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Τ
ο Σάββατο 6/6 ξέσπασε φωτιά
στο ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών) της

"Γενική Ανακυκλώσεως, Κτηματική,
Ξενοδοχειακή Α.Ε" στον Ασπρόπυρ-
γο. Η φωτιά σταμάτησε να καίει πέντε
μέρες μετά, ενώ οι στοίβες με τα
σκουπίδια ακόμα «καπνίζουν». Η κα-
ταστροφή για το περιβάλλον και τη
δημόσια υγεία είναι τεράστια, υπολο-
γίζεται ότι κάηκαν σχεδόν 20.000 κυ-
βικά μέτρα σκουπιδιών εκλύοντας
στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότη-
τες μικροσωματιδίων, (ξεπέρασαν το
10πλάσιο από το μέγιστο επιτρεπόμε-
νο όριο) και άγνωστη, προς το παρόν,
ποσότητα από διοξίνες και φουράνια. 

Το συνολικό μέγεθος της κατα-
στροφής θα γίνει γνωστό όταν ο
«Δημόκριτος» ανακοινώσει τις με-
τρήσεις για τους παραπάνω ρύπους.
Κάποια όμως από τα συμπεράσματα
είναι εμφανή από την πρώτη στιγμή
όσον αφορά στις ελλείψεις και τις
παραλείψεις. Τα σχολεία της περιο-
χής άργησαν αδικαιολόγητα να κλεί-
σουν, η πυροσβεστική δεν είχε δικά
της σκαπτικά μηχανήματα για να ρί-
ξει χώμα στη φωτιά, (αυτός είναι ο
σωστός τρόπος αντιμετώπισης για
τέτοιες πυρκαγιές), ενώ ο συνεργα-
ζόμενος εργολάβος αρνήθηκε να
συνεργαστεί επειδή του χρωστάει
πολλά η Π.Υ. Η περιφέρεια Αττικής
δεν έχει καν όργανα για να μετράει
τους ρύπους, ενώ οι ελεγκτικοί μη-
χανισμοί του κράτους που είναι επι-
φορτισμένοι με τον έλεγχο και την
πρόληψη σε τέτοιου είδους εγκατα-
στάσεις, δηλαδή η Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και ο
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλω-
σης έχουν ελάχιστο προσωπικό. Αυ-
τό που είναι όμως πραγματικά κραυ-
γαλέο είναι οι ευθύνες του ιδιοκτήτη
της επιχείρησης Δημήτρη Λαζόπου-
λου, ο οποίος ακόμα καταζητείται.

Κινητοποιήσεις

Η Εργατική Αλληλεγγύη ασχολείται
με το συγκεκριμένο εργοστάσιο και
το Λαζόπουλο ήδη από τον Απρίλιο
της περσινής χρονιάς (αρ.φ. 1116) με
αφορμή τις κινητοποιήσεις των στην
πλειοψηφία μεταναστών εργαζομέ-
νων, ενώ η ΚΕΕΡΦΑ από το 2012. 

Πρόκειται για απατεώνα ολκής,
ενδεικτικά μόνο να αναφερθεί ότι τα
τελευταία τρία χρόνια το εργοστά-
σιο έχει καεί τρεις φορές, ενώ μετά
από κάθε πυρκαγιά μεγάλωνε σε
έκταση καταπατώντας δημόσια γη,
φτάνοντας από τα 10 στα 45 στρέμ-
ματα. Φυσικά απολάμβανε την στή-
ριξη διαδοχικών υπουργών ήδη από
τη δεκαετία του ’90 (Λαλιώτης, Μη-
ταράκης, Μητσοτάκης) παίρνοντας
παχυλές επιδοτήσεις και εξασφαλί-
ζοντας συμβάσεις με πολλές δεκά-
δες ΟΤΑ, ακόμα και με το ίδιο το
κοινοβούλιο, ενώ η χάρη του έχει
φτάσει και στον αθλητισμό. Ήταν
πρόεδρος της ομάδας χάντμπολ της
ΑΕΚ και παρουσίαζε τον εαυτό του
ως αρωγό στο όραμα του Μελισσα-

νίδη για το νέο γήπεδο, φυσικά και
από την ΑΕΚ έφυγε νύχτα, αφήνον-
τας πίσω του χρέη και απλήρωτους
παίχτες και προσωπικό.  

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο
χώρο, υποτίθεται ότι είναι εργοστά-
σιο ανακύκλωσης στο οποίο καταλή-
γει το περιεχόμενο των μπλε κάδων.
Αυτό θα σήμαινε κανονικά ότι θα πε-
ριείχε κυρίως συσκευασίες προϊόν-
των οικιακής χρήσης. Αντ’ αυτού οι
πυροσβέστες και οι ειδικοί που έκα-
ναν αυτοψία στο χώρο βρήκαν βου-
νά από σύμμεικτα απορρίμματα, δη-
λαδή από σκουπίδια που περιείχαν,
ανάμεσα στα άλλα, δοχεία από ορυ-
κτέλαια, λάστιχα αυτοκινήτων, φάρ-
μακα και άλλα τοξικά. 

Μια από τις κομπίνες που φαίνεται
ότι έκανε ο Λαζόπουλος είναι ότι
έπαιρνε από δήμους και περιφέρειες
τα σύμμεικτα σκουπίδια, βαφτίζοντας
τα ανακυκλώσιμα, έναντι 30 ευρώ τον
τόνο (το ξεφόρτωμα στη Φυλή κοστί-
ζει τα διπλά). Κατόπιν, και χωρίς κα-
μία επεξεργασία, τα πήγαινε στη Φυ-
λή ως υπολείμματα ανακύκλωσης, και
τα ξεφορτωνόταν χωρίς να επιβαρύ-
νεται καθόλου μιας και τα ΚΔΑΥ
έχουν απαλλαγεί από αυτές τις επιβα-
ρύνσεις, ως επιδότηση για την ανακύ-
κλωση. Με αυτόν τον τρόπο «τσέπω-
νε» 30 ευρώ για κάθε τόνο σκουπίδια
απλά και μόνο επειδή τα «βαφτιζε». 

Η απάτη φαίνεται να είχε πάρει
διεθνείς διαστάσεις, μιας και φορτίο
της συγκεκριμένης εταιρείας, με το-
ξικά απόβλητα βαφτισμένα ως ανα-
κυκλώσιμα, εντοπίστηκε στο παρελ-
θόν στη Βουλγαρία και επιστράφη-
κε. Παρόμοιο περιστατικό φαίνεται
να έγινε και πάλι πριν από έναν μή-
να, γεγονός που δημιουργεί υπόνοι-
ες ότι η φωτιά μπήκε για να εξαφανί-
σει τα στοιχεία της απάτης.

Οι συνθήκες εργασίας στο εργο-

στάσιο ήταν τουλάχιστον άθλιες,
δυο είναι τα θανατηφόρα ατυχήματα
τα τελευταία χρόνια, με χειρότερο
εκείνο του 2009, όπου  το πτώμα
του εργάτη έμεινε θαμμένο για τρεις
ολόκληρες μέρες κάτω από τόνους
σκουπιδιών! Σήμερα οι θέσεις εργα-
σίας έχουν μειωθεί από εκατοντάδες
σε μερικές δεκάδες, που αφορούν

κυρίως στη φύλαξη. 

Τα δεδουλευμένα που χρωστάει ο
εξαφανισμένος Λαζόπουλος στο προ-
σωπικό, απολυμένους και μη, αγγί-
ζουν το 1 εκ. Καθόλου περίεργο δεν
είναι λοιπόν, που στα τέλη της περα-
σμένης χρονιάς οι εργαζόμενοι είχαν
προχωρήσει σε απεργία και κατάλη-
ψη του εργοστασίου διεκδικώντας να
πληρωθούν τα δεδουλευμένα αλλά
και την εφαρμογή των στοιχειωδών
μέτρων ασφαλείας και υγιεινής. 

Στα αποκαΐδια;

Τότε είχαν καταφέρει παρά την
καταστολή, τις απειλές και την τρο-
μοκρατία να μείνουν ενωμένοι και να
αντέξουν για τρεις εβδομάδες φτά-
νοντας τελικά να παίρνουν αρκετά
από τα χρήματα τους. Έτσι και σή-
μερα, οι εναπομείναντες εργαζόμε-
νοι διεκδικούν ότι «τα δικαιώματα
μας δεν θα χαθούν στα αποκαΐδια
της φωτιάς» όπως αναφέρει η ανα-
κοίνωση που κυκλοφόρησε η επιτρο-
πή τους, απαιτούν να τιμωρηθούν οι
ένοχοι για την καταστροφή, να πλη-
ρωθούν τα δεδουλευμένα τους αλλά
και να περάσει το εργοστάσιο στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να συνε-
χίσει να λειτουργεί. 

Μετά από συγκέντρωση τους έξω
από το Υπουργείο Εργασίας την Πα-
ρασκευή 12/6, εκπρόσωπος του
Υπουργείου που τους δέχτηκε, δε-
σμεύτηκε προφορικά ότι θα γίνουν

οι απαραίτητες κινήσεις.
Τα σκουπίδια, όπως και κάθε τι

άλλο στον καπιταλισμό, γίνονται εμ-
πόρευμα. Αυτή τη στιγμή, υπολογί-
ζεται ότι λειτουργούν 47 νόμιμες και
πάνω από 250 παράνομες μάντρες,
κυρίως στην περιοχή του Ασπρό-
πυργου, τα λεγόμενα και «σκραπάδι-
κα». Σε αυτές τις εγκαταστάσεις, μι-
κρά λαμόγια όπως ο Λαζόπουλος,
στήνουν ανεξέλεγκτα το θαύμα της
«πράσινης οικονομίας» μέσα σε ερ-
γασιακές γαλέρες και περιβαλλοντι-
κές βόμβες. Η χαώδης αυτή κατά-
σταση πολλές φορές έχει στηλιτευ-
θεί από φορείς και ΜΜΕ, ενώ η λύση
που προκρίθηκε από το σύστημα τα
τελευταία χρόνια (με τις ευλογίες
της ΕΕ) είναι η δημιουργία μεγάλων,
σύγχρονων μονάδων, με το μοντέλο
της ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιω-
τικού Τομέα) όπου τα μεγάλα λαμό-
για, της «υγιούς επιχειρηματικότη-
τας» όπως οι Μπόμπολας, Κόκκα-
λης, Λάτσης, Μυτηλιναίος και Κοπε-
λούζος θα επιδοτούνται με εκατομ-
μύρια από κράτος και δήμους για να
διαχειρίζονται τα σκουπίδια.

Μια τέτοια σύμβαση, με κοινοπρα-
ξία του Μπόμπολα, υπέγραψε ο
υπουργός Οικονομίας Σταθάκης,
την περασμένη εβδομάδα. Η σύμβα-
ση προβλέπει την παραχώρηση για
25 χρόνια της διαχείρισης των σκου-
πιδιών της Δυτικής Μακεδονίας, για
την οποία θα επιδοτηθεί ο Μπόμπο-
λας με 125 εκ. από τον προϋπολογι-
σμό και με 125 εκ. από τους δήμους
της περιοχής, ενώ σαν έξτρα δωράκι
η ΔΕΗ παραχώρησε 800 στρέμματα
για να στεγαστεί η μονάδα. Πρόκει-
ται για εργοστάσιο σχεδόν 20 φορές
μεγαλύτερο από αυτό που κάηκε
στον Ασπρόπυργο, το οποίο μάλιστα
προβλέπεται να δεχτεί και 15.000
τόνους αμιάντου. Η επένδυση θα

αγγίξει τα 50 εκ., ενώ στο Μπόμπο-
λα θα κοστίσει μόνο 17 εκ. αφού τα
υπόλοιπα θα τα πάρει ως δάνεια, με
σκανδαλωδώς προνομιακά για την
εποχή επιτόκια από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, το διεθνές
«Κεφάλαιο Αστικής Ανάπλασης Τζέ-
σικα» και την Εθνική Τράπεζα.

Προφανώς οι καπιταλιστές δεν εν-
διαφέρονται για τη φροντίδα του πε-
ριβάλλοντος αλλά μόνο για τα κέρδη
τους, και το μοντέλο αυτό προσφέρει
εγγυημένα κέρδη μιας και η τοπική
αυτοδιοίκηση δεσμεύεται για τις πο-
σότητες σκουπιδιών που θα παραδί-
δει στα εργοστάσια αυτά, πληρώνον-
τας μάλιστα ρήτρες αν δεν καταφέ-
ρει να πιάσει τη μίνιμουμ ποσότητα.
Εκτός από το προφανές παράλογο,
ότι δηλαδή δεσμεύονται οι τοπικές
κοινωνίες να μην μειώσουν τα σκου-
πίδια που παράγουν για να μην χά-
σουν οι Μπόμπολες λεφτά από τις
επιδοτήσεις, υπάρχει και προηγούμε-
νο, η περίπτωση της Κερατέας. Εκεί
μια κοινοπραξία (πάλι του Μπόμπο-
λα), ανάδοχος για την κατασκευή πα-
ραπλήσιας μονάδας με αυτή στη Δυ-
τική Μακεδονία, δεν δίστασε να επι-
χειρήσει την καταστροφή ενός μι-
κρού υδροβιότοπου και με τη συν-
δρομή των ΜΑΤ την καταστολή μιας
ολόκληρης κοινότητας, φυσικά για
την «προστασία του περιβάλλοντος».

Υποχρηματοδότηση

Προεκλογικά, ορθά ο ΣΥΡΙΖΑ
ασκούσε κριτική στα ΣΔΙΤ για τα
σκουπίδια, ότι αποτελούν ιδιωτικο-
ποίηση, ότι θα επιβαρύνουν το περι-
βάλλον και τους δημότες με μεγαλύ-
τερα τέλη. 

Η Δούρου έφτασε στο σημείο να
καταγγείλει μάλιστα τέσσερις από
τις συμβάσεις. Αντί του μοντέλου
των ΣΔΙΤ η κυβέρνηση φαίνεται να
προωθεί το πέρασμα της διαχείρι-
σης των σκουπιδιών στους δήμους.
Είναι ένα βήμα, σε θεωρητικό επίπε-
δο τουλάχιστον, μιας και η δημόσια-
δημοτική διαχείριση θα βοηθούσε
να αποφευχθούν καταστάσεις όπως
αυτή στον Ασπρόπυργο αλλά και η
συνέχιση της Μπομπολιάδας. Το
πραγματικό πρόβλημα όμως, βρί-
σκεται στην υποχρηματοδότηση των
δήμων, οι οποίοι αδυνατώντας να
ανταπεξέλθουν στα αυξημένα βάρη
που θα σημάνει η διαχείριση των
σκουπιδιών, είτε θα αυξήσουν τα δη-
μοτικά τέλη, είτε θα στραφούν εκ νέ-
ου στην ιδιωτικοποίηση.

Λύση είναι η δημιουργία ενός ενι-
αίου δημόσιου φορέα διαχείρισης
σκουπιδιών και ανακύκλωσης, που
σε συντονισμό με τους ΟΤΑ θα προ-
στάτευε το περιβάλλον με γνώμονα
τις ανάγκες των πολλών και όχι τα
κέρδη των λίγων. Αλλά αυτό μπορεί
να ενταχθεί μόνο στην προοπτική
ρήξης με τα Μνημόνια, τις περικο-
πές και τις ιδιωτικοποιήσεις σαν
αναπόσπαστο κομάτι της αντικαπι-
ταλιστικής ανατροπής.

Μανώλης Σπαθής

Νο 1178, 17 Ιουνίου 2015

σελ.2 εργατικη αλληλεγγυη Oικονομία και Περιβάλλον

Απεργιακή κινητοποιήση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης του Ασπροπύργου, τον Γενάρη του 2015

Οι ιδιωτικοποιήσεις 
κάνουν τα σκουπίδια 
τοξικές βόμβες



17 Ιουνίου 2015, Νο 1178H άποψή μας

Ο
κύκλος της διαπραγμάτευσης ανάμεσα
στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τους εκ-
προσώπους των δανειστών ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ

αποδείχθηκε ότι οδηγεί σε μια ατελείωτη δίνη
κρίσης και λιτότητας. Όπως μπορείτε να διαβά-
σετε αναλυτικά στις κεντρικές σελίδες αυτού
του φύλλου, κάθε συμβιβαστική πρόταση του
Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού επιτελείου
του, το μόνο που έφερε ήταν νέους εκβιασμούς
και χειρότερες απαιτήσεις από τους «θεσμούς».

Τώρα έρχεται η στιγμή για ένα μεγάλο και
αποφασιστικό ΟΧΙ στα Μνημόνια, παλιά και νέα.
Είναι μια σκληρή μάχη, στην οποία το αντίπαλο
στρατόπεδο ρίχνει όλες τις δυνάμεις του. Δίπλα
στα τελεσίγραφα του Βερολίνου, των Βρυξελ-
λών, της Φρανκφούρτης και της Ουάσινγκτον
έρχονται να σταθούν η Νέα Δημοκρατία, το Πο-
τάμι και το ΠΑΣΟΚ με τη φόρμουλα της προ-
τροπής στον Αλέξη Τσίπρα να υπογράψει τη

συμφωνία που απαιτούν οι δανειστές, γιατί το
κόστος μιας ρήξης θα είναι χειρότερο. Μια
«εθνική συνεννόηση», λένε όλοι αυτοί, μπορεί
να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι δυσκολίες ακό-
μη και μιας επώδυνης συμφωνίας, αφού η ρήξη
κοστίζει πιο ακριβά.

Δεν “τα φάγαμε μαζί”

Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είμαστε
όλοι ίδιοι, δεν «τα φάγαμε μαζί», δεν μας χτυπά-
ει το κόστος όλους με τον ίδιο τρόπο. Η εργατι-
κή τάξη πλήρωσε ήδη πολύ ακριβά τις προ-
ηγούμενες συμφωνίες -τα Μνημόνια- που υπέ-
γραψαν όλοι αυτοί. Και θα πλήρωνε ακόμη πιο
ακριβά αν δεν έβγαινε μαζικά στους αγώνες
που αντιστάθηκαν στη λεηλασία και γκρέμισαν
τις κυβερνήσεις τους. Αντίθετα, οι πλούσιοι φί-
λοι τους όχι μόνο κράτησαν τον έλεγχο των
τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά

συμμετέχουν και στο πάρτι των ιδιωτικοποιήσε-
ων σε όλους τους τομείς.

Απέναντι στην απάτη της «εθνικής συνεννόη-
σης» των εκβιαστών, είναι η ώρα να αντιτάξου-
με την εργατική εναλλακτική. Το ΟΧΙ στη νέα
συμφωνία-Μνημόνιο είναι η απαραίτητη άμεση
απάντηση που πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα
που στερούν από το αντίπαλο στρατόπεδο τη
δυνατότητα να εκβιάζει. Η μονομερής άρνηση
πληρωμής και η οριστική διαγραφή του χρέους
μεταφέρει την κρίση στην ΕΚΤ και τους τραπε-
ζίτες. Η ρήξη με το ευρώ και η κρατικοποίηση
όλου του τραπεζικού συστήματος αφαιρούν
από τους κερδοσκόπους τα περιθώρια για φυγή
κεφαλαίων. Η επιβολή εργατικού ελέγχου στα
κλειδιά της οικονομίας εξασφαλίζει ότι οι πόροι
που σπαταλούνταν για τοκοχρεολύσια μπορούν
να πάνε για τις ανάγκες των πολλών, για δου-
λειές, Παιδεία, Υγεία.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παπαγαλάκια των
εκβιαστών λένε ότι «δεν γίνονται όλα αυτά» και
ότι «η πλειοψηφία θέλει ευρωπαϊκή λύση». Αλλά
και αυτό το τροπάριο τελειώνει. Πριν από μερι-
κούς μήνες, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η
πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προτι-
μάει το ευρώ από τη ρήξη. Τώρα, ακόμη και οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η επιλογή γέρνει
προς τη ρήξη.

Η στροφή προς τα αριστερά συνεχίζεται και
ριζοσπαστικοποιείται. Τώρα είναι η στιγμή για
να τη συσπειρώσουμε και να τη συγκροτήσουμε
σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σωματείο, σε
κάθε γειτονιά. Να χτίσουμε παντού κάστρα αν-
τίστασης στη νέα συμφωνία, να μην περάσουν
πουθενά οι περικοπές και οι ιδιωτικοποιήσεις,
να αρχίσουμε να παίρνουμε πίσω όλα όσα μας
λεηλάτησαν. Σε αυτές τις μάχες θα κριθεί κάθε
δύναμη της Αριστεράς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€
Άλλα 7.340 ευρώ συγκεντρώθηκαν την πε-

ρασμένη βδομάδα ανεβάζοντας τον δείκτη
της οικονομικής εξόρμησης στα 77.505 ευρώ.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους στα Χανιά που συγκέντρωσαν
720 ευρώ από το γλέντι που οργάνωσαν την
περασμένη βδομάδα για την ενίσχυση της
Εργατικής Αλληλεγγύης. Αντίστοιχες γιορτές
θα οργανωθούν τις επόμενες βδομάδες και
σε άλλες περιοχές. 

Ευχαριστούμε επίσης το Εργατικό Κέντρο
Ηρακλείου που ανανέωσε τη συνδρομή του
καθώς και τους Γιάννη Λ., Μιχάλη Σ., Βασίλη
Π., Γιάννη Β. και Δέσποινα Κ., Χρήστο Κ. που

γράφτηκαν συνδρομητές στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα κάτω. Ευχαριστούμε τέλος, για τις προ-
σωπικές σας ενισχύσεις: Αποστόλης Λ. 250
ευρώ, Λεωνίδας Β. και Ελένη Σ. από 50, Γιάν-
νης Κ. 25 ευρώ, από 20 ευρώ Γιώργος Κ.,
Παντελής Π., Γιώργος Τ. και Τάσος Κ., από
10 ευρώ Μηνάς Χ. και Μαρία Α. Τις επόμενες
μέρες εξορμούμε στους εργατικούς χώρους
και τις γειτονιές και ζητάμε την ενίσχυσή
σας. Ενισχύστε τη φωνή των αγώνων ενάντια
σε παλιά και νέα μνημόνια, τη φωνή της αντι-
καπιταλιστικής ανατροπής απέναντι στους
εκβιασμούς και τους συμβιβασμούς.

Είναι ώρα για 
εργατική εναλλακτική

Πέμπτη 11/6
Ραδιομέγαρο ΕΡΤ,
συλλαλητήριο για
τα 2 χρόνια αγώνα.
Περισσότερα 
στη σελίδα 8

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Συλλαλητήριο 
στο Σύνταγμα 
την Κυριακή

Σ
υλλαλητήριο στο Σύνταγμα την
Κυριακή 21 Ιούνη ώρα 7μμ κα-
λεί η ΑΔΕΔΥ  ενάντια στην υπο-

γραφή  της συμφωνίας που απαιτούν
οι δανειστές. Σε δελτίο τύπου της
Εκτελεστικής Επιτροπής τονίζεται:

«Η Κυβέρνηση, με την πρόταση που
διαμόρφωσε στη διαπραγματευτική
διαδικασία, αποδεικνύει ότι δεν λαμ-
βάνει υπόψιν της τις πραγματικές σύγ-
χρονες ανάγκες των εργαζομένων, τις
ανάγκες της τεράστιας στρατιάς των
ανέργων, των νέων μας, των συνταξι-
ούχων. Αποδέχεται ότι το χρέος πρέ-
πει να εξυπηρετηθεί μέχρι τέλους,
όταν είναι πλέον πασιφανές ότι η δια-
γραφή του είναι προϋπόθεση για να
ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες. (…)

Απαιτούμε: Αποκατάσταση των τε-
ράστιων απωλειών που έχουμε υπο-
στεί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
από τις πολιτικές των τελευταίων
πέντε ετών. 

Επαναφορά του 13ου και 14ου μι-
σθού – σύνταξης και ψήφιση νέου μι-
σθολογίου που να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες μας μέσα από Συλλογι-
κές διαπραγματεύσεις με τις συνδι-
καλιστικές οργανώσεις. 

Άμεση χρηματοδότηση των Ταμεί-
ων και λειτουργία τους με την εγγύη-
ση του Κράτους. 

Παροχή επιδόματος ανεργίας σε
όλους τους ανέργους και εφαρμογή
πολιτικών για την εξάλειψη της ανερ-
γίας. 

Νέες προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού με στόχο την επαρκή στελέχω-
ση των Δημόσιων Υπηρεσιών με προ-
τεραιότητα σε Υγεία, Παιδεία, Τοπική
Αυτοδιοίκηση, ελεγκτικούς μηχανι-
σμούς, Κοινωνική Ασφάλιση και σε
όλες τις δομές που συμβάλλουν στην
άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών
της κρίσης. 

Κατάργηση των μνημονίων και των
εφαρμοστικών νόμων.

Διαγραφή του χρέους, που αποτελεί
όρο για την επιβίωση της χώρας, του
λαού και των εργαζομένων.

Επαναφορά των εργατικών, κοινω-
νικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων, που καταργήθηκαν
στη μνημονιακή περίοδο.

Πέρασμα των τραπεζών υπό δημό-
σια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο.»

Και καταλήγει: «σε περίπτωση που
ανακοινωθεί συμφωνία Κυβέρνησης,
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ και ΕΚΤ, η
Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
θα συνεδριάσει άμεσα για να εκτιμή-
σει και να αποφασίσει πρόγραμμα
απεργιακών κινητοποιήσεων, υλοποι-
ώντας απόφαση του Γενικού της Συμ-
βουλίου.»

• Ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
στη σελίδα 15
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Η
κυβέρνηση περιορίζει το δικαίωμα
στην ιθαγένεια, προσαρμόζοντας το
νέο νόμο στις αποφάσεις του Συμβου-

λίου της Επικρατείας. Το βασικό επιχείρημα
για αυτή την υποχώρηση είναι ότι με αυτό τον
τρόπο το ΣτΕ δε θα μπορεί να ξαναβγάλει το
νόμο αντισυνταγματικό όπως είχε κάνει με
τον προηγούμενο (νόμος Ραγκούση).

“...Δεν είναι δυνατόν μια Πολιτεία να αγνοεί
τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου
της. Αυτό θα διέλυε τη δομή του κράτους δι-
καίου. Το σχέδιο νόμου ισορροπεί ανάμεσα
στην ανάγκη να αποδώσει ιθαγένεια στη
«δεύτερη γενιά», όπως επιτάσσει μια ανοιχτή
αντίληψη για την κοινωνία και όπως συμβαίνει
στα ευρωπαϊκά κράτη και, ταυτόχρονα, σέβε-
ται το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ”, είπε
για παράδειγμα η Βασιλική Κατριβάνου, ειση-
γήτρια του νομοσχεδίου από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ, στην ομιλία της στην αρμόδια επι-
τροπή της βουλής.

Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε την πε-
ρασμένη εβδομάδα η ΚΕΕΡΦΑ, ο Θανάσης
Καμπαγιάννης εξήγησε γιατί το παραπάνω
επιχείρημα είναι λάθος.

“Υπάρχει η αντίληψη στην κυβέρνηση ότι
αν δεν συμβιβαστούμε με το ΣτΕ τότε θα βγει
αντισυνταγματικός ο νόμος σε τυχόν και-
νούργια αίτηση ακύρωσης. Είναι μια τελείως
λάθος, αντεστραμμένη λογική.

Αυτήν την περίοδο οι δικαστές δεν δίνουν
εκπαιδευτική άδεια στο Ρωμανό παρότι ψηφί-
στηκε ο σχετικός νόμος. 

Ανεξέλεγκτη

Αν αφήνεις τη δικαστική ιεραρχία ανεξέ-
λεγκτη, δεν υποτάσσεται στη δημοκρατική
θέληση ακόμη κι αν εκφράζεται από τη Βου-
λή. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να κατευνάσει
αυτές τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις με
το να βάζει τα δικαιώματα των παιδιών στην
κλίνη του Προκρούστη, θα εκπλαγεί από το
ποιες θα είναι οι μετέπειτα αποφάσεις του
ΣτΕ.

Εμείς λέμε στην κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στη
Βουλή υπέρ του δικαιώματος της ιθαγένειας,
θεσπίστε την ιθαγένεια χωρίς τους αποκλει-
σμούς, γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να αποδεί-
ξουν ότι έχουν αποκτήσει ‘εθνική συνείδηση’
όπως λέει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχέ-
διου, δε θέλουμε να γίνουν ομοεθνείς μας,
αλλά συμπολίτες μας. Δε θέλουμε να μπουν
σε τεστ ελληνομάθειας ή ελληνοψυχίας, αλλά
να έχουν μαζί μας τα ίδια πολιτικά και κοινω-
νικά δικαιώματα”.

Επιπλέον, ο κατευνασμός του ΣτΕ δεν είναι
εγγύηση ότι θα σταματήσουν οι πιέσεις για
νέους περιορισμούς στο νομοσχέδιο. Ηδη οι
συνέταιροι της κυβέρνησης, ΑΝΕΛ, το κατα-
ψήφισαν στις αρμόδιες επιτροπές και ανακοί-
νωσαν ότι το ίδιο θα κάνουν και στην Ολομέ-
λεια. Ο εισηγητής τους δήλωσε ότι θέλουν να
δίνεται η ιθαγένεια μετά την ολοκλήρωση της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης -τουλάχιστον με
την ολοκλήρωση του δημοτικού. Αντίστοιχη
τροπολογία κατέθεσε το Ποτάμι. Οι πιέσεις
από τα δεξιά είναι απροκάλυπτες.

Τ
ην περασμένη Τρίτη 9 Ιούνη, κι ενώ το
νομοσχέδιο για την ιθαγένεια κατατί-
θονταν προς συζήτηση στις αρμόδιες

επιτροπές της Βουλής, έγινε με πρωτοβουλία
της ΚΕΕΡΦΑ και τη συμμετοχή μιας σειράς
κοινοτήτων και οργανώσεων μεταναστών, συ-
νέντευξη τύπου για το ζήτημα. Η κριτική στο
νέο νόμο ήταν έντονη.

“Ο συγκεκριμένος νόμος δεν είναι απλώς
κατώτερος των περιστάσεων. Είναι κακός”, εί-
πε ο Νικόδημος Κίνουα από την οργάνωση
ASANTE, “Δε φέρνει τίποτα, εναρμονίζεται
απόλυτα με το ΣτΕ, ένα άκρως ρατσιστικό όρ-
γανο που υπερβαίνει τα όριά του, καθώς παίρ-
νει πολιτικές αποφάσεις και όχι νομικές”. Ο
ίδιος ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας
ότι δε θα χειροκροτήσει το συγκεκριμένο νό-
μο που έρχεται, μετά από τόσα χρόνια διεκδι-
κήσεων, από μια κυβέρνηση “που μέχρι χτες
δεν υπήρχε συνέντευξη τύπου σαν τη σημερι-
νή που να μην είναι και ένας εκπρόσωπος του
συγκεριμένου κόμματος ανάμεσά μας” και θυ-
μίζοντας ότι μέχρι τώρα, στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων “πιο συντηρητική προσέγγιση
κάναμε εμείς, οι κοινότητες των μεταναστών,
από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ”.

Αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε η Λορέτα Μα-
κόλεϋ, από την Ένωση Αφρικανών Γυναικών,
“Έχουμε κερδίσει το σκοπό μας, το να κινητο-
ποιήσουμε δηλαδή τα παιδιά της δεύτερης γε-
νιάς”, είπε. “Με το νόμο περιμέναμε από αυτή
την κυβέρνηση να μας καταλάβει πιο πολύ
από όλες, γιατί μαζί ήμασταν στο δρόμο. Ο
πρωθυπουργός της χώρας είχε πάει με μια δι-
κιά μας κοπέλα στο Μαξίμου, ενώ μας έχει
επισκεφτεί και προσωπικά. Με τα παιδιά μας,
εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα”.

“Ο γιος μου είναι δεκαεννιά χρονών, έχου-
με δεχτεί απειλές από τους φασίστες κι αυτό
που χρειάζεται είναι ψυχολογική υποστήριξη
από το κράτος κι όχι να ακούσει ξανά από την
κυβέρνηση της αριστεράς ότι πρέπει η μαμά

του και ο μπαμπάς του να είναι πέντε χρόνια
πριν γεννηθεί αυτός νόμιμοι”, είπε ο Αριφου-
ραχμάν Σιράζ, από το Ελληνομπαγκλαντεσια-
νό Επιμελητήριο. “Τα παιδιά που γεννήθηκαν
ή ήρθαν εδώ να πάρουν ιθαγένεια, αυτό χρει-
άζεται να γίνει. Ζω 26 χρόνια εδώ, δε μπορώ
καν να ψηφίσω. Πιστεύαμε μετά τις εκλογές
πως ό,τι κακό πάθαμε εμείς, θα τα λύσει η κυ-
βέρνηση τα προβλήματα. Πέντε χρόνια κρίση
έχουν περάσει αυτά τα παιδιά. Να πάρουν
όλα τα παιδιά ιθαγένεια χωρίς όρους”.

Δεύτερη γενιά

“Το νομοσχέδιο που θα θέλαμε είναι αυτό
που πάλεψε το αντιρατσιστικό κίνημα, το κί-
νημα της δεύτερης γενιάς, το εργατικό κίνη-
μα”, είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ ανοίγοντας τη συνέντευξη.
“Περιμέναμε ότι θα αμφισβητούσε το ΣτΕ που
κήρυξε αντισυνταγματικό το νόμο Ραγκούση,
λέγοντας ότι ιθαγένεια για να πάρεις πρέπει
να στηρίζεσαι στο δίκαιο του αίματος. Είμα-
στε απέναντι, σε ανοιχτό πόλεμο με αυτές τις
θεωρίες, θέλουμε ιθαγένεια σε όλους όσους
ζουν, κατοικούν, παλεύουν σε αυτή τη χώρα.

Αντί γι’ αυτό βλέπουμε προσπάθεια κατευ-
νασμού του ΣτΕ, με το κριτήριο της εκπαίδευ-
σης και μάλιστα της επιτυχούς ή με τη νομι-
μότητα των γονέων. Υπάρχει χρόνος στο κοι-
νοβούλιο με την πλειοψηφία που έχει, να κα-
τοχυρώσει το δικαίωμα χωρίς αποκλεισμούς.
Θέλουμε ίσα δικαιώματα, και με αυτό εννοού-
με και το δικαίωμα στην ψήφο. Ο νόμος Ραγ-
κούση το είχε δώσει με ένα δειλό τρόπο ενώ
τώρα δεν υπάρχει. Επίσης, το νομοσχέδιο για
την ιθαγένεια θα έπρεπε να συνοδεύεται και
από έναν νόμο για τη νομιμοποίηση των μετα-
ναστών, καθώς τέτοια διαδικασία έχει να γίνει
από το 2005”.

“Όταν ξεκινάγαμε το κίνημα της δεύτερης
γενιάς γιατί κίνημα είναι, δεν φανταζόμασταν
ούτε το νόμο Ραγκούση”, είπε ο Μιχάλης
Αφολάνιο, μετανάστης δεύτερης γενιάς από
το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικανικής Τέχνης
ΑΝΑSΑ. “Αλλά οι παρατηρήσεις μας είναι
απαραίτητες γιατί ο νέος νόμος έχει περισσό-
τερες αποκλειστικές ιδιότητες από το νόμο
Ραγκούση. Αποκλείει μετανάστες με ειδικές
ανάγκες. Αποκλείει μετανάστες που έχασαν
τις άδειες παραμονής τους. Είναι λάθος ότι
συνδέει τη νομιμότητα του γονέα με την ιθα-
γένεια, τα παιδιά δεν είναι απαραίτητα μετα-
νάστες, εγώ για παράδειγμα έχω γεννηθεί
εδώ. Αποκλείει τους αιτούντες άσυλο και τα
παιδιά τους. Συνδέει επίσης την ιθαγένεια με
την εκπαίδευση, από έξι μέχρι εννιά χρόνια, ή
πανεπιστήμιο, όταν πολλοί αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν το σχολείο. Ξαφνικά πρέπει τα
παιδιά να δικαιολογηθούν γιατί δεν ολοκλή-
ρωσαν την εκπαίδευση. Είμαστε θετικοί γιατί
είναι βήμα, αλλά ασκούμε κριτική γιατί μας
ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα”.

Από την Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων
στην Ελλάδα χαιρέτισε η Αλίντα Σούλι λέγον-
τας ότι “είμαστε ευχαριστημένοι που μας
άνοιξε ένα πράσινο φως, ήταν καιρός. Εμείς
είμαστε η πλειοψηφία των μεταναστών, και
έπρεπε να είμαστε κι εμείς πιο οργανωμένοι
για να ζητήσουμε τα δικά μας συμφέροντα
και δικαιώματα”. Ενώ το λόγο πήραν επίσης ο
Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός, ο Θανάσης
Καμπαγιάννης (βλέπε απόσπασμα δίπλα) από
την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής καθώς και η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας, ένα σωματείο που στηρίζει με
ψήφισμά του το δικαίωμα της ιθαγένειας σε
όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς.

Λ.Β.

Οι ρατσιστικές πιέσεις
δεν σταματούν 
με “συμμόρφωση” 
στο ΣτΕ

Σ
υγκέντρωση έξω από τη Βουλή, με αίτημα “Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά των μετανα-
στών χωρίς αποκλεισμούς”, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16/6 το απόγευμα, την
ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο. Αφορμή για την κινη-

τοποίηση ήταν η κατάθεση στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου νομοσχέδιου της κυβέρ-
νησης για την ιθαγένεια, που απειλεί να στερήσει ξανά από χιλιάδες παιδιά αυτό το δι-
καίωμα.

Την κινητοποίηση καλούσαν η Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων στην Ελλάδα, οι Ενω-
μένες Γυναίκες της Αφρικής, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «η Ενότητα», το Ελληνομ-
παγκλαντεσιανό Επιμελητήριο, η Κοινότητα Σενεγάλης, η Κοινότητα Γουϊνέας, η ASANTE,
η Αιγυπτιακή Κοινότητα, η Ένωση Μεταναστών Εργατών, το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικα-
νικής Τέχνης ANASA, η «Μηδενική Ανοχή» Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ, η Πρωτοβουλία
καλλιτεχνών, η ΚΕΕΡΦΑ-Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή.

“Το δικαίωμα στην Ιθαγένεια δεν χωράει στο πάγκο του Προκρούστη για να ικανοποι-
ηθούν οι αντιρρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο ακύρωσε το προηγούμε-
νο νόμο υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητες του και υποκύπτοντας σε πολιτικές πιέσεις της
Δεξιάς και των φασιστών. Με πολλές διατάξεις του το σημερινό νομοσχέδιο απειλεί να
αφήσει χωρίς δικαίωμα στην ιθαγένεια δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Πρώτοι υπολογισμοί πε-
ριορίζουν αυτά που θα το πάρουν σε λιγότερα από 100 000” ανέφερε το κάλεσμα.

• Η γιορτή στήριξης του νόμου της κυβέρνησης αλλά και διεκδίκησης της ιθαγένειας για
όλα τα παιδιά, που καλούσαν οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη 17/6 στο Σύνταγμα,
αναβλήθηκε. Η αναβολή ανακοινώθηκε στο facebook. Τόσος σεβασμός για τις κοινότητες
των μεταναστών και τα αιτήματά τους!

Διώξτε τους φραγμούς από το νόμο 
για την Ιθαγένεια

Όλες οι Κοινότητες το απαιτούν



Σ
ε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της
φτάνει η δίκη της Χρυσής Αυγής τη Δευ-
τέρα 22 Ιούνη. Είναι η ημέρα που τα θύ-

ματα της ναζιστικής συμμορίας θα πάρουν,
μέσω των δικηγόρων τους, το λόγο για να υπε-
ρασπίσουν το δικαίωμά τους να παραστούν ως
πολιτική αγωγή για όλες τις κατηγορίες και για
όλους τους κατηγορούμενους.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δικηγόροι των θυμά-
των έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγω-
γής, όχι μόνο για τις εγκληματικές πράξεις
(δολοφονία Φύσσα, απόπειρες ανθρωποκτο-
νίας στους Αιγύπτιους ψαράδες και τους συν-
δικαλιστές του ΠΑΜΕ) για τις οποίες κατηγο-
ρούμενοι είναι πυρηνάρχες και μέλη των ταγ-
μάτων εφόδου, αλλά και για τις κατηγορίες
της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής ορ-
γάνωσης (άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα),
για τις οποίες κάθονται στο εδώλιο όλοι οι κα-
τηγορούμενοι συμπεριλαμβανομένης της ηγε-
σίας της Χρυσής Αυγής -Μιχαλολιάκος, Κασι-
διάρης, Λαγός, Παππάς κλπ, όλη η κοινοβου-
λευτική ομάδα του 2012.

Αν η δήλωσή τους γίνει δεκτή και για το κομ-
μάτι της εγκληματικής οργάνωσης, τότε η οικο-
γένεια του Παύλου Φύσσα και τα άλλα θύματα
των φασιστικών επιθέσεων θα έχουν τη δυνατό-
τητα να αποδείξουν ότι οι δολοφονικές επιθέσεις
σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν από τα τάγματα
εφόδου στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνω-
σης Χρυσή Αυγή και δεν ήταν πρωτοβουλία κά-
ποιων ατόμων. Αυτό ακριβώς είναι που θέλει να
αποφύγει η πλειοψηφία των συνηγόρων υπερά-
σπισης των χρυσαυγιτών όπως φάνηκε στις δύο
προηγούμενες συνεδριάσεις (4 και 8 Ιούνη). Κα-
ταθέτοντας τις ενστάσεις τους, οι δικηγόροι
υπεράσπισης επιστράτευσαν ολόκληρο το νομι-
κό οπλοστάσιο που είχαν στη διάθεσή τους για
να αποβάλουν την πολιτική αγωγή.

“Το βασικό επιχείρημα των θυμάτων είναι ότι
τα σε βάρος τους εγκλήματα έγιναν μόνο επει-
δή υπήρχε η εγκληματική ναζιστική οργάνωση
Χρυσή Αυγή, που τα οργάνωσε με κεντρικό
σχεδιασμό, εντολές, και οδηγίες και τα εκτέλε-
σε με την παραστρατιωτική δομή των ταγμά-
των εφόδου, στο πλαίσιο επιδίωξης των σκο-
πών της”, δήλωσε στις 11 Ιούνη στο σάιτ της
ΕΡΤ, ο Τάκης Ζώτος από την Πολιτική Αγωγή.

Η εισαγγελική πρόταση πάνω στο θέμα,
όπως ανακοινώθηκε στην τελευταία συνεδρία-
ση της 8ης Ιούνη, είναι μεσοβέζικη. Ανταποκρί-
νεται εν μέρει στην απαίτηση της πολιτικής

αγωγής και εν μέρει στις ενστάσεις των συνη-
γόρων των χρυσαυγιτών. Συγκεκριμένα, η ει-
σαγγελέας κάνει δεκτή τη δήλωση παράστα-
σης πολιτικής αγωγής για το κομμάτι της εγ-
κληματικής οργάνωσης μόνο για τους κατηγο-
ρούμενους που έχουν διαπράξει ή συμμετά-
σχει και σε εγκληματικές πράξεις. Αλλά ζητάει
την αποβολή της πολιτικής αγωγής για όσους
κατηγορούμενους κάθονται στο εδώλιο μόνο
για το κακούργημα της εγκληματικής οργάνω-
σης και όχι για κάποια από τις επιμέρους εγ-
κληματικές πράξεις. Στη δεύτερη αυτή κατηγο-
ρία βρίσκεται και η ηγεσία της Χρυσής Αυγής.

Η πρόταση της εισαγγελέως είναι ένα πρώ-
το βήμα ώστε η πολιτική αγωγή να έχει παρέμ-
βαση και στην υπόθεση της εγκληματικής ορ-
γάνωσης. Το επόμενο είναι να απλωθεί από το
δικαστήριο σε όλους τους κατηγορούμενους.
Μόνο έτσι θα μιλάμε για “δίκαιη δίκη”, όπως
εξηγεί ο Κώστας Παπαδάκης από την Πολιτική
Αγωγή στην ίδια συνέντευξη στην ΕΡΤ:

“Η απόφαση θα καθορίσει το μέγεθος της
ισηγορίας και της έννομης προστασίας των θυ-
μάτων της Χ.Α στη δίκη, αφού οι διαφορές εί-
ναι σημαντικές: α) Αν η παράσταση απορρι-
φθεί, τότε οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής πε-
ριορίζονται μόνο στις συγκεκριμένες πράξεις
επιθέσεων από όσους κατηγορούνται για αυ-
τές, χωρίς λόγο για την εγκληματική οργάνω-
ση. β) Αν η παράσταση γίνει εν μέρει δεκτή,
όπως πρότεινε η εισαγγελέας, τότε οι συνήγο-
ροι πολιτικής αγωγής έχουν λόγο για την εγ-
κληματική οργάνωση, περιορίζονται όμως μόνο
στους παραπάνω κατηγορουμένους. Και στις
δύο αυτές περιπτώσεις, τα ηγετικά στελέχη και
οι βουλευτές της Χ.Α. θα δικαστούν χωρίς πο-
λιτική αγωγή. γ) Αν η παράσταση γίνει ολικά
δεκτή θα αποκατασταθεί η έννομη προστασία
των θυμάτων και θα διεξαχθεί «δίκαιη δίκη»”.

Η μαζική παρουσία του αντιφασιστικού κινή-
ματος εκείνη τη μέρα μπορεί να εξασφαλίσει
ότι θα γίνει δεκτό το αίτημα της πολιτικής αγω-
γής και δε θα πέσει κανείς χρυσαυγίτης στα μα-
λακά. Όλοι στην αντιφασιστική συγκέντρωση
έξω από τη δικαστική αίθουσα των γυναικείων
φυλακών Κορυδαλλού στις 22 Ιούνη, στις 8πμ!

Λένα Βερδέ
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Ο λόγος στην Πολιτική Αγωγή

Ποινή κάθειρξης δώδεκα ετών επέβαλε το Μικτό Ορκω-
τό Δικαστήριο Ηρακλείου στον χρυσαυγίτη Γιώργο

Πετράκη, την περασμένη Πέμπτη 11/6. Ο 54χρονος, στέ-
λεχος της ναζιστικής συμμορίας στο νομό Λασιθίου και
καθηγητής γυμναστικής στο επάγγελμα, κρίθηκε ένοχος
για βιασμό ανήλικης αθλήτριας κατ’ εξακολούθηση.

Ο Πετράκης είναι επίσης ένας από τους 69 κατηγορού-
μενους στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής για συμμετο-
χή στην εγκληματική οργάνωση, ενώ έχει ήδη καταδικα-
στεί για την επίθεση στους Πακιστανούς εργάτες στη Βαϊ-
νιά της Ιεράπετρας. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης
του βιασμού σε δεύτερο βαθμό οδηγείται στη φυλακή, κα-
θώς, όπως αποφάσισε ομόφωνα το δικαστήριο, η έφεση
δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Η περίπτωση του Πετράκη ήταν γνωστή στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη. Σε γράμμα της το Σεπτέμβρη του 2011, η σ. Έλε-
να από την Ιεράπετρα μας ενημέρωνε για τις αντιφασιστικές
πρωτοβουλίες που ξεκινούσαν στην περιοχή περιγράφοντας
ότι “υπάρχει καθηγητής Φυσικής Αγωγής, χρυσαυγίτης, που
επιδίδεται σε απίστευτα αίσχη του στυλ να χωρίζει σε ομά-
δες έλληνες και μετανάστες μαθητές και να βάζει τους πρώ-
τους να «τσακίσουν» τους δεύτερους, να προβάλλει βίντεο
με φασιστικό υλικό, να στρατολογεί μαθητές μεταλαμπα-
δεύοντάς τους τις πιο αντιδραστικές ιδέες και κάνοντάς
τους τους εκλεκτούς του… Ο γνωστός τραμπούκος συμμορί-
της, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για αποπλάνηση ανηλί-
κων, σεξουαλική παρενόχληση, απόπειρα βιασμού, αλλά το
βουλευτικό δόντι και κουμπάρος του Γιάννης Πλακιωτάκης
(ΝΔ) φαίνεται να τον έχει ξελασπώσει καλά, κάνοντας όλα τα
παραπάνω εγκλήματα στο φάκελό του…. Αόρατα!”. Τελικά, η
δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος έκανε τα εγκλήματα
του ναζί Πετράκη και όλης της συμμορίας ορατά. 

Οριστικά αθώος κρίθηκε από το Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Γιαννιτσών ο αντιφασί-

στας και μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χρήστος Μπα-
καλάκης. Ο Χρήστος δικαζόταν ύστερα από μή-
νυση του επικεφαλής του τάγματος εφόδου
Πέλλας της Χρυσής Αυγής Ι. Σαχινίδη για από-
πειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης εναντίον
του σε αντιφασιστική συγκέντρωση στις 14/9/12
στην πόλη. Παρότι ο διωκόμενος είχε ήδη
αθωωθεί και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό ύστερα
από αυτεπάγγελτη δίωξη, η Εισαγγελία τον ξα-
νέστειλε στο δικαστήριο. Οι κατηγορίες κατέπε-
σαν ξανά την περασμένη Πέμπτη 11 Ιούνη.

“Για άλλη μια φορά τα άθλια ψέματα του Ι.
Σαχινίδη περί δήθεν προσπάθειας του συντρό-
φου να τον πλήξει κατά τα γεγονότα του Ομαδι-
κού Τάφου το 2012 δεν στάθηκαν ικανά να πεί-
σουν ούτε το δικαστήριο ούτε το πλήθος κό-
σμου που παρακολούθησε την δίκη”, αναφέρει η
κοινή ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Γιαννιτσών και
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πέλλας, “Οι συνεχείς αντιφάσεις
των φασιστών οδήγησαν εισαγγελέα και πρό-
εδρο να κηρύξουν ξεκάθαρα αθώο τον Χρήστο.
Η δυναμική παρουσία των αλληλέγγυων, του συ-
νηγόρου υπεράσπισης, των μαρτύρων και το ιδι-
αίτερο σθένος του Χρήστου κατάφεραν να γίνει
η δίκη με τους σωστούς όρους. Καθ’ όλη την
διαδικασία αποκαλύφθηκε ο δολοφονικός χαρα-
κτήρας των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυ-
γής, όπως αυτό που έκανε την εμφάνισή του
στα Γιαννιτσά με επικεφαλής τον Σαχινίδη, και
δεν επέτρεψε να αντιστραφούν οι ρόλοι”.

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, Μοχάμεντ
Αβαϊς, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας, Συντονίζει
η Β. Καραϊνδρου, συνταξιούχος Δικηγόρος
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, Αμπουζίντ Εμπάρακ, Αιγύ-
πτιοι Ψαράδες, από τα θύματα επίθεσης της Χρυ-
σής Αυγής

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, Σ.
Καλλώνης, πρόεδρος συλλόγου δασκάλων Κερα-
τσινίου, Mc Yinka, Αχμέτ, Αιγύπτιοι Ψαράδες

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 Δασκά-
λων Δ. Γληνός

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, πλατεία Αγίου Λαζάρου, 7μμ
Ομιλητές: Κ. Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Λ. Μπόλαρης, ιστορικός, Κ.
Παπαλουκάς, συνταξιούχος

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, πλατεία Κυψέλης, 7μμ
Ομιλητές: Δ. Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, E. Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτε-
κτονικής, 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 Χειραφέτη-
σης ΑμεΑ, Ε. Κουνιάκη, δικηγόρος Jailgoldendawn, Γ. Κα-
σιμάτης, ΠΟΣΠΕΡΤ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, πλ. Δημαρχείου, 7μμ
Ομιλητές: Θ. Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Χ. Κωνσταντακόπουλος, Μη-
δενική Ανοχή - Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ, Τζαβέντ
Ασλάμ, επικεφαλής Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, Ν.
Κοτρώτσος, Σύλλογος Δασκάλων, Θ. Καρβούνης, μέλος
Χιπ Χοπ καφενέ Λέσχης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6, πλ. Ελληνικού, 7μμ
Ομιλητές: Δ. Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής,
Ε. Κουμάντου, Goldendawnwatch, Δ. Πανταζόπουλος, εκ-
παιδευτικός, Ν. Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7, πλατεία Μερκούρη, 7μμ
Ομιλητές: Δ. Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, Ε. Κουμάντου, Goldendawnwatch,
Ε. Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής, Ντέπ, Κοινό-
τητα Μπαγκλαντές, Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ

Καταδίκη Νεοναζί Αθώωση αντιφασίσταEKΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΕΡΦΑ

Aμπελόκηποι: Mετρό 7πμ
Εξάρχεια: Ομόνοια (έξοδος Μετρό Πει-
ραιώς) 7πμ
Κυψέλη: Πλ. Αμερικής, 7πμ
Πετράλωνα: ΗΣΑΠ, 6.45πμ
Καλλιθέα: ΗΣΑΠ, 6.45πμ
Κουκάκι-Ν. Κόσμος: Μετρό Συγγρού-
Φιξ, 6.45πμ
Κεραμεικός-Κολωνός: Περσεφόνης κ
Πειραιώς 7.15πμ

Βριλήσια: Μετρό Δουκίσης Πλακεντίας,
6.30πμ
Αγία Παρασκευή: Μετρό, 6.30πμ
Μαρούσι: ΗΣΑΠ, 6.30πμ
Ν. Ηράκλειο: ΗΣΑΠ, 6.30πμ
Ν. Ιωνία: ΗΣΑΠ, 6.30πμ
Ν. Φιλαδέλφεια: ΗΣΑΠ Περισσός, 6.30πμ
Βύρωνας-Παγκράτι: Μετρό Ευαγγελι-
σμός, 7πμ
Νέα Σμύρνη: Πλατεία Ν. Σμύρνης (στάση

τραμ), 7.πμ
Ηλιούπολη: Μετρό, 7πμ
Ζωγράφου: Πλ. Γαρδένιας, 7πμ
Ιλίσια: Μέγαρο Μουσικής, 7πμ
Άνω Λιόσια: Προαστιακός, 6.45πμ
Ίλιον-Πετρούπολη: Θηβών-Λακιώτης
7πμ
Περιστέρι: Μετρό Ανθούπολη
(Θηβών),7πμ
Αιγάλεω: Θηβών και Ιεράς Οδού, 7.πμ

Όλοι στον Κορυδαλλό 22/6 - Προσυγκεντρώσεις

Από αριστερά: Κ. Παπαδάκης, Τ. Ζώτος, Θ. Καμπαγιάννης
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To 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ θα γίνει από τις 1
έως τις 4 Ιουλίου. Παρακάτω δημοσιεύουμε στοι-
χεία που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός Πάνος
Ντούλας, μέλος των Παρεμβάσεων, τα οποία δί-
νουν μια (ανεπίσημη) συνολική εικόνα των αποτελε-
σμάτων για τους αντιπροσώπους στο συνέδριο. 

To META καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, οι
Παρεμβάσεις έχουν μικρή πτώση σε ψήφους, αλ-
λά μπορούν να αναδειχτούν τρίτη δύναμη στο συ-
νέδριο βάσει του αριθμού των αντιπροσώπων
που έχουν εκλέξει, η ΔΑΚΕ έχει πτώση σε ψή-
φους, κρατάει όμως  σχεδόν σταθερή τη δύναμη
της σε αντιπροσώπους, η ΠΑΣΚΕ καταρρακώνε-
ται ακόμα περισσότερο αφού χάνει περίπου το
1/3 της δύναμης της σε ψήφους και το 40% σε
αντιπροσώπους, ενώ το ΠΑΜΕ είναι τρίτο σε συ-
νολικό αριθμό ψήφων, αλλά υπολείπεται των Πα-
ρεμβάσεων σε σχέση με τους αντιπροσώπους για
την τρίτη θέση. 

Εκλογές έχουν γίνει μέχρι τώρα στις 81 από τις
87 ΕΛΜΕ. Ψήφισαν 34746 καθηγητές, έγκυρα ή
λευκά 1606. ΜΕΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ) 11012 ψήφοι και 127
αντιπρόσωποι, 7175 ψήφοι και 79 αντιπρόσωποι,
ΠΑΜΕ 5010 ψήφοι και 46 αντιπρόσωποι, Παρεμβά-
σεις 3694 ψήφοι και 48 αντιπρόσωποι, ΠΕΚ (πρώην
ΠΑΣΚΕ) 2371 ψήφοι και 24 αντιπρόσωποι, Λοιπά
3778 και 27 αντιπρόσωποι (ανάμεσα τους 11 αντι-
προσώπους έχουν οι Αδέσμευτες Ενωτικές Κινή-
σεις και 1 αντιπρόσωπο οι Αγωνιστικές Κινήσεις).

Α
πό τις 21 έως τις 24 Ιούνη θα διεξαχθεί
το συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπον-
δίας Ελλάδας, η 84η Γενική Συνέλευση

της ΔΟΕ. Το συνέδριο της ΔΟΕ, όπως και αυτό
της ΟΛΜΕ στις 1-4 Ιούλη μπορεί να γίνει αφε-
τηρία νέων αγώνων για να διεκδικήσουν οι εκ-
παιδευτικοί όσα λεηλάτησαν οι προηγούμενες
κυβερνήσεις και δεν έχουν αλλάξει μετά την
εκλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Για πρώτη φορά η «Τάξη μας», το δίκτυο
εκπαιδευτικών που συμμετέχει στις Παρεμ-
βάσεις, στέλνει έξι αντιπροσώπους στο συνέ-
δριο. Ο Αλί Μουσταφάογλου, αντιπρόσωπος
από το Σύλλογο της Νάξου μας είπε: «Στο δι-
κό μου Σύλλογο κατέβηκαν για πρώτη φορά
δύο παρατάξεις, παλιότερα κατέβαιναν και
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ. Κατέβηκε η παράταξη της
ΕΡΑ που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ και οι Πα-
ρεμβάσεις. Εκλέχτηκα για πρώτη φορά και
συνολικά πήγε πολύ καλά. Στη συνέλευση
που έγινε πριν τις εκλογές τα ανοίξαμε όλα. 

Βάλαμε καθαρά τα αιτήματα της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς. Από τις ξεκάθαρες θέ-
σεις για τους μετανάστες, την ιθαγένεια για
όλα τα παιδιά και την νομιμοποίηση μέχρι την
απαίτηση να μην υπάρχει κανένας συμβιβα-
σμός με την ΕΕ, το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα. Ο κόσμος ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ για να
υπάρξει αλλαγή, στην Παιδεία, στην Υγεία, σε
όλα. Όχι για να μην υλοποιήσει καν το Πρό-
γραμμα της Θεσσαλονίκης. Εμείς επιδιώκου-
με την συνολική αλλαγή, εκτός ΕΕ και ευρώ.

Βάζουμε ως βασικό ζήτημα τους μαζικούς
διορισμούς αφού έρχεται νέα εκπαιδευτική
χρονιά. Υπάρχουν 26-27 χιλιάδες κενά. Αυτά
πρέπει να καλυφθούν με μαζικούς διορι-
σμούς, όχι με ΕΣΠΑ ή άλλες μορφές ελαστι-
κής εργασίας. Αλλά να καλυφθούν από τον
κρατικό προϋπολογισμό, σταθερές θέσεις ερ-
γασίας. Επίσης, διεκδικούμε να μην περάσει
καμία αξιολόγηση, να καταργηθεί ο νόμος
που εμποδίζει την βαθμολογική εξέλιξη. 

Όχι λευκή επιταγή

Δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε καμιά κυβέρ-
νηση, ούτε της αριστεράς. Έτσι κι αλλιώς, η
διαπραγμάτευση για την οποία λένε δεν έχει
φέρει τίποτα στους εργαζόμενους. Ήταν
εξοργιστικό πως απάντησε ο εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ στη συνέλευση όταν ανοίξαμε τα πα-
ραπάνω ζητήματα. Απάντησε ότι η κυβέρνηση
διαπραγματεύεται και έχει καταργήσει το…
πεντάευρω στα νοσοκομεία. Στο συνέδριο
έχουμε στόχο να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Να
χάσουν την αυτοδυναμία τους ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ,
να υπάρχει ΔΣ με δυνατή αριστερά. Οι Παρεμ-
βάσεις πάνε δυναμωμένες στο συνέδριο γιατί
ο κόσμος εκτίμησε τη στάση τους στους αγώ-
νες και το συνολικό πλαίσιο που βάζουμε».  

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώνονται οι εκλογι-
κές διαδικασίες πριν από το συνέδριο καθώς

ελάχιστοι είναι οι Σύλλογοι για τους οποίους
δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματά
τους. Στο Β’ Σύλλογο Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης οι Παρεμβάσεις αναδείχτηκαν πρώτη δύ-
ναμη, εκλέγοντας δύο αντιπροσώπους για το
συνέδριο. Συγκεκριμένα (σε παρένθεση τα
προηγούμενα αποτελέσματα): ψήφισαν 336
(336), τα άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια ήταν 24.
Ριζοσπαστική Κίνηση (Παρεμβάσεις) 166 ψή-
φοι και 2 αντιπρόσωποι (130 και 1), ΔΑΚΕ 91
ψήφοι και 1 αντιπρόσωπος (108 και 1), Ανε-
ξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚ) 34
ψήφοι και 1 αντιπρόσωπος (45), Αγωνιστική
Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 21 ψήφοι (22).

