάζοντας την πίεση στις ηγεσίες της ΠΟΕΔΗΝ, της ΟΕΝ-
ΓΕ και της ΕΙΝΑΠ να καλέσουν πανελλαδική απεργία. 

Η Μαρία Αλιφιέρη μας μίλησε για τις πρωτοβουλίες που παίρνουν
στο Αγλαΐα Κυριακού στην παραπάνω κατεύθυνση. «Σήμερα (σ.σ
Τρίτη 9/6) κάναμε ανοιχτή συνέλευση και διαμαρτυρία στο προαύ-
λιο του νοσοκομείου και συνεχίζουμε την Πέμπτη 11 του μήνα στην
Υγειονομική Περιφέρεια, 11πμ με 1μμ, μαζί με τους εργαζόμενους
του Αγίου Σάββα. Κάνουμε την προσπάθεια να είναι εργαζόμενοι και

από άλλα νοσοκομεία το Αγία Σοφία, το Αλεξάνδρα, το Ιπποκράτειο.
Θα κλιμακώσουμε με νέα 4ωρη απεργιακή κινητοποίηση στο υπουρ-
γείο Υγείας στις 23/6. Το βασικό ζήτημα είναι οι προσλήψεις για να
μπορέσουν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Και προφανώς να
πληρωθούμε τα δεδουλευμένα μας». 

Οι εργαζόμενοι του Άγιου Σάββα πραγματοποίησαν παράσταση
διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου την Δευτέρα 8/6 για
την καθυστέρηση της λειτουργίας τμημάτων, ενώ την Πέμπτη 11/6
καλούν μαζί με το σωματείο του Αγλαΐα Κυριακού στη συγκέντρωση
στην Υγειονομική Περιφέρεια. Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο τονί-
ζει ότι θα συμμετέχει στην συγκέντρωση στο Ραδιομέγαρο, ενώ κα-
λεί σε νέα Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 15/6 στις 12.30μμ στο Αμ-
φιθέατρο του νοσοκομείου. 

Στο Αττικό Νοσοκομείο έγινε συνέλευση την Δευτέρα 8 Ιούνη. Έγι-
νε συζήτηση για τις κινητοποιήσεις που υπάρχουν στις 11 Ιούνη (στην
ΕΡΤ, στα Προπύλαια και το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια),
ενώ αποφασίστηκε ότι θα γίνει συγκέντρωση στο νοσοκομείο και στά-
ση εργασίας σε ημερομηνία που θα συγκεκριμενοποιηθεί τις αμέσως
επόμενες μέρες (κατά πάσα πιθανότητα στις 18/6). Οι εργαζόμενοι
διαμαρτύρονται για τις τρομακτικές ελλείψεις στο νοσοκομείο. 

Π
ανελλαδική στάση εργασίας την Τρί-
τη 16 Ιούνη από τις 12 το μεσημέρι
ως το τέλος του ωραρίου και συγκέν-

τρωση στις 12.30 το μεσημέρι στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών (Σταδίου 27), αποφάσισε η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ ΟΤΑ, αντι-
δρώντας στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρι-
σης απορριμμάτων. Επίσης η ΠΟΕ ΟΤΑ κα-
λεί τους συλλόγους μέλη της να προχωρή-
σουν στην πραγματοποίηση ενημερωτικών
γενικών συνελεύσεων και συγκεντρώσεων
στους χώρους εργασίας, ενώ την Πέμπτη 18
Ιούνη συγκαλείται Γενικό Συμβούλιο προκει-
μένου να αποφασιστεί το πρόγραμμα δρά-
σης του επόμενου διαστήματος.

«Παρά την αλλαγή της κυβέρνησης βρι-
σκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα ιδιωτικο-

ποιήσεων της αποκομιδής των απορριμμά-
των σε αρκετούς Δήμους (Κέρκυρας, Ελευ-
σίνας, Μαλεβιζίου, Παγγαίου, Πάργας, Ιωαν-
νιτών, Σουλίου κ.λπ.), συνέπεια της μη κα-
τάργησης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011
που δίνει την δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώ-
τες των υπηρεσιών της καθαριότητας των
Ο.Τ.Α. αλλά και στην τροπολογία που ψηφί-
στηκε με το Ν.4325/2015 (άρθρο 49) και προ-
βλέπει την παράταση έως το τέλος του
έτους συμβάσεων με ιδιώτες στο τομέα της
καθαριότητας, είτε που έληξαν, είτε που
πρόκειται να λήξουν το επόμενο χρονικό διά-
στημα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της
Ομοσπονδίας. 

«Τα επιχειρηματικά - εργολαβικά συμφέ-
ροντα συνεχίζουν και σήμερα να στοχεύουν

στην αποκομιδή των απορριμμάτων ανάλογα
με τις ευκαιριακές πλειοψηφίες Δημοτικών
Συμβουλίων που ως επί το πλείστον επικα-
λούνται έλλειψη προσωπικού. Η παράταση
των συμβάσεων των ιδιωτών είναι στην ακρι-
βώς αντίθετη κατεύθυνση με τη διασφάλιση
του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα
των Υπηρεσιών Καθαριότητας, αφού αιρετοί
και ιδιώτες το αντιλαμβάνονται ως ανοχή και
υπαναχώρηση από την πάγια θέση της κυ-
βέρνησης ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις”.

H ΠΟΕ ΟΤΑ, που διαμαρτύρεται για την
έλλειψη προσωπικού, τη συνεχιζόμενη μη
καταβολή δεδουλευμένων και την παρακρά-
τηση αποδοχών των εργαζομένων, δηλώνει
αποφασισμένη να αποτρέψει κάθε προσπά-
θεια ιδιωτικοποίησης στις υπηρεσίες των
ΟΤΑ και καλεί στους εργαζόμενους στους
Δήμους «σε αγωνιστική ετοιμότητα» ενάντια
στην επικείμενη  «συμφωνία» με τους τοκο-
γλύφους-δανειστές που θα εμπεριέχει αντι-
λαϊκά μέτρα για τους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους και όλη την κοινωνία.

NOΣΟΚΟΜΕΙΑ Βήματα για νέα απεργία

ΠΟΕ ΟΤΑ Στάση εργασίας
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση

Εκλογές γίνονταν την Τρίτη 9 Ιούνη, μέχρι την
ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο, στο
Σωματείο Εργαζομένων της ΙΝΤΡΑΚΟΜ. 
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Έ
τσι έγραφε ένα πανό κρεμασμένο στην Πλατεία Μι-
αούλη της Ερμούπολης, απέναντι από το Δημαρ-
χείο, την Πέμπτη κατά την διάρκεια συναυλίας

συμπαράστασης στους απεργούς των Ναυπηγείων Νεωρί-
ου, που έχουν συμπληρώσει 7 εβδομάδες απεργίας διαρ-
κείας ενάντια στην απληρωσιά 6 μηνών. 

Το αφεντικό Νίκος Ταβουλάρης ανακηρύσσει τους εργά-
τες "παράνομους και καταληψίες (σημ. μετά από 2 δικαστι-
κές αποφάσεις που μας δικαιώνουν για το αντίθετο) και μας
καλεί να πάμε στις εργασίες μας εώς ότου φύγουν τα επι-
σκευαζόμενα πλοία ώστε να μπορέσει η εταιρεία να βρει
«ρευστά» και να μας πληρώσει με ..οτι περισσέψει αφαιρών-
τας πάλι τις ανελαστικές δαπάνες" καταγγέλλει το Εργο-
στασιακό Σωματείο σε ανακοίνωσή του. Γίνεται πλέον πασι-
φανές ότι στόχος του είναι να μπει η επιχείρηση στο άρθρο
99 και να εκκαθαριστεί αφήνοντας τους εργάτες απλήρω-
τους, να κλείσει το ναυπηγείο και να μεταφέρει τις δραστη-
ριότητές του στο εξωτερικό, όπου διατηρεί εγκαταστάσεις. 

Μαζική συμπαράσταση

Όμως οι απεργοί δεν είναι μόνοι. Ένα μεγάλο πανό βρί-
σκεται μπροστά στην πύλη του Ναυπηγείου με 2 μόνο λέ-
ξεις: "Είστε απαράδεκτοι". Η πύλη και όλες οι εγκαταστά-
σεις περιφρουρούνται οργανωμένα σε καθημερινή 24ωρη
βάση από την απεργιακή επιτροπή. Η συμμετοχή στην
απεργία είναι καθολική. Οι εργάτες έχουν συστήσει απερ-
γιακό ταμείο που ενισχύεται καθημερινά από τον συριανό
λαό. Ντόπιοι μικροεπαγγελματίες, εργαζόμενοι και αγρό-
τες προσφέρουν φαγώσιμα και είδη ένδυσης στους απερ-
γούς. Γίνονται τακτικά συγκεντρώσεις στην Ερμούπολη,
ενώ τα έσοδα από την συναυλία συμπαράστασης με τοπικά
συγκροτήματα προσφέρθηκαν στο απεργιακό ταμείο. Ψη-
φίσματα συμπαράστασης έχουν βγάλει η ΕΛΜΕ Α’ Κυκλά-
δων, ο Σύλλογος Νηπιαγωγών και Δασκάλων, το Σωματείο
Οικοδόμων, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι. Το Συντονιστικό Σωμα-
τείων & Εργαζόμενων Κυκλάδων συμπαραστέκεται και ενη-
μερώνει σε τακτική βάση. 

Οι κυβερνητικοί βουλευτές Συρμαλένιος και Συρίγος, όπως
και οι αρμόδιοι υπουργοί Λαφαζάνης και Σκουρλέτης στα λό-
για συμπαραστέκονται στον αγώνα των εργατών. Στην πράξη
όμως αποφεύγουν να πιέσουν αποτελεσματικά την εργοδο-
σία και καλλιεργούν κλίμα αναμονής για καλύτερες μέρες. 

Ετσι καλλιεργούνται οι πρώτες πιέσεις και αυταπάτες:
όπως ότι υπάρχει ενδιαφέρον από νέο αγοραστή εκπρόσω-
πο του εφοπλιστικού κεφαλαίου ή από ρωσικά κεφάλαια,
ότι θα πρέπει οι εργάτες να κάνουν υπομονή μέχρι να ολο-
κληρωθεί η "έντιμη διαπραγμάτευση"... Όλες αυτές οι προ-
τάσεις είναι χίμαιρες. 

Ούτε η κυβερνητική αναμονή, ούτε η αντικατάσταση
εφοπλιστών στο τιμόνι του ναυπηγείου θα λύσουν το πρό-
βλημα- εφοπλιστής φέσωσε το Νεώριο στην προηγούμενή
του κρίση (Γουλανδρής), εφοπλιστής το φέσωσε και τώρα
και ο ενδεχόμενος νέος εφοπλιστής θα το ξαναφεσώσει. 

Φάρος και πυξίδα για τον αγώνα πρέπει να είναι εκείνος
της περιόδου 1991-1994, με τις μεγάλες απεργίες, την κατά-
ληψη του Ναυπηγείου και τις καταλήψεις σχολείων και δη-
μοσίων κτιρίων, που κατά διαστήματα παρέλυαν την διοίκη-
ση του νησιού. Αξιοποιώντας τις πρόσφατες αγωνιστικές εμ-
πειρίες των αγώνων και των απεργιών ενάντια στα μνημόνια
οι απεργοί των ναυπηγείων μπορούν να νικήσουν. 

Με κύριους άξονες την πλήρη κατάληψη του Ναυπηγείου
με λογιστικό έλεγχο, την κρατικοποίηση του Ναυπηγείου
χωρίς αποζημίωση στον Ταβουλάρη, με εργατικό έλεγχο
στην παραγωγή και κοινωνικό έλεγχο στην μεγάλη ακίνητη
περιουσία, την κήρυξη και οργάνωση πανσυριανής απερ-
γίας, το άπλωμα του αγώνα με κατέβασμα στην Αθήνα και
συντονισμό με όλους τους αγωνιζόμενους κλάδους.

Aντώνης Σκαρπέλης

"Νεώριο των εργατών,
όχι των αφεντικών"

Πετυχημένη ήταν η 24ωρη απεργία της Παρασκευής 5 Ιού-
νη στη Vodafone ενάντια στις εκδικητικές απολύσεις των

εργαζόμενων Βίκυς Κωστοπούλου και Χάρη Σιδέρη. 
H εργοδοσία για άλλη μια φορά επιχείρησε να «σπάσει» την

απεργία με την βοήθεια των Δικαστηρίων. Η απεργία βγήκε πα-
ράνομη την προηγούμενη μέρα (4/6), όμως οι εργαζόμενοι
απέργησαν καθώς τους κάλυψαν με απεργιακές αποφάσεις το
Εργατικό Κέντρο Αθήνας και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων. Απεργιακές φρουρές και παραστάσεις διαμαρτυρίας έγι-
ναν σε πολλά καταστήματα της εταιρίας πανελλαδικά.  

«Μετά την απόλυση της συναδέλφου Βίκυς Κωστοπούλου η
διοίκηση της Vodafone, από κοινού με την εταιρεία CQS/Pala-
dino, απέλυσε και τον συνάδελφο Χάρη Σιδέρη, επί 4,5 χρόνια
εργαζόμενο στα τηλεφωνικά κέντρα με το «δουλεμπορικό» κα-
θεστώς της υπενοικίασης υπαλλήλων και μισθό 330 ευρώ μει-
κτά για 5ωρη εργασία” αναφέρει σε ανακοίνωσή του το σωμα-
τείο των εργαζομένων: «Ο πραγματικός λόγος της απόλυσης
του είναι ότι συμμετείχε στις κινητοποιήσεις του Σωματείου…
Έχουμε να κάνουμε με μια εκδικητική και καταχρηστική απόλυ-
ση…  

VODAFONE Απεργία ενάντια στις απολύσεις

Οι τέσσερις νεκροί εργάτες των ΕΛ-
ΠΕ Μπάμπης Δευτεραίος, Ραμαν-

τάν Ντελιλάϊ, Αντώνης Αβράμπος, και
Κώστας Μαγγούρας, είναι η πικρή επιβε-
βαίωση ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δε σημαί-
νουν μόνο ξεπούλημα της δημόσιας πε-
ριουσίας για να πληρωθεί το χρέος προς
τους δανειστές αλλά και επιθέσεις απέ-
ναντι στους εργαζόμενους για τα κέρδη
των εργοδοτών. 

«Οι πραγματικές αιτίες είναι, η λογική
μείωσης τους κόστους που θυσιάζει τις
δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας. Είναι
η άνεση με την οποία ανατίθενται σε ερ-
γολάβους δουλειές στο όνομα ξανά της
μείωσης του κόστους. Είναι η εντατικο-
ποίηση της δουλειάς με 12ωρα και
16ωρα, πέρα από τις ανθρώπινες αντο-
χές για να γίνει γρήγορα η συντήρηση
και να μην χαθούν κέρδη. Είναι η διάλυ-

ση των ελεγκτικών μηχανισμών του κρά-
τους που έχει μετατρέψει τους χώρους
δουλειάς σε ξέφραγο αμπέλι της εργο-
δοτικής αυθαιρεσίας. Είναι οι «εθελού-
σιες» αποχωρήσεις των προηγούμενων
χρόνων από τα ΕΛΠΕ που έχουν στερή-
σει έμπειρο προσωπικό χωρίς να το αντι-
καταστήσουν», αναφέρει ανακοίνωση
του Συντονισμού ενάντια σε Κλεισίματα,
Διαθεσιμότητες, Ιδιωτικοποιήσεις που
απαιτεί να ξαναγυρίσουν τα ΕΛΠΕ στο
δημόσιο για να μην θρηνήσουμε άλλους
νεκρούς. 

Έγκλημα

«Δεν είναι αρκετό οι υπουργοί της νέ-
ας κυβέρνησης να δηλώνουν «τη θλίψη
τους για το ατύχημα». Δεν είναι στην κυ-
βέρνηση για να θρηνούν για τα θύματα
των εργατικών δολοφονιών. Η εμπειρία

δείχνει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις και το κυ-
νήγι του κέρδους είναι που βάζουν σε
κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό έγινε
τώρα στα ΕΛΠΕ, αυτό έγινε (με την ίδια
ιδιοκτησία) στην Πετρόλα το ‘92. Οι ιδιω-
τικοποιήσεις σκοτώνουν. Αυτή είναι η
αλήθεια. Γι’ αυτό χρειάζεται να απαιτή-
σουμε να ξαναγυρίσουν στο δημόσιο τα
ΕΛΠΕ. Παλεύουμε για να πάρουμε πίσω
όσα μας λεηλάτησαν οι μνημονιακές κυ-
βερνήσεις και να μη επιτρέψουμε την
ψήφιση νέων μνημονίων. Για να μην θρη-
νούμε θύματα στο βωμό των κερδών της
εργοδοσίας, για να έχουν τον έλεγχο οι
εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και στη
ζωή τους».

Την Παρασκευή 5/6 συγκέντρωση στα
Προπύλαια και πορεία οργάνωσαν τα
σχήματα των Παρεμβάσεων Κινήσεων
Συσπειρώσεων και  η  ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

ΕΛΠΕ Κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση για τους μετόχους

«O
χι στο ξεπούλημα του λιμανι-
ού, έξω η  COSCO- ΟΛΠ
100% δημόσιος» έχει τίτλο η

εκδήλωση που διοργανώνει ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Κλεισίματα, τις Διαθε-
σιμότητες και τις Ιδιωτικοποιήσεις, τη
Δευτέρα 22 Ιούνη στις 7μμ στο Δικηγορι-
κό Σύλλογο Πειραιά (Ηρώων Πολυτε-
χνείου 47).

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο
Αντώνης Νταλακογεώργος, πρόεδρος
της ΠΕΝΕΝ, ο Νίκος Γεωργίου, πρό-
εδρος της Ένωσης Λιμενεργατών, ο Θα-
νάσης Διαβολάκης, συνδικαλιστής ΟΙ-
ΕΛΕ, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Πει-
ραιά, η Ζωή Πεντότη, πρόεδρος ΠΟΕΥΝ
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων
Εμπορικής Ναυτιλίας) και ο Τάσος Ανα-
στασιάδης εκ μέρους του Συντονισμού. 

Ηδη κυκλοφόρησαν η αφίσα και η
προκήρυξη της εκδήλωσης συναντών-
τας μεγάλη ανταπόκριση. Ήδη έχουν γί-
νει εξορμήσεις σε δεκάδες εργατικούς
χώρους σε όλη την Ελλάδα, όπου συγ-
κεντρώνονται υπογραφές ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Ειδικά στον
Πειραιά έχουν γίνει εξορμήσεις στο Δή-
μου Κερατσινίου, στα Δημαρχεία Περά-
ματος, Κορυδαλλού και Νίκαιας, στα
τρία Νοσοκομεία του Πειραιά, Τζάνειο,
Μεταξά,  Κρατικό, καθώς και στους Διοι-

κητικούς και στους Τεχνικούς του ΟΛΠ.
Μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση στις
εξορμήσεις που έγιναν στις γειτονιές
της Καλλίπολης, του Κερατσινίου, του
Κέντρου Πειραιά, της Νίκαιας, του Κο-
ρυδαλλού και του Περάματος. 

«Την περασμένη Τετάρτη κάναμε πε-
ριοδεία με συναγωνιστές από την Εργατι-
κή Αλληλεγγύη στο Τζάνειο Νοσοκομείο»,

μας είπε ο Γιάννης Τσαλίμογλου λιμε-
νεργάτης στον ΟΛΠ που συμμετέχει
στο Συντονισμό Ενάντια στα Κλεισίμα-
τα, τις Διαθεσιμότητες και τις Ιδιωτικο-
ποιήσεις. «Μπαίναμε μέσα στις κλινικές
και μιλάγαμε με γιατρούς και νοσηλευ-
τές, με τους διοικητικούς. Οι σύντρο-
φοι με σύστηναν στους εργαζόμενους
και στη συνέχεια έπαιρνα το λόγο και
εξηγούσα στους συναδέλφους νοσο-
κομειακούς τι γίνεται στο λιμάνι. 

Τους εξηγούσα ότι η ΣΕΠ θυγατρι-
κή της Cosco δεν πληρώνει το ενοίκιο
και τις επιπτώσεις που θα έχει το ξε-
πούλημα του ΟΛΠ σε όλη την κοινω-
νία. Ήταν μία καλή πρωτοβουλία που
χρειάζεται να τη συνεχίσουμε. Έτσι
θα σπάσουμε τη μαύρη προπαγάνδα
που εξαπολύουν τα κανάλια κατά των
λιμενεργατών. Μία καλή ιδέα είναι να
στήσει ο Συντονισμός περίπτερα στις
γειτονιές. Έτσι θα καταλάβει ο κό-
σμος πόσο σημαντικό είναι να αποτρέ-

ψουμε αυτό το νέο ξεπούλημα και να
κερδίσουμε με την πλευρά μας και άλλα
σωματεία. Ο Συντονισμός από τα κάτω
σωματείων και εργαζομένων είναι πολύ
σημαντικό ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο την
Πέμπτη θα είμαστε μαζί με τους εργαζό-
μενους της ΕΡΤ στο Ραδιομέγαρο».

Κ.Θ. 

OΛΠ Όχι στο ξεπούλημα
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Η
νομιμοποίηση της πολιτικής αγωγής και για
τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνω-
σης (και όχι μόνο για τις εγκληματικές πρά-

ξεις) όπως έχουν αιτηθεί οι δικηγόροι των θυμά-
των, είναι η κρισιμότερη διαδικασία στη δίκη της
Χρυσής Αυγής.

Αν γίνει δεκτή, τότε η οικογένεια του Παύλου
Φύσσα (εκτός από τον πατέρα, το δικαστήριο δέ-
χτηκε επίσης την παράσταση της μητέρας και της
αδελφής του Φύσσα) και τα άλλα θύματα των φα-
σιστικών επιθέσεων θα έχουν τη δυνατότητα να
αποδείξουν ότι οι δολοφονικές επιθέσεις της Χρυ-
σής Αυγής δεν έγιναν “τυχαία” ή “αυτοβούλως”
από κάποια άτομα, αλλά σχεδιάστηκαν και εκτελέ-
στηκαν από τα τάγματα εφόδου στα πλαίσια της
εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, επικεφα-
λής της οποίας ήταν Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης,
Λαγός κλπ. Αντίθετα, η απόρριψή της και ως εκ
τούτου η αφαίρεση του λόγου από τους δικηγό-
ρους της πολιτικής αγωγής σε αυτό το κομμάτι
της δίκης, αφήνει το περιθώριο για να πέσουν οι
χρυσαυγίτες -και κατά κύριο λόγο η ηγεσία που
καθοδήγησε τα εγκλήματα- στα μαλακά.

