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Μήπως υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα που να δικαιολογεί αυτά
τα νέα μέτρα λιτότητας, κάποια «αναδιάρθρωση» του χρέους;  

Στην πρότασή της, η κυβέρνηση (έχοντας εγκαταλείψει εντε-
λώς την πρόταση της, έστω, μερικής διαγραφής του χρέους)
ζητάει μια αναδιάρθρωση του χρέους με τη μορφή επιμήκυν-
σης, την εξαγορά των ομολόγων Τρισέ [SMP Bonds] ύψους 27
δισ. ευρώ από τον ESM, ώστε με αυτό τον τρόπο να λήγουν με-
τά το 2022. 

Πρόκειται για μια πρόταση που δεν ελαφραίνει κανένα χρέος,
αντιθέτως το αυξάνει στο διηνεκές. Στο πρωτοσέλιδό της στις
23ης Ιούνη, η Αυγή δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα της ανα-
διάρθρωσης. Αντίθετα, κάνει λόγο «για συμφωνία-βιώσιμη λύση
του ελληνικού ζητήματος» προσθέτοντας: «Η κάλυψη μεσοπρό-
θεσμα των χρηματοδοτικών αναγκών και το αναπτυξιακό πακέ-
το, βάση επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας». 

Το προηγούμενο βράδυ, στο τέλος της Συνόδου Κορυφής
της 22 Ιούνη, ο Γιούνκερ είχε ήδη δηλώσει ρητά ότι "δεν είναι η
ώρα για να συζητήσουμε για ελάφρυνση χρέους" - προσθέτον-

τας όμως ότι: «Εχουμε υποβάλλει προτάσεις για πρόγραμμα 35
δις από τώρα μέχρι το 2020 και δεν είναι χρήματα για τον προ-
ϋπολογισμό αλλά για την πραγματική οικονομία, είναι χρήματα
για την ανάπτυξη και θέσεις εργασίας".

Τι σημαίνει η πρόταση Γιούνκερ; Όχι «χρήματα για τον προ-
ϋπολογισμό» σημαίνει όχι χρήματα για κοινωνικές δαπάνες, όχι
χρήματα για το λαό. Χρήματα για την «πραγματική οικονομία»
σημαίνει χρήματα για τους τραπεζίτες και τους βιομήχανους -
οι οποίοι θα κάνουν «επενδύσεις», που τάχα θα δημιουργήσουν
«δουλειές». Η ίδια και απαράλλακτη νεοφιλελεύθερη πολιτική
όλων των τελευταίων κυβερνήσεων, τώρα και σε συσκευασία
«επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας» από την Αυγή!

Η συμφωνία, που ακόμα μαγειρεύεται, εξασφαλίζει νέα δώρα
για τον ΣΕΒ και τους τραπεζίτες, που για τους φτωχούς θα ση-
μάνουν το πολύ, λίγες θέσεις ελαστικής απλήρωτης εργασίας,

«μαθητείες», χωρίς καμιά ασφάλιση και δικαιώματα. Εξασφαλί-
ζει επίσης τη συνέχιση της πληρωμής του χρέους στους «δα-
νειστές» και τη μείωση των κοινωνικών δαπανών.

Μια πολύ μικρή πρόγευση για το τελευταίο, έδωσαν τα στοι-
χεία που έβγαλε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας, για
το προηγούμενο πεντάμηνο: «Αυξημένο πρωτογενές πλεόνα-
σμα 1,065 δισ. ευρώ εμφάνισε στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐ-
ου ο κρατικός προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση σε σύγκριση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2014» σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος. Όπως αναφέρει το in gr «όσον
αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώ-
θηκαν σε 18,451 δισ. ευρώ, από 20,210 δισ. ευρώ την περίοδο
Ιανουαρίου-Μαΐου 2014” ενώ «σε τόκους για την εξυπηρέτηση
του Δημοσίου Χρέους ο προϋπολογισμός κατέβαλε 3 δισ. ευρώ
έναντι 2,7 δισ. ευρώ το 2014».

«Σ
ήμερα καταθέσαμε την πρότασή
μας στους θεσμούς, μια πρόταση με
ισοδύναμα μέτρα που έχει ως βασι-

κό κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη. Προ-
στατεύουμε συντάξεις και μισθούς, προστα-
τεύουμε τη μέση ελληνική οικογένεια. Η πρό-
ταση έγινε αποδεκτή ως βάση συζήτησης από
τους θεσμούς», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας με-
τά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης στις
22 Ιούνη.

Πρόκειται για μια χοντροκομμένη προσπά-
θεια, ένα ακόμη άγριο μνημόνιο λιτότητας για
τους εργαζόμενους να παρουσιαστεί λίγο-πο-
λύ σαν «φιλολαϊκή κατάκτηση» που τάχα μας
γλυτώνει από κατά φαντασίαν έξτρα μέτρα
(ενώ διατηρούνται όλα τα παλιά!) και «βάζει
χέρι» στους πλούσιους. 

Η κυβέρνηση, με μια ρελάνς λιτότητας απέ-
ναντι στους «δανειστές», πάει να εξασφαλίσει
«συμφωνία», προτείνοντας στην τρόικα να εγ-
κρίνει μέτρα που αγγίζουν το αστρονομικό πο-
σό των 7,9 δις ευρώ για να εξασφαλιστούν
πλεονάσματα 1% και 2% μέσα στην επόμενη
διετία! 

Δηλαδή, τρία περίπου δις ευρώ παραπάνω
(!) από αυτά που πρότεινε το «σημείωμα βοή-
θειας», η συμβιβαστική πρόταση της Κομισιόν
στις 18 Μαϊου. Και 2,1 δις ευρώ παραπάνω
από την πρόταση των «δανειστών» που παρέ-
δωσε ο Γιούνκερ στον Τσίπρα (και η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έκανε αποδεκτή στις αρ-
χές Ιούνη) και περιλάμβανε μέτρα 5,8 δις ευ-
ρώ.

Ακύρωση
Η εξοικονόμηση των 7,9 δις ευρώ σημαίνουν

καταρχήν την ακύρωση όλων των φιλολαϊκών
μέτρων που είχε δεσμευθεί να εφαρμόσει η
κυβέρνηση: Επιστροφή αφορολόγητου ορίου
στα 12.000 ευρώ. Κατώτατο μισθό 750 ευρώ.
13η σύνταξη για ποσά μέχρι 700 ευρώ. Κατάρ-
γηση του ΕΝΦΙΑ. Κατάργηση της «εισφοράς
αλληλεγγύης» για τα χαμηλά εισοδήματα.  

Και κατά δεύτερον, σημαίνει νέα άγρια μέ-
τρα: Η κυβέρνηση με την από 1η Ιουλίου
εφαρμογή των νέων αυξήσεων στον ΦΠΑ βά-
ζει στόχο να μαζέψει 2 δις ευρώ το 2015-16.
Ποιον χτυπάει αυτό το μέτρο; Πρόκειται για
μια οριζόντια αύξηση του φόρου στην κατανά-
λωση που κυρίως χτυπάει την εργατική τάξη,
τους άνεργους, τον φτωχό λαό, μια έμμεση
νέα περικοπή συντάξεων και μισθών για τον
κόσμο που τα μόνα μαγαζιά που βλέπει είναι ο
φούρνος, το σούπερ μάρκετ και οι πάγκοι της

λαϊκής.  
Αλλα 2,5 δισ. ευρώ επιδιώκει να μαζέψει στο

Ασφαλιστικό. Από αυτά, 360 εκατομμύρια από
τους περιορισμούς στις «πρόωρες» συνταξιο-
δοτήσεις. 1,15 δις από την αύξηση εισφορών
για τις συντάξεις του ΙΚΑ (με αυξήσεις 2,9%
στις εισφορές των εργοδοτών και κατά 1%
των εργαζομένων). 405 εκατομμύρια από την
αύξηση των εισφορών για την ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη των συνταξιούχων. 240 δις ευ-
ρώ από επιβολή εισφοράς στις επικουρικές
συντάξεις. 370 εκατομμύρια ευρώ από αύξηση
εισφορών για τα επικουρικά ταμεία.

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης,
οι πρόωρες συντάξεις θα περιοριστούν από το
2016 μέχρι το 2025 σταδιακά (διατηρώντας τις
εξαιρέσεις για βαρέα και ανθυγιεινά, μητέρες
ΑΜΕΑ, χωρίς να θίγονται θεμελιωμένα δικαιώ-
ματα). Ετσι «από τα 56,3 έτη στα οποία θα
έβγαινε κατά μέσο όρο ένας δημόσιος υπάλ-
ληλος στη σύνταξη το 2016 θα φτάσει σταδια-
κά στα 60,7 έτη το 2022. Επιπλέον, από τα
60,2 έτη στα οποία θα έβγαινε στη σύνταξη
κατά μέσο όρο ένας ασφαλισμένος του ΙΚΑ το
2022 θα φτάσει σταδιακά στα 64,3 έτη». Επί-
σης το ΕΚΑΣ προβλέπεται να αντικατασταθεί
από το 2020 από ένα νέο «πλαίσιο προστα-
σίας» των χαμηλοσυνταξιούχων. 

470 εκατομμύρια περιμένει να μαζέψει από

την εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα πά-
νω από 12.000 ευρώ που παραμένει. 260 εκα-
τομμύρια από φόρους στα ηλεκτρονικά παί-
γνια – στις πλάτες ποιών άραγε αν όχι των
απελπισμένων που ψάχνουν την τύχη τους στο
τζόγο; 

Όλα αυτά τα μέτρα αξίας 5 δις ευρώ αφο-
ρούν άμεσα ή έμμεσα την ήδη τσακισμένη ερ-
γατική τάξη, τους συνταξιούχους, τους αγρό-
τες, τους άνεργους. Ακόμα και η φορολόγηση
350 εκατομμύρια από άδειες κινητής τηλεφω-
νίας (4G και 5G) και τα 200 εκατομμύρια ευρώ
από τηλεοπτικές διαφημίσεις σε ποιον αλήθεια
θα μετακυληθούν στο τέλος, μέσα από την αύ-
ξηση των τιμών;  

Η σύγκριση αυτών των ποσών με τα, μόλις,
200 εκατομμύρια ευρώ από στρατιωτικές δα-
πάνες, είναι η βεβαίωση ότι οι πολεμικές βιο-
μηχανίες και τα αμαρτωλά εξοπλιστικά προ-
γράμματα θα συνεχίσουν κανονικά.

Παρενθετικά, εδώ να πούμε ότι περιέργως,
αυτό που δεν αναφέρεται καθόλου στα νούμε-
ρα που έχουν δοθεί είναι πόσα ακριβώς δις ευ-
ρώ αναμένεται να εξοικονομηθούν από μια
σειρά ιδιωτικοποιήσεις που η κυβέρνηση Τσί-
πρα έχει ήδη συμφωνήσει για τα λιμάνια, τα
αεροδρόμια, τη ΔΕΣΦΑ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλ-
λη περιουσία του δημοσίου.

90 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται από την

αύξηση φόρου πολυτελείας. (περιλαμβάνονται
τα αυτοκίνητα πάνω από 2.500 κυβικά).

Και ας έλθουμε στην φορολογία των επιχει-
ρήσεων. Από την έκτακτη φορολογία στις επι-
χειρήσεις με κέρδη πάνω από μισό εκατομμύ-
ριο ευρώ και την αύξηση της φορολογίας στα
κέρδη όλων των επιχειρήσεων προβλέπονται
1,75 δις ευρώ μέσα σε δύο χρόνια. 

Σύγκριση
Καταρχήν και μόνο, η σύγκριση των 1,75 δις

ευρώ που καλούνται να πληρώσουν οι επιχει-
ρήσεις με το μέσο όρο κερδών τους την τε-
λευταία εξαετία (πάνω από τα 70 δις το έτος)
μεταφράζεται σε κάτι παραπάνω από το 1%
των κερδών τους μέσα στην διετία. 

Κατά δεύτερον, οι βιομήχανοι και οι τραπεζί-
τες ήταν και θα είναι, σύμφωνα με τα πλαίσια
της ΕΕ, οι μόνιμοι αποδέκτες, των «χρηματο-
δοτικών» και «αναπτυξιακών πακέτων», που πε-
ριμένει να πάρει σαν αντάλλαγμα η κυβέρνηση
Τσίπρα για το μνημόνιο που υπογράφει.

Το μήνυμα ότι τα συμφέροντά τους δεν πρό-
κειται να θιγούν το πήραν οι έχοντες και φάνηκε
αυτό από το πάρτι που ξεκίνησε στο Χρηματι-
στήριο την Δευτέρα 22 Ιούνη, με τον δείκτη των
τραπεζών να καταγράφει κέρδη άνω του 20%,
πριν ακόμα καν ανακοινωθούν τα νέα μέτρα.

Παρόμοια ήταν και η αντιμετώπιση της τρόι-
κας που καλωσόρισε τις προτάσεις της κυβέρ-
νησης: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου Τουσκ την χαρακτήρισε «σημαντικό βή-
μα». Ο πρόεδρος της Κομισιόν Γιούνκερ «μεί-
ζον βήμα στη σωστή κατεύθυνση». Η Μέρκελ
το χαρακτήρισε «σημείο εκκίνησης», προσθέ-
τοντας με νόημα «να δούμε πρώτα εάν το ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο θα αποδεχθεί μία συμφω-
νία και μετά θα μπούμε στη συζήτηση για τα
εθνικά Κοινοβούλια».

Για «σκληρή δουλειά» τις επόμενες ώρες και
ημέρες στα τεχνικά κλιμάκια μίλησαν ο επικε-
φαλής του Eurogroup Ντάισελμπλουμ και η
εκπρόσωπος του ΔΝΤ Λαγκάρντ - που πρακτι-
κά μεταφράζεται σε νέες πιέσεις και νέες υπο-
χωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνη-
σης μέχρι την Τετάρτη 24/7 οπότε συνεδριάζει
εκ νέου το Γιούργογκρουπ και την Πέμπτη
25/7 οπότε ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής των
ηγετών της ΕΕ.

Γιώργος Πίττας

Συμφωνία λιτότητας...

...και δώρα στους καπιταλιστές
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Η
έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ τη Δευ-
τέρα σηματοδότησε άλλο ένα βήμα του
Αλέξη Τσίπρα προς την υπογραφή της

Συμφωνίας που επιβάλλουν το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και η
ΕΕ. Απομένει άλλη μια συνεδρίαση του Eurogro-
up και η τακτική Σύνοδος της ΕΕ στο τέλος της
βδομάδας, αλλά είναι πια φανερό ότι η κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ έχει υποκύψει στους εκβιαστές.

Η Αυγή προσπαθεί να εμφανίσει ότι αυτή τη
φορά τα βάρη θα πέσουν στους «έχοντες», αλλά
ο μνημονιακός χαρακτήρας και της νέας συμφω-
νίας δεν κρύβεται με τίποτα. Μπορείτε να διαβά-
σετε στη διπλανή σελίδα αναλυτικά τις νέες υπο-
χωρήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις απαιτή-
σεις των δανειστών. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο
από τις υποσχέσεις για ανατροπή της λιτότητας.

Αυτή είναι η κατάληξη ενός πεντάμηνου συνε-
χών συμβιβασμών, όπου κάθε βήμα πίσω του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έφερνε νέα κλιμάκωση των απαιτήσεων από
την άλλη μεριά. Ωστόσο, αυτή η μακρόσυρτη

αλυσίδα εκβιασμών μπορεί να οδήγησε οικονομι-
κά στα μέτρα που ήθελαν ΕΕ και ΔΝΤ, αλλά πολι-
τικά έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα: ένα μεγάλο
μέρος, πλειοψηφικό, από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ
που είχε ελπίδες για έναν «αμοιβαία επωφελή»
ευρωπαϊκό συμβιβασμό, τώρα προτιμάει τη ρήξη
και όχι τη νέα μνημονιακή συμφωνία.

Πέρα από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων
(όπως της Public Issue στην Αυγή της Κυριακής
21/6, που δείχνει 84% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ
με την άποψη να μην υποχωρήσει η κυβέρνηση), η
εξέλιξη αυτή φάνηκε στην πράξη με τη μαζικότητα
του συλλαλητήριου της ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα την
Κυριακή. Βγήκε στο δρόμο ένα μαζικό ρεύμα αν-
ταρσίας ενάντια στο νέο πακέτο λιτότητας.

Ελπίδα
Εδώ βρίσκεται η ελπίδα. Η Λαγκάρντ, ο

Ντράγκι και ο Γιουνκέρ μπορούν να οδηγούν
τους συμβιβασμούς του Τσίπρα στα άκρα, αλλά
έχουν να λογαριαστούν με την εργατική αντίστα-
ση που αρνείται να υποταχτεί.

Το άμεσο βήμα μπορεί και πρέπει να είναι πα-
νεργατική απεργία ενάντια στη Συμφωνία. Να
απαιτήσουμε από όλες τις συνδικαλιστικές ηγε-
σίες να συμμορφωθούν με τις διαθέσεις της βά-
σης όπως εκφράστηκαν χειροπιαστά με το συλ-
λαλητήριο στο Σύνταγμα. Να απαιτήσουμε από
όλους τους βουλευτές της Αριστεράς να κατα-
ψηφίσουν τη Συμφωνία.

Αλλά, παράλληλα, πρέπει να οργανώνουμε τη
συνέχεια, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας στη Βουλή. Μια υπερψήφιση του
νέου Μνημόνιου από τη Βουλή που εκλέχτηκε

για να βάλει τέρμα στα Μνημόνια θα είναι το αν-
τίστοιχο με το παλατιανό πραξικόπημα τον Ιούλη
του 1965, ιδιαίτερα αν αυτό γίνει σε ανοιχτή συ-
νεργασία με το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ και τη δεξιά.

Κάθε εργατικός χώρος, κάθε σωματείο και κά-
θε εργατογειτονιά μπορεί να γίνει κάστρο αντί-
στασης ενάντια στις περικοπές, στις ιδιωτικοποι-
ήσεις και σε όλα τα ξεπουλήματα που φέρνει η
νέα μνημονιακή Συμφωνία. Η αντικαπιταλιστική
Αριστερά, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ, που από την
αρχή προειδοποιούσαν ενάντια στους συμβιβα-
σμούς και τις καταστροφικές τους συνέπειες, θα
δώσουν όλες τις δυνάμεις τους για να στηρίξου-
με την εργατική αντίσταση. Ελάτε να οργανώ-
σουμε την εργατική ανταρσία μαζί.

Ανταρσία ενάντια 
στη Συμφωνία

Σύνταγμα, Κυριακή 21 Ιούνη

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
Στόχος 
120.000€

Στηρίξτε 
τη δική σας
εφημερίδα

Στα 85.615 ευρώ ανέβηκε
ο δείκτης της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής
Αλληλεγγύης με τα 8.110 ευ-
ρώ που συγκεντρώθηκαν τη
βδομάδα που πέρασε. 

Ευχαριστούμε τις συντρό-
φισσες και τους συντρό-
φους που συγκέντρωσαν
350 ευρώ από εξορμήσεις
σε εργατικούς χώρους και
πλατείες. Ενδεικτικά: 17 ευ-
ρώ στο Δήμο Καλλιθέας, 15
στην πλατεία Νέας Σμύρνης,
13 στο Θριάσειο, 11 στον
Άγιο Σάββα,  από 10 στο
Παίδων Πεντέλης και στο
ΠΑΓΝΗ, 90 ευρώ στο συλλα-
λητήριο της ΑΔΕΔΥ στο Σύν-
ταγμα, 20 ευρώ από τοπική
εκδήλωση στα Χανιά, 18
στους διοικητικούς ΑΕΙ Ηρα-
κλείου. Ευχαριστούμε τους
Γρηγόρη Σ., Σπύρο Σ., Μιχά-
λη Ψ., Μάνο Τ. και Στάθη Μ.
που ανανέωσαν τη συνδρο-
μή τους καθώς και για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις:
από 500 ευρώ Γιάννης Τ. και
Γιώργος Τ., Σεραφείμ Ρ. 40,
από 10 ευρώ Παναγιώτης Π.,
Γιάννης Τ., Διονύσης Π. και
Διονύσης Ν., από 5 ευρώ Άλ-
κης Γ., Έλενα Κ., Μπέτυ Π.,
Γιώργος Α.

Με απεργιακό τριήμερο απαντούν οι ναυτεργάτες στην νέα συμφωνία μνημόνιο της
κυβέρνησης. 24ωρη απεργία την Τρίτη 30/6 αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομο-
σπονδία στη συνεδρίαση της Τρίτης 23/6 ενώ το ΔΣ της ΠΕΝΕΝ (Πανελλήνια Ένωση
Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού) αποφάσισε ομόφωνα 48ωρη Πανελλαδική απεργία σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 1 και 2 Ιούλη. Ταυτόχρονα η ΠΕΝΕΝ στηρίζει την από-
φαση του Εργατικού .Κέντρου Πειραιά το οποίο στην τελευταία συνεδρίασή του απο-
φάσισε «με την ανακοίνωση της συμφωνίας κυβέρνησης – δανειστών να προτείνει και
να προωθήσει την πρόταση 24ωρης πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας και την διορ-
γάνωση συσκέψεων, συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων σε όλη την χώρα». 

Σχετικά με τα προβλήματα των ναυτεργατών η ΠΕΝΕΝ εκτιμά ότι «η κυβερνητική πο-
λιτική συνεχίζει στην ίδια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, πιστή στο δόγμα της ανταγωνι-
στικότητας του εφοπλιστικού κεφαλαίου», που επιβεβαιώθηκε από το ναυάγιο που οδη-
γήθηκε η πρόσφατη συνάντηση Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας με την Διοίκηση της
ΠΝΟ στις 10/6/2015. 

Απεργία στα καράβια
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Β
ροντερό ήταν το μήνυμα που
έστειλαν οι χιλιάδες που συγ-
κεντρώθηκαν στο Σύνταγμα

την Κυριακή 21/6, ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ και μιας
σειράς σωματείων για συλλαλητήριο
ενάντια στους εκβιασμούς των δα-
νειστών αλλά και στην ενδεχόμενη
υπογραφή νέας συμφωνίας – μνημό-
νιο.

Μπορεί τα παπαγαλάκια στα ΜΜΕ
να προπαγανδίζουν ασταμάτητα για
τον “αρμαγεδώνα” που θα επέλθει
αν το νέο μνημόνιο δεν υπογραφεί,
το ζήτημα της ρήξης όμως με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ και το
ΔΝΤ ήταν κοινός τόπος για όσους
πλημμύρισαν το Σύνταγμα. Κόσμος
που πάλεψε ενάντια στα προηγού-
μενα μνημόνια, που στην πλειοψη-
φία του μπορεί και να ψήφισε τον
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε καμία περίπτωση
δεν είναι διατεθειμένος να υπομείνει
κι άλλα για χάρη των τραπεζιτών. 

Χαρακτηριστικά τα όσα μας είπε η
Κατερίνα, σχολική φύλακας από την
Κόρινθο: “Είμαι υπέρ της ρήξης. Ας
έχουμε και δραχμή. Ανήκω στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, στηρίζω τον πρωθυπουργό
στην προσπάθεια που κάνει, αλλά
δεν πρέπει να υποκύψει σε κανένα
εκβιασμό. Δεν θέλουμε συμβιβασμό.
Δεν αντέχουμε άλλο. Για μας τους
σχολικούς φύλακες, που παλέψαμε
τα τελευταία χρόνια, ο αγώνας δεν
σταματάει. Κι αυτό ισχύει όχι μόνο
για εμάς, αλλά για όλους τους κλά-
δους των εργαζομένων. Τα εργατικά
σωματεία πρέπει να συνεχίσουν να
αγωνίζονται για την κάθε αδικία και
τον κάθε αδικημένο εργαζόμενο”.

Ήταν λίγο μετά τις 7μμ όταν έφτα-
σαν τα μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από
την πλ. Κολοκοτρώνη κι ανεβαίνον-
τας στο περιστύλιο του κοινοβουλί-
ου άνοιξαν πανό υπέρ της ρήξης,
ξεσηκώνοντας το χειροκρότημα
ολόκληρου του συλλαλητηρίου. Όχι
τυχαία. Για πρώτη φορά διαδηλωτές
από εργατικά σωματεία και την αρι-
στερά ανεβαίνουν τα σκαλιά στα
οποία πριν μερικά χρόνια δίνονταν
ομηρικές μάχες με τα ΜΑΤ των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων. 

“Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έδωσε δυναμικό
παρών στο συλλαλητήριο των συνδι-
κάτων με βασικό αίτημα τη μη υπο-
γραφή νέων μνημονίων” δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Αλε-
ξάνδρα Μαρτίνη, μέλος του Πανελ-
λαδικού Συντονιστικού Οργάνου της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Η ρήξη και η σύγκρου-
ση είναι η μόνη επιλογή αυτή τη
στιγμή. Ρήξη κι αποδέσμευση από
την ΕΕ και το ευρώ με διαγραφή του
χρέους, κρατικοποίηση των τραπε-
ζών και των μεγάλων επιχειρήσεων
με εργατικό έλεγχο. Το εργατικό κί-
νημα ξεφορτώθηκε τους Σαμαροβε-
νιζέλους και είναι αυτό που μπορεί

να εξασφαλίσει ότι δεν θα έρθουν
νέα μνημόνια, να σκίσει τα παλιά και
να ανοίξει το δρόμο για μια αντικαπι-
ταλιστική προοπτική. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μπαίνει σε όλες τις μάχες για να τις
στηρίξει και να τις γενικεύσει, ανοί-
γοντας και το ζήτημα της προοπτι-
κής. Τέτοια είναι η μάχη ενάντια στο
ξεπούλημα των λιμανιών, η μάχη για
τη δημόσια Υγεία αλλά και οι μάχες
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες”.

Έναυσμα

Η κίνηση αυτή έδωσε το έναυσμα
για εκατοντάδες να ανέβουν στην
κάποτε απαγορευμένη ζώνη. Δίπλα
από το πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ άνοιξε
το πανό του Σωματείου Εργαζομέ-
νων στο δήμο Καισαριανής. 