Στον Ζ’ Σύλλογο Θεσσαλονίκης οι Παρεμ-
βάσεις πήραν την δεύτερη θέση. Αναλυτικά:
Ψήφισαν 571 (564), άκυρα ή λευκά 42. ΔΑΚΕ
231 ψήφοι και 3 αντιπρόσωποι (241 και 3),
Αγωνιστική Ριζοσπαστική Παρέμβαση 145
ψήφοι και 2 αντιπρόσωποι (153 και 2), Αντε-
πίθεση 98 ψήφοι και 1 αντιπρόσωπος (74 και
1), ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ 29 ψήφοι (44), ΠΑΜΕ 26 (13). 

Στο Σύλλογο Δασκάλων Κέρκυρας ψήφι-
σαν 736 εκπαιδευτικοί, άκυρα ή λευκά 37.
Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση 241 ψήφοι
και 2 αντιπρόσωποι, ΔΑΚΕ 197 ψήφοι και 2
αντιπρόσωποι, ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ 162 ψήφοι και 2
αντιπρόσωποι, ΕΣΑΚ (ΠΑΜΕ) 99 ψήφοι και 1
αντιπρόσωπος.

Σ
τάση εργασίας από τις 12μες
μέχρι το τέλος του ωραρίου,
πραγματοποίησαν οι εργαζό-

μενοι στους δήμους, την Τρίτη 16/6. 

Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στο
υπουργείο Εσωτερικών και πραγματο-
ποίησαν πορεία μέχρι τα γραφεία της
ΚΕΔΕ, όπου λάμβανε χώρα συνεδρία-
ση παρουσία του αναπληρωτή υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη.

H απεργιακή αυτή κινητοποίηση
είναι η πρώτη απαντηση των εργα-
ζόμενων των ΟΤΑ στην συνέχιση της
πολιτικής των μνημονίων που οδη-
γούν τους δήμους σε ασφυξία και
προωθούν πρακτικά την ιδιωτικοποι-
ηση. Αυτή ήταν και η κύρια αιχμή
της κινητοποίησης καθώς ήδη σε
μια σειρά δήμους δρομολογείται η
εκχώρηση των υπηρεσιών καθαριό-
τητας σε ιδιώτες.  

“Με απόφαση της ΠΟΕ ΟΤΑ
πραγματοποιούμε στάση εργασίας
προσπαθώντας να αναδείξουμε τα
ζητήματα της έλλειψης προσωπικού
στους δήμους, τα ζητήματα των
ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών όπως
της καθαριότητας και γενικότερα το
ζήτημα της υποχρηματοδότησης
των δήμων, που έχει σαν αποτέλε-
σμα να υπολειτουργούν υπηρεσίες”,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη,
ο Χρήστος Παναγιωτοπουλος, εργα-
ζόμενος στο δήμο Βύρωνα. “Φαίνε-
ται ότι 5 μήνες μετά την αλλαγή της
κυβέρνησης, συνεχίζεται η εφαρμο-
γή μνημονιακών πολιτικών, καθώς

δεν εχουμε άρση του προηγούμενου
νομικού πλαισίου, που έχει επιβάλει
μια βάρβαρη πολιτική εις βάρος των
εργαζόμενων, του δημόσιου χαρα-
κτήρα των ΟΤΑ κλπ. Οι εργαζόμενοι
πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα μας
έτσι ώστε να μην υπάρξει συμφωνία
με τους δανειστές, γιατί αν υπάρξει,
όποια κι αν είναι αυτή θα είναι κομ-
μένη και ραμμένη στα μέτρα τους
και θα σημαίνει ακόμα χειρότερες
μέρες για τους εργαζόμενους, τις
τοπικές κοινωνίες και τις δημόσιες
υπηρεσίες” συνέχισε.

“Το να περάσει η διαχείριση των
σκουπιδιών σε ιδιώτες θα δώσει με-
γαλύτερες δυνατότητες στη μαφία
των σκουπιδιών, αυτή που κατέστρε-
ψε ένα ολόκληρο εργοστάσιο στον

Ασπρόπυργο και γέμισε με τοξικό
νέφος τον αττικό ουρανό” επεσήμα-
νε ο δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Πέτρος Κων-
σταντίνου, που επίσης συμμετείχε
στην κινητοποίηση. 

Δημόσιος έλεγχος
“Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα

σκουπίδια σε τέτοια χέρια, πρέπει να
μείνουν κάτω από τον έλεγχο του δη-
μοσίου κι αυτό το μήνυμα πρέπει να
το ακούσει γερά αυτή η κυβέρνηση.
Μαθαίνουμε επίσης ότι στο δήμο της
Αθήνας εκτός από τα σκουπίδια συ-
ζητάνε και για το ξεπούλημα του ηλε-
κτροφωτισμού. Μέχρι που θα φτάσει
το ξεπούλημα της δημόσιας περιου-
σιάς;” τόνισε ο Π. Κωνσταντίνου.

Από το δήμο Βριλησσίων, ο Κώ-
στας Φοινινής, μιλώντας στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη, αναφέρθηκε στη
συνέλευση που πραγματοποίησαν
νωρίτερα την ίδια μέρα. “Στη συνέ-
λευση συζητήσαμε σχετικά με τα
πολλά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι εργαζόμενοι. Εργασιακά ζη-
τήματα που έχουν να κάνουν με την
έλλειψη χρηματοδότησης, καθι-
στώντας πολλές φορές την εργασία
ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η στάση εργα-
σίας της ομοσπονδίας αφορά αυτά
τα ζητήματα, θέτοντας και την ανάγ-
κη των προσλήψεων. 

Οι δήμοι όλο και συρρικνώνονται,
το προσωπικό μειώνεται λόγω συν-
ταξιοδοτήσεων και οι ανάγκες φορ-
τώνονται στις πλάτες των υπολοίπων

εργαζομένων, με συνέπειες τόσο
στους εργαζόμενους, όσο και στις
ίδιες τις υπηρεσίες. Ως Αγωνιστική
Πρωτοβουλία του Δήμου Βριλησσίων
πρωτοστατούμε στην οργάνωση των
κινητοποιήσεων, οι οποίες το επόμε-
νο διάστημα θα ενταθούν, διατρανώ-
νοντας την αντίθεσή μας στις ιδιωτι-
κοποιήσεις και διεκδικώντας προσ-
λήψεις και χρηματοδότηση”.

Όπως επισημαίνει το δίκτυο των
εργαζομένων ΟΤΑ “Σκουπιδιάρα”, η
στάση της 16/6, “μπορεί και πρέπει να
γίνει το πρώτο βήμα για την κλιμάκω-
ση των κινητοποιήσεων μας για να
πάρουμε πίσω όσα μας λεηλάτησαν
οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Για τους
εργαζόμενους στους δήμους το τίμη-
μα που πληρώσαμε την τελευταία
πενταετία ήταν τεράστιο. Είχαμε τις
μειώσεις των μισθών μας μαζί με
όλους τους δημόσιους υπάλληλους.
Είχαμε χιλιάδες απολύσεις και διαθε-
σιμότητες, με την κατάργηση υπηρε-
σιών και δομών όπως οι σχολικοί φύ-
λακες η δημοτική αστυνομία κλπ. Τώ-
ρα είναι η ώρα για να τα πάρουμε όλα
πίσω. Δουλειές, μισθούς, δικαιώματα.
Πολύ περισσότερο να απαιτήσουμε
μαζικές προσλήψεις τώρα στους ΟΤΑ
για να να σταματήσει η σταδιακή
ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρε-
σιών όπως η καθαριότητα”.

Σ.Μ.

• Οι ιδιωτικοποιήσεις κάνουν τα
σκουπίδια τοξικές βόμβες. Σελίδα 2

ΔΗΜΟΙ Όχι στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας

Συνέδριο ΔΟΕ 21-24/6 και ΟΛΜΕ 1-4/7

16/6, οι απεργοί των ΟΤΑ έξω από το υπουργείο Εσωτερικών
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Την Τετάρτη 10/6 και οι 12 ειδικευόμενοι της Γ’ Παθολογικής του Γεν-
νηματά ενημερώθηκαν ότι καλούνται σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση

τη Δευτέρα 15/6 στις 9 το πρωί. Σε κανέναν δεν κοινοποιούνταν η αιτιο-
λογία της ΕΔΕ. Καλούνταν όλοι οι ειδικευόμενοι μαζί για την ΕΔΕ, κάτι
πρωτάκουστο. 

Η παράταξη μας Αγωνιστική Πρωτοβουλία-Συσπείρωση για την Ανα-
τροπή Γιατρών Γεννηματά έμαθε έγκαιρα ότι η ΕΔΕ αυτή είναι στα πλαί-
σια της απειλής της κ. Παγώνη προς τους ειδικευόμενους στη μέση της
μεγάλης επίσχεσης του Μαΐου ότι θα τους καλούσε σε ΕΔΕ εάν δεν
έκλειναν τους φακέλους των ασθενών της Γ’ Παθολογικής. Την επόμενη
μέρα το πρωί εκατοντάδες αντίτυπα της προκήρυξης-καταγγελίας που
βγάλαμε έφτασαν σε όλους τους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό
του νοσοκομείου καταγγέλλοντας την κ. Παγώνη, η οποία πέρα από Δι-
ευθύντρια είναι πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και πρόεδρος του Σωματείου Ερ-
γαζόμενων του Γεννηματά. 

Η καταγγελία ήταν σαφής: πρόκειται για τρομοκρατία και ρεβανσισμό
απέναντι στους ειδικευόμενους που όχι μόνο μαζικά συμμετείχαν στην
επίσχεση, αλλά και καθολικά απέργησαν στις 20 Μάη. Την ίδια στιγμή,
μαζί με τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, ζητήσαμε έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση την επόμενη μέρα, την Παρασκευή 12/6. Με αστείες δικαιολογίες
οι 3 εκλεγμένοι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ στην πενταμελή επιτροπή των
γιατρών αρνήθηκαν να την στηρίξουν. Παρόλα αυτά, η συνέλευση
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 45 γιατρών του νοσοκομείου. 

Εκεί κατέρρευσαν τα ψέματα που κυκλοφορούσαν. Οι ίδιοι οι ειδι-
κευόμενοι της Γ΄Παθολογικής στη Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσαν τις
διώξεις, προσκομίζοντας τα χαρτιά της ΕΔΕ. 

Τη Δευτέρα 15/6 μαζί με κλιμάκιο της ΕΙΝΑΠ (Παπανικολάου-Καταρα-
χιάς) και του ΔΣ του ΙΣΑ (Καλιαμπάκος) και περίπου 30 αλληλέγγυους
γιατρούς και επιμελητές ζητήσαμε από το γραφείο προσωπικού να κοι-
νοποιήσει την αναφορά βάσει της οποίας διατάχτηκε η ΕΔΕ. Η αναφο-
ρά ήταν της κ. Παγώνη ενάντια στους ειδικευόμενους της με ημερομη-
νία 11 Μάη (ακριβώς στην κορύφωση της επίσχεσης). 

Κατόπιν, τα κλιμάκια των εργαζόμενων ζήτησαν από τον Διοικητή του
νοσοκομείου την ανάκληση-ακύρωση της ΕΔΕ, κάτι που έγινε σε πέντε
μόλις λεπτά. Είναι μια μεγάλη νίκη για τους αγωνιζόμενους γιατρούς
του Γεννηματά κόντρα σε μια δεξιά διευθύντρια-πολιτικό πρόσωπο που
είχε την αυταπάτη πως θα τρομοκρατήσει εύκολα τους αγωνιζόμενους
συναδέλφους της. 

Χρίστος Αργύρης 
Ειδικευόμενος, μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής    

Mε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην προσπάθεια ποινικοποίησης
των αγώνων πάνε οι εργαζόμενοι του Γεννηματά στις εκλογές

για το ΔΣ του Σωματείου του νοσοκομείου. Η ΕΔΕ κατά των ειδι-
κευόμενων γιατρών που είχε διαταχτεί κατόπιν αναφοράς από τη δι-
ευθύντρια ακυρώθηκε μετά από τον ξεσηκωμό όλου του προσωπι-
κού. (Διαβάστε παρακάτω την ανταπόκριση από γιατρούς του Νοσο-
κομείου). 

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 24-25 Ιούνη. Την ψήφο των
εργαζόμενων διεκδικεί η Αγωνιστική Πρωτοβουλία-Συσπείρωση για
την Ανατροπή όπου συμμετέχουν το «Νυστέρι», η ΑΡΣΙ και άλλοι
αγωνιστές. 

Υποψήφιοι είναι οι: Aναγνωστόπουλος Ιωάννης, Βιοχημικός-τμήμα
Κυτταρομετρίας, Αργύρης Χρίστος, ειδικευόμενος ιατρός Ακτινοδια-
γνωστικής, Κοκκινόπουλος Στέλιος, ειδικευόμενος ιατρός Ακτινοδια-
γνωστικής, Κωσταρέλος Κωνσταντίνος,τεχνολόγος-ακτινολόγος, Κω-
στοπούλου Μυρτώ, ειδικευόμενη ιατρός Νεφρολογίας, Κότσαλης
Ιωάννης, ειδικευόμενος ιατρός Ορθοπεδικής, Μακρής Γεώργιος, επι-
μελητής β Οφθαλμολογίας, Μπερέτης Γεώργιος, ειδικευόμενος ια-
τρός Ακτινοδιαγνωστικής, Μπράτου Κων/να (Ντίνα),τραυματιοφορέ-
ας, Παπανικολοπούλου Ελπίδα, τραυματιοφορέας (πρώην σχολική
φύλακας), Παπαντωνάκης Ελευθέριος, ειδικευόμενος ιατρός Νευρο-
λογίας, Σερλής Ελευθέριος, τραυματιοφορέας, Σκαφίδα Αναστασία,
ειδικευόμενη ιατρός Νευρολογίας, Τσαντήλα Κων/να (Νάντια), ειδι-
κευόμενη ιατρός Νεφρολογίας, Τσοβόλα Γεωργία, νοσηλεύτρια, Φα-
σούλα Μαρίνα-Ειρήνη, ειδικευόμενη ιατρός Ακτινοδιαγνωστικής, Χα-
τζηγιάννης Αναστάσιος, πληροφορική-τμήμα προμηθειών. 

Eκλογές με απειλές 
στο “Γεννηματάς”

E
κλογές του Σωματείου Εργατοτεχνιτών στο υπουρ-
γείο Πολιτισμού γίνονται στις 15-16 Ιούνη στην επαρ-
χία και 17-18-19 Ιούνη στην Αθήνα. Η Αντικαπιταλι-

στική Πρωτοβουλία Εργατοτεχνιτών (ΑΠΕ) συμμετέχει με
τον Αντώνη Φώσκολο και τον Θεόφιλο Σαλτσίδη και στηρί-
ζει το ενωτικό ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργασίας. 

Σε ανακοίνωσή της τονίζει «στις εκλογές του συλλό-
γου μας να στείλουμε ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό μήνυμα
στην κυβέρνηση, ότι θα παλέψουμε για να ξηλωθούν όλα
τα μνημονιακά μέτρα των Σαμαροβενιζέλων αλλά και
ενάντια σε κάθε προσπάθεια που θα φέρνει νέα λιτότητα
για να συνεχίζουμε να ξεπληρώνουμε από το υστέρημά
μας ντόπιους και διεθνείς τραπεζίτες. 

Ο δρόμος του αγώνα αποτελεί τη μόνη εξασφάλιση για
τους εργαζόμενους και τις διεκδικήσεις τους. Σε αυτή τη
μάχη δεν είμαστε μόνοι μας. Στεκόμαστε μαζί με τους λι-
μενεργάτες ενάντια στις ιδιω-
τικοποιήσεις και στο ξεπούλη-
μα του λιμανιού, με τους ερ-
γαζόμενους στα νοσοκομεία
ενάντια στην διάλυση της δη-
μόσιας υγείας, με τους απερ-
γούς της ΕΡΤ που κέρδισαν
πίσω τη δουλειά τους και εξα-
κολουθούν να παλεύουν για
ελεύθερη ενημέρωση με το

λόγο στους ίδιους τους εργαζόμενους. Με το αντιφασι-
στικό κίνημα που παλεύει για να καταδικαστούν και να νι-
κηθούν οι νεοναζί δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής. 

Να δυναμώσουμε την οργάνωση από τα κάτω σε
όλους τους εργατικούς χώρους. Με γενικές  συνελεύ-
σεις και επιτροπές αγώνα  να πάρουν οι εργαζόμενοι
στα χέρια τους την κατάσταση». 

Επίσης, την Πέμπτη 18 Ιούνη οι συμβασιούχοι του
υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιούν στάση εργασίας
από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου τους και οργανώνουν
συγκέντρωση στις 12.30 στο νέο Μουσείο Ακρόπολης. Η
Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου μας έστειλε την παρακάτω αν-
ταπόκριση «είναι η συνέχεια μια σειράς κινητοποιήσεων
που ξεκίνησαν από το Μάη γιατί για άλλη μια φορά οι συμ-
βασιούχοι του ΥΠΠΟ παραμένουν απλήρωτοι με μεγάλες
καθυστερήσεις των μισθών. Όσο και να λένε ότι προτεραι-

ότητα έχουν οι μισθοδοσίες
εμείς αυτό δεν το έχουμε κα-
ταλάβει ακόμα σε ότι αφορά
την καταβολή των μισθών
μας. Γι’ αυτό απεργούμε και
απαιτούμε την άμεση καταβο-
λή των δεδουλευμένων μας».

Σ
υγκέντρωση στο υπουργείο
Υγείας στις 12.30μμ με στάση
εργασίας από τις 12μες μέχρι

το τέλος του ωραρίου καλούν τα
σωματεία των νοσοκομείων Αγλαΐα
Κυριακού, Άγιου Σάββα, Γεννηματά
και Βόλου στις 23 Ιούνη. 

Είναι μια πρωτοβουλία που αποτε-
λεί συνέχεια της επιτυχημένης απερ-
γίας στις 20 Μάη. Τα σωματεία που
συσπειρώνονται στο Συντονιστικό
των Νοσοκομείων δίνουν μάχη να
βγουν Γενικές Συνελεύσεις που θα
πάρουν αντίστοιχη απόφαση, βάζον-
τας την πίεση στις Ομοσπονδίες της
υγείας να βγουν μπροστά με απερ-
γιακές αποφάσεις ενάντια στη διά-
λυση των νοσοκομείων και την απλη-
ρωσιά που βιώνουν οι εργαζόμενοι. 

H ΠΟΕΔΗΝ μετά από τη συνε-
δρίασή της την Δευτέρα 15 Ιούνη
ανακοίνωσε ότι θα αποφασίσει στις
22/6 για απεργιακές κινητοποιήσεις.
Τα σωματεία διεκδικούν να καλύψει
με απεργία ή στάση εργασίας την κι-
νητοποίηση στις 23/6 και στη συνέ-
χεια να υπάρχει κλιμάκωση. 

Άλλωστε, ξεσπά νέο κύμα επισχέ-
σεων εργασίας αφού σε πολλά νο-
σοκομεία και στα ΕΚΑΒ οι καθυστε-
ρήσεις πληρωμών είναι τρομακτικές.

Η Μαρία Αλιφιέρη από το νοσοκο-
μείο Αγλαΐα Κυριακού μας είπε: «η
συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που
είχαμε την περασμένη εβδομάδα,
Τρίτη και Πέμπτη 9 και 11/6 ήταν αρ-
κετά καλή. Υπάρχει διάθεση να κλι-
μακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας.
Την Πέμπτη στην Υγειονομική Περι-
φέρεια μπήκαμε όλοι μέσα. Δεν δε-

χτήκαμε να μπει μόνο μια αντιπρο-
σωπεία γιατί οι εργαζόμενοι ήθελαν
να μεταφέρουν τα προβλήματα από
μόνοι τους. Η συζήτηση που ακο-
λούθησε είχε το κλασικό στιλ «έχετε
δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να κάνου-
με πολλά πράγματα, περιμένουμε να
δούμε τι θα γίνει με τις διαπραγμα-
τεύσεις». Εμείς έχουμε καταλήξει
ότι μόνο αν οι εργαζόμενοι ξαναπιά-
σουν το νήμα των αγώνων μπορού-
με να κρατήσουμε ζωντανά τα νοσο-
κομεία για αυτό καλούμε στάση ερ-
γασίας και συγκέντρωση στις 23/6
στο υπουργείο Υγείας. Στο χώρο
του νοσοκομείου κάνουμε και άλλες
δράσεις, ζητάμε τη συμπαράσταση
και των γονιών. Οι ελλείψεις είναι
τραγικές στο Ακτινολογικό και στους
τραυματιοφορείς. Είναι σαν να δου-
λεύουν με προσωπικό ασφαλείας,
τόσο λίγο προσωπικό διαθέτουμε».   

Ακόμα, πληθαίνουν οι κινητοποι-
ήσεις στην περιφέρεια. Χίλια άτομα
συγκέντρωσε η κινητοποίηση στην
Ιεράπετρα στις 10 Ιούνη, ενώ στη
συνέχεια αρκετοί από τους διαδηλω-
τές μπήκαν σε πούλμαν, τα οποία
τους μετέφεραν στο Ηράκλειο, στα
γραφεία της Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας. Η ανάγκη για γιατρούς είναι
μεγάλη στο νοσοκομείο της πόλης. 

Μεγάλη διαδήλωση για την υγεία
έγινε στην Πρέβεζα την Παρασκευή
12/6, καθώς κινδυνεύουν με κλείσιμο
κλινικές του νοσοκομείου λόγω των
περικοπών σε χρηματοδότηση και
προσωπικό. 

• Την Τρίτη 16 Ιούνη σε εξέλιξη ήταν
οι εκλογές στο νοσοκομείο Αγία Όλγα.
Το «Νυστέρι» συμμετέχει στην Αριστε-
ρή Εναλλακτική Ενωτική Κίνηση.

Νεκτάριος Δαργάκης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Απεργία 23/6

Eκλογές Εργατοτεχνιτών ΥΠΠΟ

Το σωματείο του Αγ. Σάββα στη συγκέντρωση στο Ραδιομέγαρο την Πέμπτη 11/6

Πανό των φυλάκων του Βυζαντινού
Μουσείου στη συγκέντρωση στην
ΕΡΤ: “Φως μετά το σκοτάδι” 



Η
11η Ιούνη έχει γραφτεί πλέον στην ιστορία
του εργατικού κινήματος, τόσο ως ημέρα
έναρξης του μεγάλου αγώνα των εργαζομέ-

νων της ΕΡΤ το 2013, όσο και για τη μέρα που αυ-
τός ο αγώνας πέτυχε μια μεγάλη νίκη, 2 χρόνια με-
τά. Από τις 6πμ της 11/6, η ΕΡΤ είναι ξανά ο επίση-
μος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Γεγονός
το οποίο του άξιζε να τιμηθεί με εργατική διαδήλω-
ση. Όπως κι έγινε.

“Η ΕΡΤ ανήκει στους εργάτες – απολύστε τώρα
τους Ταγματάρχες”, “Η ΕΡΤ είναι η αρχή – όλο το
μνημόνιο θα τσακιστεί”. Με τα παραπάνω συνθή-
ματα να συμπυκνώνουν ακριβώς την αίσθηση της
νίκης αλλά και των διεκδικήσεων που παραμένουν,
πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο που οργάνω-
σαν η ΠΟΣΠΕΡΤ κι ο Συντονισμός Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες, στο Ραδιομέ-
γαρο της Αγ.Παρασκευής, το απόγευμα της 11/6. 

Από νωρίς το Ραδιομέγαρο άρχισε να θυμίζει τις
πρώτες μέρες μετά το “μαύρο” με τους διαδηλωτές

να φτάνουν με πορεία από την πλατεία της Αγ.Παρασκευής και να
μπαίνουν συγκινημένοι και περήφανοι στον προαύλιο χώρο, όπου εί-
χε στηθεί μικροφωνική κι εξέδρα. Το παρών έδωσαν μια σειρά σωμα-
τεία όπως αυτά των απεργών της Κόκα Κόλα, των σχολικών φυλά-
κων, των καθαριστριών του υπ.Οικονομικών, των εργαζομένων στους
δήμους Αγ.Παρασκευής και Βριλησίων, του νοσοκομείου Αγ.Σάββας,
της Γ' ΕΛΜΕ, της Ιντρακόμ, των εργαζομένων στο υπουργείο Πολιτι-
σμού, αλλά και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η ΟΚΔΕ και η ΚΕΕΡΦΑ.

Ανοιχτοί λογαριασμοί

Το συλλαλητήριο διατηρώντας το διακριτό του χαρακτήρα από τη
φιέστα που ακολούθησε, έστειλε το μήνυμα της επιτυχίας, αλλά και
της συνέχειας, καθώς υπάρχουν αρκετοί ανοιχτοί λογαριασμοί με-
ταξύ εργαζομένων και κυβέρνησης - νέας διοίκησης Ταγματάρχη.

Λογαριασμοί που δημιουργούν ζητήματα ήδη από την πρώτη μέ-
ρα λειτουργίας της νέας ΕΡΤ, με βασικά πρόσωπα του ΝΕΡΙΤικου
απεργοσπαστικού μηχανισμού, να βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά
προκαλώντας ακόμα και τραγελαφικά στιγμιότυπα, όπως τα συγχα-
ρητήρια των βουλευτών Μητρόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ) και Κατσώτη (ΚΚΕ)
σε βασικούς παρουσιαστές της ΝΕΡΙΤ, για τον... αγώνα τους. 

Κι αν αυτά είναι τα ελαφριά και τα αστεία (παρότι εκνευριστικά
για αρκετούς ΕΡΤικούς αγωνιστές), δεν λείπουν τα σοβαρά ζητήμα-
τα που προκαλούνται όπως αυτό του προγράμματος και της θεμα-
τολογίας των ενημερωτικών εκπομπών, ακόμα και την πανηγυρική
πρώτη μέρα του ανοίγματος. Χαρακτηριστική και η παρατήρηση
του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ, Π.Καλφαγιάννη που μίλησε στην
Πρωινή Ενημέρωση, των Ν.Αγγελίδη και Β.Χαϊνά, την ιστορική πρώ-
τη εκπομπή της νέας ΕΡΤ: “Θα περίμενα όλη η ΕΡΤ σήμερα να πε-
ράσει από 'δω. Και μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, κινήματα
και κόσμος που έκλαψε, παθιάστηκε και έκατσε στον αγώνα. Δεν θα
ήθελα σήμερα να είναι μια μέρα πασαρέλα των πολιτικών”. 

Από τα ξημερώματα της ίδιας μέρας η ΕΡΤ άρχισε να εκπέμπει τη-
λεοπτικά, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά με εξαίρεση την ΕΡΤ3, υπο-
τίθεται για “τεχνικούς λόγους”. “Η ΕΡΤ 3 διαθέτει στούντιο και οπτι-
κές ίνες που είναι σε σύνδεση με την ΕΡΤ στην Αθήνα από την πρώ-
τη μέρα επίσημης επαναλειτουργίας. Τεχνικό πρόβλημα δεν υπάρ-
χει. Εμείς εδώ είμαστε. Πολύ υπερήφανοι για να χτυπήσουμε πόρ-
τες. Δεν ταιριάζει σε αγώνα δύο ετών να χτυπάς πόρτες” σημειώνει
ο Στέλιος Νικητόπουλος από το κανάλι της Θεσσαλονίκης. Για τον
ίδιο λόγο, στην ΕΡΤ3 κατέληξε και η πορεία ενάντια στο νέο μνημό-
νιο που οργάνωσαν μια σειρά σωματεία από την Καμάρα, την Πέμ-
πτη 11/6. “Η αυτοδιαχείριση είναι που φοβίζει την εξουσία. Εμείς
σαν κοινωνικά υποκείμενα θα διασφαλίσουμε αυτό που πετύχαμε και
σας θέλουμε εδώ” έστειλαν το μήνυμα οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ3
απευθυνόμενοι στους διαδηλωτές, οι οποίοι απάντησαν με το σύνθη-
μα “Ούτε Ταγματάρχης – ούτε στρατηγός – η ΕΡΤ ανήκει στο λαό”. 

Κινητοποιήσεις, με συζητήσεις και μουσική πραγματοποιήθηκαν
και σε άλλα σημεία, όπως τα Γιάννενα κι ο Πύργος.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ο αγώνας της ΕΡΤ, έμπνευση για τη συνέχεια
Είναι 2 χρόνια ενός μεγαλειώδους αγώνα.

Πετύχαμε μια νίκη αλλά δεν δικαιωθήκαμε.
Έχουμε πολλές διεκδικήσεις ακόμα τις οποίες
θα τις παλέψουμε πλέον κι από μέσα και μαζί
με όλη την κοινωνία που μας στήριξε μέχρι τώ-
ρα. Η κοινωνία δεν ήθελε να κρατηθεί απλώς
το όνομα της ΕΡΤ. Θέλει μια ΕΡΤ με όλο το μέ-
γεθος που είχε, μια ανοιχτή φωνή κι όπως εξε-
λίχτηκε μετά, να γίνει φωνή της ίδιας της κοι-
νωνίας. Γι' αυτό θα παλέψουμε. Το γεγονός
ότι ο Ταγματάρχης είναι ο “μεγάλος αρχηγός”
εκεί μέσα, δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει την
πρόθεση να στήσει μια ΕΡΤ ως φωνή της κοι-
νωνίας. Αλλά εδώ είμαστε για να το παλέψου-
με και πραγματικά να έχει ο κόσμος αυτό που
του αξίζει κι εμείς την εργασία μας. Το σημερι-
νό συλλαλητήριο δίνει τον τόνο. Την ώρα που
η διοίκηση θα ετοιμάζει τη φιέστα της, εμείς
θα διεκδικούμε διαδηλώνοντας. Με αγώνα
φτάσαμε στο σημερινό άνοιγμα, από τον αγώ-
να μας θα εξαρτηθεί και η συνέχεια. 

