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Η
δημοκρατία προχωράει. Με
επιταχυνόμενους ρυθμούς.
Απόδειξη: η ταχύτητα με την

οποία συντελείται, πλέον, το “κοινο-
βουλευτικό έργο”. Την περασμένη
Πέμπτη η Βουλή ενέκρινε, με τις ψή-
φους του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ τις
“τέσσερις τροπολογίες” που ζητού-
σαν οι δανειστές για να δώσουν το
πράσινο φως για την εκταμίευση της
πρώτης υποδόσης της πρώτης δό-
σης του τρίτου μνημονίου. Τι αλλά-
ζουν αυτές οι τροπολογίες; Το πολυ-
νομοσχέδιο που είχε εγκρίνει, με
την ίδια κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία, η Βουλή την Κυριακή στις 22
Μάη. Εκεί που παλαιότερα χρειάζον-
ταν χρόνια για να αναθεωρηθεί ένας
“νόμος του κράτους” τώρα αρκούν
λίγες ημέρες.

Οι “κόκκινες γραμμές” της κυβέρ-
νησης πετάχτηκαν, με τις τροπολο-
γίες της περασμένης εβδομάδας,
για μια ακόμα φορά στο καλάθι των
αχρήστων. Όπως έγραφε η εφημε-
ρίδα Τα Νεα (30.05.2016) ο Τσακα-
λώτος έστειλε επιστολή την Τρόικα
με την οποία εξηγούσε “αναλυτικά
πως η κυβέρνηση δεν θα υλοποιήσει
συνολικά οκτώ από τα προαπαιτού-
μενα των θεσμών, θεωρώντας πως
επί της ουσίας δεν υπάρχει λόγος
να συμβεί αυτό”. Μόλις την έστειλε,
έτρεξε να τις υλοποιήσει.

Η Τρόικα ζητούσε να μπορούν οι
τράπεζες να πουλήσουν όχι μόνο τα
“κόκκινα δάνεια” των επιχειρήσεων
και των φυσικών προσώπων αλλά
και των ΔΕΚΟ, των Δήμων και των
άλλων δημόσιων οργανισμών που
τελούσαν υπό την εγγύηση του κρά-
τους. Η επιστολή του Τσακαλώτου
διευκρίνιζε ότι η κυβέρνηση δεν
πρόκειται να υποκύψει. Την Πέμπτη
υπέκυψε. Το μόνο που κατάφερε η
κυβέρνηση είναι να μην συνυπολογί-
ζονται τα ποσά που θα πληρώνει κά-
θε φορά το δημόσιο από τις κατα-
πτώσεις των δανείων αυτών στο έλ-
λειμμα (και επομένως στην ενεργο-
ποίηση του “κόφτη”). Γκραν σουξέ.

Η Τρόικα ζητούσε την πώληση του
ΑΔΜΗΕ (θυγατρική της ΔΕΗ, υπεύ-
θυνη για τα δίκτυα μεταφοράς του
ρεύματος). Η κυβέρνηση αντιπρότει-
νε ένα σχέδιο μερικής ιδιωτικοποί-
ησης και ανάπτυξης -και την πώλη-
ση τελικά αν αυτό το σχέδιο αποτύ-
χει. Και αυτό ήταν “κόκκινη γραμμή”.
Η Τρόικα δέχτηκε να παραμείνει το
σχέδιο όπως έχει -μόνο έκανε τις
ημερομηνίες της αξιολόγησης τόσο
ασφυκτικές έτσι ώστε η αποτυχία να
είναι μαθηματικά βέβαιη. Η Βουλή
ψήφισε και αυτή την τροπολογία την
περασμένη Πέμπτη.

Και το ίδιο έγινε σχεδόν με όλα:
από τον “κόφτη” (που έγινε πιο αυ-
στηρός) μέχρι τα εφάπαξ (που πε-
τσοκόβονται ακόμα περισσότερο για
διάφορες κατηγορίες συνταξιού-
χων), τις συντάξεις και τα ειδικά μι-
σθολόγια.

Ικανοποιήθηκε η Τρόικα; Κάθε άλ-
λο. Μόλις ψηφίστηκαν οι τροπολο-

γίες έτρεξε να ζητήσει τρία ακόμα
προαπαιτούμενα: την υπογραφή της
συμβασης ανάμεσα στο δημόσιο και
την Lamda Development (τον Λάτση
δηλαδή) για την “αξιοποίηση” του
Ελληνικού. Την παράδοση και του
τελευταίου 5% των μετοχών του
ΟΤΕ που είχαν παραμείνει στα χέρια
του δημοσίου στο νέο υπερταμείο.
Και το “ακαταδίωκτο” για όλα τα
στελέχη του νέου υπερταμείου.
Έτσι ώστε να μπορούν απερίσπα-
στοι και χωρίς τον κίνδυνο των διώ-
ξεων να επιτελέσουν το έργο τους.
Για την ανάπτυξη, ρε γαμώτο. 

Μνημονιακή δικαιοσύνη

Το περασμένο Σάββατο ο ανακρι-
τής άφησε ελεύθερα, χωρίς περιορι-
στικούς όρους, τα έξι (πρώην) στελέ-
χη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμό-
νων του ΤΑΙΠΕΔ που διώκονται για
την υπόθεση της “πώλησης και εκμί-
σθωσης”  28 ακινήτων του δημοσίου. 

Η δίωξη έχει τις υπογραφές των
εισαγγελέων Διαφθοράς Ιωάννη Σέ-
βη και Αγγελικής Τριανταφύλλου.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «Τα
μέλη του συμβουλίου εμπειρογνω-
μόνων, παρ’ ότι μπορούσαν λόγω
των γνώσεων και των ικανοτήτων
τους να εισηγηθούν τροποποίηση
των όρων της συναλλαγής, ώστε η
αξιοποίηση της περιουσίας να είναι
συμφέρουσα για το Δημόσιο, εντού-
τοις ομόφωνα γνωμοδότησαν προς
το Δ.Σ. ότι η διαδικασία που τηρήθη-
κε ήταν επωφελής, ενώ αποδείχτηκε
ασύμφορη και απειλούσε ζημιά του
ελληνικού Δημοσίου ανερχόμενη σε
τουλάχιστον 580 εκατομμυρίων ευ-
ρώ». (Εφημερίδα των Συντακτών,
21.07.2015)

Μεταξύ των κατηγορουμένων πε-
ριλαμβάνονται τρεις “Ευρωπαίοι τε-
χνοκράτες” – ο πρόεδρος της Κτη-
ματικής Υπηρεσίας του Ισπανικού
Δημοσίου, ο Ιταλός ομόλογός του
και ο Σλοβάκος πρόεδρος του Χρη-
ματιστηρίου της χώρας- οι οποίοι εί-
χαν διοριστεί στο Συμβούλιο Εμπει-
ρογνωμόνων από το Euroworking
Group.

Με βάση τη γνωμοδότηση των
“έξι” το ΤΑΙΠΕΔ πούλησε τα 28 αυτά
ακίνητα σε δυο ιδιωτικές εταιρείες -
την Eurobank Properties και την
Εθνική Πανγαία- έναντι 261 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Στη συνέχεια οι εται-
ρείες αυτές νοίκιασαν τα ίδια ακίνη-
τα πίσω στο δημόσιο με ετήσιο ενοί-
κιο 25,5 εκατομμυρίων Ευρώ - παρό-
λο που το δημόσιο δεν τα χρειαζό-
ταν όλα (κάποια απ' αυτά παραμέ-
νουν μέχρι σήμερα άδεια). Αλλά αυ-
τό είναι ένα μικρό, μόνο, μέρος του
σκανδάλου. 

Η μέση “καθαρή” απόδοση των
ακινήτων κυμαίνεται σήμερα (Το Βή-
μα 07.02.2014) ανάμεσα στο 3% και
το 3,8%. Αν προστεθεί σε αυτό το
νούμερο και η επιβάρυνση του ΕΝ-
ΦΙΑ (0,3% - 0,6%) η “προ φόρων”
απόδοση των ακινήτων φτάνει, στην
καλύτερη περίπτωση, το 4.1%. Με
αυτά τα νούμερα, αν τα 28 ακίνητα
άξιζαν πράγματι μόνο 261 εκατομ-
μύρια, το μέγιστο ενοίκιο δεν θα
έπρεπε να ξεπερνάει τα 10.7 εκα-
τομμύρια το χρόνο. Με τον αντί-
στροφο πάλι υπολογισμό, αν το
ενοίκιο των 25,5 εκατομμυρίων είναι
“σωστό”, τότε τα 28 ακίνητα θα
έπρεπε να αξίζουν τουλάχιστον 621
εκατομμύρια. Με έναν πιο ακριβή
υπολογισμό, οι εισαγγελείς διαφθο-
ράς υπολόγισαν την πραγματική
αξία τους σε 840 εκατομμύρια. Με
άλλα λόγια, ακόμα και με τους πιο
συντηρητικούς υπολογισμούς, το
ΤΑΙΠΕΔ πούλησε τα ακίνητα αυτά
στο ένα τρίτο, περίπου, της αξίας
τους.

Στον ανακριτή, οι δικηγόροι των
εμπειρογνωμόνων δεν προσπάθη-
σαν καν να αμφισβητήσουν τα στοι-
χεία. Δεν αρνήθηκαν το ίδιο το σκάν-
δαλο. Το μόνο που είπαν ήταν ότι οι
πελάτες τους δεν είχαν την πραγμα-
τική ευθύνη. Ο ρόλος τους ήταν
“συμβουλευτικός” και όχι “διαχειρι-
στικός”. Οι κατηγορίες, επομένως,
της “απιστίας” δεν μπορούν να στα-
θούν.

Ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων
ήταν πράγματι συμβουλευτικός. Αυ-
τό βέβαια δεν τους απαλλάσσει,
προφανώς, από καμιά ευθύνη. Πα-
ρόλα αυτά η δίωξη θα έπρεπε κανο-

νικά να στραφεί, πρώτα και κύρια
ενάντια στο Διοικητικό Συμβούλιο
του ΤΑΙΠΕΔ που είχε τη “διαχειριστι-
κή ευθύνη”. Μόνο που ο ιδρυτικός
νόμος του ΤΑΙΠΕΔ απαγορεύει ρητά
την άσκηση ποινικής δίωξης σε βά-
ρος της διοίκησής του για τις απο-
φάσεις του σε σχέση με τις αποκρα-
τικοποιήσεις. Το Μνημόνιο (Νο 2)
έδεσε προκαταβολικά τα χέρια των
εισαγγελέων διαφθοράς. Η μόνη λύ-
ση ήταν η δίωξη σε βάρος των εμ-
πειρογνωμόνων -και το έκαναν.

Η δίωξη, όμως, προκάλεσε την
οργή του Γερούν Ντάιζελμπλουμ,
του προέδρου του Eurogroup που
έτρεξε να απαιτήσει, με την απειλή
της μη εκταμίευσης της υποδόσης
των 7.2 δις, το “ακαταδίωκτο” για
όλα τα στελέχη του νέου υπερταμεί-
ου - είτε έχουν είτε δεν έχουν διαχει-
ριστικές αρμοδιότητες.  

Ποιες ακριβώς ήταν οι κινήσεις
της κυβέρνησης μέσα στις επόμενες
ώρες, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ο
υπουργός Δικαιοσύνης, άλλωστε,
έχει τονίσει πολλές φορές (πχ σε
σχέση με την αλλαγή του χώρου διε-
ξαγωγής της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής) ότι η κυβέρνηση δεν επεμβαίνει
στο “ανεξάρτητο έργο της δικαιοσύ-
νης”. Ο ανακριτής πάντως, όπως
έγραψε η εφημερίδα Τα Νέα “σε μια
κίνηση με σημασία... άφησε (τους
κατηγορούμενους) ελεύθερους το
περασμένο Σάββατο χωρίς περιορι-
στικούς όρους διευκολύνοντας τη
θέση της κυβέρνησης στη διαπραγ-
μάτευση”. Η κίνηση αυτή, γράφει η
Καθημερινή, σημαίνει ότι ο φάκελος
οδεύει πλέον, κατά πάσα πιθανότη-
τα, προς το αρχείο.

Μια τελευταία λεπτομέρεια: τους
“έξι” αντιπροσώπευσαν στον ανακρι-
τή οι δικηγόροι Αλέξανδρος Λυκου-
ρέζος και Γιάννης Γιαννίδης. Ο Λυ-
κουρέζος ήταν, να θυμίσουμε, ο δι-
κηγόρος της Siemens. Ο Γιαννίδης
του Μιχάλη Χριστοφοράκου. 

Το τέρας με τις εφτά ουρές

Το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγες
ώρες πριν την προγραμματισμένη
τηλεδιάσκεψη του  EuroWorking
Group, οι πληροφορίες από τις Βρυ-
ξέλλες έκαναν λόγο για “θετική επί
της αρχής έκθεση συμμόρφωσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
πρώτης αξιολόγησης του ελληνικού
προγράμματος”. Την Τρίτη το πρωί,
το «πράσινο φως» είχε μετατεθεί για
την Πέμπτη  καθώς το EWG επέμενε
να δοθεί το Ελληνικό στον Λάτση και
το 5% του ΟΤΕ στο υπερταμείο.

Ακόμα και αν δοθεί τελικά το πρά-
σινο φως από την Τρόικα, η εκταμί-
ευση θα πρέπει να περιμένει την έγ-
κριση πρώτα από τα κοινοβούλια
της Γερμανίας, της Ολλανδίας και
της Φινλανδίας και ύστερα από την
ίδια τη γραφειοκρατία του Ευρωπαϊ-
κού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αλ-
λά ακόμα και μετά από όλον αυτό
τον Γολγοθά αυτό που διαφαίνεται
στο ορίζοντα δεν είναι το φως της
ανάπτυξης αλλά το μαύρο σκοτάδι
της λιτότητας, της φτώχειας και των
μνημονίων -χωρίς τέλος.

Η Ελλάδα, αν όλα πάνε “κατ’�ευ-
χήν” θα πάρει στο τέλος του Ιούνη
από την Τρόικα 7.2 δις. Από αυτά το
μεγαλύτερο μέρος θα γυρίσει αμέ-
σως πίσω στους δανειστές μας -δη-
λαδή την Τρόικα- για την εξόφληση
δανείων και τόκων του πρώτου μνη-
νονίου. Η κυβέρνηση δεν ζητάει νέα
δανεικά: ζητάει απλά την ανανέωση
των παλαιότερων δανείων.

Για την εκταμίευση του υπολοίπου
της πρώτης δόσης, η Ελλάδα θα
πρέπει να περάσει έναν ακόμα γύρο
“αξιολόγησης”. Τα προαπαιτούμενα
έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν στο
φως της δημοσιότητας: κατάργηση
του 13 και 14 μισθού και στον ιδιωτι-
κό τομέα. Περικοπή των συνδικαλι-
στικών δικαιωμάτων. Ευκολότερες
απολύσεις. Ακόμα μεγαλύτερη ελα-
στικοποίηση των σχέσεων εργασίας.
Η ατζέντα που προσπαθεί να επιβάλ-
λει αυτή τη στιγμή ο Ολάντ στη Γαλ-
λία, με άλλα λόγια. 

Ο Τσίπρας έτρεξε να μιλήσει για
μια ακόμα φορά για “κόκκινες γραμ-
μές”. Αν νομίζει ότι με ψέμματα και
κοροϊδίες θα αποφύγει την τύχη του
Ολάντ ένα έχουμε να του πούμε: εί-
ναι βαθιά γελασμένος.

Σωτήρης Κοντογιάννης

O Τσίπρας “γυρίζει σελίδες” 
και η Τρόϊκα μαζεύει “προαπαιτούμενα”

Ο Τσίπρας υποδέχεται τον
πρωθυπουργό της Γαλλίας
Μανουέλ Βαλς την ώρα που
οι εργάτες της Γαλλίας
ξεσηκώνονται εναντίον του
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Τ
ο ρήγμα ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και
τους υπουργούς του από τη μια μεριά και τον
απλό κόσμο της δουλειάς από την άλλη συνε-

χώς βαθαίνει. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η
συντριπτική πλειοψηφία βρίσκεται στα αριστερά
της κυβερνητικής ηγεσίας.

Κοντεύει ένας χρόνος από το δημοψήφισμα,
όταν το 62% ψήφισε ΟΧΙ και αμέσως μετά ο Τσί-
πρας πέρασε στο στρατόπεδο του Ναι. Από τότε
έχουν συμβεί δυο πράγματα παράλληλα: η ένταξη
της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο αντίπαλο στρατόπεδο
έχει γίνει πιο σκληρή, ενώ ο κόσμος που βρίσκεται
στην πέρα όχθη πληθαίνει και αγριεύει.

Για το πρώτο σκέλος δεν χωράει διαφωνία. Η κυ-
βερνητική πλειοψηφία στη Βουλή έφτασε να υλοποι-
εί το τρίτο μνημόνιο μέχρι κεραίας ψηφίζοντας το
χειρότερο ασφαλιστικό νομοσχέδιο όλων των επο-
χών και συμπληρώνοντας όλα τα «προαπαιτούμενα».
Ο δε Τσίπρας έφτασε να υποδέχεται τον Γάλλο
πρωθυπουργό Μανουέλ Βαλς την ώρα που προωθεί
τη χειρότερη επίθεση στα εργασιακά ξεσηκώνοντας
το μεγαλύτερο κίνημα εδώ και 20 χρόνια.

Πολλοί, όμως, αμφιβάλλουν για το δεύτερο σκέ-
λος. Βλέπουν τον κόσμο μουδιασμένο από τα ξε-
πουλήματα. Η ίδια η κυβερνητική προπαγάνδα
φροντίζει να προβάλλει το επιχείρημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
κέρδισε τις εκλογές ύστερα από τη μετατροπή του
ΟΧΙ σε Ναι. Κάπως έτσι θολώνουν την εικόνα.

Στην πράξη

Στην πράξη, το μαζικό ρεύμα που είπε ΟΧΙ στους
εκβιασμούς και στους συμβιβασμούς πριν ένα χρό-
νο παραμένει ενεργό και το δείχνει με χίλιους δυο
τρόπους. Το δείχνει χαρακτηριστικά με την αλλη-
λεγγύη του στους πρόσφυγες σε πείσμα όλων των
ρατσιστικών πιέσεων από την ΕΕ και τη δεξιά και
όλων των κυβερνητικών συμβιβασμών και σε αυτόν
τον τομέα.

Διαμορφώνεται μια μεγάλη κοινωνική αριστερά
και μέσα σε αυτήν ξεχωρίζουν τα οργανωμένα ερ-
γατικά κομμάτια που απαντάνε στις επιθέσεις με τη
δύναμη των απεργιών. Η δύναμη αυτή φάνηκε συγ-
κλονιστικά στην Πανεργατική στις 4 Φλεβάρη και
τώρα προβάλει ξανά με τις απεργίες στα Λιμάνια,
στα Νοσοκομεία, στις Συγκοινωνίες και στην Εκπαί-
δευση. Η Τετάρτη 8 Ιούνη εξελίχτηκε σε απεργιακή
μέρα με εμβέλεια πανεργατικής μέσα από την ταυ-
τόχρονη κίνηση όλων αυτών των κλάδων.