Η εισαγγελική πρόταση για το θέμα, που ανακοι-
νώθηκε στη συνεδρίαση της 8ης Ιούνη, ανταποκρί-
νεται εν μέρει στην απαίτηση της πολιτικής αγω-
γής. Η εισαγγελέας κάνει δεκτή τη δήλωση παρά-
στασης πολιτικής αγωγής για το κομμάτι της εγ-
κληματικής οργάνωσης μόνο για τους κατηγορού-
μενους που έχουν διαπράξει ή συμμετάσχει και σε
εγκληματικές πράξεις. Αλλά ζητάει την αποβολή
της πολιτικής αγωγής για όσους κατηγορούμενους
κάθονται στο εδώλιο μόνο για το κακούργημα της
εγκληματικής οργάνωσης και όχι για κάποια από
τις επιμέρους εγκληματικές πράξεις -ανάμεσά τους
βρίσκεται και η ηγεσία της Χρυσής Αυγής.

Εγκληματική οργάνωση

Παρά το δεύτερο αυτό σκέλος, η πρόταση της
εισαγγελέως είναι ένα πρώτο βήμα ώστε η πολιτι-
κή αγωγή να έχει παρέμβαση και στην υπόθεση
της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι μια εξέλιξη
που η πλειοψηφία των συνηγόρων υπεράσπισης
των χρυσαυγιτών ήθελε με νύχια και με δόντια να
αποφύγει, επιστρατεύοντας όλο το νομικό οπλο-
στάσιο που είχε στη διάθεσή της.

“Η εισαγγελική πρόταση λέει -και είναι από τις λί-
γες φορές που έχει γίνει δεκτό αυτό- ότι είναι δυ-
νατή η παράσταση πολιτικής αγωγής και για το αδί-
κημα της εγκληματικής οργάνωσης”, δήλωσε αμέ-
σως μετά τη διακοπή του δικαστηρίου ο δικηγόρος
της πολιτικής αγωγής Τάκης Ζώτος. “Για όσους κα-
τηγορούνται για κάποια από τις επιμέρους πράξεις,
ανθρωποκτονίες ή απόπειρες ανθρωποκτονίας, εί-
ναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής και για
το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά συ-
νέπεια η πολιτική αγωγή μπορεί να ρωτάει όλους
τους μάρτυρες αν αποδεικνύεται και πώς η συγ-
κρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βέ-
βαια, εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου. Εμείς
θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι πρέπει να είμα-
στε πολιτική αγωγή, και νομικά είναι σωστό, για
όλους τους κατηγορουμένους και για το αδίκημα
της εγκληματικής οργάνωσης”.

Το επόμενο βήμα για την πολιτική αγωγή θα εί-
ναι το δικαστήριο να αποδεχτεί την εισαγγελική
πρόταση και επιπλέον, να την απλώσει προς όλους
τους κατηγορούμενους. Η ώθηση του αντιφασιστι-
κού κινήματος είναι παραπάνω από απαραίτητη σε
αυτή την κρίσιμη μάχη.

Μ
ε δύο συνεδριάσεις,
την Πέμπτη 4 και τη
Δευτέρα 8 Ιούνη,

συνεχίστηκε η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής στη δικαστική αί-
θουσα των γυναικείων φυ-
λακών Κορυδαλλού. Πρό-
κειται για την πέμπτη και
έκτη ημέρα της δίκης αντί-
στοιχα, κατά τις οποίες οι
χρυσαυγίτες κατηγορούμε-
νοι και οι συνήγοροι υπερά-
σπισής τους δέχτηκαν πολ-
λαπλά πλήγματα. Ο ρόλος
του αντιφασιστικού κινήμα-
τος σε κάθε ένα από αυτά
είναι αναμφισβήτητος.

Το πρώτο αφορά στη ροή
της δίκης και στην προκλη-
τική μέχρι τώρα προσπά-
θεια των χρυσαυγιτών να
την καθυστερούν -είτε γιατί
κατηγορούμενοι εμφανίζον-
ταν χωρίς δικηγόρο και ζη-
τούσαν από το δικαστήριο
να τους διορίσει, είτε γιατί
οι δικηγόροι τους που διορίζονταν αυτεπαγ-
γέλτως ζητούσαν χρόνο να μελετήσουν τη
δικογραφία, είτε γιατί όλοι μαζί οι συνήγο-
ροι υπεράσπισης αποχωρούσαν όπως συνέ-
βη στις 15 Μάη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι
στις τέσσερις πρώτες συνεδριάσεις, εκτός
από την ανάγνωση των ονομάτων των κατη-
γορούμενων και των δικηγόρων τους (διαδι-
κασία που επαναλαμβάνεται κάθε φορά),
αλλά και την ανάγνωση των μαρτύρων κατη-
γορίας, το μόνο ουσιαστικό που είχε γίνει
ήταν η κατάθεση της δήλωσης παράστασης
πολιτικής αγωγής από τα θύματα. 

Η τακτική της κωλυσιεργίας δέχτηκε τελι-
κά ένα χτύπημα στις 4 Ιούνη, όταν η έδρα
ανακοίνωσε πρόγραμμα δώδεκα συνεδριά-
σεων μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Συγκε-
κριμένα, εκτός από τη δικάσιμο της 8ης Ιού-
νη που έγινε, η δίκη θα συνεχιστεί: με τρεις
ακόμα συνεδριάσεις τον Ιούνη, τη Δευτέρα
22 Ιούνη, την Πέμπτη 25 Ιούνη και τη Δευτέ-
ρα 29 Ιούνη. Με έξι συνεδριάσεις τον Ιούλη,
την Πέμπτη 2 Ιούλη, την Πέμπτη 9 Ιούλη, την
Τρίτη 14 Ιούλη, την Πέμπτη 16 Ιούλη, την
Τρίτη 21 Ιούλη και την Τρίτη 28 Ιούλη. Με
δύο συνεδριάσεις το Σεπτέμβριο, τη Δευτέ-
ρα 7 Σεπτέμβρη και την Τετάρτη 9 Σεπτέμ-
βρη. Αυτό σημαίνει ότι η δίκη θα προχωρή-
σει κόντρα στην προσπάθεια της Χρυσής Αυ-
γής να καθυστερήσει την απόφαση του δικα-
στηρίου όσο περισσότερο γίνεται.

Το δεύτερο πλήγμα αφορά στα αιτήματα
που είχαν υποβάλει στο δικαστήριο, πέντε
από τα ηγετικά στελέχη της ναζιστικής συμ-
μορίας (Μ. Αρβανίτης, Ε. Ζαρούλια, Ν. Μι-
χαλολιάκος, Α. Γρέγος και Δ. Κουκούτσης)
για άρση ή αντικατάσταση των περιοριστι-
κών τους όρων. Στη συνεδρίαση της 4ης
Ιούνη, η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε
αρνητικά στα συγκεκριμένα αιτήματα και το
δικαστήριο, παρότι επιφυλάχθηκε προκειμέ-
νου να τοποθετηθούν οι συνήγοροι υπερά-
σπισης επί της εισαγγελικής πρότασης, τελι-
κά τα απέρριψε κι αυτό. Κόπηκε έτσι η δυ-
νατότητα στην ηγεσία της Χρυσής Αυγής να
κυκλοφορεί ελεύθερη.

Το τρίτο πλήγμα αφορά στην προσπάθεια
των χρυσαυγιτών να εμποδίσουν τα θύματά
τους να παραστούν ως πολιτική αγωγή για

ολόκληρο το κατηγορητήριο. Συγκεκριμένα
οι δικηγόροι των θυμάτων έχουν δηλώσει
παράσταση πολιτικής αγωγής, όχι μόνο για
τις εγκληματικές πράξεις (δολοφονία Φύσ-
σα, απόπειρες ανθρωποκτονίας στους Αιγύ-
πτιους ψαράδες και τους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ) για τις οποίες κατηγορούμενοι είναι
πυρηνάρχες και μέλη των ταγμάτων εφό-
δου, αλλά και για τις κατηγορίες της έντα-
ξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνω-
σης (άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα), για
τις οποίες κάθονται στο εδώλιο όλοι οι κατη-
γορούμενοι συμπεριλαμβανομένης της ηγε-
σίας της Χρυσής Αυγής -Μιχαλολιάκος, Κα-
σιδιάρης, Λαγός, Παππάς κλπ, όλη η κοινο-
βουλευτική ομάδα του 2012.

Αίτημα

Στο δεύτερο αυτό κομμάτι της δίκης που
κράτησε ολόκληρη τη συνεδρίαση της 4ης
Ιούνη και το μεγαλύτερο μέρος της 8ης Ιού-
νη η πλειοψηφία των συνηγόρων υπεράσπι-
σης με τις ενστάσεις της προσπαθούσε να
αποβάλει την πολιτική αγωγή. Τελικά, η ει-
σαγγελική πρόταση, αν και κάνει μόνο μερι-
κώς αποδεκτό το αίτημα της πολιτικής αγω-

γής (βλέπε σχετικό κείμενο δίπλα), ωστόσο
ανοίγει το δρόμο για την παρέμβασή της και
στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνω-
σης. Η οριστική απόφαση του δικαστηρίου
για το θέμα θα ανακοινωθεί σε επόμενη συ-
νεδρίαση μετά τις τοποθετήσεις της πολιτι-
κής αγωγής και της υπεράσπισης.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω μέτωπα το
αντιφασιστικό κίνημα έπαιξε καθοριστικό ρό-
λο. Με την παρουσία μέσα και έξω από τη δί-
κη, με τις καταγγελίες για την προκλητική
καθυστέρηση της δίκης εκ μέρους των χρυ-
σαυγιτών, με τη διεκδίκηση να μην γίνουν
δεκτά τα αιτήματα για άρση των περιοριστι-
κών όρων των κατηγορούμενων γιατί αυτό
θα σημάνει νέες ρατσιστικές και φασιστικές
επιθέσεις, με την απαίτηση να γίνει δεκτή η
πολιτική αγωγή της οικογένειας Φύσσα και
των άλλων θυμάτων για όλες τις κατηγορίες,
έχει καταφέρει να ασκήσει πίεση στο δικα-
στήριο. Αυτή την πίεση χρειάζεται να κλιμα-
κώσει στις 22 Ιούνη, στην επόμενη συνεδρία-
ση, με μια μαζική συγκέντρωση έξω από τις
φυλακές. Για να νομιμοποιηθεί η πολιτική
αγωγή για ολόκληρο το κατηγορητήριο.

Λένα Βερδέ

Δεκάδες αντιφασίστες/ριες συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά έξω από τα δικαστή-
ρια των Φυλακών Κορυδαλλού για την 5η μέρα της δίκης των ναζί της ΧΑ την Πέμπτη
4/6.Από το πρωί με κάθε μεταφορικό μέσο αντιφασίστες/ριες από όλη την Αθήνα ήρ-
θαν να ενώσουν τις φωνές τους με αυτές των κατοίκων που συγκεντρώθηκαν για να
απαιτήσουν τη μεταφορά της δίκης.

Έξω από τις φυλακές βρέθηκαν μετανάστες, αντιρατσιστές και αντιφασίστες αγωνι-
στές/στριες, φοιτητές/τριες με πανό συλλόγων, η ΚΕΕΡΦΑ, ο Δήμος Κορυδαλλού, και
η Λαϊκή Επιτροπή Κορυδαλλού που πρόσκειται στο ΚΚΕ.

Τις τέσσερις ώρες που κράτησε η κινητοποίηση, και παρά τον ήλιο και τη ζέστη,
ακούγονταν συνθήματα, ενώ από την εξέδρα που είχε στήσει ο Δήμος μίλησαν μεταξύ
άλλων ο Γιάννης Σηφακάκης από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η Νίκη Αργύρη από την
ΚΕΕΡΦΑ. Πολλοί ήταν οι μετανάστες που βρέθηκαν έξω από τη δίκη ενώνοντας την
απαίτηση για καταδίκη των φασιστών με τις απαιτήσεις τους για χαρτιά και νομιμοποί-
ηση όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και την Δευτέρα 8/6 στην 6η μέρα της δίκης με μέ-
λη της ΚΕΕΡΦΑ του Πειραιά να συγκεντρώνονται έξω από τις φυλακές φωνάζοντας
συνθήματα και σηκώνοντας πανό, δηλώνοντας την αποφασιστικότητά τους να μην
αφήσουν στους ναζί ούτε μέρα που δεν θα νιώσουν την ανάσα του αντιφασιστικού κι-
νήματος.

Κ.Μ.

Επιταχύνεται η διαδικασία

Η μάχη της
Πολιτικής Αγωγής

Αντιφασιστική συγκέντρωση στις φυλακές Κορυδαλλού, την Πέμπτη 4/6, πέμπτη μέρα της δίκης.
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“Επιτυχημένο με συμμετοχή
πάνω από 700 ατόμων και τις
δύο ημέρες ήταν το 11ο Αντιρα-
τσιστικό Φεστιβάλ Ρεθύμνου
που πραγματοποιήθηκε στις 5
και 6/6 στο Δημοτικό Κήπο της
πόλης”, μας είπε ο Γιώργος Βε-
νετσάνος, “Ήταν πολύ πιο οργα-
νωμένο από όλα τα προηγούμε-
να φεστιβάλ με συζητήσεις, χά-
πενιγκ, συναυλίες, προβολή βίν-
τεο, ανάμεσά τους συζήτηση για
τη δίκη της Χρυσής Αυγής στην
οποία συμμετείχε ο Θ.Καμπα-
γιάννης από την πολιτική αγωγή
του αντιφασιστικού κινήματος,
προβολή βίντεο από τις αντιφα-
σιστικές συγκεντρώσεις στον
Κορυδαλλό, αλλά και μαζική εκ-
δήλωση των οργανωτών του
1ου Pride Κρήτης. Η ΚΕΕΡΦΑ
και το ΣΕΚ ήμασταν εκεί με τα
υλικά μας, προσελκύοντας πολύ
κόσμο με τις καμπάνιες μας”.

Πλήθος κόσμου, κυρίως νεολαία, συμμετείχε στην αντιφασιστική συναυ-
λία στην πλατεία Ηρώων στο Μαρούσι την Παρασκευή 5 Ιούνη με κύριο αί-
τημα να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη γειτονιά. Τη συναυλία
οργάνωνε ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αμαρουσίου και Βορείων Προ-
αστίων στον οποίο συμμετέχουν τοπικά σωματεία, φορείς, δημοτικές παρα-
τάξεις και αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές κινήσεις. Η δράση του Συντονι-
σμού θα κορυφωθεί με αντιφασιστική διαδήλωση το Σάββατο 20 Ιουνίου
στις 6μμ στο σταθμό του ΗΣΑΠ.

Οι πρώτες εσωτερικές συγκρού-
σεις στις υπερασπιστικές γραμμές
των νεοναζί κατηγορουμένων φάνη-
καν στις συνεδριάσεις του δικαστη-
ρίου στις 4 και 8 Ιούνη. Καταθέτον-
τας τις ενστάσεις τους κατά των δη-
λώσεων παράστασης πολιτικής αγω-
γής των θυμάτων, τα επιχειρήματα
των συνηγόρων υπεράσπισης πα-
ρουσίαζαν διαφοροποιήσεις τόσο
ανάμεσα στην ηγεσία και τη βάση
των ταγμάτων εφόδου όσο και ανά-
μεσα στα ίδια τα μέλη των ταγμάτων
εφόδου.

Ειδικότερα, υπήρχαν κατηγορού-
μενοι για την ανθρωποκτονία Φύσσα
που δεν έφεραν καμία αντίρρηση
στην παράσταση πολιτικής αγωγής
για την εγκληματική οργάνωση. Πιο
ξεκάθαρη τέτοια τοποθέτηση έκανε
ο συνήγορος του Δήμου, που δήλω-
σε ότι “δεν φέρνει αντιρρήσεις γιατί
ο εντολέας του επιθυμεί την πλήρη
δικαστική διερεύνηση της υπόθε-
σης”. Ο Δήμου είναι ένας από τους
κατηγορούμενους που έχει εδώ και
καιρό διαφοροποιηθεί από την οργά-
νωση, καταγγέλοντας ότι έχει δεχτεί
απειλές αν δεν αλλάξει την κατάθε-
σή του. Αντίστοιχη τοποθέτηση υπέρ
της πολιτικής αγωγής έκανε και ο
Σαντοριναίος, κατηγορούμενος επί-
σης για την ανθρωποκτονία Φύσσα.

Την ίδια στιγμή, υπήρχαν συνήγο-

ροι των βουλευτών της Χρυσής Αυ-
γής όπως ο συνήγορος του κατηγο-
ρούμενου βουλευτή Ν. Κούζηλου, Β.
Καπερνάρος, που, επιχειρηματολο-
γώντας ενάντια στην παράσταση πο-
λιτικής αγωγής σε βάρος των εντο-
λέων τους για την εγκληματική ορ-
γάνωση, άφηναν έκθετα τα μέλη των
ταγμάτων εφόδου τα οποία κατηγο-
ρούνται τόσο για κάποια από τις εγ-
κληματικές πράξεις όσο και για τη
συμμετοχή στην εγκληματική οργά-
νωση.

Στις παραπάνω “κόντρες” προστί-
θεται έτσι κι αλλιώς η προσωπική
στρατηγική διάσωσης που έχουν ξε-
κάθαρα και από την πρώτη στιγμή
υιοθετήσει πρώην ηγετικά στελέχη
της οργάνωσης όπως ο Μπούκου-
ρας. Αλλά και η ανοιχτή προσπάθεια
της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής να
γλυτώσει για τη δολοφονία Φύσσα
φορτώνοντάς την αποκλειστικά στον
Ρουπακιά, όπως εκφράστηκε στην
ομιλία του κατηγορούμενου βουλευ-
τή Αρβανίτη στη δικάσιμο της 4ης
Ιούνη. Ο κατηγορούμενος προσπά-
θησε να διαχωριστεί από την ευθύνη
του παραπεμπτικού βουλεύματος,
δείχνοντας κυριολεκτικά τον Ρουπα-
κιά και υποστηρίζοντας ότι θα έπρε-
πε να δικαστεί μόνος του σε Μικτό
Ορκωτό Δικαστήριο. Και είμαστε μό-
νο στην αρχή της διαδικασίας...

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6, Θεατράκι Πλατεία ΗΣΑΠ, 7μμ
Ομιλητές: Κ. Παπαδάκης , δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Δ.Ταβουλά-
ρης, δημοτικός σύμβουλος «Ρήξη και ανατροπή»,
Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Μοχά-
μεντ Αβαΐς, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος 
Zωντανή Μουσική Badalusia

ΠΑΤΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/6, Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητές: Δ.Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής , Π.Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Αμπουζέντ Εμπάρακ, Αιγύ-
πτιοι Ψαράδες, θύματα επίθεσης της Χρυσής
Αυγής, Ο.Μπίρμπα, δημοτική σύμβουλος-μέλος
ΕΑΜ Πάτρας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6, Πλατεία Γαρδένιας, 7μμ
Ομιλητές: Θ.Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγή, Ρ.Νενεδάκη,
δημοτική σύμβουλος, Ν.Αργύρη, συντονιστικό
ΚΕΕΡΦΑ, Ε. Τοπιάνα, μετανάστης Αλβανία 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6, Πλατεία Λαού, 7μμ
Ομιλητές: Θ.Καμπαγιάννης ,δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Γ.Μακρυνός,
δημοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού, Κ.Θωίδου, δη-
μοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, Μ. Μανουσιά-
δης, δημοτικός σύμβουλος Κερατσινίου, Mc
Yinka, Αχμέτ, Αιγύπτιοι Ψαράδες, 

Επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα της δικαστικής αίθουσας έκανε η πρό-
εδρος του δικαστηρίου Μ. Λεπενιώτη στη συνεδρίαση της 4ης Ιούνη. Από την
τοποθέτησή της έγινε φανερό ότι πλέον η ευθύνη πέφτει αποκλειστικά στον
υπουργό Δικαιοσύνης Παρασκευόπουλο να μετακινήσει άμεσα τη δίκη στο
Εφετείο Αθηνών. 

Υπενθυμίζουμε ότι η επιλογή των φυλακών για την δίκη της Χρυσής Αυγής
έχει προκαλέσει τις μαζικές αντιδράσεις του δήμου Κορυδαλλού και των τοπι-
κών φορέων, των δημοσιογράφων και της πολιτικής αγωγής, ολόκληρου του
αντιφασιστικού κινήματος. Πρόκειται για μια επιλογή που βάζει εμπόδια στην
πρόσβαση όσων θέλουν να παρακολουθήσουν τη δίκη, που βρίσκεται υπό
ασφυκτικό αστυνομικό κλοιό, που δημιουργεί προβλήματα στις γύρω σχολι-
κές μονάδες και στους κατοίκους της γειτονιάς, που αφήνει εκτεθειμένους
τους μάρτυρες κατηγορίας σε φασιστικές επιθέσεις, ενώ τέλος δημιουργεί
προβλήματα στη δημοσιότητα της δίκης καθώς είναι μία αίθουσα μικρή με
περιορισμένη δυνατότητα χρήσης τηλεφώνων και κακή μικροφωνική εγκατά-
σταση που εμποδίζει τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους. 

Τα μαζικά συλλαλητήρια στον Κορυδαλλό που συνδύαζαν το αίτημα της κα-
ταδίκης της Χρυσής Αυγής με αυτό της αλλαγής της αίθουσας, οι επίμονες
παρεμβάσεις των φορέων μέσα στη δίκη αλλά και προς τον υπουργό, έφεραν
ένα πρώτο αποτέλεσμα. Ο Παρασκευόπουλος υποσχέθηκε ότι θα ετοιμάσει
αίθουσα στο Εφετείο Αθηνών για το Σεπτέμβρη ενώ μέχρι τότε θα ανταποκρι-
θεί σε τυχόν αίτημα της προέδρου της δίκης για άμεση μεταφορά της δίκης.

Έτσι, στη συνεδρίαση της 4ης Ιούνη, η πρόεδρος ενημέρωσε ότι η ίδια έχει
υποβάλει δύο αιτήσεις προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του
Εφετείου Δ. Μόκκα για την άμεση αλλαγή της αίθουσας επειδή την κρίνει
ακατάλληλη, ωστόσο η σχετική απάντηση ήταν αρνητική. Ο μόνος που έχει
πλέον τη δυνατότητα να πάρει απόφαση για τη μεταφορά της δίκης, χωρίς
καμία δικαιολογία καθυστέρησης και αναρμοδιότητας, είναι ο υπουργός.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον αντιφασίστα Χρήστο Μπακαλάκη οργα-
νώνεται την Πέμπτη 11 Ιούνη στις 9.30πμ στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών. Ο
Χρήστος δικάζεται ύστερα από μήνυση του επικεφαλής του τάγματος εφό-
δου Πέλλας της Χρυσής Αυγής Ι. Σαχινίδη για απόπειρα επικίνδυνης σωμα-
τικής βλάβης εναντίον του σε αντιφασιστική συγκέντρωση στις 14/9/12 στην
πόλη. Παρότι ο διωκόμενος έχει ήδη αθωωθεί και μάλιστα σε δεύτερο βαθ-
μό (!) για την ίδια υπόθεση ύστερα από αυτεπάγγελτη δίωξη, η Εισαγγελία
τον ξαναέστειλε στο εδώλιο. Η δίκη ξεκίνησε στις 8 Ιούνη ενώπιον του Μο-
νομελούς Πλημμελειοδικείου Γιαννιτσών με συγκέντρωση δεκάδων συμπα-
ραστατών που απαιτούν τη νέα αθώωση του αγωνιστή.