“Η σημερινή κινητοποίηση και πα-
ρουσία μας εδώ σηματοδοτεί τη με-
γάλη αλλαγή” μας είπε ο Θανάσης
Κοσκινάς, γραμματέας του σωματεί-
ου. “Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη
μέτρηση για τα μνημονιακά μέτρα.
Ένα ένα θα καταργούνται από δω
και μπρος. Αυτός ο λαός, αν συνεχί-
σει με αυτό τον τρόπο να αγωνίζε-
ται, θα αλλάξει όλη την Ευρώπη. Δεν
πρέπει να κάνουμε πίσω όυτε βήμα.
Ζητάνε από ένα λαό να έχει πλεονά-
σματα, ενώ είναι πτωχευμένος. Είναι
αδύνατο. Το μοναδικό πράγμα που
μπορεί να κάνει αυτός ο λαός είναι
να αγωνιστεί και να αλλάξει την τύχη
του. Οι εργαζόμενοι πρέπει να στη-
ρίξουν την απόλυτη ρήξη με τους
δανειστές. Δεν μπορούν να ζητάνε κι
άλλα μετά από όσα έχουν κάνει πέν-
τε χρόνια τώρα. Πρέπει να μπει μια
τελεία. Ούτε οι συντάξεις μπορούν
να κοπούν άλλο ούτε οι μισθοί, για
χάρη των πλεονασμάτων”. 

Το παρών έδωσαν κι όλα τα εργα-

τικά κομμάτια που πρωτοστάτησαν
στις μάχες των τελευταίων χρόνων.
Οι καθαρίστριες, οι σχολικοί φύλα-
κες, η ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι των
υπουργείων, οι υγειονομικοί. 

“Οι αντιστάσεις πρέπει να συνεχι-
στούν. Το παράδειγμα των εργαζο-
μένων της ΕΡΤ πρέπει να ακολουθη-
θεί από όλους” τονίζει στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη ο Αντρέας Γεωργίου,
εργαζόμενος στην ΕΡΤ. “Για να πού-
με όχι στα μνημόνια. Για να μην επι-
τρέψουμε να γίνει άλλο βήμα πίσω.
Ήδη η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά
πίσω βήματα και μάλλον η ρήξη θα
είναι η καλύτερη λύση. Δυστυχώς εί-
ναι πολύ πιθανό να υπογράψει κά-
ποιο συμβιβασμό. Η κυβέρνηση θέ-
λει τους συμβιβασμούς κι αυτό ση-
μαίνει ότι μπορεί να κάνει πίσω, εις
βάρος των δικαιωμάτων του κόσμου

και προς όφελος των δανειστών.
Εμείς αντιστεκόμαστε σε αυτή την
προοπτική. Συνεχίζουμε να πα-
λεύουμε στο δρόμο και υπενθυμί-
ζουμε στον κόσμο ότι μόνο με εγρή-
γορση κι αντίσταση μπορούμε να
υπερασπιστούμε τα συμφέροντά
μας”. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, από τα
θεματα συζήτησης των διαδηλωτών
δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι δε-
ξιοί υποστηρικτές της ΕΕ και των
μνημονίων που συγκεντρώθηκαν στο
ίδιο μέρος λίγες μέρες πριν. Χαρα-
κτηριστικά τα όσα μας δήλωσε ο
Παντελής Πεταλάς, συνταξιούχος
δημοτικός υπάλληλος: “Ένα πράγμα
θέλω να πω για όλους αυτούς τους
συμπολίτες μου που κατέβηκαν προ-
χτές με το ‘Μένουμε Ευρώπη’. Δεν
υπάρχει ούτε μία χώρα, στην Ευρώ-
πη και τον κόσμο, ούτε ένας πολί-
της, που να έκανε συλλαλητήριο
υπέρ της λιτότητας. Οι μόνοι που το
κάνανε ήταν αυτοί. Πρέπει να ντρέ-
πονται. Τα σκουλίκια έχουν μεγαλύ-
τερη αξία από αυτούς τους δοσίλο-
γους”.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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60 χρόνια παλεύουμε ενάντια στην εκμετάλλευση των εργατών από
τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές. Δυστυχώς η τά-
ξη μας ακόμα δεν έχει πάρει το πάνω χέρι. Είμαστε καταπιεμένοι και
μας κοροϊδεύουν με ψίχουλα. Σε αυτή τη φάση έχουμε πέσει στα νύχια
των τοκογλύφων τραπεζιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ.
Όσο συνεχίζουμε να πληρώνουμε τις δόσεις σε αυτούς δεν θα μένει τί-
ποτα για το φαΐ του λαού. Η μοναδική λύση είναι η ρήξη και η ανατρο-
πή. Αυτό χρειάζεται όλη η εργατική τάξη να συσπειρωθεί, να παλέψει,
να ανατρέψει και να χαράξει νέους δρόμους.

Λεωνίδας Κοντουδάκης, , συνταξιούχος γεωπόνος, ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας  

“Ρήξη και ανατροπή”

Ηανάγκη για συνέχιση και
κλιμάκωση των κινητοποι-

ήσεων ήταν βασικό θέμα συζή-
τησης στο συλλαλητήριο της
Κυριακής. 

Η ΑΔΕΔΥ, σε σύσκεψη που
πραγματοποίησε με ομοσπον-
δίες και σωματεία του δημόσι-
ου τομέα, την Πέμπτη 18/6, στα
γραφεία της ΟΛΜΕ, επιφυλά-
χτηκε για την προκήρυξη νέας,
απεργιακής αυτή τη φορά, κι-
νητοποίησης το επόμενο διά-
στημα. 

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει
ότι “σε περίπτωση που ανακοι-
νωθεί συμφωνία Κυβέρνησης,
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ και
ΕΚΤ, η Εκτελεστική Επιτροπή
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεδριάσει
άμεσα για να εκτιμήσει και να
αποφασίσει πρόγραμμα απερ-
γιακών κινητοποιήσεων, υλο-
ποιώντας απόφαση του Γενικού
της Συμβουλίου”.

Επιτυχία

Όπως επεσήμανε συνδικαλι-
στής, ηγετικό στέλεχός της τρι-
τοβάθμιας ομοσπονδίας του
δημοσίου, στη σύσκεψη, σκαλί
για την προκήρυξη νέων κινη-
τοποιήσεων θα ήταν η επιτυχία
του συλλαλητηρίου την Κυρια-
κή 21/6. 

Τελικά, η συμμετοχή στο
συλλαλητήριο της Κυριακής
ήταν μεγάλη. Με βάση τα όσα
ακούστηκαν στη σύσκεψη της
περασμένης Πέμπτης για το τι
θα θεωρούνταν επιτυχία, πρέ-
πει να ξεπέρασε τις προσδο-
κίες της ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ.

Είναι ώρα λοιπόν για κλιμά-
κωση.

• Την Τετάρτη 24/6 συνεδριάζει
η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και εξετάζει
πρόταση για νέο συλλαλητήριο
στο Σύνταγμα την Πέμπτη 25/6.

Κλιμάκωση

Συλλαλητήριο - εφαλτήριο ενάντια σε νέο Μνημόνιο

Κυριακή 21/6, Σύνταγμα 



Την ώρα που η αντιπροσωπεία  της κυ-

βέρνησης συζητούσε στη Σύνοδο Κορυφής

στις Βρυξέλλες το νέο μνημόνιο, τη Δευτέ-

ρα 22 Ιούνη, εργαζόμενοι και νεολαίοι του

Πειραιά συζητούσαν και συντόνιζαν τα

επόμενα βήματά τους ενάντια στην ιδιωτι-

κοποίηση του ΟΛΠ, στο πλαίσιο της πρώ-

της ανοιχτής εκδήλωσης - συζήτησης που

διοργάνωσε ο “Συντονισμός Ενάντια σε

Κλεισίματα, Διαθεσιμότητες, Ιδιωτικοποι-

ήσεις και Εργολαβίες”, στο Δικηγορικό

Σύλλογο Πειραιά. Ακολουθούν τα βασικά

σημεία των εισηγήσεων των ομιλητών.  
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Τάσος Αναστασιάδης
Συντονισμός ενάντια σε
Κλεισίματα, Διαθεσιμότητες,
Ιδιωτικοποιήσεις & Εργολαβίες

Μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη ενάντια στην ιδιω-
τικοποίηση του λιμανιού. Σαν Συντονισμός δεν έχουμε
την άποψη ότι θα κάνουμε μία προσπάθεια απλά για να
ξεσκεπάσουμε την κυβέρνηση, αλλά για να την κερδί-
σουμε, για να κρατήσουμε το λιμάνι δημόσιο. 

Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού δεν είναι σημερι-
νή, έχει μια δεκαετία βάθος και παρόλα αυτά έχουν
δώσει το 33% των μετοχών. Αυτό έχει να κάνει με
την αντίσταση των εργαζόμενων. Το 2009, όταν
έπεφτε η κυβέρνηση Καραμανλή και ερχόταν η κυ-
βέρνηση του Παπανδρέου, υπήρχαν κινητοποιήσεις
με το καλημέρα. Τότε ο κόσμος είχε ψηφίσει κατά
συντριπτική πλειοψηφία ΠΑΣΟΚ. Άρα υπάρχει μία
παράδοση αγώνων που έχει μπλοκάρει το αν θα
φτάσει η ιδιωτικοποίηση εκεί που τη θέλει η Cosco
και τα διάφορα συμφέροντα. 

Χρειάζεται να χτιστεί ένα δυνατό μαζικό κίνημα
και μέσα στους εργαζόμενους στο λιμάνι, και έξω
από αυτό. Μπορεί τα σωματεία του ΟΛΠ να μην
έχουν δείξει την αγωνιστικότητα που χρειάζεται,
όμως αυτή η στιγμή θα έρθει το αργότερο το Σε-
πτέμβρη και θα χρειαστεί η μεγαλύτερη δυνατή
συμπαράσταση απέναντί τους και αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να απλώσουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης
παντού. Μπορούμε να πάρουμε εμείς πρωτοβου-
λίες. Στις αρχές Ιούλη να οργανώσουμε ένα μεγάλο
απογευματινό συλλαλητήριο  στον Πειραιά που να
κατέβουν οι εργαζόμενοι στο λιμάνι, στα σωματεία,
η νεολαία, οι συνταξιουχικές οργανώσεις.   

Τις τελευταίες τρεις μέρες έχει ξεκινήσει η «Πρω-
τοβουλία πολιτών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ» από αγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι καλο-
δεχούμενο. Με αυτόν τον τόνο χρειάζεται να κινη-
θούμε. Σε όλη την Ελλάδα μπορεί να φτάσει το μή-
νυμα. Να φτιάξουμε ομάδες ανθρώπων που θα μπο-
ρούν να βγουν στην κοινωνία και να οργανώσουν τη
συμπαράσταση, και το δεύτερο να δώσουμε τη μά-
χη να ριζώσει η άποψη στους εργαζόμενους του λι-
μανιού ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε. 

Με τους αγώνες θα κρατήσουμε το λιμάνι ανοιχτό
και δημόσιο. Έτσι, αν η κυβέρνηση προχωρήσει το
Σεπτέμβρη στην ιδιωτικοποίηση θα βρει απέναντί
της χιλιάδες ανθρώπους και μάλιστα κομμάτια που
την ψήφισαν.

Κάτω τα χέρια από τα ΛιμάνιαΑντώνης
Νταλακογεώργος
πρόεδρος ΠΕΝΕΝ

Ένα ζήτημα στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ
έκανε αυτό που ονομάζουμε κωλο-
τούμπα είναι το θέμα των ιδιωτικοποι-
ήσεων. Όταν έγινε επίσκεψη πολυμε-
λούς αντιπροσωπείας της κυβέρνησης
στην Κίνα, με επικεφαλής τον Δραγα-
σάκη ως αντιπρόεδρο της κυβέρνη-
σης και τον Νίκο Κοτζιά ως υπουργό
Εξωτερικών, οι τελευταίοι ανακοίνω-
σαν ότι το λιμάνι του Πειραιά πωλείται
και μάλιστα, παρακάμπτοντας τη δια-
δικασία του διαγωνισμού, εξεδήλωσαν
τη βούλησή τους το λιμάνι να πουλη-
θεί στην κινέζικη  Cosco. 

Με την έλευσή τους στη χώρα, φά-
νηκε ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση έχει
συμφωνήσει και έχει βάλει στο πακέ-
το της συμφωνίας με τους δανειστές
την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, του
ΟΛΘ, των αεροδρομίων και της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ. 

Κανονικά σήμερα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ τη-
ρούσε τον προεκλογικό του λόγο, δεν
θα έπρεπε να συζητά για το ενδεχό-
μενο ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ αλλά
για το πώς θα φύγει η Cosco από το
λιμάνι και τον προνομιακό χώρο που
απέχτησε μέσα από μία επαίσχυντη,
επιζήμια για το λαό και την κοινωνία,
συμφωνία. Θυμίζω ότι ανάμεσα στις
προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ήταν και η επανεξέταση της συμ-
φωνίας με την Cosco. Και να θυμίσω
ότι ακόμα παλιότερα ο ΣΥΝΑΣΠΙ-
ΣΜΟΣ ήταν ενάντια στη μετοχοποί-
ηση του ΟΛΠ και στην εισαγωγή του
στο ελληνικό χρηματιστήριο. Τώρα,
από ότι φάνηκε στο 47σέλιδο πακέτο
πρότασης, κοστολογούν το λιμάνι του
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης με το
ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ,
δηλαδή με ένα εξευτελιστικό τίμημα. 

Το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο,
οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης είναι
συγκεκριμένοι και τρέχουν, το ΤΑΙ-
ΠΕΔ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση, θα
μπουν στην τελική φάση του διαγωνι-
σμού οι εταιρείες που έχουν προκρι-
θεί. Ο χρόνος που έχουμε είναι ελάχι-
στος και πρέπει να δούμε παρεμβά-
σεις και κινητοποιήσεις με όλες μας
τις δυνάμεις, ο καθένας με τη δική
του κατεύθυνση. 

Βεβαίως δε λέμε όλοι τα ίδια πράγ-
ματα. Το εργατικό κίνημα έχει θέση,
όσον αφορά τον ΟΛΠ και τα λιμάνια.
Και δεν είναι γενικά δημόσιο λιμάνι,
είναι δημόσιο λιμάνι 100% κάτω από
εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. 

Παρά τις αδυναμίες και τις δυσκο-
λίες, αν υπάρχει μια ευρύτερη ενότη-
τα, δράση και αγώνες, μπορούμε να
εμποδίσουμε αυτή την άθλια μεθό-
δευση της κυβέρνησης. Πρέπει να
δρομολογηθούν αγώνες και κινητο-
ποιήσεις για να ανατρέψουμε τα τετε-
λεσμένα, και τα συνδικάτα και οι ερ-
γαζόμενοι πρέπει να έχουν τον πρώτο
λόγο και τον τελευταίο.

Θανάσης Διαβολάκης
συνδικαλιστής ΟΙΕΛΕ, πρώην δημοτικός σύμβουλος Πειραιά

Είμαστε σε μία περίοδο όπου το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα περνάει μια πολύ μεγάλη και
βαθιά κρίση. Οι ιδιωτικοποιήσεις και ο περιορισμός του δημόσιου τομέα είναι μαζί με την κατα-
στρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων δύο βασικοί πυλώνες που έχει επιλέξει το σύστη-
μα και συγκεκριμένα το μεγάλο κεφάλαιο, για να ξεπεράσει την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό είναι εν-
ταγμένη και η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. 

Η στρατηγική την οποία ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι μία στρατηγική διαχείρι-
σης της κρίσης μέσα στα πλαίσια του συστήματος, την οδηγεί σε μία σειρά από υπαναχωρήσεις
από τις προεκλογικές της εξαγγελίες, που και αυτές δεν ήταν κάτι το επαναστατικό και ριζοσπαστι-
κό, είχε όμως υποσχεθεί την επιδιόρθωση κάποιων από τις πολύ άσχημες πλευρές των μνημονίων.
Αυτή η στρατηγική πολύ σύντομα αποδείχτηκε ότι οδηγεί στην υποταγή, αν δεν έρθεις σε ρήξη με
τους δανειστές, την ΕΕ και το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό συμβαίνει με το ζήτημα του ΟΛΠ. 

Εμείς θέλουμε λιμάνι που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού, και σε αυτή την κατεύθυνση θέ-
λουμε όλα τα δημόσια αγαθά και όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Και αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί
με τον εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Όταν οι εργαζόμενοι έχουν λόγο για το τι θα γίνει στο λιμά-
νι, ποιες υπηρεσίες θα αναπτύσσονται και πόσο θα κοστίζουν. Το παράδειγμα της ΕΡΤ, που λει-
τούργησε επί δύο χρόνια χωρίς αφεντικά, στα χέρια των εργαζομένων, είναι χαρακτηριστικο. Ήταν
μία ΕΡΤ πολύ καλύτερη από αυτή που γνωρίζαμε πριν το κλείσιμό της. 

Ένα τέτοιο λιμάνι και μία τέτοια κοινωνία ονειρευόμαστε, που θα λειτουργεί με βάση τις λαϊκές
ανάγκες και όχι του κέρδους, που θα πει όχι στην πληρωμή του χρέους, όχι στην ΕΕ και στο ευρώ,
όπου οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα εθνικοποιηθούν χωρίς αποζημίωση και θα διοι-
κούνται κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων, όπου θα παρθούν μέτρα για την αντίστροφη ανα-
διανομή του πλούτου. Δεν γίνεται να μην πληρώνει η Cosco ΦΠΑ και να γίνεται συζήτηση στα πλαί-
σια της συμφωνίας για αύξηση του ΦΠΑ. 

Ζωή Πεντότη πρόεδρος ΠΟΥΕΝ  
Η κυβέρνηση είχε πει προεκλογικά ότι όχι απλώς δεν θα πουλήσουν τα λιμάνια αλλά ότι θα κα-

ταργήσουν και το ΤΑΙΠΕΔ. Εμείς, που ήμασταν εργαζόμενοι του υπουργείου Ναυτιλίας, βοηθούσα-
με τότε τον ΣΥΡΙΖΑ να αρθρώσει αντιπολιτευτικό λόγο. Παρόλα αυτά όταν έγινε κυβέρνηση τα πή-
ρε όλα πίσω. Και μάλιστα όταν έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρίνει ότι οι φοροαπαλλα-
γές που έχει πάρει η Cosco σήμερα αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια, έρχεται η σημερινή κυβέρνηση
να κάνει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διατηρήσει τις φοροαπαλλαγές. 

Με την εγκατάσταση της Cosco πολλαπλασιάστηκαν τα εμπορευματοκιβώτια όμως ο πλούτος
αυτός δεν έχει διοχετευτεί στην περιοχή. Τα επίπεδα ανεργίας στον Πειραιά, είναι από τα υψηλότε-
ρα στη χώρα. Αυτοί που βρήκαν δουλειά στους εργολάβους κατάφεραν μέσα από αγώνες, αφού
καταπατούνταν τα εργασιακά τους δικαιώματα, να φτιάξουν ένα σωματείο. Η Cosco είναι σήμερα
ένα κλειστό γκέτο όπου όταν μπαίνει επιθεώρηση εργασίας δεν μπορεί να διαπιστώσει τίποτα από
όλα αυτά που καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι. Όταν ρίχνεις τόσο πολύ τους μισθούς και τις εργασια-
κές συνθήκες, τότε αυτό έχει συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις σε όλο τον Πειραιά. 

Αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει ξεκάθαρα κανένας υπουργός να πει «θέλω να πουλήσω το λιμάνι».
Όλοι κρύβονται πίσω από το ΤΑΙΠΕΔ. Λες και αυτός που αποφασίζει τελικά σε αυτή την κυβέρνηση
είναι ο πρόεδρός του, ο Πιτσιόρλας. Την ευθύνη θα πρέπει να την αναλάβει ξεκάθαρα η κυβέρνη-
ση, θα πρέπει να καταργήσει το ΤΑΙΠΕΔ και τη ΡΑΛ και να αναλάβουν οι υπουργοί την ευθύνη.  

Η κυβέρνηση χρειάζεται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έστω και τώρα να εφαρμόσει το
λεγόμενο αριστερό μοντέλο διοίκησης που μας έλεγε ότι θα εξάγει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και
να αρχίσει να ενεργοποιεί τους κρατικούς μηχανισμούς και να μη συζητά τις αποφάσεις με τις ελίτ
και τους διάφορους συμβούλους, όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Δευτέρα 22 Ιούνη, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
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Α
πό τη 1 έως τις 4 Ιούλη θα πραγ-
ματοποιηθεί το 17o Συνέδριο της
ΟΛΜΕ (στο ξενοδοχείο Τιτάνια).

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη
των Παρεμβάσεων για το συνέδριο
στον παρακάτω σύνδεσμο http://parem-
vaseisde.gr/?p=5668 

Η Φωτεινή Ρώϊμπα, σύνεδρος από την
Β’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου, μίλησε στην ΕΑ
εν όψει του συνεδρίου των καθηγητών.
«Από την ΕΛΜΕ μας εκλέξαμε τρεις συ-
νέδρους, παρόλο που υπήρξε μια μεί-
ωση της συμμετοχής στις εκλογές. Στη
Γενική Συνέλευση ως Παρεμβάσεις τονί-
σαμε ότι οι βουλευτικές εκλογές ήταν
μια καταδίκη των προηγούμενων μνημο-
νιακών κυβερνήσεων. 

Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγ-
μή άρχισε τις υποχωρήσεις. Αρχικά συ-
νεργάστηκε με τους ΑΝΕΛ, στη συνέχεια
ψήφισε Πρόεδρο από το χώρο της δε-
ξιάς, έπειτα ήρθε η Συμφωνία της 20ης
Φλεβάρη, μετά προχώρησε στην Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου για τα απο-
θεματικά, ενώ στην τωρινή διαπραγμά-
τευση πάει από συμβιβασμό σε συμβιβα-
σμό. Ακόμα και αυτοί που στήριξαν το
Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης βλέπουν
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνεται από αυτό. 

Εμείς θεωρούμε ότι ήταν νίκες η κατάρ-
γηση της Τράπεζας Θεμάτων, η επιστρο-
φή των διαθέσιμων και το πάγωμα της
αξιολόγησης. Νίκες κάτω από την πίεση
των αγώνων μας. Αυτά όμως δεν είναι αρ-
κετά. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε
νέους αγώνες ενάντια στο Νέο Λύκειο,
που παραμένει, ενάντια στον πυρήνα της
αξιολόγησης, που παραμένει, δηλαδή, το
Ενιαίο Μισθολόγιο. Ό,τι κι αν λένε για μια
νέα αξιολόγηση, όπως και να την βαφτί-
σουν, εμείς είμαστε ενάντια. Και βέβαια
συνεχίζουμε να βάζουμε τα ζητήματα της
μείωσης του ωραρίου, την ανάγκη για πε-
ρισσότερα κονδύλια και μαζικούς διορι-
σμούς, το άνοιγμα των σχολείων. 

Ο κόσμος δεν μπορεί να τραφεί με
αναμονή, ούτε να φυτοζωεί όπως τώρα.
Αυτά για το επιχείρημα ότι πρέπει να
περιμένουμε. Στο συνέδριο πρέπει ως
Παρεμβάσεις να προτείνουμε σε ανέν-
ταχτους αλλά ακόμα και σε κόσμο που
ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τις Παρεμ-
βάσεις έτσι ώστε να βγουν νέοι αγώνες
από την καινούργια χρονιά. 

Είναι χρέος για τις Παρεμβάσεις να
πιέσουν για να βγουν αυτοί οι αγώνες.
Να μην αφήσουμε τους συνδικαλιστές
που στηρίζουν την τωρινή κυβέρνηση
να ωραιοποιούν ό,τι λέγεται από το
υπουργείο και από την άλλη να μην κά-
νουν έστω μια νύξη για αγώνα ή για
διεκδικήσεις».  

“Ο κόσμος 
δεν μπορεί 
να τραφεί 
με αναμονή”

Π
αρέμβαση την πρώτη μέρα του συνεδρίου της ΔΟΕ έκαναν οι ανα-
πληρωτές δάσκαλοι, προβάλλοντας τα αιτήματα τους και ζητώντας
συμπαράσταση από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

Ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ, σύνεδρος από την Ξάνθη, μας μίλησε για την πα-
ρέμβαση και συνολικότερα την κατάσταση που βιώνουν οι αναπληρωτές δά-
σκαλοι. «Ουσιαστικά, διακόψαμε το συνέδριο για να μπορέσουμε να προ-
βάλλουμε και τα αιτήματα μας αλλά και το ζήτημα της αναπλήρωσης συνολι-
κότερα και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, που έχουν πλέον γίνει κα-
θεστώς και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Δουλεύουν κάποιοι συνάδελφοι
από τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη μέχρι τον Απρίλη, άλλοι δουλεύουν και πλη-
ρώνονται μετά από τέσσερις ή πέντε μήνες. Στην ειδική αγωγή, το ειδικό
βοηθητικό προσωπικό πληρώνεται μέσα από τα κοινωνικά προγράμματα που
υπάρχουν μέσα από τον ΟΑΕΔ. Προσλαμβάνονται με αυτό το καθεστώς και
ουσιαστικά κάνουν κανονικό ωράριο ως δάσκαλοι, ενώ η σύμβασή τους είναι
για να κάνουν τρεις - τέσσερις ώρες και ο μισθός είναι 400 με 500 ευρώ. Μι-
λάμε για μια κατάσταση πολύ δύσκολη και για μεγάλη εκμετάλλευση. Όλο
αυτό μπορεί να λυθεί με μόνιμους και μαζικούς διορισμούς συνολικά στην
εκπαίδευση. 