Είναι ευκαιρία αλλά και υποχρέωση της Αριστε-

ράς να συνδεθεί με αυτή τη δυναμική και να την
ενισχύσει παίρνοντας ενιαιομετωπικές πρωτοβου-
λίες. Ποτέ άλλοτε το ακροατήριο για τέτοιες πρω-
τοβουλίες δεν ήταν ευρύτερο. Η απήχηση που
μπορούν να έχουν φάνηκε ενδεικτικά την περασμέ-
νη βδομάδα όταν η μητέρα του Παύλου Φύσσα έκ-
φρασε όλον αυτόν τον κόσμο με την κραυγή της
για δικαιοσύνη και την απαίτηση να σταματήσει η
κυβέρνηση τις κωλυσιεργίες στη δίκη της Χρυσής
Αυγής.

Το ΚΚΕ, η ΛΑΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όλες οι κινήσεις
που διαφοροποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να
κάνουν βήματα μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση
αρχίζοντας από τη στήριξη του απεργια-
κού μετώπου που ξεδιπλώνεται αυτή τη
στιγμή. Ο Τσίπρας, όπως ο Ολάντ και ο
Βαλς, έχουν τη Βουλή και το οπλοστά-
σιο για κοινοβουλευτικά κόλπα που περ-
νάνε νομοσχέδια στα χαρτιά. Αλλά οι ερ-
γάτες εδώ, όπως και στη Γαλλία, έχουν
το όπλο της απεργίας που είναι πιο δυ-
νατό. 

Στηρίζοντας ενωτικά το απεργιακό
μέτωπο, η Αριστερά έχει τη δυνατότητα
να χτίσει την αιχμή του δόρατος όλου
του κόσμου της κοινωνικής αριστεράς
και να γίνει αυτή η δύναμη που θα γυρί-
σει σελίδα.

Στα 74.120 ευρώ ανέβηκε
ο δείκτης της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής
Αλληλεγγύης με τα 6.300
ευρώ που συγκεντρώθηκαν
την περασμένη βδομάδα. 

Ευχαριστούμε για τις
προσωπικές σας ενισχύ-
σεις: από 100 ευρώ Μιχά-
λης Π., Κώστας Β., Γιώργος
Α., Δημήτρης Σ. και Ελένη
Σ., από 75 ευρώ Μαρία Π.
και Κώστας Π., από 50 ευ-
ρώ, Μανώλης Φ., Φωτεινή
Λ., Αποστόλης Λ., Κατερίνα
Σ., Χρίστος Τ., Τάκης Μ.,
Γιάννης Σ. 30 ευρώ, Πέ-
τρος Θ. 25, από 20 ευρώ
Παναγιώτης Π., Λουκάς Ζ.,
Βασιλική Κ., Νίκος Σ., Σπύ-
ρος Γ., Κυριακή Κ., Τάσος
Κ.

Ευχαριστούμε επιπλέον
τους Γιάννη Μ., Πέτρο Κ.,
Θανάση Σ. και Κώστα Κ.
που γράφτηκαν συνδρομη-
τές στην εφημερίδα και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα Κάτω. 

Τις επόμενες μέρες
εξορμούμε σε όλους τους
χώρους και τις γειτονιές
στηρίζοντας και οργανώ-
νοντας όλες τις μάχες, δια-
κινώντας ταυτόχρονα τις
προσκλήσεις και τα υλικά
για τις Γιορτές της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης που ετοι-
μάζουμε σε όλη την Ελλά-
δα. Προμηθευτείτε προ-
σκλήσεις για τους φίλους,
τους συναδέλφους και το
σωματείο σας. Παλεύουμε
μαζί – γιορτάζουμε μαζί! 

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Συνέντευξη τύπου της οικογένειας Φύσσα και της Πολιτικής Αγώγης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, την Πέμπτη 2/6 στην ΕΣΗΕΑ 

Χρειαζόμαστε 
Ενιαίο Μέτωπο τώρα!
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Ποιά είναι η βασική 

διεκδίκηση των εργαζομένων 

στα νοσοκομεία σήμερα;

Μαζικές προσλήψεις και γενναία χρηματο-
δότηση τώρα! Αυτή είναι η επικεφαλίδα των
διεκδικήσεών μας σήμερα.
Κι αυτό δεν είναι συντε-
χνιακό. Ξεκινώντας από
αυτό σπάμε τη γενικότερη
λιτότητα που έχουν επι-
βάλλει τα μνημόνια.

Η εικόνα στα νοσοκο-
μεία είναι εκτός ελέγχου.
Οι ελλείψεις προσωπικού
συνεχίζουν να λειτουργούν
διαλυτικά για τη δημόσια
Υγεία. Και δεν μιλάμε για μια σταθερή κατά-
σταση. Κάθε μήνα ολοένα και επιδεινώνεται.
Ειδικά μπροστά στην εφαρμογή των νέων μέ-
τρων του ασφαλιστικού έχουμε μαζικό κύμα
συνταξιοδοτήσεων, με συνέπεια αυτό που λέ-
γαμε για ανάγκη 50.000 νέων προσλήψεων να
μην αρκεί πια. Η ανάγκη για προσλήψεις μεγα-
λώνει μέρα με τη μέρα. Τώρα το καλοκαίρι για
παράδειγμα θα οδηγηθούν σε κλείσιμο ολό-
κληρα τμήματα νοσοκομείων. Η δυνατότητα
του ΕΣΥ να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοι-
νωνίας θα μειωθεί δραματικά. Χαρακτηριστικά
να σου πω ότι στον Αγ. Σάββα αυτή τη στιγμή
οι βάρδιες είναι 2 νοσηλεύτριες το πρωί, 1 το
απόγευμα, 1 το βράδυ. Κάποτε μόνο στην
πρωινή βάρδια υπήρχαν 7 νοσηλεύτριες. “Δεν
αντέχουμε άλλο”. Αυτό λέει ο κόσμος των νο-
σοκομείων. 

Η κυβέρνηση πως αντιμετωπίζει 

αυτή την κατάσταση;

Η κυβέρνηση πάει να αντιμετωπίσει αυτή
την κατάσταση με ελάχιστες προσλήψεις ερ-
γαζομένων με μονοετείς συμβάσεις, τη στιγμή
που οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκείς. Όταν
μόνο στον Αγ.Σάββα φτάνουμε στις 500 κενές
θέσεις, οι 2.000 προσλήψεις συνολικά στα νο-
σοκομεία και μάλιστα με προσωρινές συμβά-
σεις, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το χρησιμο-
ποιεί μάλιστα επικοινωνιακά για να πει ότι κάτι
κάνει, όπως επικοινωνιακά χρησιμοποιεί το
υποτιθέμενο διώξιμο των εργολάβων. Στην
πραγματικότητα αυτοί που δούλευαν στα ιδιω-
τικά συνεργεία, οι φύλακες, οι καθαρίστριες
κλπ θα συνεχίσουν να δουλεύουν με προσωρι-
νές συμβάσεις με τους ίδιους και ίσως με χει-
ρότερους όρους με πριν. Μάλιστα, η υπογρα-
φή ακόμα κι αυτών των συμβάσεων καθυστε-
ρεί με αποτέλεσμα ο Αγ.Σάββας για παράδειγ-
μα να είναι χωρίς φύλακες εδώ και τρεις μέ-
ρες. Την ίδια στιγμή που το υπουργείο παίζει
αυτά τα παιχνίδια, η πολιτική των περικοπών
και του “κόφτη” μόνο χειρότερη κάνει την κα-
τάταση. Ουσιαστικά, η λιτότητα στην Υγεία συ-

νεχίζεται ανοίγοντας και το δρόμο για
την ιδιωτικοποίηση. 

Μπαίνει ζήτημα

ιδιωτικοποίησης της 

δημόσιας Υγείας;

Είναι ανοιχτό ζήτημα σε όλα τα επίπεδα.
Αφενός μέσα από τη διατήρηση θεσμών που
επιβάλλουν τη λειτουργία των νοσοκομείων με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αφετέρου με τους
χορηγούς που έρχονται να “καλύψουν” τα κενά
που αφήνει η κρατική υποχρηματοδότηση.
Στον Αγ.Σάββα έχουμε το παράδειγμα του Κέν-
τρου Ημερήσιας Νοσηλείας που φτιάχτηκε με
λεφτά της Βαρδινογιάννη, δεν λειτουργεί μέχρι
σήμερα και τίποτα δεν μπορεί να διασφαλίσει
ότι δεν θα ακολουθήσει μια σταδιακή διαδικα-
σία ξεπουλήματος, κομμάτι – κομμάτι. Το πα-
ράδειγμα του Ερρίκος Ντυνάν δεν είναι μα-
κριά. Δεν θέλουμε τα νοσοκομεία μας να γί-
νουν οι οφσορ της Υγείας που θα ξεπλένουν
χρήμα οι μεγαλοκαπιταλιστές. Γι' αυτό και η
μάχη που δίνουμε στα νοσοκομεία συνδέεται
άμεσα με τη μάχη που δίνουν άλλοι κλάδοι
όπως οι συγκοινωνίες και τα λιμάνια ενάντια
στο υπερταμείο και τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι
πολύ σημαντικό που στις 8/6 θα βρεθούμε μαζί
στην απεργία. 

Τι κλίμα υπάρχει στα νοσοκομεία 

εν όψει της απεργίας στις 8/6;

Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η απεργία
στις 8/6, βγήκε από τα κάτω. Είναι αποτέλεσμα
της πίεσης των εργαζομένων στα νοσοκομεία
προς τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να προχωρή-
σουν σε κινητοποιήσεις. Σε αυτή τη διαδικασία
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων έχει παίξει
καταλυτικό ρόλο να εκφραστεί αυτή η διάθεση
και να πάρει κι οργανωμένη μορφή ώστε να
σπάσει η αναβλητικότητα των γραφειοκρατών.
Και μόνο η κήρυξη της απεργίας στις 8/6 είναι
μια νίκη των εργαζομένων στα νοσοκομεία και
των δυνάμεων που δίνουν αυτή τη μάχη. 

Από κει και πέρα, το γεγονός ότι μπήκε ένας

απεργιακός σταθμός, διευκόλυνε στο να ξεδι-
πλωθεί όλη η οργή που επικρατεί για την κατά-
σταση των νοσοκομείων και να παίρνει μορφή
οργανωμένων κινητοποιήσεων. Έτσι όλη την
προηγούμενη βδομάδα είχαμε σε δεκάδες νο-
σοκομεία να γίνονται στάσεις εργασίας, γενι-
κές συνελεύσεις, ανασυγκρότηση επιτροπών
αγώνα κι απεργιακών επιτροπών, συγκεντρώ-
σεις στην πύλη με συμμετοχή τοπικών φορέων
ακόμα και τοπικές διαδηλώσεις. Όχι μόνο στην
Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη με πιο χα-
ρακτηριστική ίσως την κινητοποίηση στο Γεν-
νηματά, στην Πρέβεζα, το Αγρίνιο, την Κρήτη,
την Ικαρία και πολλά άλλα σημεία.  

Ουσιαστικά, κερδίζοντας την προκήρυξη
μιας κεντρικής μεγάλης κινητοποίησης ξανάρ-
χισαν να κυλάνε όλα τα ρυάκια της αντίστασης
που μαζί μπορούν να συγκροτήσουν ένα ποτά-
μι που θα αναγκάσει το υπουργείο και την κυ-
βέρνηση σε υποχώρηση.

Το σωματείο σας τί πρόγραμμα 

βάζει με βάση όλα αυτά;

Στον Αγ.Σάββα, με αφορμή την οργάνωση
της απεργίας, επανεργοποιήθηκε η Επιτροπή
Αγώνα που λειτουργούσε ένα προηγούμενο
διάστημα, βάζοντας ένα πρόγραμμα περιοδει-
ών στο νοσοκομείο για να προπαγανδίσει την
απεργία και τη γενική συνέλευση που έγινε την
περασμένη Τετάρτη. Η συζήτηση στη συνέλευ-
ση ήταν πολύ καλή από την άποψη ότι δεν πε-
ριορίστηκε στα προβλήματα που ούτως ή άλ-
λως τα ξέρουμε και τα ζούμε αλλά πως μπο-
ρούμε να οργανωθούμε και να τα παλέψουμε.
Έτσι προέκυψε ότι την Τρίτη 7/6, μια μέρα πριν
την απεργία προχωράμε σε στάση εργασίας με
συγκέντρωση στην πύλη, όπου καλούμε και φο-
ρείς της γειτονιάς, τους ασθενείς κλπ. Στην ίδια
συνέλευση αποφασίσαμε και τη συμμετοχή του
σωματείου μας στη συγκέντρωση της Πέμπτης
9/6 για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες έξω από
το δημαρχείο της Αθήνας κι άρα πλέον μιλάμε
για ένα τριήμερο κινητοποιήσεων. 

Το θέμα των προσφύγων άνοιξε στη συνέ-
λευση σαν συζήτηση με τη λογική ότι είναι μια
συνδυασμένη μάχη αυτή των προσλήψεων, με
αυτή για την πρόσβαση των προσφύγων στα

δημόσια νοσοκομεία. Θέλουμε να επιβάλουμε
και τα δύο. Η ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση
των προσφύγων στα νοσοκομεία δεν είναι
απλά σε ιδεολογικό επίπεδο βάσει της απαραί-
τητης διεθνιστικής αλληλεγγύης που πρέπει να
δείχνουμε ως εργαζόμενοι. Είναι πέρα για πέ-
ρα πραγματική. Υπάρχουν πρόσφυγες καρκινο-
παθείς και που αλλού να πάνε αν όχι σε ένα αν-
τικαρκινικό νοσοκομείο σαν τον Αγ.Σάββα; Εί-
ναι μάχη δεμένη με το αίτημα για να ανοίξουν
τα κλειστά νοσοκομεία, τα ιατρεία του ΙΚΑ, τα
μαγειρεία αυτών των χώρων για τη σίτιση κλπ.

Ποια πρέπει να είναι 

η συνέχεια μετά 

την απεργία της 8ης Ιούνη;

Η συνέχεια είναι το σύνθημα που γράφει η
αφίσα του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια:
“Να γίνει της Γαλλίας”. Η 8/6 να γίνει αφετηρία
για το ξεδίπλωμα ενός καυτού απεργιακού Ιού-
νη. Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι το πώς συν-
τονίζονται τα κομμάτια εργαζομένων που βρί-
σκονται σε κινητοποιήσεις, ειδικά αυτά που ήδη
κινούνται στην κατεύθυνση απεργιακού αγώνα
διαρκείας, όπως τα λιμάνια και οι συγκοινωνίες
και το πώς μεταφέρουμε το παράδειγμά τους
στους δικούς μας χώρους για να βγούμε κι
εμείς σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις. 

Όλος ο κόσμος συζητάει για τον ξεσηκωμό
στη Γαλλία, έχει δώσει μεγάλη έμπνευση και
έχει βοηθήσει να δούμε τον εαυτό μας σαν
κομμάτι ενός διεθνούς κινήματος. Πατάμε πά-
νω σε αυτή την έμπνευση για να χτίσουμε τη
συνέχεια μετά τις 8/6. Ως σωματεία, επιτροπές
αγώνα και εργαζόμενοι που συγκροτούμε το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων συμμετέχουμε
και στο Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια. Στις
13 Ιούνη προχωράμε σε συνέλευση του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια, με την επιδίωξη
να συσπειρώσουμε όλα τα πρωτοπόρα εργατι-
κά κομμάτια που θα βρεθούν στην απεργία της
8/6 κι όχι μόνο. Το επόμενο ραντεβού όλων των
απεργών αυτής της Τετάρτης είναι στη συνέ-
λευση του Συντονισμού τη Δευτέρα 13/6 στις
6:30μμ στο ΕΚΑ για να συζητήσουμε και να βά-
λουμε μπροστά ένα πρόγραμμα κλιμάκωσης
των κινητοποιήσεων.

Συνέντευξη με τον 
Κώστα Καταραχιά, 
πρόεδρο Συλλόγου 
Εργαζομένων Νοσο-
κομείου Αγίου Σάββα

8 ΙΟΥΝΗ Νοσοκομεία, σχολεία, όλοι στην απεργία

7/6, Στιγμιότυπο από την στάση εργασίας και τη συγκέντρωση στην πύλη του νοσ. Άγιος Σάββας

2/6, Κινητοποίηση των εργαζόμενων στο νοσ. Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη
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Εν όψει της απεργίας στις 8/6, 

πες μας λίγα λόγια για την επίθεση 

που δέχεται η εκπαίδευση σήμερα.

H επίθεση έχει γενικευμένα χαρα-
κτηριστικά σε όλη την
εκπαίδευση. Υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα η
νέα σχολική χρονιά να
ξεκινήσει με 6.500 λι-
γότερους εκπαιδευτι-
κούς σε σχέση με φέ-
τος, κι ενώ ήδη υπήρ-
χαν τεράστια κενά σε
όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς. Αντί
να καλυτερεύει η κα-
τάσταση πέφτει ακόμα μεγαλύτερο
τσεκούρι. 

Το ολοήμερο που ήταν πολύ βοη-
θητικό για τους εργαζόμενους γο-
νείς – όχι ως παιδοφυλακτήριο,
όπως προσπαθεί να το υποβαθμίσει

ο υπουργός, αλλά δίνοντας τη δυνα-
τότητα στα παιδιά να ετοιμάζονται
για την επόμενη μέρα, να παίζουν,
να κοινωνικοποιούνται. Πλέον μπαί-
νουν μια σειρά γραφειοκρατικά εμ-

πόδια που θα κόψει
από πολλά παιδιά τη
δυνατότητα να έρχον-
ται. 

Και δεν σταματάνε
εκεί. Έχουμε την κα-
τάργηση των ΕΑΕΠ,
ενός συγκεκριμένου
τύπου σχολείο, που
θα απελευθερώσει
ένα τεράστιο ποσο-
στό ωρών από το

πρόγραμμα το οποίο η εμπειρία λέει
ότι θα καλυφθεί με μετακινήσεις εκ-
παιδευτικών. Θα έχουμε δασκάλους
που θα μετακινούνται σε τέσσερα
και πέντε και δέκα σχολεία για να
καλύψουν μια ώρα εδώ, μια ώρα πα-
ραπέρα. Μια εργασία λάστιχο που
πέρα από τα προβλήματα για τον εκ-
παιδευτικό, γεννιούνται και παιδα-
γωγικά προβλήματα, όταν έχεις να
κάνεις με εκατοντάδες παιδιά πλέον
ταυτόχρονα, σε διαφορετικά σχολι-
κά περιβάλλοντα, διαφορετικές γει-
τονιές κλπ. 

Προφανώς οι περικοπές δεν πε-
ριορίζονται σε αυτά. Από τον περι-
βόητο “κόφτη” και την αυτόματη πε-
ρικοπή δαπανών δεν εξαιρούνται τα
σχολεία.

Δεν είναι μια πρωτόγνωρη επίθε-
ση. Οι εργαζόμενοι έχουν βιώσει
εδώ και χρόνια παρόμοιες επιθέσεις
“για την εξοικονόμηση πόρων” για
το τρύπιο βαρέλι των τραπεζιτών,
του χρέους κλπ. 

Ο κλάδος των εκπαιδευτικών και 

ειδικά οι αναπληρωτές βρίσκονται

εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις.

Δώσε μας την εικόνα αυτών των 

κινητοποιήσεων.