Αλλαγή αίθουσας 
Η ευθύνη στον υπουργό

Διχασμένοι 
οι υπόδικοι νεοναζί

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Συμπαράσταση στον Χ. Μπακαλάκη

Ανοιχτές εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ

- Στη φυλακή 
οι Νεοναζί
-Κλείστε 
τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης
-Ιθαγένεια για 
όλα τα παιδιά 
χωρίς αποκλεισμούς

ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6,Πλατεία Ιλίου, 7μμ
Ομιλητές:  Ν.Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ,
K.Σκαρμέας , δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, Γ.Χρόνης, Σύλλογος
Δασκάλων Δ.Γληνός

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, 
Πλατεία Αγίου Λαζάρου, 7μμ
Ομιλητές: Κ.Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Λ. Μπό-
λαρης, ιστορικός

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, 
Πλατεία Κυψέλης, 7μμ
Ομιλητές: Δ. Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, E. Πορτάλιου,
καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής, Λορέτα Μακόλεϋ,
Ένωση Αφρικανών γυναικών Ν. Γκαρανέ, Γ
ΕΛΜΕ, Σεκ Χαντίμ, Κοινότητα Σενεγάλης, 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, 
Πλατεία Χαλανδρίου,7μμ
Ομιλητές: Α.Ρέλλας, Μηδενική Ανοχή» Κίνηση
Χειραφέτησης ΑμεΑ, Ε.Κουνιάκη, δικηγόρος
Jailgoldendawn, Γ. Κασιμάτης, ΠΟΣΠΕΡΤ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, Πλατεία Δημαρχείου, 7μμ
Ομιλητές: Θ.Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτι-
κής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Χ.Κωνσταντακόπουλος,  Μηδενική Ανοχή» Κί-
νηση Χειραφέτησης ΑμεΑ, Τζαβέντ Ασλάμ,
επικεφαλής Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος,
Ν.Κοτριώτσος, Σύλλογος Δασκάλων 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6, Πλατεία Ελληνικού, 7μμ
Ομιλητές: Δ.Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Ε.Κουμάντου, Goldendawnwatch, Δ.Πανταζό-
πουλος, εκπαιδευτικός, Ν. Αργύρη, συντονι-
στικό ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7, 
Πλατεία Μερκούρη, 7μμ
Ομιλητές: Δ. Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Ε. Κουμάν-
του, Goldendawnwatch, Ε.Πορτάλιου,
καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής, Ντέπ, Κοινότητα
Μπαγκλαντές,  Π.Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ



Θεσσαλονίκη

“Στις 11 Ιούνη δεν θα εκπέμψει ΕΡΤ3, αλλά
ΝΕΡΙΤ plus με άλλο όνομα”, δήλωσε ευθαρσώς
ο Λ.Ταγματάρχης, τη Δευτέρα 8/6, σε συνάντη-
ση με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ3, στη Θεσ-
σαλονίκη.

Και δεν ήταν το μόνο “μαργαριτάρι”. “Δεν
μπορώ να απαντήσω αν θα συνεχιστούν τα κοι-
νωνικά μηνύματα στην ET3” τόνισε αναφερόμε-
νος στα κινηματικά σποτάκια που προβάλλονται
διαρκώς από το αυτοδιαχειριζόμενο κανάλι εδώ
και 2 χρόνια. Όσο αφορά το αν θα ανοίξουν
όλες οι δομές της ΕΡΤ, επεσήμανε ότι το τί θα
γίνει θα είναι συνάρτηση των ανθρώπων που
επιστρέφουν και των τεχνικών δυνατοτήτων.
Σύμφωνα με τη νέα διοίκηση αναμένεται να ορι-
στεί διοικούσα επιτροπή για την ΕΡΤ3 – πρό-
εδρος και γενικός διευθυντής – προκειμένου να
ετοιμάσουν την επαναλειτουργία της ΕΡΤ3.
Μιας ΕΡΤ3 βέβαια που δεν έκλεισε λεπτό...

Στη συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε κι ο
Δ.Τσακνής, πρόεδρος πλέον της ΕΡΤ, υπήρξε
τοποθέτηση από το Γ.Αρχοντόπουλο εκ μέρους
των εργαζομένων της ΕΥΑΘ, όπου διάβασε ψή-
φισμα 50 σωματείων που απαιτούν να παραμεί-
νει το μοντέλο της αυτοδιαχείρισης, καθώς και
να συνεχιστούν οι κινηματικές εκπομπές της
ΕΡΤ3 με όλους τους υπαλλήλους και αλληλέγ-
γυους. 

“Θεωρώ ότι το "μαύρο" στην ΕΡΤ θα φύγει
όταν εκπέμψει επίσημα και η ΕΡΤ 3 καθώς και οι
ΕΡΑ” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο δη-
μοσιογράφος της ΕΡΤ3, Στέλιος Νικητόπουλος.
“Είμαστε τα κοινωνικά υποκείμενα της ιστορίας.
Πετύχαμε τη σύνδεση της ΕΡΤ με την κοινωνία
γιατί είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Η διοίκηση
της ΕΡΤ έχει μεγάλη ευθύνη για να παραμείνει
συνδεδεμένη η ΕΡΤ με την κοινωνία και τα κινή-
ματα. Αυτό που χτίσαμε δύο χρόνια και ο ίδιος ο
κ.Ταγματάρχης στη συνάντηση με τους εργαζό-
μενους στην ΕΡΤ3 το χαρακτήρισε "παγκόσμιο
πρότυπο", η διοίκηση πρέπει να το αναγνωρίσει
και στην πράξη. Εμείς θα προστατεύσουμε τις
κατακτήσεις μας των δύο χρόνων ελεύθερης
και αυτοδιαχειριζόμενης δημόσιας ραδιοτηλεό-
ρασης” τόνισε. 

Συλλαλητήριο στις 11/6, οργανώνουν μια σει-
ρά εργατικά σωματεία, συνδικαλιστικά σχήματα
και φορείς με κύρια αιχμή “να μην περάσει η
νέα μνημονιακή συμφωνία”. Το συλλαλητήριο
θα ξεκινήσει στις 7μμ από την Καμάρα, με την
προοπτική να καταλήξει έξω από το κτίριο της
ΕΡΤ3.

Λίγες μέρες πριν, την Πέμπτη 4/6, το Καραβά-
νι Αγώνα κι Αλληλεγγύης, η συμμαχία των εργα-
ζομένων της ΕΡΤ3, μαζί με τους συναδέλφους
τους από τη ΒΙΟΜΕ και μια σειρά σωματεία και
συλλογικότητες της πόλης, πραγματοποίησαν
διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, με αφετηρία την
Καμάρα. Χαρακτηριστικό το σύνθημα των εργα-
ζομένων της ΕΡΤ3: "Ούτε ταγματάρχης, ούτε
στρατηγός, την ΕΡΤ να κυβερνάει ο ελεύθερος
λαός". 

Νο 1177, 10 Ιούνίου 2015

Παίρνουμε την ΕΡΤ, να σώσουμε Λιμάνια, ΔΕΗ, Νοσοκομεία

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 11 Ιούνη - Συλλαλητήριο στο Ραδιομέγαρο

Κινητοποιήσεις για τα 2 χρόνια αγώνα στην ΕΡΤ, θα πραγματοποιηθούν σε μια σειρά πόλεις
της χώρας.

Συγκέντρωση στον πεζόδρομο της ΕΡΑ Ιωαννίνων και πορεία στο κέντρο της πόλης θα πραγ-
ματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης 11/6, σε συνεργασία με σωματεία της περιοχής. Από τις
10πμ μέχρι της 1μμ τα μικρόφωνα του σταθμού θα είναι ανοιχτά σε φορείς και πολίτες, ενώ μετά
την πορεία στις 8:30μμ, θα ακολουθήσει γιορτή με ζωντανή μουσική.

Συλλαλητήριο στις 11/6, οργανώνουν και οι εργαζόμενοι της ΕΡΑ Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, στις
8μμ, στο προαύλιο του σταθμου. “Παραμένουμε στο πλευρό των ανέργων, των ανασφάλιστων,
των μεταναστών και όσων δοκιμάζονται από την κρίση και ότι η ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ θα συνεχίσει να εί-
ναι η φωνή του κάθε αγωνιζόμενου” δηλώνουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι την ίδια μέρα στο κτίριο
του σταθμού, θα μαζεύουν τρόφιμα για τους πρόσφυγες και το κοινωνικό παντοπωλείο.

“Γιορτάζουμε το πρώτο βήμα και συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη!” λένε οι εργαζόμενοι της
ΕΡΑ Τρικάλων οι οποίοι την ίδια μέρα, στο προαύλιο του Πνευματικού Κέντρου (Γαριβάλδη 8),
καλούν σε εκδήλωση που θα περιλαμβάνει θεατρική παράσταση με το έργο “Ο Μαρξ στο Σόχο”
από τη θεατρική ομάδα «Φάντης Μπαστούνι», στις 8:30μμ και ρεμπέτικο γλέντι με συγκρότημα
της Κληματαριάς στις 10μμ. 

Μια μέρα πριν, την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 9μμ, στις εγκαταστάσεις της ΕΡΑ Σερρών, στο
στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, θα πραγματοποιηθεί συναυλία για τα δύο χρόνια αγώνα και την συνέ-
χιση της λειτουργίας του ιστορικού σταθμού με το μουσικό σχήμα “Οι Αστέρες της ταβέρνας”.

Είναι μια επιτυχία των συναδέλφων στην ΕΡΤ και των αλληλέγγυων. Η επιστροφή των συνα-
δέλφων στις δουλειές τους αλλά και η καλύτερη λειτουργία της ΕΡΤ στα πλαίσια της δημο-

σιογραφικής δεοντολογίας είναι ανοιχτά ζητήματα. Ελπίζουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να
αποκατασταθούν όλες οι λειτουργίες που η προηγούμενη κυβέρνηση τις έριξε στο “μαύρο”. Η
Ένωση Λιμενεργατών έχει στηρίξει από την πρώτη μέρα τον αγώνα των συναδέλφων. Ημασταν
εκεί να βοηθάμε στην περιφρούρηση του χώρου, να παρέχουμε οικονομική βοήθεια και θα συνε-
χίσουμε να στηρίζουμε τον αγώνα για μια δημόσια ΕΡΤ στην υπηρεσία του λαού. Εμείς έχουμε
μπροστά μας τη μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του λιμανιού. Κάθε νίκη για το εργατικό κίνημα, δί-
νει κουράγιο, δύναμη κι ελπίδα και στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Όπλο μας είναι η αλληλεγ-
γύη κι ο καλύτερος δυνατός συντονισμός όλων των εργασιακων χώρων που δέχτηκαν τις επιθέ-
σεις των μνημονίων. 

Γιώργος Γώγος, γ.γ. Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ 

Ω
ς ημέρα μνήμης κι όχι γιορτής, χαρα-
κτηρίζει την 11η Ιούνη η ΠΟΣΠΕΡΤ,
καλώντας όλες και όλους στο συλλα-

λητήριο. 

“Για να τιμήσουμε έναν μοναδικό, αταλάν-
τευτο, αδιάκοπο, ανένδοτο αγώνα. Για τη
μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων και
αλληλέγγυων. Για τη δημοκρατία, την αποτί-
ναξη των μνημονίων και την αξιοπρέπεια του
λαού και την ανάταξη της χώρας. Πετύχαμε
την πρώτη μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε να αγω-
νιζόμαστε για όσα μαζί διεκδικήσαμε. Οι ερ-
γαζόμενοι, σας θέλουμε συμπαραστάτες και
οδηγούς αυτού του αγώνα” συνεχίζει. 

“2 χρόνια αγώνων, των εργαζομένων της
ΕΡΤ, της ΠΟΣΠΕΡΤ, των αλληλέγγυων, των
συνδικάτων, των πολιτικών φορέων και κινη-
μάτων, και με τη στήριξη της κοινωνίας, έδω-

σαν την πρώτη μεγάλη νίκη και την επαναλει-
τουργία της ΕΡΤ.

Υπάρχει όμως πολύς δρόμος ακόμα για
την δικαίωση του δημοκρατικού παλλαϊκού
αιτήματος για μια πραγματική δημόσια
ΕΡΤ [...] 

Μια ΕΡΤ ναυαρχίδα μιας μεγάλης δημο-
κρατικής προσπάθειας για την αληθινή ενη-
μέρωση του λαού και την πολιτιστική αναγέν-
νηση της χώρας. Που θα συμβάλλει καθημε-
ρινά, στο όραμα για μια κοινωνία με κοινωνι-
κή δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ισότητα χωρίς
ρατσισμό και μισαλλοδοξία, με αλλαγή
αξιών, συμπεριφορών, αντιλήψεων, στόχων
ζωής, με κυρίαρχες και όχι υποταγμένες τις
λαϊκές δυνάμεις.

[...] Ο αγώνας αυτός αγκαλιάστηκε από
την κοινωνία, την παγκόσμια κοινότητα και
έγινε σημείο αναφοράς στους αγώνες ενάν-
τια στις μνημονιακές πολιτικές, στην εξα-
θλίωση του λαού και το ξεπούλημα όλων των
κοινωνικών αγαθών... ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ γιατί πι-
στεύουμε ότι θα φέρει την τελική νίκη .... ΣΥ-
ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ σθεναρά, σταθερά και με αξιο-
πρέπεια γιατί οι άνθρωποι και οι ανάγκες
τους έχουν προτεραιότητα και όχι οι συμφω-
νίες με τα αρπακτικά των αγορών και τους
τοκογλύφους δανειστές.

Σας καλούμε όλους στις 11 Ιούνη στις 7μμ
στο Ραδιομέγαρο να τιμήσουμε τους νε-
κρούς μας και να διαδηλώσουμε για δημόσια
ΕΡΤ με όλες τις δομές της”.

Η
ΕΡΤ ανοίγει ξανά 2 χρόνια μετά
το “μαύρο”, ως η επίσημη δη-
μόσια ραδιοτηλεόραση της χώ-

ρας και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ κι ο Συντονισμός Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες,
μας καλούν όλες και όλους στο πανερ-
γατικό συλλαλητήριο που οργανώνουν
την Πέμπτη 11 Ιούνη, στις 7μμ στο Ρα-
διομέγαρο της Αγ. Παρασκευής. 

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ με αυτό τον
τρόπο, στέλνουν το μήνυμα ότι η επανα-
λειτουργία της ΕΡΤ είναι κατάκτηση του
δίχρονου αγώνα τους κι όχι κυβερνητική
παραχώρηση. Μια τέτοια κατάκτηση τι-
μάται με εργατικό συλλαλητήριο κι όχι
με φιλοκυβερνητική φιέστα, όπως προ-
ετοίμαζε για την ίδια μέρα η κυβέρνηση
μαζί με τη νέα διοίκηση της ΕΡΤ. 

“Νικήσαμε και συνεχίζουμε”, είναι το
σύνθημα του συλλαλητηρίου και χρει-
άζεται να σταθούμε και στο “νικήσαμε”
και στο “συνεχίζουμε”. 

Είναι νίκη η επαναλειτουργία της
ΕΡΤ, νίκη των αγωνιζόμενων σε κάθε
γωνιά της χώρας, που για δύο χρόνια
έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό σε
μια σκληρή αναμέτρηση με τους τροϊ-
κανούς και τις κυβερνήσεις τους. Οι
αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
επιβάλουν την επιστροφή τους στη
δουλειά με έμμισθη σχέση εργασίας
πλέον (γιατί εκατοντάδες από αυτούς
δεν σταμάτησαν λεπτό να δουλεύουν,
απλήρωτοι, κρατώντας την ΕΡΤ ανοι-
χτή) κι αυτό είναι σπουδαίο. Όπως και
οι δεκάδες μικρές ή μεγάλες νίκες που
κατάφεραν σε αυτή τη δίχρονη πορεία,
καμιά τους δεν πρέπει ούτε να υποτι-
μηθεί ούτε να χαριστεί.

Από τις 11 Ιούνη του 2013 που ξεκί-
νησε η αναμέτρηση, με την ιστορική
απόφαση των εργαζομένων να μην
υπακούσουν στην απόφαση της κυβέρ-
νησης για κλείσιμο, να συνεχίσουν να
δουλεύουν ζητώντας – και κερδίζοντας
– τη συμπαράσταση ολόκληρης της ερ-
γατικής τάξης, από τότε, ξετυλίχτηκε
ένας αγώνας με εκατοντάδες δυσκο-
λίες, σκόπελους και διλήμματα. Το ξε-
κίνημα και το κράτημα του αγώνα τις
πρώτες κρίσιμες μέρες. Η αντιμετώπι-
ση της απεργοσπασίας της ΔΤ/ΝΕΡΙΤ.
Των δυσκολιών της απληρωσιάς. Της
οδύνης από την απώλεια αγαπημένων
συναδέλφων που έφυγαν από τη ζωή
σε αυτή την πορεία. Του συνεχούς κυ-
βερνητικού σαμποτάζ με το ρίξιμο κε-
ραιών, πομπών, κόψιμο ηλεκτρικού
ρεύματος κλπ. Της καταστολής με τα
ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο. 

Αλλά και η επιμονή απέναντι στα δι-
λήματα του “ρεαλισμού”, όπως αυτά
εκφράζονταν μέσα από προτάσεις για
μετατροπή του αγώνα σε ΚΟΙΝΣΕΠ,
πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. Η συνε-
χής προσπάθεια των εργαζομένων να
μη χάνουν την κινηματική σύνδεση με

τους υπόλοιπους κλάδους εργαζομέ-
νων, δίνοντας το παρών σε κάθε διαδή-
λωση, αλλά κι οργανώνοντας τα δικά
τους συλλαλητήρια στο Ραδιομέγαρο. 

Ακόμα περισσότερο αυτά που σήμα-
ναν τη μάχη ενάντια στο “μετεκλογικό
εφησυχασμό”, με την επιτυχημένη ορ-
γάνωση αφενώς του συλλαλητηρίου
στις 11 Φλεβάρη, δεκαπέντε μόλις μέ-
ρες μετά τις εκλογές, αλλά και τη δια-
δήλωση – επιστροφή στο Ραδιομέγα-
ρο στις 11 Μάη.

Όλα αυτά ήταν μάχες. Για την ακρί-
βεια ένα μικρό δείγμα από τις εκατον-
τάδες καθημερινές μάχες που δώθη-
καν με επιτυχία, για να φτάσουμε από
τις 11 Ιούνη του '13 στις 11 Ιούνη του
'15 και τους αγωνιζόμενους εργαζόμε-
νους της ΕΡΤ να επιστρέφουν με ψηλά
το κεφάλι, αποδεικνύοντας σε όλους
ότι οι σκληροί, αποφασιστικοί και πα-
ρατεταμένοι αγώνες μπορούν να κερ-
δίζουν. 

“Συνεχίζουμε” όμως γιατί μπορεί οι
περισσότεροι να κερδίζουν την επι-
στροφή στις δουλειές τους και οι επι-
γραφές και τα λογότυπα να αλλάξανε,
υπάρχουν όμως ανοιχτοί λογαριασμοί
με την κυβέρνηση, το νομοσχέδιο που
ψήφισε και τη διοίκηση που όρισε. 

Συνέχεια 
Γιατί βάσει του νομοσχεδίου υπάρ-

χουν δεκάδες εργαζόμενοι, συμβασι-
ούχοι, που δεν επιστρέφουν και χρει-
άζεται συνέχεια του αγώνα για την επι-
στροφή τους. Γιατί η “ενσωμάτωση
της εμπειρίας της αυτοδιαχείρισης”,
όπως ήταν η αρχική δέσμευση της ση-
μερινής κυβέρνησης, μετατράπηκε σε
διατήρηση της ΝΕΡΙΤικης δομής, με Λ.
Ταγματάρχη διευθύνων σύμβουλο και
Β. Λουριδά διευθυντή Οικονομικών,
αμφότερα στελέχη της παλιάς ΕΡΤ, με
“αμαρτωλό” παρελθόν, εις βάρος τόσο
της ΕΡΤ όσο και των εργαζομένων της.
Γιατί σε καμία περίπτωση δεν έχει δια-
σφαλιστεί η λειτουργία του συνόλου
των δομών της ΕΡΤ. Αντίθετα νομο-
σχέδιο – κυβερνητική ασάφεια - τοπο-
θέτηση Ταγματάρχη – αστυνομική κι-
νητικότητα σε ραδιοσταθμούς της πε-
ριφέρειας, στέλνουν μηνύματα για το
αντίθετο, για επιστροφή του σχεδίου
Μόσιαλου (σχέδιο συρρίκνωσης της
ΕΡΤ, το 2011) από την πίσω πόρτα, με
μείωση δομών, συγχώνευσεις περιφε-
ρειακών ραδιοσταθμών κλπ.  

Συλλαλητήριο νίκης και συνέχειας
του αγώνα λοιπόν. Ένα είναι σίγουρο.
Ότι τίποτα δεν είναι ίδιο με τις 10/6/13
και κυρίως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που
έδωσαν τη μάχη. Ο διετής αγώνας έχει
γεμίσει εκατοντάδες αγωνιστές με την
εμπειρία τί σημαίνει να παλεύεις και να
νικάς μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες
και το πείσμα ότι θέλουμε το 100% των
διεκδικήσεών μας και θα το πάρουμε.

Το στοίχημα για το αν το πάνω χέρι θα
το έχουν οι Ταγματάρχες ή οι εργαζό-
μενοι είναι ανοιχτό και σταθμό σε αυτή
τη διαδικασία αποτελεί το συλλαλητή-
ριο της 11ης Ιούνη.

Το συλλαλητήριο αυτό όμως δεν
αφορά μόνο τους εργαζόμενους της
ΕΡΤ. Αφορά ολόκληρη την εργατική
τάξη, αυτούς που παλεύουν για να πά-
ρουν πίσω όσα τους έκλεψαν οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις κι αυτούς που
καλούνται να αντιμετωπίσουν τις νέες
επιθέσεις των “έντιμων” συμβιβασμών.
Αφενός γιατί όπως φάνηκε ξανά και
ξανά αυτή τη διετία, έτσι και τώρα, κά-
θε βήμα στον αγώνα των εργαζομένων
της ΕΡΤ, έχει σαν απαραίτητη προϋπό-
θεση τη συμπαράσταση των υπόλοι-
πων εργαζομένων. Αλλά και γιατί η πο-
ρεία που ξεκίνησε στις 11/6 του 2013,
είναι το παράδειγμα για όλους τους
εργαζόμενους. “Θα το κάνουμε όπως
οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ” είναι η καλύ-
τερη απάντηση στα σχέδια για ιδιωτι-
κοποίηση των λιμανιών. Αντίστοιχα
στην περίπτωση που καρποφορήσουν
οι πιέσεις των “θεσμών” για ξεπούλη-
μα κομματιών της ΔΕΗ. Ή των εργα-
τών στα ΕΛΠΕ που βλέπουν τους συ-
ναδέλφους τους να δολοφονούνται
στο βωμό της κερδοφορίας του Λά-
τση. Αλλά και για κάθε ξεκινημένη
διεκδίκηση που η ικανοποίησή της έχει
“κολλήσει” στο βάλτο της διαπραγμά-
τευσης. Για την επιστροφή των μισθών
και των συντάξεων, για τη χρηματοδό-
τηση της Παιδείας και της Υγείας, για
τις προσλήψεις. 