Ειρήνη Φωτέλλη, εργαζόμενη ΕΡΤ

Βρεθήκαμε εδώ από την πρώτη στιγμή
που έπεσε το “μαύρο” στην ΕΡΤ και

παραμένω δίπλα στους συναδέλφους
που αγωνίζονται. Άνοιξε, αλλά βέβαια χω-
ρίς να είναι αυτή που θέλαμε ή που είχα-
με βάλει στόχο προκειμένου να υπάρξει
μια ΕΡΤ που να ανήκει στο λαό, να μιλάει
για τα δικαιώματα, τις προοπτικές και κυ-
ρίως να μη βλογάει τα γένια του εκάστο-
τε κυβερνώντος. Η σημερινή κυβέρνηση
τοποθέτησε τον Δ.Τσακνή πρόεδρο και
τον Λ.Ταγματάρχη δειευθύνοντα σύμβου-
λο. Ιδιαίτερα για τον δεύτερο έχουμε τε-
ράστιες ενστάσεις. Σας λέω το εξής
απλό: αμέσως μετά το “μαύρο” τον Ιούνιο
του 2013, ήταν αυτός που αρθρογραφού-
σε υπέρ του κλεισίματος, αβαντάροντας
Σαμαρά, Βενιζέλο και Κουβέλη. 

Γιώργος Φιλιππάκης, δημοσιογράφος 

Είμαστε πολύ χαρούμενες που άνοιξε η ΕΡΤ. Περιμένουμε κι εμείς τη
σειρά μας. Αλλάξαμε πολύ αυτούς τους μήνες του αγώνα. Έμαθα να

είμαι αλληλέγγυα με όλους τους εργαζόμενους. Θα συνεχίσω να πα-
λεύω για όλους τους εργαζόμενους όσο πάλευα και για τη δική μου δου-
λειά. Στους δρόμους πλέον, δίπλα σε όλους.

Βασιλική Γκόβα, καθαρίστρια υπ.Οικονομικών 

Οι σχολικοί φύλακες δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από αυτή
τη μέρα. Έχουμε δώσει μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ

αυτό τον αγώνα αξιοπρέπειας, όλοι όσοι πλήγηκαν από τις πολιτι-
κές της εξαθλίωσης που εφάρμοσαν η συγκυβέρνηση κι όλοι αυτοί,
οι τροϊκανοί, οι “θεσμοί”, στη χώρα μας. Ευχόμαστε καλή αρχή στη
δουλειά. Ξέρουμε ότι ο αγώνας των εργαζομένων στην ΕΡΤ συνεχί-
ζεται, γιατί πραγματικά δεν ανοίγει αυτό για το οποίο παλέψαμε.
Θέλουμε μια ΕΡΤ διαφορετική, ανοιχτή στο λαό και την κοινωνία. Οι
αγώνες συνεχίζονται. Είμαστε περήφανοι που είμαστε μαζί στο
δρόμο κι έτσι θα συνεχίσουμε. Καλή επιστροφή! Οι γροθιές μας φέ-
ρανε αυτό το αποτέλεσμα.

Σταματία Τσουμέα, Σχολικοί Φύλακες

Χαρά για ανθρώπους, με τους οποίους παλέψαμε μαζί στο δρόμο να
επιστρέφουν στις δουλειά τους. Περιμένουμε κι εμείς τα δικά μας.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην προηγούμενη κυβέρνηση που
μας έφερε μαζί, όλους τους διαθέσιμους, σχολικούς φύλακες, καθηγη-
τές, καθαρίστριες, εργαζόμενους στα υπουργεία, τους εργαζόμενους
της ΕΡΤ. Η ΕΡΤopen είναι εδώ. Η ΕΡΤopen είναι παντού. Καλή αρχή και
καλή συνέχεια στον αγώνα.

Γιώργος Ασλάνης, διαθέσιμοι ΥΠΠΟ

Δύο χρόνια πριν έπεσε το “μαύρο”. Λίγο
πριν πέσει το σήμα, μίλησα για πρώτη φο-

ρά στη ζωή μου σε εθνικό δίκτυο μέσα από το
ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, καταγγέλοντας το
χουντικό πραξικόπημα της κυβέρνησης Σαμα-
ρά – Βενιζέλου. Από τότε το μικρόφωνο της
ΕΡΤ και του ΕΡΤopen ήταν ανοιχτό στους
αγώνες των εργαζόμενων. Κι αυτό ήταν κατά-
κτηση των εργαζόμενων της ΕΡΤ, μέσα από
τις δομές που μπόρεσαν να κρατήσουν με τον
αγώνα τους όρθιες, αυτοδιαχειριζόμενες,
ανοιχτές στην κοινωνία. Έγιναν φωνή των αδύ-
ναμων, των αγανακτισμένων. Από παντού
ακούστηκε, “η ΕΡΤ είναι ανοιχτή – είναι η φω-
νή κάθε αγωνιστή”. Κι αυτή είναι μια κατάκτη-
ση που δεν θα την πουλήσουμε. Αυτός ο αγώ-
νας είναι μπροστά μας. Όλοι μαζί οι εργαζόμε-
νοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί, θα ανατρέψουμε τα
μνημόνια και θα διώξουμε το “μαύρο” από τις
ζωές μας. Η ΕΡΤ είναι ένας μεγάλος σταθμός
για τον αγώνα που συνεχίζουμε σε μια νέα φά-
ση, με νέα ναρκοπέδια, με νέες απειλές κι εκ-
βιασμούς. Θα σκίσουμε τα μνημόνια όπως
ανοίξαμε και την ΕΡΤ. Θα νικήσουμε!

Βασίλης Συλαϊδής
μέλος Δ.Σ Σωματείου Εργαζομένων Ιντρακόμ

Η11η Ιούνη είναι μια ιστορική μέρα που δείχνει ότι οι εργατικοί
αγώνες μπορούν να έχουν αποτέλεσμα και να νικάνε. Είναι νίκη

όχι μόνο για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ αλλά για όλο το εργατικό
κίνημα. Συμμετέχουμε στη σημερινή κινητοποίηση με αποφάσεις
των σωματείων μας, εργαζόμενοι από τα νοσοκομεία για να δείξου-
με την αλληλεγγύη μας και να δώσουμε τα συγχαρητήρια από τη
δικιά μας μεριά για τον μεγαλειώδη αγώνα των δύο χρόνων, για τη
συμπαράσταση που ξεσηκώθηκε, για το παράδειγμα που δείξατε
ότι μπορούμε όχι μόνο να νικάμε αλλά να χτίζουμε παραδείγματα
που ανήκουν στο μέλλον. Σωματεία νοσοκομείων βρέθηκαν από την
πρώτη μέρα στο προαύλιο του Ραδιομεγάρου. Δεν ξεχνάμε ότι ένα
από τα πανό που ήταν μπροστά, ήταν του Γενικού Πατησίων, ενός
νοσοκομείου που όπως και μια σειρά άλλα, έκλεισαν οι Σαμαροβενι-
ζέλοι. Το παράδειγμα της ΕΡΤ, ανοίγει το δρόμο για έναν αντίστοι-
χο αγώνα στα νοσοκομεία. Τον έχουμε ξεκινήσει και θα το συνεχί-
ζουμε στις 23/6, με τη νέα απεργία. Για να πούμε ότι θα ανοίξουμε
τα νοσοκομεία όπως ανοίξαμε την ΕΡΤ. 

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων νοσοκομείο Αγ.Σάββας 

Συγκέντρωση στο Ραδιομέγαρο την Πέμπτη 11 Ιούνη
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Μπορεί όλοι οι μνημονιακοί θιασώτες των ιδιωτικοποιήσε-
ων  να δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι η ιδιωτικο-

ποίηση του προβλήτα ΙΙ και ΙΙΙ του ΟΛΠ είναι η πιο επιτυχημέ-
νη και προσοδοφόρα για το ελληνικό δημόσιο ιδιωτικοποίηση,
όμως την περασμένη εβδομάδα ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, με επιστολή που έστειλε στην ελληνική κυβέρνηση,
θεωρεί τις φοροαπαλλαγές της Cosco προκλητικές. Η Ευρω-
παική Επιτροπή ζητά από την Κυβέρνηση μέσα σε τέσσερις
μήνες να τις καταργήσει και να εισπράξει, με τους νόμιμους
τόκους, όλα τα χρήματα, τα οποία καρπώθηκε η  Cosco. 

Το έναυσμα για να ξεκινήσει η έρευνα των υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσαν τρεις επιστολές. Η πρώτη
(30/4/2009) του τότε νομάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα, η δεύτε-
ρη (7/5/2009) της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλά-
δας και ακολούθησε (23/9/2009) το Διεθνές Συμβούλιο Λιμε-
νεργατών. Όλες κατήγγειλαν τις φοροαπαλλαγές, που δόθη-
καν, με νόμο, στην Cosco. Υπολογίζεται ότι οι φοροαπαλλα-
γές που κέρδισε η  Cosco τα προηγούμενα χρόνια φτάνουν

σχεδόν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αντί να διεκδικήσει αυτά τα

εκατομμύρια ετοιμάζεται να ξεπουλήσει τον ΟΛΠ στην  Cosco
κυριολεκτικά έναντι πινακίου φακής. Υπολογίζεται ότι ο δημό-
σιος ΟΛΠ αυτή τη στιγμή αξίζει περίπου 2 δις ενώ η κυβέρνη-
ση σύμφωνα με δημοσιεύματα τον χαρίζει στον πολυεθνικό
κολοσσό έναντι 400 εκατομμυρίων.  

“Τώρα τα ψέματα τελείωσαν και η μεγάλη επένδυση της
COSCO απομυθοποιείται”, ανακοίνωσε η ΟΜΥΛΕ και Ενωση
Λιμενεργατών ΟΛΠ. “Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται συνολική
επανεξέταση της παραχώρησης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ και
των «Φιλικών Διακανονισμών» που ακολούθησαν.

Είναι, επίσης, επιβεβλημένο να σταματήσει κάθε ενέργεια
σχετικά με τους διαγωνισμούς πώλησης των μετοχών, τόσο
του ΟΛΠ, όσο και του ΟΛΘ, αφού, εκτός των άλλων ουσιαστι-
κών λόγων, σ’ αυτούς τους διαγωνισμούς είναι εμπλεκόμενη
η COSCO”.

Κατερίνα Θωίδου

Χαράτσια για εμάς, 
φοροαπαλλαγές για την COSCO

Τ
ην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάν-
τια στο ξεπούλημα του ΟΛΠ και την προ-
σπάθεια του ΤΑΙΠΕΔ και της κυβέρνησης

να εμποδίσει την υπογραφή Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας των εργαζομένων στο λιμάνι
του Πειραιά, ανακοίνωσαν η ΟΜΥΛΕ και η
Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ. 

To θέμα της νέας Συλλογικής Σύμβασης είχε
προγραμματιστεί να συζητηθεί στο ΔΣ μετό-
χων του ΟΛΠ στις 13/6 και αποσύρθηκε μετά
από πιέσεις του ΤΑΙΠΕΔ. Η ισχύουσα ΣΣΕ των
εργαζόμενων λήγει στις 8 Ιουλίου (με μετενέρ-
γεια), με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον
ΟΛΠ να βρίσκονται στον «αέρα» ενόψει, της
επερχόμενης ιδιωτικοποίησης, ενώ ο νέος αγο-
ραστής  θα  έχει έτσι απαλλαγεί από οποιαδή-
ποτε δέσμευση που αφορά τις εργασιακές
σχέσεις.  

Κάτω από το φόβο των αντιδράσεων των ερ-
γαζομένων, το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε τελικά  από το
ΔΣ του ΟΛΠ να αναβάλει την προγραμματισμέ-
νη στις 13 Ιούνη Συνέλευση μετόχων, για τη
Δευτέρα 22 Ιουνίου και μάλιστα  όχι στις εγκα-
ταστάσεις  του ΟΛΠ αλλά σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της Αθήνας. Την ίδια μέρα τα σωματεία
του ΟΛΠ αναμένεται να προκηρύξουν στάση
εργασίας και συγκέντρωση στο Athens Plaza
στη πλατεία Συντάγματος, όπου θα διεξαχθεί η
συνέλευση των μετόχων. 

“Η Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και συγκεκριμένα ο
Πρόεδρός του, αγγίζοντας τα όρια του θρά-
σους, ως αυθεντικός εκφραστής των συμφε-
ρόντων που επιβουλεύονται τον ΟΛΠ τον ΟΛΘ,
καθώς και τα άλλα Λιμάνια, προβαίνει σε ενέρ-
γειες χουντικής έμπνευσης», ανακοίνωσε η
ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ. «Σε
επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο του
ΟΛΠ και κοινοποιεί στα μέλη του ΔΣ/ΟΛΠ, χρη-

σιμοποιώντας την αλήστου μνήμης φράση «εν-
τέλλεστε», ζητάει να μην συζητηθεί στο
ΔΣ/ΟΛΠ το θέμα «Συλλογική Σύμβαση Εργα-
σίας Εργαζομένων ΟΛΠ. ΑΕ.» 

Πρακτικό συμφωνίας

Οι ΣΣΕ των εργαζομένων του ΟΛΠ βρίσκον-
ται στο τρίμηνο της κουτσουρεμένης μετενέρ-
γειας και μετά από επανειλημμένες συζητήσεις
των σωματείων και της Διοίκησης του ΟΛΠ,
υπήρξε συμφωνία να συνεχίσουν να ισχύουν οι
όροι των σημερινών συμβάσεων με χρόνο
διάρκειας 2 έτη. Αυτό μάλιστα έχει καταγραφεί
σε πρακτικό συμφωνίας. Παρά το γεγονός ότι
η Κυβέρνηση υπόσχεται ανατροπή των μνημο-
νιακών νόμων για τις ΣΣΕ, η Διοίκηση του ΤΑΙ-
ΠΕΔ με την ανοχή της Κυβέρνησης, η οποία
ξεπουλάει τα Λιμάνια, θέλει να καταργήσει κά-
θε μορφή ΣΣΕ και να μεταβάλλει το εργασιακό
τοπίο σε αυτό της γαλέρας που επικρατεί στην
Cosco. Τώρα πια, αποκαλύπτονται ποιοι θέ-
λουν να παραδώσουν το Λιμάνι στην Cosco και
να σβήσουν τις εργασιακές σχέσεις. Καλούμε
τον Υπουργό κ. Δρίτσα, αλλά και την Κυβέρνη-
ση συνολικά, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

Η μεθοδευμένη αναβολή της Γ.Σ των μετό-
χων και η αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, δεν θα
τους γλιτώσει από την αγανάκτηση των εργα-
ζομένων. Ο δρόμος που ακολουθεί το ΤΑΙΠΕΔ
είναι ολισθηρός. Η Κυβέρνηση οφείλει να στα-
ματήσει τις ακραίες νεοφιλελεύθερες και αν-
τεργατικές μεθοδεύσεις του Προέδρου του
ΤΑΙΠΕΔ, διαφορετικά θα φέρει ακέραιη την ευ-
θύνη. Οι εργαζόμενοι με τους ΑΓΩΝΕΣ μας θα
υπερασπιστούμε τον Δημόσιο χαρακτήρα των
Λιμανιών και τον θεσμό των ελεύθερων συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων που η σημερινή Κυ-
βέρνηση διακηρύσσει ότι θα κατοχυρώσει”.

K
λιμακώνεται και συναντά πολύ μεγάλη
ανταπόκριση η καμπάνια ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ που έχει ξεκι-

νήσει ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα,
τις Διαθεσιμότητες και τις Ιδιωτικοποιήσεις. Η
καμπάνια ξεδιπλώνεται σε εργατικούς χώρους,
πανεπιστήμια και γειτονιές, με αφίσες, συγκέν-
τρωση υπογραφών και ψηφισμάτων από σω-
ματεία, συλλόγους, δημοτικά συμβούλια σε
όλη την Ελλάδα. 

Σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη της καμ-
πάνιας θα είναι η μεγάλη εκδήλωση που
διοργανώνει ο Συτονισμός τη Δευτέρα 22
Ιούνη στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά. Ομι-
λητές στην εκδήλωση θα είναι ο Αντώνης
Νταλακογεώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, ο
Νίκος Γεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Λι-
μενεργατών, ο Θανάσης Διαβολάκης, συνδι-
καλιστής ΟΙΕΛΕ, πρώην Δημοτικός Σύμβου-
λος Πειραιά, η Ζωή Πεντότη, πρόεδρος ΠΟ-
ΕΥΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων
Εμπορικής Ναυτιλίας) και ο Τάσος Αναστα-
σιάδης εκ μέρους του Συντονισμού. 

«Μόνο επί υπουργίας Κεφαλογιάννη είχε
μεταφερθεί ξανά η συνέλευση του ΟΛΠ
εκτός της πόλης του Πειραιά», δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη η Ζωή Πεντότη, πρό-
εδρος της ΠΟΕΥΝ. «Αυτό είναι απαράδεκτο
γιατί οι εξελίξεις στον ΟΛΠ έχουν εκτός των
άλλων και τοπική διάσταση και γι’ αυτό μάλι-
στα το λόγο στο διοικητικό συμβούλιο συμ-
μετέχει και ο Δήμαρχος Πειραιά. Ακόμα και
έτσι όμως χρειάζεται να προκηρυχθεί στάση
εργασίας και να είμαστε εκεί με παράσταση
διαμαρτυρίας. Αυτή τη εβδομάδα ξεκινάμε
περιοδείες στους χώρους του υπουργείου
για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για
την καμπάνια του Συντονισμού και να τους
καλέσουμε στη συγκέντρωση της Δευτέρας.

Χρειάζεται οι εργαζόμενοι, τα σωματεία και
όλοι οι φορείς να πάρουμε πρωτοβουλίες

ενάντια στο ξεπούλημα του ΟΛΠ και να βά-
λουμε πολιτικές πιέσεις στην κυβέρνηση. Αυ-
τή τη στιγμή το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτι-

λίας εμφανίζεται να απέχει από την όλη δια-

δικασία της ιδιωτικοποίησης και ότι κουμάντο
κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο αυτή η κυβέρνηση
είχε πει ότι θα καταργούσε. Η πώληση του

πλειοψηφικού πακέτου είναι η πιο νεοφιλε-

λεύθερη δεξιά επιλογή που θα μπορούσε να
γίνει και αυτή είναι επιλογή της κυβέρνησης,
η οποία μιλούσε για αριστερό μοντέλο δια-

χείρισης. Η θέση η δικιά μου είναι ξεκάθαρη:

λιμάνι 100% δημόσιο».

Δευτέρα 22/6 - στο πλευρό των λιμενεργατών
Ώρα 12μεσ. στο Σύνταγμα για 
τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ώρα 7μμ στον Πειραιά
ενάντια στο ξεπούλημα



«Τ
ην επόμενη των εκλογών είναι
προφανές ότι δεν θα υπάρχουν
μνημόνια, τρόικα… Είμαι βέβαιος

ότι θα βρεθεί αξιόπιστη και αμοιβαία απο-
δεκτή λύση... Ο χρονικός ορίζοντας της
διαπραγμάτευσης παραμένει σταθερός και
ανοίγονται ορίζοντες, ώστε να είναι επιτυ-
χής… Έχουμε σχεδιασμό και στρατηγική
συμμαχιών μέσα στην Ευρώπη…» 

Αυτά δήλωνε από το Ζάππειο ο Αλέξης
Τσίπρας, δύο μέρες πριν από τις εκλογές
της 25ης Γενάρη του 2015. Λίγες μέρες
αργότερα, οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς μας πλη-
ροφορούσαν: «Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μά-
ριο Ντράγκι ετοιμάζεται για μια άγρια δια-
πραγμάτευση πάνω στη ρευστότητα των
τραπεζών - μια παρόμοια τακτική με αυτή
που χρησιμοποιήθηκε τον Μάρτη του
2013 στην Κύπρο».

Πέντε μήνες μετά δεν πρέπει να υπάρ-
χει άνθρωπος μέσα και έξω από την Ελλά-
δα που να μην έχει καταλάβει τι εννοούσε
ο πρόεδρος της ΕΚΤ μιλώντας για «άγρια
διαπραγμάτευση». Αυτό που, αντίθετα,
αναζητείται είναι η «αμοιβαία αποδεκτή
λύση», οι «νέοι ορίζοντες» και η «στρατη-
γική των συμμαχιών μέσα στην Ευρώπη». 

Η «διαπραγμάτευση» έχει εξελιχθεί, σε
αυτό που ο Στάθης Κουβελάκης πρόσφα-
τα περιέγραψε σαν καθοδικό σπιράλ υπο-
χώρησης: «Για κάθε μια υποχώρηση της
κυβέρνησης και μια νέα επίθεση των ‘θε-
σμών’. Για κάθε μια κίνηση «καλής θέλη-
σης» ένα νέο χτύπημα κάτω από τη μέση.
Και για  κάθε νέα ‘ειλικρινή’ δήλωση μια
νέα λοιδορία», όπως γράφαμε στην Ε.Α
στις 5 Μάη. Μια μικρή αναδρομή των βα-
σικών καμπών αυτών των πέντε μηνών
«διαπραγμάτευσης» επιβεβαιώνει πλήρως
αυτήν την εικόνα.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεκίνησε
κάνοντας, δια στόματος Βαρουφάκη, δύο
μεγάλες υποχωρήσεις: Η πρώτη ήταν η
υπαναχώρηση από την θέση του ΣΥΡΙΖΑ
για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους
του χρέους στην θέση για “απομείωση”
του χρέους μέσα από ανταλλαγή ομολό-
γων με νέα ομόλογα αέναης διάρκειας και
ομόλογα με ρήτρα ανάπτυξης. Η δεύτερη
ήταν η ανακάλυψη και η αποδοχή της
εφαρμογής ενός «καλού» 70% του μνημο-
νίου. 

Οι “δανειστές” υποδέχτηκαν αυτές τις
υποχωρήσεις με φουλ επίθεση. Η ΕΚΤ
αποφάσισε να σταματήσει να δέχεται ως
ενέχυρο τα ομόλογα του Ελληνικού Δημο-
σίου, κόβοντας την χρηματοδότηση 17 μέ-
ρες νωρίτερα από την λήξη της δίμηνης
παράτασης του Σαμαρά. Τον οικονομικό
αυτό εκβιασμό συνόδευσε τελεσίγραφο
που ζητούσε από την κυβέρνηση να υπο-
βάλει ως τις 16 Φλεβάρη αίτημα νέας πα-
ράτασης του μνημονίου. Ακολούθησαν
υποβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας
και τραπεζών από τις λεγόμενες «αγο-
ρές».

Στην ομιλία του στη διάρκεια των προ-

γραμματικών δηλώσεων, ο Βαρουφάκης
προσπάθησε να βαφτίσει την παράταση
«γέφυρα»: «Η δική μας πρόταση είναι η
εξής: Ούτε θα σκίσουμε το ισχύον πρό-
γραμμα, ούτε εσείς θα απαιτήσετε την τυ-
φλή εφαρμογή του… να υπάρξει μια μετα-
βατική περίοδος, μια γέφυρα μεταξύ των
συμβολαίων…και τα δύο μέρη να προβούν
στις συζητήσεις που θα παράξουν “ένα
νέο-συμβόλαιο μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ
που θα λύσει το πρόβλημα”. Ένα νέο μνη-
μόνιο δηλαδή.  

Στο πρώτο Eurogroup της 11/2, όπως
ανέφεραν εκπρόσωποι της κυβέρνησης
«υπήρξαν απειλές ότι εάν δεν υπογράφα-
με την παράταση του Μνημονίου δεν θα
υπήρχε συνέχεια των διαβουλεύσεων». Η
«γέφυρα» πήγε περίπατο. Υπό την αιγίδα
του Δραγασάκη ξεκίνησαν οι «τεχνικές συ-
νομιλίες» για τους όρους της παράτασης
(κατά τις οποίες εκπρόσωποι των θεσμών
ενώ ασκούσαν ασφυκτική πίεση, ταυτό-
χρονα έκαναν και «πλάκα» με δηλώσεις
όπως αυτή του εκπροσώπου του γερμανι-
κού υπουργείου Οικονομικών: «Από σεβα-
σμό προς τους έλληνες φίλους μας στο
εξής η τρόικα δεν θα λέγεται τρόικα»). 

Στο Εurogroup της 16/2 ο Ντάισελμ-
πλουμ παρουσίασε ένα κείμενο συμφω-
νίας που ακόμα και στο επίπεδο των δια-
τυπώσεων εξευτέλιζε τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντι-
πρόταση της κυβέρνησης ήταν το (κατά
Βαρουφάκη) «καταπληκτικό κείμενο» του
Μοσκοβισί που αποσύρθηκε. 

Η σύνοδος ήταν αποκαλυπτική όσον
αφορά στη «στρατηγική συμμαχιών» του
Τσίπρα μεταξύ των «εταίρων». Όπως πε-
ριέγραψε ζοφερά ο Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος: «Στη σύνοδο του Eurogroup και στη
συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, η
βοήθεια της Λαγκάρντ και του Μοσκοβισί
ήταν μη-ανιχνεύσιμη από το γυμνό μάτι.
Αυτοί λένε ολοκληρώστε το υπάρχον πρό-
γραμμα και εμείς θα δείξουμε κάποια ελα-
στικότητα. Ποτέ όμως δεν μας λένε τι θα
περιλαμβάνει αυτή η ελαστικότητα…» 

Η τρόικα έδωσε τελεσίγραφο στην κυ-
βέρνηση να ζητήσει μέχρι τις 20 Φεβρουα-
ρίου παράταση του μνημονίου. Ετσι φτά-
σαμε στη συμφωνία παράτασης του μνη-
μονίου της 20ης Φλεβάρη η οποία δέ-
σμευσε (τον ΣΥΡΙΖΑ να κάψει όλες τις
υποσχέσεις του και) τις «ελληνικές αρχές
να απόσχουν από οποιαδήποτε κατάργη-
ση των μέτρων και από μονομερείς αλλα-
γές στις πολιτικές και διαρθρωτικές με-
ταρρυθμίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά
τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικο-
νομική ανάκαμψη ή την χρηματοοικονομι-
κή σταθερότητα, όπως αξιολογείται από
τους θεσμούς…» 

Ταυτόχρονα «οι ελληνικές αρχές» επα-
ναδιατύπωσαν «την κατηγορηματική δέ-
σμευσή τους για την τήρηση των οικονομι-
κών τους υποχρεώσεων προς όλους τους
πιστωτές τους στο ακέραιο και εγκαίρως».
«Η Ελλάδα θα πληρώσει το χρέος μέχρι
το τελευταίο σεντ», όπως δήλωνε χαρα-

κτηριστικά ο Βαρουφάκης.
Μια σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με

κορυφαίο το Μανώλη Γλέζο κατήγγειλαν
ότι πρόκειται για ένα νέο μνημόνιο. Η κυ-
βέρνηση δεν έφερε τη συμφωνία της 20/2
στη Βουλή με τη δικαιολογία ότι “πρόκει-
ται απλά και μόνο για μία παράταση μιας
υφιστάμενης δανειακής σύμβασης”. (Γ.
Σακελλαρίδης).

“Λίστα μεταρρυθμίσεων”
Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες, καταρχήν

στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρί-
ση που πετσοκόφτηκε σε 220 εκατομμύ-
ρια, στο 1/10 από τα 2 δις ευρώ που είχε
ανακοινώσει ο Τσίπρας στο πρόγραμμα
της ΔΕΘ. Οι ελεγκτές “των θεσμών” επέ-
στρεψαν στην Αθήνα και έπιασαν δουλειά
να «αξιολογούν». Στην επταμερή συνάντη-
ση, στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής
του Μαρτίου, η ελληνική κυβέρνηση δε-
σμεύτηκε εκ νέου να παρουσιάσει «λίστα
μεταρρυθμίσεων». 

Στο μεταξύ το ελληνικό κράτος άρχισε
να πληρώνει τις δόσεις προς το ΔΝΤ.
Πως; Από τη μια διατηρώντας όλα τα
άγρια φοροεισπρακτικά μέτρα και τις πε-
ρικοπές και από την άλλη χρησιμοποιών-
τας τα αποθεματικά φορέων του δημοσί-
ου –ο έλεγχος και η διαχείριση των οποί-
ων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
τον Απρίλη πέρασε στην Τράπεζα της Ελ-
λάδας (με την παλιά καμένη δικαιολογία
ότι θα έχουν «όφελος»). 

Μέσα στο Πάσχα ο Τσίπρας προχώρησε
σε μια ακόμα κίνηση καλής θέλησης, τον
«ανασχηματισμό» της διαπραγματευτικής
ομάδας και την αποπομπή Βαρουφάκη

από την πρώτη γραμμή. Ακολούθησε το
ευχαριστώ του επίτροπου Μοσκοβισί: «Με
ή χωρίς τον Γιάνη Βαρουφάκη, η Ελλάδα
έχει τα ίδια προβλήματα… Η Ελλάδα πρέ-
πει να υποβάλει άμεσα μια οριστική λίστα
μεταρρυθμίσεων… » Στο μεταξύ (και ενώ
ο Τσίπρας παραδέχεται δημοσίως ότι στις
20 Φεβρουαρίου «παραπλανήθηκε από
την ΕΚΤ») στις διαπραγματεύσεις η λίστα
αρχίζει να συγκεκριμενοποιείται. 

«Επιτέλους ξεμπλόκαραν» οι διαπραγ-
ματεύσεις στο Μπράσελς Γκρουπ με την
κυβέρνηση να υποχωρεί στα ζητήματα της
κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, της αύξησης του
ΦΠΑ και των αποκρατικοποιήσεων» πανη-
γύριζαν τότε τα τροϊκανά ΜΜΕ. Οι «θε-
σμοί» απάντησαν γενναιόδωρα βάζοντας
τώρα στο τραπέζι και το ασφαλιστικό και
τα εργασιακά με αιχμή τις ομαδικές απο-
λύσεις, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΚΤ απειλούσε με περαιτέρω κούρεμα
των ελληνικών ενεχύρων που παίρνει στα
πλαίσια του ELA!

Τελικά η ΕΚΤ αποφάσισε να μην περιο-
ρίσει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα των
ενεχύρων των ελληνικών τραπεζών, αλλά
να αυξήσει ελάχιστα το όριο του έκτακτου
μηχανισμού ρευστότητας κατά 2 δις, που
προβλήθηκε σαν «επιτυχία». Όμως η πολι-
τική ασφυξίας συνέχισε να συνοδεύει τη
«διαπραγμάτευση». Στο Γιούρογκρουπ
της 11 Μάη, αντί για μια «θετική δήλωση-
νεύμα προς την ΕΚΤ να εκταμιεύσει 11 δις
ευρώ για τη συνέχιση της εξυπηρέτησης
του χρέους» που ανέμενε η κυβέρνηση, η
μόνη χειρονομία που πήρε από τους εταί-
ρους ήταν το μεσαίο δάχτυλο υψωμένο.