Στις αρχές Απρίλη ανακοινώθηκαν
από το υπουργείο, στην αρχή μέσω
διαρροών, κάποιες αλλαγές στον
τρόπο πρόσληψης των αναπληρω-
τών ενταγμένες στα πλαίσια που
ανέφερα και πιο πριν. Εκεί που είχε
παγιωθεί μια σχετική ασφάλεια – με
χίλια δύο προβλήματα – αλλά τουλά-
χιστον ήξερες λίγο πολύ ότι και τη
νέα χρονιά θα έμπαινες σε κάποιο
σχολείο, με μια νέα τροπολογία αυ-
τό άλλαζε τελείως. Αυτό είχε σαν
συνέπεια να δημιουργηθεί μεγάλος
αναβρασμός στα σχολεία. Η πρώτη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που εί-
χε οργανωθεί τότε στο υπουργείο
Παιδείας ήταν πολύ εντυπωσιακή.
Μεγάλος αριθμός συγκεντρωμένων,
κόσμος που ήρθε από μακρινές πε-
ριοχές που δεν ήταν διατεθειμένος
να δεχτεί για άλλη μια φορά γενικό-
τητες και φιλικά χτυπήματα στην
πλάτη. Η εικόνα εκείνης της ημέρας
με τους δασκάλους ανεβασμένους
στα κάγκελα του υπουργείου δεν
ήταν άδικα στα πρωτοσέλιδα των

εφημερίδων. Παρόμοιες κινητοποι-
ήσεις επαναλήφθηκαν και τις επόμε-
νες βδομάδες που έστελναν το μή-
νυμα ότι μόνιμοι κι αναπληρωτές πά-
με να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί. Η
συνδικαλιστική ηγεσία όμως δεν
προχώρησε σε κλιμάκωση παίζοντας
με τον κίνδυνο το κίνημα αυτό να φι-
λορροήσει και να εκφυλιστεί. Το αί-
τημα της απεργιακής κλιμάκωσης
έμπαινε από εκατοντάδες κόσμο, τό-
σο από συνδικαλιστές της “Τάξης
μας”, των Παρεμβάσεων όσο κι από
απλούς εργαζόμενους που έβλεπαν
ότι η επίθεση αυτή μόνο με απεργία
- και μάλιστα με διάρκεια - μπορεί να
αντιμετωπιστεί. Η διάθεση στους εκ-
παιδευτικούς υπάρχει ακόμα αλλά
αν δεν κλιμακώσουμε τις κινητοποι-
ήσεις ο κίνδυνος είναι υπαρκτός.   

Ήταν αυτή η πίεση που οδήγησε 

στην απεργία της 8 Ιούνη;

Ήταν ακριβώς αυτό. Αυτά δεν τα
λέω, έτσι. Αυτή είναι όντως η διάθε-
ση των συναδέλφων. Οι ηγεσίες δεν
είχαν καμία διάθεση να βγουν σε
απεργία μια βδομάδα πριν το κλείσι-
μο των σχολείων. Το “άστο και βλέ-
πουμε από Σεπτέμβρη” ανέκαθεν
καλλιεργείται στα σχολεία μετά τις

διακοπές του Πάσχα. Αλλά η οργή
τώρα είναι μεγάλη. 10 χρόνια μετά
τη μεγάλη απεργία των δασκάλων
το 2006, βλέπουμε ξανά εκατοντά-
δες εκπαιδευτικούς να πηγαίνουν
στις γενικές συνελεύσεις. Ειδικά σε
διδασκαλικούς συλλόγους που είναι
κομβικοί για το εκπαιδευτικό κίνημα
η μαζικοποίηση των γενικών συνε-
λεύσεων είναι γεγονός και μάλιστα
βγάζοντας αποφάσεις για απεργια-
κή κλιμάκωση. 

Σε πολιτικό επίπεδο τί ρόλο 

νομίζεις ότι έχει να παίξει 

η επιτυχία της απεργίας στις 8/6;  

Μια επιτυχημένη απεργία με μια
μαζική διαδήλωση στο κέντρο της
Αθήνας, μπορεί να κόψει μαχαίρι την
παραφιλολογία της κυβέρνησης ότι
“τα μέτρα ψηφίστηκαν - πέρασαν τα
δύσκολα”. Θα στείλει το μήνυμα ότι
“δεν πάει να τα ψηφίσατε, δεν πρό-
κειται να δεχτούμε αυτά τα μέτρα”
δίνοντας τη δυνατότητα να ανοίξει
ένας νέος κύκλος απεργιακών κινη-
τοποιήσεων. Η έμπνευση που φέρ-
νουν οι κινητοποιήσεις των εργατών
στη Γαλλία είναι αδιαμφισβήτητη και
λέει ακριβώς αυτό. Μην ξεχνάμε ότι
στις 8/6 αλλά και τις επόμενες ημέ-
ρες δεν είναι μόνο ο κλάδος των εκ-
παιδευτικών που απεργεί. Είναι οι
συγκοινωνίες, ο ΟΣΕ, τα λιμάνια, οι
νοσοκομειακοί, η ΑΔΕΔΥ που αναγ-
κάστηκε να βγάλει στάση εργασίας
δίνοντας στην 8η Ιούνη χαρακτηρι-
στικά μικρής πανεργατικής απεργίας.

Ποιά νομίζεις ότι πρέπει 

να είναι η αγωνιστική συνέχεια 

μετά την Τετάρτη;

Όσο αφορά τον κλάδο των δασκά-
λων η συνέχεια πρέπει να είναι πολύ
συγκεκριμένη. Η ίδια η απεργία της
Τετάρτης πρέπει να είναι επιτυχημέ-
νη, η διαδήλωση μαζική και στο τέ-
λος της διαδήλωσης να συζητηθεί η
κλιμάκωση. Ακολουθεί το συνέδριο
της ΔΟΕ στο τέλος του μήνα, άπ'
οπου δεν μπορούμε να φύγουμε με
κάτι λιγότερο από μια κλειδωμένη
απόφαση για απεργία με διάρκεια
από την πρώτη μέρα που θα ξανα-
νοίξουν τα σχολεία. Επειδή όμως τα
σχολεία μπορεί να κλείνουν το καλο-
καίρι αλλά οι επιθέσεις και οι αγώ-
νες συνεχίζονται σε όλους τους χώ-
ρους, με τη δυναμική που μπορεί να
δώσει μια επιτυχημένη απεργιακή
μέρα όπως αυτή της 8/6, υπάρχει η
δυνατότητα ανάπτυξης ενός απερ-
γιακού κινήματος τέτοιου, που να
φτάσουμε το Σεπτέμβρη να μιλάμε
με πολύ διαφορετικούς όρους, ιδιαί-
τερα ευνοϊκούς για τη δική μας
απεργιακή κλιμάκωση.

Ό
λο και πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά αποκτά η απεργία της 8
Ιούνη. Από μια απεργία των δασκάλων όπως ήταν αρχικά, αυτή
τη στιγμή φτάνει να είναι μια πανελλαδική απεργία στην οποία

συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, οι
καθηγητές με στάση εργασίας της ΟΛΜΕ, οι εργαζόμενοι σε Μετρό,
ΗΣΑΠ και Τραμ επίσης με στάση εργασίας (12μες - 4μμ), οι λιμενεργάτες
που συνεχίζουν την απεργία διαρκείας, ενώ η στάση εργασίας που έχει
κηρύξει η ΑΔΕΔΥ (11πμ – λήξη ωραρίου) απλώνει την απεργία σε όλο το
δημόσιο τομέα.

Απεργιακά συλλαλητήρια πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε διάφορα
σημεία με την προοπτική να ενωθούν σε μια κοινή διαδήλωση. Συγκεκρι-
μένα στις 11πμ στο υπουργείο Υγείας καλούν οι υγειονομικοί, στις 12μες
στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ στην οδό Αθηνάς καλούν τα σωματεία των συγ-
κοινωνιών, στις 12:30μμ στα Προπύλαια καλούν τα σωματεία των δασκά-
λων και των καθηγητών, όπως και οι φοιτητές. Νωρίτερα, στις 10πμ στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, καλούν οι απεργοί λιμενεργάτες. 

Συνέντευξη με τον Πασχάλη Ταπεινόπουλο, 
αναπληρωτή εκπαιδευτικό σε Δημοτικό
Σχολείο της Ελευσίνας

8 ΙΟΥΝΗ Νοσοκομεία, σχολεία, όλοι στην απεργία

15 Απρίλη, 
οι δάσκαλοι 
στα κάγκελα 
του υπ. Παιδείας
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Στις 9 Ιούνη, μια μέρα με-
τά την απεργία, θα πραγμα-
τοποιηθούν οι εκλογές της
ΕΝΙΘ, της Ενωσης Νοσοκο-
μειακών Γιατρών Θεσσαλο-
νίκης. Το Νυστέρι καλεί σε
υπερψήφιση της Εκλογικής
Συνεργασιας “Κινηση Για
Την Ανατροπη - Νυστερι –
Καρφι”. Από τη μεριά του
αντικαπιταλιστικού δικτύου
των υγειονομικών “Νυστέρι”,
στο ψηφοδέλτιο της Εκλογι-
κής Συνεργασίας, συμμετέ-
χουν ο ειδικευόμενος για-
τρός στο ΨΝΘ, Πούλιος
Καλπακίδης κι ο επικουρικός
γιατρός στο ΠΕΔΥ Τούμπας,
Γιάννης Κούτρας.  

Σε προκήρυξή του για τις
εκλογές, το Νυστέρι καλεί σε δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς και στην ΕΝΙΘ προκειμένου “να ζωντανέψουμε τις κινηματικές
διαδικασίες σε κάθε νοσοκομείο, κέντρο υγείας και ΠΕΔΥ της πόλης,
με ανασυγκρότηση των νοσοκομειακών επιτροπών, με τακτικές γενι-
κές συνελεύσεις και κινηματικές πρωτοβουλίες. Να συντονιστούμε με
όλους τους εργαζόμενους εντός κι εκτός νοσοκομείων με απεργίες
και συγκεντρώσεις και να παλέψουμε για: Χρηματοδότηση του δημό-
σιου συστήματος υγείας. Μαζικές προσλήψεις επιμελητών. Μονιμο-
ποίηση όλων των επικουρικών. Κατάργηση κάθε ελαστικής εργασια-
κής σχέσης (συμβασιούχοι, επικουρικοί, μπλοκάκια). Ελεύθερη και
δωρεάν πρόσβαση για όλον τον πληθυσμό (ανεξαρτήτως ΑΜΚΑ) στο
δημόσιο σύστημα υγείας με δωρεάν φάρμακα και παροχές. Αλληλεγ-
γύη στους πρόσφυγες. Κάλυψη των υγειονομικών αναγκών τους από
το ΕΣΥ με προσλήψεις και κρατική χρηματοδότηση. Έξω οι φασίστες
από τα νοσοκομεία. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων
και μνημονιακών μέτρων. Διαγραφή του χρέους, έξοδο από ΕΕ, κρατι-
κοποίηση τραπεζών, εργατικό έλεγχο παντού”.

Σε σύσκεψη σωματείων καλούν οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Λιμέ-
να Θεσσαλονίκης την Τρίτη 14/6 στο Εργατικό Κέντρο της πόλης (η ώρα
δεν είχε οριστεί όταν γραφόταν το κείμενο). Ταυτόχρονα, προσανατολί-
ζονται να οργανώσουν ανοιχτή συζήτηση με ομιλητή τον καθηγητή Ερ-
γατικού Δικαίου στο ΑΠΘ, Άρη Καζάκο. Όπως και οι συνάδελφοι τους
στον Πειραιά παραμένουν ανυποχώρητοι, ενώ την Πέμπτη 2 Ιούνη είχαν
παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για τα αιτήματα της απεργίας τους. 

"Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε
τον αγώνα. Δεν είναι μία απλή διαπραγμάτευση αυτό, αλλά λόγος ύπαρ-
ξης. Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει λύση για τα αιτήματά μας, δηλαδή
για τη δουλειά, τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας" είπε η Φανή Γουργούρη,
γραμματέας της ΟΜΥΛΕ και πρόεδρος των διοικητικών υπαλλήλων του
ΟΛΘ. Η Φ. Γουργούρη κατήγγειλε επίσης ότι "την περασμένη Παρασκευή
το ΤΑΙΠΕΔ έστειλε επιστολή στη διοίκηση του ΟΛΘ, με την οποία της ζητά
"να πάρει όλα τα προσήκοντα μέτρα για να λειτουργήσει το λιμάνι". 

Ο πρόεδρος του Σωματείου Χειριστών ΟΛΘ, Λάζαρος Τανταλίδης
εξήγησε ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους τόσο για
τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά τους, όσο και ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση. Οι εργαζόμενοι απάντησαν και στα μυθεύματα για
τους μισθούς τους. Εξήγησαν ότι ο μέσος μισθός ενός λιμενεργάτη
δεν ξεπερνά τα χίλια ευρώ. 

Όσον αφορά τους υποστηριχτές της ιδιωτικοποίησης που λένε ότι
στο λιμάνι χρειάζεται να μπει ιδιώτης για να είναι κερδοφόρο, οι εκ-
πρόσωποι των σωματείων τόνισαν ότι το 50% του τζίρου είναι κέρδη.
«Τα κέρδη προ φόρων του 2015 έφτασαν τα 26 εκατ. ευρώ με διακίνη-
ση 386.000 TEUs (σ.σ. μονάδα μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων), όταν
η COSCO στον Πειραιά είχε αντίστοιχα κέρδη με 3 εκατ. TEUs» εξήγη-
σε η Φ. Γουργούρη, ενώ τα αποθεματικά του ΟΛΘ φτάνουν τα 67 εκα-
τομμύρια ευρώ και τα χρηματικά διαθέσιμα σε 88 εκατομμύρια. Τα πα-
ραπάνω στοιχεία δείχνουν γιατί το λιμάνι αποτελεί «φιλέτο» για τα κο-
ράκια της αγοράς.

Σύσκεψη για τον ΟΛΘ

Σε συνέλευση τη Δευτέρα 13 Ιούνη στις 6μμ στο Εργατι-
κό Κέντρο Αθήνας (Μάρνης και 3ης Σεπτεμβρίου) καλεί ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, λίγες μέρες μετά την
κινητοποίηση στις 8 Ιούνη που έχει πάρει πανεργατικά χα-
ρακτηριστικά αφού την ίδια μέρα απεργούν Λιμάνια, Νο-
σοκομεία, Σχολεία και Συγκοινωνίες, ενώ η ΑΔΕΔΥ προχω-
ρά σε στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπάλλη-
λους, όπως μπορείτε να διαβάσετε στις διπλανές σελίδες. 

Και οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν εκεί αφού στις 9/6
απεργούν στον ΟΣΕ, την ίδια μέρα υπάρχει κινητοποίηση σω-
ματείων για τη στήριξη των προσφύγων, ενώ σε εξέλιξη είναι
οι μάχες στο Athens Ledra, στην Euromedica και αλλού.   

«Να γίνει της Γαλλίας»! Αυτό είναι το μήνυμα του Συντονι-
σμού με την ανακοίνωση που κυκλοφορεί πλατιά σε όλους
τους εργατικούς χώρους, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Προσθέτει ακόμα  ότι «Η σύγκρουση από τη μεριά των ερ-
γαζόμενων ενάντια στην πολιτική των μνημονίων που εφαρ-
μόζει ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται και κλιμακώνεται. Η κυβέρνηση
Τσίπρα μπορεί να απέφυγε τη μεγάλη σύγκρουση για το
ασφαλιστικό με τα κοινοβουλευτικά τρικ των ψηφοφοριών
στη βουλή μέσα στις γιορτές, Σαββατοκύριακα και κατεπεί-

γοντα, αλλά η σύγκρουση δεν έχει σταματήσει. Αντίθετα η
μάχη κλιμακώνεται και η δυνατότητα να γίνει και εδώ της
Γαλλίας είναι μπροστά μας. Πίσω από τη κυβερνητική προ-
παγάνδα, που θυμίζει απελπιστικά του Σαμαροβενιζέλους,
ότι τάχα τα δύσκολα τελείωσαν και τώρα έρχονται τα χρήμα-
τα και η χαλάρωση, η πραγματικότητα είναι ότι ο Ιούνης έχει
ατζέντα κρίσης και περισσότερων αντεργατικών επιθέσεων.
Τίποτα δεν τελείωσε με την ψήφιση των βάρβαρων πολυνο-
μοσχέδιων για το ασφαλιστικό και τον «κόφτη»… 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αποτελεί άμεση προτε-
ραιότητα η στήριξη και η διεύρυνση των απεργιών που
κοντράρουν τις επιθέσεις της κυβέρνησης εδώ και τώρα.
Γι’ αυτό ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια προχωράει
σε συνέλευση την Δευτέρα 13 Ιούνη στις 6μμ στο Εργατι-
κό Κέντρο Αθήνας, για να συζητήσουμε και να οργανώ-
σουμε την στήριξη των απεργιακών μαχών της εργατικής
τάξης, για να σπάσουμε τα μνημόνια. 

Απέναντι στα ψέματα της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει
άλλη διέξοδος οι εργαζόμενοι προβάλουμε το δικό μας
δρόμο. Και αυτό σημαίνει ότι στην προμετωπίδα των εργα-
τικών διεκδικήσεων να βάλουμε τη διαγραφή του χρέ-

ους. Να πάψουμε να απο-
πληρώνουμε δις. ευρώ κάθε
χρόνο για να γεμίζουν τα
σεντούκια των τραπεζιτών
ντόπιων και Ευρωπαίων. Να
συγκρουστούμε με το Ευρώ
και την Ε.Ε. Να κρατικοποι-
ηθούν οι τράπεζες και όλες
οι μεγάλες  επιχειρήσεις κά-
τω από τον έλεγχο των ερ-
γαζόμενων».

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Να γίνει της Γαλλίας

ΛΙΜΑΝΙΑ Συνεχίζουν την απεργία
14

μέρες συμπληρώνει η
απεργία διαρκείας των ερ-
γατών στα Λιμάνια του Πει-

ραιά και της Θεσσαλονίκης ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση ΟΛΠ και ΟΛΘ και
για την διασφάλιση των εργασιακών
σχέσεων και θέσεων. Την Τετάρτη 8
Ιούνη οι απεργοί θα πραγματοποι-
ήσουν συγκέντρωση στο Δημοτικό
Θέατρο στις 10πμ και διαδήλωση από
τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά
προς τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΛΠ. 

Επίσης, έχουν ανακοινώσει ότι θα
προχωρήσουν σε νέα κινητοποίηση
όταν αποφασιστεί η οριστική ημερο-
μηνία της διεξαγωγής της Γενικής Συ-
νέλευσης των Μετόχων του ΟΛΠ. Η
προηγούμενη είχε αναβληθεί κάτω
από την πίεση της μαζικής διαδήλω-
σης των λιμενεργατών από Πειραιά
και Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχώς «παί-
ζει» η ημερομηνία της νέας συνέλευ-
σης. Μέχρι τώρα πιο πιθανή ημερο-
μηνία είναι η 10η Ιούνη στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών (Λεωφόρος Καβάλας). 

Οι απεργοί συνεχίζουν ανυποχώρητα
τον αγώνα τους. Σε ανακοίνωση των
σωματείων τους αναφέρουν: «Ο αγώ-
νας, που με υπευθυνότητα διεξάγουμε
οι εργαζόμενοι στους ΟΛΠ και ΟΛΘ,
δεν είναι ένας συντεχνιακός αγώνας,
είναι αγώνας για την εργασιακή επιβίω-

ση στο νέο περιβάλλον και για την ανά-
δειξη των επιπτώσεων από το ξεπούλη-
μα της Δημόσιας Περιουσίας, που πλέ-
ον έχει πάρει γενικευμένη μορφή.