Όλοι κι όλες λοιπόν την Πέμπτη 11/6
στο Ραδιομέγαρο όπως ακριβώς συνέ-
βη την ίδια μέρα πριν δύο χρόνια. Για
να βρεθούμε μαζί, όλοι όσοι στηρίξαμε
για 24 μήνες τον αγώνα της ΕΡΤ. Για
να διεκδικήσουμε ότι η ΕΡΤ που θα
ανοίξει, θα είναι η ΕΡΤ που οραματί-
στηκαν οι εργαζόμενοί της και η κοινω-
νία που βρέθηκε στο πλευρό τους.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Πριν λίγες μέρες είχαμε το θλιβερό γεγονός με το εργοδοτικό έγ-
κλημα που έστειλε 4 συναδέλφους στον άλλο κόσμο και 2 σακατε-

μένους. Όλα αυτά για τα κέρδη της εργοδοσίας καθώς η εντατικοποί-
ηση των ρυθμών για μεγαλύτερο κέρδος οδηγεί σε εγκλήματα και δο-
λοφονίες – γιατί τέτοιο είναι κι όχι “εργατικό ατύχημα”. Απέναντι σε
αυτά τα εργοδοτικά εγκλήματα δίνουμε κι εμείς τη μάχη.

Στα πλαίσια αυτά, θέλουμε κι εμείς να εκδηλώσουμε την αλληλεγ-
γύη μας στον κόσμο της ΕΡΤ, που τους θεωρούμε συναγωνιστές μας.
Άλλωστε μας έχουν φιλοξενήσει σαν σωματείο όταν είχε πέσει το
“μαύρο”. Θα είμαστε μαζί τους στην κινητοποίηση για πραγματικό κι
ουσιαστικό άνοιγμα της ΕΡΤ. Για να νικήσει πραγματικά κι όχι τύποις ο
αγώνας τους, χωρίς Ταγματάρχες και λοιπές ιστορίες. Διαδηλώνουμε
στο πλευρό τους, διαδηλώνουμε κι ενάντια στο επερχόμενο μνημόνιο
και θα είμαστε μαζί τους στο συλλαλητήριο για τα 2 χρόνια αγώνα.
Μαζί προχωράμε, η νίκη είναι μαζί μας.

Μανώλης Αθανασίου,
ταμίας Συνδέσμου Εργαζόμενων Ασπροφώς, θυγατρική των ΕΛΠΕ

Έχουμε μπροστά μας τον αγώνα ενάντια στο ξεπούλημα της ΔΕΗ.
Η ΕΡΤ είναι αγωνιστικό πρότυπο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

και στην περίπτωση της ΔΕΗ, που τη θέλουμε δημόσια και στα χέρια
των εργαζομένων. Εξαρχής η δημιουργία των θυγατρικών, όπως επη-
βλήθηκε από την Ε.Ε, δημιουργεί πρόβλημα κι εξυπηρετεί τη διαδικα-
σία ιδιωτικοποίησης. Είναι προφανές ότι όταν ξεπουλάς την μεταφορά
ενέργειας, ένα μεγάλο κομμάτι της ΔΕΗ βρίσκεται στα χέρια των ιδιω-
τών. Έτσι τους ανοίγει η όρεξη για να σπρώξουν κομμάτι κομμάτι όλη
την επιχείρηση στους ιδιώτες. Θα είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους
της ΕΡΤ γιατί τους θεωρούμε παράδειγμα και για το δικό μας αγώνα.

Νίκος Κούτσιας, εργαζόμενος ΔΕΗ

Θα είμαστε κι εμείς την Πέμπτη 11/6 στην Αγία Παρασκευή, στο συλλα-
λητήριο νίκης αλλά και συνέχειας του αγώνα. Παλέψαμε μαζί με τους

εργαζόμενους της ΕΡΤ όλα αυτά τα δύο χρόνια και θα συνεχίσουμε, για
να διώξουμε το “μαύρο” όχι απλά από τις οθόνες, που φαίνεται να φεύγει,
αλλά από τις ζωές μας. Για να έχουμε την ΕΡΤ για την οποία παλέψαμε. 

Σταματία Τσουμέα, σχολικοί φύλακες

Κλείνουμε 2 χρόνια από το “μαύρο”. Θα είμαστε όλοι στο συλλαλητήριο για να τιμήσου-
με έναν αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί και σε αυτή τη φάση πετυχαίνει μια πρώτη νίκη. 

Γιώργος Πρέντζας, μέλος Σωματείου Εργαζομένων ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

Σε όλες τις πόλεις
11/6/13 Συλλαλητήριο στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ λίγο μετά το “μαύρο”

Το κάλεσμα της ΠΟΣΠΕΡΤ
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“Τα δικαιώματα δεν χαρί-
ζονται, οι αγώνες μας

συνεχίζονται” είναι ο τίτλος
της ανακοίνωσης που εξέδω-
σε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ LGBTQ που
συμμετέχει τόσο στο Pride της
Αθήνας όσο και σε αυτά της
Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

“Tα φετινά Φεστιβάλ Περη-
φάνειας βρίσκουν την ελληνική
κοινωνία και τη ΛΟΑΤ κοινότη-
τα μέσα σ’αυτή σε μια νέα πο-
λιτική συγκυρία. Η κυβέρνηση
των Σαμαροβενιζέλων αποτε-
λεί δυσάρεστο παρελθόν, οι
αγώνες μας ενάντια στα μνη-
μόνια και τις επιπτώσεις τους
στη ζωή μας ανέδειξαν μια νέα
κυβέρνηση με κορμό ένα αρι-
στερό κόμμα. Εύλογα, οι
προσδοκίες του κόσμου από
τη νέα κυβέρνηση είναι τερά-
στιες, είναι ανάλογες όχι μόνο
των προεκλογικών της δεσμεύ-
σεων αλλά και των κοινωνικών
αγώνων που την έφεραν ως
εδώ”, τονίζεται στην ανακοίνω-
ση που καταλήγει:

“Θέλουμε ένα Pride που να
χωράει ΟΛΑ τα κομμάτια της
κοινότητας και των συμπαρα-
στατών της χωρίς αποκλει-
σμούς, να αναδεικνύει ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ των
προβλημάτων και αιτημάτων
του κινηματός μας, να στηρί-
ζεται οικονομικά στην κοινωνία
και στα συνδικάτα και να φιλο-
ξενεί την οργανωμένη, δημο-
κρατική ΣΥΖΗΤΗΣΗ στους
κόλπους του, χωρίς να φοβά-
ται την κριτική και τις διαφω-
νίες. Πιστεύουμε ότι αυτός εί-
ναι ο δρόμος για να δυναμώ-
σουμε το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα μέσα
σε μια κοινωνία που αγωνίζε-
ται και αλλάζει.

Με αυτό το σκεπτικό, σαν
ομάδα LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πα-
ρεμβαίνουμε στο 11ο φεστιβάλ
Περηφάνειας, δεν το χαρίζου-
με σε κανέναν. Στηρίζουμε κρι-
τικά, ενισχύουμε τη φωνή της
Κοινότητας, ενώνουμε με τους
υπόλοιπους κοινωνικούς και
πολιτικούς αγώνες, καταθέτου-
με τις προτάσεις μας για το
πώς οραματιζόμαστε την οργά-
νωση του Pride και καλούμε
ακτιβιστές και οργανώσεις να
συζητήσουμε για το πώς θα
συντονιστούμε στη συνέχεια». 

* Συζήτηση με θέμα: “ΛΟΑΤ κί-
νημα και Pride στη νέα συγκυ-
ρία”, οργανώνει το Σάββατο
13/6 στις 5μμ στο περίπτερο
εντός του Pride η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
LGBTQ.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
LGBTQ

Έ
χουν ήδη αρχίσει οι
προετοιμασίες για το
πρώτο Pride στην Κρή-

τη. Το φεστιβάλ αυτό διοργα-
νώνεται εξ’ολοκλήρου από τα
κάτω με ξεκάθαρο αγωνιστικό
χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα της προσπάθειας
αυτής είναι η απόρριψη χορη-
γών και η εξαρχής αντιμετώπι-
ση του Pride όχι σαν ένα πάρτυ
αλλά σαν μια κινηματική διαδι-
κασία με συγκεκριμένα αιτήμα-
τα, διεκδικώντας τα αυτονόητα. 

Ο Σύλλογος Δασκάλων Χανίων
ανακοίνωσε ότι στηρίζει το Pride,
κίνηση η οποία είναι πρωτοπόρα
σε πανελλαδικό επίπεδο και δεί-
χνει ότι αυτή η προσπάθεια πρέ-
πει να απλωθεί σε όλους τους
χώρους. Είναι ευθύνη των ίδιων
των σωματείων να μπορούν να
απαντάνε στις ανάγκες όλων των
μελών τους, όπως να εκφράζον-
ται ελεύθερα, να παντρεύονται
και να μεγαλώνουν παιδιά ανε-
ξαρτήτως σεξουαλικού προσανα-
τολισμού. Επιπλέον είναι ξεκάθα-
ρο ότι όλες οι μάχες που δίνει το
κίνημα είναι μέρος μιας συνολι-
κής μάχης που ανοίγει η εργατική
τάξη ενάντια στους καταπιεστές
της, χτίζοντας μια κοινωνία απαλ-
λαγμένη από την καταπίεση, είτε
αυτή λέγεται ομοφοβικές επιθέ-
σεις είτε αυθαίρετη εργοδοσία. 

Νίκη

Μια πρώτη νίκη έλαβε χώρα
στην Ιρλανδία η οποία έγινε η
πρώτη χώρα που κερδίζει την
ισότητα στο γάμο με τη λαϊκή
ψήφο, κόντρα στην Εκκλησια-
στική κυριαρχία και τα αντιδρα-
στικά ιδρύματα, στέλνοντας το
μήνυμα της αποδοχής και της
ενότητας. Μία τέτοια νίκη όμως
δεν είναι αρκετή για να κοντρά-
ρουμε την ομοφοβία και την
τρανσφοβία καθώς συντηρητι-
κοί ακόμα και τώρα προσπα-
θούν να σταματήσουν το κίνη-
μα αυτό. Το Pride ΘΑ ΓΙΝΕΙ κα-
θώς έχει καταφέρει να συσπει-
ρώσει ευρεία κομμάτια αλλη-
λέγγυων και οργανώσεων της
αριστεράς. Καλούμε λοιπόν
στις 26-27 Ιουνίου στο διήμερο
φεστιβάλ και στην πορεία που
θα πραγματοποιηθεί στο Ηρά-
κλειο, όλο τον κόσμο να στηρί-
ξει τις διεκδικήσεις και τα αιτή-
ματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
και να στείλει το μήνυμα της
ενότητας της εργατικής τάξης
για αυτόν και για κάθε αγώνα
που θα χρειαστεί να δώσουμε. 

Τάσος Καρασαχινίδης, 
Νίκη Ζουγανέλη

Ηράκλειο

T
o Pride της Αθήνας φέτος έχει ιδιαίτερη σημασία.
Λίγους μόλις μήνες μετά τις εκλογές δεν ξεχνάμε
τη στήριξη και τις υποσχέσεις που για χρόνια έδινε

ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο προς την διοργάνωση όσο και προς τους
ομοφυλόφιλους συνολικότερα. Οι εξελίξεις και στην Ελ-
λάδα αλλά και γενικώς -το παράδειγμα της Ιρλανδίας εί-
ναι πρόσφατο αλλά και το πλέον τρανταχτό- έχουν ανα-
πτερώσει τις ελπίδες εκατοντάδων χιλιάδων ομοφυλόφι-
λων που ζητάνε το αυτονόητο, την ελευθερία να επιλέ-
γουν χωρίς περιορισμό της σεξουαλική τους ζωή και ταυ-
τότητα, την δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν με τα ίδια
δικαιώματα όπως και ετεροφυλόφιλοι. Ως ομοφυλόφιλος
πραγματικά παλεύω και ελπίζω πως σύντομα θα έχω τη
δυνατότητα της νομικής κατοχύρωσης της όποιας σε-
ξουαλικής μου επιλογής. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο
pride έχει ιδιαίτερα διεκδικητικό χαρακτήρα.

Ωστόσο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως ούτε η κατα-
πίεση, ούτε ο σεξισμός πρόκειται να εκλείψουν μόνο κάτω
από την οποιαδήποτε νομική κατοχύρωση. Ξέρουμε πολύ
καλά πως η μάχη αυτή είναι πολύ βαθύτερη και χρειάζεται
συνέχεια. Γνωρίζουμε από την προηγούμενη περίοδο πως
τόσο με τις φασιστικές επιθέσεις σε ομοφυλόφιλους και
τρανς όσο και από την στάση της αστυνομίας και των θε-
σμών του κράτους, η ομοφοβία ήταν ένα από τα βασικά
όπλα της προσπάθειας διαχωρισμού και περιθωριοποί-
ησης ολόκληρων κομματιών της κοινωνίας. Γι' αυτό και
δεν μπορούμε να συζητήσουμε για όλα αυτά χωρίς να
αναφερόμαστε στη συνολικότερη μάχη ενάντια στον καπι-
ταλισμό που γεννάει και υποθάλπει τους διαχωρισμούς
και την καταπίεση. Από τη δική μας τη μεριά πρέπει να εί-
ναι ξεκάθαρο πως η συμμετοχή μας στη συγκεκριμένη

διοργάνωση είναι βαθιά πολιτική. Πρέπει να είμαστε αυτοί
που γενικεύουν την μάχη ενάντια στο σεξισμό και την με-
τατρέπουν σε μια αντικαπιταλιστική μάχη συνδεδεμένη με
τις μάχες των μεταναστών ενάντια στο ρατσισμό και την
ισλαμοφοβία, με τη μάχη των γυναικών ενάντια στην υπο-
βάθμιση του ρόλους και της θέσης της γυναίκας, με τη
μάχη ενάντια στους φασίστες, αλλά ακόμα περισσότερο
μαζί με όλους τους εργαζόμενους που δέχονται αυτή την
τεράστια επίθεση στα δικαιώματά τους.

Αντλούμε διδάγματα από τις καλύτερες παραδόσεις
της αριστεράς, από τις μάχες των κινημάτων για την σε-
ξουαλική απελευθέρωση, από τις μάχες των ομοφυλόφι-
λων ενάντια στην καταστολή αλλά πηγαίνουμε και πίσω
στο φωτεινό παράδειγμα της Οκτωβριανής επανάστασης
όταν οι εργάτες παίρνοντας την εξουσία αποποινικοποί-
ησαν για πρώτη φορά την ομοφυλοφιλία.

Μέσα στην αριστερά κάποιοι υποτιμούν το Pride ανα-
δεικνύοντας τα εμπορευματικά χαρακτηριστικά του. Γνω-
ρίζουμε ωστόσο πως ποτέ τα κινήματα δεν ήταν ξεκάθα-
ρα στην πολιτική τους ταυτότητα. Η δουλειά από τη δική
μας μεριά, από τη σκοπιά της αντικαπιταλιστικής επανα-
στατικής αριστεράς, είναι να μπολιάσουμε αυτόν τον κό-
σμο και συνολικότερα το κίνημα με τις ιδέες τους αγώνα
για τη συνολική ανατροπή του συστήματος, μέχρι την τε-
λική απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά του κα-
πιταλισμού. Έχοντας αυτό στο μυαλό θεωρώ πως η συμ-
μετοχή στο Pride είναι επιβεβλημένη και είναι μια βαθιά
πολιτική πράξη σε μια πολύ σημαντική πολιτική κινητοποί-
ηση που θα πρέπει όλοι και όλες να είμαστε εκεί.

Φώτης Ταμπακόπουλος
δικηγόρος, Αθήνα 

Τ
ο 4ο Pride της Θεσσαλονίκης
έρχεται να επιβεβαιώσει με
τον πιο δυναμικό τρόπο τους

λόγους για τους οποίους ξεκίνησε
λίγα χρόνια πριν. Περισσότερο από
ποτέ άλλοτε στο παρελθόν έχουν
αναζωπυρωθεί οι ελπίδες ενός ολό-
κληρου κόσμου για την νομική κατο-
χύρωση του σύμφωνου συμβίωσης
και της εξίσωσης των δικαιωμάτων
ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων. 

Σαν ΚΕΕΡΦΑ συμμετέχουμε από
την πρώτη χρονιά στην διοργάνωση
του Pride ακριβώς γιατί καταλαβαί-
νουμε πως ο σεξισμός και η ομοφο-
βία είναι βασικά εργαλεία για το δια-
χωρισμό και την στοχοποίηση των
ομοφυλόφιλων ενώ από την αρχή εί-
χαμε την συνολική εικόνα πως πρέ-

πει να συνδέσουμε τις διαφορετικές
μάχες του κινήματος και να τους δί-
νουμε συνολικότερο χαρακτήρα. 

Έτσι και φέτος η ΚΕΕΡΦΑ συμμετέ-
χει με όλες της τις δυνάμεις στη διορ-
γάνωση του Pride της Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα ωστόσο προσπαθούμε
να αναδείξουμε και την συνολικότερη
προοπτική αυτού του κινήματος. Δεν
μπορούμε να αποδεχτούμε τις λογι-
κές των αποκλεισμών στο όνομα της
πολυμορφίας και της πολυχρωμίας
που έχει επιβάλει ο δήμος και οι ορ-
γανώσεις που τον περιβάλλουν.

Η προσπάθεια ενός συντονισμού
από τα κάτω των lgbtq οργανώσεων
της Θεσσαλονίκης δεν έχει σαν σκο-
πό να διασπάσει το Pride αλλά να το
ενισχύσει και σε πολιτική ατζέντα αλ-

λά και σε άπλωμα των συμμετοχών.
Η πρακτική των διοργανωτών να
αποκλείσουν κομμάτια του κινήμα-
τος όχι μόνο δεν βοηθάει το κίνημα
αλλά το αποδυναμώνει από ριζοσπα-
στικές φωνές. Εμείς από την μεριά
της ΚΕΕΡΦΑ τονίζουμε την σημασία
της συμμετοχής καλώντας όλο τον
κόσμο να βρεθεί στις 19-20/6 στο
Λευκό Πύργο και να συμμετάσχει
στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ υπε-
ρηφάνειας και στην μεγάλη παρέλα-
ση διαδήλωση και ταυτόχρονα να
δώσει την συνολικότερη μάχη απέ-
ναντι στις μισαλλόδοξες, συντηρητι-
κές και φασιστικές φωνές που προ-
σπαθούν να τρομοκρατήσουν και να
εκφοβίσουν.

Δήμητρα Κομιανού, Θεσσαλονίκη

Περήφανα ενάντια στην καταπίεση
11ο Athens Pride: 
Σάββατο 13 Ιούνη 
πλ. Κλαυθμώνος 
(Παρέλαση/διαδήλωση: 7μμ)

4ο Thessaloniki Pride: 
19 και 20 Ιούνη στο πάρκο 
μπροστά στο Λευκό Πύργο 
(Παρέλαση/διαδήλωση: 
Κυριακή 20/6, 7.30μμ)

1ο LGBTQI+ Pride Κρήτης: 
26 και 27 Ιούνη 
πάρκο Γεωργιάδη, Ηράκλειο
(Διαδήλωση: Κυριακή 27/6)
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Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά  
χωρίς αποκλεισμούς

Το δικαίωμα στην ιθαγένεια είναι αδιαπραγ-
μάτευτο για όλους όσους γεννιούνται ή ήρ-
θαν και ζουν, κατοικούν, εργάζονται και
σπουδάζουν στην εδαφική επικράτεια της Ελ-
λάδας.

Δεν μπορεί να κουτσουρεύεται για να προ-
σαρμοστεί στα κριτήρια του Συμβουλίου της
Επικρατείας, το οποίο πραξικοπηματικά
στράφηκε κατά του νόμου 3838/10 και κα-
τάργησε το δικαίωμα στην ιθαγένεια και την
ψήφο των μεταναστών.

Ούτε βήμα πίσω από την δημοκρατική αρ-
χή ότι δεν απαιτείται εθνική συνείδηση για
την απόκτηση ιθαγένειας, αλλά απλή απόδει-
ξη των δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Θε-
ωρούμε λοιπόν λάθος την απαίτηση της νομι-

μότητας των γονέων και την εξάρτηση της
απόδοσης ιθαγένειας με την επιτυχία στην
φοίτηση στα σχολεία, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Αυτά
τα κριτήρια απόκτησης της ιθαγένειας δημι-
ουργούν μια νέα γενιά αποκλεισμένων παι-
διών. 

Γιατί άραγε τα παιδιά να κουβαλάνε κληρο-
νομικά τον στιγματισμό του «παράτυπου»
(«λαθρομετανάστη») που επέβαλαν ρατσιστι-
κοί νόμοι αποκλεισμού; Γιατί άραγε, όταν οι
γονείς απολύονται και εκπίπτουν της νομιμό-
τητας να την πληρώνουν και τα παιδιά;

Έτσι χιλιάδες παιδιά μένουν ξανά αποκλει-
σμένα! Το σχολείο, εκτός από εξεταστικό
σφαγείο που πετάει έξω χιλιάδες παιδιά, ιδι-
αίτερα από τα στρώματα των εργαζόμενων,
τώρα θα αξιολογεί τη δυνατότητα πρόσβα-

σης σε ελευθερίες και δικαιώματα των παι-
διών, αποδίδοντας ή όχι ιθαγένεια με την
βαθμολογία! 

Ίσα δικαιώματα

Τα σχολεία θα έχουν παιδιά δύο κατηγο-
ριών, έλληνες επιτυχόντες ή αποτυχόντες, με
πλήρη δικαιώματα και μετανάστες με πλήρη
δικαιώματα, μόνο για επιτυχόντες. Πρόκειται
για συστηματοποίηση του αποκλεισμού.

Στα σχολεία μας, θέλουμε όλα τα παιδιά να
έχουν ίσα δικαιώματα και όχι να διαχωρίζον-
ται με βάση την εθνικότητά τους!

Διεκδικούμε μαζί με το ξήλωμα των μνημο-
νίων της φτώχειας, να μπει τέλος στη ρατσι-
στική κληρονομιά της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Να
δοθεί νέα ευκαιρία για τη νομιμοποίηση των

μεταναστών, με απόδοση πλήρων δικαιωμά-
των ψήφου και θρησκευτικής λατρείας, με
χτίσιμο τζαμιών για τους μουσουλμάνους. Να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να
φύγει ο φράχτης του θανάτου στον Έβρο και
η FRONTEX. Άσυλο στους πρόσφυγες. Καμιά
εφαρμογή των κανονισμών του Δουβλίνου-
Σέγκεν. Καμιά συμμετοχή στα νέα δολοφονι-
κά σχέδια για βομβαρδισμό των σαπιοκάρα-
βων των προσφύγων στη Λιβύη.