Να σημειώσουμε ότι όλη αυτή η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός
έχουν έρθει από την εφαρμογή προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Τα ΕΣΠΑ είναι ο Δού-
ρειος Ίππος για τη διάλυση της μονιμότητας, για τη διάλυση της μόνιμης και
σταθερής δουλειάς, για τη διάλυση του ενιαίου και δωδεκάχρονου σχολεί-
ου. Όλα αυτά τα ζητήματα λύνονται μόνο με απεργία από τον Σεπτέμβρη.
Θέση μας πρέπει να είναι να μην ανοίξει το σχολείο εάν δεν είναι όλοι οι δά-
σκαλοι στις θέσεις τους. Μόνο έτσι θα πιέσουμε προς την κατεύθυνση «Δια-
γράψτε το χρέος και όχι τα σχολεία και τις δουλειές μας».   

Σ
ε εξέλιξη ήταν το συνέδριο της Διδασκα-
λικής Ομοσπονδίας την Τρίτη 23 Ιούνη.
Οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν την Τε-

τάρτη 24 Ιούνη, με την εκλογή νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που αναμέ-
νεται με ενδιαφέρον καθώς υπάρχει μεγάλη
αλλαγή των συσχετισμών υπέρ των αριστερών
παρατάξεων. 

Ο Σεραφείμ Ρίζος, σύνεδρος από τα Χανιά,
μίλησε στην ΕΑ για τη συγκυρία στην οποία γί-
νεται το συνέδριο, αλλά και για την κατεύθυν-
ση που πρέπει να δώσουν οι αποφάσεις του.  

«Είναι εξαιρετικά κρίσιμο συνέδριο, η 84η Γε-
νική Συνέλευση, είναι η πρώτη φορά μετά από
τη δεκαετία του ’30 που οι δεξιές δυνάμεις δεν
έχουν την πλειοψηφία. Είναι ιστορικό από την
άποψη των συσχετισμών. Υπάρχει αλλαγή συ-
σχετισμών μέσα στον κόσμο της εκπαίδευσης,
έχει κάνει σαφέστατα τη στροφή ο κόσμος
προς την αριστερά. Αυτό αντικατοπτρίζεται
στο γεγονός ότι οι Παρεμβάσεις αναδείχθηκαν
δεύτερη δύναμη στον κλάδο, με ελάχιστους
συνέδρους λιγότερους από την ΔΑΚΕ.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι οι ευθύνες πάνω
στην αριστερά είναι πολύ μεγαλύτερες. Δεν
έχουμε πια το ρόλο της αντιπολίτευσης που
στέκεται κριτικά απέναντι στον κυβερνητικό
συνδικαλισμό, αλλά έχουμε την ευθύνη να οδη-
γήσουμε ουσιαστικά τον κλάδο σε κατακτήσεις
και νίκες. H περίοδος που έχουμε μπροστά μας
είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε μια κυβέρ-
νηση απέναντι μας που δηλώνει αριστερή, αλ-
λά η πολιτική η οποία ακολουθεί είναι ο ένας
συμβιβασμός μετά τον άλλο απέναντι στους
εκβιασμούς των δανειστών και της άρχουσας
τάξης. Αυτό έχει και την αντανάκλασή του στην
εκπαίδευση.

Την επόμενη σχολική χρονιά οι ελλείψεις θα
είναι κραυγαλέες και σε ό,τι αφορά το προσω-

πικό και ό,τι αφορά τις δαπάνες για τη συνολι-
κότερη λειτουργία των σχολείων. Από την άλλη
πλευρά, το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία,
που προωθεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στην
ουσία «ξεπαγώνει» την αξιολόγηση, θα την
έχουμε ξανά απέναντι μας από τη νέα χρονιά. 

Από την άλλη πλευρά, η άνοδος της αριστε-
ράς μέσα στον κλάδο δεν είναι μία απλή εκλο-
γική άνοδος. Αντικατοπτρίζει τις μάχες, την
ωριμότητα, τη ριζοσπαστικοποίηση που ανα-
δείχτηκε μέσα από τους αγώνες που δόθηκαν
το προηγούμενο διάστημα, και πάνω από όλα
την εμπειρία. Στηριγμένη σε όλα αυτά τα χαρα-
κτηριστικά του κόσμου, η αριστερά μπορεί να
πρωταγωνιστήσει έτσι ώστε αυτές οι νέες επι-
θέσεις να αποκρουστούν και να ανοίξει ο δρό-
μος για νέες κατακτήσεις. 

Σε αυτό το δίλημμα έχει να ανταποκριθεί το
συνέδριο. Στο αν θα μπορέσει να προσανατολί-

σει τον κλάδο στις νέες μάχες, οι οποίες έρ-
χονται. Οι αποφάσεις του συνεδρίου χρειάζε-
ται να είναι σε κατεύθυνση σύγκρουσης. Έχου-
με το καλοκαίρι, που για την εκπαίδευση είναι
«νεκρός χρόνος» συνδικαλιστικά, παρόλα αυτά
σε περίπτωση νέας συμφωνίας, είτε με τη μορ-
φή των 47 σελίδων της κυβέρνησης είτε με τη
μορφή των απαντήσεων της τρόικας, θα χρει-
αστεί να υπάρχει απεργία όπως έχει ανακοινώ-
σει και η ΑΔΕΔΥ. 

Η ΔΟΕ θα πρέπει να είναι σε αυτό το μέτωπο
και από την άλλη θα πρέπει τον Σεπτέμβρη να
υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση. Από το Σύλ-
λογο μας στα Χανιά έχουμε προτείνει τη μορ-
φή της 24ωρης ή της 48ωρης απεργίας για να
μπορέσει να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή για
το συνδικαλιστικό κίνημα στην εκπαίδευση».

Nεκτάριος Δαργάκης

Οι δάσκαλοι στην πρώτη γραμμή

Μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί

Οι αναπληρωτές δάσκαλοι παρεμβαίνουν στο συνέδριο της ΔΟΕ, 21/6
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Η κυβέρνηση  «με την πολιτική της διογκώνει και επιδει-
νώνει τα προβλήματα των Ναυτεργατών», με πιο σημαντικά
αυτά της «ανεργίας, της απλήρωτης ναυτικής εργασίας,
των ΣΣΕ και των εργασιακών προβλημάτων για τους Ναυ-
τεργάτες μέσα και έξω από τα καράβια, τα ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά μας θέματα». 

Ενώ σχετικά με τη συμφωνία η ΠΕΝΕΝ αναφέρει χαρα-
κτηριστικά «Η συμφωνία αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με τις προεκλογικές θέσεις και δεσμεύσεις της κυβέρνησης
ανατρέπει και αυτό το ελάχιστο πρόγραμμα της Θεσσαλο-
νίκης και ταυτόχρονα προβλέπει μια φοροκαταιγίδα μέτρων
που επιβαρύνουν δραματικά το βιοτικό επίπεδο του λαού
και των εργαζομένων, συρρικνώνουν παραπέρα το εργατι-
κό εισόδημα και υπονομεύουν μια σειρά δικαιώματα της
εργατικής τάξης. 

Η κυβέρνηση δεν έχει την παραμικρή λαϊκή πολιτική και
κοινωνική νομιμοποίηση να υπογράψει αυτά τα αντιλαϊκά
και αντεργατικά μέτρα τα οποία συνιστούν ένα νέο μνημό-
νιο που οδηγεί την χώρα στην υποταγή, στην μαζική φτω-
χοποίηση και στην εξαθλίωση ενός ολόκληρου λαού. Υπο-
γραμμίζουμε ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δεν περιλαμβά-
νει και δεν αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα του χρέους
της χώρας μας!!!» 

Απεργία 
στα καράβια
Συνέχεια από τη σελίδα 3



24 Ιουνίου 2015, Νο 1179Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Σ
τάση εργασίας και παράσταση
διαμαρτυρίας στο υπουργείο
Υγείας για την τραγική κατά-

σταση που επικρατεί στα νοσοκο-
μεία οργάνωσαν την Τρίτη 23 Ιούνη
τα σωματεία από το Αγλαΐα Κυρια-
κού, τον Άγιο Σάββα και οι γιατροί
του Γεννηματά.  

Ο Μιχάλης Σοφόπουλος, επικουρι-
κός Παθολογοανατόμος στον Άγιο
Σάββα, μας είπε ότι η δουλειά στο
τμήμα του από εκεί που έβγαινε «με
10 γιατρούς και 11 ειδικευόμενους
βγαίνει τώρα με 6 γιατρούς». 

Συνεχίζοντας εξήγησε:  «κατεβή-
καμε σήμερα με τρίωρη στάση ερ-
γασίας για τα προβλήματα που
υπάρχουν στον τομέα της Υγείας,
κυρίως εξαιτίας της υποχρηματοδό-
τησης. Είναι υποστελεχωμένα τα
τμήματα και υποχρηματοδοτούμενα.
Τα υλικά που ψωνίζουμε, λόγω οικο-
νομίας είναι «δεύτερα», αναγκάζουν
τους γιατρούς να κάνουν διπλή δου-
λειά με κίνδυνο της υγείας, κίνδυνο
μόλυνσης. Για παράδειγμα, να μην
είναι καλή η βελόνα, να πας να την
κάνεις, να χάνεις τον όγκο επειδή εί-
ναι μικρός και να γίνονται ακόμα χει-
ρότερα τα πράγματα. Οι βιοψίες, λό-
γω υποστελέχωσης καθυστερούν
δύο μήνες και βάλε, με αποτέλεσμα
να αλλάζει και η κατάσταση του
ασθενή, να χειροτερεύει. Σπρώ-

χνουν τον κόσμο, όσον αφορά τον
διαγνωστικό τομέα, προς τα ιδιωτι-
κά. Εμείς προσπαθούμε να ανέβου-
με πάνω στο υπουργείο, να ξανα-
πούμε για αυτά τα προβλήματα, μή-
πως και ανοίξουν κάποια κονδύλια
για να προσληφθεί προσωπικό και
να μην αγοράζουμε ελαττωματικά
υλικά». 

Ο Γιώργος Παπαχρήστου, πρό-
εδρος του Σωματείου εργαζόμενων
στο Αγλαΐα Κυριακού, μας μετέφε-
ρε: «H κατάσταση στο νοσοκομείο
είναι όπως σε όλα τα νοσοκομεία,
τραγική. Εμείς δεν ζητάμε να γίνου-
νε θαύματα, γιατί ξέρουμε ότι δεν
πρόκειται να γίνουν. Ζητάμε όμως
να υπάρχει μια συνεννόηση με αυτό

που λέγεται Διοίκηση, έτσι ώστε ο
εργαζόμενος να μην χτυπιέται σαν
το χταπόδι κάτω, ούτε να κινδυ-
νεύουν τα παιδιά. Δεν κινδυνολογού-
με. Το είπαμε και στο ΔΥΠεάρχη την
περασμένη βδομάδα, δεν υπάρχει
θέμα τι θα γίνουν τα παιδιά. Είναι τό-
σο έμπειροι και τόσο καλοί επαγγελ-
ματίες οι άνθρωποι που έχουμε που
δεν θα χαθεί καμιά ζωή παιδιού.
Όμως, δεν μπορείς να χτυπάς τον
κόσμο κάτω γιατί και αυτός έχει αν-
τοχές που κάποια στιγμή τελει-
ώνουν. Εμείς έχουμε κρούσματα αν-
θρώπων που έχουν ανακοπές, ψυχο-
λογικά προβλήματα».

Πρόσθεσε ακόμα: «Ζητάμε να
βρούμε λύσεις, να υπάρχει ομαλότη-

τα, να λειτουργήσει το νοσοκομείο.
Εμείς τους λέμε ελάτε να συνεργα-
στούμε. Από ό,τι βλέπω δεν θέλου-
νε. Σήμερα λοιπόν έχουμε την παρά-
σταση στο υπουργείο για να τους
ρωτήσουμε για ποιο λόγο δεν πλη-
ρώνεται ο κόσμος. Επίσης, να τους
πούμε ότι δεν γίνεται να δουλεύου-
με 360 μέρες το χρόνο και να πάμε
πέντε μέρες άδεια το καλοκαίρι.
Πώς θα αντέξει αυτός ο κόσμος το
χειμώνα; Επίσης, μας παίρνουν κό-
σμο. Έχουμε φτάσει τις 21 μετακινή-
σεις. Όχι γιατί κάποιος έχει πρόβλη-
μα με το σπίτι του, που είναι κατα-
νοητό. Είναι μετακινήσεις προς τα
υπουργεία ή την ΥΠΕ και αποδυνα-
μώνουν τα νοσοκομεία. Είναι δυνα-

τόν να έχουν τα υπουργεία μεγαλύ-
τερες ανάγκες από τα νοσοκομεία;».   

Στην παράσταση συμμετείχε και η
Ζαννέτα Λυσικάτου, αγροτική για-
τρός στην Κάρυστο της Εύβοιας,
που τώρα θα δουλέψει ως ειδικευό-
μενη στο Αγλαΐα Κυριακού. Μας μί-
λησε για την επίσχεση που έχουν ξε-
κινήσει οι γιατροί στα νοσοκομεία
της περιοχής. «Στις αρχές Ιούνη έγι-
νε η μαζικότερη συνέλευση που είχε
γίνει ποτέ στο νοσοκομείο της Χαλ-
κίδας. Συμμετείχαν οι γιατροί από
όλα τα Κέντρα Υγείας της Εύβοιας
όπου αποφάσισαν ότι από 15 Ιουνί-
ου ξεκινούν επίσχεση εργασίας γιατί
οι γιατροί που ανήκουν στο ΠΕΔΥ
παραμένουν απλήρωτοι από τον Ια-
νουάριο. Στις 11 Ιούνη είχε γίνει και
συλλαλητήριο στην Χαλκίδα. Μετά
από αυτό, όλοι συμμετέχουν στην
επίσχεση για να πληρωθούν. Θέλου-
με να συνεχίσουμε μέχρι να πληρω-
θούμε. Οι γιατροί στη Λάρισα πλη-
ρώθηκαν, αλλά με κουτσουρεμέ-
νους μισθούς. Ζητάμε επίσης να γί-
νουν προσλήψεις αφού τα νοσοκο-
μεία λειτουργούν με το 55% της δύ-
ναμης τους μόνο».

• Το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων θα συνεδριάσει στις 29/6 στις
6:30μμ στον Αγ. Σάββα.

Νεκ. Δ.

Πανελλαδική συνέλευση
πραγματοποίησαν τα τοπικά
συμβούλια εργαζόμενων του

ΟΚΑΝΑ, στο κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ορ-
γανισμού, την Δευτέρα 22 Ιούνη. 

Η Γεωργία Καρακωνσταντινίδου από τη Θεσσαλονίκη
μας μετέφερε τι συζήτησαν οι εργαζόμενοι: «Κάναμε τη
συνέλευσή μας, ενώ κατά τη διάρκεια της μέρας έγινε
και συνάντηση του ΔΣ του Σωματείου μας με τη διοίκη-
ση του ΟΚΑΝΑ. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι
υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση. Έχου-
νε ξεκινήσει κατασχέσεις από εταιρίες, αφού ο ΟΚΑΝΑ
τους χρωστάει. Η διοίκηση και το υπουργείο υπόσχον-
ται ότι θα υπάρξουν χρήματα που θα έρθουν στον ορ-
γανισμό από κατασχεμένα από παράνομες δραστηριό-
τητες. Αυτή ήταν μια υπόσχεση που δόθηκε και πέρσι,
αλλά στην ουσία δεν δούλεψε. Το 2015 δύσκολα θα
βγει, αφού υπάρχουν ελλείψεις σε αναλώσιμα, σε υλικά
για την καθαριότητα, ενώ, παρόλο που τώρα η μισθο-
δοσία λειτουργεί, υπάρχει κίνδυνος να μην μπουν τα
χρήματα για το δεύτερο 15μερο του Ιούνη. Αποφασί-
στηκε να δοθεί συνέντευξη Τύπου για να αναδείξουμε
αυτά τα προβλήματα στις 26 Ιούνη, παγκόσμια μέρα
κατά των ναρκωτικών».    

Ομόφωνα, στην Συνέλευση που πραγματοποίησαν, οι εργαζόμενοι στα κεντρι-
κά εργαστήρια της Euromedica αποφάσισαν την πραγματοποίηση προειδοποι-
ητικής 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 24 Ιουνίου, με κατεύθυνση την κλιμάκωση
σε επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες. Την επόμενη ημέρα το Κλαδικό Σω-
ματείο Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας έχει προκηρύξει 4ωρη στάση εργασίας για τα
διαγνωστικά του ομίλου Euromedica από τις 15.00 ως  τις 19.00 και παράσταση
διαμαρτυρίας στα γραφεία της διοίκησης στην οδό Ρηγίλλης.

Τα κύρια αιτήματά τους είναι η αποπληρωμή των δεδουλευμένων έξι μηνών και
η κανονική ροή της μισθοδοσίας. Η κίνηση αυτή αποτελεί άλμα κλιμάκωσης μετά
τις στάσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στα διαγνωστικά του ομίλου και
στην Κλινική Αθήναιον στις 29 Μαΐου και 26 Ιουνίου. Μπορεί να αποτελέσει την
καλύτερη αφορμή για να προκηρυχθεί απεργία σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής
υγείας. Το γνωρίζει πολύ καλά αυτό το αφεντικό του ομίλου γι αυτό και προχώ-
ρησε δύο ημέρες πριν την απεργία, την Δευτέρα 22/06/2015, στην καταβολή
ενός μισθού, γεγονός που δεν φάνηκε να πτοεί την αποφασιστικότητα των εργα-
ζομένων για την πραγματοποίηση της απεργίας.

Ο Θωμάς Λιακουνάκος, βασικός μέτοχος και επικεφαλής του ομίλου Eu-
romedica, με ένα πανελλαδικό δίκτυο 67 Διαγνωστικών Κέντρων και 17 Κλινικών,
έχει επιβάλλει το καθεστώς της απλήρωτης εργασίας. Εξάλλου έχει εφαρμόσει
την ίδια συνταγή στην εφημερίδα Κέρδος όπου άφησε απλήρωτους για ένα
έτος τους εργαζόμενους καθώς και στην εταιρεία λογισμικού Data Design για
διάστημα δέκα μηνών.

Η απεργία στην Euromedica μπορεί να αποτελέσει το ξεκίνημα για να τσακι-
στούν οι εκβιαστικές πολιτικές των αφεντικών, είτε με το καθεστώς της απλή-
ρωτης εργασίας είτε των ελαστικών σχέσεων και της εντατικοποίησης, στον
κλάδο της ιδιωτικής υγείας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα γενικότερα όπου πε-
ρισσότεροι από 800.000 εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις πλη-
ρωμές των δεδουλευμένων τους. 

• Tην Τρίτη 23/6 επισκέφτηκαν τους εργαζόμενους αντιπροσωπεία από το Σωμα-
τείο του Δήμου Αγ. Παρασκευής για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Επίσης,
το δημοτικό σχήμα «Φυσάει Κόντρα» θα φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κώστας Πολύδωρας

Άνοδος των αριστερών ψηφοδελτίων σημειώθηκε στις εκλογές για το νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο στο Σωματείου του Νοσοκομείου Αγία Όλγα. Το «Νυστέρι»
συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Αριστερής Εναλλακτικής Ενωτικής Κίνησης, που

κράτησε τις δύο έδρες που είχε και στο προηγούμενο ΔΣ. 

Συνολικά ψήφισαν 555 εργαζόμενοι, τα άκυρα λευκά ψηφοδέλτια ήταν 24. Πήραν (σε παρένθεση τα αποτελέσμα-
τα του 2013): Συνδικαλιστική Συνεργασία (πρώην ΠΑΣΚΕ): 192 ψήφους και 3 έδρες (214 και 4), Ανεξάρτητη Κίνηση
Εργαζόμενων: 116  ψήφους και 2 έδρες (120 και 2), ΠΑΜΕ: 101 ψήφους και 2 έδρες (67 και 1),  Αριστερή Εναλλα-
κτική Ενωτική Κίνηση: 92 ψήφους και 2 έδρες (120 και 2), Αγωνιστική Κίνηση: 30 ψήφους (-).    

Λεφτά και προσλήψεις για τα νοσοκομεία

ΟΚΑΝΑ

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

Κινητοποιήσεις στη Euromedica
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Εκδήλωση πραγματοποίησε η
ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας το περασμένο Σάβ-

βατο 20/6. Στο πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν ο Τάκης Ζώ-
τος, δικηγόρος, που μας έδωσε μια ολοκληρωμένη εικόνα
για τη μάχη που έχει να δώσει η πολιτική αγωγή του αντι-
φασιστικού κινήματος μέσα και έξω από τα δικαστήρια, η
Ραμπάπ Χασάν, από την Αιγυπτιακή κοινότητα, που ανέδει-
ξε την μάχη για την “Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά”, και τέ-
λος ο Πέτρος Κωνσταντίνου, που τόνισε πως το κίνημα θα
είναι αυτό που θα βάλει για πάντα τους νεοναζί δολοφό-
νους της Χρυσής Αυγής στη φυλακή.

Ύστερα ακολούθησε μία πολύ ζωντανή συζήτηση. Ο Δη-
μήτρης, εργαζόμενος στα ΕΛΤΑ, τόνισε τη μάχη ενάντια
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και την άθλια κατάσταση
που επικρατεί στην Πάτρα, με τους μετανάστες να κοι-
μούνται σε ετοιμόρροπα και βρώμικα κτίρια. Ο Νίκος, από
την Κίνηση Υπεράσπισης Προσφύγων και Μεταναστών,
έβαλε το πώς μπορούμε να κινηθούμε σε τοπικό επίπεδο
και πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε στην Πάτρα χώρους
για τους μετανάστες αφού υπάρχουν τόσα κτίρια στη δι-
καιοδοσία του δήμου ανεκμετάλλευτα. Το λόγο πήρε και ο
Άρης, καθηγητής, δίνοντάς μας ζωντανά παραδείγματα
του τι σημαίνει να δίνεις τη μάχη στα σχολεία που είχε βά-
λει πόδι η Χρυσή Αυγή και τελικά να κερδίζεις, αλλά και
υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται να συνδέουμε συνέχεια τη
μάχη ενάντια στο φασισμό με τη μάχη ενάντια στο σύστη-
μα. Επίσης το λόγο πήρε και η Ντίνα από το ΜΕΤΑ τονίζον-
τας ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής πρέπει να γίνει ζήτημα
όλης της εργατικής τάξης, των σωματείων και των συνδι-
κάτων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο δρόμο.

Ιουλία, φοιτήτρια στη ΣΔΟ

Αντιφασιστική εκδήλωση με συμμετοχή
πάνω από 100 ατόμων έγινε στο Νέο Ηρά-
κλειο, στο θεατράκι της πλατείας, την Πέμ-
πτη 18/6.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Κώστας Παπαδάκης, εκ μέρους της
Πολιτικής Αγωγής του Αντιφασιστικού Κινήματος στη δίκη της
ΧΑ. Έκανε ιδιαίτερα εκτενή αναφορά στο ιστορικό της δίκης,
εστιάζοντας κυρίως στα δικονομικά τερτίπια των φασιστών για
να εξαιρέσουν την παράσταση της πολιτικής αγωγής από την
εκδίκαση της υπόθεσης.

Επόμενος ήταν ο Δ. Ταβουλάρης, δημοτικός σύμβουλος με
τη Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο. Με μια ιστορική ανάδρο-
μη στο φαινόμενο του φασισμού, εστίασε περισσότερο στο
πολιτικό περιεχόμενο του φασιστικού κινήματος και τους στό-
χους που αυτό έχει, το χτύπημα, δηλαδή των αγωνιστών του
εργατικού κινήματος ενώ τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία των αν-

τιφασιστικών κινητοποιήσεων στη γειτονιά,
που είχαν σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο των
γραφείων βορείων προαστίων της ΧΑ, ανα-

δεικνύοντας έτσι τη σημασία του αντιφασιστικού κινήματος
στους δρόμους και όχι μόνο στις δικαστικές αίθουσες.

Συγκινητική ήταν και η ομιλία του αντιφασίστα μετανάστη
Αβαίς Μουχάμαντ, που υπογράμμισε τη σημασία της αλληλεγ-
γύης και του κοινού αγώνα ανάμεσα σε ντόπιους και μετανά-
στες. Τελευταίος μίλησε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος στά-
θηκε ιδιαίτερα στο νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια στα παιδιά των
μεταναστών και στις παλινωδίες της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Τη συζήτηση συντόνισε η αγωνίστρια Βάσω Καραΐνδρου, η
οποία πήρε το λόγο όπως και αρκετοί από τους συμμετέχοντες
συμβάλλοντας στην ανάδειξη των διαφορετικών πτυχών του αν-
τιφασιστικού αγώνα.

Κωνσταντίνα Πετράκη

Ω
ς “αλυσίδα με αδιάκοπη σειρά”
χαρακτήρισαν τη σχέση των με-
λών με την εγκληματική οργάνω-

ση Χρυσή Αυγή οι συνήγοροι της οικογέ-
νειας του Παύλου Φύσσα στη δικάσιμο
της 22/6.

“Έχουμε μπροστά μας το δράστη της
δολοφονίας, αλλά στο χρονικό διάστημα
που πέρασε αναδείχτηκαν πολλά νέα
στοιχεία” είπε ο Γ. Μαραγκός, εκ μέρους
του πατέρα του Παύλου Φύσσα Πανα-
γιώτη. “Χωρίς την εξέταση του αποδει-
κτικού υλικού, δεν μπορείτε να αποβάλε-
τε την Πολιτική Αγωγή για οποιοδήποτε
αδίκημα. Στη δικογραφία υπάρχει έγγρα-
φο που αναπαριστά όλα τα τηλεφωνήμα-
τα εκείνης της ημέρας. Το αποδεικτικό
υλικό δεν ευνοεί τον οποιοδήποτε να πει
ότι δεν υπάρχει πολιτική αγωγή”.