Διατηρούμε αναλλοίωτη τη θέση
μας απέναντι στο ξεπούλημα του Λιμα-
νιού και όλου του Δημόσιου Πλούτου. 

Διεκδικούμε κατοχυρωμένες θεσπι-
σμένες εργασιακές θέσεις και εργα-
σιακή σταθερότητα, που σε κάθε πε-
ρίπτωση προκύπτει από το εργασιακό
μας ιστορικό στον ΟΛΠ και ΟΛΘ».

O Kυριάκος Νταρζάνος, εργαζόμε-
νος στο λιμάνι και μέλος του Συνδέ-
σμου Αρχιεργατών-Εποπτών του ΟΛΠ
που μαζί με την ΟΜΥΛΕ και την Ένω-
ση Λιμενεργατών έχουν κηρύξει την
απεργία δήλωσε στην Εργατική Αλλη-

λεγγύη: «Υπάρχει αδιαλλαξία των
υπεύθυνων για τα αιτήματα μας. Εμείς
συνεχίζουμε τις απεργίες μας. Δεν ξέ-
ρω τι θα βγει στη συνάντηση με το
Δρίτσα (σ.σ. τα σωματεία θα συναν-
τούσαν τον υπουργό Ναυτιλίας την
Τρίτη 7 Ιούνη), αλλά μέχρι τώρα δεν
έχει εξασφαλιστεί τίποτα. Συνεχίζουμε
και την περιφρούρηση. Όλες αυτές τις
μέρες είχαμε μόνο ένα περιστατικό
απεργοσπασίας, στο ΣΕΜΠΟ, εκεί που
είναι τα κοντέινερ, αλλά σταμάτησε με
την παρέμβαση των απεργών. Κατά τη
γνώμη μου, θα πρέπει να γίνουν Γενι-
κές Συνελεύσεις για να οργανώσουμε
καλύτερα τον αγώνα μας». 

Νεκτάριος Δαργάκης Eκλογές στην ΕΝΙΘ

Από την κινητοποίηση των λιμενεργατών την Τρίτη 31/5, στη συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ

31/5 Πορεία λιμενεργατών πρός το Σύνταγμα
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Μπαράζ κινητοποιήσεων ξεκινάνε
οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ από τις 9/6
μέχρι και τις 22/6 που είναι η ημερο-
μηνία της λήξης των δεσμευτικών
προσφορών για την ιδιωτικοποίηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ.

Η απόφασή της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) μι-
λάει για κυκλικές κινητοποιήσεις των
σωματείων της ξεκινώντας στις
14,15,16 και 21 Ιουνίου με τρίωρες
στάσεις εργασίας απο τις 5 έως τις
8 το πρωί, 1 με 4 το μεσημέρι και 9
με 12 το βράδυ. Στις 22 Ιουνίου ημε-
ρομηνία κατάθεσης των δεσμευτι-
κών προσφορών η ΠΟΣ θα πραγμα-
τοποιήσει 24ωρη απεργία. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση
της ΠΟΣ η υπαγωγή του ΟΣΕ και
όλων των θυγατρικών του στο Υπερ-
ταμείο σημαίνει στην ουσία την πλή-
ρη ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Η τερά-
στια απώλεια εργασιακών δικαιωμά-
των που έχει συντελεστεί με τα μνη-
μόνια, ειδικά με το τελευταίο ασφα-
λιστικό, η μη υπογραφή ΣΣΕ, η τε-
ράστιες ελλείψεις προσωπικού, η
τραγική κατάσταση του τροχαίου
υλικού είναι μέρος των διεκδικήσεων
των εργαζόμενων. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Πα-
νελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλ-
ξης (ΠΕΠΕ-ΟΣΕ) πραγματοποιεί
24ωρη απεργία την Πέμπτη 9/6
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, απαιτώντας την άμεση
πρόσληψη Μηχανοδηγών για την κά-
λυψη των 200 και πλέον κενών Ορ-
γανικών θέσεων στον κλάδο Έλξης.

“Την ώρα που σε όλες τις προηγ-
μένες Ευρωπαϊκές χώρες, οι σιδη-
ροδρομικές εταιρείες παραμένουν
υπό Δημόσιο έλεγχο ή επανακρατι-
κοποιούνται, η ελληνική κυβέρνηση
προωθεί την ιδιωτικοποίηση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ”, τονίζεται σε ανακοίνω-
ση που εξέδωσε η ΠΕΠΕ.

24ωρη 
και στάσεις
στον ΟΣΕ

Σύσκεψη για να συναποφασίσουν
και να συντονίσουν κινητοποιήσεις
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των
ΜΜΜ καλούν την Τετάρτη 8/6, στις
10πμ, στα γραφεία του Συνδικάτου
Εργαζομένων ΟΑΣΑ (Ικτίνου 4 – πίσω
από το Δημαρχείο της Αθήνας), τα ΔΣ
των σωματείων της ΟΣΥ, των εργαζό-
μενων στα λεωφορεία και τα τρόλεϋ. 

Ο συντονισμός τους με τα υπόλοι-
πα ΜΜΜ είναι ο μοναδικός τρόπος
για να σταματήσουν οι ιδιωτικοποι-
ήσεις και να πάρουν πίσω τους νό-
μους που ξεπουλάνε τα δημόσια
αγαθά.

Σύσκεψη
Σωματείων ΟΣΥ

Ξεκίνησαν τα 8 σωματεία της ΣΤΑΣΥ

Ξ
εκίνησαν τη Δευτέρα 6/6 οι
απεργιακές κινητοποιήσεις
των μέσων σταθερής τροχιάς

(ΣΤΑΣΥ – Μετρό, Τραμ, Ηλεκτρικός)
με την πρώτη 4ωρη στάση εργασίας
και με περιφρούρηση στο κεντρικό
αμαξοστάσιο του Μετρό στα Σεπό-
λια. Ήταν η πρώτη από τις 6 στά-
σεις εργασίας που αποφάσισε το
Συντονιστικό των 8 σωματείων της
ΣΤΑΣΥ μετά από δυο συνεδριάσεις. 

“Η πρώτη αυτή κινητοποίηση πή-
γε καλά, είχε μεγάλη συμμετοχή οι
συνάδελφοι δείχνουν αγωνιστικό
πνεύμα και βρίσκονται σε ψυχολο-
γία μάχης για να μην περάσει ο νό-
μος”, τονίζει μιλώντας στην ΕΑ ο
πρόεδρος του Σωματείου των Ερ-
γαζόμενων στο Μετρό, Σπύρος Ρε-
βύθης, “Ξεκινήσαμε με ένα μίνι-
μουμ πρόγραμμα για τις επόμενες
δυο εβδομάδες αλλά δεν θα μεί-
νουμε εδώ, θα υπάρξει κλιμάκωση.
Σαν ΣΕΛΜΑ πήγαμε στο διασωμα-
τειακό συντονισμό με τα άλλα σω-
ματεία με προτάσεις για απεργίες,
όμως ρίξαμε, για αρχή, νερό στο

κρασί μας για να πάμε όλοι μαζί
για πρώτη φορά. Είναι θετικό βήμα
που όλη μαζί η ΣΤΑΣΥ βγαίνει σε
κινητοποιήσεις, όμως δεν είναι αρ-
κετό και το γνωρίζουμε. 

Προχωράμε μαχητικά και με αυτο-
πεποίθηση. Νομίζω πως οι πρώτες
εικόνες είναι θετικές και πως θα
υπάρξει συντονισμός και με τα άλλα
μέσα και θα προχωρήσουμε για να
δώσουμε συνολικά την κόντρα ενάν-
τια στο ξεπούλημα. Λέμε όχι στην
εκχώρηση των δημοσίων αγαθών
όπως είναι οι συγκοινωνίες, το ρεύ-
μα, το νερό, η υγεία, η παιδεία και
θα συνεχίσουμε με αυτή τη μάχη”. 

“Είναι η αρχή”

“Είναι η αρχή ενός μεγάλου αγώ-
να. Οι στάσεις εργασίας πρέπει να
λειτουργήσουν προπαρασκευαστικά
για την καλύτερη οργάνωση και συν-
τονισμό της απεργιακής κλιμάκωσης
και της επικείμενης απεργίας διαρ-
κείας. Γνωρίζουμε όλοι καλά πως αν
πραγματικός μας στόχος είναι να
συγκρουστούμε με τις ιδιωτικοποι-

ήσεις της κυβέρνησης αυτό δεν μπο-
ρεί να γίνει με στάσεις εργασίας αλ-
λά χρειάζεται να κλιμακώσουμε με
48ωρες επαναλαμβανόμενες. 

Αυτό προφανώς σημαίνει καλύ-
τερη οργάνωση του απεργιακού
αγώνα. Σημαίνει πως πρέπει να
φτιάξουμε επιτροπές αγώνα σε κά-
θε αμαξοστάσιο που θα οργανώ-
νουν στην πράξη τις απεργίες.
Χρειάζονται συνεχείς περιοδείες
και εξορμήσεις με συνεχή ενημέ-
ρωση στους συναδέλφους.

Χρειάζεται άπλωμα του αγώνα
μας, συντονισμό με άλλους κλά-
δους που βγαίνουν σε απεργίες,
αλλά και ενημέρωση του επιβατι-
κού κοινού.

Πάνω απ' όλα χρειάζεται να προ-
χωρήσουμε σε νέες συνελεύσεις
που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα απο-
τιμήσουν τα βήματα και θα πάρουν
αποφάσεις κλιμάκωσης”, τόνισε ο
Νίκος Σμπαρούνης εργαζόμενος
στο ΜΕΤΡΟ. “Από την δική μας με-
ριά έχουμε ξεκινήσει περιοδείες με
το καινούριο 4σέλιδο της Κόκκινης

Γραμμής στα αμαξοστάσια του Με-
τρό, αλλά και σε συναδέλφους από
άλλα ΜΜΜ, όπως τον ΟΣΕ για να
απλώσουμε το μήνυμα της απερ-
γίας και να προσπαθήσουμε να
συντονίσουμε αγωνιστές από δια-
φορετικούς κλάδους”.

Μια σπουδαία νίκη πέτυχαν οι εργαζόμενοι στο ΕΚ-
ΠΑ μετά τη στάση εργασίας και τη μαζική συγκέν-
τρωση στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθήνας
που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 2/6
έχοντας στο πλευρό τους δεκάδες φοιτητές και συν-
δικαλιστές από μια σειρά σωματεία. Αφορμή για τη
διαμαρτυρία ήταν ο τραυματισμός εν ώρα εργασίας
αλλά και η απόλυση του Οδυσσέα Βογιατζή, του μο-
ναδικού ταριχευτή που διαθέτει η Ιατρική Αθήνας. 

Μετά από αρκετή ώρα και έντονη συζήτηση με
τους συγκεντρωμένους ο πρύτανης Δημόπου-
λος αναγκάστηκε σε προφορική αποδοχή των αι-
τημάτων που αφορούν την παραμονή του εργα-

ζόμενου στην δουλειά, την καταβολή των μισθών
του για το περασμένο 6μηνο και την καταβολή
χρημάτων για την επισκευή του ταριχευτήριου. 

Τον προηγούμενο Δεκέμβρη ο Οδυσσέας Βο-
γιατζής έπεσε θύμα των ελλείψεων και της υπο-
χρηματοδότησης όταν εκτοξεύτηκε φαινόλη στο
πρόσωπο και το σώμα προκαλώντας του σοβα-
ρά εγκαύματα. Ακόμα χειρότερα ο Οδυσσέας
κινδύνεψε να χάσει τη δουλειά του καθώς μέχρι
την Πέμπτη και τα θετικά αποτελέσματα της κι-

νητοποίησης ούτε είχε αποζημιωθεί για το εργα-
τικό ατύχημα, ούτε του είχαν καταβληθεί οι μι-
σθοδοσίες του εξαμήνου μετά το ατύχημα, ούτε
έγινε καμία ανακατασκευή των χώρων του Ταρι-
χευτηρίου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, λίγες
μέρες νωρίτερα η Ιατρική Σχολή έβγαλε προκή-
ρυξη για την “πλήρωση θέσης ταριχευτή”!

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε συνέλευ-
ση της Επιτροπής Αλληλεγγύης που αποφάσισε
νέα συγκέντρωση το πρωί της Παρασκευής 3/6,
στην Ιατρική Αθήνας και νέα κινητοποίηση στην
Πρυτανεία σε περίπτωση που αθετηθούν οι δε-
σμεύσεις του Πρύτανη.

EKΠΑ

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του συνδικαλιστικού έν-
τυπου για τις συγκοινωνίες Κόκκινη Γραμμή με κεν-

τρικό τίτλο: “Η ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών δεν θα
περάσει – Απεργιακή κλιμάκωση ΤΩΡΑ”.

Στο κεντρικό άρθρο αφού εξηγείται γιατί μετά τις στά-
σεις εργασίας είναι αναγκαίο να περάσουμε σε κλιμάκω-
ση με 48ωρες επαναλαμβανόμενες, αναδεικνύεται η ση-
μασία της σύνδεσης των αγώνων στις συγκοινωνίες με τα υπόλοιπα κομμάτια που βγαίνουν
σε κινητοποιήσεις. Μαζί με τα λιμάνια που συνεχίζουν, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία
και την εκπαίδευση στις 8/6 που ανάγκασαν την ΑΔΕΔΥ να βγάλει πανελλαδική στάση εργα-
σίας, τους εργαζόμενους του ΟΣΕ που ξεκινάνε απεργιακό πρόγραμμα από τις 10 Ιούνη. Το-
νίζεται με έμφαση πως η αναμονή με δικαιολογία τις συλλογικές συμβάσεις είναι λάθος. Η μά-
χη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση πρέπει να ξεκινήσει ΤΩΡΑ.

Κόκκινη Γραμμή
Σημαντική είναι η ενημέρωση που προσφέρει η Κόκκινη Γραμμή σε σχέση με το Συντονι-

στικό των 8 σωματείων της ΣΤΑΣΥ και τις προσπάθειες διαφόρων συνδικαλιστών να ανα-
στρέψουν το αγωνιστικό πνεύμα των συνελεύσεων της προηγούμενης βδομάδας (26/5). Ακό-
μα σημαντικότερη είναι η επεξήγηση σε ζητήματα όπως το “Τι είναι το υπερταμείο;”, απαντή-
σεις σε σχέση με την προπαγάνδα της κυβέρνησης σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, ποιοι ορ-
γανισμοί, ποιες ΔΕΚΟ βγαίνουν στο σφυρί κλπ.

Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως είναι πως η Κόκκινη Γραμμή είναι ένα εργαλείο οργάνωσης
του αγώνα. “Πρέπει να πάρουμε τον αγώνα στα χέρια μας”, τονίζεται στο 4σέλιδο που ήδη
μοιράζεται στις πύλες των αμαξοστάσιων διεκδικώντας την συντονισμένη απεργιακή κλιμά-
κωση διαρκείας σε όλα τα ΜΜΜ για να πάρουν πίσω τις ιδιωτικοποιήσεις και ολόκληρο το
νόμο, να σταματήσει η αποπληρωμή χρεών που οδηγεί στα ξεπουλήματα, για να πάρουν οι
εργαζόμενοι στα χέρια τους και τη λειτουργία των συγκοινωνιών. 

• Έξι στάσεις εργασίας ανακοί-
νωσε σαν πρώτο βήμα το Συντονι-
στικό των 8 σωματείων της ΣΤΑΣΥ
που συμφωνήθηκε την Τετάρτη 1η
Ιουνίου : 
Δευτέρα 6/6: Από την έναρξη της
βάρδιας μέχρι τις 10πμ.
Τετάρτη 8/6: Από τις 12μεσ. έως
4μμ.
Παρασκευή10/6: Από τις 10μμ έως
τη λήξη της βάρδιας.
Δευτέρα 13/6: Από την έναρξη της
βάρδιας έως τις 10πμ.
Τετάρτη 15/6: Από τις 9μμ 
έως τη λήξη της βάρδιας.
Παρασκευή 17/6: Από τις 12 μεσ.
έως τις 5μμ.

Πρόγραμμα

Όχι άλλη 
αναμονή
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Α
ποκάλυψη ήταν, κατά την επανέναρξη
της δίκης της Χρυσής Αυγής την Παρα-
σκευή 3 Ιούνη, η κατάθεση του Νίκου

Ντάφου, αστυνομικού και οδηγού του περιπο-
λικού που το βράδυ της δολοφονίας του Παύ-
λου Φύσσα, μετέφερε το δολοφόνο Ρουπακιά
στο αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου.

Η 64η μέρα της δίκης ξεκίνησε με νέες προ-
σπάθειες καθυστέρησης εκ μέρους των κατη-
γορούμενων χρυσαυγιτών και των συνηγόρων
τους. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να εμποδίσουν
τη συνέχιση της διαδικασίας με τη διερεύνηση
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Λόγω κω-
λύματος του Ανδρέα Μπιάγκη, του αστυνομικού
της ομάδας ΔΙΑΣ που βρισκόταν στο βήμα του
μάρτυρα όταν η δίκη διεκόπη λόγω της αποχής
των δικηγόρων το Γενάρη και του οποίου η κα-
τάθεση θα ολοκληρωθεί σε επόμενη δικάσιμο,
τη θέση του πήρε ο οδηγός του περιπολικού. Ο
αστυνομικός περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγο-
νότα από τη στιγμή που πήραν με το συνάδελ-
φό του Δημήτρη Κουρεντζή (που έχει ήδη κατα-
θέσει στο δικαστήριο) το σήμα για “ενίσχυση
των ομάδων ΔΙΑΣ”, όπως είπε, κι έφτασαν στο
σημείο της δολοφονικής επίθεσης, αμέσως με-
τά το μαχαίρωμα του Φύσσα από το Ρουπακιά.

Από την κατάθεσή του δεν έμεινε καμία αμφι-
βολία ότι η επίθεση έγινε από τη Χρυσή Αυγή.
Συγκεκριμένα ο μάρτυρας, αφού περιέγραψε
έναν ήρεμο και απόλυτα συνεργάσιμο Ρουπα-
κιά, επιβεβαίωσε ότι μέσα στο περιπολικό ο
δράστης παραδέχτηκε αμέσως ότι αυτός μα-
χαίρωσε το θύμα. “Την έπεσαν σε κάποιο δικό
μας, μας είπε, και όταν ρωτήσαμε τι εννοεί, μας
απάντησε ότι είμαι της Χρυσής Αυγής, μη το
πείτε πουθενά, είμαι δικός σας” είπε ο μάρτυ-
ρας, επιβεβαιώνοντας την κατάθεση του Κου-
ρεντζή και συμπληρώνοντας: “Ενημέρωσα αμέ-

σως τα κεντρικά πως πρέπει να ψάξουμε για
άτομα της Χρυσής Αυγής, όχι για φιλάθλους,
το έγκλημα δεν είχε σχέση με τον αγώνα”.