Ακολούθησε η λεγόμενη «συμβιβαστική

φόρμουλα» ή αλλιώς «σημείωμα βοήθειας»
του Γιούνκερ που προέβλεπε άμεσα μέτρα
5 δις ευρώ και αυξανόμενα πρωτογενή
πλεονάσματα, ξεκινώντας από 0,7% το
2015 και φτάνοντας το 3,5% το 2018. «Η
συμφωνία έχει ξεκινήσει να γράφεται» δια-
τυμπάνιζαν λογιών-λογιών παπαγαλάκια.

«Συμβιβαστική» πρόταση
Στις 31 Μάη, στη συνέντευξή του στη Le

Monde, ο Τσίπρας δεσμεύτηκε για «χαμη-
λότερα -και ως εκ τούτου εφικτά- πρωτο-
γενή πλεονάσματα το 2015 και το 2016 και
σε υψηλότερα για τα επόμενα χρόνια…»
αποδεχόμενος την πλειοψηφία των σκλη-
ρών απαιτήσεων της «συμβιβαστικής»
πρότασης: 

«Αποδεχθήκαμε να ολοκληρώσουμε, με
κάποιες μικρές τροποποιήσεις, το πρό-
γραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, αποδει-
κνύοντας έμπρακτα την διάθεσή μας για
βήματα προσέγγισης…να υλοποιήσουμε
μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο ΦΠΑ… Να
υλοποιήσουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση
στο ασφαλιστικό σύστημα. Με την ενοποί-
ηση ταμείων και την κατάργηση διατάξε-
ων που κακώς επιτρέπουν τις πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις… Παρά τη δέσμευσή
μας προς τους εργαζόμενους… αποδεχ-
θήκαμε να υλοποιήσουμε την εργασιακή
μεταρρύθμιση μόνο μετά από διαβούλευ-
ση με τον ILO…»

Ο Τσίπρας επιβραβεύθηκε μετά από με-
ρικές ώρες, με την πρόταση που του πα-
ρέδωσε εκ μέρους των τριών θεσμών ο Γι-
ούνκερ (κάνοντας τον πρώτο να ομολογή-
σει στη Βουλή: «Δεν θα μπορούσα ποτέ
να φανταστώ ότι θα μας παρέδιδαν μια

πρόταση που δε θα ελάμβανε υπόψη της
το κοινό έδαφος της επί τρίμηνο διαπραγ-
μάτευσης στα Brussels Group»). 

Ηταν ένας οχετός νέων απαιτήσεων για
μέτρα «εξοικονόμησης» 5,8 δις ευρώ για
να καλυφθεί τάχα το «δημοσιονομικό κε-
νό» της διετίας 2015-16: Κατάργηση του
ΕΚΑΣ, εκταμίευση 1% του ΑΕΠ (1,8 δις)
από περικοπές στην Ασφάλιση και άλλο
1% του ΑΕΠ από αύξηση στον ΦΠΑ, να
αυξηθεί το ΦΠΑ στην ενέργεια στο 23%,
να υπάρχουν μόνο δύο τιμές ΦΠΑ (11%
και 23%), να προχωρήσει ιδιωτικοποίηση
(και) στη ΔΕΗ! 

Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στη συνάντηση
των «45 λεπτών», η τρόικα δεν αποδέχτη-
κε τις νέες «συμπληρωματικές προτάσεις»
με «ισοδύναμα» μέτρα που της παρέδωσε
η ελληνική αντιπροσωπεία, απαιτώντας
εφαρμογή των δικών της προτάσεων (κυ-
ρίως σε ασφαλιστικό και ΦΠΑ) για περαι-
τέρω μέτρα περίπου 2 δις ευρώ. 

Με δεδομένο ότι η πρόταση των θε-
σμών περιλάμβανε μέτρα 5,8 δις ευρώ,
συμπεραίνουμε ότι ήδη η ελληνική κυβέρ-
νηση έχει συμφωνήσει σε μέτρα περίπου
4 δις ευρώ… 

Ενόψει του Γιούρογκρουπ της Πέμπτης
18 Ιουνίου, θα δούμε μέχρι ποιό βαθμό οι
«εταίροι» είναι διατεθειμένοι να κλιμακώ-
σουν το σχέδιο άγριας τιμωρίας που επιβάλ-
λουν στο εργατικό κίνημα στην Ελλάδα, σαν
παράδειγμα για τους υπόλοιπους λαούς της
Ευρώπης –ριψοκινδυνεύοντας, ίσως, και ένα
«ατύχημα» στο μέχρι τώρα πετυχημένο γι’
αυτούς παιχνίδι των εκβιασμών.

Γιώργος Πίττας
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O κατήφορος της διαπραγμάτευσης

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη STOP σε Μνημόνια, νέα και παλιά

«Ε
τσι όταν θα λήγει η τετράμηνη παράταση, η ελληνι-
κή κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσει χρημα-
τοδότηση θα πρέπει να υπογράψει ένα τρίτο μνη-

μόνιο με την τρόικα, όπως πάντα με το πιστόλι στον κρότα-
φο». 

Ετσι τέλειωνε το άρθρο της Eργατικής Aλληλεγγύης στο
φύλλο της 25ης Φλεβάρη 2015, για τη συμφωνία της 20
Φλεβάρη. Επιβεβαιώνεται πλήρως σε αντίθεση με όσους,
εκείνες τις μέρες, πανηγύριζαν γιατί «γλυτώσαμε το ban-
krun», ανέπτυσσαν θεωρίες περί «κερδίσματος χρόνου» και
«δημιουργικής ασάφειας» και έσπερναν αυταπάτες ότι «τον
Απρίλιο έρχεται χρηματοδότηση». 

Σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση έχοντας (σύμφωνα με τις
δηλώσεις των ίδιων των εκπροσώπων της) διανύσει τα 3/4�
και κάτι παραπάνω της απόστασης για μια «αμοιβαία αποδε-
κτή λύση», βρίσκεται με το πιστόλι στον κρόταφο προκειμέ-
νου να αποδεχτεί ένα νέο μνημόνιο, ένα ακόμα νεοφιλελεύ-
θερο πακέτο μέτρων. Και στο μεταξύ έχει σπαταλήσει πολύ-
τιμους πόρους.

Πόρους που θα μπορούσαν να έχουν ήδη καλύψει βασι-
κές ανάγκες στα νοσοκομεία, τα σχολεία, την ανεργία, τα
ζητήματα της ανθρωπιστικής κρίσης. Και κυρίως  πόρους
που θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμοι στην περίπτωση της ρήξης
προκειμένου να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον άμεσα η ασφυ-
κτική πίεση  ρευστότητας, η φυγή κεφαλαίων, τα εργοδοτι-
κά  λοκ άουτ και όλα τα άλλα οικονομικά και όχι μόνο μέτρα
που θα χρησιμοποιήσει και ήδη χρησιμοποιεί χωρίς έλεος η
άρχουσα τάξη, διεθνής και εγχώρια.

Με κομμένη την χρηματοδότηση (παρεκτός των αυξήσε-
ων με το σταγονόμετρο μέσω του ELA) «από τον Αύγουστο
του 2014 μέχρι σήμερα, το ελληνικό κράτος έχει καταβάλλει
για τοκοχρεολύσια 17 δις ευρώ, περίπου το 10% του ΑΕΠ
της» όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τσίπρας στη Le Monde. 17 δις
ευρώ από τις τσέπες του λαού και τα αποθεματικά, που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του κό-
σμου, πήγαν στους «δανειστές», πεταμένα λεφτά και μάλι-
στα προκαταβολικά σε μια ασύμφορη και επώδυνη «δια-
πραγμάτευση» - είτε τελικά αυτή οδηγηθεί σε ρήξη είτε όχι. 

Στην πρώτη περίπτωση, γιατί η κυβέρνηση θα έχει κατα-
φέρει να έρθει σε «ρήξη» έχοντας αδειάσει από μόνη της τα
ταμεία και τις τσέπες των φορολογούμενων για να «μαλα-
κώσει» τους δανειστές. Και στην άλλη περίπτωση, (που
επέλθει δηλαδή συμφωνία) γιατί ακόμα και η καταβολή ενός
τέτοιου μεγάλου ποσού δεν θα έχει συντελέσει παρά ελάχι-
στα στην αποπληρωμή του χρέους. Είναι ενδεικτικό ότι, με
όλα τα μέτρα και τα «κουρέματα» των τελευταίων χρόνων,
το χρέος από το 2013 μέχρι το 2014 «μειώθηκε» σε απόλυ-

τους αριθμούς κατά ένα δις, από 321 δις σε 320. 

Να προσθέσουμε εδώ ότι, εν μέσω εκβιασμών και «υποβι-
βασμών» στις αγορές, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφεί-
ου Προϋπολογισμού της Βουλής, από τα τέλη Νοεμβρίου
μέχρι τα μέσα του Μάη «οι καταθέσεις στις συστημικές τρά-
πεζες μειώθηκαν από 160,3 δις ευρώ, το Δεκέμβριο του
2014, σε 134 δις τον Απρίλιο του 2015. 26 ακόμα δις ευρώ
πέταξαν, καθώς οι καπιταλιστές δεν ανταποδίδουν την “κα-
λόπιστη” στάση που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Νέο Μνημόνιο
Η κυβέρνηση που 4 μήνες τώρα συνέχισε να εφαρμόζει

τα μέτρα λιτότητας (που υποσχόταν να καταργήσει) – τώρα
πάει στο Γιούρογκρουπ της Πέμπτης έχοντας διαμορφώσει
μια πρόταση που είναι στην ουσία ένα νέο μνημόνιο. Προ-
τείνει στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα, 1% για το
2015, 2% το 2016, 2,5% το 2017 και στο 3,5% του ΑΕΠ από
το 2018 ως το 2022. Πρόκειται για συνέχιση της λιτότητας
τα επόμενα χρόνια, καθώς: 

Ηδη έχουν ανασταλεί η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, η αύξηση
του αφορολόγητου όριου στα 12.000 ευρώ, η αύξηση του κα-
τώτατου μισθού στα 750 ευρώ, η 13η σύνταξη για ποσά μέ-
χρι 700 ευρώ. Διατηρείται η «εισφορά αλληλεγγύης» για
όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Δεν καταργεί-
ται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντά-
ξεις. 

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης πρακτικά αυξάνεται στα
62 χρόνια για όσους δικαιούνταν πρόωρη συνταξιοδότηση
και σταδιακά στα 67 χρόνια για όλους, (εξαιρώντας μητέ-
ρες με ανήλικα, εργαζόμενους σε ΒΑΕ, ΑμΕΑ). Αυξάνεται ο

ΦΠΑ 6 % για βιβλία, φάρμακα, θέατρα, 13% σε φρέσκα τρό-
φιμα, έντυπα, εστιατόρια, ενέργεια, νερό και 23% σε όλα τα
άλλα, τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ.

Προχωράνε νέες ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταμείων και ιδιω-
τικοποιήσεις του ΟΛΠ, του ΟΛΘ και άλλων λιμανιών, περιφερει-
ακών αεροδρομίων, ΔΕΣΦΑ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, πλήθους ακινήτων.

Μήπως όμως θα άξιζε να υποστούμε ένα τέτοιο μνημόνιο
αν είναι να γίνει βιώσιμο το χρέος και να «έρθει ανάπτυξη»;
Οι διαπραγματευτές της κυβέρνησης εμφανίζονται να συζη-
τάνε κάτι τέτοιο με αντάλλαγμα (όχι πια ένα κούρεμα), αλλά
τις αρχικές προτάσεις Βαρουφάκη για επιμήκυνση του χρέ-
ους. Πρόκειται για αυτοκτονία. 

«Με μια τέτοια πρόταση το χρέος όχι μόνο δεν διαγράφεται
αλλά μονιμοποιείται στον αιώνα τον άπαντα» γράφαμε στην
Ε.Α στις 2 Φλεβάρη, λίγες μέρες μετά τις πρώτες δηλώσεις
του υπουργού Οικονομικών. «Η πίεση για να πληρώνει ο προ-
ϋπολογισμός τους τόκους ενός χρέους που ξεπερνάει κατά
πολύ το ΑΕΠ παραμένει και είναι τεράστια. Τόσο μεγάλη ώστε
να ακυρώνει κάθε ελπίδα χαλάρωσης της λιτότητας. Για ένα
χρέος που φτάνει στο 170% του ΑΕΠ, ακόμη και ένα επιτόκιο
2% απαιτεί ρυθμούς ανάπτυξης 3,5% για να πληρώνονται οι
τόκοι και πάλι δεν θα περισσεύει τίποτα για τις κοινωνικές
ανάγκες! 

Και βέβαια, ακόμη και ένας τέτοιος συμβιβασμός δεν έχει
γίνει ακόμη αποδεκτός από την άλλη πλευρά. Ο κίνδυνος
ότι οι προτάσεις Βαρουφάκη μπορεί να οδηγήσουν σε ακό-
μη μεγαλύτερους συμβιβασμούς είναι υπαρκτός. Ισχύει το
παλιό σύνθημα του Μάη του ’68 ότι αν υποχωρείς «λιγάκι»
μπορεί να παραδοθείς τελείως».

Aπόρριψη
Η πορεία της «διαπραγμάτευσης» που περιγράψαμε δεί-

χνει τι θα μπορούσε να αποφύγει η κυβέρνηση αν ακολου-
θούσε την στρατηγική «μιας πολιτικής όχι διαπραγμάτευ-
σης, αλλά απόρριψης των εκβιασμών, δηλαδή μιας πολιτι-
κής διαγραφής του χρέους, εξόδου από την ΕΕ και το ευ-
ρώ, κρατικοποίησης των τραπεζών και εργατικού ελέγχου»
όπως προτείνε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ (και αυτή η εφημερίδα
συγκεκριμένα στις 25 Φλεβάρη).

Θα μπορούσε να αποφύγει μια σειρά ακόμα πολιτικούς
συμβιβασμούς, όπως η στήριξη εκ μέρους της κυβέρνησης
της ιμπεριαλιστικής κλιμάκωσης του ανθρωποκυνηγητού
των προσφύγων στα σύνορα της με συγκρότηση ναυτικής
δύναμης στη Μεσόγειο ή το «κουτσό» νομοσχέδιο για την
Ιθαγένεια στα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών. Θα μπο-
ρούσε να είχε απαλλάξει το εργατικό κίνημα από όλους αυ-
τούς τους οποίους, με επίκληση τη ανάγκη της «εθνικής συ-
ναίνεσης ενάντια στα μνημόνια» μας έχει φορτώσει στην
πλάτη: Τον Πανούση, τον Κοτζιά και τον Καμμένο στα
υπουργεία του «βαθέως κράτους», όλους αυτούς που έχει
ονομάσει «σύμμαχους», με Πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν
πρώην υπουργό προϊστάμενο της Αστυνομίας την εποχή
που δολοφόνησε τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. 

«Ακριβώς επειδή πρόκειται για πρόγραμμα θυσιών σε βάρος
της εργατικής τάξης, γι’ αυτό παίρνει τέτοιες διαστάσεις το
ζήτημα της “εθνικής συναίνεσης”» γράφαμε στη Ε.Α στις 3
Απρίλη. «Κάποτε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για ενότητα της
Αριστεράς, τώρα καλεί τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ σε συστράτευση».

Η δύναμη που μπορεί να απαντήσει σε όλους τους εκβια-
σμούς και τους επώδυνους συμβιβασμούς είναι αυτή που
γκρέμισε τέσσερις μνημονιακές κυβερνήσεις. Η νεολαία και
το εργατικό κίνημα, τα οργανωμένα κομμάτια της εργατικής
τάξης στα Νοσοκομεία, στους Δήμους, στην Εκπαίδευση,
στα Λιμάνια, στις Συγκοινωνίες, στην ΕΡΤ έχουν τη δύναμη
να πατήσουν πόδι ενάντια στις περικοπές και τις ιδιωτικο-
ποιήσεις, να απαιτήσουν την επιστροφή των απολυμένων
και να ανοίξουν το δρόμο για την αντικαπιταλιστική ανατρο-
πή των μνημονίων νέων και παλιών 

Η απάντηση στις απαιτήσεις των εκβιαστών «δεν μπορεί
να είναι άλλη μια υποχώρηση για να επιτευχθεί ο συμβιβα-
σμός. Τώρα είναι η ώρα της ρήξης με τους εκβιαστές» γρά-
φαμε στην Εργατική Αλληλεγγύη στις 18 Φλεβάρη, Και το
επαναλαμβάνουμε ξανά σήμερα. 

Ποιoς είχε δίκιο;

Ραδιομέγαρο ΕΡΤ, Πέμπτη 11 Ιούνη



Νο 1178, 17 Ιουνίου 2015 Διεθνήσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Τ
ο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του
προέδρου Ταγίπ Ερντογκάν ήρθε, όπως όλοι πε-
ρίμεναν, πρώτο στις εκλογές. Τα μάτια όλων,

όμως, είναι στραμμένα πάνω στο HDP, το Δημοκρατικό
Κόμμα των Λαών -που κατάφερε με ένα 13% να ξεπε-
ράσει το όριο εισόδου στη Βουλή (10% στην Τουρκία)
και να εκλέξει 80 αντιπροσώπους.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το HDP
“φιλοκουρδικό” κόμμα. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι
αβάσιμος: όπως φαίνεται από τους εκλογικούς χάρτες,
τα μεγαλύτερα του ποσοστά τα πήρε το HDP στις νοτι-
οανατολικές, κουρδικές, επαρχίες της Τουρκίας.

To HDP, όμως, δεν χρωστάει την επιτυχία του αποκλει-
στικά και μόνο στους Κούρδους. Όπως γράφει η εφημε-
ρίδα The Guardian, “το HDP δεν κατάφερε μόνο να ενώ-
σει με επιτυχία τις φιλοκουρδικές ψήφους αλλά και να
απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο ακροατήριο δημοκρατών,
αριστερών και γυναικών, με μια καμπάνια που τόνιζε την
πολιτική της διχόνοιας του Ερντογκάν αλλά και τις φιλο-
δοξίες του να αυξήσει τις προεδρικές εξουσίες. Λειτούρ-
γησε και το κόμμα πέτυχε καλά αποτελέσματα και πέρα
από τους θύλακες στα ανατολικά της χώρας, συμπερι-
λαμβανομένης της Ιστανμπούλ στα βορειοδυτικά”.

Το HDP ήταν το μοναδικό κόμμα όπου η συμμετοχή
των γυναικών στα ψηφοδέλτια, τις κοινοβουλευτικές
θέσεις και τα κομματικά όργανα πλησίασε το 50%. Από
την κορυφή κιόλας: η προεδρία του κόμματος είναι
μοιρασμένη ανάμεσα στον Σελαχατίν Ντεμιτράς και
την Φιγκέν Γιουκσεκντάγκ. 

Ομοφυλόφιλοι
Το HDP ήταν το μοναδικό κόμμα που αναγνώρισε την

γενοκτονία των Αρμενίων. Και ήταν το μοναδικό κόμμα
στη μέχρι τώρα ιστορία της Τουρκίας που είχε έναν
ανοιχτά ομοφυλόφιλο, τον Μπαρίς Σουλού, σαν υποψή-
φιο -ένα γεγονός που προκάλεσε την “έντονη κριτική”
του Ερντογκάν. “Ο πρόεδρος”, σχολίασε ο Ντεμιτράς,
“μιλάει με αυτόν τον τρόπο γιατί θέλει να τους ταπεινώ-
σει. Οι ομοφυλόφιλοι, όμως, θα περνούσαν ακόμα πιο
άνετα το όριο του 10% από ότι εμείς, αν αποφάσιζαν να
φτιάξουν ένα δικό τους πολιτικό κόμμα...” 

Αυτό που εξασφάλισε το 13% στο HDP ήταν η “συ-
νάντηση” αυτής της πολιτικής της υπεράσπισης των
μειονοτήτων, των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, της
δημοκρατίας, των εργατικών διεκδικήσεων με μια από-
τομη στροφή προς τα αριστερά ενός μεγάλου τμήμα-
τος της ίδιας της τουρκικής κοινωνίας. Το HDP έγινε ο
εκπρόσωπος του κινήματος του πάρκου Γκεζί που συν-
τάραξε την Τουρκία πριν από δυο ακριβώς χρόνια.

“Στη διάρκεια των διαδηλώσεων του πάρκου Γκεζί”,
λέει η Μεχτάπ Ντουάν, μια φεμινίστρια στην εφημερί-
δα The Guardian, “πολλοί πήραν μια γεύση από αυτόν
που αντιμετωπίζουν οι Κούρδοι χρόνια τώρα: τη βία,
την καταστολή, τις αναίτιες συλλήψεις. Μας άνοιξε τα
μάτια για το τι τραβάνε οι Κούρδοι. Ταυτόχρονα, όμως,
είδαμε πως ο φιλοκυβερνητικός τύπος προσπάθησε να
εμφανίσει τις νόμιμες, ειρηνικές μας διαμαρτυρίες σαν
πράξεις τρομοκρατίας”.

Ο ίδιος ο Ερντογκάν χαρακτήριζε τότε τους διαδηλω-
τές “συρφετό”, “τρομοκράτες” και “ξένους πράκτο-
ρες”. Στη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας χρησι-
μοποίησε παρόμοιους χαρακτηρισμούς και για το HDP:
ήταν “τρομοκράτες”, “περιθωριακοί”, “ομοφυλόφιλοι”
και “άθεοι”. 

Τώρα ο “συρφετός” μπήκε στη Βουλή. To AKP έχασε
την απόλυτη πλειοψηφία. Και τα όνειρα του Εντογκάν
να μετατραπεί σε έναν “υπερπρόεδρο” με μοναδικές
εξουσίες βρήκαν τη θέση που τους αρμόζει: στο καλά-
θι των αχρήστων.

Σ
ε νέες, “επαναληπτικές” εκλογές σύμφωνα με τον πρόεδρο
της χώρας Ταγίπ Ερντογκάν, βαδίζει η Τουρκία. Το Κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του απερχόμενου πρωθυ-

πουργού Αχμέτ Νταβούτογλου ήρθε μεν, με 41%, πρώτο στις
εκλογές, χωρίς όμως να καταφέρει να συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των εδρών στη βουλή. 

Ο Νταβούτογλου θα πάρει μέσα στις επόμενες μέρες την εντολή
σχηματισμού κυβέρνησης αλλά, με δεδομένη την πόλωση ανάμεσα
στα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία, είναι εξαιρετικά απίθανο να
καταφέρει να σχηματίσει κάποια βιώσιμη κυβέρνηση συνασπισμού.
Και το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον
ηγέτη του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP), του δεύτε-
ρου μεγαλύτερου κόμματος της Τουρκίας. Τη Δευτέρα ο Κιλιτσντά-
ρογλου πρότεινε τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού
των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης, του CHP, του φιλοκουρδι-
κού Κόμματος Δικαιοσύνης των Λαών (HDP) και του ακροδεξιού
Εθνικιστικού Κινήματος (ΜΗΡ). Κανένα κόμμα δεν θα πρέπει να
αγνοεί την ισορροπία δυνάμεων”, δήλωσε. «Η ευθύνη του σχηματι-
σμού ενός συνασπισμού ανήκει στο μπλοκ του 60%». Το 60%,
όμως, της αντιπολίτευσης δεν αποτελεί με κανένα τρόπο κάποιο
“μπλοκ”. Μια άβυσσος χωρίζει τα τρία κόμματα μεταξύ τους.

Το CHP είναι τυπικά ένα Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Οι ρίζες
του πηγαίνουν πίσω στη δεκαετία του 1920. Ο ιδρυτής του ήταν ο
Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του σύγχρονου Τουρκικού κράτους.
Στην πραγματικότητα, όμως, το κόμμα του Κιλιτσντάρογλου δεν
έχει καμιά σχέση όχι μόνο με τον σοσιαλισμό αλλά ούτε καν με τη
δημοκρατία.

Η πολιτική ζωή της Τουρκίας είναι γεμάτη από στρατιωτικές
επεμβάσεις, χούντες και πραξικοπήματα. Το πραξικόπημα του 1980
του στρατηγού Εβρέν έστειλε εκατοντάδες χιλιάδες στις φυλακές
ενώ πάνω από 50 άνθρωποι οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπα-
σμα. Η δημοκρατία αποκαταστάθηκε τυπικά δυο χρόνια αργότερα -
με τον Εβρέν πρόεδρο για την επόμενη επταετία. Και ο στρατός συ-
νέχισε να έχει την “υψηλή εποπτεία”  πάνω στην πολιτική ζωή της
χώρας μέσω του διαβόητου “Συμβουλίου των Στρατηγών”. Το 1997
ο στρατός “παραίτησε” τον Νεχμετίν Ερμπαγκάν, τον ηγέτη του ισ-
λαμικού Κόμματος Ευημερίας από την πρωθυπουργία.

Αυτός που ξήλωσε, τελικά, αυτό το σύστημα της “εποπτείας”
ήταν ο Ερντογκάν. Στη σύγκρουση αυτή ανάμεσα στην κυβέρνηση
και το στρατό το “σοσιαλδημοκρατικό, κεμαλικό” CHP τάχθηκε με
τη μεριά του στρατού. Διόλου παράξενο, η δημοτικότητα του Ερν-
τογκάν και του AKP, του κόμματός του, τινάχθηκαν στα ύψη. Οι οι-
κονομικές επιτυχίες της Τουρκίας ήρθαν να συμπληρώσουν αυτόν
τον “θρίαμβο”.

Τώρα ο “θρίαμβος” έφτασε στο τέλος του. Οι εκλογές διέλυσαν
τις ελπίδες του Ερτνογκάν να μετατραπεί σε “υπερπρόεδρο”. Και
οι πιθανότητες να αλλάξουν την τύχη του οι “επαναληπτικές” εκλο-
γές (αν γίνουν τελικά) κυμαίνονται από το μηδέν μέχρι το ελάχι-
στο. Το πιο πιθανό είναι να αυξηθεί ακόμα η εκλογική επιρροή του
HDP. Και να πέσει ακόμα πιο χαμηλά το AKD.

Σ.Κ.

Α
πό τις 80 έδρες που κατέκτησε το φι-
λοκουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των
Λαών (HDP) στις εκλογές της 7ης Ιού-

νη στην Τουρκία τις 31 τις καταλαμβάνουν
γυναίκες -ένα εντυπωσιακό ποσοστό που θα
έπρεπε να κάνει πολλά αριστερά κόμματα
στη Δύση να κοκκινίζουν από ντροπή. 

Μια από αυτές τις 31 έδρες πηγαίνει στην
Ντιλέκ Οτσαλάν. Η Ντιλέκ είναι ανιψιά του
Αμπτουλά Οτσαλάν, του ιδρυτή του PKK
(Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν). Η Τουρ-
κία, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ
και οι περισσότερες χώρες της Δύσης θεω-
ρούν το PKK “τρομοκρατική οργάνωση”. Ο
Αμπτουλάχ Οτσαλάν έπεσε το 1999 (με τη
βοήθεια της τότε ελληνικής κυβέρνησης)
στα χέρια της CIA και των τουρκικών μυστι-
κών υπηρεσιών και παραμένει μέχρι σήμερα
κλεισμένος στις τουρκικές φυλακές.

Η Ντιλέκ εκλέχτηκε στην Σανλιούρφα,
μια από τις φτωχές, κουρδικές πόλεις της
νότιας Τουρκίας κοντά στα σύνορα με την
Συρία. Στις εκλογές του 2011 το AKP, το
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Τα-
γίπ Ερντογκάν είχε πάρει τις 10 από τις 12
έδρες της Σανλιούρφα. Τώρα έπεσε στις
εφτά. Οι υπόλοιπες πέντε πήγαν στο HDP.

Ο Ερντογκάν είχε υιοθετήσει μια γραμμή
“εξομάλυνσης” των σχέσεων του τουρκικού
κράτους απέναντι στους Κούρδους. Η εξο-
μάλυνση δεν περιλάμβανε, βέβαια, το PKK -
ο Οτσαλάν παραμένει στις φυλακές, παρό-
λο που το PKK έχει αποκηρύξει εδώ και τρία
σχεδόν χρόνια τον ένοπλο αγώνα. Η κουρδι-

κή γλώσσα, όμως, έπαψε να είναι παράνο-
μη. Και οι Κούρδοι έπαψαν να είναι “ανύ-
παρκτος” λαός, “ορεσίβιοι Τούρκοι”, όπως
έλεγε παλαιότερα η τουρκική προπαγάνδα. 

Στα τέλη του 2013 ο Ερντογκάν συναντή-
θηκε επίσημα με τον Μασούτ Μπαρζανί, τον
ηγέτη του Ιρακινού Κουρδιστάν -και δεν δί-
στασε να προφέρει τη λέξη (μέχρι τότε ταμ-
πού) “Κουρδιστάν”, ούτε να αποκαλέσει τον
Μπαρζανί “αδελφό”: "Ευχαριστώ πολύ τον
αδελφό Μεσούντ Μπαρζανί, πρόεδρο του
Ιρακινού Κουρδιστάν, γιατί ήρθε εδώ, απ'
το Ερμπίλ", είπε -προκαλώντας με αυτόν
τον τρόπο την οργή του Ντεβλέτ Μπαχτσε-
λί, του ηγέτη του ακροδεξιού Εθνικιστικού
Κινήματος  (MHP).

Το κίνητρο αυτής της προσέγγισης δεν
ήταν, βέβαια, κάποιο ξαφνικό ενδιαφέρον
της άρχουσας τάξης της Τουρκίας για τα

ανθρώπινα δικαιώματα ή την καταπίεση των
Κούρδων. Το πραγματικό τους ενδιαφέρον
ήταν τα πετρέλαια του Ιράκ: οι σχέσεις ανά-
μεσα στην Βαγδάτη (την πρωτεύουσα του
Ιράκ) και το Ερμπίλ (την πρωτεύουσα του
ημιαυτόνομου Ιρακινού Κουρδιστάν) ήταν
την εποχή εκείνη στο ναδίρ και η Τουρκία
ευελπιστούσε να αξιοποιήσει αυτή την “ευ-
καιρία” για να υπογράψει μια σειρά από
συμφωνίες με τον Μπαρζανί για την κατα-
σκευή αγωγών που θα διοχέτευαν το κουρ-
δικό πετρέλαιο στις αγορές της Δύσης.

Παρόλα αυτά, τα ανοίγματα αυτά κατάφε-
ραν να εξασφαλίσουν σε όλες τις προηγού-
μενες αναμετρήσεις στον Ερντογκάν ένα
σημαντικό κομμάτι της Κουρδικής ψήφου. 

Για λίγο απ' ότι φάνηκε τώρα. Ο κλέφτης
και ο ψεύτης, όπως λέει και η παροιμία, τον
πρώτο χρόνο χαίρονται. 