Συνεχίζοντας ο Α. Τζέλλης αναφέρθη-
κε στην εισαγγελική πρόταση που δίνει
τη δυνατότητα της παράστασης πολιτι-
κής αγωγής και για την κατηγορία της
ένταξης σε εγκληματική οργάνωση για
όσους κατηγορούμενους βαρύνονται με
κάποια από τις εγκληματικές πράξεις.
“Με αυτή την πρόταση συντασσόμαστε”,
είπε, αλλά ζήτησε να επεκταθεί σε όλους
τους κατηγορούμενους. “Υπάρχει ο αι-
τιώδης σύνδεσμος”, εξήγησε, “και αυτός

είναι ότι αν δεν υπήρχε η εγκληματική
οργάνωση, δε θα υπήρχε και η παράνο-
μη πράξη. Και οι 18 που σχετίζονται με
τη δολοφονία Φύσσα αναφέρεται στο
βούλευμα ότι είχαν λάβει εντολή από κά-
ποιον από τους διευθύνοντες την εγκλη-
ματική οργάνωση”. Και αναρωτήθηκε:
“Εμείς θα μπορέσουμε να ρωτήσουμε
ποτέ για το περιεχόμενο των μηνυμάτων
που ανταλλάχτηκαν πριν και μετά τη δο-
λοφονία Φύσσα;”

Εντολές

“Αν δεν υπήρχε η εγκληματική οργάνω-
ση δε θα είχε συντελεστεί η δολοφονία και
τα άλλα εγκλήματα” επανέλαβε η Β. Κου-
γιάτσου, δικηγόρος της μητέρας του Παύ-
λου Φύσσα, Μάγδα. “Οι κατηγορούμενοι
ενεργούσαν δεχόμενοι εντολές τις οποίες
εκτελούσαν” συμπλήρωσε και απαίτησε
“να γίνει δεκτή η παράσταση πολιτικής
αγωγής για να διερευνηθεί η αλήθεια”.

Απαντώντας στο επιχείρημα των συνη-
γόρων των χρυσαυγιτών ότι “δεν γνώρι-
ζαν” όλοι οι κατηγορούμενοι για τις συγ-

κεκριμένες πράξεις, οι Χ. Παπαδοπούλου,
Ε. Τομπαζόγλου και Χ. Πιτσιώλη, δικηγό-
ροι της αδελφής του Παύλου Φύσσα Ει-
ρήνης είπαν: “Δεν απαιτείται να ξέρουν
αν και πότε θα τελεστεί μια πράξη. Η
βούληση του κάθε μέλους υποτάσσεται
στη βούληση του διευθύνοντος. Ο δόλος
υπήρχε τη στιγμή της ένταξης στην οργά-
νωση”. “Να δοθεί εξήγηση για τα μηνύμα-
τα πριν και μετά τη δολοφονία Φύσσα,
αληθοφανής για νοήμονες ανθρώπους
και με σεβασμό στο παιδί που έχασε τη
ζωή του”. “Οι κατηγορούμενοι δε συνέ-
πραξαν τυχαία το Ρουπακιά, αλλά με σύν-
δεσμο, ενταγμένοι στην εγκληματική ορ-
γάνωση. Ήταν άγνωστοι μεταξύ τους;
Όχι, ήταν όλοι μέλη που είχαν τη στήριξη
της οργάνωσης. Ο Ρουπακιάς δεν έδρα-
σε μόνος του, αλλά με συντονισμό δρά-
σης, με αλληποϋποστήριξη. Ήταν όλοι
συνεργοί, συμμέτοχοι στη δολοφονία. Οι
κατηγορούμενοι έλαβαν εντολή, έγκριση,
παρότρυνση. Βοήθησαν, έχουν αποδεχτεί
τις πράξεις, δεν έκαναν τίποτα για να τις
αποτρέψουν”.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6, πλατεία Γαρδένιας, 7μμ
Ομιλητές: Θ. Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, 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, δημοτική
σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, Μ. Μανουσιάδης, δημοτικός σύμβουλος Κερατσινίου,
Σ. Καλλώνης, πρόεδρος συλλόγου δασκάλων Κερατσινίου, Mc Yinka, Αχμέτ, Αι-
γύπτιοι Ψαράδες

ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, πλατεία Αγίου Λαζάρου, 7μμ
Ομιλητές: Κ. Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, Λ. 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 Αρχιτεκτονικής, Λορέτα Μακόλεϋ, Ένωση Αφρικανών Γυ-
ναικών, Ν. Γκαρανέ, Γ ΕΛΜΕ, Σεκ Χαντίμ, Κοινότητα Σενεγάλης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, πλ. Δημαρχείου, 7μμ
Ομιλητές: Θ. Καμπαγιάννης, δικηγόρος, πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Χ. Κωνσταντακόπουλος, Μηδενική 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,
εκπαιδευτικός, 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, Κοινότητα Μπαγκλαντές,Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

EKΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΕΡΦΑ

Συγκλόνισαν το Συνέδριο της ΔΟΕ οι μικροί μαθητές, παιδιά μεταναστών, με την παρέμβασή τους για να εγκριθεί ψήφισμα υπέρ της Ιθαγένειας σε
όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς. Περισσότερα για το Συνέδριο στη σελίδα 6. Για την παρέμβαση των μικρών διαδηλωτών στη Βουλή, σελίδα 20.

«Αλυσίδα αδιάκοπη»
η εγκληματική οργάνωση ΧΑ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ
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Ε
κ μέρους των Αιγύπτιων αλιεργατών Αμ-
πουζίντ Εμπάρακ και Αχμέντ Αμπού Χα-
μέντ τοποθετήθηκαν οι Δημήτρης Ζώ-

τος, Θανάσης Καμπαγιάννης, Κώστας Παπα-
δάκης και Κώστας Σκαρμέας.

“Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο στάδιο της δί-
κης γιατί κρίνεται αν θα ρωτάμε όχι μόνο όσους
διέπραξαν τα εγκλήματα αλλά και όλους όσους
συμμετείχαν σε μια νεοναζιστική οργάνωση που
σε βάθος χρόνου ετοίμασε, σχεδίασε και εκτέ-
λεσε τα εγκλήματα” ξεκίνησε την τοποθέτησή
του ο Δ. Ζώτος. “Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής
αρνείται κάθε σχέση με τις εγκληματικές πρά-
ξεις και με αυτή την έννοια οι ενστάσεις των
συνηγόρων υπεράσπισης ήταν αναμενόμενες.
Ούτε οι ίδιοι όμως δεν έχουν μία ενιαία στάση.

Μία πρώτη κατηγορία είναι όσοι αποδέχονται
πλήρως την παράσταση της πολιτικής αγωγής,
γιατί παραδέχονται πως ό,τι έκαναν το έκαναν
στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Μία
δεύτερη κατηγορία στην οποία βρίσκονται ο
Λαγός, ο Κούζηλος, ο Παναγιώταρος, είναι όσοι
λένε ναι, είναι δυνατή η παράσταση της πολιτι-
κής αγωγής αλλά μόνο γι’ αυτούς που κατηγο-
ρούνται και για κάποια εγκληματική πράξη. Μία
τρίτη κατηγορία είναι οι κατηγορούμενοι που
έχουν και συμμετοχή και πράξη, αποδέχονται
το βούλευμα και άρα και την πολιτική αγωγή.
Και μία τέταρτη κατηγορία στην οποία είναι και
ο Μιχαλολιάκος, λέει όχι, για κανέναν δεν μπο-
ρεί να υπάρξει παράσταση πολιτικής αγωγής

στην κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης”.
“Ο δράστης δεν είναι τα μέλη ξεχωριστά, ο
δράστης είναι η Χρυσή Αυγή” κατέληξε.

Στο επιχείρημα των συνηγόρων των χρυσαυ-
γιτών ότι “το 187 του ΠΚ είναι άρθρο δημόσι-
ου συμφέροντος και δε μπορεί ο καθένας να
έρχεται να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγω-
γής”, απάντησε με τη σειρά του ο Θ. Καμπα-
γιάννης. “Το βούλευμα έχει συγκεκριμενοποι-
ήσει τον κύκλο των εχθρών της οργάνωσης,
των δυνάμει στόχων, των ανθρώπων που κιν-
δύνευαν εξαιτίας της ύπαρξης της οργάνω-
σης. Αναφέρει συγκεκριμένα: 'Η εγκληματική
δράση της ΧΑ... είχε σκοπό την αντιμετώπιση
δια της βίας των αλλοδαπών, των αντιφρο-
νούντων, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί
ιδεολογικοί αντίπαλοι'. Ποιοί έρχονται να δη-
λώσουν σήμερα πολιτική αγωγή; Δεν έρχεται ο
κάθε αλλοδαπός, αλλά ο Αμπουζίντ Εμπάρακ
και ο Αχμέντ Αμπού Χαμέντ που υπήρξαν θύ-
ματα επίθεσης μέσα στο σπίτι τους από ομάδα
μελών της ΧΑ. Μάλιστα η επίθεση προαναγ-
γέλθηκε από τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής
και κατηγορούμενο για διεύθυνση εγκληματι-

κής οργάνωσης Λαγό, τα μέλη φορούσαν
μπλούζες της ΧΑ, ο ένας κατηγορούμενος ο
Πανταζής περιγράφεται ως 'πυρηνάρχης'.

Θύματα
Παρομοίως και κατ' αναλογία, δεν έρχεται ο

κάθε ιδεολογικός αντίπαλος, αλλά τα μέλη του
ΠΑΜΕ, που υπήρξαν θύματα επίθεσης με βά-
ση την πολιτική τους ιδιοτητα, με επικεφαλής
του 'τάγματος εφόδου' ξανά τον Πανταζή. Δεν
έρχεται, τέλος, ο κάθε θεωρούμενος ως αντι-
φρονών, αλλά έρχεται η οικογένεια αυτού που
στοχοποιήθηκε ως τέτοιος και δολοφονήθηκε
από τάγμα εφόδου της ΧΑ το βράδυ της 17ης
Σεπτέμβρη. Έρχονται δηλαδή θύματα εγκλη-
ματικών πράξεων που τελέστηκαν κατά τη
δράση της εγκληματικής οργάνωσης”.

Και συνέχισε “Στο παραπεμπτικό βούλευμα
περιγράφεται η δομή μίας εγκληματικής οργά-
νωσης με απόλυτο αρχηγό τον κατηγορούμενο,
Νίκο Μιχαλολιάκο. Υπάρχει ρητή αναφορά στους
διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση. Η
υπόθεση, με θύματα τους Αιγύπτιους ψαράδες,
συνεκδικάζεται με την υπόθεση της εγκληματι-

κής οργάνωσης, η οποία δρούσε επί δεκαετίες
ανενόχλητη. Αν η υπόθεση των εντολέων μου δι-
καζόταν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, στο
εδώλιο θα έπρεπε να καθίσουν και οι ηθικοί αυ-
τουργοί. Σε αυτήν τη δίκη οι εντολείς μου θα εί-
χαν περισσότερα δικαιώματα από τη σημερινή.
Κινδυνεύουν έτσι οι εντολείς μου να μετατρα-
πούν σε πολιτικώς ενάγοντες Β' κατηγορίας οι
οποίοι δεν μπορούν να ζητήσουν δικαιοσύνη από
τους ηθικούς αυτουργούς της υπόθεσης”.

Το θέμα της αίθουσας της δίκης επανέφερε
ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο Κ. Παπαδά-
κης λέγοντας ότι “είμαστε τρεις μήνες από τον
Σεπτέμβριο και τη νέα αίθουσα που έχει υπο-
σχεθεί ο υπουργός δεν την βλέπουμε ούτε στα
χαρτιά, ούτε στα μπετά. Δεν ξέρουμε καν πού
είναι”. Και συνέχισε αναδεικνύοντας τι θα ση-
μαίνει η αποβολή της πολιτικής αγωγής, αν γί-
νει δεκτή η εισαγγελική πρόταση και δεν επε-
κταθεί σε όλους τους κατηγορούμενους. “Σα-
ράντα ένας κατηγορούμενοι θα δικαστούν χω-
ρίς πολιτική αγωγή”, είπε, ξεδιπλώνοντας τα
επιχειρήματά του πάνω στην ανάγκη να γίνει
συνολικά δεκτή η παράσταση της πολιτικής
αγωγής και καταλήγοντας “Απαιτούμε δίκαιη
δίκη για τα θύματα”.

“Η διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης
είναι παρούσα παντού, αυτή οργανώνει τις επι-
θέσεις. Νομικό κώλυμα να δεχτείτε την πολιτι-
κή αγωγή και για την εγκληματική οργάνωση
δεν υπάρχει”, συμπλήρωσε ο Κ. Σκαρμέας.

Μ
άχη για το δικαίωμά τους να
παραστούν ως πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χρυσής

Αυγής, για όλες τις κατηγορίες και
σε βάρος όλων των κατηγορούμε-
νων, ανάμεσά τους και της ηγετικής
ομάδας, δίνουν τα θύματα της ναζι-
στικής συμμορίας. Αυτή ήταν η ου-
σία της έβδομης συνεδρίασης του
δικαστηρίου, τη Δευτέρα 22 Ιούνη.

Πρόκειται για μία από τις πιο κρί-
σιμες διαδικασίες. Οι συνήγοροι των
χρυσαυγιτών επιχειρούν να περιορί-
σουν την πολιτική αγωγή στις κατη-
γορίες των εγκληματικών πράξεων
(δολοφονία και απόπειρες δολοφο-
νίας) για τις οποίες κατηγορούμενοι
είναι πυρηνάρχες και μέλη των ταγ-
μάτων εφόδου και να την αποβάλ-
λουν από τις κατηγορίες της έντα-
ξης και διεύθυνσης εγκληματικής
οργάνωσης (άρθρο 187 του Ποινι-
κού Κώδικα) για τις οποίες κάθονται
στο εδώλιο όλοι οι κατηγορούμενοι
αλλά και η ηγεσία της Χρυσής Αυ-
γής. Πίσω από τις νομικές διατάξεις
με τις οποίες το δικαιολογούν, ο
πραγματικός τους στόχος είναι να
εμποδίσουν την πολιτική αγωγή να
αποδείξει ότι οι δολοφονικές επιθέ-
σεις δεν ήταν πρωτοβουλία κάποιων
ατόμων αλλά σχεδιάστηκαν και εκτε-
λέστηκαν από τα τάγματα εφόδου
στο πλαίσιο της εγκληματικής οργά-
νωσης Χρυσή Αυγή, την οποία καθο-
δηγούσε η ηγεσία, ο Μιχαλολιάκος,

ο Κασιδιάρης, ο Λαγός κλπ.
Η απόφαση του δικαστηρίου πάνω

στο θέμα θα παίξει καθοριστικό ρόλο
στην εξέλιξη της δίκης. Η εισαγγελι-
κή πρόταση ανοίγει το δρόμο στην
παράσταση της πολιτικής αγωγής
και για την κατηγορία της εγκληματι-
κής οργάνωσης, μόνο όμως για τους
κατηγορούμενους που βαρύνονται
και με κάποια από τις εγκληματικές
πράξεις. Αυτό αφήνει έξω δεκάδες
άλλους κατηγορούμενους και βέβαια
την ηγεσία της Χρυσής Αυγής.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, οι
δικηγόροι της πολιτικής αγωγής
απάντησαν με τεκμηριωμένα και αδιά-
σειστα επιχειρήματα στις ενστάσεις
των συνηγόρων των χρυσαυγιτών και
επέμειναν την επέκταση της εισαγγε-
λικής πρότασης σε όλους τους κατη-
γορούμενους. Αυτό εξόργιζε τους συ-
νηγόρους των χρυσαυγιτών, που διέ-
κοπταν κάθε φορά που γινόταν ανα-
φορά στους πραγματικούς λόγους
για τους οποίους θέλουν την αποβο-
λή της πολιτικής αγωγής, δηλαδή

στην αποκάλυψη της σχέσης της εγ-
κληματικής οργάνωσης, της δομής,
της ιεραρχίας και των σκοπών της, με
τα μέλη των ταγμάτων εφόδου και τις
εγκληματικές πράξεις.

Πρώτοι πήραν το λόγο οι δικηγό-
ροι της οικογένειας του Παύλου Φύσ-
σα, ακολούθησαν οι δικηγόροι των
Αιγύπτιων αλιεργατών (βλέπε διπλα-
νά κείμενα) και τέλος οι δικηγόροι
των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. “Δεν
μπορούν οι ερωτήσεις μας να περιο-
ριστούν σε τρία-τέσσερα άτομα” εί-

παν οι Θ. Θεοδωρόπουλος και Τ. Σα-
πουντζάκης δικηγόροι των συνδικαλι-
στών του ΠΑΜΕ, αναφέροντας την ιε-
ραρχική δομή της οργάνωσης αλλά
και τον οργανωμένο τρόπο με τον
οποίο λειτουργούσε. “Είναι αδύνατο
να αποσυνδέσει κανείς την επίθεση
στους συνδικαλιστές στο Πέραμα
από την εγκληματική οργάνωση” συ-
νέχισαν, καταλήγοντας ότι “είναι νο-
μικίστικος ο ισχυρισμός ότι δε μπο-
ρούμε να παρασταθούμε ως πολιτική
αγωγή στην κατηγορία της εγκλημα-
τικής οργάνωσης. Πρέπει να γίνει δε-
κτή η παράσταση, γιατί το αντίθετο
προκαλεί. Δε συνάδει με το κοινό πε-
ρί δικαίου αίσθημα”.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την
Πέμπτη 25 Ιούνη στις 9πμ με την
ολοκλήρωση των τοποθετήσεων
όσων δικηγόρων εκ μέρους του ΠΑ-
ΜΕ δεν πρόλαβαν να πάρουν το λό-
γο τη Δευτέρα. Θα ακολουθήσουν οι
συνήγοροι των χρυσαυγιτών και
αμέσως μετά θα αποφασίσει η έδρα
του δικαστηρίου.

Παρά την καταρρακτώδη βροχή,
τη Δευτέρα το πρωί, δεκάδες αντι-
φασίστες και αντιφασίστριες ανατα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΚΕΕΡ-
ΦΑ για συγκέντρωση έξω από τις
γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού
όπου διεξάγεται η δίκη. Νέο κάλε-
σμα υπάρχει και για τις 9πμ την Πέμ-
πτη 25 Ιούνη.

Λένα Βερδέ

Η μάχη της Πολιτικής ΑγωγήςΔίκη Χ.Α.

“Ο δράστης είναι 
η Χρυσή Αυγή”

Από τη συγκέντρωση στον Κορυδαλλό στις 20 Απρίλη, πρώτη μέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής.



Σε μερικές μέρες συμπληρώνονται

50 χρόνια από τα γεγονότα του Ιου-

λίου του 1965 που από πολλούς θε-

ωρούνται ως ο ελληνικός Μάης του

’68, τι έχεις να πεις για τον χαρακτή-

ρα εκείνων των γεγονότων;

Τα ιουλιανά ήταν κορυφαία στιγμή
ταξικής πάλης της νεότερης ιστο-
ρίας, από την άποψη ότι εμφανίστη-
κε εκ νέου το μαζικό υποκείμενο. Η
εργατική τάξη έθεσε σε κρίση το γε-
νικότερο σύστημα πολιτικών σχέσε-
ων της εποχής και αποδυνάμωσε
όλους τους μηχανισμούς της αστι-
κής πολιτικής εξουσίας, τότε «η
εξουσία κυλούσε στα πεζοδρόμια». 

Είχαμε διαδοχικές κινητοποιήσεις,
σχεδόν κάθε μέρα μαζικές συγκεν-
τρώσεις γέμιζαν τους δρόμους και
τις πλατείες. Ταυτόχρονα, απεργίες
απλώθηκαν σε όλους τους μαζικούς
χώρους συνδυασμένες με φοιτητικές
κινητοποιήσεις. Στις 27/7 είχαμε την
πρώτη μεγάλη πολιτική απεργία με-
τά από εκείνη του Δεκέμβρη του
1944. Η απεργία γνώρισε μεγάλη
επιτυχία και έθεσε ως στόχο την αλ-
λαγή του πολιτειακού καθεστώτος.
Μια τέτοια αλλαγή θα σήμαινε ότι θα
κατέρρεε συνολικά το σύστημα των
υπαρχόντων πολιτικών σχέσεων και
δομών, που στηριζόταν στο παλάτι,
την αμερικανοκρατία και τον μετεμ-
φυλιακό αστικό κοινοβουλευτισμό. 

Από αυτή τη σκοπιά, μπορούμε να
πούμε ότι δεν ευσταθεί η επιφύλαξη
που διατυπώνουν κάποιοι ότι το κίνη-
μα τότε κινήθηκε απλά στην κατεύ-
θυνση επιφανειακής διόρθωσης του
πολιτικού συστήματος στο πλαίσιο
κάποιου αντιδεξιού μετώπου. Τα Ιου-
λιανά έδωσαν τη δυνατότητα να αμ-
φισβητηθεί εκ βάθρων ολόκληρο το
πολιτικό σύστημα ακόμα και αν η
αιχμή ήταν μόνο η εκδίωξη του βασι-
λιά.

Το κίνημα είχε φτάσει σε τέτοιο
σημείο που οι κατασταλτικές δυνά-
μεις δεν μπορούσαν να απαντήσουν,
η αστυνομία και ο στρατός σε πολ-
λές περιπτώσεις είχαν εξαφανιστεί
από τους δρόμους ή δεν είχαν το πε-
ριθώριο να κινηθούν, είχαν χάσει τη
μάχη του δρόμου. 

Αν η αριστερά είχε υιοθετήσει ως
αίτημα την επιθυμία του λαού για
έξωση του βασιλιά, η πίεση του κινή-
ματος ήταν αρκετή ώστε να αναγκά-
σει τους βουλευτές να αποφασίσουν
τη διενέργεια δημοψηφίσματος μέ-
χρι τα τέλη της χρονιάς. Είχαμε φτά-
σει στη φάση που οι μάζες στους
δρόμους καθόριζαν το συσχετισμό

μέσα στη Βουλή. 
Το πιο συμβολικό παράδειγμα αυ-

τής της πραγματικότητας ήταν η πε-
ριβόητη «κάθοδος» του Παπανδρέου
από το Καστρί προς στα γραφεία
της ΕΚ στις 19/7, μετά την παραίτη-
ση του. Σε όλο το μήκος της Λ. Κηφι-
σίας είχε παραταχθεί κόσμος και τον
περίμενε. Κάποια στιγμή το πλήθος
ήταν τόσο μεγάλο και πυκνό που η
λιμουζίνα ακινητοποιήθηκε. Τότε οι
συγκεντρωμένοι, που αποτελούνταν
κυρίως από νεολαίους της ΕΔΑ και
της ΕΚ, σήκωσαν τον Παπανδρέου
μαζί με το αυτοκίνητο στα χέρια και
το κουβάλησαν στους ώμους τους.
Ήταν η πιο τρανή απόδειξη για το
ότι οι μάζες καθόριζαν τους πολιτι-
κούς και όχι το αντίστροφο, ήταν κυ-
ριολεκτικά το κίνημα που έσπρωχνε
τον Παπανδρέου.

Το γεγονός ότι δεν υπήρχε οικονο-
μική κρίση με τυπικούς όρους δεν
πρέπει να μας εμποδίσει, όπως εμ-
πόδισε την αριστερά τότε, να αντιλη-
φθούμε τη δυναμική των γεγονότων.
Μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια
πραγματική επαναστατική κατάστα-
ση με λενινιστικούς όρους. 

Θα μπορούσε το κίνημα τότε να πετύ-

χει και να φτάσει μέχρι την ανατροπή;

Αν η αριστερά δεν είχε παραλύσει
και είχε αγκαλιάσει το αίσθημα του
κόσμου και είχε θέσει το αίτημα για
εκδίωξη του βασιλιά, το πιθανότερο
είναι ότι θα είχε κερδηθεί. Αυτή η νί-
κη θα άνοιγε το δρόμο για την ικανο-
ποίηση πολλών ακόμη αιτημάτων, θα
μπορούσε να παρασύρει τα πάντα.
Αυτό φοβήθηκε ο βασιλιάς και για
τον ίδιο φόβο οργανώθηκε και το
πραξικόπημα δυο χρόνια αργότερα.
Η αδυναμία της αριστεράς να δώσει
ανατρεπτική προοπτική ήταν αυτή
που εξασφάλισε στους στρατηγούς
και τους συνταγματάρχες το χρόνο
για να οργανώσουν τα πραξικοπήμα-
τα τους.

Είπες ότι δεν υπήρχε οικονομική κρί-

ση, ποιες όμως ήταν οι συνθήκες που
επικρατούσαν στην οικονομία τότε;

Οι επίσημοι δείκτες στους οποίους
οι αναλυτές της εποχής εστίαζαν
έδειχναν μια υγιή οικονομία σε ανά-
πτυξη. Ορισμένοι κλάδοι μάλιστα,
όπως η οικοδομή, η μεταλλουργία, η
τσιμεντοβιομηχανία και η χημική βιο-
μηχανία, βρίσκονταν σε πραγματική
άνθηση.

Πολλές φορές οι δείκτες αυτοί

μπορούν να είναι παραπλανητικοί σε
σχέση με την πραγματικότητα. Από
τη μία μεριά εμφανιζόταν ανάπτυξη,
αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχαν
μόνο προβλήματα. Όταν μιλάμε για
την άλλη πλευρά εννοούμε τον κό-
σμο της εργασίας, ο οποίος βρισκό-
ταν σε εκτεταμένη κρίση. Το εργα-
σιακό καθεστώς ήταν αβάσταχτο, οι
μισθοί ήταν καθηλωμένοι, η ανεργία
πολύ υψηλή, τα πιστοποιητικά κοινω-
νικών φρονημάτων δυσκόλευαν ακό-
μα περισσότερο την κατάσταση και ο
κόσμος στρεφόταν μαζικά στη μετα-
νάστευση. Ενδεικτικά, από το 1961
μέχρι το 1965 μετανάστευσαν πάνω
από 700.000 άνθρωποι, κυρίως από
αγροτικές περιοχές και εργατικές
γειτονιές της Αθήνας προς τη Γερ-
μανία.