Επιπλέον από την κατάθεσή του αναδείχτη-
καν για άλλη μια φορά οι αντιφάσεις των αστυ-
νομικών. Ενώ οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ ισχυρί-
ζονται ότι αυτοί έκαναν τη σύλληψη του Ρουπα-
κιά και την παράδοση του μαχαιριού, ο Ντάφος
είπε ότι βρήκε το Ρουπακιά μέσα στο, παρκαρι-
σμένο ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας, αυτο-
κίνητό του, χωρίς χειροπέδες, να καπνίζει κι ότι
ο μόνος λόγος που δεν μπορούσε να διαφύγει
ήταν επειδή ο ίδιος είχε παρκάρει το περιπολι-
κό ακριβώς μπροστά του. Παρότι ο μάρτυρας
προσπάθησε να καλύψει τους συναδέλφους
του, δηλώνοντας ότι δεν ήξερε “αν μέχρι εκείνη
τη στιγμή είχαν κάνει και αυτοί τον απαραίτητο
έλεγχο”, τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κουρεντζής
ήταν αυτοί που πήγαν -ύστερα από υπόδειξη
αστυνομικού της ΔΙΑΣ- στο αυτοκίνητο, βρήκαν
και περισυνέλεξαν το μαχαίρι, έβγαλαν από το
αυτοκίνητο και χειροπέδησαν τον Ρουπακιά και
τον παρέδωσαν μαζί με το φονικό όπλο στο
αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου.

Όσο ο μάρτυρας συνέχιζε την κατάθεσή του,
τόσο έρχονταν στην επιφάνεια περισσότερα
στοιχεία από τη μία για την οργανωμένη επίθε-
ση της Χρυσής Αυγής και το αίσθημα ασυλίας
που είχε και από την άλλη για τις ευθύνες της
αστυνομίας. Απαντώντας στον συνήγορο πολι-
τικής αγωγής Θανάση Καμπαγιάννη αν του έχει
ξανατύχει κάποιος δράστης να δηλώνει πρώτα
από όλα την πολιτική του ιδιότητα, ο μάρτυρας
είπε “πολλές φορές, ακόμα και για μια κλήση

μου έχουν απαντήσει πχ ότι είμαι της κυβέρνη-
σης”, ενώ ερωτώμενος γιατί κάποιος το κάνει
αυτό, απάντησε “Για να τη γλιτώσει”. Σοκαριστι-
κή ήταν και η απάντησή του ότι ουδέποτε κλή-
θηκε από το αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου να
καταθέσει για το περιστατικό (η πρώτη του κα-
τάθεση είναι έξι μήνες αργότερα στις ανακρί-
τριες) λέγοντας πως “κανονικά θα έπρεπε να
καταθέσουμε κι εμείς”.

“Σε ανυποψίαστα άτομα”

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά του
και στην ενίσχυση της κατηγορίας της εγκλη-
ματικής οργάνωσης. Απαντώντας στις σχετι-
κές ερωτήσεις της προέδρου, ο μάρτυρας
αναφέρθηκε σε επίθεση της Χρυσής Αυγής σε
αυτοσχέδιο τζαμί στα Καμίνια τον Αύγουστο
του 2012, στην οποία επιλήφθηκε υπηρεσιακά.
“15 με 20 άτομα, όπως μας είπαν οι Πακιστα-
νοί που ήταν στο χώρο, με μπλούζες που
έγραφαν Χρυσή Αυγή, με καπνογόνα, λοστούς
και ξύλα, μπήκαν μέσα, προκάλεσαν κατα-
στροφές, τους χτύπησαν και αποχώρησαν σε
δύο τρία λεπτά”, είπε. 

Ερωτώμενος στη συνέχεια από τον αναπλη-
ρωτή εισαγγελέα για το συγκεκριμένο περιστα-
τικό, ο μάρτυρας μίλησε για “επίθεση σε ανυ-
ποψίαστα άτομα που έκαναν την προσευχή
τους”. Η προσπάθεια αυτή του αναπληρωτή ει-
σαγγελέα να εξετάσει περισσότερο την επίθεση
του “τάγματος εφόδου”, όπως το χαρακτήρισε,
στο τζαμί, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις
των συνηγόρων των χρυσαυγιτών φανερώνον-
τας τον εκνευρισμό τους για τις νέες αποκαλύ-

ψεις και οδηγώντας με τις κραυγές τους σε ολι-
γόλεπτη διακοπή της διαδικασίας.

Η ανάγνωση, ωστόσο αμέσως μετά, από την
πρόεδρο του κατηγορητηρίου που μιλά για “δε-
κάδες επιθέσεις σε τζαμιά και άλλους χώρους”
και κάνει ρητή αναφορά στα “τάγματα εφόδου”,
έκοψε τη φόρα στους συνηγόρους των χρυσαυ-
γιτών. Έτσι λίγο μετά, ο μάρτυρας μίλησε ξεκά-
θαρα για κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο
περιστατικών, ενώ στην ερώτηση συνηγόρου
πολιτικής αγωγής πώς θα τα χαρακτήριζε, “συμ-
πλοκή” ή “επίθεση”, απάντησε ξεκάθαρα: “Συμ-
πλοκή είναι όταν δυο ομάδες δίνουν ραντεβού
και παίζουν ξύλο, εδώ σε όλα έχουμε επίθεση”.

Ο μάρτυρας μίλησε και για τις απειλές που
έχει δεχτεί ο συνάδελφός του, Κουρετζής, που
τον ανάγκασαν να ζητήσει μετάθεση σε άλλη
υπηρεσία. “Θα πονάνε τα πόδια σου όταν θα
χειμωνιάζει, ήταν μία από αυτές, όπως μου με-
τέφερε ο ίδιος”, είπε.

Όσο κι αν προσπάθησαν οι συνήγοροι των
χρυσαυγιτών να γυρίσουν το “κακό” κλίμα,
απέτυχαν. Όταν, για παράδειγμα, συνήγορος
υπεράσπισης θέλησε να υποβαθμίσει το αί-
σθημα του τρόμου που προκαλούν οι στρατιω-
τικές παρελάσεις των χρυσαυγιτών με την πε-
ριβολή και τις δάδες ρωτώντας το μάρτυρα
“Εσάς τι αίσθημα σας δημιουργούν όταν τους
βλέπετε;” ο αστυνομικός απάντησε “Εμένα
προσωπικά κανένα, μου φαίνονται αδιάφοροι
όταν κάθομαι έτσι απλά και τους βλέπω, αν
έρθουν καταπάνω σου όμως...”.

Η δίκη συνεχίζεται στις 9, 13, 24 και 28 Ιούνη.

Λένα Βερδέ

64η Μέρα: «Ήταν επίθεση της Χ.Α»

Συλλαλητήριο στο δικαστήριο στις 13/6

Α
ντιφασιστικό συλλαλητήριο
θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιούνη
έξω από τη δίκη της Χρυσής

Αυγής. Σύμφωνα με δελτίο τύπου
του υπουργείου Δικαιοσύνης, η δίκη
μεταφέρεται στην αίθουσα του Εφε-
τείου Αθηνών. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «Στην
αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθη-
νών η δίκη για την ανθρωποκτονία
του Παύλου Φύσσα με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Ν.
Παρασκευόπουλου. Μετά από απο-
στολή σχετικού εγγράφου του Προ-
έδρου του Τριμελούς Συμβουλίου
Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών,
το οποίο διαπιστώνει την αντικειμενι-
κή αδυναμία διεξαγωγής σε εύλογο
χρόνο της δίκης για ανθρωποκτονία
του Παύλου Φύσσα, ο Υπουργός Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπι-
νων Δικαιωμάτων κ. Νίκος Παρα-
σκευόπουλος αποφάσισε τον ορι-
σμό της αίθουσας Τελετών του Εφε-
τείου Αθηνών για την εκδίκασή της.
Σε περίπτωση δυσχερειών με πράξη
του ίδιου του Προέδρου η εκδίκαση
θα μπορεί να μεταφέρεται σε άλλη

κατάλληλη αίθουσα, όπως αυτή των

φυλακών Κορυδαλλού. Σε επικοινω-

νία του με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

ο Πρόεδρος κ. Ν. Δαύρος επισήμα-

νε ότι θα ληφθεί κάθε δυνατή μέρι-

μνα για την επιτάχυνση της δίκης, με

την εγγύηση διαφύλαξης όλων των

διαδικαστικών όρων».

Πρόκειται για υποχώρηση της κυ-

βέρνησης μπροστά στην κατακραυ-

γή για τη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία.

Είχε προηγηθεί κάλεσμα για συλλα-

λητήριο έξω από τις φυλακές Κορυ-

δαλλού από την Επιτροπή Φορέων

του Δήμου Κορυδαλλού και την

ΚΕΕΡΦΑ με αίτημα την μεταφορά

της δίκης της Χρυσής Αυγής από τις

φυλακές στο Εφετείο της Αθήνας

και την καταδίκη της εγκληματικής

ναζιστικής οργάνωσης.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές

σε κοινή τους ανακοίνωση: “Η συ-

νάντηση του προέδρου της Βουλής,

Νίκου Βούτση και του υπουργού δι-

καιοσύνης, Νίκου Παρασκευόπουλου

με την Μάγδα Φύσσα, μετά το συγ-

κλονιστικό διάβημα της για συνάντη-

ση με τον πρωθυπουργό και τον

πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατάλη-

ξε ξανά σε υποσχέσεις για μεταφο-

ρά της δίκης από τις φυλακές του
Κορυδαλλού στο Εφετείο Αθηνών.

Η επιτροπή φορέων του Δήμου
Κορυδαλλού, μαζί με φορείς της εκ-
παίδευσης και την ΚΕΕΡΦΑ είχαμε
επισημάνει την ανάγκη μεταφοράς
της δίκης στο Εφετείο και προχωρή-
σαμε σε διαδηλώσεις και παραστά-
σεις διαμαρτυρίας, τόσο έξω από
τις φυλακές Κορυδαλλού όσο και
στον ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Αν πραγματικά η κυβέρνηση εννο-
εί ότι θα προχωρήσει σε ένα τέτοιο
βήμα, ας εκδοθεί από τον ίδιο τον
υπουργό, Παρασκευόπουλο, σχετική
απόφαση, τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, χω-
ρίς άλλη αναμονή «αποστολής αιτή-
ματος» από τη Διοίκηση του Εφετεί-
ου. Ο εμπαιγμός πρέπει να τελει-
ώσει άμεσα και οριστικά και να μην
παραπεμφθεί η απόφαση στις ίδιες
διαδικασίες, που απέτρεψαν την με-
ταφορά της στο Εφετείο Αθηνών”.

Η ανάγκη να συνεχιστεί η πίεση
του αντιφασιστικού κινήματος επιβε-
βαιώνεται και από το ίδιο το δελτίο
τύπου του υπουργείου που αφήνει
παράθυρο στον Πρόεδρο του Εφε-
τείου να ξαναστείλει τη δίκη πίσω
στις φυλακές Κορυδαλλού!

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη 2016 στην Αθήνα
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ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ: «Γιατί αυτή η καθυστέρηση;»

Έπρεπε η μητέρα του Παύλου
Φύσσα να φτάσει να απευθύνει έκ-
κληση προς τον Τσίπρα μέσω των
ΜΜΕ, για να κινητοποιηθεί η κυβέρ-
νηση και να “αναλάβει πρωτοβουλία”
για την αλλαγή του χώρου διεξαγω-
γής της δίκης της Χρυσής Αυγής και
την επιτάχυνση της διαδικασίας. Μό-
λις μία μέρα πριν τη συνέντευξη τύ-
που που έδωσε η Πολιτική Αγωγή με
την οικογένεια Φύσσα, ο υπουργός
Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του είχε
χαρακτηρίσει το αίτημα προς τον ίδιο
για μεταφορά και ταχεία διεξαγωγή
της δίκης ως κάλεσμα σε “ανεπίτρε-
πτη ανάμειξη του Υπουργείου στο
έργο της Δικαιοσύνης”.

Η πολιτική πίεση από τις δηλώσεις
της Μάγδας Φύσσα και όλων των δι-
κηγόρων της Πολιτικής Αγωγής ήταν
τόσο μεγάλη που ανάγκασε τον πρό-
εδρο της Βουλής, Ν. Βούτση και τον
υπουργό Δικαιοσύνης, Ν. Παρα-
σκευόπουλο, σε συνεννόηση με τον
Τσίπρα, να συναντηθούν με τη μητέ-
ρα του Παύλου Φύσσα, μια μέρα με-
τά τη συνέντευξη. Εκεί, διαβεβαί-
ωσαν την οικογένεια Φύσσα ότι θα
κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διευ-
κολύνουν τη Δικαιοσύνη, συμπληρώ-
νοντας όμως ότι αυτό θα γίνει στα
πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων
τους.

Επιστολή

Το τι σημαίνει αυτό, το εξήγησε ο
Παρασκευόπουλος δηλώνοντας με-
τά τη συνάντηση ότι έχει στείλει επι-
στολή στον πρόεδρο του Συμβουλί-
ου Διοίκησης του Τριμελούς Εφετεί-
ου Αθηνών παρακαλώντας τον να
εκτιμήσει την κατάσταση με την
πρόοδο της δίκης και, εφόσον διαπι-
στώσει δυσκολία προόδου, να ζητή-
σει την παρέμβαση του υπουργείου
Δικαιοσύνης. Προφανώς για τον
υπουργό δεν αρκεί η εκτίμηση της
οικογένειας Φύσσα και των δικηγό-
ρων της Πολιτικής Αγωγής, ή ακόμα
και της προέδρου του δικαστηρίου,
για τις καθυστερήσεις στη διαδικα-
σία.

Η αναμονή για την απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου
Αθηνών σημαίνει εκ νέου αθέτηση
των υποσχέσεων της κυβέρνησης για
μεταφορά και επιτάχυνση της δίκης
της Χρυσής Αυγής. Το αντιφασιστικό
κίνημα θα συνεχίσει να απαιτεί την
διεξαγωγή της δίκης στο Εφετείο
Αθήνας και την καταδίκη των δολο-
φόνων της Χρυσής Αυγής.

Το αντιφασιστικό
κίνημα απαιτεί

“Ε
ξηγήσεις από τον Πρω-
θυπουργό της χώρας και
τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας” για τους λόγους υποβάθ-
μισης της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής, ζήτησε η μητέρα του Παύλου
Φύσσα, Μάγδα Φύσσα, κατά τη
συνέντευξη τύπου που έδωσε η
Πολιτική Αγωγή την Πέμπτη 2 Ιού-
νη, στην ΕΣΗΕΑ.

Τη συνέντευξη τύπου συντόνισε
η Χρύσα Παπαδοπούλου, δικηγό-
ρος Πολιτικής Αγωγής εκ μέρους
της οικογένειας Φύσσα και το λό-
γο πήραν ο Άγγελος Βρεττός, δι-
κηγόρος Πολιτικής Αγωγής εκ μέ-
ρους των συνδικαλιστών του ΠΑ-
ΜΕ, ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος Πολιτικής Αγωγής εκ μέρους
των Αιγύπτιων αλιεργατών, ο Αν-
δρέας Τζέλλης, δικηγόρος Πολιτι-
κής Αγωγής εκ μέρους της οικογέ-
νειας Φύσσα και η Ελευθερία Κου-
μάντου από το GoldenDawnWatch.

Όλοι κατήγγειλαν τους δυσμε-
νείς, με ευθύνη του υπουργείου Δι-
καιοσύνης και της Διοίκησης του
Εφετείου Αθήνας, όρους κάτω από
τους οποίους διεξάγεται η δίκη και
οι οποίοι τελικά εξυπηρετούν τους
κατηγορούμενους χρυσαυγίτες. 

Σε παρέμβασή του ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, κάλεσε στην αντιφασιστι-
κή κινητοποίηση που οργανώνει η
Κίνηση και η Επιτροπή Φορέων του
Δήμου Κορυδαλλού έξω από τις
φυλακές Κορυδαλλού, στις
8.30πμ, στη δικάσιμο της 13ης Ιού-
νη (βλέπε δίπλα).

Οργή

“Είμαι εδώ ως πολίτης και μητέ-
ρα του Παύλου”, είπε η Μάγδα
Φύσσα, “Θέλω να εκφράσω το με-
γάλο πόνο και την οργή που νιώ-
θω. Η δίκη δεν προχωράει. Δεν
βλέπω να υπάρχει λύση, δε βλέπω
κανέναν αρμόδιο να κάνει κάτι για
να προχωρήσει, με αποκορύφωμα
τη δήλωση του υπουργού Δικαιο-
σύνης ότι δε φέρει καμία ευθύνη. 

Ζητάω ως μητέρα και πολίτης,
όποιος αρμόδιος υπάρχει και για
μένα οι μόνοι αρμόδιοι αυτή τη
στιγμή είναι ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας και ο Πρωθυπουργός,
να μου δώσουν μια απάντηση.
Πρόκειται για μια πολιτική δολοφο-
νία. Γιατί αυτή η καθυστέρηση; 

Οι κατηγορούμενοι είναι όλοι
έξω. Κυκλοφορούμε στον ίδιο δρό-
μο, εκεί που ο Παύλος άφησε το
αίμα του, εκεί που τον δολοφόνη-
σαν. Είμαστε υποχρεωμένοι να
τους ανεχόμαστε, πέρα από όσα
ζούμε μέσα στο δικαστήριο που εί-
ναι προκλητικοί, γελάνε, σε σημείο
που ο πατέρας του Παύλου δεν

μπορεί πια να έρχεται στη δίκη. Ο
Παύλος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ
από μια εγκληματική οργάνωση.
Μου οφείλουν μια απάντηση”.

Για δίκη “με ιδιαίτερα κοινωνικο-
πολιτικά χαρακτηριστικά που ξε-
φεύγουν από το εθνικό επίπεδο”,
μίλησε ο Άγγ. Βρεττός, συνεχίζον-
τας: “Θα έπρεπε να της δοθεί η
ανάλογη αξία και σημασία από τα
θεσμικά όργανα ώστε να διεξαχθεί
στο φυσικό της χώρο που είναι η
αίθουσα Τελετών του Εφετείου με
διαδικασία γρήγορη ώστε να απο-
δοθεί αυτό που λέμε περί δικαίου
αίσθημα... Εκπροσωπώ τη σκέψη
των επτά δικηγόρων των συνδικα-
λιστών του ΠΑΜΕ αλλά σε μεγάλο
βαθμό και το σύνολο των αντιλή-
ψεων της Πολιτικής Αγωγής που
έχουμε καταφέρει με μια κοινή συ-
νισταμένη να δώσουμε την δέουσα
πολιτικοκοινωνική και νομική αξία
καταφέρνοντας να διεξάγεται μια
δίκη με ερωτήσεις εκ μέρους της
Πολιτικής Αγωγής εφ’ όλης της
ύλης, και για την εγκληματική ορ-
γάνωση.

Σκοπός μας είναι η ανάδειξη
όλων των στοιχείων για να τιμωρη-
θούν όχι μόνο οι φυσικοί αυτουρ-
γοί των εγκλημάτων αλλά και η
ηγεσία της εθνικοσοσιαλιστικής
οργάνωσης. Επιδιώκουμε να κατα-
δειχτεί ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια

εγκληματική ναζιστική οργάνωση
με ιεραρχική δομή, με επικεφαλής
και απόλυτο κυρίαρχο τον κατηγο-
ρούμενο Νίκο Μιχαλολιάκο, με
διαρκή επιχειρησιακή δράση, που
λειτουργούσε με οργανωμένο σχέ-
διο που εκτελούσαν τα κατάλληλα
εκπαιδευμένα και οπλισμένα μέλη
των ομάδων κρούσεων, τα επονο-
μαζόμενα τάγματα εφόδου”.