TOYΡΚΙΑ Νέες δυνατότητες για την Αριστερά

O αγώνας
των Κούρδων

Nέες εκλογές;

Από τις κινητοποιήσεις στο πάρκο Γκεζί το 2013
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Τ
ην Πέμπτη 11/6 πραγματοποιήθηκαν
στο Τάουερ Χάμλετς (συνοικία του
ανατολικού Λονδίνου) έκτακτες δημο-

τικές εκλογές. Ήταν μια συγκλονιστική μά-
χη, από τη μία πλευρά βρισκόταν η ανεξάρ-
τητη υποψήφια Ραμπίνα Χαν, που στηρίχτη-
κε από τον κόσμο των κινημάτων και της
αριστεράς, και από την άλλη πλευρά πραγ-
ματικά ολόκληρο το σύστημα. Η Ραμπίνα
κατάφερε να συγκεντρώσει τελικά ποσοστό
άνω του 37%, το οποίο όμως δεν ήταν αρ-
κετό. Δήμαρχος εκλέχτηκε Τζον Μπιγκς
των Εργατικών με 40%.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο,
όταν στις τακτικές εκλογές δήμαρχος της
πόλης είχε εκλεγεί ο Λουτφούρ Ραχμάν, ο
οποίος ένα χρόνο μετά την καθαρή του νίκη
αναγκάστηκε σε παραίτηση, μετά από σχετι-
κή απόφαση του εκλογοδικείου η οποία χα-
ρακτήριζε την εκλογή του άκυρη, του απα-
γόρευε ακόμα και να είναι εκ νέου υποψή-
φιος ενώ του επέβαλε και πρόστιμο 250.000
λιρών. Η απόφαση αυτή ήταν ο καρπός μιας
ρατσιστικής και βαθιά ισλαμοφοβικής καμ-
πάνιας που ενορχηστρώθηκε από τους συν-
τηρητικούς αλλά και από μέλη του UKIP. 

Το 200 σελίδων πόρισμα κατηγορούσε
ανάμεσα στα άλλα το Ραχμάν (που ανήκει
στη Μπαγκλαντεσιανή κοινότητα) ότι χειρα-
γωγούσε τους μουσουλμάνους μέσω των
τζαμιών, κάνοντας αναφορά σε μια επιστο-
λή που είχαν κυκλοφορήσει Ιμάμηδες της
περιοχής, η οποία καλούσε τον κόσμο να
ψηφίσει μαζικά. Φυσικά όταν είχαν πράξει
το ίδιο οι καθολικοί επίσκοποι σε όλη την
Αγγλία δεν μίλησε κανείς. ‘Έτσι, ο κόσμος
που είχε στηρίξει μαζικά τον Ραχμάν γεμά-
τος οργή ρίχτηκε στη μάχη των έκτακτων
εκλογών στηρίζοντας αυτή τη φορά τη
Ραμπίνα. Κεντρικά σημεία για στην καμπά-
νια της ήταν η ενίσχυση του προγράμματος
κοινωνικής στέγασης, των παιδικών σταθ-
μών αλλά και κέντρων ενίσχυσης της απα-
σχόλησης για τις γυναίκες.

Στη σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε η
Ραμπίνα μετά τις εκλογες, τονίζει μεταξύ
άλλων: «Το ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη
αναμέτρηση – από τη μια μεριά οι συνδυα-
σμένες δυνάμεις των κομμάτων, στηριγμέ-
να από τα δεξιά ταμπλόιντ και από την άλ-
λη μεριά ακτιβιστές της γειτονιάς.

Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας
οδικός χάρτης για αποτελεσματική αντιπο-
λίτευση ενάντια στη συμμαχία των Εργατι-
κών με τους Τόρηδες».

Το πρώτο βήμα είναι τα συλλαλητήρια
ενάντια στις περικοπές που ετοιμάζονται
για το Σάββατο 20/6 στο Λονδίνο και στη
Γλασκώβη. Εκατοντάδες λεωφορεία έχουν
ήδη κλείσει από 51 πόλεις της Αγγλίας ενώ
η συμμετοχή προβλέπεται να αγγίξει ακόμη
και τις 100.000.

Μ.Σπ.

Μ
ια βουλευτίνα από το Ομοσπονδιακό
Κοινοβούλιο της Γερμανίας, η Κριστί-
νε Μπούχολτς, συμμετείχε φέτος στις

εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της ναζι-
στικής θηριωδίας στο Δίστομο της Βοιωτίας.
Η Κριστίνε Μπούχολτς ανήκει στον ηγετικό
πυρήνα της Die Linke, του αριστερού κόμμα-
τος της Γερμανίας και είναι, ταυτόχρονα, μέ-
λος του κύκλου γύρω από το περιοδικό
Marx21.

Η σφαγή του Διστόμου είναι μια από τις
πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας του
Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως γράφει
η ίδια η Κριστίνε στην έκθεσή της για
την επίσκεψη στην Ελλάδα, “δυνά-
μεις των SS δολοφόνησαν εκείνη
την ημέρα 218 κατοίκους,
γυναίκες, άνδρες και
πολλά παιδιά. Ελάχι-
στοι μόνο επιβίω-
σαν...”. Αφού εξολό-
θρευσαν τους κατοί-
κους οι ναζί έκαψαν το
χωριό και αποχώρησαν
μόνο όταν άρχισε να
πέφτει η νύχτα.

Η Γερμανία έχει πολ-
λές φορές, με τον πιο
επίσημο τρόπο, ζητή-
σει συγνώμη για τη
θηριωδία αυτή. Αλλά
επιμένει να αρνείται να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στους
λιγοστούς επιζήσαντες και τους συγγενείς
των θυμάτων. Το 2012 μάλιστα η γερμανική
κυβέρνηση προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστή-
ριο της Χάγης για να μπλοκάρει μια δικαστική
απόφαση που θα την υποχρέωνε να πληρώ-
σει 28 εκατομμύρια Ευρώ σε αποζημιώσεις. Η
Die Linke, αντίθετα, υποστηρίζει τις προσπά-
θειες θυμάτων και των συγγενών τους για
αποζημιώσεις. “Θα κάνουμε ότι μπορούμε
στη Γερμανία”, δήλωσε η Κριστίνε από το Δί-
στομο, “προς αυτή την κατεύθυνση”.

“Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος, η πρόεδρος της Βουλής Ζωή
Κωνσταντοπούλου, ο γενικός γραμματέας
του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και μερικοί
ακόμα διάσημοι πολιτικοί έχουν έρθει εδώ”,
γράφει η Κριστίνε. “Οι επιζήσαντες και οι οι-
κογένειες τους κάθονται κάπως παράμερα.
Πολλές ηλικιωμένες γυναίκες στα μαύρα
κλαίνε. Μια από αυτές πέφτει σχεδόν λιπόθυ-
μη... Σε έναν μαρμάρινο πίνακα έχουν χαραχ-
θεί σε αλφαβητική σειρά τα ονόματα των θυ-
μάτων. Δυο ηλικιωμένοι άνδρες έρχονται
προς το μέρος μου. Είναι επιζήσαντες. Μου
δείχνουν με δάκρυα στα μάτια με το δάχτυλο
τα ονόματα των συγγενών τους στον μακρύ
κατάλογο...”.

Την Τρίτη (9 Ιούνη) η Κριστίνε συναντήθηκε
με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) στον
Πειραιά. Τον περασμένο Μάη το ΤΑΙΠΕΔ
(στην ιδιοκτησία του οποίου έχουν περάσει
με τα μνημόνια τα 12 μεγάλα λιμάνια της χώ-

ρας) αποφάσισε να προχωρήσει τη διαδικα-
σία ιδιωτικοποίησης των λιμανιών, αψηφών-
τας όλες τις προεκλογικές “δεσμεύσεις” του
ΣΥΡΙΖΑ. Το αντικείμενο της συζήτησης στο
ΔΣ της ΟΜΥΛΕ την ημέρα εκείνη ήταν ο προ-
γραμματισμός των κινητοποιήσεων ενάντια
στη συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων.

“Μας υποδέχονται πολύ θερμά”, γράφει η
Κριστίνε. “Η συνεδρίαση διακόπτεται για μια
ενημέρωση. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας
Γιώργος Γεωργακόπουλος μας καλωσορίζει.
Ένα μεγάλο πανό πίσω του γράφει: 'Όχι στο
ξεπούλημα των λιμανιών'.

Στο λιμάνι

‘Οργανώσαμε πολλές απεργίες και συμμε-
τείχαμε σε πολλούς αγώνες', λέει ο Γιώργος.
Η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών είναι κομμάτι
της νεοφιλελεύθερης επίθεσης. 'Υποσχόμα-
στε να συνεχίσουμε τους αγώνες. Αν έρθει ο
συμβιβασμός με την ΕΕ που διαπραγμα-
τεύονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, θα κινη-
τοποιηθούμε. Και θα καλέσουμε και τα άλλα
συνδικάτα για να οργανώσουμε μια μεγάλη
κινητοποίηση...”

Η Κριστίνε ενημέρωσε την ΟΜΥΛΕ για τη με-
γάλη διαδήλωση που οργανώνει η αριστερά
στο Βερολίνο στις 20 Ιούνη με τίτλο “Να αλλά-
ξουμε την Ευρώπη” και την κάλεσε να συμμε-
τέχει. “Ποιες υποχωρήσεις είσαστε διατεθειμέ-
νοι να αποδεχτείτε;” ρωτάει στο τέλος της συ-
ζήτησης. “Καμία”, είναι η απάντηση.

Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Γιώργο
Γώγο, τον γενικό γραμματέα της Ένωσης Λι-

μενεργατών του ΟΛΠ. Ο Γώγος αναφέρθηκε
στην Cosco και τις φριχτές συνθήκες εργα-
σίας που έχει επιβάλλει στο λιμάνι του Πει-
ραιά. “Αρνήθηκε ακόμα και να πληρώσει ένα
μικρό μερίδιο για να υπάρχει ασθενοφόρο
στο Λιμάνι”, είπε. “Όταν χτυπήσει ή τραυματι-
στεί κάποιος αναγκαζόμαστε να τον μεταφέ-
ρουμε στο νοσοκομείο με ιδιωτικά αυτοκίνητα
ή ταξί”. “Τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν
μια ανακούφιση για μας... Τώρα, όμως, μετά
την επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνη-
σης στο Πεκίνο φαίνεται ότι η ιδιωτικοποίηση
θα συνεχιστεί... Η κυβέρνηση εκβιάζεται από

τους θεσμούς. Οι ιδιωτικοποιήσεις αφο-
ρούν όχι μόνο να λιμάνια αλλά και τα 14

αεροδρόμια. Είμαστε απογοητευμένοι...
Και αποφασισμένοι να συνεχίσουμε
τους αγώνες μας”.

Η Κριστίνε συναντήθηκε ακόμα τις
μέρες που ήταν εδώ με τον Χρίστο Αρ-
γύρη, ακτινολόγο στο νοσοκομείο
“Γεννηματάς” ο οποίος και την ενημέ-
ρωσε για την φριχτή κατάσταση στην
οποία έχουν περιέλθει η υγεία την επο-
χή των μνημονίων. “Μετά τη συμφωνία
της 20ης Φλεβάρη για την παράταση
του μνημονίου οι εφημερίες έχουν στα-

ματήσει να πληρώνονται. Οι ειδικευόμε-
νοι αμείβονται με 900 έως 1000 Ευρώ το
μήνα. Δουλεύουν 40 κανονικές ώρες την
εβδομάδα αλλά κάνουν και δυο με τρεις
24ωρες εφημερίες κάθε εβδομάδα. Το
αποτέλεσμα είναι 90-110 ώρες πραγματι-

κής εργασίας...”
Η Die Linke καταψήφισε στο γερμανικό κοι-

νοβούλιο όλες τις συμφωνίες “βοήθειας”
προς την Ελλάδα. Ο στόχος των συμφωνιών
αυτών, έλεγε, δεν ήταν να σώσουν την Ελλά-
δα αλλά να σώσουν τις γερμανικές τράπεζες
-και ύστερα να φορτώσουν τον λογαριασμό
αυτής της “διάσωσης” στον ελληνικό λαό. Η
μοναδική εξαίρεση ήταν η συμφωνία για την
παράταση του μνημονίου που υπέγραψε στις
20 Φλεβάρη η κυβέρνηση του Τσίπρα. Η Die
Linke την υπερψήφισε. Η Κριστίνε μαζί με
δυο ακόμα βουλευτίνες, την Ίνγκε Χοέγκερ
και την Ούλα Γέλπκε, αρνήθηκε να την στηρί-
ξει:

“Ψηφίζουμε σήμερα ενάντια στην πρόταση
του ομοσπονδιακού υπουργού Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε”, έγραφαν στην κοινή
τους διακήρυξη, “γιατί αποτελεί έναν εκβια-
σμό σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης να
συνεχίσει την εξυπηρέτηση του χρέους... και
την καταστροφική πολιτική των περικοπών.
Την ευθύνη για το αποτέλεσμα των διαπραγ-
ματεύσεων την φέρουν ο Σόιμπλε και η Τρόι-
κα, όχι η ελληνική κυβέρνηση που στέκει με
την πλάτη στον τοίχο...

Αλληλεγγύη με τον ελληνικό λαό και την ελ-
ληνική κυβέρνηση σημαίνει για μας να ασκή-
σουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση τόσο στο
δρόμο όσο και στο κοινοβούλιο πάνω στη
Μέρκελ και τον Σόιμπλε”.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μια βουλευτίνα από τη Γερμανία 
στο πλευρό των αγώνων μας

Η Κριστίνε Μπούχολτς σε ομιλία της στη γερμανική βουλή

ΛΟΝΔΙΝΟ

Αντίσταση σε
Ισλαμοφοβία
και λιτότητα
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Την Κυριακή 14 Ιουνίου η Διανομαρχιακή επιτροπή Έβρου - Ροδόπης
ενάντια στα χρυσορυχεία κάλεσε σε συμβολική συγκέντρωση τον λαό
της περιοχής για να τιμηθεί η συμβολή του μεταλλειολόγου Γιώργου
Τριανταφυλλίδη καθηγητή του ΑΠΘ, ο οποίος εδώ και 15 χρόνια με τις
επιστημονικές του μελέτες βοήθησε στον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη
χρυσού. 

Χάρη στον αγώνα αυτό και με τη συνεχή κινητοποίηση των κατοίκων δεν
κατέστη δυνατή η λειτουργία στο χώρο των χρυσωρυχείων Περάματος -
Σαππών. Στη συγκέντρωση που έγινε στο χώρο που η εταιρία ήθελε να
πραγματοποιήσει την εξόρυξη, παρευρέθηκαν ο δήμαρχος της Αλεξαν-
δρούπολης και μέλος της Διανομαρχιακής  Ε. Λαμπάκης που αγωνίζεται
χρόνια ενάντια στα χρυσωρυχεία, οι βουλευτές Εβρου του ΣΥΡΙΖΑ Ρίζος
και Καϊσας, ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου Κομοτηνής, μέλη της
επιτροπής αγώνα και από τους δυο νομούς, καθώς και αντιπροσωπεία από
τις Σκουριές της Χαλκιδικής.

Στον Γιώργο Τριανταφυλλίδη δόθηκε τιμητική πλακέτα για την ουσια-
στική συμβολή του στο κίνημα εναντίον των χρυσωρυχείων. Τιμητική
αναφορά έγινε και στον Δημήτρη Αναστασιάδη, πρώην πρόεδρο του Ια-
τρικού Συλλόγου Εβρου καθώς και στον Αρήφ, κάτοικο του Περάματος
που για δεκαπέντε χρόνια αγωνίζεται ενάντια στην εξόρυξη. 

Με την πίεση και του κόσμου οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκαν
να μην προχωρήσει καμία εργασία εξόρυξης ούτε στον Εβρο ούτε στις
Σκουριές αντιλαμβανόμενοι την θανατηφόρα επίδραση της λειτουργίας
τους στην υγεία και το περιβάλλον. Σε παρέμβασή μου, ως εκπρόσωπος
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ευχαρίστησα τους μειονοτικούς κατοίκους της περιο-
χής για τον αγώνα τους και όσους βοήθησαν τόσα χρόνια, και έθεσα
προ των ευθυνών του το ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δι-
καιολογία αναβολής της απαγόρευσης λειτουργίας της eldorado στο
Πέραμα, στις Σάππες και στις Σκουριές. 

Γιώργος Μποτσίδης, μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής 
Εβρου-Ροδόπης ενάντια στα χρυσωρυχεία. 

Eκατοντάδες είπαν, στο νεκροτα-
φείο του Ζωγράφου, το στερνό αν-
τίο στον αγωνιστή Κώστα Καλεσάκη
που έφυγε άδικα νωρίς από τη ζωή
την Πέμπτη 11 Ιουνίου.  Τον τίμη-
σαν η οικογένειά του, φίλοι, παλιοί
και νεότεροι σύντροφοι, από τη
δουλειά, τη γειτονιά του, όλη η Αρι-
στερά, όλο το Γαλάτσι ήταν εκεί. 

Ο Κώστας ήταν άνθρωπος της
δράσης, στην πανεργατική απερ-
γία, στα αντιφασιστικά συλλαλητή-

ρια, στην επιτροπή για το Παλέ,
στους αγώνες για το περιβάλλον
ήταν πάντα εκεί, συνεπής.

Όπως συνεπής ήταν και στη βόλ-
τα του στη Βεϊκου, κάθε Σάββατο,
εκεί που σπανίως αγόραζε την εφη-
μερίδα μας, αλλά σχεδόν πάντα
έβρισκε το χρόνο για συζήτηση ή
και για ένα ήπιο, όπως και ο χαρα-
κτήρας του, καυγαδάκι... Αντίο Κώ-
στα, θα μας λείψεις.

Γ.Π 

Τ
ην ώρα που η “ελληνική υπόθεση” εξελίσσε-
ται με δραματικούς τόνους, η ευρωπαϊκή
και η διεθνής οικονομία δεν μοιάζουν να

έχουν αφήσει πίσω τους τα προβλήματα που τις
ταλαιπωρούν, όλη την περασμένη οκταετία, στην
μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά τη Μεγάλη
Ύφεση της δεκαετίας του 1930.

Η πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης και των
χαμηλών επιτοκίων από την FED απέτρεψαν μία
κατάρρευση αλλά δεν έλυσαν τα προβλήματα της
αμερικάνικης οικονομίας. Η απασχόληση δεν ενι-
σχύθηκε ιδιαίτερα ενώ νέες φούσκες αναδύθη-
καν. Η σημαντικότερη στον τομέα της ενέργειας
λόγω της πετρελαϊκής κρίσης που διαρκεί έναν
χρόνο και κρατάει τα επίπεδα των τιμών στο πε-
τρέλαιο πολύ χαμηλά. Ενεργειακοί κολοσσοί
όπως η γαλλική Total και η δημόσιων συμφερόν-
των βραζιλιάνικη Petrobas αντιμετωπίζουν αυξη-
μένα ρίσκα από την ακραία διακύμανση της τιμής
του πετρελαίου. 

Στην Ελλάδα η ναυτιλιακή εταιρεία Metro Explo-
ration Holding συμφερόντων Θεόδωρου Αγγελό-
πουλου χρεωκόπησε. Η εταιρεία επένδυσε στην
αγορά δύο υπερσύγχρονων drill ships (πλοία τρυ-
πάνια), που εξειδικεύονται στην γεώτρηση πετρε-
λαίου από τον βυθό της θάλασσας! Σύμφωνα με
δημοσίευμα στο Βήμα της Κυριακής οι μετοχές
της εταιρείας πέρασαν στους δανειστές της αφού
ο εφοπλιστής δεν κατάφερε να αποπληρώσει τό-
κους ομολόγων, με τα οποία είχε χρηματοδοτήσει
την φιλόδοξη επένδυση, το συνολικό κόστος της
οποίας ξεπέρασε τα 2 δις.

Ομοιότητες υπάρχουν και στην περίπτωση της
εταιρείας Ocean Rig ιδιοκτησίας Γιώργου Οικονό-
μου, της οποίας η μετοχή διαπραγματεύεται στον

Nasdaq, δείκτη εταιρειών υψηλής τεχνολογίας
της Νέας Υόρκης. Από τον Σεπτέμβρη του 2014
έως σήμερα η τιμή της μετοχής της Ocean Rig
έχει βυθιστεί από τα 18 στα 6 δολάρια. Η εταιρεία
του Έλληνα εφοπλιστή ακύρωσε τις παραγγελίες
δύο “πλοίων τρυπανιών” συνολικού κόστους 1,3
δις δολαρίων. Όπως αναφέρει Το Βήμα της Κυ-
ριακής 07/06/2015, “Η επένδυση-μαμούθ στην
εξόρυξη πετρελαίου δεν πέτυχε γιατί τα γεωτρύ-
πανα δεν εξασφάλισαν καλά συμβόλαια. Σύμφωνα
με τους ειδικούς, το κόστος εξόρυξης πετρελαίου

με τέτοια πλοία δικαιολογείται μόνο όταν η τιμή
του πετρελαίου είναι άνω των 100 δολαρίων το
βαρέλι. Τα κόστη ναυπήγησης των συγκεκριμένων
πλοίων φαντάζουν σήμερα υπέρογκα, αλλά τότε η
τιμή του πετρελαίου είχε αγγίξει τα 140 δολάρια
το βαρέλι”. Προφανώς από την αθέτηση των συμ-
βολαίων που έχουν συνάψει οι ναυτιλιακές εται-
ρείες με τους πιστωτές τους θα προκύψουν νέες
τραπεζικές φούσκες και νέα «κόκκινα δάνεια» που
θα διογκώσουν το ιδιωτικό χρέος. 

Κώστας Πολύδωρος

Νικηφόρα εξέλιξη είχε η κατάληψη που έκανε στο γραφείο του δημάρχου
Αμαρουσίου Πατούλη και προέδρου της ΚΕΔΕ, η Κίνηση Χειραφέτησης Ατό-
μων με Αναπηρία «Μηδενική Ανοχή», την Τρίτη 9 Ιούνιου. 

Σύμφωνα με την “Κίνηση” η κατάληψη του δημαρχιακού γραφείου είναι ο
μοναδικός εναπομείνας τρόπος απάντησης στην προκλητική συμπεριφορά
του δήμου με επιβολή προστίμου, έναντι του δημότη με κινητική αναπηρία και
δικαιούχου άδειας περιπτέρου, Αντώνη Ρέλλα. Το συγκεκριμένο περίπτερο εί-
ναι το μόνο προσβάσιμο περίπτερο στην Ελλάδα για κινητικά αναπήρους. 

Τελικά κάτω από την πίεση της κινητοποίησης το δημοτικό συμβούλιο Αμα-
ρουσίου, μετά από παρέμβαση - ομιλία της Κίνησης και του ίδιου του Αντώνη
Ρέλλα, αναγκάστηκε να υιοθετήσει σχετικό ψήφισμα, το οποίο αργότερα υιοθε-
τήθηκε και από την ΚΕΔΕ. Ζητά από την κυβέρνηση να φτιάξει νομοθεσία περί
περιπτέρων έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ΑμΕΑ και να επιτρέ-
πεται η τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού και διαδρόμων, για να εξυπηρετεί τις
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία με αμαξίδια ή άλλα βοηθητικά όργανα.

Η Δικαιοσύνη εκδικείται για
άλλη μία φορά το Νίκο Ρωμα-
νό, στερώντας του τη δυνατό-
τητα να συνεχίσει να σπουδά-
ζει με “βραχιολάκι”, παρά το
γεγονός ότι πέρασε το 1/3
των μαθημάτων του εξαμή-
νου, όπως όριζε η τροπολο-
γία που ψηφίστηκε το Δεκέμ-
βρη του 2012 στη Βουλή, με-
τά την πολυήμερη απεργία
πείνας του.  

Ο ειδικός εφέτης ανακριτής
Ευτύχης Νικόπουλος, ο οποί-
ος ήταν ένας από τους βασι-
κούς δικαστικούς παράγον-
τες που είχαν οδηγήσει στην
πολυήμερη απεργία πείνας
του Ρωμανού, προχώρησε σε
αρνητική εισήγηση στο συμ-
βούλιο των φυλακών σχετικά
με την παροχή δυνατότητας
στον Νίκο Ρωμανό να φοιτή-
σει στη σχολή που πέρασε.
Αυτό έγινε γιατί η τροπολογία
που ψηφίστηκε δεν είναι σε
ισχύ, καθώς δεν έχει υπογρα-
φεί η σχετική ΚΥΑ από τα
υπουργεία Δικαιοσύνης και
Παιδείας που θέτει τις προ-
ϋποθέσεις εφαρμογής του.

Στις καλένδες
Μπορεί η ηγεσία του ΣΥΡΙ-

ΖΑ να είχε ταχθεί υπέρ του
αιτήματος του Νίκου Ρωμα-
νού να σπουδάσει, όμως τω-
ρα το υπουργείο Δικαιοσύνης
με το επιχείρημα ότι δεν μπο-
ρεί να παρέμβει στη Δικαιο-
σύνη, αφήνει τα δικαστικά κυ-
κλώματα να λειτουργούν ανε-
ξέλεγκτα.  Έτσι ακόμα και μία
αυτονόητη νομοθετική ρύθμι-
ση την όποία ψήφισαν προ-
εκλογικά όλα τα κόμματα της
Βουλής κάτω από την τερά-
στια πίεση του κινήματος αυ-
τή τη στιγμή παραπέμπεται
στις καλένδες. 

Τα εμπόδια των δικαστών
στο αυτονόητο δικαίωμα του
Νίκου Ρωμανού να σπουδά-
σει, είναι αλλη μία απόδειξη
μίας διαχρονικής διαπίστω-
σης. Οτι κανένα δικαίωμα δεν
κατακτήθηκε με τους νόμους
αλλά με τη μαζική αντίσταση
του εργατικού κινήματος και
της νεολαίας στους δρόμους.

Κ.Θ.

Η 
Δικαιοσύνη
εκδικείται
ξανά τον
Ρωμανό

Aπό τις φούσκες στις χρεοκοπίες

ΕΒΡΟΣ Ενάντια στα χρυσωρυχείαΝίκη των ΑΜΕΑ στο Μαρούσι

Αντίο στον Κώστα Καλεσάκη
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6.30μμ-8μμ

Όχι στα Μνημόνια – παλιά και νέα: το κίνημα 
ενάντια στη νέα αντεργατική - αντιλαϊκή επίθεση
Νίκος Γεωργίου, Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ
Ζέτα Μελάμπιανάκη, ΕΕ ΑΔΕΔΥ
Σύλβια Κοιλάκου, ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Σωματείου 
Εργαζομένων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας
Δημήτρης Πετρόπουλος, ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ

8.30μμ-10μμ

Μνημόνιο ή ρήξη: Ο δρόμος της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής και η ανάγκη μιας άλλης αριστεράς
με επίσης μεγάλο πάνελ ομιλητών

Α
νακοίνωση ενάντια στη νέα συμφωνία
– μνημόνιο κυκλοφόρησε η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Στις 20 Ιούνη, το μέτωπο της επα-

νασταστικής - αντικαπιταλιστικής αριστεράς
οργανώνει μονοήμερο εκδηλώσεων στην
ΑΣΟΕΕ. Ενώ την επόμενη ημέρα, στον ίδιο
χώρο, συνεδριάζει το Πανελλαδικό Συντονι-
στικό Όργανο του μετώπου.

“Η δημοσιοποίηση των δύο σχεδίων συμ-
φωνίας που έχουν κατατεθεί στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων από την κυβέρνηση
και τους δανειστές δεν αφήνει κανένα περι-
θώριο για αυταπάτες σχετικά με το πλαίσιο
που διεξάγεται η διαπραγμάτευση. Παρά τις
ποσοτικές τους διαφοροποιήσεις και οι δύο
προτάσεις διέπονται από κοινή αντεργατική
– αντιλαϊκή λογική στα βασικά σημεία και τη
φιλοσοφία τους. Βασική παραδοχή και στα
δύο σχέδια είναι ότι η ελληνική κοινωνία πρέ-
πει να παραμείνει σε πρόγραμμα δημοσιονο-
μικής προσαρμογής, δηλαδή σε μνημόνιο”,
ξεκινά η ανακοίνωση και συνεχίζει:

“Το εργατικό κίνημα έχει τη δύναμη να πα-
λέψει ενάντια στους προκλητικούς εκβια-

σμούς των δανειστών και του κεφαλαίου και
να ανατρέψει παλιά και νέα Μνημόνια. Το
δείχνουν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια που λέ-
νε όχι στην ιδιωτικοποίηση, οι νοσοκομειακοί
που απεργούν ενάντια στη διάλυση της δη-
μόσιας υγείας, οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ που
διεκδικούν να επιστρέψουν στις δουλειές
τους με αυτοδιαχείριση και χωρίς Ταγματάρ-
χες. Για να ηττηθεί η κυβερνητική πολιτική
της διαχείρισης του αντιδραστικού πλαισίου
από τα κάτω και από τα αριστερά, για να
ανοίξει ο δρόμος της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής.

Κλιμάκωση

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί όλες τις δυνάμεις που
πάλεψαν ενάντια στην κόλαση των μνημονίων
να δώσουν τη μάχη για να μην περάσει ούτε
στον λαό, ούτε στη βουλή η νέα συμφωνία,
απαιτώντας τη διακοπή των συνομιλιών με την
Τρόικα, κλιμακώνοντας την αντίσταση σε όλα
τα μέτωπα με απεργίες, καταλήψεις και συλ-
λαλητήρια, χωρίς να περιμένουμε το τέλος
της διαπραγμάτευσης ή νέες εκλογές και δη-

μοψήφισμα για να δείξουμε την αντίθεσή μας.
Να παλέψουμε για άμεση στάση πληρω-

μών στους δανειστές τοκογλύφους. Ούτε
ένα ευρώ σε ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ, για να πληρω-
θούν μισθοί, συντάξεις, να χρηματοδοτη-
θούν γενναία παιδεία, υγεία, να γίνουν προσ-
λήψεις και να ληφθούν μέτρα καταπολέμη-
σης της ανεργίας. Διαγραφή του χρέους.
Άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων
του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Εθνικο-
ποίηση τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων
με εργατικό έλεγχο. Απειθαρχία, ρήξη απο-
δέσμευση από την ευρωζώνη και την ΕΕ.