Τα δημόσια οικονομικά βρίσκονταν
και τότε, όπως και τώρα,  σε κρίση,
το κράτος δυσκολευόταν να πληρώ-
σει τους ομολογιούχους των παλαι-
ότερων δανείων. Το 1958-1959 ο
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής είχε καταφύγει σε δανεισμό
από τη Γερμανία, δίνοντας παράλλη-
λα επενδυτικές ευκαιρίες στο γερμα-
νικό κεφάλαιο ώστε να έρθει στην
Ελλάδα. Τα δάνεια αυτά ήταν σχετι-

κά βραχυχρόνια και έπρεπε να ξε-
πληρωθούν το 1964-1965, ενώ τα
χρήματα είχαν κατευθυνθεί σε έργα
βιτρίνας. Ίσως το πιο χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα ήταν οι κυλιόμενες
σκάλες στην πλατεία Ομόνοιας, οι
οποίες λειτουργούσαν σαν τουριστι-
κό αξιοθέατο της εποχής. Είναι πα-
ραπάνω από προφανές ότι τέτοιου
τύπου δημόσιες δαπάνες δεν θα
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το
θέμα της ανεργίας.

Αναφέρθηκες στις αδυναμίες της αρι-

στεράς της εποχής, ποιες ήταν οι κυ-

ριότερες και με ποιον τρόπο επηρέα-

σαν τη στάση της απέναντι στις εξελί-

ξεις;

Οι αδυναμίες της αριστεράς δεν
επηρέασαν απλά τις εξελίξεις, ήταν
καθοριστικές για την έκβαση των γε-
γονότων.

Βασικό πρόβλημα ήταν ο οικονομι-
σμός που χαρακτήριζε την αντίληψη
της ηγεσίας της εποχής. Οικονομι-
σμός είναι να προσπαθείς να εξηγή-
σεις ένα συνολικό ιστορικό φαινόμε-
νο επί των οικονομικών του προδια-
γραφών μόνο. Η ΕΔΑ πίστευε ότι,
ακριβώς επειδή δεν υπήρχε οικονο-

μική κρίση, με βάση τους δείκτες,
δεν θα μπορούσε ο κόσμος να ριζο-
σπαστικοποιηθεί επαρκώς. Η αντίλη-
ψη αυτή στάθηκε εμπόδιο στην προ-
σπάθειας της να κατανοήσει και να
υποστηρίξει το κίνημα με τον τρόπο
που έπρεπε.

Σημαντικός παράγοντας ήταν και η
γραμμή του ΚΚΣΕ που επηρέαζε την
στάση της ΕΔΑ. Τότε ήταν η εποχή
του Νικήτα Χρουστσόφ, ο οποίος κι-
νούνταν στη λογική του ξεπεράσμα-
τος των αντιθέσεων μεταξύ Ανατο-
λής και Δύσης μέσω της ειρηνικής
διευθέτησης. Η στάση αυτή είχε με-
ταφερθεί μέσω του ΚΚΕ στην ΕΔΑ,
και η λογική της ειρηνικής διευθέτη-
σης είχε γίνει μπούσουλας για την
εσωτερική πολιτική της αριστεράς,
οδηγώντας σε άμβλυνση των αιχμών
της.

Στην ΕΔΑ επικρατούσε κλίμα ηττο-
πάθειας και ένας σχεδόν παθολογι-
κός φόβος σε σχέση με το ενδεχομέ-
νο πραξικοπήματος. Ταυτόχρονα,
υπήρχε μια ροπή προς τον λεγκαλι-
σμό, δηλαδή την άσκηση πολιτικής
εντός του πλαισίου των θεσμών.
Προσπαθούσε δηλαδή να ασκήσει
πολιτική μέχρι εκεί που το σύστημα
ήταν πρόθυμο να την ανεχτεί. Το χα-
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ρακτηριστικό αυτό εμπόδισε την ΕΔΑ να θέ-
σει τα ανατρεπτικά εκείνα αιτήματα που θα
ήταν σε θέση να κινητοποιήσουν τις μάζες.

Σημαντική αδυναμία ήταν και η αμηχανία
να παρέμβει σε πολιτικό κίνημα. Το κίνημα
στους δρόμους κατά τη διάρκεια των Ιουλια-
νών δεν ήταν παραδοσιακό, υπό την έννοια
ότι δεν ήταν εργατικό κίνημα αλλά πολιτικό
κίνημα, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο για
την εποχή. Η αριστερά της εποχής δεν ήξε-
ρε πώς να το αντιμετωπίσει αυτό, το γεγο-
νός ότι στις διαδηλώσεις συμμετείχαν, πέρα
από εργάτες, φοιτητές και μικροαστοί οδη-
γούσε πολλές φορές την αριστερά στο να
τις υποτιμήσει. Πολιτικό κίνημα σημαίνει δύο
πράγματα, πρώτον μάζες, οι οποίες αποτε-
λούν σύνθετα κοινωνικά υποκείμενα, αποτε-
λούνται δηλαδή από ανθρώπους που προέρ-
χονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώμα-
τα. Δεύτερο στοιχείο, που χωρίς αυτό δεν
μπορείς να έχεις ουσιαστική παρέμβαση στο
μαζικό κίνημα, είναι οι πολιτικοί στόχοι. Οι
στόχοι αυτοί, με τη μορφή συμπυκνωμένου
αιτήματος, μπορούν να παίξουν το ρόλο του
συμβόλου για τον κόσμο. Εκείνη την εποχή ο
στόχος που έπρεπε να βάλει η αριστερά, και
δεδομένων των συνθηκών θα ήταν «επανα-
στατικό» αίτημα, ήταν ξεκάθαρα η εκδίωξη
του βασιλιά. 

Η ΕΔΑ δεν μπορούσε και δεν έθεσε ποτέ
σαν αίτημα την κατάργηση της βασιλείας,

καθυστέρησε να πάρει θέση, και όταν τελικά
πήρε θέση, τον Σεπτέμβρη, μετά την ολομέ-
λεια του ΚΚΕ, το κίνημα είχε αρχίσει να απο-
δυναμώνεται. Σαν να μην έφτανε που άργη-
σε να πάρει θέση, όταν τελικά την πήρε ήταν
και εντελώς λάθος! Αν έπρεπε να τη συνοψί-
σουμε σε δυο γραμμές, θα λέγαμε ότι ήταν:
«Μπορούμε να έρθουμε σε συνεννόηση με
τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της χώ-
ρας, να μην θέσουμε πολιτειακό θέμα,
απλώς να θέσουμε θέμα περιορισμού του
βασιλιά στα συνταγματικά του καθήκοντα».
Σε πολλές περιπτώσεις η συνεννόηση αυτή
εκτεινόταν μέχρι και σε εκσυγχρονιστές μο-
ναρχικούς. Η θέση αυτή διέλυσε όπως ήταν
φυσικό την επαναστατική διάθεση των μα-
ζών και τελικά επήλθε η κάμψη του κινήμα-
τος. Στο τέλος σχηματίστηκε η κυβέρνηση
Στεφανόπουλου και η κατάσταση εκτονώθη-
κε πλήρως.

Τέλος, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αδυ-
ναμία της ΕΔΑ να αντιληφθεί και να αξιοποι-
ήσει τις αντιφάσεις της Ένωσης Κέντρου, η
αντιμετώπιση ήταν σαν ο Παπανδρέου να
την έλεγχε απόλυτα. Αντίθετα, η συμμετοχή
του κόσμου και τα γεγονότα απέδειξαν ότι,
από ένα σημείο και μετά, δεν είχε απολύτως
κανέναν έλεγχο πάνω στον κόσμο. Τα ρήγ-
ματα στο εσωτερικό της ΕΚ ήταν πολύ βα-
θιά, και μαζικά κόσμος έφτανε να αποδε-
σμεύεται πολιτικά από τον έλεγχο της ηγε-
σίας.

Υπήρξαν διεθνείς εξελίξεις που επέδρασαν
στην κατάσταση της αριστεράς εκείνη την

εποχή; 

Βεβαίως, πρόκειται για την εποχή που η
αριστερά επηρεάζεται και από τις αντιθέσεις
ανάμεσα στην Κίνα και τη Σοβιετική Ένωση.
Την περίοδο 1961-1962 υπάρχει ρήξη στις
σχέσεις Ρωσίας-Κίνας. Ο Χότζα εκδιώκει
τους Σοβιετικούς από την πρεσβεία τους
στα Τίρανα και γίνεται και η πρώτη, δειλή εμ-
φάνιση του μαοϊκού κινήματος στην Ελλάδα.
Ειδικότερα μετά το 1963 με το περιοδικό
Αναγέννηση, τον Χοτζέα, τον Ιορδανίδη κ.ά.
Τα κομμάτια αυτά διαφοροποιούνται από
την κυρίαρχη γραμμή και φεύγουν από την
ΕΔΑ, αναπτύσσοντας συνολικότερη κριτική
ενάντια στην φιλειρηνική της γραμμή.

Ο ρόλος των φοιτητών στο κίνημα τότε ποιος
ήταν και γιατί ήταν πηγή αμηχανίας για την

ΕΔΑ;

Η πάλη των φοιτητών ήταν ταξική πάλη και
θα το εξηγήσω. Οι κινητοποιήσεις των φοιτη-
τών είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1952, ο αριθ-
μός τους τότε δεν ξεπερνούσε τους 11.000
ενώ το 1965 φτάνουν πλέον τους 68.000. Αυ-
τή η απότομη μαζικοποίηση σηματοδοτεί για
πρώτη φορά την πρόσβαση των παιδιών της
εργατικής τάξης στα πανεπιστήμια. Οι φοιτη-
τές συμμετέχουν στο  κίνημα και διεκδικούν
να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός
τους, παλεύουν για να ανοίξουν ακόμα πιο
πολύ τα πανεπιστήμια. Υπήρξε μάλιστα ένα

πιο ριζοσπαστικό τμήμα της νεολαίας της
ΕΔΑ, ανάμεσα τους και ο Πέτρουλας,  που
διεκδικούσε ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπι-
στήμια.

Μέχρι σήμερα το όνομα του Σωτήρη Πέτρου-

λα, του φοιτητή που δολοφονήθηκε τότε από

την αστυνομία, γίνεται σύνθημα στα χείλη των

φοιτητών όταν διαδηλώνουν. Τι ρόλο είχε

παίξει; 

Είναι σημαντικό να πούμε ότι κατά τη
διάρκεια των Ιουλιανών εμφανίζεται η πιο
βαθιά κρίση στο εσωτερικό της ΕΔΑ. Από τη
πλευρά της νεολαίας και των φοιτητών αρχί-
ζει να έρχεται αμφισβήτηση για βασικές επι-
λογές του κόμματος. Συμμετέχουν μαζικά
στις κινηματικές διαδικασίες, συγκρούονται
με την αστυνομία στους δρόμους και θέτουν
το ζήτημα ότι η φιλειρηνική στρατηγική και
οι φιλειρηνικές πολιτικές είναι λανθασμένες,
στο βαθμό που τους εμποδίζουν να αντιμε-
τωπίσουν με το δυναμισμό που όφειλαν τις
συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί.

Ένας από αυτούς που ασκούσαν τέτοια
κριτική ήταν και ο Σωτήρης Πέτρουλας. Εί-
ναι μάλιστα καταγεγραμμένο το γεγονός ότι
σε κάποιο συνέδριο της νεολαίας της ΕΔΑ,
που τότε μετασχηματιζόταν σε νεολαία Λαμ-
πράκη, αναφώνησε τη φράση «τελειώστε με
τα ειρηνικά». Η κριτική αυτή δεν αφορούσε
μόνο τον τρόπο που εξελίσσονταν οι διαδη-
λώσεις, αλλά και τα ίδια τα αιτήματα.

Τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε για το

παρόν από την πλούσια κληρονομιά που μας

άφησε το κίνημα τότε;

Χρειάζεται και σήμερα να αποφύγουμε τον
οικονομισμό. Το γεγονός ότι υπάρχει οικονο-
μική κρίση δεν σημαίνει ότι η αριστερά δεν
πρέπει και δεν μπορεί να θέτει και πολιτι-
κούς στόχους και αιτήματα. Θα χρειαστούμε
αιτήματα-σύμβολα, σαν αυτά που απέτυχε
να βάλει τότε η αριστερά και τα οποία θα
επιτρέψουν στον κόσμο να ενωθεί γύρω
τους. Τέτοια αιτήματα θα μπορούσαν να εί-
ναι η διαγραφή του χρέους και η έξοδος
από το ευρώ. 

Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση
σήμερα φαίνεται ότι οι μόνες πιθανές επιλο-
γές είναι είτε ένα νέο μνημόνιο είτε ρήξη.
Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται
να κινείται προς την κατεύθυνσή υπογραφής
ενός νέου μνημονίου. Θεωρώ ότι είναι από
δύσκολο έως αδύνατο να διαχειριστεί ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ένα νέο μνημόνιο, όσο και αν το εξω-
ραΐσει. Ακόμα και αν δεν έχει διαρροές στη
κοινοβουλευτική του ομάδα, θα υπάρξει έν-
τονο πρόβλημα σε σχέση με τον κόσμο που
τον στήριξε μαζικά. 

Θέλουμε να αναπτυχθεί ένα κίνημα που θα
εμπλέκει και τον κόσμο που ακόμα και όψιμα
καταλαβαίνει την ανάγκη για σύγκρουση και
έξοδο από την Ευρωζώνη.

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος 
μίλησε στον Μανώλη Σπαθή

Μια κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης
Συνέντευξη με τον Μιχάλη Λυμπεράτο, ιστορικό

ΠΑΤΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7 
Αγορά Αργύρη 7μμ
Ομιλήτές: 
Ντίνα Πεταλά, Σύλλογος εξορισθέντων
και φυλακισμένων 1945-74, Χρυσή Κο-
σμάτου, ΕΡΑ Πάτρα,  Μαρία Στύλλου,
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω

ΧΑΝΙΑ

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 9/7, Λότζια, αίθριο,  7μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

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

19 Ιούλη 1965. 
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Ηεκδήλωση που οργανώθηκε στις 7 Ιούνη στο Αετοπούλειο Πολιτιστικό
Κέντρο στο Χαλάνδρι ήταν ξεχωριστή. Αν και προγραμματίστηκε για

να παρουσιάσει το ταξίδι μιας ομάδας Χαλανδραίων περιηγητών στην Ιν-
δονησία και τη Δυτική Παπούα το 2014, το περιεχόμενό της δεν έμεινε στο
φολκλορικό – εθνολογικό επίπεδο για έναν βασικά λόγο: Την παρουσία του
Λούις Νούσι, μαχητή από το αντάρτικο της Παπούα – Νέα Γουϊνέα, ο οποί-
ος ζει  από το 1983 στην Ελλάδα. Ο Λούις πολέμησε για 15 χρόνια στις
γραμμές του ΟΡΜ, του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος της Δ. Παπούα.
Όταν ανακαλύψαμε την παρουσία του στην Ελλάδα, και έχοντας δει από
πρώτο χέρι την καταπίεση –στο όριο της γενοκτονίας- που υφίστανται οι
λαοί των Παπούα, αποφασίσαμε ότι αξίζει η εκδήλωση να αφιερωθεί στον
αγώνα τους.

Η βραδιά ξεκίνησε με προβολή του ντοκιμαντέρ «Ξεχασμένο πουλί του
παραδείσου», σχετικά με ιστορικό της Δυτικής Παπούα και το κίνημα για
την ανεξαρτησία. Στη συνέχεια, ο Λούις μίλησε για τη δική του εμπειρία,
πώς από φοιτητής Παιδαγωγικής στην πρωτεύουσα Τζαγιαπούρα βρέθηκε
στις ζούγκλες του νησιού με το αντάρτικο και μετά φυγάς δια θαλάσσης
στην Παπούα-Νέα Γουϊνέα (πρόκειται για το άλλο μισό νησί, το οποίο απο-
τελεί ανεξάρτητο κράτος). Και εκεί όμως, η παραμονή των ανταρτών ήταν
προσωρινή, καθώς οι Δυτικές χώρες δεν ήταν καθόλου πρόθυμες να υπο-
δεχτούν αντιφρονούντες  της Ινδονησίας, που αποτελεί στρατηγικό τους
συμμαχο στη Νοτιοανατολική Ασία. Τελικά, με παρέμβαση των Α.Φλέμιγκ
και Αντώνη Καρά, η ελληνική κυβέρνηση χορήγησε άσυλο στον Λούις το
1983 ο οποίος αργότερα απέκτησε και την ελληνική ιθαγένεια. Την ομολο-
γουμένως συγκινητική ομιλία του Λούις, ακολούθησε παρουσίαση του τα-
ξιδιού, με φωτογραφίες και σύντομα βίντεο από τις φυλές Ντάνι, Κορο-
γουέι και Ασματ. Στην αίθουσα είχε στηθεί έκθεση από αντικείμενα λαϊκής
τέχνης των Παπούα, μαζί και τα δύο πράγματα που κατάφερε να πάρει μα-
ζί του ο προσκεκλημένος μας: Η σημαία της στρατιωτικής του μονάδας με
το απαγορευμένο «Πρωινό αστέρι» και ένα σκαλιστήρι που του είχε δώσει
ο πατέρας του για να μην ξεχάσει, όσο ζει, το χώμα της πατρίδας του.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Άρνολντ Απ, σπουδαίο ανθρωπολό-
γο, ποιητή, μουσικό και ηγέτη των Παπούα, που δολοφονήθηκε το 1984
από τον ινδονησιακό στρατό.

ΗΙνδονησιακή Παπούα αποτελεί
το μισό (δυτικό) τμήμα του νη-

σιού της Νέας Γουινέας, που βρί-
σκεται στα βόρεια της Αυστραλίας.
Οι Ολλανδοί αποικιοκράτες αποχώ-
ρησαν από το νησί το 1962, όμως το
1963 το κατέλαβε η Ινδονησία, ο
ανερχόμενος τοπικός ιμπεριαλισμός
της περιοχής.

Το δημοψήφισμα που θα αποφά-
σιζε για την ανεξαρτησία έγινε τελι-
κά το 1969. Εν τω μεταξύ στην Ιν-
δονησία ο δικτάτορας Σουχάρτο εί-
χε πάρει τη θέση του κεντροαρι-
στερού ηγέτη Σουκάρνο, αφού
πρώτα εξολόθρευσε 1 έως 3 εκα-
τομμύρια κομμουνιστές στις δια-
βόητες σφαγές του 1965. Το δημο-
ψήφισμα ήταν μια παρωδία, όπου
1026 «πρεσβύτεροι», που υποτίθε-
ται ότι εκπροσωπούσαν τις 800.000
του ντόποιου πληθυσμού, δηλαδή
πάνω από 250 φυλές Μελανήσιων
Παπούα (και πολύ περισότερους
πολιτισμούς και ιδιώματα) ψήφισαν
«με το κεφάλι στον κρόταφο» υπέρ
της προσάρτησης.

Από τότε, το Ινδονησιακό κράτος
έχει καταληστέψει τον φυσικό
πλούτο του νησιού (ορυκτά, κοκο-
φοίνικες), δίνοντας γη και ύδωρ
στις εταιρίες εξόρυξης, που θη-
σαυρίζουν, ενώ οι Παπούα ζουν μέ-

σα στη φτώχεια. Η πολιτική αυτή
πάει μαζί με τους εκτοπισμούς (λό-
γω οικονομικών συμφερόντων εκ-
διώχνονται από τα χωριά τους
προς τους βάλτους), την άγρια κα-
ταστολή (μέσα σε 20 χρόνια δολο-
φονήθηκαν πάνω από 150.000 Πα-
πούα) και την καταπίεση των πολι-
τισμών του νησιού σε μια προσπά-
θεια να θάψει το παρελθόν τους
και να τους ενσωματώσει σε έναν
ανερχόμενο τοπικό ιμπεριαλισμό
με κέντρο τη Τζακάρτα και το νησί
της Ιάβας. 

Οι Παπούα αντιστέκονται ηρωικά
έδώ και 50 χρόνια, κάτω από τη ση-
μαία του ΟΜΡ (Organisasi Papua
Merdeca), ενός εθνικοαπελευθερω-
τικού κινήματος που περιλαμβάνει

διάφορες οργανώσεις και ένοπλο
τμήμα. Οι 60.000 πολεμιστές Πα-
πούα έχουν στην κατοχή τους ελά-
χιστα πυροβόλα όπλα και τόξα και
ακόντια για να αντιμετωπίσουν έναν
από τους ισχυρότερους στρατούς
της περιοχής. Είναι ένας αγώνας
άνισος και αρκετά άγνωστος στις
Δυτικές χώρες, στις κυβερνήσεις
των οποίων κάποιοι από τους Πα-
πούα εναποθέτουν τις ελπίδες
τους. Όμως η «πολιτισμένη» Δύση
στηρίζει την Ινδονησία και τις πο-
λυεθνικές εταιρίες που λυμαίνονται
τον πλούτο τους, αυτή είναι η ουσία
της καπιταλιστικής παγκοσμιοποί-
ησης και γι’αυτό οι αγώνες εναντίον
της παραμένουν επίκαιροι.

Δήμητρα Κυρίλλου

Τ
α «Μανταρίνια» είναι μια Εσθονογεωρ-
γιανή αντιπολεμική ταινία που κέρδισε
τις εντυπώσεις αλλά και τις καρδιές των

θεατών και παίζεται στις αίθουσες εδώ και
σχεδόν ένα μήνα.

Μας μεταφέρει στη Γεωργία του 1992-93,
όπου ξέσπασε μια από τις πολλές συρράξεις
που πυροδοτήθηκαν από τη διάλυση της
πρώην ΕΣΣΔ, ο πόλεμος της απόσχισης της
Αμπχαζίας από τη Γεωργία. Κουβαλώντας δε-
καετίες εθνικής καταπίεσης και την πικρή κλη-
ρονομιά της σταλινικής πολιτικής στους λαούς
της πρώην ΕΣΣΔ στην περιοχή του Καυκάσου,
ο πόλεμος κατέληξε σε σφαγείο αμάχων,
εθνοκάθαρση και εκτοπισμούς πληθυσμών και
από τις δύο πλευρές (Γεωργιανούς και Αμπχά-
ζιους).

Μεγάλο εύρημα της ταινίας είναι ότι «βλέ-
πει» τον πόλεμο μέσα από τα μάτια ενός «ξέ-
νου», του Εσθονού γέροντα Ίβο. Ο Ίβο είναι
μέλος της Εσθονικής κοινότητας που μετακό-
μισε τον 19ο αιώνα με άδεια του Τσάρου στις
ακτές της Μαύρης Θάλασσας λόγω της τρο-
μακτικής φτώχειας που μάστιζε την Εσθονία.

Οι Εσθονοί αγάπησαν το κλίμα της Αμπχαζίας
και εγκαταστάθηκαν εκεί. 

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος για την απόσχιση
της Αμπχαζίας, οι περισσότεροι επέστρεψαν
στην Εσθονία. Ο Ίβο ειναι ένας επό τους λιγο-
στούς που αρνείται να εγκαταλείψει τη χώρα
όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είναι ξυλουρ-
γός και φτιάχνει καφάσια για τον γείτονά του,
τον Μάργκους, που έχει κτήμα με μανταρινιές
και αγχώνεται να μην πάει χαμένη η σοδειά λό-
γω του πολέμου.

Έξω ακριβώς από τις αγροικίες τους λαμβά-
νει χώρα μια μικρής κλίμακας στρατιωτική
σύγκρουση, που αφήνει δύο επιζώντες, τον
Γεωργιανό Νίκα και τον Τσετσένο μισθοφόρο
Άχμεντ, που πολεμά με τη μεριά των Αμπχά-
ζιων. Έτσι, ο Ίβο αναλαμβάνει να περιθάλψει
στο σπίτι του τους δυο «θανάσιμους» εχ-
θρούς. Ένας Τσετσένος – μουσουλμάνος κι
ένας Γεωργιανός –χριστιανός υποχρεώνονται
από τις συνθήκες να συνυπάρξουν κάτω από
τη στέγη ενός Εσθονού μετανάστη. Στη διάρ-
κεια της αναγκαστικής συγκατοίκισης θα βρε-
θούν αντιμέτωποι με σημαντικά υπαρξιακά και

οικουμενικά ερωτήματα: της θρησκευτικής πί-
στης, της πατρίδας, της κουλτούρας, της τι-
μής (και του λόγου της), του δικαίου και τελικά
της θυσίας. 

Σε αργούς, χαμηλούς τόνους, ο Γεωργιανός
Ζάζα Ουρουσάντζε κατεδαφίζει τα στερεότυ-
πα που κυριαρχούν στα εγχειρίδια ιστορίας
και στα μυαλά πολλών ανθρώπων (όπως του

Νίκα και του Άχμεντ) για τα «ασυμφιλίωτα μί-
ση» και τα «άσβηστα πάθη». Το αποτέλεσμα εί-
ναι μια βαθειά αντιπολεμική ταινία, που αν και
αναφέρεται σε έναν πόλεμο που έγινε πριν
από περισσότερα από είκοσι χρόνια, είναι
εξαιρετικά επίκαιρη στην κρίσιμη εποχή που
διανύουμε σήμερα.

Δ.Κ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Μανταρίνια»
Του Ζάζα Ουρουσάντζε

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαλάνδρι, 7/6Ο αγώνας των Παπούα



Κ
άλεσμα δράσης για ρήξη και αντικαπιταλι-
στική ανατροπή των μνημονίων απευθύνει
η απόφαση που πήρε το Πανελλαδικό Συν-

τονιστικό Οργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά στις
κρίσιμες εξελίξεις, στη συνεδρίασή του στην
ΑΣΟΕΕ στις 21 Ιούνη.  

“Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί όλες τις δυνάμεις που πά-
λεψαν 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, κλιμα-
κώνοντας την αντίσταση σε όλα τα μέτωπα, με
απεργίες, καταλήψεις και συλλαλητήρια, χωρίς
να περιμένουμε το τέλος της διαπραγμάτευσης ή
νέες εκλογές και δημοψήφισμα για να δείξουμε
την αντίθεσή μας” αναφέρεται στο 1ο σημείο της
απόφασης.