Μάχη

“Οι δικηγόροι της Πολιτικής
Αγωγής, συντονιζόμενοι όλο και
περισσότερο, δίνουμε τη μάχη για
τη διερεύνηση της αλήθειας σε μια
δίκη πολύ δύσκολη”, είπε ο Κ. Πα-
παδάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται
για μια δίκη που “έχει καθυστερή-
σει απελπιστικά εξαιτίας της καθυ-
στέρησης της προδικασίας, της κα-
θυστέρησης έκδοσης του παρα-
πεμπτικού βουλεύματος και έναρ-
ξής της, των κωλυσιεργιών των κα-
τηγορουμένων και των δικηγόρων
τους και την αρνητική στάση του
υπουργείου Δικαιοσύνης και της δι-
οίκησης του Εφετείου στο να εξα-
σφαλιστούν μέτρα για την ταχύτε-
ρη και αξιόπιστη διεξαγωγή της”.

“Μετά από ένα χρόνο και δύο
μήνες, επί συνόλου 63 συνεδριά-
σεων έχουν γίνει και όχι με πληρό-
τητα οι 45, και το μήνα αυτό
έχουν προγραμματισθεί μόλις

πέντε και το εκπληκτικό είναι η εμ-
μονή των αρμόδιων παραγόντων
να διεξάγεται η δίκη στο Κορυ-
δαλλό, κάτι που δικαιολογήθηκε
με το επιχείρημα ότι η δομή των
φυλακών εξασφαλίζει περισσότε-
ρες δικασίμους. Τώρα όμως ανα-
κοινώθηκαν μόνο πέντε”, συνέχισε
ο ίδιος πριν κάνει εκτενή αναφορά
στην “ατυχή”, όπως τη χαρακτήρι-
σε, ανακοίνωση του υπουργού Δι-
καιοσύνης την προηγούμενη μό-
λις μέρα, με την οποία ο υπουρ-
γός αποποιούνταν όλες τις ευθύ-
νες για την καθυστέρηση και υπο-
βάθμιση της δίκης.

“Πρόκειται για μια δίκη που θα
επηρεάσει την πολιτική και κοινω-
νική ζωή της χώρας, όμως δε φέ-
ρει της δημοσιότητας και της ση-
μασίας που θα έπρεπε”, είπε, ανά-
μεσα σε άλλα, η Ε. Κουμάντου,
“Παρά τις αντιδράσεις για τη διε-
ξαγωγή της στις φυλακές, η υπό-
σχεση του υπουργού Δικαιοσύνης
για μεταφορά δεν τηρήθηκε. Οι δι-
κάσιμοι είναι μόλις πέντε για τον
Ιούνη ενώ μέχρι το Γενάρη είχε
ρυθμό τριών δικασίμων τη βδομά-
δα. Από τους 69 κατηγορούμε-
νους, μόλις πέντε με έξι έρχονται
στη δίκη, ενώ στις τελευταίες δεν
ήταν ούτε ο Ρουπακιάς. Οι δικάσι-
μοι που δεν έγιναν είναι περισσό-
τερες από αυτές που έγιναν. Μό-
λις 16 μάρτυρες έχουν εξετάστει
από τους 132 της λίστας μαρτύ-
ρων κατηγορίας. Δεν είναι λίγες οι
στιγμές έντασης εντός και εκτός
της αίθουσας με τους συνηγόρους
των κατηγορούμενων να χρησιμο-
ποιούν απαξιωτικούς όρους ακόμα
και προς την οικογένεια του Φύσ-
σα. Ήταν πρόχειρη και κακή επιλο-
γή οι φυλακές”.

Για “εμπαιγμό που προκαλεί βα-
θιά θλίψη”, μίλησε ο Α. Τζέλλης,
“σε μια από τις πιο σημαντικές δί-
κες στα ελληνικά δικαστικά χρονι-
κά”. Και τόνισε: “Αυτή η προσπά-
θεια απαξίωσης και αποπολιτικο-
ποίησης της δίκης δίνει τη δυνατό-
τητα σε κάποιους που ήταν εξαφα-
νισμένοι να ξαναβγαίνουν απ’ τα
λαγούμια τους και να ξαναρχίζουν
τις επιθέσεις, όπως έγινε πρόσφα-
τα στον Πειραιά με τις επιθέσεις σε
δημοσιογράφους και αντιφασίστες
της ΚΕΕΡΦΑ ή στο πάρκο της Χω-
ροφυλακής. Ο κίνδυνος είναι σα-
φής. Αν οι θεσμικοί ποαράγοντες
είχαν κινηθεί πιο νωρίς, ενδεχομέ-
νως αυτή η ιστορία να μην περίμε-
νε το βούλευμα του 2015, όταν μέ-
χρι τότε κάποιοι δολοφονούνταν
από ρατσιστικά συλλαλητήρια και
επιθέσεις. Η ελληνική δικαιοσύνη
ήταν σε βαθύ ύπνο”.

Λ.Β.
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Τ
ην Πέμπτη 9 Ιούνη, το Δημοτικό Συμβού-
λιο της Αθήνας συζητάει ως πρώτο θέμα
το προσφυγικό. Έξω από το Δημοτικό

Συμβούλιο στις 5μμ, σύλλογοι εκπαιδευτικών
και εργαζόμενων από τα νοσοκομεία, κινήσεις
αλληλεγγύης και χώροι φιλοξενίας προσφύ-
γων από την Αθήνα, επιτροπές προσφύγων,
δημοτικές κινήσεις, η ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ καλούν στην κινητοποίηση. Μία ώρα πριν
στις 4μμ, θα ξεκινήσουν δύο προσυγκεντρώ-
σεις, μία από την Ομόνοια και μία από το Μο-
ναστηράκι.

Απόφασεις συμμετοχής στην κινητοποίηση
έχει ήδη πάρει η Β' ΕΛΜΕ Αθήνας, η Γ' ΕΛΜΕ
Αθήνας, ο Σύλλογος Π.Ε. Αθηνά, η Ομοσπον-
δία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), ο σύλ-
λογος ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ Αττικής, οι Σύλλο-
γοι Εργαζομένων Νοσοκομείων Αγ. Σάββας και
Λαϊκό, το Πανελλήνιο Σωματείο εκτάκτου προ-
σωπικού ΥΠ.ΠΟ, ο Συντονισμός σωματείων-
φορέων Αμπελοκήπων, η συνέλευση του Χώ-
ρου Στέγασης Προσφύγων City Plaza, η Συνέ-
λευση Φιλοξενίας προσφύγων στο 5ο Λύκειο
Αθηνών, η Συνέλευση του Αντιφασιστικού Φε-
στιβάλ Παραστατικών Τεχνών του Θεάτρου
Εμπρός, Φοιτητικοί σύλλογοι, Κοινότητες με-
ταναστών, Επιτροπές προσφύγων από Ελληνι-
κό, Ελαιώνα, Πειραιά, Σκαραμαγκά. Την κινη-
τοποίηση στηρίζουν και θα συμμετέχουν επί-
σης ο Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός
του ΑΠΘ και η Ελένη Πορτάλιου, πανεπιστη-
μιακός του ΕΜΠ.   

Όλοι οι φορείς και οι συλλογικότητες διεκδι-
κούν από το Δήμο Αθηναίων να αναλάβει πρω-
τοβουλίες ούτως ώστε οι πρόσφυγες να ενταχ-
θούν μέσα στον ιστό της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα τα αιτήματα της συγκέν-
τρωσης και της ταυτόχρονης παρέμβασης μέ-
σα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι: 

Να ανοίξουν άμεσα και να λειτουργήσουν
ως χώροι φιλοξενίας κλειστά ξενοδοχεία, κτί-
ρια υπηρεσιών που δεν λειτουργούν και άλλοι
διαθέσιμοι δημόσιοι χώροι, όπως τα κλειστά
νοσοκομεία (Γενικό Πατησίων, Πολυκλινική,
ΙΚΑ). 

Να μην γίνει μετατροπή του Ελαιώνα σε κέν-
τρο κράτησης και γκέτο. Μαζικές προσλήψεις
και διορισμοί μονίμων σε σχολεία και νοσοκο-
μεία, βρεφοκόμων, κοινωνικών λειτουργών,
μαγείρων, διερμηνέων και υπαλλήλων στις κοι-
νωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (Βρε-
φοκομείο, ΚΥΑΔΑ, Καθαριότητα κλπ).

Να παρέχεται περίθαλψη από τα δημόσια
νοσοκομεία σε όσους και όσες έχουν ανάγκη.
Εκτός από την πρωτοβάθμια περίθαλψη, να
αντιμετωπίζονται και τα περιστατικά που χρή-
ζουν εξετάσεων, θεραπειών και επεμβάσεων. 

Να εγγραφούν σε βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς και νηπιαγωγεία τα παιδιά των προσφύ-
γων για να φοιτήσουν την επόμενη σχολική
χρονιά και να μην υπάρξει καμιά συγχώνευση-
κατάργηση νηπιαγωγείου ή άλλης σχολικής
μονάδας. 

Να δημιουργηθούν τάξεις υποδοχής σε δη-
μοτικά και γυμνάσια ώστε να εγγραφούν και

να φοιτήσουν τα ανάλογης ηλικίας παιδιά. Δω-
ρεάν μετακίνηση των προσφύγων και όλων
των απόρων στα συγκοινωνιακά μέσα.

Αποχή

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τις απάνθρω-
πες συνθήκες που επικρατούν στις αποθήκες
όπου μεταφέρθηκαν οι πρόσφυγες της Ειδο-
μένης όπως και οι διαμαρτυρίες των προσφύ-
γων για την ανυπαρξία στοιχειωδών δομών με
αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται ούτε καν
υγιεινό φαγητό στις υπάρχουσες δομές στο
Λεκανοπέδιο. Πλέον, το ζήτημα της παραχώ-
ρησης κτιρίων για την αξιοπρεπή φιλοξενία
των προσφύγων και της διαμόρφωσης με ευ-
θύνη των Δήμων κατάλληλων υποδομών για τη
διαμονή των προσφύγων είναι επιτακτικό.

Το περασμένο Σάββατο 4/6 οι πρόσφυγες
που ζουν στον Ελαιώνα προχώρησαν σε αποχή
από το άθλιο φαγητό, ζητώντας συγκεκριμένες
απαντήσεις στα αιτήματά τους για χορήγηση
αξιοπρεπούς φαγητού. Η κατάσταση είναι ακό-
μα πιο επείγουσα με δεδομένο ότι από τη Δευ-
τέρα 6/6 ξεκινάει το Ραμαζάνι.

Την περασμένη εβδομάδα ενημέρωση για
τις συνθήκες σίτισης έγινε στην ΚΕΕΡΦΑ από
επιτροπή προσφύγων από τον Ελαιώνα με πο-
λυεθνική σύνθεση (Σύροι, Αφγανοί, Κούρδοι).
Όπως ενημέρωσαν: «Εκατοντάδες μερίδες φα-
γητού κατέληξαν στους σκουπιδοτενεκέδες το
Σάββατο 4 Ιούνη στο τμήμα του καταυλισμού
που διαχειρίζεται ο στρατός. Οι πρόσφυγες
έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για την
άθλια ποιότητα του φαγητού, ακόμη και για
«παράξενα» αντικείμενα που βρέθηκαν μέσα
σε μερίδες κοτόπουλου. Το μενού περιλαμβά-
νει συχνά επαναλαμβανόμενες μερίδες πιάτων
με πατάτες ή μακαρόνια. 

Άνθρωποι υποφέρουν από πόνους, άλλοι κα-
ταλήγουν σε νοσοκομεία, άλλοι χάνουν βάρος
διαρκώς. Με πολλά παιδιά στον καταυλισμό,

το βασικό πρόβλημα είναι η μη χορήγηση φρέ-
σκου γάλακτος. Καθημερινά χορηγείται ως
πρωινό ένα κρουασάν και ένας χυμός. Δεν
υπάρχει καμία μέριμνα για διαβητικούς. Οι άν-
θρωποι δεν μπορούν να συνηθίσουν το ψωμί
και ζητάνε διατροφή με βάση τις συνήθειές
τους από τις χώρες καταγωγής τους (πίττες
κλπ). 

Προτείνουν μάλιστα αντί για μοίρασμα φα-
γητού από το κέτερινγκ να τους χορηγηθεί
κάρτα αγορών από καταστήματα ώστε να μα-
γειρεύουν οι ίδιοι το φαγητό τους καθώς και
των παιδιών τους. Στο συγκεκριμένο τμήμα
του καταυλισμού του Ελαιώνα, η διοίκηση και
η διαχείριση ασκείται από τον στρατό με μόνο
προσωπικό τους στρατιώτες”.

“Έχουν άραγε αποδοθεί ευθύνες σε οποιον-
δήποτε ή απλά τα κονδύλια καταλήγουν στους
σκουπιδοτενεκέδες ως φαγητά-σκουπίδια;”,
αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ. “Ειδικά
για τον Ελαιώνα, ο Δήμαρχος Αθήνας Γ.Καμί-
νης δεν μπορεί να αποποιείται των ευθυνών
του. Η «ανοιχτή δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα»
έχει προβληθεί ως πρότυπο. Επισκέπτες από
το εξωτερικό φωτογραφίζονται κάθε τόσο με
τον Δήμαρχο της Αθήνας. Ο Δήμος διέθεσε
την περιοχή για καταυλισμό για να πάρει ως
ανταπόδοση την ολοκλήρωση του αποχετευτι-
κού δικτύου της περιοχής και αδιαφορεί για
τις ζωές των προσφύγων και των παιδιών τους;
Τι μέτρα θα πάρει λοιπόν: Η δομή πρέπει να
περάσει στη διαχείριση του Δήμου Αθήνας, με
απαίτηση για άμεση επιχορήγηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό, να εξασφαλιστούν
προσλήψεις προσωπικού, σίτιση από το Δημο-
τικό Βρεφοκομείο ώστε να εξασφαλίζεται η
ποιότητα και ο καθαρισμός από την υπηρεσία
καθαριότητας. Με τρεις πενταμηνίτες στο ένα
τμήμα του καταυλισμού δεν μπορούν να εξυ-
πηρετηθούν οι πρόσφυγες”.

Κ.Θ.

Με εξορμήσεις σε πλατείες, Λαϊκές
και εργατικούς χώρους μέλη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ σε συνεργασία με εργαζόμενους και
συνδικαλιστές οργανώνουν τη συμμετο-
χή των γειτονιών της Αθήνας στη συγ-
κέντρωση έξω από το Δημαρχείο. Εξορ-
μήσεις που καλούν την Πέμπτη 9/6 στις
5μμ στο Δημαρχείο της Αθήνας έγιναν
στους Αμπελόκηπους, στα Εξάρχεια,
στο Γαλάτσι, στην Κυψέλη, στα Πατή-
σια, στα Πετράλωνα, στον Κεραμεικό,
στην Καλλιθέα, στο Κουκάκι, στο Παγ-
κράτι.

“Το Σάββατο το πρωί οργανώσαμε
εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στη Λαϊκή Εξαρ-
χείων, καλώντας τον κόσμο στη συγκέν-
τρωση στο Δημαρχείο στις 9 Ιούνη”,
μας είπε ο Λευτέρης. “Ξεσηκώσαμε τον
κόσμο με καλέσματα από τη ντουντού-
κα, το πανώ, τις πικέτες, τις αφίσες και
μοιράσαμε μαζικά το κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση,
συγκεντρώθηκαν υπογραφές και κό-
σμος που στήριξε την πρωτοβουλία για
να ανοίξουν χώροι φιλοξενίας για τους
πρόσφυγες μέσα στο κέντρο της Αθή-
νας. Στη συνέχεια κάναμε γύρα στα κα-
φενεία, επισκεφτήκαμε την Επιτροπή
Κατοίκων Εξαρχείων και τα γραφεία του
ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας μαζικά στην κινητο-
ποίηση. Η μέρα τελείωσε με παρέμβαση
στη συνέλευση της κατάληψης του 5ου
Λύκειο στην Πρασσά όπου και εκεί κά-
ναμε κάλεσμα στη συγκέντρωση στο
Δημαρχείο”.

Στην Ιερά Οδό

«Την Πέμπτη 2/6 έγινε περιοδεία στο
κεντρικό κτίριο της Καθαριότητας του
Δήμου της Αθήνας στην Ιερά Οδό που
βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα μακριά από
τον Ελαιώνα», μας είπε ο Δημήτρης από
την ΚΕΕΡΦΑ. «Μαζί με τον Πέτρο Κων-
σταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο της ‘Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας’ επι-
σκεφτήκαμε τα πέντε σωματεία που
υπάρχουν στο χώρο και τους καλέσαμε
να στηρίξουν τη συγκέντρωση που θα
γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να
βγάλουν σχετικό ψήφισμα που να καλεί
τους εργαζόμενους να συμμετέχουν.
Αρκετοί εργαζόμενοι συμφωνούσαν ότι
οι εργαζόμενοι του Δήμου έχουν τη δύ-
ναμη να διεκδικήσουν καλύτερες συν-
θήκες φιλοξενίας για τους πρόσφυγες,
χρηματοδότηση και προσλήψεις προ-
σωπικού για αξιοπρεπείς υποδομές φι-
λοξενίας. Κάποιοι μάλιστα μας είπαν
πόσο άθλιες είναι οι συνθήκες στον
Ελαιώνα. Μας μετέφεραν εικόνες από
την άθλια ποιότητα του φαγητού, τους
περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην
είσοδο και έξοδο των προσφύγων αλλά
και των αλληλέγγυων, ενώ μας είπαν ότι
λόγω έλλειψης προσωπικού ακόμα και η
αποκομιδή των σκουπιδιών από τον
Ελαιώνα γίνεται με δυσκολία».

Την Τρίτη 7/6 παραμονή της 24ωρης
πανυγειονομικής απεργίας έγινε περιο-
δεία της ΚΕΕΡΦΑ στον Άγιο Σάββα, το
Ελπίς και τον Ερυθρό. 

Όλοι την Πέμπτη 9/6
στο Δημαρχείο Αθήνας

Εξορμήσεις



8 Ιούνη 2016, Νο 1226Πρόσφυγες ΚαλοδεχούμενοιΠρόσφυγες Καλοδεχούμενοι εργατικη αλληλεγγυη σελ.11

1.030άνθρωποι υπολογίζεται ότι
πνίγηκαν στη Μεσόγειο μέσα

σε μία εβδομάδα στην προσπάθειά τους να
περάσουν τα σύνορα της Ευρώπης, χρησι-
μοποιώντας τον δολοφονικό θαλάσσιο διά-
δρομο, Λιβύης-Ιταλίας.

Συγκλονιστικές ήταν οι φωτογραφίες που
είδαν το φως της δημοσιότητας με τις σω-
ρούς τουλάχιστον 117 ανθρώπων, μεταξύ
των οποίων πολλών παιδιών, που ξεβράστη-
καν στις ακτές της Λιβύης, στην παραλία της
δυτικής πόλης Ζουάρα. Οι σοροί των νεκρών
ήταν διασκορπισμένοι σε ακτίνα 25 χιλιομέ-
τρων. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική ιταλική
εφημερίδα La Repubblica, “στην πλειονότη-
τά τους οι πρόσφυγες προέρχονται από την
υποσαχάρια Αφρική. Δεν είναι σαφές πότε
σημειώθηκε το ναυάγιο γιατί τα πτώματα
ήταν σε αποσύνθεση και δεν μπορεί να απο-
σαφηνιστεί πότε πνίγηκαν”.