Διεκδικούμε ιθαγένεια για όλα τα παιδιά
που γεννιούνται και μεγαλώνουν στη χώρα
χωρίς αποκλεισμούς. Γι' αυτό, απαιτούμε να
φτάσει στην Ολομέλεια της Βουλής ένα νο-
μοσχέδιο αναγνώρισης πλήρους δικαιώματος
στην ιθαγένεια, χωρίς την εξάρτησή του από
τη νομιμότητα των γονέων και την επιτυχή
φοίτηση στην εκπαίδευση.

Γ΄�ΕΛΜΕ Αθήνας 5/6/2015

Ψήφισμα της Γ�ΕΛΜΕ

Ε
μείς, η Ένωση Αφρικανών
Γυναικών, περιμέναμε να έρ-
θει ένας νόμος που να δίνει

ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά. Αυτός ο
νόμος όμως που έφτιαξε η κυβέρ-
νηση βάζει ως προϋπόθεση την
9χρονη φοίτηση στο σχολείο, ενώ
με τον προηγούμενο νόμο Ραγκού-
ση ήταν 6 χρόνια. Και επίσης βάζει
σαν προϋπόθεση τη νομιμότητα
των γονιών. Δηλαδή μία οικογένεια
που δεν έχει χαρτιά δεν μπορεί να
φέρει ένα παιδί στον κόσμο.

Ο νόμος συνδέει την ιθαγένεια
με την εννιάχρονη φοίτηση ή με
την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Και
όμως ένα παιδί χωρίς ιθαγένεια δεν
έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τα άλλα
παιδιά. Συνεχώς συναντάει εμπόδια
στη ζωή του. Εμείς θέλουμε την ελ-
ληνική ιθαγένεια για να μπορεί να
έχει τις ίδιες ευκαιρίες για να πάει
στο σχολείο, να σπουδάσει και να
φτάσει στο πανεπιστήμιο. 

Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να
μην συνδέεται η ιθαγένεια των παι-
διών με τη νομιμότητα των γονιών.
Οι γονείς μπορεί να προέρχονται
από άλλες χώρες, να έχουν άλλη
ιθαγένεια, τα παιδιά όμως έχουν
γεννηθεί εδώ, έχουν μεγαλώσει
εδώ και πρέπει να πάρουν την ελ-
ληνική ιθαγένεια χωρίς εμπόδια.

Πολλοί γονείς λόγω κρίσης
έχουν χάσει την άδεια παραμονής,
γιατί υπάρχει μεγάλη ανεργία όχι
μόνο για τους μετανάστες αλλά για
όλους. Αυτός είναι ένας παραπάνω
λόγος γιατί το παιδί πρέπει να
παίρνει αυτομάτως την ιθαγένεια.
Για να μπορεί πιο εύκολα να πάει
στον σχολείο και να προχωρήσει
στη ζωή του. Πρώτα απ’ όλα οι γο-
νείς χωρίς άδεια παραμονής και
χωρίς δουλειά, δεν μπορούν να
φροντίζουν για την πρόοδο των
παιδιών τους. Ένας γονιός χωρίς
χαρτιά δεν μπορεί να πάει ούτε στη

συνέλευση του συλλόγου γονέων
στο σχολείο, δεν μπορεί να ασχο-
ληθεί με την πρόοδο του παιδιού
του. Γι’ αυτό εκτός από ιθαγένεια
ζητάμε και νομιμοποίηση για τους
γονείς. Αυτό είναι το κλειδί. Το
κράτος δεν έχει δώσει άδεια παρα-
μονής σε ανθρώπους που ζούνε 30
χρόνια εδώ πέρα και τώρα βάζει τη
νομιμότητα σαν προϋπόθεση για
να πάρουν τα παιδιά τους ιθαγέ-
νεια. 

Αόρατα παιδιά

Θα είναι μεγάλο κρίμα αν γίνει
αυτό. Θα εξακολουθούν να υπάρ-
χουν πάρα πολλά παιδιά που είναι
αόρατα. Υπάρχουν δύο επιλογές.
Ή θα πρέπει να ανοίξουν στα παι-
διά μας την πόρτα για να προχωρή-
σουν τη ζωή τους ή να ανοίξουν
μία φυλακή για να τα βάλουν μέσα.
Είναι άδικο τα παιδιά που γεννιούν-
ται από γονείς που είναι «παράνο-
μοι», χωρίς να φταίνε σε κάτι, να
υποφέρουν τόσο πολύ στη ζωή

τους. Γιατί ούτε στη χώρα καταγω-
γής των γονιών τους μπορούν να
πάνε, που ούτε καν ξέρουν τη
γλώσσα, ούτε να ζήσουν εδώ νόμι-
μα μπορούνε. 

Εμείς ζητάμε καθαρά, ένα νόμο
που να δίνει ευκαιρία στα παιδιά,
για να μπορούν να  προοδεύουν
και οι γονείς να μπορούν να τα
φροντίζουν όπως πρέπει. Άρα ζη-
τάμε ιθαγένεια για όλα τα παιδιά
χωρίς προϋποθέσεις και νομιμοποί-
ηση για τους γονείς. Χωρίς αυτά
δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μας
και αυτός ο νόμος θα φτάσει να εί-
ναι χειρότερος από τον προηγού-
μενο που είχε προϋπόθεση 6 χρό-
νια φοίτησης ενώ αυτός έχει 9 χρό-
νια. Αν εφαρμοστεί έτσι όπως είναι
θα μείνουν πάρα πολλά παιδιά χω-
ρίς ιθαγένεια. Αν δεν μπορούν αυ-
τά τα παιδιά να ζουν νόμιμα εδώ σε
αυτή τη χώρα, τότε τι κοινωνία θα
έχουμε; Η κάθε κυβέρνηση έρχεται
και φεύγει και τα παιδιά μας είναι
στον αέρα. Εμείς απαιτούμε να ξε-

καθαρίσει τώρα το καθεστώς. Δεν
θέλουμε τα παιδιά μας να θεω-
ρούνται «παράνομα» και να φτά-
σουν να  ζούνε σε γκέτο. 

Εμείς, η Ενωση Αφρικανών Γυ-
ναικών, ήμασταν οι πρώτες που ξε-
κινήσαμε αυτόν τον αγώνα. Από το
2005 ακόμα ξεκινήσαμε την καμπά-
νια «Όχι στο ρατσισμό από κούνια»
και θα τον πάμε μέχρι τέλος για να
δικαιωθούν τα παιδιά μας. 

Έμπνευση

Εμείς δεν θα σταματήσουμε.
Όταν ξεκινήσαμε ήμασταν μόνες
μας. Θεωρούμε μεγάλη νίκη το γε-
γονός ότι καταφέραμε να δώσουμε
έμπνευση στα παιδιά της δεύτερης
γενιάς, να οργανωθούν και να διεκ-
δικήσουν τα δικαιώματά τους και
τώρα να παλεύουμε μαζί γονείς και
παιδιά. Τώρα πια όλοι μαζί παίρνου-
με πρωτοβουλίες και απευθυνόμα-
στε στην κοινωνία και σε οργανώ-
σεις που δεν είναι μεταναστευτικές.

Με αυτή την κυβέρνηση έχουμε

παλέψει μαζί και περιμέναμε να
μας ανοίξει τις πόρτες, να μας δώ-
σει ευκαιρίες. Περιμέναμε ότι αυ-
τός ο νόμος θα ήταν διαφορετικός.
Το ρούχο αυτό που μας ράψανε
δεν μας κάνει. Δεν μπορούμε να το
φορέσουμε. Η κυβέρνηση πρέπει
να φτιάξει ένα νόμο όπως είχαμε
πει όλοι μαζί. Ήμασταν μαζί στους
αγώνες και τώρα μας τα αλλάζου-
νε. Ζητάμε από την κυβέρνηση να
ξανασκεφτεί το νόμο αυτό. Περιμέ-
ναμε τόσα χρόνια και τώρα που τον
φτιάξανε ζητάμε να το κάνουν σω-
στά. Ο πρωθυπουργός, ο Τσίπρας
έχει κατέβει στις διαδηλώσεις μας
και ξέρει τα αιτήματα που έχουμε.
Έχει συνοδέψει μία δικιά μας κοπέ-
λα την Κατίντζα Σάνκο, λόγω της
καμπάνιας μας στο Μέγαρο Μαξί-
μου. Ξέρει πολύ καλά τα αιτήματά
μας από πρώτο χέρι και ζητάμε να
τα κάνει πράξη. 

Λορέτα Μακόλεϋ, 
Ένωση Αφρικανών Γυναικών

Ένωση Αφρικανών Γυναικών: Φτιάξτε σωστά το νόμο

Συνέντευξη τύπου διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη 9 Ιούνη, με αφορμή την κατάθεση
στη βουλή του νομοσχεδίου για την ιθαγένεια, διεκδικώντας ιθαγένεια για όλα τα
παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Ομιλητές ήταν (από αριστερά) οι: Βασίλης Κουκαλάνι,
ηθοποιός –σκηνοθέτης,  Νικόδημος Κίνουα, ASANTE, Λορέτα Μακόλευ, Ένωση
Αφρικανών Γυναικών, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Τζαβέντ Ασλάμ,

επικεφαλής Πακιστανικής Κοινότητας,  Μιχάλης Αφολάνιο, Πολιτιστικό Κέντρο
Αφρικανικής Τέχνης ΑΝΑSΑ, Αλίντα Σούλι, Ομοσπονδία Αλβανικών Οργανώσεων,  (στη
φωτό ο Εμιν Γκίσγα), ο Αριφουραχμάν Σιράζ, Ελληνομπαγκλαντεσιανό Επιμελητήριο.
Στη συνέντευξη έκαναν παρεμβάσεις ο Θανάσης Καμπαγιάννης, Πολιτική Αγωγή στη
δίκη της Χρυσής Αυγής και η Ντίνα Γκαρανέ, από το ΔΣ της Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας.  



Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής
που συνεδρίασε στις 3/6 η δημοτική παράταξη

«Φυσάει Κόντρα στην Αγία Παρασκευή» κατέθεσε
ψήφισμα αλληλεγγύης στους μετανάστες και τους
πρόσφυγες με το οποίο καλούσε το Δήμο να πάρει
έμπρακτες πρωτοβουλίες για την φιλοξενία προ-
σφύγων από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο. 

Όπως ήταν αναμενόμενο οι παρατάξεις που στηρί-
ζονται από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν κατά, αυτό
που δεν ήταν τόσο αναμενόμενο ήταν η απόφαση της
πλειοψηφούσας παράταξης, που στηρίζεται από τον
ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσει κατά, φτάνοντας μάλιστα στο ση-
μείο ο ίδιος ο πρόεδρος να λέει «Θέλετε να μας κα-
τηγορήσουν πως φέρνουμε πρόσφυγες στην πόλη»;
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε τέσσερις δημοτι-
κοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας έκαναν ανταρσία και
ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος και των προσφύγων. 

Τις επόμενες μέρες το θέμα πήρε έκταση και ο
δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος αναγκάστηκε, με
νέα του δημόσια τοποθέτηση, να απολογηθεί για
τη στάση του και να ανασκευάσει. Είναι πράγματι
θετικό το γεγονός ότι υπήρξε αλλαγή στάσης, αλ-
λά έχει δίκιο το «Φυσάει Κόντρα» που σε νέα του
ανακοίνωση καλεί τον δήμαρχό να περάσει από τις
ανακοινώσεις σε έμπρακτες πρωτοβουλίες.

Ναι στους
πρόσφυγες

Ομαφιόζικος εμπρη-
σμός του Θεάτρου

της Ρεματιάς στο Χα-
λάνδρι στις 18 Μάη κα-
τάστρεψε τις βασικές
εγκαταστάσεις του χώ-
ρου που εδώ και χρόνια εξυπηρετεί τις πολι-
τιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του
καλοκαιριού στην πόλη μας.

Μεγάλη η ζημιά κι ακόμη μεγαλύτερος ο
θυμός των κατοίκων που αναγνώρισαν στην
πράξη αυτή ένα ξεδιάντροπο χτύπημα στη
δημοτική αρχή αλλά και στην ίδια τη ζωή
τους. Τα μηνύματα και οι πράξεις συμπαρά-
στασης ήταν άμεσα και μαζικά. Ο κόσμος
κυριολεκτικά «έβαλε πλάτη» και συνέδραμε
τον Δήμο, ώστε μέσα σε λίγες μέρες το θε-
ατράκι ήταν και πάλι έτοιμο!

Η προγραμματισμένη για τις 28 Μάη συ-
ναυλία αλληλεγγύης έγινε τελικά (λόγω κα-
κών καιρικών συνθηκών) στις 3 Ιούνη και
αντανακλούσε αυτή τη διάθεση. Η προσέ-
λευση προς το θέατρο μέσα από τον πεζό-
δρομο της Προφήτη Ηλία έμοιαζε σχεδόν
με διαδήλωση και λίγο πριν την ώρα έναρ-
ξης το θέατρο είχε γεμίσει ασφυκτικά. Πα-
ρολαυτά, ο κόσμος περίμενε αδιαμαρτύρη-
τα ή στρατοπέδευσε στα πλαϊνά της ρεμα-
τιάς από όπου έπαιρνε μια γεύση από τη
συναυλία. Αγωνιστές από το Δήμο συντόνι-

ζαν με ντουντούκες την είσοδο – έξοδο και
το αναπόφευκτο μποτιλιάρισμα στις γειτονι-
κές οδούς.

Στο εσωτερικό επικρατούσε μεγάλη συγκί-
νηση. Μπορεί τα ΜΜΕ να στάθηκαν στην πλει-
άδα των καλλιτεχνών, στην παρουσία προσω-
πικοτήτων της κυβέρνησης και του κοινοβου-
λίου, όμως ο αληθινός πρωταγωνιστής για
μας ήταν οι πάνω από 2000 ανώνυμοι αγωνι-
στές, που ήρθαν και για να δείξουν ότι υπερα-
σπίζονται έμπρακτα τον δημόσιο χώρο και τις
κατακτήσεις τους. «Είμαστε εξοργισμένοι με
τον εμπρησμό, δεν θα αφήσουμε κανέναν να
καταστρέψει τη Ρεματιά!», δήλωναν.

Ο τοπικός πυρήνας του ΣΕΚ και η ΚΕΕΡ-
ΦΑ είχαν οργανωμένη παρουσία με τραπεζά-
κι και βιβλιοπωλείο. Η καμπάνια ήταν εστια-
σμένη γύρω από τη δίκη της Χρυσής Αυγής
και υπήρχε ανταπόκριση από τον κόσμο. Κά-
ποιοι συσχέτισαν την πράξη του εμπρησμού
με τη γενικότερη δράση των φασιστών μέσα
στην κοινωνία. Μαζεύτηκαν πολλές υπογρα-
φές και πουλήθηκαν 16 εφημερίδες.

ΣΕΚ Χαλανδρίου
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Έ
ντονη ήταν η δυσαρέσκεια και οι
διαμαρτυρίες μαθητών και γονιών
για την επιλογή θεμάτων στα μα-

θήματα όλων των κατευθύνσεων στις φε-
τινές πανελλαδικές εξετάσεις, ιδιαίτερα
στα μαθηματικά. Το ζήτημα δεν είναι αν
απλά ήταν δύσκολα ή εύκολα θέματα αλ-
λά ότι αποτελούν επιστέγασμα της λει-
τουργίας του εξετασιοκεντρικού σχολείου
με βασικά χαρακτηριστικά τον ανταγωνι-
σμό, τη βαθμοθηρία και την τυποποίηση
της διδασκαλίας κατακερματισμένων γνώ-
σεων και πληροφοριών. 

Η κλιμάκωση του βαθμού δυσκολίας
των θεμάτων και τα πολλά υποερωτήματα
επιδίωκαν τη συσσώρευση των επιδόσεων
των μαθητών κοντά στη βάση. Ταυτόχρο-
να, την εμπέδωση, και μέσα από την εξε-
ταστική διαδικασία, της λογικής ότι ο μελ-
λοντικός «επιτυχημένος» εργαζόμενος δε
χρειάζεται να σκέφτεται και να έχει άποψη
αλλά είναι αυτός που μπορεί να αντεπε-
ξέλθει σε πιεστικές εντατικοποιημένες
συνθήκες που διαμορφώνονται στο αντα-
γωνιστικό πλαίσιο των επιχειρήσεων. 

Είναι συνέχεια της μνημονιακής πολιτικής
των προηγούμενων κυβερνήσεων, που θέλει
την Παιδεία προσαρμοσμένη στις ανάγκες
της αγοράς και γι’�αυτό στοχεύει στο σχολείο
των «αρίστων». Η κυβέρνηση ακολουθεί την
πολιτική της συνέχειας του κράτους, υποχω-
ρώντας στις πιέσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ, αν-
τί να αλλάξει τον προσανατολισμό του σχο-
λείου και να περιορίσει τα ταξικά κόσκινα
ώστε να ανακουφιστούν χιλιάδες φτωχές οι-
κογένειες που δαπάνησαν μεγάλα ποσά στην
παραπαιδεία, σε συνθήκες κρίσης, για να πε-
ράσουν τα παιδιά τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Εντατικοποίηση
Οι εξεταστικές δοκιμασίες, όποια μορφή

κι αν έχουν και σε οποιαδήποτε βαθμίδα,
δεν συμβάλλουν στη μάθηση αλλά στην εν-
τατικοποίηση. Αποτελούν καταναγκασμό,
γεμίζουν με άγχος τους νέους, και εντεί-
νουν τους ταξικούς φραγμούς σε βάρος
των παιδιών των εργατικών οικογενειών και
των μεταναστών, των παιδιών από φτωχά
κοινωνικά στρώματα και από υποβαθμισμέ-
νες περιοχές των αστικών κέντρων και της
επαρχίας. Οι αδύνατοι μαθητές αποθαρρύ-
νονται και εκδιώκονται από το σχολείο.

Το εκπαιδευτικό κίνημα παλεύει ενάντια
στο σχολείο της αγοράς, της ανισότητας,
των ρατσιστικών διακρίσεων και της ταξικής
επιλογής. Δεν θέλουμε ένα εκπαιδευτικό
σύστημα που απορρίπτει όσους δεν έχουν
να πληρώσουν και κολλάει τη ρετσινιά του
αποτυχημένου στους φτωχότερους. Θέλου-
με μια Δημόσια, Δωρεάν Παιδεία, ανοιχτή
για όλους και σε όλες τις βαθμίδες.

Είναι η ώρα με τους αγώνες μας να πετύ-
χουμε την κατάργηση των πανελλαδικών εξε-
τάσεων και την ελεύθερη πρόσβαση τώρα. 

Ντίνα Γκαρανέ, μέλος ΔΣ  Γ’�ΕΛΜΕ Αθήνας

Κατάργηση των
πανελλαδικών
Ελεύθερη
πρόσβαση τώρα!

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

"Τ
σίπρα, Λαφαζάνη, Τσι-
ρώνη, η υπομονή μας
τελειώνει", έγραφε το

πανό της επιτροπής κατοίκων
Πολυγύρου στη μαζική και με
πολλούς συμβολισμούς συγκέν-
τρωση που πραγματοποιήθηκε
στο σταθμό Αμπελόκηποι του
Μετρό και στη διαδήλωση που
ακολούθησε μέχρι το Υπουργείο
Ανάπτυξης στη Μεσογείων την
Τετάρτη 3/6 ενάντια στην συνεχι-
ζόμενη καταστροφή από την
εξόρυξη χρυσού που συνεχίζεται
στη Χαλκιδική.

Μαζί με τους δεκάδες κατοί-
κους που είχαν κατέβει απ'όλα τα
χωριά της περιοχής βρέθηκαν αλ-
ληλέγγυοι/ες από τις Επιτροπές
Αλληλεγγύης της Αθήνας, εργαζό-
μενοι της ERTopen, φοιτητές με
πανό των συλλόγων τους, η Αν-
τιιμπεριαλιστική Συνεργασία, το
ΣΕΚ με πανό της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης, άλλες συλλογικότητες
της αριστεράς και του αντιεξου-
σιαστικού χώρου, ο ΣΥΡΙΖΑ 7ου
διαμερίσματος, μετανάστες και
μέλη από την ΚΕΕΡΦΑ που μοίρα-
ζαν υλικό για την δίκη της ΧΑ και
το νόμο για την Ιθαγένεια.

“Ο αγώνας των εργαζόμενων
στις Σκουριές έχει γίνει σύμβολο
αντίστασης στα ιδιωτικά συμφέρον-
τα και την καταστροφή του περι-
βάλλοντος. Είναι ένας αγώνας που

τροφοδότησε με την δυναμική του
τις αντιστάσεις απέναντι σε όλες
τις μνημονιακές κυβερνήσεις” τόνι-
σε μιλώντας στην ΕΑ η Ειρήνη Φω-
τέλη από τους αγωνιζόμενους ερ-
γαζόμενους της ERTopen. “Ως ER-
Topen με αιχμή του δόρατος την
EΡΤ-3 στη Θεσσαλονίκη στηρίξαμε
και συνδεθήκαμε με αυτή τη μάχη.
Αναδείξαμε τις φωνές αντίστασης
που προσπαθούσαν να κρύψουν τα
αστικά ΜΜΕ και πήραμε δύναμη
από την αποφασιστικότητα των κα-
τοίκων και των αλληλέγγυων. Σήμε-
ρα η δική μας μάχη κερδίζει ένα
πρώτο στάδιο, όμως ξέρουμε καλά
πως έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να
δικαιωθούμε πλήρως. Δυστυχώς η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει ξε-

χάσει τις υποσχέσεις της και μας
γυρίζει πίσω στους Ταγματάρχες.
Το ίδιο έχει κάνει και με τις Σκου-
ριές. Ξεχνάει τις μάχες όλου αυτού
του κόσμου και επιτρέπει την συνέ-
χιση του καταστροφικού έργου του
Μπόμπολα και της El-Dorado Gold.
Καλούμε όλους τους αγωνιζόμε-
νους στις 11 Ιούνη να ενώσουν τις
φωνές τους μαζί μας!”.

Απογοητευτικές ήταν η συνε-
δρίαση του ΣτΕ και οι συναντήσεις
με κλιμάκια του Υπουργείου Ανά-
πτυξης αφού διαφάνηκε πλήρης
αναβλητικότητα στις αναγκαίες
αποφάσεις για το σταμάτημα των
έργων. Όπως εξήγησαν οι κάτοικοι
σε όλους τους τόνους η καταστρο-
φή που έχει ήδη συντελεστεί είναι

απίστευτα μεγάλη και αν γρήγορα
δεν γίνει κάτι, θα συζητάμε για μη
αναστρέψιμη καταστροφή ενός
από τα πιο αρχαία δάση των Βαλ-
κανίων. "Οι κινητοποιήσεις θα συ-
νεχιστούν. Για εμάς είναι θέμα
ζωής και θανάτου", δήλωσε η κ.
Ζωή, κάτοικος της περιοχής.