“Να παλέψουμε για άμεση στάση πληρωμών
στους δανειστές τοκογλύφους. Ούτε ένα ευρώ
σε ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ. Για να πληρωθούν μισθοί,
συντάξεις, να χρηματοδοτηθούν γενναία Παιδεία,
Υγεία, να γίνουν προσλήψεις και να ληφθούν μέ-
τρα καταπολέμησης της ανεργίας. Διαγραφή του
χρέους. Άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημά-
των του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Εθνικο-
ποίηση τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων με
εργατικό έλεγχο. Απειθαρχία, ρήξη αποδέσμευση
από την ευρωζώνη και την ΕΕ”.

Το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκτιμάει ότι «η αγωνι-
στική κίνηση πρωτοπόρων τμημάτων του κινήμα-
τος έδειξε ότι υπάρχει η δυνατότητα να σπάσει
το κλίμα της αναμονής και της ανάθεσης. Οι ερ-
γαζόμενοι στα λιμάνια που λένε όχι στην ιδιωτικο-
ποίηση, οι νοσοκομειακοί που απεργούν ενάντια
στη διάλυση της δημόσιας υγείας, οι εργαζόμε-
νοι στην ΕΡΤ που διεκδικούν να επιστρέψουν στις
δουλειές τους με αυτοδιαχείριση και χωρίς Ταγ-
ματάρχες είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα».
(σημείο 4). «Παλεύουμε να  αναπτυχθούν αγώνες

για την επιβολή των ώριμων αιτημάτων και στό-
χων του εργατικού και λαϊκού κινήματος σε συ-
νεργασία και μετωπική δράση με όλο τον κόσμο
της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ και του  ΚΚΕ» αναφέρεται
στο σημείο 10 της απόφασης.

Και επιμένει στην ανάγκη του αντικαπιταλιστι-
κού προγράμματος. «Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στάθηκε με
συνέπεια και στις μεγάλες στιγμές των αγώνων
του εργατικού και λαϊκού κινήματος, σε κάθε μι-
κρή και μεγάλη διεκδίκηση. Πήγε «κόντρα στο
ρεύμα» της ανερχόμενης ρεφορμιστικής λύσης
όταν δυνάμωνε μέσα στον λαό δείχνοντας με επι-
μονή τα όρια της λύσης αυτής και επιμένοντας
στην ανάγκη της ρήξης και του αντικαπιταλιστι-
κού προγράμματος. Σήμερα μπαίνουν νέα καθή-
κοντα μπροστά μας. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να μπει
μπροστά στην προβολή και την  πάλη για ένα
δρόμο ρήξης με τις δυνάμεις του κεφαλαίου –της
ΕΕ και του ΔΝΤ, με προοπτική την επαναστατική
αλλαγή της κοινωνίας, με έμπνευση από μια σύγ-
χρονη σοσιαλιστική και κομμουνιστική προοπτι-
κή» καταλήγει η απόφαση του ΠΣΟ. 

Στο τέλος της διαδικασίας το προτεινόμενο
από την ΚΣΕ σχέδιο απόφασης υπερψηφίστηκε
από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του
ΠΣΟ. 

Κατατέθηκαν επιπλέον δύο τροπολογίες που
στηρίχτηκαν από σ. του ΣΕΚ, της ΟΚΔΕ Σπάρτα-
κος και ανένταχτους. Η πρώτη ενάντια στη θετική
αποτίμηση της συνεργασίας ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΜΑΡΣ
και της συνέχισης της, έλαβε 25 ψήφους υπέρ
έναντι 38 κατά. 

Η δεύτερη που αφορούσε την διεξαγωγή της
3ης Συνδιάσκεψης στις αρχές Οκτώβρη χωρίς
άλλες καθυστερήσεις, έλαβε 22 ψήφους υπέρ
έναντι 35 κατά. 

Η τελική απόφαση του ΠΣΟ κάνει αυτοκριτική
για τις αναβολές της Συνδιασκέψης και ορίζει νέα
ημερομηνία το Σαββατοκύριακο 24 - 25 Οκτώ-
βρη.

Το ΠΣΟ καλεί όλες τις τοπικές και κλαδικές
επιτροπές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να συνεδριάσουν άμε-
σα και να πάρουν πρωτοβουλίες.
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Ε
κδηλώσεις, συνελεύσεις και
εξορμήσεις πραγματοποι-
ούν οι τοπικές επιτροπές

της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μια σειρά από
συνοικίες και πόλεις.

Την Τετάρτη 17 Ιούνη η τοπική
επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πετρα-
λώνων-Θησείου-Κουκακίου-Νέου
Κόσμου πραγματοποίησε εκδήλω-
ση στην πλ. Μερκούρη, στα Πε-
τράλωνα, με θέμα «Πώς θα ανα-
τρέψουμε παλιά και νέα μνημόνια»
και ομιλητές την Αργυρή Ερωτο-
κρίτου, τον Γιώργο Παυλόπουλο
και τον Τάκη Τσίτσο. Συμμετείχαν
περίπου 35 άτομα, ενώ αρκετός
κόσμος από τη γειτονιά πήρε την
προκήρυξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατά
τη διάρκεια και πριν την εκδήλω-
ση, οπότε έγινε εξόρμηση ενημέ-
ρωσης. Το λόγο πήραν συμβασι-
ούχοι από το υπουργείο Πολιτι-
σμού, που ενημέρωσαν για την
απεργιακή τους δράση, ενώ στο
κέντρο της συζήτησης βρέθηκε το
θέμα της συγκεκριμένης σύνδε-
σης των καθημερινών μαχών με
την προοπτική της αντικαπιταλιστι-
κής ανατροπής.   

Την ίδια μέρα, συνελεύσεις
πραγματοποίησαν η τοπική επι-
τροπή σε Πατήσια-Κυψέλη-Γαλά-
τσι και η τοπική επιτροπή Εξαρχεί-
ων, που την Παρασκευή και το
Σάββατο 19-20 Ιούνη μοίρασαν και
στις τέσσερις γειτονιές την προκή-
ρυξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που καλούσε
στο συλλαλητήριο της Κυριακής
21 Ιούνη στη Βουλή ενάντια σε πα-
λιά και νέα μνημόνια. Στην αρκετά
μαζική συνέλευση της τοπικής Πα-
τησίων-Κυψέλης-Γαλατσίου απο-
φασίστηκε η  πραγματοποίηση
δύο ανοιχτών εκδηλώσεων, μιας
στο Γαλάτσι και μιας σε Πατήσια
Κυψέλη μέσα στο πρώτο δεκαήμε-
ρο του Ιούλη, με θέμα την πολιτική
πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Εξόρμηση το Σάββατο 20 Ιούνη
έγινε και στο Περιστέρι, ενώ η το-
πική επιτροπή στο Ελληνικό συμ-
μετείχε και μοίρασε υλικό στην κι-
νητοποίηση ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση του πρώην αεροδρομίου.
Στη συνέλευση της τοπικής επι-
τροπής της Α’ Πειραιά, την περα-
σμένη Πέμπτη, αποφασίστηκε να
κυκλοφορήσει υλικό ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του λιμανιού κα-
θώς και η συμμετοχή στην σχετική
εκδήλωση - συζήτηση που οργα-
νώνει ο Συντονισμός ενάντια στα
Κλεισίματα, Διαθεσιμότητες, Ιδιω-
τικοποιήσεις, Εργολαβίες τη Δευ-
τέρα 22 Ιούνη στον Δικηγορικό
Σύλλογο Πειραιά.

Συζήτηση
και δράση
στις γειτονιές

Μ
ονοήμερο εκδηλώσεων με
δύο συζητήσεις και τη συμ-
μετοχή  αγωνιστών από μια

σειρά εργασιακούς χώρους, σχολές
και γειτονιές οργάνωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
το Σάββατο 20 Ιούνη, στην ΑΣΟΕΕ.

Στην πρώτη συζήτηση, με θέμα
«Όχι στα Μνημόνια – παλιά και νέα:
το κίνημα ενάντια στη νέα αντεργα-
τική - αντιλαϊκή επίθεση», ομιλητές
ήταν μια σειρά από εργαζόμενους
που δίνουν τη μάχη σε χώρους που
βρέθηκαν και εξακολουθούν να βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή: ο Νί-
κος Αδαμόπουλος, πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου
Ν. Ιωνίας, ο Χρίστος Αργύρης, μέ-
λος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ και ειδικευό-
μενος γιατρός στο νοσοκομείο Γεν-
νηματά, ο Δημήτρης Πετρόπουλος,
μέλος ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, ο Μάν-
θος Ταβουλάρης, εργαζόμενος στο
χώρο του βιβλίου και ο Γιάννης Τσα-
λίμογλου, εργαζόμενος στον ΟΛΠ.

«Στον Πειραιά, δεν φοβόμαστε, θα
παλέψουμε και θα παλέψουμε μέχρι

τέλους» τόνισε ο Γιάννης Τσαλίμο-
γλου, θυμίζοντας ότι την «προηγού-
μενη φορά το είχαμε κλείσει το λιμάνι
25 μέρες» και καλώντας στην εκδήλω-
ση του Συντονισμού ενάντια στα κλει-
σίματα και τις ιδιωτικοποιήσεις στον
Πειραιά. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος
τόνισε ότι από την πλευρά της κυβέρ-
νησης «απουσιάζει οποιαδήποτε μο-
νομερής ενέργεια» και υπογράμμισε
την ανάγκη για ένα «μεγαλύτερο κοι-
νωνικό μέτωπο με όσο γίνεται πιο δυ-
ναμικές μορφές αγώνα». 

Ο Χρίστος Αργύρης θύμισε πως οι
πρωτοβουλίες από τα κάτω και η δρά-
ση του συντονιστικού στα νοσοκομεία
ανάγκασαν τη συνδικαλιστική ηγεσία
να καλέσει απεργία. Τόνισε την ανάγ-
κη αυτή η δραστηριότητα να απλωθεί
παντού, ενάντια σε προσπάθειες τρο-
μοκρατίας, όπως π.χ. η δίωξη που επι-
χειρήθηκε ανεπιτυχώς ενάντια στους
ειδικευόμενους του νοσοκομείου που

συμμετείχαν στην επίσχεση εργασίας. 
Ο Νίκος Αδαμόπουλος μίλησε για

τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων
στους ΟΤΑ ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις, τονίζοντας ότι ενώ «ο Βού-
τσης μίλαγε κατά της ιδιωτικοποί-
ησης, ο Σταθάκης υπέγραφε ΣΔΙΤ
για τα σκουπίδια της Περιφέρειας
Μακεδονίας», ενημερώνοντας επί-
σης ότι από 1η Σεπτέμβρη θα εφαρ-
μόσουν στην πράξη την απόφαση
για το ωράριο. Ο Μάνθος Ταβουλά-
ρης τόνισε την ανάγκη να στηριχ-
θούν οι μάχες που δίνουν οι εργαζό-
μενοι στους δύσκολους χώρους του
ιδιωτικού τομέα.

Τη δεύτερη συζήτηση, με θέμα
«Μνημόνιο ή ρήξη: Ο δρόμος της
αντικαπιταλιστικής ανατροπής και η
ανάγκη μιας άλλης αριστεράς»
άνοιξε ο Δημήτρης Μπλάνας (ΚΣΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ) απαντώντας: «Να ση-
κώσουμε το γάντι και να διεκδική-

σουμε τη ρήξη». Ο Βασίλης Χατζη-
νάκης (ΜΑΡΣ), τόνισε ότι «η εκλογι-
κή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ μεταφράζεται
σε στρατηγική ήττα της Αριστε-
ράς». «Να διακοπεί η συμφωνία και
να μην υπογραφεί καμιά διαπραγ-
μάτευση» είπε ο Γιάννης-Άγγελος
Τράντος (φοιτητής Ιατρικής).

Ο Γιάννης Αγγελόπουλος (ΚΣΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ) μίλησε για «παταγώδη
αποτυχία του έντιμου συμβιβασμού»
και δικαίωση του αντικαπιταλιστικού
προγράμματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως
μόνο ρεαλιστικό δρόμο ρήξης, τονί-
ζοντας ότι «πέντε μήνες διαπραγμά-
τευσης έχουν πάει τον κόσμο μπρο-
στά πολιτικά». Ο Αντώνης Δραγανί-
γος (ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ) μίλησε για ρα-
γδαίες εξελίξεις τονίζοντας ότι ο κό-
σμος έχει αυτιά ανοιχτά, συζητάει
σε μεγαλύτερο βάθος, έχει ερωτή-
ματα για την προοπτική.

Γ.Π.

Το Μονοήμερο στην ΑΣΟΕΕ

- Στήριγμα
ενάντια σε παλιά και νέα μνημόνια

21/6, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ διαδηλώνει 
στο προαύλιο της Βουλής
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Την περασμένη εβδομάδα δόθηκε στη δη-
μοσιότητα το προκαταρκτικό πόρισμα της
επιτροπής για το χρέος, ή της «Επιτροπής
Αλήθειας», όπως λέγεται. Αντίθετα με τις
προσδοκίες δεν περιείχε σχεδόν καθόλου
στοιχεία, αλλά σχεδόν μόνο πολιτικά επιχει-
ρήματα. 

Γεγονός είναι ότι το πόρισμα της επιτρο-
πής, στην οποία προεδρεύει η Ζωή Κωσταν-
τοπούλου, χαρακτηρίζει το χρέος «παράνο-
μο, απεχθές και μη βιώσιμο», δηλαδή του
αποδίδει δύο νομικούς και έναν οικονομικό
χαρακτηρισμό. Στο ίδιο μήκος κύματος κι-
νούνται και τα περισσότερα από τα επιχειρή-
ματα στα 9 κεφάλαια του πορίσματος. Υπάρ-
χουν σημεία της επιχειρηματολογίας που
ενώ έχουν τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον
υποβαθμίζονται σε τεχνικότητες. Για παρά-
δειγμα, σε κάποιο σημείο γίνεται αναφορά
σε μια κίνηση «στήριξης» από την ΕΚΤ προς
την Ελλάδα, όπου η πρώτη είχε αγοράσει
κοψοχρονιά ελληνικά ομόλογα από τη δευ-
τερογενή αγορά και τώρα απαιτεί να πληρω-
θεί την αξία στο ακέραιο. Η επιχειρηματολο-
γία της επιτροπής στο πόρισμα σε σχέση με
αυτή την πρακτική μοιάζει να ζητά απλά κά-
ποια έκπτωση στην πληρωμή, αντί να κάνει
το περιστατικό αυτό σημαία για να καταγγεί-
λει το ρόλο των ευρωπαίων τραπεζιτών. 

Πολλές φορές, καλόπιστα αγωνιστές της
αριστεράς έβλεπαν με ελπίδες τις εργασίες
της επιτροπής αυτής. Συνήθως με το σκεπτι-
κό ότι τα στοιχεία και το πόρισμα με το «κύ-
ρος» ενός θεσμού όπως η βουλή θα βοηθού-
σε να απονομιμοποιηθεί το χρέος στις συνει-
δήσεις του κόσμου. Δύο αυταπάτες στο ίδιο
επιχείρημα δηλαδή. Αρχικά, όσον αφορά το
κύρος της επιτροπής, εκτός από την άρνηση
Στουρνάρα να δώσει τα στοιχεία για μνημο-
νιακά δάνεια και την άρνηση Παυλόπουλου
να παραστεί, ο ίδιος ο Τσίπρας με τη συμ-
φωνία πρακτικά αναγνώρισε το χρέος και τις
θυσίες που απαιτούνται για να πληρωθεί.
Όσον αφορά την προσπάθεια απονομιμοποί-
ησης του χρέους στις συνειδήσεις του κό-
σμου είναι σίγουρο ότι το σύνθημα «δεν
χρωστάμε – δεν πουλάμε – δεν πληρώνου-
με» παλαιότερων κινητοποιήσεων και οι απο-
φάσεις συνδικάτων και ομοσπονδιών για δια-
γραφή του χρέους είναι πολύ πιο προωθητι-
κές από 100 πορίσματα επιτροπών. Για να εί-
μαστε ακριβείς, επιχειρήματα όπως αυτό ότι
το ΔΝΤ παραβιάζει το καταστατικό του, στο
οποίο λέει ότι «υποχρεούται να έχει ως σκο-
πό την ευημερία των λαών» μάλλον κακό κά-
νουν παρά καλό.

Δεν μας ενδιαφέρει αν το χρέος είναι «νό-
μιμο» ή «παράνομο», μιας και οι νόμοι δεν
φτιάχνονται με βάση τις ανάγκες των αν-
θρώπων, ούτε αν είναι «ηθικό», ούτε καν αν
είναι «βιώσιμο». Μάλλον το αντίθετο, αν το
χρέος μοιάζει με ένα αδηφάγο τέρας που
απαιτεί ανθρωποθυσίες, περίπου σαν το Μι-
νώταυρο που θα έλεγε και ο Γιάνης, δεν μας
ενδιαφέρει η βιωσιμότητά του αλλά το πώς
θα το σκοτώσουμε!

Μ.Σ.

Διαγράψτε 
το χρέος!

Σε νέα 24ωρη απεργία, στις 25 Ιούνη, προχωρούν οι εργαζόμενοι
στη Vodafone, με βασικό αίτημα το σταμάτημα των απολύσεων και

την επαναπρόσληψη των δύο εργαζομένων, της Βίκης Κωστοπούλου
και του Χάρη Σιδέρη.   

Πρόκειται για τη δεύτερη απεργιακή κινητοποίηση μέσα στο μήνα,
καθώς 24ωρη απεργία είχε πραγματοποιηθεί και στις 5 Ιούνη, η οποία,
σύμφωνα με το σωματείο, “ήταν η πιο μαζική και πετυχημένη που έχει
γίνει στην εταιρεία μέχρι σήμερα”, ενώ πρόγραμμα κινητοποιήσεων
υπάρχει και για το επόμενο διάστημα με στάσεις εργασίας στις 2/7 και
15/7, ημέρες κατά τις οποίες θα εξεταστούν οι καταγγελίες των εργα-
ζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Όπως καταγγέλει το σωματείο, η εταιρεία εφευρίσκει διάφορους
λόγους για να κάνει απολύσεις που συνήθως είναι εκδικητικές. “Η

απόλυση των συναδέλφων Βίκυς Κωστοπούλου και Χάρη Σιδέρη (μέ-
λους της επιτροπής του Σωματείου) δεν ήταν τυχαία. Είναι επινοικια-
ζόμενοι συνάδελφοι οι οποίοι οργανώθηκαν στο Σωματείο απαιτώντας
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους. Η κίνηση της Διοίκησης να
«τερματίσει τη συνεργασία» μαζί τους (να τους απολύσει δηλαδή) δεί-
χνει πως αυτό που την ενοχλεί πραγματικά είναι η συσπείρωση, η ορ-
γάνωση και η ενδυνάμωση του Σωματείου”. 

Μεγάλη είναι και η συμπαράσταση που έχουν δεχτεί οι εργαζόμενοι
της �Vodafone όλο αυτό το διάστημα. “Έχουμε δεχτεί ψηφίσματα συμ-
παράστασης στο δίκαιο αγώνα μας από χώρες όπως Αγγλία, Ιταλία,
Ιρλανδία, Βέλγιο. Ακόμη και από το Ιράν!” λένε οι εργαζόμενοι οι οποί-
οι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι
την επαναπρόσληψη των συναδέλφων τους.

Απεργία στη Vodafone

Η
μάχη για το περιεχόμενο του προγράμ-
ματος έχει ξεκινήσει στην ΕΡΤ, τόσο
στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα, ανάμεσα σε μια σειρά στοιχεία
που δημιουργούν απόσταση μεταξύ του πε-
ριεχομένου  της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ της
περασμένης διετίας και της ΕΡΤ που ξεκίνησε
προ δεκαημέρου, περιλαμβάνεται και το ζήτη-
μα της Χρυσής Αυγής. Καθημερινά στα δελτία
ειδήσεων της νέας ΕΡΤ, δίνεται χρόνος στους
υπόδικους νεοναζί δολοφόνους να παριστά-
νουν το νόμιμο πολιτικό κομμα και να προ-
σπαθούν να βγούν από την απομόνωση που
τους οδήγησε η μαζική αντιφασιστική δράση
την τελευταία διετία. Αντίθετα, η πλούσια
δράση του αντιφασιστικού κινήματος δεν έχει
την ίδια τύχη στην τηλεοπτική οθόνη.

Η “Εργατική Αλληλεγγύη εργαζομένων
ΕΡΤ”, σε προκήρυξη που εξέδωσε, αναγκάζε-
ται να θυμίσει ότι: “οι αγωνιζόμενοι της ΕΡΤ
την τελευταία διετία, ανέδειξαν μια άλλη ενη-
μέρωση. Αυτή που πρόβαλε το αντιφασιστικό
και αντιρατσιστικό κίνημα. Που έδωσε μικρό-
φωνα και κάμερες στα θύματα των νεοναζί
και τα στέρησε, ορθά, από τους δολοφόνους
της Χ.Α. Ετσι έγινε η ΕΡΤ του αγώνα, φωνή
του κάθε αγωνιστή, για να φτάσει να κερδίσει
την επαναλειτουργία. Και έτσι χρειάζεται να
συνεχίσει η νέα ΕΡΤ”. Ήδη γύρω από την
πρωτοβουλία αυτή έχει ξεκινήσει η συλλογή
υπογραφών από ΕΡΤικούς εργαζόμενους,
ενώ προβλέπεται και η οργάνωση περαιτέρω
δράσεων για το ζήτημα.

“Είναι πρόκληση να παίρνουν χρόνο 'στην
ΕΡΤ της δημοκρατίας' νεοναζί και φασίστες
που υμνούν ανοιχτά το ναζισμό σε μια χώρα
που ο λαός υπέφερε τα πάνδεινα απο αυτόν”
συνεχίζουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. “Δεν μπο-
ρούν να νομιμοποιούνται ως άλλη μία άποψη
στο πλαίσιο της δημοκρατίας αυτοί που επι-
διώκουν με κάθε μέσο τη πλήρη κατάργησή
της. Αυτοί που θέλουν να επιβάλουν την εκκα-
θάριση όλων των διαφορετικών ανθρώπων,
που δεν ταιριάζουν στα χιτλερικά πρότυπα της
Άριας φυλής [...] Απαιτούμε να σταματήσει η
προβολή της δραστηριότητας των νεοναζί δο-
λοφόνων, οι δηλώσεις του αρχηγού και των
υπαρχηγών των ταγμάτων εφόδου με το πρό-
σχημα της ελευθερίας του Τύπου. Μια σειρά
απο εφημερίδες πχ Αυγή, Ριζοσπάστης, Εφη-
μερίδα των Συντακτών κλπ, εχουν υιοθετήσει
την πολιτική να μην προβάλουν τους νεοναζί.

Το ίδιο και το δημοτικό ραδιόφωνο Αθήνα
9,84. Απαιτούμε, μαζί με όλο το αντιφασιστικό
κίνημα, να γίνει η ΕΡΤ η φωνή του αντιφασιστι-
κού κινήματος, να γίνει η φωνή της κοινωνίας
για να καταδικαστούν ισόβια οι νεοναζί δολο-
φόνοι” αναφέρουν μεταξύ άλλων. 

ΕΡΤ3
Στη Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση πραγματο-

ποιήθηκε έξω από το κτίριο της ΕΡΤ3, τη
Δευτέρα 22/6. Η συγκέντρωση με σύνθημα
“ΕΡΤ3 για την κοινωνία – όχι για την κυβέρνη-
ση και την εξουσία” και συμμετοχή δεκάδων
αγωνιστών κι αγωνιστριών, έγινε με πρωτο-
βουλία του Καραβανιού Αγώνα κι Αλληλεγ-
γύης, της συμμαχίας δηλαδή των εργαζομέ-
νων της ΕΡΤ3 με τους συναδέλφους τους
στη ΒιοΜε, την Κόκα Κόλα, τους διαθέσι-
μους, τους αγωνιστές από τις Σκουριές κ.α.

Αφορμή για τη συγκέντρωση ήταν το περιε-
χόμενο του προγράμματος της νέας ΕΡΤ3, κα-
θώς όπως διαδιδόταν “από τα πάνω”, σε αυτό
δεν θα είχαν θέση οι εκπομπές που δημιουρ-
γήθηκαν στη διετία της αυτοδιαχείρισης, οι
συντελεστές των εκπομπών που συμμετείχαν
ως αλληλέγγυοι στον αγώνα της ΕΡΤ, τα κινη-
ματικά “διαφημιστικά” σποτ κλπ, τα χαρακτη-
ριστικά του προγράμματος, με λίγα λόγια, που
έκαναν την “ΕΡΤ – φωνή για κάθε αγωνιστή”. 

Περισσότερα από 50 εργατικά σωματεία,
φοιτητικοί σύλλογοι και κοινωνικοί φορείς
της Θεσσαλονίκης υπογράφουν ψήφισμα που
δηλώνει “την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε
διακοπή εκπομπών της αυτοδιαχειριζόμενης
λειτουργίας και οποιαδήποτε επιλογή διακο-

πής των κοινωνικών μηνυμάτων που προβάλ-
λονταν από την Ελεύθερη ΕΡΤ”. Οι ίδιοι οι ερ-
γαζόμενοι της ΕΡΤ3, έχουν εδώ και καιρό
ολοκληρωμένη πρόταση για το περιεχόμενο
και τη λειτουργία της νέας ΕΡΤ, με βάση την
εμπειρία της διετούς αυτοδιαχείρισης και της
αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα κινήματα,
ενώ σε συνέλευση που πραγματοποίησαν την
ημέρα της συγκέντρωσης καλούν “τη διοίκη-
ση ν’ αφουγκραστεί τις προτάσεις της κοινω-
νίας για τη φιλοσοφία και τους στόχους του
προγράμματος”. 