Το Σάββατο που μας πέρασε 10 πρόσφυ-
γες πνίγηκαν μετά από ναυάγιο που έγινε 75
ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην
Κρήτη. Σύμφωνα με το Λιμενικό πάνω από
300 άτομα ήταν στριμωγμένα σε ένα 25με-
τρο ξύλινο σκάφους.

Οι πνιγμοί 1030 προσφύγων μέσα σε μια
βδομάδα είναι δολοφονίες, με ένοχους
όλους όσους συνυπέγραψαν την ρατσιστική
συμφωνία του αίσχους ΕΕ-Τουρκίας, επιβρα-
βεύοντας το κλείσιμο των συνόρων και τους
φράχτες χιλιομέτρων σε όλα τα χερσαία σύ-
νορα της Ευρώπης, που εξαναγκάζουν τους
πρόσφυγες να ακολουθούν την ασύγκριτα
πιο επικίνδυνη θαλάσσια οδό της Μεσογείου. 

Το ίδιο συνυπεύθυνη για τις νέες εκατόμ-
βες νεκρών είναι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, που συνεχίζει να πανηγύριζει για την
«ευρωπαϊκή λύση του προσφυγικού» μετά την
υπογραφή της Συμφωνίας της ντροπής. Μό-
λις το περασμένο Σάββατο την ώρα που έβλε-
παν το φως της δημοσιότητας οι φωτογρα-
φίες των πτωμάτων που ξεβράστηκαν στις
ακτές της Λιβύης, ο Μουζάλας δήλωσε στο
συνέδριο της ΚΕΔΕ για το προσφυγικό στη
Σάμο, ότι η συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας ήταν “μία
μεγάλη επιτυχία”, αφού χάρη σε αυτήν “μηδε-

νίστηκαν οι ροές” στα ελληνικά νησιά.
Καταγγελία από τη Συκαμιά της Λέσβου

αποκαλύπτει τi σημαίνει η εφαρμογή της
Συμφωνίας από Frontex και Λιμενικό, που
πλέον αντιμετωπίζει κάθε πρόσφυγα ως εγ-
κληματία. Η καταγγελία κάνει λόγο για απα-
ράδεκτη δολοφονική συμπεριφορά της Μαλ-
τέζικης Frontex, που συνέλαβε βάρκα 200
μέτρα πριν φτάσει στην ακτή και την κράτη-
σε στα ανοιχτά έξω από το λιμάνι για σχεδόν
μία ώρα εμποδίζοντας αλληλλέγυους να
τους προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια. 

“Παρόλο που πολλοί άνθρωποι ήταν βρεγ-
μένοι και με μικρά παιδιά, οι λιμενικοί τους
στέρησαν οποιαδήποτε παροχή βοήθειας,
τους έβαλαν σε σειρά και ανάγκασαν ακόμα
και τους τραυματίες να περπατήσουν υποβα-
σταζόμενοι 300 μέτρα την ανηφόρα. Ταυτό-
χρονα, έκαναν κλοιό γύρω τους ώστε κανείς
να μην μπορεί να τους πλησιάσει. Αγνοούσαν
επιδεικτικά ακόμα και τον επικεφαλής του
ΟΗΕ που τους πίεζε ότι πρέπει να προσφερ-
θεί βοηθεια και ότι υπάρχουν ευάλωτες ομά-
δες ανάμεσά τους. Μάλιστα ένα γουρούνι
της μαλτέζικης FRONTEX έσπρωξε με δύνα-

μη έναν γιατρό που εξέταζε ένα βρέφος που
έδειχνε να μην αντιδράει. Αμέσως προκλήθη-
κε ένταση και ο μπάτσος φώναζε «Καλά είναι
το μωρό, καλά είναι, φύγετε από δω»! Πρώτη
φορά βλέπουμε τον αποκλεισμό προσφύγων
στη θάλασσα μέχρι να ρθουν τα βαν του λι-
μενικού ώστε να μην δεχτούν καμιά βοήθεια
από τους αλληλέγγυους της ακτής, πρώτη
φορά βλέπουμε να σπρώχνουν και να τραμ-
πουκίζουν έτσι γιατρούς και εθελοντές”.

Οι πρόσφατες εξεγέρσεις των προσφύγων
στα Hot Spot της Μόριας και της Σάμου σαν
αποτέλεσμα των άθλιων συνθηκών που επι-
κρατούν και της καταπάτησης των δικαιωμά-
των τους στο άσυλο είναι η άλλη πλευρά των
επιπτώσεων της κατάπτυστης ρατσιστικής
Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.

Είναι η ώρα να καταργηθεί. Η πάλη για να
ανοίξουν τα σύνορα της ΕΕ, να πέσουν οι φρά-
χτες, να ανοίξουν οι πόλεις μας για να υποδε-
χτούμε τους κατατρεγμένους από τους πολέ-
μους, είναι ο μόνος τρόπος για να μην επιτρέ-
ψουμε στις κυβερνήσεις της ΕΕ να οδηγούν τα
μωρά παιδιά στον πάτο της Μεσογείου.

Κατερίνα Θωίδου

Διαδήλωση την Τετάρτη 8 Ιούνη, στις
5.30μμ στην Κεντρική Πλατεία Δημαρχείου
της Ξάνθης και παράσταση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, καλεί η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης διεκδι-
κώντας φιλοξενία για τους πρόσφυγες στην
πόλη, Αλληλεγγύη και όχι ισλαμοφοβία.

“Οι συνθήκες στο Χαλκερό είναι αναμφι-
σβήτητα άθλιες”, αναφέρει ανακοίνωση κά-
λεσμα της ΚΕΕΡΦΑ. “Ο παλιός σκουπιδότο-
πος κάνει μόνο για φίδια και σκορπιούς, κι
όχι για να «φιλοξενεί» περίπου 300 ανθρώ-
πους, στην πλειοψηφία τους παιδιά και γυ-
ναίκες. Διεκδικούμε και απαιτούμε τα δικαιώ-

ματα των προσφύγων και των μεταναστών
σε άσυλο, στέγη, υγεία, εκπαίδευση και με-
τακίνηση... Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχού-
μενοι στην Ξάνθη, σ' όλες τις πόλεις και τις
γειτονιές της Θράκης. Ανεπιθύμητη είναι η
ισλαμοφοβία και οι εκφραστές της. Καμία
ανοχή στους φασίστες δολοφόνους της
Χρυσής Αυγής. Υπερασπιζόμαστε το δικαίω-
μα αυτοπροσδιοριμού της μειονότητας ενάν-
τια στις «ελληνοποιήσεις» των Κοτζιάδων και
παλεύουμε μαζί για ανοιχτά σύνορα, για την
ανατροπή της δολοφονικής συμφωνίας της
ΕΕ και του Τσίπρα με τον Ερντογάν”.

Στις 31/5 υπάλληλος του Πολυτεχνείου θυ-
ροκόλλησε ανακοίνωση της Πρυτανείας στο
κτίριο Γκίνη στο κάτω Πολυτεχνείο, που έλεγε
ότι το κτίριο θα εκκενωθεί μέχρι τη Δευτέρα
6/6, προκειμένου να γίνουν επισκευές και απο-
λύμανση για να χρησιμοποιηθεί για εξετάσεις
των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής. Αυτό ήταν
προφανώς δικαιολογία προκειμένου να αναγ-
καστούν οι πρόσφυγες που έχουν βρει στέγη
μέσα στο Γκίνη να το εγκαταλείψουν, αφού οι
εξετάσεις μπορούν να γίνουν στο πάνω Πολυ-
τεχνείο.

Την επόμενη ημέρα η κατάληψη του Κτιρίου
Γκίνη έστησε μικροφωνική στην είσοδο καταγ-
γέλλοντας το γεγονός. Η ΚΕΕΡΦΑ κυκλοφόρη-
σε αμέσως προκήρυξη ενημερώνοντας τους
φοιτητές, προτείνοντας στο φοιτητικό σύλλογο
να συγκαλέσει συνέλευση και καλώντας τους
φοιτητές, τους πρόσφυγες και τους αλληλέγ-
γυους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση
που θα γίνει στις 9 Ιούνη στο Δημαρχείο της
Αθήνας, με αίτημα να ανοίξουν κλειστά κτίρια
του Δήμου για την αξιοπρεπή φιλοξενία των
προσφύγων, να φτιαχτούν τάξεις υποδοχής για
τα παιδιά στα δημόσια σχολεία, να γίνουν
προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών για την
ιατρική τους περίθαλψη.

Ο σύλλογος φοιτητών είναι θετικά προσκεί-
μενος προς τους πρόσφυγες. Παλιότερα είχαν
μαζέψει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
Από την πλευρά μας οργανώνουμε αυτή την
εβδομάδα εξόρμηση για να καλέσουμε και την
κατάληψη του Γκίνη και το φοιτητικό σύλλογο
στις 9 Ιούνη στο Δημαρχείο Αθήνας.

Σοφία Γρυλλάκη, ΚΕΕΡΦΑ Αρχιτεκτονικής 

Το Σάββατο 4/6, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ Εξαρχεί-
ων με τον δημοτικό σύμβουλο της Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας και συντονιστή της
ΚΕΕΡΦΑ Πέτρο Κωνσταντίνου επισκεφτήκαμε
την κατάληψη φιλοξενίας προσφύγων του 5ου
Λυκείου Αθήνας στην οδό Πρασσά. Στη συνέ-
λευση της κατάληψης ενημερώσαμε για την κι-
νητοποίηση της Πέμπτης 9/6 στο Δημοτικό
Συμβούλιο Αθήνας και καλέσαμε πρόσφυγες
και αλληλέγγυους να συμμετέχουν οργανωμέ-
να, κάλεσμα που βρήκε πολύ θετική υποδοχή.

Μαζί μας ήταν επίσης συνδικαλίστριες και
συνδικαλιστές από τις τοπικές ΕΛΜΕ, που δή-
λωσαν τη διάθεσή τους να διευκολύνουν με
κάθε τρόπο την εγγραφή των προσφυγόπου-
λων στα σχολεία της περιοχής, ξεκινώντας
από την πίεση στην αρμόδια Διεύθυνση και
φτάνοντας μέχρι την οργάνωση της συνοδείας
γονιών και προσφυγόπουλων στα αντίστοιχα
σχολεία από μέλη των σωματείων.

Στην κατάληψη του 5ου Λυκείου στεγάζονται
σήμερα περισσότεροι από 300 πρόσφυγες,
ανάμεσά τους περίπου 100 παιδιά.

Φωτεινή Λαγονικού, ΚΕΕΡΦΑ Εξαρχείων 

Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας,
να οι ένοχοι των πνιγμών

Κινητοποίηση στην Ξάνθη

ΕΜΠ

Οι φοιτητές 
στο πλευρό 
των προσφύγων

και στο σχολειό
της Πρασσά

Ανοιχτή εκδήλωση την Τρίτη 14/6, στις
6.30μμ στο Στρατόπεδο Προσφύγων στα
Διαβατά οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλο-
νίκης, με θέμα «Ανοιχτά σύνορα, ανοιχτές
πόλεις για τους πρόσφυγες του πολέμου
και της φτώχειας». Ομιλητές θα είναι ο
Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός
ΑΠΘ, ο Παύλος Νεράντζης, δημοσιογρά-
φος, ο Κώστας Τορπουζίδης, δικηγόρος
και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονί-
κης, καθώς επίσης και συνδικαλιστές από
σωματεία της πόλης. 

Eκδήλωση 
στα Διαβατά

Ένα ακόμα πνιγμένο προσφυγόπουλο στην αγκαλιά διασώστη.
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σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη 80 χρόνια από το “Λαϊκό Μέτωπο”

Η
στρατηγική της εξόδου από την κρίση μέσα
από την κατάκτηση μιας κυβέρνησης της Αρι-
στεράς δεν είναι νέα. Είναι λαθεμένη προσέγγι-

ση το να σβήνουμε τις προηγούμενες εμπειρίες στο
όνομα μιας «νέας, πρωτότυπης, ανέκδοτης» κατάστα-
σης που έρχεται.

Ίσως η πιο πολύτιμη εμπειρία προέρχεται από τη με-
γαλύτερη προσπάθεια που έγινε για διέξοδο από την
κρίση με κυβέρνηση της αριστεράς, στη Γαλλία το
1936 με τη νίκη του Λαϊκού Μετώπου.

Το μέγεθος της οικονομικής κρίσης τότε ήταν συγ-
κρίσιμο με την ελληνική καταβαράθρωση σήμερα. Ανά-
μεσα στο 1928 και το 1934 η γαλλική οικονομία έχασε
το 17% της βιομηχανικής παραγωγής της. Οι εργάτες
αντιμετώπισαν μια μείωση στο μέσο εισόδημα κατά
30% από το 1929 ως το 1936. Η ανεργία εκτινάχτηκε.

Αντίστοιχα ήταν τα σημάδια της πολιτικής κρίσης.
Ανάμεσα στον Νοέμβρη του 1929 και τον Ιούνη του
1936 εναλλάχτηκαν 17 κυβερνήσεις με μέση διάρκεια
ζωής 4 μήνες και 21 μέρες η κάθε μια.

Το χειμώνα του 1934 οι φασίστες, αποθρασυμένοι
από την άνοδο των Ναζί στη Γερμανία και από τα
σκάνδαλα των κυβερνήσεων, επιχείρησαν να εισβά-
λουν στη Βουλή. Η ενωτική αντιφασιστική διαδήλωση
που ακολούθησε και η Γενική Απεργία εκείνο το Φλε-
βάρη ήταν η απαρχή για κοινή δράση του Κομμουνιστι-
κού και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, σπάζοντας το
σεχταρισμό της λεγόμενης «τρίτης περιόδου».

Η ανάκαμψη του εργατικού κινήματος και το ρεύμα
προς τα αριστερά που διαμορφώθηκε οδήγησε σε σα-
ρωτική νίκη του Λαϊκού Μετώπου στις εκλογές δυο
χρόνια αργότερα. Πήρε το 57% των ψήφων με 20% και
149 βουλευτές για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, 15% και 72
για το ΚΚ, 14,55% και 110 για το κόμμα των Ριζοσπα-
στών και 7,5% και 35 έδρες για άλλες δυνάμεις της
αριστεράς. Συνολικά 366 έδρες σε μια βουλή των 618.

Πεταίν
Κι όμως, αυτή η ίδια βουλή του 1936 ήταν αυτή που

το 1940 παρέδωσε την κυβέρνηση στον Πεταίν που εγ-
καθίδρυσε το καθεστώς του Βισύ σε συνεργασία με
τους Ναζί. Πρόκειται ίσως για το πιο ακραίο παράδειγ-
μα των αδιεξόδων του κοινοβουλευτισμού.

Πώς έγινε αυτή η επαίσχυντη ανατροπή; Το Λαϊκό
Μέτωπο προδόθηκε από τους ίδιους τους συμμάχους
του. Η πρώτη κυβέρνησή του είχε επικεφαλής τον Σο-
σιαλιστή Λεόν Μπλουμ και κράτησε ένα χρόνο. Αντιμέ-
τωπη με ένα κύμα καταλήψεων που ξεσήκωσε ο ενθου-
σιασμός μετά τη νίκη στις εκλογές του 1936, εκείνη η
κυβέρνηση παραχώρησε αυξήσεις στους μισθούς, κα-
θιέρωσε το 40ωρο, το δικαίωμα στην άδεια και τις συλ-
λογικές συμβάσεις. Όμως στη συνέχεια, κάτω από τις
πιέσεις των εργοδοτών και της «χαμένης ανταγωνιστι-
κότητας» της γαλλικής οικονομίας, προχώρησε σε
υποτίμηση του φράγκου κατά 25% και ο πληθωρισμός
ανέβηκε κατά 50% μέχρι τα τέλη του 1937.

Τον Ιούνη του 1937 πρωθυπουργός ανέλαβε ο Ca-
mille Chautemps, στέλεχος των Ριζοσπαστών, υπουρ-
γός του Μπλουμ στην προηγούμενη κυβέρνηση και
παλιός πρωθυπουργός που είχε αναγκαστεί να παραι-
τηθεί στη σκιά του σκανδάλου Σταβίσκι (Ο Αλεξάντρ
Σταβίσκι ήταν ένας κερδοσκόπος χρηματιστής που
πούλησε πλαστά ομόλογα στη δημοτική τράπεζα της
Μπαγιόν. Στο σκάνδαλο αναμίχθηκαν υπουργοί και άλ-
λα ανώτερα στελέχη των Ριζοσπαστών.). Είχε κατηγο-
ρηθεί ότι έδωσε εντολή να δολοφονηθεί ο Σταβίσκι
στο κελί του για να μην προβεί σε αποκαλύψεις! Αυτό
το «μπουμπούκι», που θα το ξανασυναντήσουμε στη

συνέχεια, ανέλαβε την κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώ-
που μέχρι την άνοιξη του 1938. Τον Γενάρη του 1938
έδιωξε τους υπουργούς του Σοσιαλιστικού Κόμματος
από την κυβέρνηση, αλλά το Μάρτη υποχρεώθηκε να
παραδώσει την πρωθυπουργία στον Μπλουμ για μικρό
διάστημα πριν αναλάβει την πρωθυπουργία ο Εντουάρ
Νταλαντιέ τον Απρίλη με τις ψήφους όλων των συμμά-
χων του Λαϊκού Μετώπου.

Ο Νταλαντιέ ήταν επίσης ιστορικό στέλεχος των Ρι-
ζοσπαστών, πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Άμυ-
νας όλα τα χρόνια από το 1936 μέχρι το 1940. Η δική
του πρωθυπουργία άνοιξε τον πιο δεξιό κατήφορο και
κατέληξε στη διάλυση του Λαϊκού Μετώπου το φθινό-
πωρο του 1938. Τον Νοέμβρη του 1938 έκανε υπουργό
Οικονομικών τον Πολ Ρεϊμόντ, έναν δεξιό πολιτικό, ο
οποίος κατάργησε το 40ωρο λέγοντας: «Πιστεύετε ότι
στη σημερινή Ευρώπη η Γαλλία μπορεί να διατηρήσει
το βιοτικό της επίπεδο, να ξοδεύει 25.000 εκατομμύρια
φράγκα για εξοπλισμούς και ταυτόχρονα να μην δου-
λεύει δυο μέρες τη βδομάδα;» (αναφέρεται από τον
Alistair Horne, στο βιβλίο “To lose a battle – France
1940”, Penguin books, σελ. 135).

180 μοίρες
Το Κομμουνιστικό Κόμμα αντέδρασε, τα συνδικάτα

κήρυξαν απεργία αλλά οι εργατικές αντιστάσεις είχαν
πλέον μειωθεί. Η απογοήτευση από τις συνεχείς υπο-
χωρήσεις ήταν τεράστια. Την επόμενη χρονιά, μετά
την υπογραφή του Συμφώνου Χίτλερ-Στάλιν, ο Νταλαν-
τιέ έβγαλε το ΚΚ εκτός νόμου τον Σεπτέμβρη του
1939. Οι αστοί σύμμαχοι του Λαϊκού Μετώπου είχαν
γυρίσει 180 μοίρες και κυνηγούσαν τους κομμουνι-
στές! Ήταν η επιβεβαίωση της περιβόητης ρήσης του
Τρότσκι για τα διανύσματα στην πολιτική: οι (κοινωνι-
κές και πολιτικές) δυνάμεις δεν αθροίζονται όταν οι κα-
τευθύνσεις τους είναι διαφορετικές.