«Πρέπει εδώ και τώρα να στα-
ματήσει η λεηλασία της φύσης
από τα συμφέροντα των πολυεθνι-
κών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια
να καταστρέφουμε ούτε μια σπι-
θαμή γης στο όνομα της κερδο-
φορίας του κεφαλαίου», τόνισε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας με την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. 

Kυριάκος Μπάνος

ΣΚΟΥΡΙΕΣ : Όχι στην εξόρυξη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τετάρτη 3/6, οι Σκουριές διαδηλώνουν στην Αθήνα
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Η
επέτειος των εβδομήντα χρόνων
από τη «τελευταία μάχη του
Άρη Βελουχιώτη» (ο τίτλος της

εισήγησης του σ. Δ. Λιβιεράτου στο
Μαρξισμό 2015, βλέπε προηγούμενο
φύλλο της Ε.Α) αξίζει να τιμηθεί από
την Αριστερά και ιδιαίτερα την επανα-
στατική. Αν η λέξη Βάρκιζα έχει γίνει
συνώνυμο της προδοσίας και του ξε-
πουλήματος, η φιγούρα του Άρη συμ-
βολίζει το δρόμο της ρήξης.

Όμως, δεν πρέπει να μείνουμε εκεί.
Η συζήτηση για τη στρατηγική της Αρι-
στεράς σε εκείνη την συγκλονιστική
περίοδο έχει ξανανάψει. Παράδειγμα,
οι κριτικές της σημερινής ηγεσίας του
ΚΚΕ στην πολιτική των λαϊκών μετώ-
πων και του «αντιφασιστικού πολέμου»
στις δεκαετίες του ’30 και του ’40.
Χρειάζεται λοιπόν να συζητήσουμε πο-
λιτικά για τον Βελουχιώτη, την ανταρ-
σία του, τη δύναμή της αλλά και τα
όριά της.

Μια άποψη που έχει διατυπωθεί από
διάφορες πλευρές (πιο ανοιχτά από τον
Γρ. Φαράκο πρώην γ.γ. του ΚΚΕ) είναι
ότι η «απειθαρχία» του Βελουχιώτη ήρ-
θε σε μια στιγμή άκαιρη, όταν όλα είχαν
κριθεί: οι Σύμμαχοι είχαν χωρίσει την
Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής στην συ-
νάντησή τους στην Γιάλτα (Φλεβάρης
1945) και το κίνημα στην Ελλάδα είχε
ηττηθεί τον Δεκέμβρη. Ο κόσμος της
Αριστεράς δεν ήθελε ρήξεις, ήθελε να
πάρει ανάσα. Κι αυτό που χρειαζόταν
ήταν μια «ρεαλιστική» ηγεσία. 

Αυτή η εκτίμηση ήταν και παραμένει
λάθος. Το 1945 τίποτα δεν είχε «τελει-
ώσει» στην Ευρώπη και σε όλο τον κό-
σμο. Ο πόλεμος τέλειωνε, γεννώντας
ένα κύμα ριζοσπαστικοποίησης και
αγώνων. Το που θα έφταναν δεν ήταν
δεδομένο. Στην Ιταλία, την Γαλλία, το
Βέλγιο, η πατριωτική ευφορία που συ-
νόδευε την απελευθέρωση από τη ναζι-
στική κατοχή έδινε τη θέση της στην
συναίσθηση της σκληρής –ταξικής- με-
ταπολεμικής πραγματικότητας. 

Από αυτή την άποψη, ο Δεκέμβρης
του 1944 μπορούσε να είναι το πρώτο
επεισόδιο μιας φωτιάς που θα απλωνό-
ταν στην Ευρώπη. Η ήττα του είχε
πράγματι αρνητικές επιπτώσεις: «μην
την πάθουμε όπως οι Έλληνες σύντρο-
φοι» ήταν το κλισέ των απανταχού «ρε-
αλιστικών» ηγεσιών. Όμως, ούτε στην
Ελλάδα είχαν όλα τελειώσει. Τους μή-
νες που ο Βελουχιώτης περιπλανιόταν
στα βουνά, η Αριστερά άρχιζε να σα-
ρώνει στα συνδικάτα, απεργίες ξεσπού-
σαν, κι η κοινωνική δυσαρέσκεια μεγά-
λωνε. Ούτε η άρχουσα τάξη αισθανό-
ταν σίγουρη, ούτε το κίνημα είχε πει
την τελευταία του λέξη. 

Το δεύτερο στοιχείο που είναι απαραί-
τητο σ’ αυτή τη συζήτηση, είναι ότι ο Βε-
λουχιώτης δεν ήταν μόνος του. Χιλιάδες
αγωνιστές είχαν τις ίδιες επιφυλάξεις,
αντιρρήσεις και διαφωνίες με τη «γραμ-
μή» της ηγεσίας –ένα γνωστό παράδειγ-
μα είναι η θύελλα των αντιδράσεων που
προκάλεσε η υπογραφή του «Εθνικού
Συμβολαίου» του Λιβάνου τον Μάη του
1944. Τον Οκτώβρη του 1944 οι εργάτες
και η νεολαία της Αθήνας υποδέχονταν
το βρετανικό στρατό σαν «απελευθερω-
τή» και έλπιζαν στην κυβέρνηση «εθνι-
κής ενότητας». Ενάμιση μήνα μετά ήταν
στα οδοφράγματα εναντίον τους. 

Aνταρσία
Είναι συνηθισμένο να αποδίδεται η

ανταρσία του Βελουχιώτη στον ανυπό-
τακτο χαρακτήρα του ή σε κάποιες
απροσδιόριστες επαναστατικές ορμές
των «καπετανέων» που εκφράζανε την
αγροτιά και δεν καταλάβαιναν και πολ-
λά από τα μαρξιστικά δόγματα της ηγε-
σίας. 

Καταρχήν αυτή η άποψη υποτιμά τον
Βελουχιώτη σαν πολιτικό πρόσωπο.
Δεν ήταν «αρχηγός των ατάκτων».
Ήταν μέλος και στέλεχος του ΚΚΕ από
τα μέσα της δεκαετίας του ’20. Διαμορ-
φώθηκε πολιτικά από την επικράτηση
του σταλινισμού στο κόμμα και από την
στρατηγική των «λαϊκών μετώπων» και
των «σταδίων» από τα μέσα της δεκαε-
τίας του ’30. 

Αυτό είχε επιπτώσεις που έδωσαν δια-
στάσεις τραγωδίας στην σύγκρουσή του
με την κομματική ηγεσία το 1945. Δεν
διέθετε μια εναλλακτική στρατηγική από
αυτή που οδηγούσε στους συμβιβα-
σμούς. Απέρριπτε τα «δια ταύτα» τους,
όχι τις ρίζες τους. Mόνη εναλλακτική
στρατηγική απέναντι στους αλλεπάλλη-
λους συμβιβασμούς ήταν αυτή που έβα-
ζε στο κέντρο της τους αγώνες της ερ-
γατικής τάξης και την προοπτική της ερ-
γατικής εξουσίας. Αυτή ήταν η στρατη-
γική του Πουλιόπουλου, όχι του Ζαχα-
ριάδη. 

Με αυτό το υπόβαθρο μπορούμε να
εξηγήσουμε την τραγική του πορεία:
αρχικά αποδοχή της Βάρκιζας, με την
υπογραφή του στη διαταγή αποστρά-
τευσης του ΕΛΑΣ και παράδοσης των
όπλων του και αμέσως μετά αποκήρυξή
της. Προσπάθεια να «πείσει» την ηγε-
σία και μετά ρήξη μαζί της –αλλά όχι με
τον Ζαχαριάδη που περίμενε ότι θα τον
δικαιώσει. Η κατάληξη είναι γνωστή.

Ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσου-
με τον Βελουχιώτη είναι να απορρίψου-
με τη στρατηγική της ήττας και τις σύγ-
χρονες εκδοχές της.

Λέανδρος Μπόλαρης

Ο καλύτερος τρόπος 
να τιμήσουμε τον Άρη 
είναι να απορρίψουμε 
τη στρατηγική της ήττας

«Την Τετάρτη 3/6 έγινε η εκδήλωση της Τ.Ε. ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Χανίων στην πλατεία της Σπλάντζιας για το
χρέος με συμμετοχή 80 αγωνιστών, κυρίως της νεο-
λαίας αλλά και από τους χώρους δουλειάς και των κι-
νημάτων. Ομιλητές ήταν ο Γιάννης Κυριακάκης, οικο-
νομολόγος, περιφερειακός σύμβουλος με την Ανυπό-
ταχτη Κρήτη και ο Σεραφείμ Ρίζος, εκπαιδευτικός,
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στα Χανιά.

Ο Γιάννης Κυριακάκης επισήμανε ότι η νέα συμ-
φωνία είναι νέο μνημόνιο, κι ότι ο μόνος δρόμος για
να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο είναι ο δρόμος
της ρήξης. Ο Σεραφείμ Ρίζος με τη σειρά του, πα-
ρατήρησε ότι ο ρόλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι καίριας
σημασίας για την πορεία που θα έχουν οι εξελίξεις
και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσει χωρίς
καμία αναβολή μέσα στον Ιούνιο στη Συνδιάσκεψη
της με σκοπό να εξοπλιστούν τα μέλη της αλλά και
να οργανώσει μαζί με το εργατικό κίνημα τις μάχες
της επόμενης περιόδου», είπε στην ΕΑ ο Ειρηναίος
Μαράκης.

Την Παρασκευή 5/6 έγινε εκδήλωση της Τ.Ε. Άνω
Λιοσίων στο Μενίδι με τίτλο «Ρήξη ή Υποταγή», την
οποία παρακολούθησαν 25 αγωνιστές. «Οι εισηγή-
σεις και οι τοποθετήσεις κινήθηκαν στην αναζήτηση
των πρωτοβουλιών που χρειάζεται να πάρει το δυ-
ναμικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς την κατεύθυνση οικο-
δόμησης αριστερής εργατικής αντιπολίτευσης κα-
θώς και τις δυνατότητες παρέμβασης της Τ.Ε. στο
μέτωπό των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιαίτερα του ΟΛΠ
αλλά και την ανάγκη για αντεπίθεση του εργατικού
κινήματος σε χώρους όπως τα ΕΛΠΕ», σύμφωνα με
την Λίλιαν Μπουρίτη. 

Τη Δευτέρα 8/6 έγινε συνέλευση της Τ.Ε. Ιλίου-
Πετρούπολης-Καματερού-Αγίων Αναργύρων. «Όλοι
οι σύντροφοι αναφέρθηκαν στο πώς διαμορφώνεται
το πολιτικό σκηνικό μετά από πέντε μήνες κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, μπήκαν εικόνες από την παρέμβαση
της τοπικής σε χώρους όπως το Gamato, την Auto-
tech και τα ΕΛΠΕ. 

Συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να υποστηρί-
ξουμε τοπικά ζητήματα ελεύθερων χώρων που απει-
λούνται με ιδιωτικοποιήσεις όπως το Πάρκο Τρίτση
και το Πάρκο Αγίων Αναργύρων. Όλοι σχεδόν οι
σύντροφοι μίλησαν για την ανάγκη έναρξης των δια-
δικασιών της Συνδιάσκεψης αλλά και της ενεργοποί-
ησης του δυναμικού της Τοπικής μας στην εξωστρε-
φή δράση και την ενίσχυση των αγώνων σε όλα τα
επίπεδα, για να γίνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ η κινητήρια δύνα-
μη των εργατών ενάντια σε νέα και παλιά Μνημόνια.
Καταλήξαμε ότι τις επόμενες μέρες θα γραφτεί και
θα μοιραστεί προκήρυξη ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση του ΟΛΠ συνδέοντάς το με τα ΕΛΠΕ αλλά και
με την κινητοποίηση στην επόμενη ημέρα της δίκης
της Χ.Α. στις 22/6», μας είπε η Κατερίνα Πατρικίου. 

Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της
Τ.Ε. Αγίας Παρασκευής-Χολαργού-Παπάγου. «Ο
πρώτος ομιλητής, Γιάννης Σηφακάκης επικεντρώθη-
κε στο πως η εργατική τάξη μπορεί να επιβάλει τις
λύσεις της με το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, ενώ
τόνισε πως η 3η Συνδιάσκεψη θα έχει καθοριστική
σημασία στη διαδικασία αυτη. Στη συνέχεια μίλησε
ο Παναγιώτης Μαυροειδής από το ΠΣΟ, και εξήγη-
σε πόσο κρίσιμο είναι να μην εφαρμοστεί η νέα συμ-
φωνία. Η Μαίρη Καρασταμάτη, μέλος της δημοτι-
κής κίνησης Φυσάει Κόντρα στην Αγία Παρασκευή,
επικεντρώθηκε περισσότερο στις επιπτώσεις της οι-
κονομικής κρίσης στους ανθρώπους και στην επίθε-
ση που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι και η νεολαία.
Ο τελευταίος ομιλητής, Δημήτρης Τζαμουράνης
από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, υποστήριξε
ότι η εργατική τάξη πρέπει και μπορεί να μπλοκάρει
τη νέα συμφωνία αλλά μπορεί να κάνει πράξη την
ρήξη με τους καπιταλιστές. 

Από τις τοποθετήσεις, ξεχώρισαν αυτή του Γαβρί-
λου Κασιμάτη, γραμματέα της ΠΟΣΠΕΡΤ και του
Κώστα Παπαδάκη, από τους δικηγόρους της Πολιτι-
κής Αγωγής του Αντιφασιστικού Κινήματος», μας
δήλωσε ο Οδυσσέας Κατσούλης.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Οργανώνουμε την αντίσταση
Την ώρα που η Εργατική Αλλη-

λεγγύη πήγαινε προς το τυπο-
γραφείο βρισκόταν σε συνεδρία-
ση η Κεντρική Συντονιστική Επι-
τροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  Οι προτά-
σεις από την πλευρά του ΣΕΚ
ήταν οι εξής:

Να αποφασιστεί η οριστική
ημερομηνία διεξαγωγής της 3ης
Συνδιάσκεψη που, με ευθύνη της
πλειοψηφίας της ΚΣΕ, έχει καθυ-
στερήσει δραματικά.   

Την Παρασκευή 19 Ιούνη, να
πραγματοποιηθεί η διαδήλωση,
σαν επόμενος σταθμός μετά τις
11Ιούνη με κλιμάκωση των κινη-
τοποιήσεων ενάντια στην υπο-
γραφή νέας συμφωνίας και απεύ-
θυνση σε σωματεία, φοιτητικούς
συλλόγους και οργανώσεις της
Αριστεράς. 

Το Σάββατο 20 Ιούνη, να οργα-
νωθεί μονοήμερο εκδηλώσεων
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με δύο συζητή-
σεις: «Το εργατικό κίνημα ενάντια
σε παλιά και νέα Μνημόνια» και
«Υπάρχει εναλλακτική στους εκ-
βιασμούς και τους συμβιβα-

σμούς; το μεταβατικό αντικαπιτα-
λιστικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ».

Την Κυριακή 21/6 να συνεδριά-
σει το ΠΣΟ όπου θα παρουσια-
στούν οι εισηγήσεις για την 3η
Συνδιάσκεψη και θα ξεκινήσει ο
προσυνεδριακός διάλογος. 

Στο μεταξύ σε μια σειρά από το-

πικές Επιτροπές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
πραγματοποιούνται  εκδηλώσεις
και συνελεύσεις, με πλούσια συζή-
τηση πάνω στις εμπειρίες των μη-
νών που ακολούθησαν μετά τις
εκλογές και την ανάγκη στήριξης
των αγώνων και την ανάδειξη της
αντικαπιταλιστικής εναλλακτικής. 

Τοπικές εκδηλώσεις
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Μαρξισμός, ανθρώπινη φύση και καταπίεση
Ομιλητής: Φώτης Ταμπακόπουλος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Χρώματα 8μμ
Ο Λένιν σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Στέκι (Ρήγα Φεραίου) 8.30μμ
Η επανάσταση της πόλης, η πάλη στην αρ-
χιτεκτονική και στους δημόσιους χώρους
Ομιλητής: Έλλιοτ Κουμπής
ΠΕΜΠΤΗ 18/6 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Τριώτα 
(Μετρό Αγ.Αντώνιος) 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΠΕΜΠΤΗ 18/6 καφέ Τριώτα 
(Μετρό Αγ.Αντώνιος) 7μμ
Χιλή 1972-73
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολογά

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7.30μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Δεν Ξέρω 6.30μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Επανάσταση 
και αντεπανάσταση στην Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Ρίτα Τσάτσιου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η Διαρκής Επανάσταση
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Καπιταλισμός και καταπίεση
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και η
άνοιξη των λαών – 1848
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σάκαλη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Πέρα από τους «έντιμους συμβιβασμούς»

Ομιλητής: Μάριος Θωμαϊδης
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Το «μπούλινγκ» και η εκπαίδευση στα
χρόνια των μνημονίων
Ομιλήτριες: Κατερίνα Ζήκα, Ράνια
Βέλλα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Blue 7μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία
Ομιλητής: Γιώργος Παπαχατζάκης
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Αλλοτρίωση και εκμετάλλευση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Gay Pride στην Κρήτη – ομοφυλοφιλία
και καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Gay Pride στην Κρήτη – ομοφυλοφιλία
και καπιταλισμός
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Ποέτα 7μμ
Η Μέση Ανατολή σήμερα
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η Μέση Ανατολή σήμερα
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Αποστόλης Καμπουρίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Είναι το Ισλάμ σκοταδιστικό;
Ομιλητης: Κώστας Τορπουζίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Η Μέση Ανατολή σήμερα
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Όαση 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Ιγνάτης Στέκας
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Όαση 7μμ
Κρίση χρέους, έτος οκτώ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Munches 7μμ
70 χρόνια από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Munches 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;

Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Πνευματικό Κέντρο 7.30μμ
Αλλοτρίωση και εκμετάλλευση
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Πνευματικό Κέντρο 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία 
(βιβλιοπαρουσίαση)
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ. Νικόλαος) 7μμ
Η μάχη της ΕΡΤ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Φούρνος 
(Γκράβα) 7.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Happening 
(Φωκίωνος Νέγρη 44 & Ζακύνθου) 7.30μμ
Επανάσταση
και αντεπανάσταση στην Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου
ΠΕΜΠΤΗ 18/6 Πολιτιστικό Κέντρο (Κα-
λογερά 18) 7μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση 
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
(βιβλιοπαρουσίαση)
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Κούνια 7.30μμ
Η τελευταία μάχη του Άρη Βελουχιώτη
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λαγωνικού

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Η μάχη της ΕΡΤ
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Επανάσταση
και αντεπανάσταση στην Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος & Τριπόλεως) 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος & Τριπόλεως) 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Σωτήρης Τσότρας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Η Μέση Ανατολή – Αντίσταση 
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
(βιβλιοπαρουσίαση)
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ 1968 
(Αγ. Πάντων και Θησέως – στοά) 7μμ

Επανάσταση
και αντεπανάσταση στην Αίγυπτο

Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος
ΠΕΜΠΤΗ 18/6 καφέ 1968 
(Αγ. Πάντων και Θησέως – στοά) 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Μαρία Μαλέσκου

 ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Θόλος 5.30μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ ορ., 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΠΕΜΠΤΗ 18/6 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Διονυσία Φωτιάδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΠΕΜΠΤΗ 18/6 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Τσίου 6.30μμ 
Ομοφυλοφιλία, σεξουαλικότητα και η
πάλη για την απελευθέρωση 
Ομιλητής: Νίκος Σπανουδάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Λα Μπρασερί 6.30μμ
Ενιαία ή Λαϊκά μέτωπα;
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Στέκι πολιτιστικών 
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6 καφέ Γρηγόρης 
(πλ. Ηρώων) 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Γιώργος Καράμπελας
ΠΕΜΠΤΗ 18/6 καφέ Γρηγόρης 
(πλ. Ηρώων) 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Γιώργος Κορογόνας

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Κόμμα και τάξη, 
η διαλεκτική της επανάστασης
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Εθνικισμός και ιστορία

Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η Μέση Ανατολή σήμερα
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6 καφέ Quiz 7μμ
Αλλοτρίωση και εκμετάλλευση
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6 καφέ Μαγαζί 6μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Χρήστος Καψογεώργος
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/6 καφέ Μαγαζί 6μμ
Επανάσταση
και αντεπανάσταση στην Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Έλενα Κοπαλα
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6 καφέ Μαγαζί 6μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση 
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
(βιβλιοπαρουσίαση)
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 πάρκο Κονίστρα 
(Δημοφώντος και Κυμαίων) 7μμ
Επανάσταση
και αντεπανάσταση στην Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 καφέ της Θεσσαλονίκης
7.30μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Κάρλ Μαρξ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 Στέκι Ρήξης και Ανατρο-
πής 8.30μμ
Η τελευταία μάχη του Άρη Βελουχιώτη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η 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 εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

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

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι 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 πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -
στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -
σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/6
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.15πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ 
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΒ Βασιλόπουλος 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6μμ 
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρ.Μικράς Ασίας 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11.30πμ Everest
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ  
ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ 
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ. Γαρδένια 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11.30πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα
11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 11.30πμ
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σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Λέσχη Αμπάριζα (Άνω
Γλυφάδα – Ελ. Ανθρώπου 99) 7.30μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Πολυτεχνείο 8μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΤΑΥΡΟΥ – 

ΘΗΣΕΙΟΥ – ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ – ΝΕΟΥ

ΚΟΣΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Συζήτηση: Πώς θα ανατρέψουμε τα
παλιά και νέα μνημόνια – Η πρόταση
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

Εκδηλώσεις -Συνελεύσεις
ΑΝΤΑΡΣΥΑ



«Α
πό το σαν Ντιέγκο ως το Μέιν σε
κάθε ορυχείο και εργοστάσιο, εκεί
που οι εργάτες παλεύουν για τα δι-

καιώματά τους, εκεί θα βρεις τον Τζο Χιλ» λέει
το ομώνυμο τραγούδι που γράφτηκε την δε-
καετία του ’30, όταν οι ΗΠΑ συγκλονίζονταν
από τις μεγάλες απεργίες και καταλήψεις ερ-
γοστασίων και τραγουδήθηκε ξανά από το
Γούντστοκ την δεκαετία του ’60 μέχρι το «Oc-
cupy» έξω από τη Γουόλ Στριτ το 2011.         

O Τζο Χιλ, που εκτελέστηκε το 1915 για ένα
φόνο που δεν έκανε ποτέ, ήταν μετανάστης,
εργάτης, τραγουδοποιός, μέλος του συνδικά-
του «Industrial Workers of the World» (IWW),
των «Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου» που
για 15 χρόνια ανάμεσα στο 1905-1920 συντά-
ραξαν τις ΗΠΑ και η φήμη τους συνέχισε να
ταξιδεύει στο χώρο και το χρόνο. 