Ο πρόεδρος της νεοδιορισθείσας διοικούσας
επιτροπής της ΕΡΤ3 Γ.Μυλόπουλος, σε εκπομ-
πή του καναλιού, αναγκάστηκε να μιλήσει για
δημιουργία “ζώνης” μέσα στο πρόγραμμα στην
οποία θα δίνεται το βήμα στην κοινωνία και στα
κινήματα, “χωρίς μονομέρεια”. Θα δίνεται χρό-
νος “και στην Κόκα Κόλα και στους απολυμέ-
νους της” είπε χαρακτηριστικά. Το να χρησιμο-
ποιείται ως παράδειγμα πολυφωνίας το τσου-
βάλιασμα μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις στον κόσμο με τους εργαζόμενους που
απολύει δεν χρειάζεται σχολιασμό.  Σίγουρα
όμως ο περιορισμός της “ΕΡΤ - φωνής για την
κοινωνία” σε μια ζώνη μέσα στο πρόγραμμα,
δεν αποτελεί ικανοποίηση του αιτήματος. 

Νέα συγκέντρωση για τον ίδιο λόγο έχει
προγραμματιστεί έξω από την ΕΡΤ3, την Τε-
τάρτη 24/6, στις 6μμ, ημέρα που αναμενόταν,
σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η επιστρο-
φή του καναλιού  στους τηλεοπτικούς δέκτες
όλης της χώρας, ως  επίσημο δημόσιο τηλεο-
πτικό φορέα της Βόρειας Ελλάδας.

Σ.Μ.

EΡΤ Όχι μικρόφωνο στη Χ.Α.

22/6, Συγκέντρωση έξω από το κτίριο της ΕΡΤ3
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Εκλογές έγιναν στους εργατοτεχνίτες του υπουργεί-
ου Πολιτισμού. Η Αντικαπιταλιστική Πρωτοβουλία συμ-
μετείχε στο ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργα-
σίας, η οποία δεν πήρε έδρα στο ΔΣ (για μια ψήφο),
αλλά εξέλεξε δύο αντιπροσώπους για την Ομοσπον-
δία. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Για το ΔΣ ψήφισαν
1119 εργαζόμενοι, 462 από Αθήνα και 657 από την πε-
ριφέρεια. 3 ήταν τα άκυρα-λευκά ψηφοδέλτια. Πήραν:
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο 1055 ψήφους και 20 έδρες, ΔΑΣ-
ΠΑΜΕ 31 ψήφους και 1 έδρα, Αγωνιστική Συνεργασία
30 ψήφους. 

Για την Ομοσπονδία ψήφισαν 1118 με 6 άκυρα λευ-
κά ψηφοδέλτια. Πήραν: Ενιαίο Ψηφοδέλτιο 1044 ψή-
φους και 52 αντιπροσώπους, ΔΑΣ-ΠΑΜΕ 37 ψήφους
και 2 αντιπροσώπους, Αγωνιστική Συνεργασία 31 ψή-
φους και 2 αντιπροσώπους.

Εκλογές για το ΔΣ του
Συλλόγου και αντιπροσώ-
πους στην Ομοσπονδία

έχουν οι εργαζόμενοι στις Γενικές Γραμματείες Βιομη-
χανίας και Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου (στο υπ.
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης) τις 26 Ιούνη. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο
της Συσπείρωσης Εργαζομένων, η οποία μεταξύ άλ-
λων τονίζει στην ανακοίνωσή της:

“Παλεύοντας μαζί με όλους τους συναδέλφους στο
δημόσιο σταματήσαμε την 'αξιολόγηση' του Μητσοτά-
κη... Δεν σταματήσαμε ποτέ να διεκδικούμε την επανα-
φορά των συναδέλφων/ισσών που τέθηκαν σε διαθεσι-
μότητα. Συνεχίζουμε και σήμερα να διεκδικούμε μαχη-
τικά την επαναφορά των συναδέλφων που «εγκλωβί-
στηκαν» στο υπ. Οικονομίας και την αντικατάσταση
των εξαμβλωματικών Μνημονιακών Οργανισμών... 

Οι μάχες που έχουμε να δώσουμε δεν σταματούν με
την εκλογή της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ…

Πέντε μήνες διαπραγμάτευσης με την Τρόικα/“Θε-
σμούς” απέδειξε ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς ρήξεις.
Κάθε υποχώρηση της κυβέρνησης ανοίγει την όρεξη
για περισσότερες απαιτήσεις των δανειστών και οι
“κόκκινες γραμμές” σβήνονται η μια μετά την άλλη. Ο
κίνδυνος ενός νέου Μνημονίου είναι μπροστά, έχοντας
ήδη μπει χέρι στα αποθεματικά ασφαλιστικών ταμείων
και δημόσιων οργανισμών για να διοχετευθούν για μια
ακόμα φορά στις τσέπες ξένων και ντόπιων τραπεζι-
τών και του ΔΝΤ. Γι’ αυτό σήμερα η διεκδίκηση της
παύσης πληρωμών και της διαγραφής του χρέους
απέναντι στους χυδαίους εκβιασμούς ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ δεν
είναι ακαδημαϊκή συζήτηση, αλλά προϋπόθεση για να
σταματήσει η Μνημονιακή λεηλασία…”

Κώστας Πίττας, γραμματέας Ομοσπονδίας

Την Πέμπτη 18 Ιούνη πραγμα-
τοποιήθηκε στάση εργασίας των
συμβασιούχων του ΥΠΠΟ και

συγκέντρωση έξω από το νέο μουσείο Ακρόπολης. Οι
συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ παραμένουν απλήρωτοι για
πολλούς μήνες και διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους. 

Ενώ τα χρήματα υπάρχουν και έχουν δεσμευτεί μέ-
σω ΕΣΠΑ, δεν φτάνουν ποτέ στην ώρα τους στη μι-
σθοδοσία των εργαζόμενων. Στη συγκέντρωση συμμε-
τείχαν εκατό περίπου συνάδελφοι, ανάμεσά τους και
αρκετοί νέοι που δεν έχουν πληρωθεί καθόλου από
τον Απρίλιο που ξεκίνησαν οι συμβάσεις τους, μοιρά-
στηκαν πολύγλωσσες προκηρύξεις στους επισκέπτες
του μουσείου και το ραντεβού μας θα ανανεωθεί μιας
και δεν θα σταματήσουμε αν δεν λυθεί το πρόβλημα
της απληρωσιάς. 

Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

Χ
ρώματα, μουσική, χορός, χιλιάδες
κόσμου και δεκάδες συλλογικότητες
πλημμύρισαν την “καρδιά” της Θεσ-

σαλονίκης συμμετέχοντας στο 4o Thessa-
loniki pride με κεντρικό σύνθημα «Δικαιού-
μαι- απαιτώ γάμο, όνομα και σεβασμό». Η
πολύχρωμη πορεία υπερηφάνειας που
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 20/6 στο ιστορικό κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης με πολύχρωμες σημαίες, πλα-
κάτ, μουσική και χορό με την βοήθεια των
κρουστών, ήταν η μαζική απάντηση που
έστειλαν χιλιάδες κόσμου στα κηρύγματα
μίσους του μητροπολίτη Άνθιμου που κα-
λούσε σε ολονυχτίες. 

Το σύμφωνο συμβίωσης, η διαφορετικό-
τητα στην σεξουαλικότητα, η τεκνοθεσία
ήταν μερικά από τα βασικά ζητήματα που
καταγράφηκαν με συνθήματα στα πανό
των συλλογικοτήτων. Παρά τις προσπάθει-
ες αποκλεισμού από την πλευρά των ορ-
γανωτών που προτίμησαν να έχουν σαν
συνομιλητές τους διάφορους διπλωμάτες,
ήταν το πιο πολιτικό Pride. Η ελπίδα για τις
αναμενόμενες αλλαγές από την πλευρά
της κυβέρνησης αλλά και η αυτοπεποίθη-
ση για άπλωμα των αλλαγών και βάθαιμα
των διεκδικήσεων ήταν ορατή σε όλα τα
μπλοκ της πορείας. Στην πορεία συμμετεί-
χε η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, και διάφορες συνι-
στώσες του, ενώ μεγάλο ήταν και το
μπλοκ των αντιεξουσιαστών που κατέβη-
καν με πανό στο πίσω μέρος της πορείας.

Με πανό “το σύστημα είναι ανώμαλο”
διαδήλωσε η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης που
βρέθηκε με τραπεζάκι σε όλο το διήμερο
με κεντρικό σύνθημα “Στη φυλακή για πάν-
τα οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής”. “Οι
νεοναζί της Χρυσής Αυγής αξιοποιώντας

τη ρατσιστική πολιτική των κυβερνήσεων
προχώρησαν όλα τα τελευταία χρόνια σε
επιθέσεις όχι μόνο ενάντια στους μετανά-
στες και την Αριστερά αλλά και κατά ομο-
φυλόφιλων και τρανς. Η μάχη για να τιμω-
ρηθούν οι νεοναζί και να καταδικαστούν σε
ισόβια είναι μάχη όλου του κινήματος”,
αναφερόταν στην προκήρυξη που μοιρά-
στηκε μαζικά.

1ο Pride Κρήτης

Την Παρασκευή και το Σάββατο οργανώ-
νεται το 1o Pride στο πάρκο Γεωργιάδη στο
Ηράκλειο της Κρήτης. Πρόκειται για μια ση-
μαντική διοργάνωση αφού για πρώτη φορά
οργανώνεται φεστιβάλ υπερηφάνειας εκτός
Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανοίγοντας το
δρόμο για την διοργάνωση και στην επαρ-
χία αντίστοιχων κινητοποιήσεων. 

Το Φεστιβάλ που γίνεται με την στήριξη
της ΑΔΕΔΥ, του Συλλόγου Δασκάλων Χα-
νίων και στο οποίο συμμετέχει μαζί με πολ-
λές άλλες ομάδες και η ΚΕΕΡΦΑ, προέκυ-

ψε μέσα από την συνεργασία πολλών ομά-
δων για να απαντηθούν οι ομοφοβικές και
φασιστικές επιθέσεις 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ Ηρακλείου τονίζεται πως: “Στηρίζουμε
ανοιχτά και με όλες μας τις δυνάμεις την
πραγματοποίηση του φεστιβάλ στο Ηρά-
κλειο και στεκόμαστε απέναντι σε οποι-
αδήποτε προσπάθεια υπονόμευσής του.
Διεκδικούμε την ορατότητα των LGBTQI
ανθρώπων και την ικανοποίηση όλων των
θεσμικών αιτημάτων της LGBTQI κοινότη-
τας. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να δοθούν
ακόμα πολλές και σημαντικές μάχες. Η ου-
σιαστική απελευθέρωση των LGBTQI αν-
θρώπων δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο
μαζί με την απελευθέρωση όλων των κατα-
πιεσμένων, με το τέλος κάθε εκμετάλλευ-
σης ανθρώπου από άνθρωπο! Παλεύουμε
ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλ-
λευση για να φτιάξουμε τον κόσμο που
πραγματικά ονειρευόμαστε”.

Κ.Μ.

700 και πλέον αντιφασίστες/στριες διαδήλωσαν στο Μαρούσι το
Σάββατο 20/6 στην αντιφασιστική πορεία - συνέχεια των συντονι-
σμένων κινητοποιήσεων που έχουν αποφασιστεί ώστε να κλείσουν
τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην περιοχή. Η πορεία ξεκίνησε
από το σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι, πέρασε από το κέντρο και
τις γειτονιές του Μαρουσιού, έφτασε κοντά στα γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής (που ήταν αποκλεισμένα από κλούβες των ΜΑΤ), και κα-
τέληξε και πάλι στο σταθμό του ΗΣΑΠ.

“Οι Ναζί δεν έχουν χώρο στη γειτονιά μας. Η μάχη για να σταμα-
τήσουμε το ρατσιστικό μίσος έρχεται μαζί με την νομιμοποίηση των
μεταναστών, μαζί με την ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά, μαζί με το κλεί-
σιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης”, τόνισε στην Ε.Α. η Δήμητρα
Τζάκου από την ΚΕΕΡΦΑ του Μαρουσιού.

«Είστε όλοι σκουπίδια. Σας έχω πει να
φύγετε. Τι νομίζετε ότι θα μου κάνετε όλοι
εσείς Ινδοί και Πακιστανοί που δουλεύετε
εδώ; Σας γράφω όλους στα @@@….μου»,
ήταν οι απειλές “με άρωμα Μανωλάδας”
που εκτόξευε για καιρό το πρώην αφεντικό
τους και ήρθε η ώρα την Κυριακή 21/6 να
τις κάνει πραγματικότητα. 

Μπήκε με το τζιπ του μέσα στο χωράφι
25 στρεμμάτων και διέλυσε ολόκληρη την
παραγωγή οπωροκηπευτικών προκαλών-
τας ζημιές που ξεπερνάνε τις 50.000 ευρώ.
Για 20 χρόνια κάτοικοι της περιοχής, ο Σα-

νά Ουλλά και οι συνεργάτες του εργάζον-
ταν στα χωράφια του Σπύρου Ρασούλου.

Η απληρωσιά, η εκμετάλλευση, οι απει-
λές, ήταν κομμάτι της ρατσιστικής συμπερι-
φοράς που δέχονταν για χρόνια. Όταν απο-
φάσισαν να δημιουργήσουν τις δικές τους
καλλιέργειες είδαν τις ρατσιστικές απειλές
να γίνονται πραγματικές επιθέσεις. 

Μετά την επίθεση αποφάσισαν μαζί με
την Πακιστανική Κοινότητα και την ΚΕΕΡ-
ΦΑ να κινηθούν νομικά κάνοντας παράστα-

ση διαμαρτυρίας και καταθέτοντας μηνύ-
σεις στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της ΓΑ-
ΔΑ.

“Απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία
του δράστη και την άμεση αποζημίωση των
παραγωγών. Ο ρατσισμός δεν χωράει ούτε
στο κάμπο του Μαραθώνα, ούτε πουθενά!”,
τονίζεται στην ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ
που καλεί σε συνέλευση των μεταναστών
εργαζόμενων την ώρα που η ΕΑ πήγαινε
στο τυπογραφείο την Τρίτη 23/6 στις 7μμ. 

Πλήθος κόσμου πέρασε από την μεγάλη συναυλία που
διοργάνωσε η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα»
την Πέμπτη 18/6 στα Προπύλαια για την χρηματοδότηση
της νέας αποστολής της με το Στόλο Ελευθερίας ΙΙΙ. 

Μεγάλα ονόματα και μπάντες ανέβηκαν στην σκηνή της
συναυλίας για να στηρίξουν το εγχείρημα. Η πολύ μεγάλη
συμμετοχή είναι η τεράστια απόδειξη πως ο αγώνας του
Παλαιστινιακού λαού συγκινεί τους εργαζόμενους και την
νεολαία και έρχεται σε αντίθεση με την συνεργασία του
Τσίπρα και της κυβέρνησής του με το κράτος-δολοφόνο
Ισραήλ και τις κοινές πολεμικές ασκήσεις. 

ΥΠΠΟ

ΥΠΑΠΕΝ

Εκλογές Τεχνιτών

Pride σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη

Αντιφασιστική στο Μαρούσι
Ένα καράβι για τη Γάζα

Ρατσιστική επίθεση στο Μαραθώνα



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ

Από τα τάγματα ασφαλείας 
στη Χρυσή Αυγή
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 καφέ Βαβέλ 7μμ
Ομοφυλόφιλοι και καταπίεση
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
Πολιτικές εξελίξεις 
και επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η τελευταία μάχη του Άρη Βελουχιώτη
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ
Κρίση χρέους, έτος οκτώ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

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

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

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 καφέ Χρώματα 8μμ
Πολιτικές εξελίξεις, 
αντίσταση στα μνημόνια
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ενάντια σε παλιά και νέα μνημόνια
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
ΟΙ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 καφέ Πλάτων (Πλάτω-
νος & Τριπόλεως) 7μμ
Αριστερά και κράτος
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Μέση Ανατολή – 
Η πάλη ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις – βιβλιοπαρουσίαση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 Θόλος 5μμ
Η αριστερά και 
το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 Στέκι πολιτιστικών 
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7μμ
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Κόμμα και τάξη, η διαλεκτική της επα-
νάστασης
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Γκράμσι: από την κόκκινη διετία στις
θέσεις της Λυών
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 καφέ Τσίου 7.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 καφέ Τσίου 7.30μμ
Μια μαρξιστική κριτική στον αναρχισμό
Ομιλητής: Ηλίας Γεωργούλης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Τσίου 7.30μμ
Καταπίεση, ομοφυλόφιλοι και κίνημα
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Blue 8μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Gush 7μμ
Ανθρώπινη φύση, σεξισμός 
και καταπίεση
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η Μέση Ανατολή σήμερα
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Quiz 7μμ
Ανθρώπινη φύση, 
σεξισμός και καταπίεση
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/6  καφέ Anthropology 7μμ
Ανθρώπινη φύση, 
σεξισμός και καταπίεση
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

• ΠΕΜΠΤΗ 2/7  
καφέ Anthropology 7μμ
Η αριστερά και 
το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/6 Στέκι 
(Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Πώς παλεύουμε την ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη

• ΠΕΜΠΤΗ 2/7 
Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Τριώτα 
(Μετρό Αγ.Αντώνιος) 7μμ
70 χρόνια από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 καφέ Τριώτα 
(Μετρό Αγ.Αντώνιος) 7μμ
Για την καταπίεση και τον σεξισμό
φταίει η ανθρώπινη φύση 
ή ο καπιταλισμός;

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 ΕΛΜΕ Γκράβας 7.30μμ
Πολιτικές εξελίξεις και επαναστατική
αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 
White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Αριστερά και μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Η αριστερά και 
το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6 
καφέ 1968 
(Αγ.Πάντων και Θησέως – στοά) 7μμ
Επανάσταση και 
αντεπανάσταση στην Αίγυπτο
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος

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

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 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

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος;
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Όαση 7μμ
Κρίση χρέους, έτος οκτώ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Αποστόλης Καμπουρίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά στις μάχες
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Στοπ σε παλιά και νέα μνημόνια
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

• ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6 καφέ Μαγαζί 6μμ
Η αριστερά και 
το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

• ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7 καφέ Μαγαζί 6μμ
Λένιν: Ο αριστερισμός
Ομιλητής: Ιάσονας Κατριμουστάκης

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6 καφέ Γκαζόζα 12.30μ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 2/7 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

Νο 1179, 24 Ιουνίου 2015 Δραστηριότητες

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 24/6
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 3.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 25/6
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης 6μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ δημαρχείο 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ 
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ  
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΗΣΑΠ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 7μμ Everest
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρ.Μικράς Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ. Γαρδένια 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6μμ 
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
πεζόδρομος Μιχ.Αγγέλου-Χαρ.Τρικούπη 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 27/6
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ 
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 12μ
ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10πμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11.30πμ 
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Βερόπουλος 11πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα, 
τηλ. 210 5222213

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Νεκτάριος 
Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, Σωτήρης
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Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
Στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος 18 
& Ακροπόλεως) 7μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
Στέκι Δασκάλων 
(Ρήγα Φερραίου 20) 7μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30/6 πλατεία Μικρασιατών 7μμ
Εκδήλωση: Μνημόνιο ή ρήξη: 
ο δρόμος της αντικαπιταλιστικής 
ανατροπής και η ανάγκη 
μιας άλλης αριστεράς

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ 30/6 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη (Πίνδου
30 & Μαραθώνος – Βριλήσσια)  7.30μμ
συνέλευση

Τ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑΣ – Ν.ΦΙΛΑ-

ΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 
ΚΕΠ Χαλκηδόνας 
(Λεωφόρος Δεκελείας)
7.30μμ
Συνέλευση 

Συνελεύσεις - Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΡΙΤΗ 30/6 πεζόδρομος δημοτι-
κής βιβλιοθήκης (τυφλών) 8μμ

Εκδήλωση: Μνημόνιο ή ρήξη: 
ο δρόμος της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής και η ανάγκη μιας
άλλης αριστεράς
Ομιλητές: Θοδωρής Βουρεκάς,
Πρωτοβουλία «Διαγραφή του Δη-
μοσίου Χρέους Τώρα», Αργυρή
Ερωτοκρίτου, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Διαβάστε
επίσης

Γ
ια να τιμήσουν τα 70χρονα από το θάνατο
του Άρη Βελουχιώτη, του πρωτοκαπετάνι-
ου του ΕΛΑΣ, οι εκδόσεις ΚΨΜ προχώρη-

σαν –σε συνεργασία με
την οικογένειά του- στην
επανέκδοση των βιβλίων
του Μπάμπη Κλάρα, του
μικρότερου αδελφού του
Θανάση. Πρόκειται για
τρία βιβλία που μπορούν
να αγοραστούν μαζί -σε
προσιτή τιμή- ή και χωρι-
στά. Αξίζει τον κόπο να κά-
νει κάποιος/α αυτό το έξο-
δο. Γιατί αυτά τα βιβλία
μας ανοίγουν ένα παράθυ-
ρο όχι στη ζωή του μεγά-
λου του αδελφού, αλλά
στην εποχή του. 

Ο Μπάμπης Κλάρας είχε
τη δυνατότητα να αφήσει
αυτή τη μαρτυρία επειδή,
πέρα από τον προφανή λό-
γο της συγγένειας, είχε
μοιραστεί τα βήματα του
αδελφού του. Στις πρώτες
σελίδες του αυτοβιογραφικού «Η περιπέτεια
ενός ανθρώπου του 20ου αιώνα» διαβάζουμε για
παράδειγμα για μια πολύωρη συζήτηση που είχε
με τον μεγαλύτερο αδελφό του το 1925, όταν ο
Μπάμπης ήταν μόλις 15 χρονών και ο Θανάσης
είχε ήδη ενταχθεί στην ΟΚΝΕ –την νεολαία τότε
του ΚΚΕ. Ο 20χρονος Θανάσης προσπαθούσε να
πείσει τον «μικρό» ότι ο μόνος δρόμος για να αλ-
λάξει η κοινωνία είναι ο επαναστατικός. Λίγο με-
τά, παρουσίασε στο Γυμνάσιο μια εργασία για το
1821 με βάση το βιβλίο του Κορδάτου «Η κοινω-
νική σημασία της Επανάστασης του 1821». 

Ο Μπάμπης Κλάρας έγινε μέλος της ΟΚΝΕ και
του ΚΚΕ, πρωταγωνίστησε στη φοιτητική απερ-
γία του 1929, φυλακίστηκε με βάση το «Ιδιώνυ-
μο» του Βενιζέλου και έγινε «επαγγελματίας» της
οργάνωσης. Διαγράφτηκε το 1932, και από τότε
ακολούθησε δημοσιογραφική καριέρα –με δράση
στο ΕΑΜ στη διάρκεια της Αντίστασης. Όταν θυ-
μάται αυτά τα χρόνια -το βιβλίο γράφτηκε στη
δεκαετία του ’70- καταθέτει και δυσάρεστες για
αυτόν εμπειρίες. Θυμάται για παράδειγμα πώς
λόγω του ζήλου του είχε «καρφώσει» μια συνάν-
τηση του Πουλιόπουλου και άλλων αντιπολιτευό-
μενων λίγο πριν τη διαγραφή τους το 1927. 

Όμως είναι βέβαιο ότι το βιβλίο που θα διαβα-
στεί περισσότερο ή τέλος πάντων πρώτο, είναι
εκείνο με τίτλο «Ο αδερφός μου ο Άρης». Στις
σελίδες του ζωντανεύει -πάντα από την οπτική
γωνία του αδελφού του- ο Θανάσης πριν γίνει
Άρης. Όταν οργάνωνε την «αντιμιλιταριστική
δουλειά» της Νεολαίας για παράδειγμα όντας
φαντάρος -κάτι που του κόστισε κάμποσα βασα-
νιστήρια στον «πειθαρχικό ουλαμό Καλπακιού»
(μια μικρογραφία και προάγγελος της Μακρονή-
σου). 

Υπάρχει μια απουσία στις περιγραφές της δρά-
σης του Άρη στα επόμενα χρόνια, μέχρι την Αντί-
σταση. Είναι η στρατηγική μετατόπιση του ΚΚΕ
από το φλογερό διεθνισμό και αντιμιλιταρισμό
της δεκαετίας του ’20 στον «πατριωτισμό» και το
«έθνος» της δεκαετίας του ’30. Και μαζί τους
απουσιάζει η ανάταση των εργατικών αγώνων

εκείνα τα χρόνια, ο Μάης του ’36 στη Θεσσαλονί-
κη για παράδειγμα. Παρόλα αυτά και οι μαρτυ-
ρίες γι’ αυτή την περίοδο είναι πολύτιμες. Βλέ-

πουμε για παράδειγμα
το κλίμα διάλυσης και
σύγχυσης που είχε επι-
κρατήσει στις γραμμές
του κόμματος στη διάρ-
κεια της δικτατορίας
του Μεταξά και του Συμ-
φώνου Ρίμπεντροπ-Μο-
λότοφ το 1939.  

Όμως οι πιο συγ-
κλονιστικές σελίδες
είναι αυτές όπου ο
Θανάσης έχει γίνει
πλέον ο θρυλικός
Άρης, και το κίνημα
έχει φουντώσει στα
βουνά και τις πόλεις.
Και στην αφήγησή του ο Μπάμπης Κλάρας δεν
ξεχνάει να αναδείξει τους «ανώνυμους» αγωνι-
στές, τις ελπίδες και τα όνειρά τους που γίνονταν
όλο και πιο τολμηρά σ’ εκείνη τη θύελλα. 