- Καλούμε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσε-
ων, με συλλαλητήρια και προκήρυξη πανελ-
λαδικής πανεργατικής απεργίας σε όλους
τους χώρους μόλις αναγγελθεί η νέα συμφω-
νία. Καλούμε τις μαχόμενες δυνάμεις του κι-
νήματος και της αριστεράς σε κοινή δράση
για να συγκροτηθεί μια δυνατή αριστερή αν-
τιπολίτευση, ένα αγωνιστικό μέτωπο αντεπί-
θεσης, ρήξης και ανατροπής της επίθεσης.

- Στις 20 Ιούνη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργανώνει μο-
νοήμερο εκδηλώσεων στην ΑΣΟΕΕ με δύο

Λίγες μέρες πριν σαλπάρει για τη Γάζα, η Πρωτοβουλία "Ένα Καράβι για
τη Γάζα"- Στόλος της Ελευθερίας ΙΙΙ» διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση- συναυ-
λία αλληλεγγύης  την Πέμπτη 18 Ιουνίου  στα Προπύλαια, από τις 7.μμ. 

«Το ταξίδι βασίζεται στην σκληρή δουλειά και την αποφασιστικότητα αν-
θρώπων απ' όλον τον κόσμο, που τους ενώνει η αλληλεγγύη και τους δυνα-
μώνει το πείσμα των Παλαιστινίων. Βασίζεται όμως και στην αλληλεγγύη
ομάδων και ατόμων που προσφέρουν, με όποιον τρόπο μπορούν, από όλα τα
μήκη και τα πλάτη της γης. Με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και
εδώ, στη χώρα μας, μπορούμε παράλληλα να μη ξεχνάμε  τα προβλήματα
της κατοχής και του πολέμου στην περιοχή μας. Προσκαλούμε κάθε άνθρω-
πο να στηρίξει και αυτό το ταξίδι που, με πενιχρά μέσα, επιχειρεί να υψώσει
τη φωνή κατά της κατοχής, κατά του αποκλεισμού, κατά του σύγχρονου
απαρτχάιντ και κατά της μεγαλύτερης ανοιχτής φυλακής στον κόσμο, που
κρατάει φυλακισμένους πάνω από 1.800.000 ανθρώπους. Γιατί μόνο εκεί
μπορούμε να στηριζόμαστε. Στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και των
λαών», αναφέρει το κάλεσμα της Πρωτοβουλίας. 

Σ
ωματεία, φορείς, κινήσεις ειρήνης, από τη Λήμνο, τη Μυτιλήνη, τη Σάμο,
την Ικαρία, την Κάλυμνο, την Κώ, τη Ρόδο συγκροτούν την «Αντιιμπεριαλι-
στική αλυσίδα στο Αιγαίο», αντιδρώντας στην προοπτική ίδρυσης νατοϊ-

κής βάσης στην περιοχή και πραγματοποιούν Παναιγαιοπελαγίτικη κινητοποί-
ηση την Πέμπτη 18 Ιουνίου  την ίδια ώρα (7:30μμ) σε όλα τα νησιά .

Κάλεσμα στην Παναιγαιακή κινητοποίηση ενάντια στη Νατοϊκή βάση εξέδωσε
και η Β΄ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου που αναφέρει: “με την συμμετοχή όλων μας οικο-
δομούμε μια δυναμική συμπαράταξη φορέων του εργατικού και λαϊκού κινήμα-
τος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Συμπαράταξη που εκτιμούμε ότι θα ενι-
σχυθεί ακόμη περισσότερο στον κοινό μας στόχο να αποτρέψουμε την εγκατά-
σταση ΝΑΤΟϊκής Βάσης στην περιοχή μας. Με την πεποίθηση ότι πρέπει άμεσα
να εκφραστεί με μαζικό και μαχητικό τρόπο η αντίθεσή μας, προτείνουμε Παναι-
γαιοπελαγίτικη κινητοποίηση την Πέμπτη 18 Ιουνίου την ίδια ώρα (7:30 μ.μ.) σε
όλα τα νησιά.

Μ’ αυτό τον τρόπο θα πραγματοποιηθεί μια αλυσίδα συγκεντρώσεων, ένα λαϊ-
κό τείχος υπεράσπισης της εθνικής μας ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Μια αν-
θρώπινη αντιϊμπεριαλιστική – φιλειρηνική αλυσίδα από τη Λήμνο ως το Καστελό-
ριζο που θα βροντοφωνάξει: ΟΧΙ στα σχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για
ΝΑΤΟϊκή βάση στο Αιγαίο. Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις ΝΑΤΟ- Ε.Ε- ΗΠΑ. Ούτε γη , ούτε νερό στους φονιάδες των λαών”.

Ημέρα εργατικών κινητοποιήσεων ήταν η Πέμπτη 11 Ιούνη, καθώς
την ίδια ώρα που εκατοντάδες εργαζόμενοι της ΕΡΤ και συμπαραστά-
τες διαδήλωναν στο Ραδιομέγαρο, τιμώντας το διετή αγώνα και δια-
τρανώνοντας τη συνέχεια των διεκδικήσεών τους, μαζικά συλλαλητή-
ρια λάμβαναν χώρα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλα σημεία
της χώρας, με κύρια αιχμή την αντίθεση με τη υπογραφή συμφωνίας
– μνημόνιου, μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.

Τα συλλαλητήρια έγιναν με πρωτοβουλία των δυνάμεων του ΠΑΜΕ
που συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα, ενώ κομμάτια του έφτασαν εκεί
διαδηλώνοντας από την πλ Βάθης, την πλ.Εθνικής Αντιστάσεως, την
πλ.Καραϊσκάκη κι άλλα σημεία προσυγκεντρώσεων. 

Εντυπωσιακή ήταν και η μαζική παρουσία δυνάμεων της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ ταυτόχρονα, τόσο στο Ραδιομέγαρο όσο και στα Προπύλαια,
όπου πραγματοποίησε τη δική της συγκέντρωση, σε συνεργασία με
πρωτοβάθμια σωματεία και άλλες οργανώσεις της αριστεράς. Στην
πορεία που ακολούθησε προς το Σύνταγμα και τα γραφεία της Ε.Ε,
κυριάρχησαν τα συνθήματα για διαγραφή του χρέους, ρήξη με ευρώ
και Ε.Ε και ακύρωση των μνημονίων.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Όχι στη νέα συμφωνία - μνημόνιο

Μονοήμερο εκδηλώσεων
Σάββατο 20 Ιούνη, ΑΣΟΕΕ

11 ΙOYNH Ενάντια στα μνημόνια

Όχι ΝΑΤΟϊκή Βάση στο Αιγαίο

Συναυλία για τη Γάζα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

θεματικές ενότητες: «Όχι στα Μνημόνια – παλιά και
νέα: το κίνημα ενάντια στη νέα αντεργατική - αντιλαϊ-
κή επίθεση» και «Μνημόνιο ή ρήξη: Ο δρόμος της αν-
τικαπιταλιστικής ανατροπής και η ανάγκη μιας άλλης
αριστεράς».
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Μαρξισμός, ανθρώπινη φύση και καταπίεση
Ομιλητής: Φώτης Ταμπακόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΧΑΝΙΑ

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

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Ρίτα Τσάτσιου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Blue 6μμ
Tι είναι και γιατί παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Καπιταλισμός και καταπίεση
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος & Τριπόλεως) 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Σωτήρης Τσότρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Γιάννης Στάθης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Όαση 7μμ

Κρίση χρέους, έτος οκτώ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Θόλος (πανεπιστήμιο) 5μμ
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Λίζα Φαρμάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Τσίου 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση 
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομοφυλόφιλοι και καπιταλισμός
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 7μμ
Κρίση χρέους, έτος οκτώ
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Η μάχη για την ιθαγένεια 
χωρίς αποκλεισμούς
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Anthropology 
(Παπάγου 100) 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία  
(βιβλιοπαρουσίαση)
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ

Εθνικισμός και ιστορία 
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Λένιν: ο αριστερισμός
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Χρώματα 
(Αγ.Γλυκερίας) 8μμ
Από τους δοσίλογους στη Χρυσή Αυγή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 καφέ Τριώτα 
(Μετρό Αγ.Αντώνιος) 7μμ
Χιλή 1972-73
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολογά

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 καφέ Τσίου 7μμ
Τα 100 χρόνια από τους IWW
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 Πολιτιστικό Κέντρο 
(Καλογερά 18) 7μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση στις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις 
(βιβλιοπαρουσίαση)
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
Μαρξισμός και καταπίεση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Ανουσάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

(Ραγκαβή 69) 7μμ
Η εργατική τάξη, ο νεκροθάφτης του
καπιταλισμού
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 Στέκι δράση για μία άλλη
πόλη 7μμ
Ομοφυλόφιλοι και πάλη ενάντια στην καταπίεση
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 καφέ 1968 
(Αγ.Πάντων και Θησέως – στοά) 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ18/6 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η τελευταία μάχη του Άρη Βελουχιώτη
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Διονυσία Φωτιάδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 καφέ Γρηγόρης(πλ. Ηρώων) 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Γιώργος Κορογόνας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Η τελευταία μάχη του Άρη Βελουχιώτη
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6 πλατεία Καρπάθου 7.30μμ
Μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος;

Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/6 καφέ Μαγαζί 6μμ
Επανάσταση 
και αντεπανάσταση στην Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Έλενα Κοπαλα

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/6 καφέ Γκαζόζα 12μες
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

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

ΘΗΣΕΙΟ

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

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

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

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Αλλοτρίωση και εκμετάλλευση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Επανάσταση 
και αντεπανάσταση στην Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

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 17/6
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.45πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 3.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ 
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΗΣΑΠ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΒ Βασιλόπουλος 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6μμ 
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα
6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/6
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρ.Μικράς Ασίας 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11.30πμ Everest
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ  
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ. Γαρδένια 11πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 11πμ
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σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΠΑΤΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7 Αγορά Αργύρη 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7 καφέ Πλάτανος (πλατεία Σπλάντζια) 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 9/7, 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

Kεντρικές εκδηλώσεις

ΙΟΥΛΙΑΝΑ 1965  
70 μέρες που όλα ήταν δυνατά –
μηνύματα για το σήμερα

ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/7 πλατεία Εθνικής Αντίστασης
(Κοτζιά – έναντι δημαρχείου) 8μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Λιβιεράτος, Μιχάλης
Λυμπεράτος, Λέανδρος Μπόλαρης, Άλκης
Ρήγος, Μαρία Στύλλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/7 πάρκο έναντι ΕΡΤ3 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Τ.Ε. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Πολυτεχνείο 8μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 ΑΣΟΕΕ 7μμ Συνέλευση

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΘΗΣΕΙΟΥ –

ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ – ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Πώς θα ανατρέψουμε τα παλιά και νέα μνη-
μόνια – Η πρόταση της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς
Ομιλητές: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Γιώργος
Παυλόπουλος, Τάκης Τσίτσος

Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Σύλλογος Δασκάλων Αμα-
ρουσίου (Ιερού Λόχου 3-5) 7.30μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 7μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνι-
δείου 6:30μμ Συνέλευση

Τ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑΣ – Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6 Δημαρχείο Ν.Φιλαδέλφειας 8μμ
Ρήξη τώρα με δανειστές, Ε.Ε. και κεφάλαιο
Ομιλητές: Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Τάκης Τσίτσος 

Τ.Ε. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6 Στέκι (Πολυτεχνείου 29) 8μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΡΙΤΗ 30/6 Στέκι 7.30μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑΣ – Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 ΚΕΠ Χαλκηδόνας 7.30μμ
Συνέλευση

Εκδηλώσεις 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Τ
α Ιουλιανά του 1965 είναι μια
κορυφαία στιγμή της ταξικής
πάλης στην Ελλάδα. Είκοσι

χρόνια μετά τον Δεκέμβρη του 1944
ένα μαζικό κίνημα, με τους εργάτες
και τη νεολαία στην καρδιά του,
προκάλεσε τρόμο στην άρχουσα τά-
ξη. 

Η έκρηξη των Ιουλιανών, όμως,
δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Το εύ-
φλεκτο υλικό συσσωρεύτηκε από
ένα συνδυασμό τριών παραγόντων.
Την εμφάνιση ενός νέου κινήματος
από τα τέλη της δεκαετίας του ’50.
Τις προσπάθειες της άρχουσας τά-
ξης να το αντιμετωπίσει. Τα διλήμ-
ματα και τις φαγωμάρες στο ίδιο το
στρατόπεδο των «από  πάνω». Ο
αποφασιστικός παράγοντας ήταν το
κίνημα. 

Το 1958 ήταν η χρονιά της έκπλη-
ξης. Στις βουλευτικές εκλογές του
Μάη η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά
(ΕΔΑ) ήρθε δεύτερο κόμμα, έγινε
αξιωματική αντιπολίτευση με 24,4%
των ψήφων και 78 βουλευτές. Στις
μεγάλες πόλεις ήρθε πρώτο κόμμα
με μεγάλες -σε κάποιες περιπτώσεις
συντριπτικές- πλειοψηφίες στις ερ-
γατογειτονιές. Στη Β' Αθηνών πήρε
το 46,1%, στη Β' Πειραιά το 60,8%,
στην Α' Θεσσαλονίκης 43,4%. Η ΕΔΑ
είχε ιδρυθεί το 1951 ως συνασπι-
σμός μικρών νόμιμων αριστερών
κομμάτων. Όμως, την πολιτική και
οργανωτική ηγεσία την είχε το πα-
ράνομο ΚΚΕ. Συνέχισε να την έχει
όταν η ΕΔΑ μετατράπηκε σε ενιαίο
κόμμα το 1956.

Δέκα χρόνια μετά την συντριβή
της στον εμφύλιο, η Αριστερά γινό-
ταν αξιωματική αντιπολίτευση. Το
αποτέλεσμα έκφραζε –όσο μπορεί
να εκφραστεί στις εκλογές- την
ανάδυση ενός κινήματος που αμφι-
σβητούσε τον τρόπο που κυβερνού-
σε η άρχουσα τάξη από τη δεκαετία
του ’40. Νέα τμήματα της εργατι-
κής τάξης και η νεολαία χωρίς το
βάρος της ήττας, έβγαιναν στο
δρόμο και διεκδικούσαν –σε μια πε-
ρίοδο που ο ελληνικός καπιταλι-
σμός «απογειωνόταν». 

Τον Αύγουστο του 1960, η κυβέρ-
νηση της ΕΡΕ του Καραμανλή κατέ-
βασε ένα νομοσχέδιο για το ασφαλι-
στικό, με το οποίο αυξάνονταν οι ερ-
γατικές εισφορές στο ΙΚΑ και μεγά-
λωναν τα όρια ηλικίας για συνταξιο-
δότηση –θα χρειάζονταν 4.050 ένση-
μα αντί για 2.500. Η εργατική τάξη
άρχισε να βράζει. Μέχρι και οι διορι-
σμένοι εργατοπατέρες στα σωματεία
δήλωναν αντίθετοι. Οι οικοδόμοι εί-
χαν απεργήσει τρεις φορές από τον
Αύγουστο, με πρωτοβουλία μιας σει-
ράς σωματείων τους (τότε ήταν ορ-
γανωμένοι ανά ειδικότητα) που είχε
την πλειοψηφία η Αριστερά. 

Αλλά η απεργία της 1ης Δεκέμβρη
του 1960 θα έμενε στην ιστορία. Οι
οικοδόμοι συγκρούονται με την
αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας –
ήταν η πρώτη φορά που οι μπάτσοι
χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να

αντιμετωπίσουν διαδηλωτές. Ένας
απεργός αργότερα περιέγραφε ως
εξής την εμπειρία: «Ήταν η πρώτη
φορά που έμπαινα σε τέτοιο πανη-
γύρι. Βέβαια είχα ζήσει σε έναν εμ-
φύλιο πόλεμο και πολύ έντονα αλλά
δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε μαζικούς
αγώνες. Ήταν μια άλλη πρωτόγνω-
ρη εμπειρία, η οποία από ένα σημείο
και ύστερα αισθάνεσαι να μεθάς,
έτσι; Αισθάνεσαι να μεθάς, να είσαι
ικανός για όλα». 

«Ταραχαί»

«Οι κομμουνισταί προεκάλεσαν
χθες αιματηράς ταραχάς εις Αθή-
νας», έγραφε στις 2/12 η Καθημερι-
νή. Ο Καλαντζής υπουργός Εργα-
σίας της ΕΡΕ δήλωνε στη βουλή:
«Τα «οδοφράγματα …μεταφέρουν
την σκέψιν του θρησκευτικώς προ-
σηλωμένου Ελληνικού λαού…εις
άλλας περιόδους και εποχάς, αι
οποίαι είναι εκείναι από τας οποίας
εξεπορεύθη το πνεύμα της γενικής
ανταρσίας κατά του νόμου και της
συστηματικής υπονομεύσεως της
αποστολής των οργάνων των Σωμά-
των Ασφαλείας.» «‘Δεκέμβριος!’
αναφώνησε από τα έδρανα ένας
βουλευτής που δεν καταγράφεται
το όνομά του.»

Οι οικοδόμοι βρέθηκαν εκείνη τη
περίοδο στην πρωτοπορία του ερ-
γατικού κινήματος. Δεν ήταν όμως
οι μόνοι. Στα τέλη του 1962 ιδρύθη-
κε, με πρωτοβουλία πολλών πρωτο-
βάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδι-
καλιστικών οργανώσεων, η κίνηση
που θα μείνει γνωστή ως οι «115
Συνεργαζόμενες Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις». Στα χρόνια που θα
ακολουθήσουν, η κίνηση θα συσπει-

ρώσει πάνω από 600 οργανώσεις.
Από το 1947 η ΓΣΕΕ ελεγχόταν από
διορισμένους από την Ασφάλεια,
όπως ο Μακρής, «πρόεδρος» της
ΓΣΕΕ, μέσα από στημένα «συνέ-
δρια». Οι εργάτες που δίνανε τις
μάχες τους χρειάζονταν οργάνωση
και συντονισμό –και αυτή την ανάγ-
κη ήρθε να καλύψει η κίνηση των
«115» σωματείων.

Το άλλο μέτωπο που έβραζε ήταν
τα πανεπιστήμια. Οι πύλες της ανώ-
τατης εκπαίδευσης άνοιγαν σιγά-σι-
γά στα παιδιά των «κατώτερων
στρωμάτων» για να «παράγουν» κα-
θηγητές και δασκάλους για να εκ-
παιδεύσουν τη νέα γενιά των εργα-
τών στα σχολεία, στις τεχνικές σχο-
λές, τη βιομηχανία και τις επιχειρή-
σεις. Εκεί είχαν να αντιμετωπίσουν
την πραγματικότητα της υποχρημα-
τοδότησης, των διδάκτρων, της κα-
ταθλιπτικής εξουσίας των «εθνικο-
φρόνων» καθηγητών και την τρομο-
κρατία των ακροδεξιών συμμοριών. 

Όπως αναφέρει μια μελέτη για
την ιστορία του φοιτητικού κινήμα-
τος: «Την Τρίτη και την Τετάρτη 14
Ιανουαρίου 1959 θα δημοσιευθούν
ειδήσεις σχετικά με την σαρανταο-
κτάωρη αποχή των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Αθήνας. Η κινητο-
ποίηση οργανώνεται από τη ΔΕΣΠΑ
με αιχμή την ελλιπή χρηματοδότη-
ση με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να
αναστείλει τις ατελείς εγγραφές
των δικαιούχων φοιτητών. Το φοιτη-
τικό κίνημα γοργά μετασχηματίζε-
ται σε κίνημα του 1-1-4, της υπερά-
σπισης του ακαδημαϊκού ασύλου
και των ακαδημαϊκών ελευθεριών,
ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου πλάι
στο 114 θα εμφανιστεί και το σύν-

θημα για το 15% για τις δαπάνες
για την Παιδεία».

Το κίνημα για τις δημοκρατικές
ελευθερίες (με αναφορά στο 114- το
τελευταίο άρθρο του Συντάγματος)
ήταν η απάντηση στις εκλογές της
«βίας και της νοθείας» που οργάνω-
σε η κυβέρνηση του Καραμανλή το
1961. Ακόμα και πεθαμένοι και δέν-
τρα «ψήφισαν» σε εκείνες τις εκλο-
γές για να πάρει την πλειοψηφία η
ΕΡΕ. Δυο μέλη της Νεολαίας ΕΔΑ
δολοφονήθηκαν, ο Στ. Βελδεμίρης
στις 26 Οκτώβρη στη Θεσσαλονίκη
και ο στρατιώτης Δ. Κερπινιώτης την
ημέρα των εκλογών 29/10 στην Αρ-
καδία.

Η επίθεση γύρισε μπούμερανγκ. Η
βία και η νοθεία δε στράφηκε μόνο
ενάντια στην Αριστερά αλλά και
στον κόσμο που ψήφισε την Ένωση
Κέντρου –ένα κόμμα που είχε συγ-
κροτηθεί πρόσφατα από τη συνένω-
ση των τμημάτων του παλιού Κόμμα-
τος Φιλελευθέρων. 

Απεργίες

Το κίνημα συνέχιζε να αναπτύσσε-
ται και μετά τις εκλογές του 1961.
Το 1962 οι απεργίες ήταν 50% πε-
ρισσότερες από το μέσο όρο της
προηγούμενης εξαετίας. Οι αγρότες
ξεσηκώνονται, στις 25 Ιούλη οι στα-
φιδοπαραγωγοί του Ηρακλείου κα-
ταλαμβάνουν τη Νομαρχία και στις 8
Σεπτέμβρη οι καπνοπαραγωγοί του
Αγρινίου συγκρούονται με τη Χωρο-
φυλακή που δολοφόνησε έναν
αγρότη. Το Δεκέμβρη του 1962 τα
πανεπιστήμια παίρνουν ξανά φωτιά
από τις κινητοποιήσεις που απαιτούν
15% για την Παιδεία. Το Γενάρη του
1963 η πανεκπαιδευτική απεργία θα

διαρκέσει 20 μέρες και σταμάτησε
μόνο όταν η κυβέρνηση επέβαλε πο-
λιτική επιστράτευση στους απερ-
γούς.

Οι αγώνες των εργατών, της νεο-
λαίας, οι αγροτικές κινητοποιήσεις,
ενώνονταν σε ένα κοινό ποτάμι με το
αίτημα για δημοκρατικές ελευθε-
ρίες. Η δολοφονία του Γρηγόρη
Λαμπράκη, του βουλευτή της Αρι-
στεράς τον Μάη του 1963  ήταν η
απάντηση. Η κηδεία του στις 28
Μάη, ήταν η μεγαλύτερη πολιτική
διαδήλωση από τη μέρα της απελευ-
θέρωσης της Αθήνας από τους ναζί
τον Οκτώβρη του 1944. Υπολογίζε-
ται ότι 500.000 με 700.000 συνόδε-
ψαν τη σωρό του Λαμπράκη στο Α�
Νεκροταφείο.

Τον Ιούνη ο Καραμανλής παραι-
τήθηκε, κάτω από την κατακραυγή
που είχε ξεσηκώσει η δολοφονία
του Λαμπράκη. Το Νοέμβρη του
1963 η ΕΡΕ έχασε τις εκλογές και ο
«εθνάρχης» Καραμανλής έφυγε με
διαβατήριο στο όνομα «Τριαντα-
φυλλίδης» στο Παρίσι σε αυτό που
αποκαλούν κομψά όσοι τον λιβανί-
ζουν και σήμερα, «αυτοεξορία».
Στις νέες εκλογές που έγιναν τον
Φλεβάρη, η Ένωση Κέντρου του Γ.
Παπανδρέου πήρε την αυτοδυνα-
μία, με 52% των ψήφων. 

Η Ένωση Κέντρου ήταν ένα κόμμα
στενά δεμένο με την άρχουσα τάξη.
Άλλωστε ο ίδιος ο Παπανδρέου ήταν
ο πρωθυπουργός όταν εκείνη την
Κυριακή 3 Δεκέμβρη του 1944 η
αστυνομία αιματοκυλούσε τη διαδή-
λωση του ΕΑΜ στο Σύνταγμα. Η
Ένωση Κέντρου πρόβαλε τον εαυτό
της σαν ένα κόμμα της «εθνικής αν-
τιπολίτευσης», ανάχωμα στην επιρ-
ροή της αριστεράς. Υπήρχαν πραγ-
ματικές διαφορές ανάμεσα στην
Ένωση Κέντρου και την ΕΡΕ, ωστό-
σο η Ένωση Κέντρου δεν είχε καμιά
πρόθεση να βάλει χέρι στο μετεμφυ-
λιακό κράτος. Σκόπευε να εκμεταλ-
λευτεί την οργή του κόσμου απέναν-
τι στη δεξιά για να τη διαδεχτεί στην
κυβέρνηση, θεωρώντας ότι μετά το
κίνημα θα ξεφούσκωνε.

Κι έγινε ακριβώς το αντίθετο. Οι
απεργίες, οι διαδηλώσεις, και οι κάθε
είδους κινητοποιήσεις συνεχίζονται
ακόμα πιο δυναμικά. Το απεργιακό
κύμα μεγαλώνει με άλματα: Το 1960
είχαν καταγραφεί 135 απεργίες με
56.000 απεργούς. Το 1964 οι απερ-
γίες ήταν 339 με 164.000 απεργούς.

Η ΕΔΑ, όμως, προσπαθούσε να γί-
νει πιο «υπεύθυνη». Η φράση του
Ηλ. Ηλιού, του κοινοβουλευτικού
της εκπροσώπου «θα σας ταράξου-
με στη νομιμότητα» συμπυκνώνει
αυτή την στάση. Το κίνημα γινόταν
πιο ριζοσπαστικό και η ηγεσία της
Αριστεράς κινιόταν στην αντίθετη
κατεύθυνση. Η έκρηξη των Ιουλια-
νών θα έφερνε αυτή την ανεπάρκεια
στην επιφάνεια με τις πιο σκληρές
συνέπειες. 

Λέανδρος Μπόλαρης

17 Ιουνίου 2015, Νο 1178Ιστορία

Oι ρίζες των Ιουλιανών

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Συγκέντρωση των 
οικοδόμων 1 Δεκέμβρη 1960.
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Tρότσκι - Λογοτεχνία και Επανάσταση

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Τ
ο βιβλίο του Λέοντα Τρότσκι “Λογοτεχνία
και Επανάσταση”, όταν πρωτοεκδόθηκε
μετά την επικράτηση της επανάστασης,

το 1922-23, δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα
συζητήσεων. Φαντάζει περίεργο, πώς είναι δυ-
νατόν ο ιδρυτής του Κόκκινου Στρατού, και
ένας από τους οργανωτές των τεράστιων ανα-
γκαίων οικονομικών και πολιτικών αλλαγών για
την εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας να κα-
ταπιάνεται με τα ζητήματα της τέχνης και της
κουλτούρας.

Ωστόσο σήμερα είναι πιο προφανές από ποτέ
πως ο Τρότσκι καταλάβαινε ότι η επανάσταση
στη Ρωσία δεν μπορούσε να κριθεί μόνο με
τους όρους της οικονομίας και της πολιτικής,
αλλά έπρεπε να κατανοηθεί σαν μια συνολικότε-
ρη αλλαγή σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής. 

Μέσα στις επαναστατικές συνθήκες η συζήτη-
ση για την τέχνη αντικατόπτριζε όλες τις αντι-
φάσεις της ίδιας της επαναστατικής διαδικα-
σίας. Καινούργια λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά
ρεύματα, μέσα από νέες πρωτόγνωρες μορφές,
αναζητούσαν να επαναπροσδιορίσουν την τέχνη
σε σχέση με τα γιγάντιο ιστορικό γεγονός. Ο
Τρότσκι προσπάθησε και σε αυτή τη συγκυρία
να εξοπλίσει τους επαναστάτες με την ανάπτυ-
ξη της θεωρίας και της πράξης του Μαρξισμού
που θα περιλάμβανε και την αντιμετώπιση των
νέων αυτών φαινομένων της μετεπαναστατικής
περιόδου και την πολιτιστική πολιτική σαν μέ-
ρος της όλης επαναστατικής στρατηγικής και
τακτικής. 

Ξεκινώντας με την διεισδυτική ανάλυση και
την παρουσίαση των ρευμάτων της τέχνης τόσο
στην προεπαναστατική περίοδο, κατά την διάρ-
κεια της επανάστασης αλλά και μετά ο Τρότσκι
προσπαθεί να δείξει τη σχέση του καλλιτέχνη
με το δημιούργημά του αλλά και της τέχνης με
την κοινωνία συνολικά  και φυσικά με την επα-
ναστατική διαδικασία.

Ο Τρότσκι δεν δέχεται πως ένα έργο τέχνης
είναι απλά θέμα της φαντασίας και του ταλέν-
του κάποιου ατόμου. Αντιθέτως εξηγεί διεξοδι-
κά πως “η ατομικότητα του καλλιτέχνη είναι μια
εσωτερική συγχώνευση παροδικών και θεσμο-
θετημένων στοιχείων που υπάρχουν στη φυλή,
στο έθνος, στην τάξη” και πως τελικά η μοναδι-
κότητα ενός έργου “εκφράζεται στο μοναδικό
χαρακτήρα αυτής της συγχώνευσης”. Ταυτό-
χρονα ο Τρότσκι βάζει στο προσκήνιο και τον
αναγνώστη/θεατή. Όπως δηλαδή ο καλλιτέχνης
είναι μια συγχώνευση διαφορετικών στοιχείων,
έτσι και ο θεατής “διαβάζει” ένα έργο σύμφωνα
με τη δική του “συγχώνευση”, ίσως όχι εκφρα-
σμένη καλλιτεχνικά ή επιλεκτική όπως του δημι-
ουργού, αλλά παρόλα αυτά μοναδική. “Έτσι
μπορεί να φανεί πως αυτό που λειτουργεί σαν
γέφυρα δεν είναι το μοναδικό αλλά το κοινό”.

Ακριβώς λοιπόν γιατί ένα έργο τέχνης είναι
ένα κοινωνικό προϊόν χρειάζεται να το βλέπου-
με και να το διαβάζουμε σύμφωνα με τις συγκε-
κριμένες υλικές συνθήκες που υπήρχαν κατά
την διάρκεια της δημιουργίας του.

Χρησιμοποιώντας -με αυτόν τον απίστευτα
δημιουργικό λόγο του- συνεχή παραδείγματα ο
Τρόσκι εξηγεί ότι οι κοινωνικές αλλαγές σπρώ-
χνουν στην αλλαγή και των παλιών μορφών τέ-
χνης που μετασχηματίζονται σε νέες.