Στο ιδρυτικό συνέδριό του στο Σικάγο το
1905, συμμετείχαν δεκάδες εργατικές οργα-
νώσεις, με μεγαλύτερη τη Δυτική Ομοσπονδία
των Εργατών Ορυχείων, σοσιαλιστές, αναρχι-
κοί. Όπως είπε στην ομιλία του ο πρόεδρός
του Μπιλ Χέιγουντ: "Είμαστε εδώ για να δημι-
ουργήσουμε ένα εργατικό κίνημα που θα έχει
σαν στόχο την απελευθέρωση της εργατικής
τάξης από τη δουλεία του καπιταλισμού". Η
Λούση Πάρσονς, (με μαύρη, μεξικάνικη και ιν-
διάνικη καταγωγή) αναφερόμενη στην επανά-
σταση του 1905 στη Ρωσία, ζήτησε από τους
αντιπροσώπους να "γυρίσουν το βλέμμα στη
Ρωσία και να πάρουν κουράγιο από το γεγο-
νός ότι αυτή η μάχη είναι ο μεγαλύτερος φό-
βος για τους καπιταλιστές σε όλο τον κόσμο". 

Στις ΗΠΑ, ήδη το εργατικό κίνημα είχε πάνω
από 3 δεκαετίες σκληρών αγώνων. Η μεγάλη
αυθόρμητη απεργία στους σιδηροδρόμους το
1877 και ο αγώνας των εργατών του Σικάγο
για το 8ωρο (που οδήγησε στην καθιέρωση
της Πρωτομαγιάς σαν παγκόσμια μέρα των
εργατών) το 1886, σημάδεψαν το τέλος του
εμφυλίου πολέμου. Το 1894, οργανωμένοι πια,
260.000 σιδηροδρομικοί κατέβηκαν σε απερ-
γία σε 27 πολιτείες, υπό την καθοδήγηση της
Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών
(ΑRU) και του Γιουτζίν Ντεμπς, μετέπειτα πρω-
τεργάτη των ΙWW και ηγέτη του Σοσιαλιστικού
Κόμματος. 

Ήδη, από το 1886 είχε ιδρυθεί η πρώτη πα-
νεθνική «Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργατών»
(AFL) που οργάνωνε τα συνδικάτα με βάση το
επάγγελμα. Από την AFL ήταν αποκλεισμένοι
όλοι οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι γυναίκες, οι
μαύροι και οι κατά εκατομμύρια νεόφερτοι με-
τανάστες από όλη την Ευρώπη και την Ασία. 

Η δημιουργία του IWW, των «γουόμπλις»,
όπως ήταν γνωστά τα μέλη και οι υποστηρι-
κτές του, ήρθε να καλύψει το τεράστιο κενό
που άφηνε η συντεχνιακή και συχνά ρατσιστι-
κή πολιτική του AFL, ανοίγοντας τις πόρτες
του στους μαύρους, τους μετανάστες και τις
γυναίκες εργάτριες. Στα τέλη του 1912 οι IWW
εξέδιδαν 13 εφημερίδες σε διαφορετικές
γλώσσες. Το σύνθημά τους ήταν: "Δεν υπάρχει
φυλή, θρησκεία, χρώμα". 

Οι απεργίες που οργάνωσαν οι γουόμπλις
χτύπησαν στην καρδιά του ανερχόμενου αμε-
ρικάνικου καπιταλισμού που έχτιζε τότε την
παντοδυναμία του πάνω στην πιο άγρια εκμε-
τάλλευση: Το 1909, στην αυτοκινητοβιομηχα-
νία της Πενσιλβάνια όπου μετά από 45 μέρες
απεργίας και 13 νεκρούς, στο τέλος νίκησαν.
Το 1914 στα ορυχεία του Κολοράντο με 14 μή-
νες απεργία που σημαδεύτηκε από τη σφαγή
του Λάντλοου έχοντας ανάμεσα στους ηγέτες

της τον κρητικό Λούι Τίκκα. Στην απεργία
διαρκείας, από το Γενάρη ως το Μάρτη του
1912, στο εργοστάσιο υφαντουργίας του
Λόρενς όπου συμμετείχαν 23.000 απεργοί,
κυρίως γυναίκες που μιλούσαν 45 διαφορε-
τικές γλώσσες! 

Απεργιακές φρουρές

Στο Λόρενς, η οργάνωση από τα κάτω ήταν
φοβερή. Η απεργιακή επιτροπή καθιέρωσε κι-
νούμενες απεργιακές φρουρές με αλυσίδες
γύρω από ολόκληρες γειτονιές για να αποτρέ-
ψουν τους απεργοσπάστες. Διαφορετικές
εθνικές ομάδες οργάνωναν κουζίνες και συσ-
σίτια, τη διανομή τροφίμων και υγειονομική πε-
ρίθαλψη. Χρήματα έφταναν από εργάτες από
κάθε γωνιά των ΗΠΑ. Το σύνθημα της απερ-
γίας "Θέλουμε ψωμί και τριαντάφυλλα" πέρασε
στην ιστορία. Πέτυχαν αύξηση μισθών αλλά
και μελών καθώς στο τέλος της απεργίας στο
Λόρενς από 300 μέλη οι Γουόμπλις είχαν ξεπε-
ράσει τις 10.000.

Οι IWW ήταν διεθνιστές. Ο Χάουαρντ Ζιν
στην «Λαϊκή ιστορία των ΗΠΑ» μεταφέρει την
ομιλία ενός μέλους τους στο ξέσπασμα του Α’
Παγκόσμιου Πόλεμου: "Με ρωτάτε γιατί οι
IWW δεν είναι πατριώτες των ΗΠΑ. Αν ήσα-
σταν ένας άστεγος χωρίς καν μία κουβέρτα,
αν είχες αφήσει σύζυγο και παιδιά για να βρεις
δουλειά στα δυτικά και δεν μπόρεσες ποτέ να
τους ξαναβρείς, αν η δουλειά σου δεν σου
επέτρεπε ποτέ να μείνεις τόσο σε ένα μέρος
ώστε να αποκτήσεις δικαίωμα ψήφου, αν κοι-
μόσουν σε μία άθλια παράγκα, αν οι μπάτσοι
έκαναν σκοποβολή πάνω σου έτσι για πλάκα,
αν τα αφεντικά χαμήλωναν το μισθό σου όπο-
τε τους περνούσε από το χέρι …τότε πώς στο
διάολο να είσαι πατριώτης;" Επίσης, το Σοσια-
λιστικό Κόμμα, (που στις εκλογές το 1912 και
του 1920 είχε ξεπεράσει 900.000 ψήφους)
έκανε ανοιχτή αντιπολεμική καμπάνια και ο
Ντεμπς, που ανήκε στην αριστερή επαναστατι-
κή του πτέρυγα, φυλακίστηκε. 

Η Οκτωβριανή επανάσταση του 1917 στη
Ρωσία και οι επαναστάσεις που ακολούθησαν
σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης ταρα-
κούνησαν και την άρχουσα τάξη στις ΗΠΑ: Η
5νθήμερη γενική απεργία που παρέλυσε το

Σιατλ
το χειμώνα του1919 ήταν ένα μήνυμα, αν σκε-
φτεί κανείς τα πολιτικά προχωρήματα ότι οι λι-
μενεργάτες της πόλης μποϋκόταραν τα πλοία
που μετέφεραν όπλα για τους «Λευκούς» που
πολεμούσαν τη ρώσικη επανάσταση. Το ΙWW
και η αριστερή πτέρυγα του Σοσιαλιστικού
Κόμματος είχαν προσκληθεί στην ιδρυτική συ-
νάντηση της 3ης Διεθνούς το Μάρτιο, ενώ η
ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος των
ΗΠΑ την ίδια χρονιά ήταν ένα άλλο «ανησυχη-
τικό» μήνυμα.

Η αμερικάνικη άρχουσα τάξη επιτέθηκε χρη-
σιμοποιώντας άγρια κρατική καταστολή με
επιδρομές σε γραφεία, κύματα συλλήψεων και
φυλακίσεων, δολοφονίες. Η ανελέητη καμπά-
νια τρόμου ενάντια στην «Κόκκινη Απειλή» στις
αρχές του ’20 τσάκισε το IWW. Αλλά η παρά-
δοσή του ακόμα μπολιάζει τους αγώνες της
εργατικής τάξης.             

Το ρεύμα του Συνδικαλισμού

Η ίδρυση των Βιομηχανικών Εργατών του
Κόσμου στις ΗΠΑ ήταν κομμάτι του ευρύτε-
ρου ρεύματος του «συνδικαλισμού», που εμ-
φανίστηκε, με διαφορετικά χαρακτηριστικά κα-
τά περίπτωση, μέσα στο εργατικό κίνημα σε
μια σειρά από χώρες, όπως η Ισπανία, η Γαλ-
λία και η Ιταλία, τις πρώτες δύο δεκαετίες του
20ου αιώνα. 

Ηρθε σαν απάντηση στη συνειδητή απροθυ-
μία των τότε «επίσημων» γραφειοκρατικών
συνδικάτων να οργανώσουν την εργατική τάξη
απέναντι στην άγρια εκμετάλλευση των καπι-
ταλιστών αλλά και στην δεξιά στροφή των δια-
φόρων Σοσιαλιστικών Κομμάτων προς τη με-
ταρρύθμιση.

Τα πιο πολλά από τα νέα αυτά συνδικάτα, με
πρωτεργάτες επαναστάτες, έβαζαν στόχο την
ανατροπή του καπιταλισμού που πέρναγε μέ-
σα από τους χώρους δουλειάς. «Με το να ορ-

γανωνόμαστε στους χώρους δουλει-
άς δημιουργούμε το οικοδό-
μημα της νέας κοινωνίας μέ-
σα στο καβούκι της παλιάς»
υποστήριζαν οι Γουόμπλις
λέγοντας με άλλο τρόπο τα
λόγια της Ρόζας, ότι «εκεί
που σφυρηλατούνται οι αλυ-
σίδες της εκμετάλευσης, εκεί
θα σπάσουν».

Ηταν μια πολύτιμη συμβολή
στην εργατική έκρηξη (που
ακολούθησε το τέλος του Α’
Παγκόσμιου Πόλεμου) ότι πέ-
τυχαν να κάνουν πλατιά απο-
δεκτή μέσα στην εργατική τά-
ξη την ιδέα της αυτό-οργάνω-
σής της μέσα στους χώρους
δουλειάς σαν το κύτταρο της
νέας κοινωνίας ενώ ταυτόχρο-
να, (τουλάχιστον στην περίπτω-
ση των Γουόμπλις), οργάνωναν
τις μάχες για το σήμερα.

Όμως η ιδέα ότι το εργαλείο
για την ανατροπή θα ήταν τα
«επαναστατικά» συνδικάτα είχε
εγγενείς αδυναμίες και αντιφά-
σεις. Η άρνηση, πολλές φορές,
της συνεργασίας με κομμάτια
της εργατικής τάξης που παρέ-
μεναν στα «μη επαναστατικά»
συνδικάτα, σήμανε έλλειψη ενό-
τητας και εν τέλει αποδυνάμωση
πάνω σε κρίσιμα ζητήματα, όπως
η νίκη μιας μεγάλης απεργίας ή

ακόμα χειρότερα η επιβίωση απέναντι στην κα-
ταστολή του κράτους.

Οι μπολσεβίκοι ασκούσαν κριτική σε αυτή την
τακτική, υποστηρίζοντας ότι οι επαναστάτες ερ-
γάτες οφείλουν να παλεύουν μαζί με τους ρε-
φορμιστές στο συνδικάτο, χρησιμοποιώντας το
από τη μια σαν ένα εργαλείο διεκδίκησης για
καλυτέρευση της εργασίας και της ζωής τους
(που δημιουργεί αυτοπεποίθηση στην τάξη), και
από την άλλη σαν μια ευκαιρία πολιτικής ζύμω-
σης που θα κέρδιζε υπομονετικά την πλειοψη-
φία στην πλευρά της επανάστασης. 

Αντίθετα, η οργάνωση όλων, ακόμα και των
πιο συντηρητικών πολιτικά εργατών, σε «επα-
ναστατικά» συνδικάτα κατέληγε σε καρικατού-
ρα όταν η επαναστατική πρωτοπορία (ιδιαίτε-
ρα σε περιόδους ύφεσης ή ήττας του κινήμα-
τος) είτε μετατρεπόταν σε στρατηγούς χωρίς
στρατό είτε προσαρμοζόταν (ό, τι και να έλεγε
στα λόγια) στο μέσο όρο. 

Οι μπολσεβίκοι θεωρούσαν και αυτοί ότι η
επαναστατική πρωτοπορία της εργατικής τά-
ξης πρέπει να έχει ξεχωριστή οργάνωση, αλλά
αυτή δεν είναι το συνδικάτο, είναι το επανα-
στατικό κόμμα σε ρόλο πολιορκητικού κριού
στα χέρια της εργατικής τάξης για να φτάσει η
επανάσταση στη νίκη. Πίστευαν τέλος ότι αυτό
δεν πρόκειται να συμβεί -ακόμα και αν η εργα-
τική τάξη πάρει τον έλεγχο των εργοστασίων
και των χώρων δουλειάς και φτιάξει τα δικά
της συμβούλια- αν δεν ανατρέψει το αστικό
κράτος το βασικό εργαλείο καταπίεσης των
καπιταλιστών και το αντικαταστήσει με το δικό
της εργατικό κράτος.

Η πετυχημένη δοκιμή στην πράξη αυτού του
τρόπου στην Οκτωβριανή Επανάσταση, κέρδι-
σε πολλούς από τους επαναστάτες συνδικαλι-
στές στα κομμουνιστικά κόμματα που άρχισαν
να γεννιούνται εκείνη την εποχή. 

Γιώργος Πίττας
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«Τ
ο Κεφάλαιο» είναι ο τίτλος του διά-
σημου βιβλίου του Μαρξ, και αντηχεί
στο βιβλίο «Το Κεφάλαιο στον 21ο

αιώνα», του Τομά Πικετί, ενός διάσημου συμ-
βατικού Γάλλου οικονομολόγου, αλλά θα πρέ-
πει να θυμόμαστε πάντα και τον υπότιτλο στο
βιβλίο του Μαρξ, «μια κριτική στην πολιτική οι-
κονομία». 

Όλα τα σημαντικά βιβλία του Μαρξ από τα μέ-
σα του 1840 και μετά έχουν σαν υπότιτλο την
κριτική στην πολιτική οικονομία. Η κριτική αυτή
έχει δύο διαστάσεις, από τη μια πλευρά κριτικά-
ρει τις αρχές και τις αντιλήψεις των προγενέ-
στερων οικονομολόγων, ιδιαίτερα του Άνταμ
Σμιθ και του Ντέιβιντ Ρικάρντο, αλλά ταυτόχρο-
να μέσα από την κριτική μας δίνει και μια ανάλυ-
ση για το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, για το
οποίο οι προηγούμενοι θεωρητικοί που αναφέ-
ραμε μας δίνουν μόνο αποσπασματικές όψεις.
Έτσι λοιπόν ο Μαρξ προσεγγίζει το κεφάλαιο
όχι σαν συμβατικός οικονομολόγος, αλλά από
τη σκοπιά της επαναστατικής του ανατροπής.
Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι αστοί οικο-
νομολόγοι δεν θέλουν να αναφέρονται σε αυτό. 

Μακρά Ύφεση
Μερικές φορές, όμως η ίδια η πραγματικότητα

αποκαλύπτει την τυφλή αυτή όψη που δεν μας
δίνουν για το παγκόσμιο σύστημα. Αυτή τη στιγ-
μή κυκλοφορεί ανάμεσα στους αστούς οικονο-
μολόγους, ο όρος «μακρά ύφεση». Και δεν εννο-
ούν ότι είναι μια σκληρή κρίση, όπως τη δεκαετία
του ’30, αλλά ότι η ανάκαμψη από αυτή την κρί-
ση είναι πολύ αδύναμη. Το χειρότερο μέρος της
κρίσης αυτής άλλωστε συνεχίζεται στην Ελλάδα.

Στην Αμερική, την Αγγλία και τη δυτική Ευ-
ρώπη βλέπουμε κάποια ανάκαμψη, είναι όμως
ιδιαίτερα αργή και ασθενική. Το γεγονός αυτό,
έχει οδηγήσει τους αστούς οικονομολόγους να
αναρωτιούνται αν υπάρχει κάποιο βαθύτερο αί-
τιο μέσα στο καπιταλισμό το οποίο είναι υπεύ-
θυνο για αυτή την κατάσταση. Αυτή ακριβώς
είναι η συζήτηση που ξαναφέρνει τον Μαρξ
στην επικαιρότητα. 

Η θεωρία του Μαρξ για τον καπιταλισμό,
μας επιτρέπει να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν
αυτές οι μακρόσυρτες κρίσεις. Σύμφωνα με
την αστική πολιτική οικονομία το κεφάλαιο εί-
ναι υλικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ένα
εργοστάσιο, ένα μηχάνημα, ένα αυτοκίνητο, ή
οτιδήποτε έχει υλική υπόσταση. Η ίδια άποψη
υπάρχει και στο βιβλίο του Πικετί, που προ-
σπαθεί να ασκήσει κριτική στον καπιταλισμό.
Αυτή η αντίληψη για το κεφάλαιο είναι από
προβληματική έως ασυνάρτητη. Σύμφωνα με
αυτή την αντίληψη, η πιο σημαντική μορφή
του κεφαλαίου είναι η τεχνολογία, αφού λοι-
πόν, η τεχνολογία ισοδυναμεί με κεφάλαιο και
αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την τε-
χνολογία, τότε δεν μπορούμε να ζήσουμε χω-
ρίς το κεφάλαιο. 

Ο Μάρξ επιτέθηκε σε αυτή την ιδέα, ότι δηλα-
δή, το κεφάλαιο είναι η τεχνολογική μορφή που
αυτό παίρνει. Η αντίληψη του Μαρξ για το κεφά-
λαιο είναι ριζικά διαφορετική, για το Μαρξ, το
κεφάλαιο είναι κυρίως κοινωνική σχέση, μια αν-
ταγωνιστική κοινωνική σχέση που στηρίζεται πά-
νω στην ταξική εκμετάλλευση. Μια από τις βασι-
κές διακρίσεις που κάνει ο Μαρξ είναι ανάμεσα
στις σχέσεις παραγωγής και τις δυνάμεις παρα-

γωγής. Οι δυνάμεις παραγωγής περιλαμβάνουν
τα υλικά μέσα, όπως για παράδειγμα, την τεχνο-
λογία. Οι σχέσεις παραγωγής, είναι οι σχέσεις
οικονομικής εξουσίας μέσα από τις οποίες αξιο-
ποιούνται οι δυνάμεις παραγωγής. Αυτές οι σχέ-
σεις εξουσίας σε κάθε ταξική κοινωνία και ειδικά
στον καπιταλισμό είναι σχέσεις ταξικής εκμετάλ-
λευσης. Για αυτό είναι σημαντικό να αντιλαμβα-
νόμαστε το κεφάλαιο ως κοινωνική σχέση. Γιατί
πολύ απλά, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κρα-
τήσουμε την τεχνολογία χωρίς να είμαστε υπο-
χρεωμένοι να κρατήσουμε την εκμετάλλευση. 

Ας εξετάσουμε πιο προσεκτικά την ιδέα ότι
το κεφάλαιο είναι κοινωνική σχέση, η πρώτη
διάστασή της είναι αυτό που ονομάζεται ορι-
ζόντια σχέση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την
εργασία κι έχει να κάνει με την ιδιότητα του
κεφαλαίου να εξαπλώνεται. Καπιταλιστής είναι
ο «τυχερός» εκείνος άνθρωπος που μπορεί να
ξεκινήσει με ένα μικρό κομπόδεμα και να το
αυξήσει. Ο Μαρξ αναρωτιέται από πού προέρ-
χεται η επέκταση αυτή και η απάντηση που δί-
νει είναι η εκμετάλλευση. Οι εργάτες το μόνο
που έχουν να πουλήσουν για να επιβιώσουν εί-
ναι η εργατική τους δύναμη, δηλαδή η δυνατό-
τητά τους να εργάζονται για κάποιον άλλο, κι
αυτό οδηγεί τελικά στην εκμετάλλευση τους
από την κοινωνική σχέση του κεφαλαίου. Στην
ίδια την διαδικασία παραγωγής, οι εργάτες
παράγουν αξία μεγαλύτερη από αυτή που
πληρώνονται (με την μορφή του μισθού). Η
αξία αυτή είναι και η πραγματική πηγή της

επέκτασης του κεφαλαίου. 

Η δεύτερη διάσταση του κεφαλαίου ως κοι-
νωνική σχέση, είναι η οριζόντια σχέση μεταξύ
διαφορετικών κεφαλαίων. Είναι αυτό που ο
Μαρξ λέει, ότι το κεφάλαιο υπάρχει μόνο με
την μορφή πολλών κεφαλαίων. Η τάξη των κα-
πιταλιστών δεν είναι ενιαία, είναι εσωτερικά δι-
αιρεμένη. Υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα
στους εργάτες, αλλά υπάρχει και ανάμεσα

στους καπιταλιστές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει
ένας διαρκής αγώνας δρόμου για το ποιος κα-
πιταλιστής θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι
του κέρδους από το σύνολο της υπεραξίας
που παράγουν οι εργάτες. Είναι «εχθροί αδελ-
φοί» όπως το θέτει ο Μαρξ. 

Η πιο σημαντική μορφή του κεφαλαίου ως
κοινωνική σχέση είναι ο ανταγωνισμός ανάμε-
σα στην εργατική τάξη και τους καπιταλιστές.
Ο Μαρξ λέει ότι όταν υπάρχει απειλή από την
πλευρά των εργατών οι καπιταλιστές ενώνον-
ται σαν μια γροθιά. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα
στον ανταγωνισμό και την εκμετάλλευση κα-
θώς και η δυναμική που δημιουργούν, είναι αυ-
τό που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τον κα-
πιταλισμό. 

Συσσώρευση
Μια άλλη πολύ σημαντική ιδέα στο έργο του

Μαρξ είναι η συσσώρευση. Ο καπιταλισμός εί-
ναι διαφορετικός σε σχέση με όλα τα προηγού-
μενα ταξικά συστήματα. Οι παλιότερες άρχου-
σες τάξεις, κατανάλωναν ό,τι μπορούσαν να
αρπάξουν από τους δουλοπάροικους ή τους
σκλάβους. Οι καπιταλιστές, αντίθετα, κατανα-
λώνουν μόνο ένα κομμάτι από αυτά που υπε-
ξαιρούν. Το μεγαλύτερο κομμάτι του κέρδους
τους το χρησιμοποιούν για να το επενδύσουν
και πάλι στην παραγωγή. 

Ένας καπιταλιστής που θα αποφάσιζε να
μην επενδύσει, θα βρεθεί να παράγει με πολύ
ακριβότερο τρόπο από ότι οι ανταγωνιστές του
και τελικά θα χρεωκοπήσει. Ο Μαρξ λέει ότι η
συσσώρευση είναι αυτό που αναγκάζει το κε-
φάλαιο να συμπεριφέρεται ως τέτοιο. Ο αντα-
γωνισμός σπρώχνει όλους τους καπιταλιστές
να επενδύουν και αυτό οδηγεί συνολικά την οι-
κονομία στην ανάπτυξη και τον καπιταλισμό
στη δυναμική που παρουσιάζει ως σύστημα.
Γιατί ο καπιταλισμός αναπτύσσει τις παραγωγι-
κές δυνάμεις μέσα στο πλαίσιο των ανταγωνι-

στικών παραγωγικών σχέσεων. Και αυτό δημι-
ουργεί αυτό που ο Μαρξ ονομάζει «πτωτική τά-
ση του ποσοστού κέρδους». 