Χαρακτηριστικό επεισόδιο

Περιγράφει για παράδειγμα ένα χαρακτηριστι-
κό επεισόδιο, από την αντάρτικη συνέλευση στη
Θεσσαλία την άνοιξη του 1943. Στο βήμα είναι ο
Ανδρέας Τζήμας, στέλεχος του ΚΚΕ, ο «Βασίλης
Σαμαρινιώτης» του ΓΣ του ΕΛΑΣ. «Φωνές δια-
σταυρώνονται από όλες τις μεριές. Ο Τζήμας
προσπαθεί ν’ απαντήσει αναλύοντας την εθνικοα-
πελευθερωτική γραμμή του ΕΑΜ. – Κάνουμε, εί-
πε, προσπάθειες να συνεργαστούμε με όλα τα
πολιτικά κόμματα σε πανεθνική κυβέρνηση. Ένας
αντάρτης τον διακόπτει και τον ρωτάει: – Και τι
θα γίνει με την Επανάσταση;»

Ο Τζήμας δεν είχε πειστική απάντηση σε αυτό
το κεφαλαιώδες ερώτημα και για να είμαστε ειλι-
κρινείς, όπως δείχνει η συνέχεια της αφήγησης,
ούτε ο ίδιος ο Άρης. Αυτό που όμως είχε ο Άρης
ήταν το θάρρος να κρούσει τον κώδωνα του κιν-
δύνου για τους συμβιβασμούς της ηγεσίας. Αυ-
τές τις προειδοποιήσεις περιγράφει με ζωντανό

τρόπο ο αδελφός του. 
Υπονοεί για παράδειγμα ότι ο Άρης στάλθηκε

στην Πελοπόννησο το καλοκαίρι του 1944 επειδή
είχε διαφωνήσει με την αποστολή της αντιπρο-
σωπείας στη Μέση Ανατολή που σε λίγο θα υπέ-
γραφε την κατάπτυστη Συμφωνία του Λιβάνου:

«Μάταια ο Άρης στις μακρές διαβουλεύσεις
που είχε με τον Σιάντο και τον Ιωαννίδη στη Βί-
νιανη, πριν εξαποσταλεί στο Μοριά, αγωνίστηκε
να τους πείσει ότι η θέση τους ήταν εδώ, στην
Ελεύθερη Ελλάδα που είχε δημιουργηθεί με τους
αγώνες και το αίμα του ελληνικού λαού. Ότι για
κανένα λόγο δεν έπρεπε να την εγκαταλείψουν. –
Άσε, Θανάση, να τα κανονίσουμε εμείς αυτά τα
πράματα. Θα δεις, όλα θα πάνε καλά, είπε ο
Σιάντος. Και πρόσθεσε πονηρά: Αν φοβάσαι πως
δεν θα πάνε καλά και δεν θέλεις να συνεργήσεις
σ’ αυτό, άσε σε μας την ευθύνη. Υπάρχει για σέ-
να πεδίο να συνεχίσεις τη δράση σου προς όφε-
λος του κινήματος».

Οι προειδοποιήσεις για τον ρόλο των Άγγλων
ιμπεριαλιστών και της αντί-
δρασης έγιναν ακόμα πιο
έντονες μετά την Απελευ-
θέρωση και μαζί με αυτές
προτάσεις για την αντιμε-
τώπιση τους. Ο Μπάμπης
Κλάρας περιγράφει την πε-
ρίφημη Σύσκεψη των Κα-
πετάνιων των Ομάδων Με-
ραρχιών του ΕΛΑΣ στη Λα-
μία τον Νοέμβρη του 1944
στην οποία ο Άρης πρότει-
νε κάποια μέτρα προετοι-
μασίας του αντάρτικου
στρατού για την σύγκρου-
ση που έβλεπε να πλησιά-
ζει: 

«Η απάντηση του Π.Γ
ήταν μια πανταχούσα για
τον Άρη. Με κομματική
μομφή και με καθησυχα-
στικές διαβεβαιώσεις ότι
δεν έχουν λόγο να παρέμ-

βουν οι Άγγλοι και να μη γίνει καμιά ενέργεια που
θα μπορούσε να τους θίξει. Τόσο τυφλοί ήταν οι
άνθρωποι αυτοί και τόσο ήθελαν να μη βλέπουν
που τραβούσαν τα πράματα, ώστε έλεγαν και
στον αδελφό του τον Μπάμπη στην Αθήνα να
ετοιμάσει –μέσα Νοέμβρη- μια ομιλία στο ‘Κεν-
τρικό’, που θα ξανάνοιγε προπαρασκευαστικά
τον αγώνα για τις εκλογές, που δεν θ’ αργούσαν,
κατά τη γνώμη τους, να γίνουν. Πήγαιναν, έτσι,
στο βρόντο οι προειδοποιήσεις του Άρη. Κι αυ-
τοί, τραβούσαν το δρόμο τους -αν τον τραβού-
σαν κι αυτόν, καθώς παραλογίζονταν και παρα-
παίανε…». 

Ο Αρης τράβηξε το δικό του δρόμο -όπως τον
περιγράφει βήμα-βήμα ο αδελφός του στη συνέ-
χεια από την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρ-
κιζας και μετά. 

Τα βιβλία της έκδοσης:

• Το παραμύθι ενός λαού που δεν είναι παραμύθι
• Ο αδερφός μου ο Αρης
• Η περιπέτεια ενός ανθρώπου του 20ου αιώνα

Συμπεριλαμβάνεται ένα κείμενο του 1954 με
τίτλο «Το πιστεύω ενός ανθρώπου».

Λέανδρος Μπόλαρης

“O αδερφός μου ο Άρης”
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Ο
ύτε μήνας δεν έχει περάσει από τις
εκλογές στη Βρετανία και τις διαδηλώ-
σεις οργής των πρώτων ημερών (βλ. ΕΑ

αρ. φ. 1174) και η αντίσταση στις περικοπές
που ετοιμάζει η κυβέρνηση των Τόρηδων κλιμα-
κώθηκε πέρα από κάθε προσδοκία το περασμέ-
νο Σάββατο 20/6, όπου πάνω από 250.000 γέμι-
σαν τους δρόμους της πρωτεύουσας. 

Σαν ηλεκτρικό ρεύμα διαπέρασε τους μαζι-
κούς χώρους σε όλη τη χώρα η καμπάνια για
την πορεία που οργανώθηκε στο Λονδίνο. Οι ει-
κόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές, εργατι-
κοί χώροι, πανεπιστήμια και γειτονιές οργανώ-
θηκαν με ρυθμούς που εντυπωσίασαν ακόμη
και τους διοργανωτές. Εκατοντάδες λεωφορεία
ναυλώθηκαν από 51 πόλεις της Αγγλίας. Πολύς
ήταν ο κόσμος της νέας πολιτικοποίησης που
συμμετείχε πρώτη φορά σε μία τόσο μαζική
δράση και επίσης πολλοί οι «βετεράνοι» του κι-
νήματος που είχαν να πάρουν μέρος σε τόσο
μεγάλο συλλαλητήριο από τα αντιπολεμικά του
2003. 

Στο Σίτι του Λονδίνου, έδρα των μεγαλύτε-
ρων τραπεζών και αγαπημένη γειτονιά των κα-
πιταλιστών ανά τον πλανήτη, συνήθως τα Σαβ-
βατοκύριακα επικρατεί νεκρική σιγή, αυτό το
Σάββατο όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
Η Τράπεζα της Αγγλίας πνίγηκε από τα οργι-
σμένα συνθήματα εκατοντάδων χιλιάδων διαδη-
λωτών ενάντια στα μέτρα και τις περικοπές.

Η διαδήλωση διασχίζοντας την πόλη έσπερνε
την ελπίδα στον απλό κόσμο και το φόβο στην
ελίτ, χαρακτηριστικό είναι ότι γνωστό πεντάστε-
ρο ξενοδοχείο είχε στήσει οδοφράγματα ώστε
οι πλούσιοι πελάτες του να συνεχίσουν ασφα-
λείς και ανενόχλητοι να απολαμβάνουν το τσάι
τους.   

Διαδήλωση χιλιάδων έγινε την προηγούμενη
εβδομάδα και στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Η
εκλογική συντριβή των Τόρηδων και των Εργα-
τικών στη Σκωτία στις εκλογές ενίσχυσε την αυ-
τοπεποίθηση του κόσμου και εξακολουθούν να
μαίνονται μάχες.  Οι κοινωνικοί λειτουργοί που
στηρίζουν τους άστεγους στη Γλασκόβη βρί-
σκονται στη 13η εβδομάδα απεργίας ενώ σε
απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι λι-
μενεργάτες του Νταντί.

Λιτότητα
Αυτή η μεγάλη οργή έρχεται σαν απάντηση

στα σχέδια της κυβέρνησης για περικοπές που
φτάνουν τα 20 δις ευρώ, αν και κάθε εβδομάδα
η λίστα με τα μέτρα μακραίνει. Ήδη στο στόχα-
στρο είναι οι δήμοι, η παιδεία και η συγκοινωνία
που βλέπουν τους προϋπολογισμούς να συρρι-
κνώνονται δραστικά ενώ προς ιδιωτικοποίηση
πάει και το μειοψηφικό πακέτο μετοχών που το
δημόσιο έχει στα ταχυδρομεία. Οι Τόρηδες
αποφάσισαν να χτυπήσουν γρήγορα και να χτυ-
πήσουν σκληρά, ελπίζοντας να αιφνιδιάσουν
τον κόσμο και να ξεμπερδέψουν με τα μέτρα
γρήγορα. 

Ευτυχώς όμως, το κίνημα είναι παρόν και
ετοιμάζει την απάντηση του, η πανεθνική κινη-
τοποίηση του Σαββάτου είναι ένα πολύ καλό
βήμα για να οργανωθεί το μαζικό εκείνο κύμα
αντίστασης που θα μπορέσει να ανασχέσει τη
λιτότητα και να εξασφαλίσει ότι τα σχέδια του
κάμερον δεν θα περάσουν. 

Ξεσηκωμός
στο Λονδίνο
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Την ίδια μέρα, διαδηλώσεις ενάν-
τια στη λιτότητα, με «άρωμα αλλη-
λεγγύης» στο κίνημα που παλεύει
εδώ στην Ελλάδα, έγιναν σε πολ-
λές πόλεις της Ευρώπης, αποδει-
κνύοντας με τον καλύτερο τρόπο
ότι όχι τόσο η κρίση, όσο και η αντί-
σταση στη λιτότητα είναι διεθνή
φαινόμενα. Οι κινητοποιήσεις απο-
τέλεσαν πρώτης τάξεως ευκαιρία
για το κίνημα ώστε να ενώσει την
Ευρώπη των «από τα κάτω» συνδέ-
οντας τις δικές του μάχες ενάντια
στη λιτότητα με την διεθνιστική αλ-
ληλεγγύη.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση
του Λευτέρη Αραμπατζή, διαδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε και στο Βε-
ρολίνο. Η αφορμή ήταν η διεθνής
μέρα προσφύγων και η αρχή της
εβδομάδας αλληλεγγύης στον ελ-
ληνικό λαό. Την διαδήλωση καλού-
σαν  μεταναστευτικές και αντιρα-
τσιστικές οργανώσεις, το Attac, το
die Linke και άλλες αριστερές ορ-
γανώσεις, συνδικάτα και οργανώ-
σεις νεολαίας. Πάνω από 10.000
διαδήλωσαν με κεντρικά συνθήμα-

τα την κατάργηση της Frontex και
της αντιμεταναστευτικής πολιτικής
της ΕΕ, ενάντια στη λιτότητα και
τους εκβιασμούς της γερμανικής
κυβέρνησης και της Τρόικα στον
ελληνικό λαό. Συμμετείχαν επίσης
η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου,
επιτροπές αλληλεγγύης στον ελλη-
νικό λαό, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ Βερολίνου. 

Στο κάλεσμά της η Ελληνική Κοι-
νότητα καλούσε σε αντίσταση
έναντι των εκβιασμών των δανει-
στών, με διαγραφή του χρέους,
ακύρωση των μνημονίων και των
ιδιωτικοποιήσεων. Στην ίδια ανακοί-
νωση ανέφερε «Ως μετανάστες, δη-
λώνουμε αλληλέγγυοι σε όλους αυ-
τούς που θαλασσοπνίγονται για να
έρθουν στην Ευρώπη για μια καλύ-
τερη ζωή μακριά από την φτώχεια
και τους πολέμους. Η ΕΕ μαζί με το
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ είναι συνυπεύθυ-
νοι για αυτήν την κατάσταση. ΟΧΙ
στην Ευρώπη φρούριο – Κατάργη-
ση των αντιμεταναστευτικών πολιτι-
κών και συνθηκών!"

Η πορεία ξεκίνησε από την πλα-

τεία Oranienplatz, όπου την προ-
ηγούμενη χρονιά είχαν κατασκηνώ-
σει για μήνες πρόσφυγες που διεκ-
δικούσαν άσυλο, και κατέληξε στην
πύλη του Βραδεμβούργου όπου
ακολούθησε συναυλία.

Και στο Παρίσι, μαζική ήταν η
διαδήλωση που καλέστηκε αρχικά
μέσω κοινωνικών δικτύων και αργό-
τερα συνυπέγραψαν οργανώσεις
και κόμματα της αριστεράς. Η πο-
ρεια κατέληξε στην πλατεία δημο-
κρατίας, για να ακολουθήσει συ-
ναυλία, ενώ το σύνθημα που κυ-
ριάρχησε ήταν «Ελλάδα – Γαλλία –
Ευρώπη, η λιτότητα σκοτώνει» 

Εντυπωσιακή ήταν και η διαδή-
λωση στις Βρυξέλες, έδρα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου χι-
λιάδες κόσμου ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα 50 οργανώσεων της
Αριστεράς και των συνδικάτων σε
μια κινητοποίηση ενάντια στη λιτό-
τητα εγκαινιάζοντας και εκεί την
«ευρωπαϊκή εβδομάδα αλληλεγ-
γύης στον ελληνικό λαό». Η κινητο-
ποίηση περιλάμβανε συναυλία και
άλλα καλλιτεχνικά δρόμενα.

Τα ελληνικά ΜΜΕ παρουσιάζουν
την Ιρλανδία ως το θετικό μνημο-
νιακό παράδειγμα όπου η οικονο-
μία πάει καλά και ο κόσμος δεν κά-
νει «παράλογες απεργίες». Η αλή-
θεια είναι διαφορετική, οι ιδιωτικο-
ποιήσεις συνεχίζονται με αμείωτο
ρυθμό, η αγορά εργασίας είναι
ζούγκλα ενώ υπολογίζοντα ότι
1.000 νεολαίοι αναγκάζονται σε με-
τανάστευση την εβδομάδα. Έτσι
λοιπόν και στο Δουβλίνο της Ιρλαν-
δίας πολλές ήταν οι χιλιάδες των

διαδηλωτών στους δρόμους, με
αιχμή την αντίσταση στην ιδιωτικο-
ποίηση του νερού και την αλληλεγ-
γύη στον ελληνικό λαό.  

Συγκέντρωση και πορεία έγινε
και στο Άμστερνταμ της Ολλαν-
δίας, όπου εκατοντάδες βάδισαν
ενάντια στη λιτότητα και στον νεο-
φιλελευθερισμό. Την κινητοποίηση
είχαν καλέσει αριστερές οργανώ-
σεις ενώ έντονη ήταν η παρουσία
Ελλήνων μεταναστών.  

Η
γειτονική Δημοκρατία της Μακεδονίας
βρίσκεται στο μέσο μιας μεγάλης πολι-
τικής κρίσης. Aφορμή είναι η αποκάλυ-

ψη ενός τεράστιου σκάνδαλου. Αφενός, η κυ-
βέρνηση του Γκρούεσφκι αφενός είχε οργα-
νώσει ένα δίκτυο τηλεφωνικών παρακολουθή-
σεων στο οποίο παγιδεύτηκαν μέχρι και 20 χι-
λιάδες πολιτικά πρόσωπα. Αφετέρου, μια σει-
ρά στοιχεία δείχνουν ότι εφαρμόστηκε εκτετα-
μένη νοθεία τόσο στις κοινοβουλευτικές εκλο-
γές του 2011 και του 2014 όσο και στις τοπι-
κές του 2013.

Εδώ όμως είναι Βαλκάνια. Και μια φαινομενι-
κά εσωτερική κρίση μετατρέπεται σε αποστα-
θεροποίηση της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, οι ΗΠΑ και άλλοι διεθνείς προστάτες
έχουν αναλάβει να συντονίσουν το διάλογο με-
ταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ανοίγον-
τας το δρόμο για πρόωρες εκλογές που υποτί-
θεται να λύσουν το ζήτημα. Η Βουλγαρία συγ-
κεντρώνει στρατεύματα στα σύνορα, η Σερβία
κατεβάζει προς το νότο επίλεκτες δυνάμεις
αστυνομίας και στρατού.

Δίπλα σε όλα αυτά, στις 9 Μάη, ξέσπασε μια
σύγκρουση στο Κουμάνοβο, 40 χιλιόμετρα
από τα Σκόπια, ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλεί-
ας και ένοπλους Αλβανούς, με απολογισμό 18
νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Οι μνήμες
του πολέμου του 2001 είναι πικρές και ο κό-
σμος δεν θέλει να ξαναδεί ούτε το αίμα ούτε
το δηλητηρίασμα των σχέσεων ανάμεσα σε
Αλβανούς και Μακεδόνες.

Οι θεωρίες συνωμοσίας δίνουν και παίρ-
νουν. Από τη μια μεριά σενάρια ότι οι ένοπλοι
Αλβανοί ήταν πιόνια του ίδιου του Γκρούεφσκι

για να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα.
Από την άλλη σενάρια ότι η Δύση θέλει να επι-
ταχύνει την πτώση του Γκρούεφσκι γιατί ο
ίδιος έχει αρχίσει να στρέφεται προς τη Ρω-
σία. Αν δεν ήταν επικίνδυνα όλα αυτά, θα επι-
σημαίναμε πόσο αστείο είναι ότι οι σοβινιστι-
κές φωνές στην Ελλάδα που μέχρι πρόσφατα
έβλεπαν τον Γκρούεφσκι ως φερέφωνο των
Αμερικάνων τώρα βλέπουν αμερικάνικο δάκτυ-
λο πίσω από την κρίση του.

Αυτό που συμβαίνει όντως είναι αυτό που
πολλές φορές κάνουν οι άρχουσες τάξεις στα
Βαλκάνια, παίζουν το χαρτί του εθνικισμού για
να σώσουν το τομάρι τους. Για τον Γκρούεφ-
σκι είναι ευκολότερο να παρουσιάσει την απο-
σταθεροποίηση της κυβέρνησής του ως αλβα-
νικό σχέδιο. Στην πραγματικότητα, οι διαδηλώ-
σεις που έχουν ξεσπάσει από τη στιγμή πο
βγήκαν στη φόρα τα σκάνδαλα δεν είναι δια-
δηλώσεις εθνοτικές, συμμετέχουν από κοινού
Αλβανοί και Μακεδόνες. Εξάλλου η ίδια η κυ-
βέρνηση και τα σκάνδαλα της είναι μεικτά. Ο
Γκρούεσφκι συγκυβερνά με το κόμμα του Αλί
Αχμέτι ο οποίος το 2001 ήταν ηγέτης του αλ-
βανικού αντάρτικου στρατού.

Ακριβώς γι’αυτούς τους λόγους, το χαρτί
του εθνικισμού είναι πολύ πιο δύσκολο να παι-
χτεί και μπορεί να γυρίσει εναντίον των πολε-
μοκάπηλων. Στο Κουμάνοβο ο κόσμος βγήκε
στο δρόμο μετά τις συγκρούσεις, Αλβανοί και
Μακεδόνες μαζί, δηλώνοντας ότι δεν θα αφή-
σουν καμιά προβοκάτσια να τους διχάσει. Αλ-
βανοί και Μακεδόνες ζουν σε μια χώρα με 30%
ανεργία η οποία υποτίθεται βιώνει οικονομική
άνθηση. Από το 2001 και ύστερα βλέπουν την

ίδια ελίτ να κυβερνάει σχεδόν αδιάκοπα με βα-
σικό επιχείρημα ότι έσωσε τη χώρα από την
καταστροφή. Ο Γκρούεφσκι έγινε Υπουργός
Οικονομικών στα 29 του, πρωθυπουργός στα
36 του και κλείνει σχεδόν 9 χρόνια στην εξου-
σία. Οι ίδιοι άνθρωποι τώρα ξανασπείρουν το
μίσος, για να παρουσιαστούν ως εγγυητές της
σταθερότητας.

Η συμφωνία της Οχρίδας με την οποία τερ-
ματίστηκε η σύγκρουση του 2001 έκανε ό,τι
έκαναν κατά καιρούς όλες οι αντίστοιχες συμ-
φωνίες στα Βαλκάνια. “Τακτοποίησε” το ζήτη-
μα μιας καταπιεσμένη μειονότητας (οι Αλβανοί
είναι πάνω από το �25% του πληθυσμού της
Δημοκρατίας της Μακεδονίας) μεταφέροντας
τις εντάσεις προσωρινά από τα χαρακώματα
στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Τα κόμματα
που “εκπροσωπούν” τους Αλβανούς και τος
Μακεδόνες λειτουργούν ως πάτρονες και μοι-
ράζονται την πίτα της εξουσίας ανάλογα με το
κουμάντο που μπορούν να επιβάλουν πάνω
στους λαούς τους.

Τα σκάνδαλα είναι φυσική συνέχεια αυτού
του βρόμικου παιχνιδιού.

Ο ρόλος της ελληνικής εξωτερικής πολιτι-
κής ήταν πάντα αρνητικός στη Δημοκρατία
της Μακεδονίας. Η Ελλάδα ως ισχυρός παί-
χτης στην περιοχή κρατούσε σε μεγάλο βαθμό
τη στρόφιγγα των επενδύσεων στη Μακεδο-
νία, αλλά και τα κλειδιά για την ένταξη της χώ-
ρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ο εκβιασμός του
ονόματος της Μακεδονίας ήταν και είναι ο πο-
λιορκητικός κριός, ενώ ακόμη και σήμερα 20%
της τραπεζικής δραστηριότητας στη Δημοκρα-
τία της Μακεδονίας έχει να κάνει με ελληνικές

τράπεζες. Ο Κοτζιάς σήμερα ως Υπουργός
Εξωτερικών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνε-
χίζει να παίζει παρόμοιο παιχνίδι. Ο περιβόη-
τος “σταθεροποιητικός” ρόλος που μπορεί να
προσφέρει η Ελλάδα στα πλαίσια της δια-
πραγμάτευσης με την Τρόικα είναι ρόλος
ενάντια στα συμφέροντα των απλών ανθρώ-
πων, Αλβανών και Μακεδόνων στη γειτονική
χώρα. Ο καθηγητής του Παντείου, Συρίγος,
εκφράζει την πολεμοκάπηλη αυτή γραμμή με
τα πιο καθαρά λόγια, γράφοντας στην Καθη-
μερινή: “Η πρόκληση είναι να εμφανίσουμε την
άποψή μας ως την πλέον συμφέρουσα για τα
δυτικά συμφέροντα. Επιπλέον, χρειάζεται να
δείξουμε ότι είμαστε ο κύριος παράγοντας πο-
λιτικής σταθερότητας στην περιοχή και ότι
έχουμε τη δυνατότητα να ασκούμε επιρροή
πέραν των συνόρων μας. Αυτό σημαίνει σε
απλά ελληνικά ότι πρέπει να παρακολουθούμε
τις εξελίξεις και να θεωρούμε αυτονόητο ότι
σε τυχόν στρατιωτική ή αστυνομική επιχείρη-
ση για τη διατήρηση της σταθερότητας στην
περιοχή, κυρίαρχη θέση πρέπει να έχουν οι ελ-
ληνικές δυνάμεις.”

Τη σταθερότητα και την ειρήνη δεν θα τη
φέρουν ούτε νέες επεμβάσεις, ούτε νέες βά-
σεις όπως ονειρεύεται ο Καμμένος. Τη λύση
την κρατάνε στα χέρια τους οι εργάτες της
Μακεδονίας, και ο αγώνας τους ενάντια στην
κυβέρνηση Γκρούεφσκι μπορεί να γίνει ένα
ακόμη βήμα για τη συγκρότηση της ενότητας
ανάμεσα στις εθνότητες.

Νίκος Λούντος

Η κρίση στη Δημοκρατία της Μακεδονίας

Διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη



ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Φ
τάνει στην Ολομέλεια της Βουλής ένα νομο-
σχέδιο για την ιθαγένεια στο οποίο πάνω από
διακόσιες χιλιάδες παιδιά μεταναστών εναπο-

θέτουν τις ελπίδες τους για να βγουν από την αφάνεια
και να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα στην ζωή, την
κοινωνία, την εργασία. 

Το δικαίωμα αυτό χρειάζεται να παραχωρηθεί σε
όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς διό-
τι θα διαμορφώσει το μέλλον και τα δικαιώματα ολό-
κληρων γενιών μεταναστών. 

Δεν χωράει στο πάγκο του Προκρούστη για να ικα-
νοποιηθούν οι αντιρρήσεις του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας το οποίο ακύρωσε το προηγούμενο νόμο
υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητες του και υποκύπτον-
τας σε πολιτικές πιέσεις της Δεξιάς και των φασιστών. 

Με πολλές διατάξεις του το σημερινό νομοσχέδιο
απειλεί να αφήσει χωρίς δικαίωμα στην ιθαγένεια δε-
κάδες χιλιάδες παιδιά. Πρώτοι υπολογισμοί περιορί-
ζουν αυτά που θα το πάρουν σε λιγότερα από 100 χι-
λιάδες. 

Καλούμε τους βουλευτές και τις βουλευτίνες να
προωθήσουν τροποποιήσεις που καταργούν τα εμπό-
δια και τους αποκλεισμούς, έτσι ώστε να ανοίξει ο
δρόμος για να αποκτήσουν ιθαγένεια όλα τα παιδιά. 

Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων στην Ελλάδα,
Ενωμένες Γυναίκες της Αφρικής, Πακιστανική Κοινό-
τητα Ελλάδος «η Ενότητα», Ελληνομπαγκλαντεσιανό
Επιμελητήριο, Κοινότητα Σενεγάλης, Κοινότητα Γουϊ-
νέας, ASANTE, Αιγυπτιακή Κοινότητα, Ένωση Μετα-
ναστών Εργατών, Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικανικής Τέ-
χνης ANASA, «Μηδενική Ανοχή» Κίνηση Χειραφέτησης
ΑμεΑ, Πρωτοβουλία καλλιτεχνών, ΚΕΕΡΦΑ-Κίνηση
Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική
Απειλή

Οι φωτογραφίες σε αυτή τη σελίδα είναι από την κινητοποίηση
που οργάνωσαν η ΚΕΕΡΦΑ και οι κοινότητες των μεταναστών
στη Βουλή στις 16/6. Το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια μπαίνει
στην ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 24/6.