“Η τέχνη, άμεσα ή έμμεσα, αντανακλά τη ζωή

των ανθρώπων που κάνουν ή ζουν τα γεγονότα.
Αυτό αληθεύει για όλες τις τέχνες, από την πιο
μνημειακή ως την πιο εσώτερη. Αν η φύση, ο
ερωτάς ή η φιλία δε συνδεόταν με το κοινωνικό
πνεύμα μιας εποχής, η λυρική ποίηση θα είχε
από καιρό πάψει να υπάρχει. Μια βαθιά ανατρο-
πή στην ιστορία, τραντάζει την ατομικότητα, το-
ποθετεί την αντίληψη των βασικών θεμάτων της
λυρικής ποίησης κάτω από καινούργιο πρίσμα
και σώζει έτσι την τέχνη από μιαν αιώνια επανά-
ληψη”. 

Νόμοι της Τέχνης

Αυτό που εξηγεί είναι πως μπορεί η τέχνη να
είναι προϊόν κάθε συγκεκριμένης κοινωνίας
όμως αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να αντανα-
κλά απαραίτητα, άμεσα και ορατά τις ανάγκες
της ταξικής πάλης. “�Ένα έργο”, τονίζει ο Τρό-
τσκι, “πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με τους δι-
κούς του νόμους, δηλαδή με τους νόμους της
τέχνης”. Με αυτό τον τρόπο ο Τρότσκι προσπα-
θεί να αντιπαρατεθεί με τις ιδέες που ήθελαν
την εξαφάνιση της παλιάς τέχνης ως τέχνης
αστικής.

Όπως εξηγεί διεξοδικά, η αστική τέχνη υπήρ-
ξε ριζοσπαστική όταν οι ιδέες του Διαφωτισμού
ανέτρεπαν τους παλιούς φεουδάρχες. Αλλά και
αργότερα στην περίοδο κρίσης της αστικής τά-
ξης υπάρχουν αξιόλογα έργα τέχνης. “Αυτό
εξηγείται από το γεγονός ότι και στην ταξική
κοινωνία υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά”. Χα-
ρακτηριστικά όπως το αίσθημα της αγάπης, ο
έρωτας, ο φόβος, η αγωνία μπροστά στο θάνα-
το μπορούν σε μια συγκεκριμένη στιγμή να ανυ-
ψωθούν εικαστικά πάνω από τους περιορισμούς
της ζωής εκείνης της εποχής. 

Παρόλο που η περασμένη τέχνη έχει τον ταξι-
κό χαρακτήρα που καθορίζεται από την εκμε-
τάλλευση της άρχουσας τάξης την κάθε περίο-
δο, ακριβώς γιατί είναι δημιούργημα εκείνης
της περιόδου, αντικατοπτρίζει και την πρόοδο

της ανθρωπότητας σε αυτή την αντιφατι-
κή της πορεία. Όπως εξηγεί: “Αυτό που
θα πάρουν οι εργάτες από τον Σαίξπηρ,
τον Γκαίτε, τον Πούσκιν ή τον Ντοστο-
γιέφσκι θα είναι μια πιο σύνθετη ιδέα για
την ανθρώπινη προσωπικότητα. (...) Σε τε-
λευταία ανάλυση ο εργάτης θα γίνει
πλουσιότερος”. 

Το ερώτημα ωστόσο που ερχόταν εκεί-
νη την περίοδο από τους ίδιους τους καλ-
λιτέχνες ήταν πώς θα μπορέσουν να δημι-
ουργήσουν μια “προλεταριακή τέχνη”
που θα εκφράζει πλέον την επαναστατη-
μένη εργατική τάξη και τα συμφέροντά
της.

Σε ένα από τα σημαντικότερα δείγματα
μαρξιστικής ανάλυσης ο Τρότσκι εξηγεί
πως σε αντίθεση με την αστική τάξη που
είχε την δυνατότητα να δημιουργεί την δι-
κή της κουλτούρα ακόμα και πριν την
πτώση της φεουδαρχίας, η εργατική τάξη
δεν μπορεί να σπάσει την καταπίεσή της
πριν την επανάσταση. Αλλά και αμέσως
μετά η εργατική τάξη δεν θα έχει ξεπερά-
σει αυτές τις αδυναμίες της. Όπως θα εί-
ναι αναγκασμένη να χρησιμοποιήσει την
προηγούμενη τεχνολογία και την επιστη-
μονική έρευνα για να χτίσει το δικό της
κράτος το ίδιο θα συμβεί και με την τέχνη.

«Είναι σφαλερό να αντιπαραθέτουμε
την αστική κουλτούρα και τέχνη με την προλε-
ταριακή κουλτούρα και τέχνη. Προλεταριακή
κουλτούρα και τέχνη δε θα υπάρξει πραγματικά
ποτέ γιατί το προλεταριακό καθεστώς είναι
πρόσκαιρο και μεταβατικό. Η ιστορική σημασία
και το ηθικό μεγαλείο της προλεταριακής επα-
νάστασης βρίσκονται στο γεγονός ότι αυτή εδώ
βάζει τα θεμέλια μιας κουλτούρας που δε θα
'ναι κουλτούρα ταξική μα η πρώτη αληθινά αν-
θρώπινη κουλτούρα». 

Είναι σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του βιβλί-
ου που ο Τρότσκι μιλάει για την τέχνη και τη
ζωή όταν το κράτος και οι τάξεις δεν θα υπάρ-
χουν πια. Τότε δεν θα μιλάμε για την τέχνη του
προλεταριάτου αλλά για την πανανθρώπινη τέ-
χνη. Σε αντίθεση με τις απόψεις που λένε πως
στη σοσιαλιστική κοινωνία θα χαθεί η ατομικό-
τητα μέσα στο σύνολο, ο Τρότσκι απαντάει πως
στην αταξική κοινωνία οι άνθρωποι θα δημιουρ-
γούν συνειδητά και έχοντας ικανοποιήσει τις
ανάγκες τους και λύσει τις αντιφάσεις τους, “θα
έχουν το πιο πλατύ πεδίο και τις πιο απεριόρι-
στες ευκαιρίες να ασκηθούν”. 

Σήμερα που η καλλιτεχνική δημιουργία έχει
απλωθεί παντού, που η εμπορευματοποίησή της
την έχει μετατρέψει σε ένα από τα ισχυρότερα
όπλα προπαγάνδας, το “Λογοτεχνία και Επανά-
σταση” παραμένει επίκαιρο δίνοντας διεισδυτι-
κές αναλύσεις και απαντήσεις, εξοπλίζοντας
τους επαναστάτες με τα πιο σημαντικά αναλυτι-
κά εργαλεία αλλά και δίνοντας κατευθύνσεις
για το πώς αντιμετωπίζουμε την τέχνη και τους
δημιουργούς σήμερα. Πρόκειται για ένα κλασι-
κό βιβλίο/εγχειρίδιο του Μαρξισμού που πρέπει
να διαβαστεί από όλους, όχι μόνο όσους ασχο-
λούνται με την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά
και από όσους ψάχνουν μαρξιστικές εξηγήσεις
για την λειτουργία της ταξικής κοινωνίας συνο-
λικά.

Κυριάκος Μπάνος
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ΕΜΔΥΔΑΣ

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 9/6, στο Σωματείο
Εργαζομένων στην Ιντρακόμ. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για το Δ.Σ: 
Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων (ΑΚΕ): 568 ψήφοι και 8 έδρες
Αγωνιστική Εργατοϋπαλληλική Ενότητα (ΑΕΕ-ΠΑΜΕ): 314 ψήφοι και 4 έδρες
Πρωτοβουλία Γένοβα και συνεργαζόμενοι: 198 ψήφους και 3 έδρες
Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων Ιντρακόμ (ΕΚΕΙ): 35 ψήφους, καμία έδρα

Για το ΕΚΑ:
Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων (ΑΚΕ): 372 ψήφοι και 5 έδρες
Αγωνιστική Εργατοϋπαλληλική Ενότητα (ΑΕΕ-ΠΑΜΕ): 290 ψήφοι και 4 έδρες
Πρωτοβουλία Γένοβα και συνεργαζόμενοι: 186 ψήφους και 3 έδρες

Για την ΠΟΕΜ:
Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων (ΑΚΕ): 454 ψήφοι και 5 έδρες
Αγωνιστική Εργατοϋπαλληλική Ενότητα (ΑΕΕ-ΠΑΜΕ): 335 ψήφοι και 4 έδρες
Πρωτοβουλία Γένοβα και συνεργαζόμενοι: 241 ψήφους και 3 έδρες
Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων Ιντρακόμ (ΕΚΕΙ): 43 ψήφους, καμία έδρα

Τ
ρίωρη στάση εργασίας πραγματοποί-
ησαν οι εργαζόμενοι στον όμιλο Εurome-
dica τη Τριτη 16 Ιούνη, για την καταβολή

των δεδουλευμένων τους. Η απεργια είχε μαζι-
κή συμμετοχή σε όλα τα σημεία που πραγμα-
τοποιήθηκε. Στη Μυτιλήνη 100%, στη Λάρισα
στη Κλινική Αρωγή συμμετείχαν 50 εργαζόμε-
νοι, το κεντρικό διαγνωστικό κέντρο της Αθή-
νας στην Αγία Παρασκευη δε λειτούργησε κα-
θόλου με 100% συμμετοχή, στο Διαγνωστικό
του Συντάγματος το ίδιο.

Συνεργείο της Εργατικής Αλληλεγγύης πα-
ρευρέθηκε για συμπαράσταση στη συγκέντρω-
ση στη κλινική Αθήναιον στο Βύρωνα. Συγκεν-
τρώθηκαν 30 εργαζόμενοι μαζί με αλληλέγ-
γυους από το Κλαδικό Σωματείο Ιδιωτικής
Υγείας Αθήνας, το Πανελλήνιο Σωματείο Φαρ-
μακευτικών Ιατροτεχνολογικών και Συναφών
Κλάδων, την Πρωτοβουλία Εργαζομένων Εται-
ριών Φαρμάκου, την Αριστερή Συνδικαλιστική
Κίνηση Υγειονομικών, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την
ΚΕΕΡΦΑ και το ΠΑΜΕ.

Την ίδια ώρα που ο κύκλος εργασιών του

ομίλου έχει αυξηθεί, η εργοδοσία αρνείται να
πληρώσει τα δεδουλευμένα και απειλεί με απο-
λύσεις και λουκέτο. Απέναντι σε αυτό οι εργα-
ζόμενοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν.
Άκουσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κινη-
τοποιήσεις στα δημόσια νοσοκομεία και τον

αγώνα των λιμενεργατών ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση του ΟΛΠ, ενώ σε συζητήσεις που
άνοιξαν για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, οι ερ-
γαζόμενοι δήλωσαν απερίφραστα την ανάγκη
να καταδικαστούν οι νεοναζί.

Γιώργος Τσαμούρης

Εκλογές στην ΕΣΠΗΤ (Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου)
έγιναν στις 12 και 13 Ιούνη. Την πρώτη της εμφάνιση έκανε η
Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, το σχήμα της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς.

Συγκέντρωσε 25 ψήφους και θα συνεχίσει την παρέμβαση της
μετά από τις εκλογές σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα του κλάδου –
απληρωσιά, κλεισίματα, άσχημες εργασιακές συνθήκες.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ψήφισαν 544, 12
ήταν τα άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια. Πήραν: Νέα Κίνηση Δημο-
σιογράφων 271 ψήφους και 4 έδρες, Δημοσιογραφική Ανανέω-
ση-Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων 153 ψήφους και 2 έδρες,
Εργάτες Τύπου 34 ψήφους και 1 έδρα, Δημοσιογραφική Αγωνι-
στική Συνεργασία 27 ψήφους, Αριστερή Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή 25 ψήφους, Αδέσμευτοι Δημοσιογράφοι 18 ψήφους,
ανεξάρτητος υποψήφιος 4 ψήφους. 

Ανακοίνωση ενάντια στις αξιολογήσεις μαθημάτων-
καθηγητών, για δωρεάν διαμονή στους καλλιτεχνι-
κούς σταθμούς της ΑΣΚΤ εξέδωσε το σχήμα της
ΕΑΑΚ στην ΑΣΚΤ. 

Απόσπασμα από την ανακοίνωση αναφέρει: “...στην
σχολή μας έχει πλέον μπει σε εφαρμογή το πρόγραμ-
μα αξιολογήσεων μαθημάτων-καθηγητών και η διαδι-
κασία γίνεται ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να έχουμε ξε-
κάθαρο ότι οι αξιολογήσεις, με όποιο κριτήριο κι αν
γίνονται, δεν έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της σχο-
λής. Αντίθετα, ωθούν σε πλήρη ιδιωτικοποίηση των
σχολών και κλείνουν το μάτι στους ιδιώτες και το κε-
φάλαιο να κάνουν κουμάντο μέσα στα πανεπιστήμια.
Από τη μία οι σχολές που θα αναδεικνύονται χαμηλό-
βαθμες και ταυτόχρονα το κράτος δεν θα δίνει κονδύ-
λια και από την άλλη οι επιχειρηματίες που περιμέ-
νουν σαν αρπαχτικά. Επίσης, δημιουργεί πάτημα στο
δρόμο για το χωρισμό καλών-κακών σχολών και άρα
στο κλείσιμο ή την εκτενή υποχρηματοδότηση των
«κακών» ιδρυμάτων. Τέλος, η διαφορά ανάμεσα στην
αξιολόγηση στο δημόσιο και στα πανεπιστήμια είναι
ότι στην περίπτωση των πανεπιστημίων η αξιολόγηση
γίνεται εσωτερικά, δηλαδή οι φοιτητές καλούνται να

αξιολογήσουν το κάθε μάθημα και καθηγητή. Δεν θα
γίνουμε ρουφιάνοι στο βωμό του κέρδους...

Το δεύτερο σημείο που θέλουμε να αναφέρουμε εί-
ναι ότι πλέον κάθε φοιτητής θα πρέπει να καταβάλει
το ποσό των 5 ευρώ την ημέρα κατά τη διαμονή του
σε κάποιο από τους καλλιτεχνικούς σταθμούς της
ΑΣΚΤ. Η απόφαση της πρυτανείας της σχολής μας να
προβεί σε μια τέτοια κίνηση δεν θα μπορούσε να μας
βρίσκει παρά κάθετους. Με βάση αυτά που αναφέρα-
με και παραπάνω η ενέργεια αυτή δίχνει ότι πάνε να
φορτώσουν τα σπασμένα στους φοιτητές. Η αδυνα-
μία του κράτους να χρηματοδοτεί επαρκώς τα πανε-
πιστήμια εκφράζεται και έτσι. Μ αυτό τον τρόπο ανοί-
γει ο δρόμος και για το ξεπούλημα των σταθμών σε
επιχειρήσεις.

Όλα αυτά τα προβλήματα προκύπτουν εμφανώς
από την επιλογή της κυβέρνησης να συνεχίζει να ξε-
χρεώνει τα μνημόνια και να εφαρμόζει νέα, πράγμα
που για να πετύχει τον τελευταίο καιρό έφτασε να
παίρνει τα αποθεματικά από τα πανεπιστήμια, τους
δήμους, τα νοσοκομεία. Αυτή η κατηφόρα πρέπει να
σταματήσει εδώ και τώρα κι αυτό μπορούμε να το
κερδίσουμε μόνο μέσα από τους αγώνες μας διεκδι-
κώντας τη διαγραφή του χρέους και τον εργατικό
έλεγχο”.

Στάση εργασίας αποφάσισε η
ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής (ΠΕ Μηχανι-
κοί) για τη Δευτέρα 22 Ιούνη από
τις 11πμ μέχρι και τη λήξη του
ωραρίου. Συγκέντρωση θα πραγ-
ματοποιηθεί την ίδια μέρα στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Πανεπιστημίου 37) στις 12μες.

Οι μηχανικοί διεκδικούν ανάμε-
σα σε άλλα: «να μην υπάρχει κα-
μία περικοπή της υπερβάλλου-
σας μείωσης (προσωπική διαφο-
ρά) στις αποδοχές μας και αυτή
να επανέλθει άμεσα σε όσους
συναδέλφους κόπηκε λόγω υπο-
χρεωτικής ή εθελοντικής μετακί-
νησης.

Την απόσυρση του απαράδε-
κτου Νομοσχεδίου για τις εκτός
έδρας μετακινήσεις των Δημο-
σίων Υπαλλήλων, το οποίο επί
της ουσίας καταργεί την ημερή-
σια αποζημίωση».

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη η εκδή-
λωση της Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας
Δικηγόρων για τη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, την οποία παρακολούθησαν πάνω
από 80 δικηγόροι και αντιφασίστες.

Τη συζήτηση άνοιξε ο συνήγορος Πο-
λιτικής Αγωγής, Κώστας Παπαδάκης, ο
οποίος τόνισε ότι υπάρχουν πάρα πολλά
στοιχεία που αποδεικνύουν το αδίκημα
της εγκληματικής οργάνωσης και εξέ-
φρασε την ανησυχία του για το ενδεχό-
μενο αποβολής της πολιτικής αγωγής.
Επίσης, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις
που υπάρχουν για τη διεξαγωγή της δί-
κης μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού,
όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
δημοσιότητας και ασφάλειας των μαρτύ-
ρων, δύο από τους οποίους δέχτηκαν
επίθεση την πρώτη μέρα από χρυσαυγί-
τες. Ακόμα, αναφέρθηκε στις πολιτικές
προεκτάσεις της συγκεκριμένης δίκης
και στην ανάγκη πίεσης του αντιφασιστι-
κού κινήματος ώστε να μην κουκουλω-
θούν ούτε τα εγκλήματα των νεοναζί ού-
τε η συγκάλυψή τους από τους κρατι-
κούς μηχανισμούς.

Διαπλοκή
Στη συνέχεια, έγινε παρέμβαση από το

μέλος ΔΣ του ΔΣΘ με την Εναλλακτική
Πρωτοβουλία, Γ. Τζαμαδάνη, ο οποίος
αναφέρθηκε στη γέννηση και τη διαδρο-
μή των φασιστικών και ναζιστικών οργα-
νώσεων και «παρακρατικών» ομάδων μέ-
χρι σήμερα και στη διαπλοκή τους με την
αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες.

Έπειτα, ο Κώστας Τορπουζίδης, δικη-
γόρος και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, μί-
λησε για την κάλυψη των νεοναζί από
τους κρατικούς μηχανισμούς, για την
ανάγκη να καταπολεμηθεί ο επίσημος
ρατσισμός που λειτουργεί σαν θερμοκή-
πιο του φασισμού, καθώς και για τη ση-
μασία καταδίκης της ηγεσίας της Χρυ-
σής Αυγής που καθοδηγούσε την εγκλη-
ματική οργάνωση.

Στην παρέμβασή του μέσω skype o
ιστορικός και θύμα δολοφονικής επίθεσης
της Χ.Α το 1998, Δημήτρης Κουσουρής
μίλησε για τον καταλυτικό ρόλο του αντι-
φασιστικού κινήματος ώστε να κινηθεί η
δίωξη, τόνισε ότι αυτή η πίεση πρέπει να
συνεχιστεί ιδιαίτερα μέσα από τη δημο-
σιοποίηση όσων γίνονται στο δικαστήριο,
ενώ αναφέρθηκε και στη στρατηγική του
κράτους να αποπολιτικοποιήσει τη δίκη.

Ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις και
τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμε-
νους, τόσο για τις νομικές όσο και για
τις πολιτικές διαστάσεις της δίκης.

Μπάμπης Κουρουνδής

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΑΣΚΤ

Εκλογές στα Σωματεία
ΕΣΠΗΤ

16/6, απεργιακή συγκέντρωση στην Κλινική Αθήναιον στο Βύρωνα



PRIDE 2015 εργατικη αλληλεγγυη 

Με αυτοπεποίθηση ενάντια στο σεξισμό

Πρώτο Pride στην ΚρήτηΑΔΕΔΥ

Στηρίζουμε 
το Pride

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

“Να ξηλώσουμε
την καταπίεση”

“Διαδηλώνουμε ενωμένοι ενάντια στο σεξισμό,
το ρατσισμό και τους νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδω-
σε η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης καλώντας στην με-
γάλη διαδήλωση το Σάββατο 20 του Ιούνη στις
6μμ στο Λευκό Πύργο στα πλαίσια του 4ου Φε-
στιβάλ Υπερηφάνειας που οργανώνεται στην πό-
λη. 

“Το 4ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης
αποτελεί μάχη του κινήματος ενάντια στην εκμε-
τάλλευση, την καταπίεση και το φασισμό… Την
καταπίεση θα την ξηλώσουμε με συνολικό αγώ-
να ενάντια στον σύστημα που γεννάει τις διακρί-
σεις και την εκμετάλλευση. Μαζί με το αντιφασι-
στικό κίνημα, με τους εργαζόμενους στα λιμά-
νια, τα αεροδρόμια και τα ΕΛΠΕ που αγωνίζον-
ται ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, με τους φοιτη-
τικούς συλλόγους, τα σωματεία και όλες τις ορ-
γανώσεις που μάχονται ενάντια στις περικοπές
και τις «νέες συμφωνίες». Παλεύουμε και με τα
αδέλφια μας τους μετανάστες και απαιτούμε
ιθαγένεια για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς
και νομιμοποίηση όλων των μεταναστών.

Τα κατά τόπους Pride και ο πολύχρωμος εορ-
τασμός της «Υπερηφάνειας» κουβαλάνε μια
ιστορία πολιτικής και κοινωνικής εξέγερσης, το
Stonewall του 1969, που έφερε τους αγώνες των
τρανς, των γκέι και των λεσβιών στο προσκήνιο.
Δυστυχώς ο νεοφιλελευθερισμός και οι ιδεολο-
γικές υποχωρήσεις κάποιων εκ των διοργανω-
τών οδηγούν τα Ρride σε εμπορευματοποίηση
(σπόνσορες, διαφημιστές), απόπειρες αποκλει-
σμού κομμάτων και πολιτικών αιτημάτων και φέ-
τος στην απόπειρα να εμφανιστεί ακόμη και το
αμερικάνικο προξενείο στη Θεσσαλονίκη χορη-
γός του αγώνα για τα δικαιώματά μας. 

Πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι και
οι μόνοι που δεν έχουν θέση ανάμεσά μας είναι
αυτοί που ποτέ δεν στάθηκαν ειλικρινά στο πλάι
των καταπιεσμένων και των αγώνων τους και πο-
λύ περισσότερο ιμπεριαλιστικά κράτη που σκορ-
πάνε στο θάνατο, την καταπίεση και τη φτώχεια
σε εκατομμύρια ανθρώπους σ’ όλο τον πλανή-
τη”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το 1ο Pride διήμερο φεστιβάλ της
Κρήτης θα πραγματοποιηθεί στις 26
και 27/6 στο πάρκο Γεωργιάδη στο
Ηράκλειο. 

“Η πρώτη προσπάθεια να οργανωθεί
Pride στην Κρήτη έρχεται σαν αποτέλε-
σμα σειράς κινητοποιήσεων που έχουν
γίνει στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο -
κατά κύριο λόγο- ενάντια σε σεξιστι-
κές, ομοφοβικές, τρανσοφοβικές επι-
θέσεις» τόνισε στην Ε.Α. η Μαριλύδα
Ανδρουλάκη. 

“Ο πόλεμος που έχει δεχτεί το 1ο
Pride της Κρήτης από τα δεξιά κομμά-
τια του δήμου και της περιφέρειας μαζί
με την εκκλησία στο Ηράκλειο αποδει-
κνύει την αναγκαιότητα του απλώμα-
τος της στήριξης σε όλη την κοινωνία,
σε όλα τα κομμάτια των εργαζόμενων
και της νεολαίας. 

Πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι και σω-
ματεία απ' όλη την Κρήτη έχουν απο-

φάσεις που στηρίζουν το Pride ανάμε-
σά τους ο Σύλλογος Δασκάλων Χανίων
και η ΑΔΕΔΥ που ανοίγει το δρόμο για
στήριξη και από τοπικά σωματεία του
δημόσιου τομέα. Εμείς θα είμαστε εκεί
με οργανωμένη παρουσία σαν ΚΕΕΡΦΑ
και σαν ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η εκκλησία καλεί σε αγρυπνία και κι-
νητοποίηση ενάντια στα “μιάσματα που
θέλουν να μολύνουν την κοινωνία της
Κρήτης”, ενώ σε συνεργασία με τους
φασίστες του Ρεθύμνου έχουν βγάλει
ανακοίνωση για αντι -κινητοποίηση την
ημέρα της διαδήλωσης του Pride”.

«Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί
με την υποστήριξη όλων μας. Δεν θα
δώσουμε σε κανέναν τον χώρο να σπεί-
ρει τον φόβο και την προκατάληψη
στον τόπο μας», τονίζεται στην ανακοί-
νωση που εξέδωσε η “Ανυπότακτη
Κρήτη”, το περιφερειακό σχήμα της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Π
ολύχρωμο, διεκδικητικό
και πιο μαζικό από κάθε
άλλη φορά ήταν το

Athens Pride 2015 στην Αθήνα
το Σάββατο 13 Ιούνη.  Διάχυτη
ήταν η αυτοπεποίθηση και η αι-
σιοδοξία πως οι αγώνες μπο-
ρούν να κοντράρουν τις σεξι-
στικές διακρίσεις.  

“Πάρε θέση” ήταν το κεντρι-
κό σύνθημα του φετινού 11ου
Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της
Αθήνας που έγινε στην πλημμυ-
ρισμένη από κόσμο πλ. Κλαυθ-
μώνος απλώνοντας το μήνυμα
της ανεκτικότητας στη διαφο-
ρετικότητα, ενάντια στην ομο-
φοβία, το σεξισμό και το ρατσι-
σμό. Η διάθεση για διεκδίκηση
πλήρους εξίσωσης των δικαιω-
μάτων σε όλη τη ΛΟΑΤ Κοινό-
τητα ήταν τα χαρακτηριστικά
του μεγαλύτερου Pride  που
έγινε ποτέ στην Αθήνα, που για
πρώτη φορά είχε και την στήρι-
ξη της ΑΔΕΔΥ.

Η παρέλαση/διαδήλωση με
πάνω από 20.000 κόσμο ξεχείλι-
σε το κέντρο της Αθήνας σε ένα
πολύχρωμο ποτάμι. Ξεκίνησε
από την Κλαυθμώνος στις 7.30
και γύρισε πίσω μετά από δύο
ώρες. “Ενάντια στο σύστημα
που γεννάει φτώχεια και ρατσι-
σμό, τσακίζουμε στο δρόμο
μνημόνια και σεξισμό” έγραφε
το εντυπωσιακό πανό της Ομά-
δας Φύλου και Σεξουαλικότητας
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  Με πανό για
την Ιθαγένεια διαδήλωσε η
ΚΕΕΡΦΑ, “ενάντια σε νέα και
παλιά μνημόνια” έγραφαν οι πι-
κέτες της Εργατικής Αλληλλεγ-
γύης, ενώ με πανό βρέθηκαν

στο δρόμο το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
και δεκάδες άλλες οργανώσεις. 

“Το σύμφωνο συμβίωσης εί-
ναι η αρχή, όλο το μνημόνιο
θα τσακιστεί”, “Στο δρόμο
σπάμε την ομοφοβία με όπλο
την κατάληψη και την απερ-
γία”, “Πατρίδα, οικογένεια και
Θρησκεία του Καπιταλισμού
είναι τα εργαλεία”, “Γκέυ,
τρανς και λεσβίες θα είμαστε
παρούσες σ' όλες τις απερ-
γίες”, είναι μερικά από τα συν-
θήματα που ακούγονταν από
το μεγαλύτερο μπλοκ που κα-
τέβασε ποτέ η αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά σε Pride. 

Από νωρίς το πρωί στην
πλατεία άρχισαν να στήνονται

τα περίπτερα και τα τραπεζά-
κια των δεκάδων ομάδων που
στηρίζουν και συμμετέχουν
στην διοργάνωση δίνοντας αυ-
τόν τον πολύχρωμο τόνο της
συμμετοχικότητας και της συλ-
λογικής διεκδίκησης και όχι
ενός εμπορευματοποιημένου
λάιφστάιλ. 

Χιλιάδες ήταν και ο κόσμος
που πέρασε από τα τραπεζάκια
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ lgbtq, της
ΚΕΕΡΦΑ, της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης, του ΣΕΚ και της ΟΚ-
ΔΕ Σπάρτακος που στήθηκαν
από το πρωί δίνοντας πολιτικό
στίγμα της σύνδεσης και της
γενίκευσης των διαφορετικών
πολιτικών μαχών. 

“Βρισκόμαστε σε μια νέα πο-

λιτική συγκυρία και το νομο-
σχέδιο για το σύμφωνο συμ-
βίωσης είναι ένα πρώτο δείγμα
αυτής της νέας κατάστασης
που πατάει πάνω στις σκληρές
μάχες που έδωσε και θα συνε-
χίσει να δίνει το κίνημα” ξεκί-
νησε στην εισήγησή της η Δή-
μητρα Κυρίλλου από την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ lgbtq κατά την διάρ-
κεια της εκδήλωσης με θέμα
“ΛΟΑΤ κίνημα και Pride στη
νέα συγκυρία” που οργάνωσε
η Ομάδα Φύλου και Σεξουαλι-
κότητας της Αντικαπιταλιστι-
κής Αριστεράς στην πλ.
Κλαυθμώνος λίγο πριν τη με-
γάλη διαδήλωση. Ακολούθησε
πλούσια συζήτηση.

Κ.Μ.

“Διεκδικούμε ίσα δικαιώματα για όλες και
όλους”, τονίζεται στην σημαντική ανακοίνωση
που εξέδωσε η  ΑΔΕΔΥ. «Δεν είμαστε αδιάφο-
ροι στην καταπίεση, το ρατσισμό και το σεξι-
σμό. Στηριζόμαστε στις καλύτερες παραδό-
σεις του εργατικού κινήματος, όπως αυτή του
ηρωικού συνδικάτου των ανθρακωρύχων στη
Βρετανία, που από το 1985 στηρίζει τις αντί-
στοιχες κινητοποιήσεις, ανταποδίδοντας την
αλληλεγγύη που του έδειξε η ΛΟΑΤ κοινότητα
στη μεγάλη απεργία του 1984. Σε πείσμα των
αντιδραστικών δυνάμεων, το δημοψήφισμα
στην Ιρλανδία δείχνει ότι ο κόσμος αλλάζει.
Στηρίζουμε τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Υπε-
ρηφάνειας (Pride) στην Αθήνα και στις άλλες
πόλεις, ενάντια στις όποιες σκοταδιστικές
εξάρσεις σεξισμού και ομοφοβίας».

Πλημμύρισε το Σύνταγμα όταν μπήκε η πορεία του Pride