Στη διαδικασία της συσσώρευσης, οι καπιτα-
λιστές έχουν την τάση να επενδύουν περισσότε-
ρα σε μηχανήματα από ότι σε μισθούς για εργα-
ζόμενους. Με αυτό τον τρόπο οι καπιταλιστές
αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας,
κάνοντας τον κάθε εργάτη πιο παραγωγικό από
πριν. Έτσι με την πάροδο του χρόνου ο κάθε
εργάτης χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερα
και πιο περίπλοκα μηχανήματα. Επειδή, όμως, η
πηγή των κερδών είναι η ανθρώπινη εργασία, η
αύξηση της επένδυσης ισοδυναμεί με την μεί-
ωση της πηγής του κέρδους (ως ποσοστό της
συνολικής επένδυσης). Αυτό ουσιαστικά σημαί-
νει ότι το ποσοστό του κέρδους πέφτει. 

Οι καπιταλιστές, όμως, επενδύουν για να
έχουν κέρδη, και όταν το ποσοστό του κέρ-
δους που προσδοκούν να έχουν από μια επέν-
δυση είναι κάτω από ένα όριο, σταματούν τελι-
κά να κάνουν επενδύσεις. Αυτό φυσικά είναι
το πιο σημαντικό αίτιο πίσω από τις επαναλαμ-
βανόμενες και μακρόσυρτες κρίσεις του καπι-
ταλισμού. Ο Μαρξ δεν υποστηρίζει απλά ότι το
ποσοστό κέρδους πέφτει, αντίθετα υποστήρι-
ζε ότι έχει μια διαρκή τάση να πέφτει. Ο λόγος
που υποστήριζε ότι αυτό είναι τάση, είναι γιατί
ταυτόχρονα υπάρχουν και αντίρροπες τάσεις
που λειτουργούν αντισταθμιστικά και ανεβά-
ζουν την κερδοφορία. Έτσι αν οι καπιταλιστές
αναγκάσουν τους εργάτες να δουλεύουν πιο
εντατικά και να παράγουν περισσότερο τότε
αποσπούν περισσότερη υπεραξία και το ποσο-

στό κέρδους θα αυξηθεί. 

Ο μόνος τρόπος για να εκτονωθεί το πρό-
βλημα είναι να μειωθεί το κεφάλαιο, και ο πιο
γρήγορος τρόπος για να μειωθεί το κεφάλαιο
είναι οι κρίσεις. Οι κρίσεις είναι το αποτέλεσμα
της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην πτωτική
στάση του ποσοστού κέρδους και τις αντίρρο-
πες τάσεις. Η κρίση ανεβάζει την ανεργία, η
αυξημένη ανεργία με τη σειρά της διευκολύνει
τις περικοπές των μισθών και το στύψιμο των
εργατών. Οι κρίσεις βελτιώνουν τους όρους
εκμετάλλευσης των εργατών για τους καπιτα-
λιστές. Για το Μαρξ η κρίση είναι ταυτόχρονα
η ανάδειξη των αντιθέσεων του κεφαλαίου αλ-
λά και η προσωρινή τους επίλυση. 

Όσο όμως, γερνάει ο καπιταλισμός, ο μηχα-
νισμός αυτός λειτουργεί όλο και πιο δύσκολα.
Η συσσώρευση σε συνδυασμό με τις κρίσεις,
δημιουργούν αυτό που ο Μαρξ έλεγε συγκέν-
τρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου.
Με άλλα λόγια το κάθε ξεχωριστό κεφάλαιο γί-
νεται μεγαλύτερο και αποκτά μεγαλύτερο ειδι-
κό βάρος στο κλάδο του. Έτσι φτάνουμε σε
κεφάλαια τόσο μεγάλα και σημαντικά που τα
κράτη δεν μπορούν να τα αφήσουν να χρεοκο-
πήσουν. Σε αυτή ακριβώς την φάση βρισκόμα-
στε από το 1970 και μετά. Οι προοπτικές για
ανάκαμψη είναι πολύ μικρές και τα αφεντικά
δεν έχουν βρει διέξοδο από το τέλμα και για
αυτό κάνουν το μόνο πράγμα που ξέρουν κα-
λά, μας επιβάλουν λιτότητα. Δεν φαίνεται να
υπάρχει κάποια εύκολη διέξοδος, μέσω κάποι-
ου κοινωνικού συμβιβασμού, αντίθετα η μόνη
διέξοδος είναι η επαναστατική ανατροπή του
συστήματος.
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Το Κεφάλαιο ως κοινωνική σχέση

Ο Άλεξ Καλλίνικος, συγγραφέας του βιβλίου “Deciphering Capital”, ήταν ομιλητής στο τετραήμερο
“Μαρξισμός 2015”. Εδώ δημοσιέυουμε την εισήγησή του στη συζήτηση με θέμα “Το Κεφάλαιο”.



Τ
ρία είναι τα ενδιαφέροντα ερωτήματα
γύρω από την ατελείωτη ελληνική κρί-
ση – που ενδέχεται να φτάνει τώρα σε

ένα σημείο καμπής. 

Το πρώτο: θα ενδώσει ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας;

Την περασμένη βδομάδα οι διαβόητοι “θε-
σμοί” που επιτηρούν την Ελλάδα -η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο- έστειλαν
ένα τελεσίγραφο στον Τσίπρα και το κόμμα
του, τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε στενή συνεργασία με την
πιο ισχυρή πολιτικό της Ευρώπης, τη Γερμα-
νίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, του πα-
ρουσίασαν τις προϋποθέσεις που θέτουν για
να απελευθερώσουν τα χρήματα που έχει
ανάγκη η Ελλάδα για να συνεχίσει να ξεπλη-
ρώνει τους πιστωτές της.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Δυο σημεία αξίζει να υπογραμμίσουμε.
Πρώτον, οι “θεσμοί” είναι ταυτόχρονα και οι
κύριοι πιστωτές της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν,
όσο παράλογο και αν ακούγεται, το ζήτημα
είναι αν θα δώσουν λεφτά στην Ελλάδα για
να τους τα ξαναδώσει πίσω. Δεύτερον, τον
περασμένο Φλεβάρη το Γιούρογκρουπ των
υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης
απέρριψε την προφανή λύση -τη διαγραφή
του μεγαλύτερου μέρους του εξωτερικού
χρέους της Ελλάδας- με βάση την οποία είχε
εκλεγεί λίγες ημέρες πριν ο ΣΥΡΙΖΑ στην
εξουσία.

Ο Τσίπρας παράδωσε την περασμένη
εβδομάδα τις δικές του προτάσεις, που απο-
τελούσαν μια ακόμα απόπειρα “αναδιάρθρω-
σης” -δηλαδή συρρίκνωσης του χρέους. Η

εφημερίδα Financial Times διέρρευσε αυτό
το κείμενο με το εξής σχόλιο: “το μεγαλύτε-
ρο κομμάτι του είναι και πολιτικά απαράδε-
κτο για τους ηγέτες της ευρωζώνης... [οι
οποίοι] έχουν αποδειχθεί πεισματικά απρόθυ-
μοι να ανεχθούν οποιαδήποτε ελάφρυνση
χρέους  - παρά το γεγονός ότι το ΔΝΤ έχει
επανειλημμένα επιχειρηματολογήσει ότι το
ελληνικό χρέος είναι μη βιώσιμο χωρίς ελά-
φρυνση”. 

Έτσι λοιπόν, ποια είναι η εναλλακτική λύση
που προσφέρουν οι “θεσμοί”; Περισσότερη
λιτότητα, περισσότερος νεοφιλελεύθερι-
σμός. Θέλουν να αυξήσουν τα έσοδα από
τον ΦΠΑ κατά μια μονάδα του ΑΕΠ μεταφέ-
ροντας σχεδόν όλα τα προϊόντα στο 23%. Οι
συντάξεις -που έχουν πρακτικά πέσει ήδη
στο μισό- θα πρέπει να ξανακοπούν, με στό-
χο να εξοικονομήσει το δημόσιο μια ακόμα
ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ μέσα στα δυο
επόμενα χρόνια.

Στο μεταξύ, το ΔΝΤ απαιτεί από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ να μην υπονομεύσει, με την αύξηση του
κατώτατου μισθού και την ενίσχυση των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων, τις “μεταρρυθ-
μίσεις” στην αγορά εργασίας που επέβαλλαν
οι προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Είναι εύκολο να μπει κανείς στον πειρασμό
να απορρίψει τις απαιτήσεις αυτές σαν ανορ-
θολογικές. Ο Ασόκα Μόντι, πρώην στέλεχος
του ΔΝΤ, δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα

The Telegraph ότι αποτελούν “σοκαριστικά
κακά οικονομικά... Ειλικρινά είμαι σοκαρισμέ-
νος από το γεγονός ότι μπορεί να συζητάμε
για αύξηση του ΦΠΑ μέσα σε τέτοιες συνθή-
κες. Μόλις είδαμε μια πρόωρη αύξηση στον
ΦΠΑ να κόβει τα πόδια σε μια τόσο ισχυρή
χώρα όπως είναι η Ιαπωνία”.

Θέλουν να ταπεινώσουν

Οι κριτικές αυτού του είδους προϋποθέ-
τουν ότι οι κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρω-
παϊκή Ένωση ενδιαφέρονται για το μέλλον
της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για αυ-
ταπάτη. Η Μέρκελ, το Γιούρογκρουπ και οι
“θεσμοί” θέλουν να ταπεινώσουν, να εξημε-
ρώσουν και -αν είναι απαραίτητο- να κατα-
στρέψουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος για να καταστρέψουν κάθε αντι-
πολίτευση απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό
στην Ευρώπη. 

Διόλου παράξενο, η αντίδραση του Τσίπρα
ήταν να ακυρώσει μια προγραμματισμένη συ-
νάντηση στις Βρυξέλλες, να αναβάλλει την
αποπληρωμή μιας δόσης προς το ΔΝΤ και να
καταγγείλει τις προτάσεις σαν “παράλογες”.
Αφού πάσχισε να έρθει σε κάποιο συμβιβα-
σμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται τώ-
ρα αντιμέτωπος με μια προτροπή να αυτο-
κτονήσει πολιτικά επιβάλλοντας αυξήσεις τι-
μών και μειώσεις συντάξεων σε μια οικονομία
που έχει ήδη διαλυθεί από μια ύφεση αντί-

στοιχη με της δεκαετίας του 1930.  
Ένας Έλληνας υπουργός είπε στην εφημε-

ρίδα The Telegraph: “Κατά ένα παράξενο
τρόπο η πρόταση ήταν μια ανακούφιση για
μας. Τρέμαμε μια κακιά συμφωνία που θα
διασπούσε το κόμμα αλλά αυτή είναι τόσο
επιθετική που μας κάνει τη ζωή ευκολότερη.
Κανένας μας δεν μπορεί να τη δεχτεί”. 

Αν ο Τσίπρας δεν υποχωρήσει θα βρεθού-
με σε μια ποιοτικά νέα κατάσταση. Η τελευ-
ταία φορά που μια αριστερή ρεφορμιστική
κυβέρνηση αψήφισε τις δυνάμεις του κεφα-
λαίου ήταν η Λαϊκή Ενότητα του Σαλβαδόρ
Αλιέντε στη Χιλή την περίοδο 1970-73.

Και αυτό μας πάει στο δεύτερο ερώτημα:
αν ενδώσει ο Τσίπρας, τι θα κάνει η αριστερή
πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παναγιώτης Λαφαζά-
νης είναι ο ηγέτης της Αριστερής Πλατφόρ-
μας και ένας από τους βασικούς υπουργούς
της κυβέρνησης. Έχει υπονοήσει ότι μπορεί
να παραιτηθεί αν ο Τσίπρας κάνει απαράδε-
κτους συμβιβασμούς.

Θα πραγματοποιήσει την απειλή αυτή ο Λα-
φαζάνης αν αυτό κριθεί απαραίτητο; Για να
είναι κάτι τέτοιο αποτελεσματικό δεν αρκεί
απλά και μόνο να κόψει ο ίδιος και οι σύμμα-
χοί του τους δεσμούς του με την κυβέρνηση.
Θα πρέπει να ενωθεί με την αριστερά εκτός
ΣΥΡΙΖΑ, και ιδιαίτερα με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ (το
μέτωπο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς)
που έχει σημαντική δύναμη στα συνδικάτα,
τους φοιτητές και το αντιρατσιστικό κίνημα.

Και αυτό μας πάει στο τρίτο και το πιο βα-
σικό ερώτημα: θα αντισταθούν οι εργάτες
στην Ελλάδα ενάντια σε μια νέα επιδρομή λι-
τότητας; Αλλά αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό
ερώτημα για την αριστερά -μέσα και έξω από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρτάται από αυτούς αν θα
έχει καταφατική απάντηση.
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Ρήξη με τους “θεσμούς”, 
ρήξη με τους συμβιβασμούς, 
στήριξη στους εργατικούς αγώνες

Χ
ουνέρι, είναι η λέξη με την
οποία περιγράφουν το αποτέ-
λεσμα των εκλογών χιλιάδες

αγωνιστές στην Τουρκία. Μεγάλη εί-
ναι η ήττα για τον Ερντογάν που χά-
νει την αυτοδυναμία, ενώ με το
ανέλπιστο 13,1% το ΗDP, το Κόμμα
της Δημοκρατίας των Λαών, που
στηρίζεται από το κουρδικό κίνημα
και την Αριστερά, περνάει το φράγ-
μα του 10% και καταφέρνει να εκλέ-
ξει έως και 80 εκπροσώπους. Αξίζει
να σημειωθεί ότι κόμμα στηριζόμενο
από την Αριστερά έχει να βρεθεί στη
Εθνοσυνέλευση από το 1971.

Ήταν πέρα από κάθε αμφιβολία οι
πιο κρίσιμες εκλογές εδώ και δεκαε-
τίες, ο Ερντογάν ήθελε το κόμμα
του (AKP) να κατακτήσει τέτοια πλει-
οψηφία ώστε να είναι σε θέση να
τροποποιήσει το Σύνταγμα της χώ-
ρας και να αυξήσει τις εξουσίες του
προέδρου, το σχέδιο αυτό αποτελεί
πλέον όνειρο θερινής νυκτός. Όχι
μόνον δεν είναι σε θέση να τροπο-
ποιήσει το Σύνταγμα ο άλλοτε πανί-
σχυρος Ερντογάν αλλά είναι και αμ-
φίβολο αν θα μπορέσει να σχηματί-
σει κυβέρνηση. Ήδη υπάρχουν αρ-
νήσεις από κάποιους από τους πιθα-

νούς κυβερνητικούς εταίρους ενώ
ακούγονται και φωνές για επαναλη-
πτικές εκλογές. 

Πρωταγωνιστής

Μπορεί το AKP να ήταν πρώτο
κόμμα με 40,94% και 259 βουλευτές,
αλλά ο μεγάλος πρωταγωνιστής εί-
ναι σίγουρα το HDP. Πρόκειται για
καινούργια πλατφόρμα που πρώτη
φορά συμμετείχε στις εκλογές, με
επικεφαλής τον Σελαχεντίν Ντεμιρ-
τάς. Ο ίδιος δήλωσε το βράδυ των
εκλογών «Είναι η νίκη των εργατών,
των ανέργων, των χωρικών, των

αγροτών. Είναι η νίκη της Αριστε-
ράς». Είναι εμφανές ότι πρόκειται
για ένα κατέβασμα, καρπό της επιλο-
γής να γίνει άνοιγμα προς την Αρι-
στερά, τους διανοούμενους, τις μει-
ονότητες και τα κινήματα, αυτός άλ-
λωστε είναι και ο λόγος που χιλιάδες
πανηγύρισαν το αποτέλεσμα μέχρι
τα χαράματα στους δρόμους. Τις πε-
ρισσότερες ψήφους του, το HDP τις
πήρε, εκτός από τη ΝΑ Τουρκία που
ζουν οι περισσότεροι Κούρδοι, στα
μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η
Ιστανμπούλ και η Σμύρνη. Εκεί άλλω-

στε είχαν γίνει οι μαζικές κινητοποι-
ήσεις στην πλατεία Ταξίμ και για το
πάρκο Γκεζί. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες όπου ψήφισαν Τούρκοι μετανά-
στες στις κατά τόπους πρεσβείες το
HDP ήταν πρώτο κόμμα, ειδικά στην
κάλπη της Ελλάδας το ποσοστό του
ήταν πάνω από 30% !

Δυστυχώς όμως αυτή είναι η μία
όψη του νομίσματος, ταυτόχρονα αι-
σθητή ήταν και η παρουσία του
ακροδεξιού Εθνικιστικού Κινήματος
(MHP) στο τουρκικό κοινοβούλιο, με

16,3% και 81 βουλευτές.
Μια γεύση από τις δυσκο-
λίες που βρίσκονται στο
μέλλον πήραμε στην προ-
εκλογική περίοδο. Εκατον-
τάδες ήταν οι επιθέσεις που
δέχτηκαν τα μέλη και οι φί-
λοι του HDP σε όλη την
Τουρκία. Ενδεικτικά μόνον,
λίγες μέρες τις κάλπες,
έσκασε αυτοσχέδια βόμβα
με μπουκάλα υγραερίου σε
προεκλογική συγκέντρωση
τραυματίζοντας εκατοντά-
δες και σκοτώνοντας 4 στο
Ερζερούμ. Επίσης, μερικές
μέρες πριν οδηγός φορτη-
γού που κουβαλούσε εκλο-
γικό υλικό γαζώθηκε από
πολυβόλα, ενώ άλλο όχημα

πυρπολήθηκε μαζί με τον οδηγό
του.

Το μόνο που είναι σίγουρο είναι
ότι το κίνημα βρίσκεται πιο ενοποι-
ημένο και σε καλύτερη θέση από ότι
πριν τις εκλογές, με την εξουσία του
Ερντογάν να κλονίζεται μετά από 13
χρόνια φαινομενικής παντοδυνα-
μίας, και με τα αιτήματα του κόσμου
που παλεύει για δικαιώματα πιο ψη-
λά στην ατζέντα.

Μανώλης Σπαθής

Αυτή 
η νίκη 
είναι 
και δική
μας

ΤΟΥΡΚΙΑ

Το κίνημα στο πάρκο Γκεζί στην Ισταμπούλ ξετυλίχτηκε παράλληλα με την κατάληψη στην ΕΡΤ.
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Μια επέτειος 
που μας εμπνέει

Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
στo Φεστιβαλ
Βιβλίου στη
Θεσσαλονίκη

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο συμμε-
τέχει για άλλη μία χρονιά στο  34ο Φε-
στιβάλ Βιβλίου στην παραλία του Λευ-
κού Πύργου της Θεσσαλονίκης, στο
Περίπτερο 80 (Στάση Στρατηγείο).

Τα περίπτερα θα είναι ανοιχτά, κα-
θημερινά, από τις 18.30-23.00, ενώ τις
Κυριακές και το πρωί, από τις 11.00 -
13.30. Η έκθεση βιβλίου διαρκεί από
τις 5 έως τις 21 Ιουνίου. 

“Μέσα στις τρείς πρώτες ημέρες
λειτουργίας της Έκθεσης Βιβλίου
έχουν πουληθεί βιβλία αξίας 200 ευ-
ρώ”, μας είπε ο Μπάμπης Κουρουν-
δής. “Υπάρχει μεγάλη αναζήτηση όσο
αφορά την ιστορία π.χ. για το βιβλίο
για την Ισπανία του '36. Επίσης υπάρ-
χει μεγάλο ενδιαφέρον για τις δύο και-
νούργιες εκδόσεις του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου “Η πάλη ενάντια στην
Ισλαμοφοβία” των Κρις Χάρμαν, Πά-
νου Γκαργκάνα, Νίκου Λούντου, Λέαν-
δρου Μπόλαρη και το “Μέση Ανατολή
αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις” της Δήμητρας Κυρίλλου. Ενώ
μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επί-
σης τα βιβλία που έχουν να κάνουν με
την εναλλακτική προοπτική απέναντι
στην κρίση, μιας και πολύς κόσμος
ανοίγει την κουβέντα για το πώς μπο-
ρούμε να ξηλώσουμε τα παλιά και νέα
Μνημόνια”. 

Τ
ον άλλο μήνα γιορτάζουμε τα 
50 χρόνια από την έκρηξη των
«Ιουλιανών» του 65. Είναι η

επέτειος μιας από τις κορυφαίες
στιγμές του εργατικού κινήματος στην
Ελλάδα. Επί 70 μέρες το κέντρο της
Αθήνας ήταν πλημμυρισμένο από κόσμο
που αντιστεκόταν στα κοινοβουλευτικά
πραξικοπήματα των Ανακτόρων, τις
αποστασίες βουλευτών και τα
μαγειρέματα παλατιανών κυβερνήσεων.

Η εργατική τάξη και μαζί της όλα τα
λαϊκά στρώματα ξαναέβαζαν μαχητικά
στο προσκήνιο το ερώτημα «ποιος
κυβερνάει αυτόν τον τόπο», μόλις 
δυο δεκαετίες μετά από το Δεκέμβρη
του 44.

Σήμερα, η έμπνευση από εκείνο τον
αγώνα είναι κάτι παραπάνω από
πολύτιμη, όπως και τα μηνύματα και τα
διδάγματα που έχουμε να αντλήσουμε.
Θα μάς βοηθήσουν να τα θυμηθούμε
και να σταθούμε σε αυτά, οι ομιλητές
στην εκδήλωση που οργανώνει το
Περιοδικό «Σοσιαλισμός από τα κάτω»
στις 16 Ιούλη στην πλατεία Εθνικής
Αντίστασης (μπροστά στο Δημαρχείο
της Αθήνας).

Θα είναι εκεί ο Δημήτρης Λιβιεράτος
που το ημερολόγιό του για τα Ιουλιανά
είναι η πιο πολύτιμη μαρτυρία. 
Ο Μιχάλης Λυμπεράτος, συγγραφέας
του βιβλίου «Από το ΕΑΜ στην ΕΔΑ». 
Ο Άλκης Ρήγος που επιμελήθηκε την
έκδοση «Η Σύντομη Δεκαετία του 60». 
Η Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη του
περιοδικού που οργανώνει την
εκδήλωση και ο Λέανδρος Μπόλαρης,
συγγραφέας του βιβλίου «Αντίσταση, 
η επανάσταση που χάθηκε».

Ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν και
σε άλλες πόλεις όπως στις 6 Ιούλη στην
Πάτρα και στις  8 Ιούλη στα Χανιά.

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ) 
τηλ. 210 5247584