Η κυβέρνηση Νταλαντιέ έπεσε τον Μάρτη του 1940,
λίγο πριν την εισβολή του Χίτλερ στη Γαλλία. Η διαχεί-
ριση της ήττας έλαχε στον Πολ Ρεϊμόντ με υπουργό
άμυνας τον Νταλαντιέ και αντιπρόεδρο της κυβέρνη-
σης τον Camille Chautemps. Ο ίδιος ο Ρειμόντ ήταν
υπέρ της διατήρησης της συμμαχίας με τη Βρετανία,
αλλά είχε γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου
έναν … Μπαλτάκο, τον Πολ Μποντουέν. Ο Μποντουέν
σε συνεργασία με τον Πεταίν, που στο μεταξύ είχε
μπει στην κυβέρνηση, και μαζί με τον Chautemps με-
θόδευσαν τη συνθηκολόγηση με τους Ναζί. Μετά τον
πόλεμο ο Chautemps καταδικάστηκε από τα γαλλικά
δικαστήρια ερήμην ως συνεργάτης των Ναζί, αλλά είχε
ήδη καταφύγει στις ΗΠΑ που δεν τον παρέδωσαν ποτέ
στη δικαιοσύνη.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας ποτέ δεν έδω-
σε υπουργούς δικούς του στις κυβερνήσεις του Λαϊ-
κού Μετώπου. Δεν ήθελε να τρομάξει τους συμμάχους
του και είχε την αυταπάτη ότι η δύναμή του μέσα στην
εργατική τάξη θα τους υποχρέωνε να σεβαστούν το
πρόγραμμα του Λαϊκού Μετώπου. Το 1937 είχε φτάσει
να έχει 340.000 μέλη. Έκανε όμως δυο τραγικά λάθη.
Αποδέχθηκε το κοινοβουλευτικό παιχνίδι των συμβιβα-
σμών και είχε την απαίτηση από την εργατική τάξη να
πειθαρχεί σε αυτούς τους συμβιβασμούς.

Η εργατική τάξη δεν είναι «κουρδιστό πορτοκάλι»
για να ακολουθεί πειθήνια κάθε στροφή και κάθε υπο-
χώρηση. Είναι πρωταγωνιστής της ταξικής πάλης. Η
αξία μιας αριστερής ηγεσίας και μιας αριστερής στρα-
τηγικής κρίνεται από την ικανότητά της να πιάνει το
σφυγμό της τάξης και να της ανοίγει ορίζοντες.

Πάνος Γκαργκάνας

Η πικρή κατάληξη 
του κοινοβουλευτικού δρόμουΓΑΛΛΙΑ Ο καυτός Ιούνης του 1936

Σ
τις 26 Απρίλη του 1936 έγινε ο
πρώτος γύρος των βουλευτι-
κών εκλογών στην Γαλλία.

Όταν ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος
γύρος στις 4 Μάη, το Λαϊκό Μέτωπο
είχε πετύχει μια μεγάλη νίκη. Για πρώ-
τη φορά ένας σοσιαλιστής, ο Λεόν
Μπλούμ θα γινόταν πρωθυπουργός.
Το Ριζοσπαστικό Κόμμα, που ήταν η
δημοκρατική «κολώνα» της αστικής
τάξης όλα τα προηγούμενα χρόνια εί-
χε μπει στο Λαϊκό Μέτωπο, αλλά αυτό
δεν το έσωσε από την εκλογική καθί-
ζηση. Αντίθετα, το Κομμουνιστικό
Κόμμα είχε σημαντικά οφέλη. 

Η Ουμανιτέ, η εφημερίδα του ΓΚΚ
χαιρέτισε την εκλογική νίκη δηλώ-
νοντας ότι επιτέλους δεν είναι μόνο
η δεξιά που θα μπορεί «να μιλάει στο
όνομα της Γαλλίας». Κάλεσε τους
ψηφοφόρους του μετώπου να δεί-
ξουν υπευθυνότητα και να περιμέ-
νουν τη νέα κυβέρνηση -θα αναλάμ-
βανε καθήκοντα σε ένα μήνα. Όμως,
τα πράγματα δεν κύλησαν έτσι. 

Εργάτες αεροπλάνων
Στις 11 Μάη οι εργάτες στο εργο-

στάσιο αεροπλάνων Μπρεγκέ στη
Χάβρη έκαναν απεργία και κατάληψη
που κράτησε μια νύχτα. Ανάγκασαν
το αφεντικό να επαναπροσλάβει δυο
συνδικαλιστές που είχε απολύσει και
επίσης, κάτι ανεπανάληπτο, να πλη-
ρώσει και τα μεροκάματα της απερ-
γίας. Στις 13 και 14 Μάη έγιναν πα-
ρόμοιες απεργίες σε εργοστάσια
στην Τουλούζη και το Παρίσι. 

Η 24 Μάη ήταν μέρα γιορτής και
μνήμης. Κάθε χρόνο, οι εργατικές
οργανώσεις τιμούσαν τους πεσόντες
της Κομμούνας του 1871, με μια δια-
δήλωση στο μοναστήρι του Περ Λε-
σαίζ, εκεί που είχαν εκτελεστεί οι τε-
λευταίοι μαχητές της Κομμούνας.
Στις 24 Μάη του 1936 οι διαδηλωτές
υπολογίστηκαν σε περισσότεροι από
600 χιλιάδες. 

Δυο μέρες αργότερα, περίπου
4.000 μεταλλεργάτες κατέβηκαν σε
απεργία σε έξι εργοστάσια στην πε-
ριφέρεια του Παρισιού. Το Συνδικά-
το Μετάλλου έσπευσε να μπει επικε-
φαλής και να διεκδικήσει καθιέρωση
των συλλογικών συμβάσεων. Το απο-
φασιστικό ρήγμα έρχεται στις 28
Μάη, στην αυτοκινητοβιομηχανία της
Ρενό Μπιγιανκούρ, στο Παρίσι. 

H Ρενό Μπιγιανκούρ ήταν η μεγα-
λύτερη αυτοκινητοβιομηχανία έξω
από τις ΗΠΑ. Εκεί δούλευαν τριάντα
χιλιάδες εργάτες -κατασκεύαζαν από
αυτοκίνητα μέχρι τρακτέρ και κινητή-
ρες αεροπλάνων. 

Ήταν επίσης ένα σκληρό αντεργατι-
κό κάστρο: τρελοί ρυθμοί δουλειάς,
χαφιέδες παντού, απαγορεύσεις,
«στρατιωτική πειθαρχία» που επέβα-

λαν οι εργοδηγοί και οι «τεχνικοί». Οι
πρώτες, μικρές, μάχες, είχαν ξεσπάσει
το 1935: ένα από τα «ταπεινά» αιτήμα-
τα των εργατών ήταν η κατασκευή
ενός γκαράζ για τα ποδήλατά τους. 

Η απεργία και η κατάληψη της Ρε-
νό-Μπιγιανκούρ έσυρε τους εργοδό-
τες της βαριάς βιομηχανίας στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων. Το απερ-
γιακό κύμα έμοιαζε να καταλαγιάζει. 

Οι εργοδότες δέχτηκαν αιτήματα
για αυξήσεις αλλά ήταν ανένδοτοι
στο ζήτημα της συλλογικής σύμβα-
σης. Τούτο θα σήμαινε ότι αναγνωρί-
ζουν το δικαίωμα του συνδικάτου να
έχει λόγο στο «βασίλειό» τους. Οι
διαπραγματεύσεις σταμάτησαν και
το απεργιακό κύμα πήρε γιγάντιες
διαστάσεις. Περίπου 150 χιλιάδες
μεταλλεργάτες κατέλαβαν τα εργο-
στάσια που δούλευαν στην περιφέ-
ρεια του Παρισιού. 

Ήδη από την 1 Ιούνη το κίνημα είχε
αρχίσει να απλώνεται στα μικρότερα
εργοστάσια. Το μεσημέρι εκείνης της
μέρας 66 εργοστάσια είχαν καταλη-
φθεί. Στο σχόλασμα της βάρδιας ο
αριθμός είχε φτάσει τα 150. Στις μέ-
ρες που ακολούθησαν οι απεργίες
εξαπλώθηκαν στη χημική βιομηχανία,
στην υφαντουργία, στις μεταφορές,
στη βιομηχανία τροφίμων, στα τυπο-
γραφεία, στη βιομηχανία κατασκευής
επίπλων, στα διυλιστήρια. Από το Πα-
ρίσι εξαπλώθηκε στις άλλες πόλεις.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα
αφεντικά έσπευδαν να υπογράψουν
τοπικές συμφωνίες, όμως σε λίγες
ώρες οι απεργίες ξανάρχιζαν. Στις 4
Ιούνη η απεργία είχε παραλύσει τη
διανομή του τύπου, είχε κλείσει τα
ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα μεγάλα
εμπορικά καταστήματα. Τα κοινά χα-
ρακτηριστικά παντού ήταν η ενεργη-
τική συμμετοχή των ασυνδικάλιστων
εργατών και εργατριών στην απεργία
και την κατάληψη και η μεγάλη συμ-
παράσταση από τα φτωχά μικροαστι-

κά στρώματα. Η τάξη βάδιζε μπρος
και έδινε ελπίδα. 

Στις 4 Ιούνη ο Λεόν Μπλουμ ανέ-
λαβε επίσημα τα καθήκοντά του.
Εκείνη τη μέρα 500 χιλιάδες εργάτες
και εργάτριες βρίσκονταν μέσα σε
κατειλημμένα εργοστάσια. Η ατμό-
σφαιρα ήταν γιορτινή. Κόκκινες ση-
μαίες κυμάτιζαν στις πύλες και τις
τσιμινιέρες. Οι απεργοί οργάνωναν
συναυλίες και χορούς, με όλη τη γει-
τονιά να συμμετέχει και να εξασφαλί-
ζει την τροφοδοσία. 

Οι Συμφωνίες του Ματινιόν

O Μπλουμ κάλεσε τις ηγεσίες των
εργοδοτικών και συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων σε διαπραγματεύσεις με
τη μεσολάβησή του. Το προϊόν των
διαπραγματεύσεων ήταν οι Συμφω-
νίες του Ματινιόν (η πρωθυπουργική
κατοικία) της 7 Ιούνη. Ο γαλλικός
ΣΕΒ συμφώνησε σε αυξήσεις 15%
για τους χαμηλόμισθους και 7% για
τους υπόλοιπους. Αποδέχτηκε τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η κυ-
βέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα φέρει
νόμους για την καθιέρωση της εβδο-
μάδας των 40 ωρών χωρίς μείωση
αποδοχών και για πληρωμένη καλο-
καιρινή άδεια δυο βδομάδων. Επί-
σης, οι εργοδότες αποδέχτηκαν την
εκλογή αντιπροσώπων στα τμήματα
των εργοστασίων που θα εκφράζανε
τα παράπονα και τις διεκδικήσεις
των συναδέλφων τους. 

Όλα αυτά τα αιτήματα απουσίαζαν
από το πρόγραμμα του Λαϊκού Με-
τώπου. Η κυβέρνηση και οι ηγεσίες
των συνδικάτων θεωρούσαν ότι η
ικανοποίησή τους θα σταματούσε το
απεργιακό κύμα. Όμως, δεν έγινε
έτσι. Καταρχήν, μια σειρά εργοδοτι-
κές ενώσεις, όπως οι ιδιοκτήτες των
πολυκαταστημάτων, τις απέρριπταν. 

Όμως, ο σημαντικότερος λόγος
ήταν ότι οι εργάτες/τριες που είχαν
πάρει μια γεύση της δύναμής τους
ήθελαν να συνεχίσουν. Στη μια συνέ-
λευση μετά την άλλη οι ηγεσίες των
συνδικάτων διαπίστωναν αιφνιδια-
σμένες ότι η «βάση» απέρριπτε την
συμφωνία. Μπορούμε να πάμε παρα-
πέρα, ήταν η κοινή αίσθηση. Που; Εί-
ναι χαρακτηριστική η κοινή δήλωση
των εκπροσώπων από τα εργοστάσια
Σιτροέν, Ζάβελ, Ρατό που τελείωνε
με τη φράση «μπορούμε εύκολα να
οργανώσουμε τη δουλειά μας χωρίς
τ’ αφεντικά». 

Η εκτελεστική επιτροπή του συνδι-
κάτου των μεταλλεργατών, κάτω από
την πίεση της βάσης ανακοίνωσε στις
8 Ιούνη «Οι μεταλλεργάτες δεν μπο-
ρούν να περιμένουν την βουλή μέχρι
να ψηφίσει τέτοιους νόμους, πολύ
περισσότερο δεν μπορούν να περιμέ-
νουν τη βουλή μέχρι να αναγκάσει
τους εργοδότες να αποδεχτούν τα

αιτήματά μας. Τα πάντα εξαρτώνται
από την ανεξάρτητη δράση των συν-
δικαλιστικών οργανώσεων». Οι απερ-
γίες όχι μόνο συνεχίστηκαν αλλά ο
αριθμός των απεργών έφτασε τα 2
εκατομμύρια στις 11 Ιούνη. 

Εκείνη τη μέρα η κυβέρνηση άρχι-
σε να καταθέτει στην βουλή τους νό-
μους που επικύρωναν την συμφωνία.
Ταυτόχρονα, έκανε κινήσεις που
έδειχναν ότι σκληραίνει την στάση
της: η εφημερίδα των τροτσκιστών,
που καλούσε σε συνέχιση των κατα-
λήψεων και εργατική επανάσταση,
κατασχέθηκε. 

Η τροτσκιστική οργάνωση ήταν μι-
κροσκοπική, αλλά η κυβέρνηση χτυ-
πούσε το σαμάρι για να ακούσει ο
γάιδαρος. Ο υπουργός Εσωτερικών
Σαλεγκρό λίγες μέρες μετά μίλησε
έξω από τα δόντια: οι καταλήψεις δεν
θα συνεχίσουν να γίνονται ανεκτές. 

Όμως, το φρένο δεν το έβαλαν οι
απειλές. Το πάτησε, απότομα, το
Κομμουνιστικό Κόμμα. Συνέχιση της
γενικής απεργίας και των καταλήψε-
ων έθετε, αντικειμενικά, επί τάπητος
ζήτημα εξουσίας, όχι «μέσα» στα ερ-
γοστάσια, αλλά έξω. Κι η γραμμή
του ΚΚ Γαλλίας ήταν ότι η εργατική
τάξη δεν μπορεί και δεν πρέπει να
διεκδικήσει την εξουσία. Η κυβέρνη-
ση του Λαϊκού Μετώπου ήταν η ελπί-

δα για μια αντιφασιστική συμμαχία
με την ΕΣΣΔ. Και έπρεπε να παρα-
μείνει στην εξουσία. 

Έτσι στις 12 Ιούνη η Ουμανιτέ δη-
μοσίευσε την ομιλία του Μορίς Το-
ρέζ, του γραμματέα του κόμματος
που περιλάμβανε την περίφημη φρά-
ση: il faut savoir terminer une gr�ve
«πρέπει να μάθουμε πώς να σταμα-
τάμε μια απεργία». Ο Τορέζ υποστή-
ριξε ότι «Όχι, δεν είναι όλα δυνατά» -
ένας υπαινιγμός για το άρθρο που
είχε δημοσιεύσει λίγες μέρες πριν ο
Μαρσό Πιβέρ ο ηγέτης της αριστε-
ρής πτέρυγας του Σοσιαλιστικού
Κόμματος με τίτλο «Όλα είναι δυνα-
τά!». Οι εργάτες κέρδισαν τα οικονο-
μικά τους αιτήματα και αν συνεχί-
σουν θα «αποξενώσουν τα μεσαία
στρώματα και την αγροτιά». 

Το φρένο πατήθηκε αλλά βέβαια
το «τρένο» συνέχισε να κινείται για
κάποιες μέρες. Στα μέσα Ιούνη ο Το-
ρέζ χρειάστηκε να πάει στη Μασσα-
λία για να επαναλάβει τις εκκλήσεις
και τις εντολές για τερματισμό του
αγώνα –στις 16 του μηνός καταλή-
φθηκε το Καζίνο της Νίκαιας! Όμως,
η πολιτική πίεση είχε αποτελέσματα
και οι απεργίες και οι καταλήψεις άρ-
χισαν να φθίνουν. Το Γαλλικό ΚΚ είχε
τεράστιο κύρος και από την άλλη τα
συντονιστικά της βάσης που είχαν

αρχίσει να στήνονται ήταν αδύναμα
και οργανωτικά και πολιτικά. 

Επίλογος
Οι κατακτήσεις του Ιούνη ήταν και

οι μοναδικές ουσιαστικές μεταρρυθ-
μίσεις που θα είχε να επιδείξει η κυ-
βέρνηση του Λαϊκού Μετώπου. Δεν
κατακτήθηκαν με ένα χαρτί στην
κάλπη, αλλά με την απεργία και την
κατάληψη. 

Αργότερα, ο Λεόν Μπλουμ θα δή-
λωνε ότι οι εργοδότες τον θεώρησαν
«σωτήρα» τους για το ρόλο του στις
συμφωνίες της Ματινιόν. Ο «σωτή-
ρας» βέβαια ήταν περισσότερο ο Το-
ρέζ παρά ο Μπλουμ. Όμως, η αστική
τάξη κάθε άλλο παρά μεγαλόψυχη
στάθηκε. Από την επόμενη μέρα άρ-
χισε να ανασυγκροτείται και να παίρ-
νει πίσω μια-μια τις κατακτήσεις των
μερών του Ιούνη. 

Η φυγή των κεφαλαίων υποχρέω-
σε την κυβέρνηση να κάνει υποτίμη-
ση του φράγκου τον Σεπτέμβρη του
1936. Υποτίθεται αυτό θα έδινε
«ώθηση στην οικονομία». Τελικά σε
αυτό που έδωσε ώθηση ήταν ο πλη-
θωρισμός που άρχισε να εξανεμίζει
τις αυξήσεις. Τον ίδιο μήνα η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε ένα μεγάλο πρό-
γραμμα εξοπλισμών και οι δημόσιες
κοινωνικές δαπάνες άρχισαν να πε-

τσοκόβονται. 
Οι απεργίες ξεκίνησαν ξανά, αλλά

η ορμή είχε χαθεί. Η αυτοπεποίθηση
είχε περάσει στην απέναντι πλευρά.
Τον Μάρτη του 1937, η αστυνομία
άνοιξε πυρ σε μια αντιφασιστική δια-
δήλωση στο προάστιο του Κλισί, δο-
λοφονώντας έξι εργάτες. Η πρώτη
κυβέρνηση του Μπλουμ παραιτήθη-
κε τον Ιούνη και η δεύτερη τον Απρί-
λη του 1938. 

Το Λαϊκό Μέτωπο είχε κάνει τα
πρώτα του βήματα σε μια απεργία
υπεράσπισης του Νταλαντιέ απέναντι
στους φασίστες το '34. Αυτός ο Ντα-
λαντιέ, ο αρχηγός του Ριζοσπαστικού
Κόμματος ήταν ξανά πρωθυπουργός
τον Νοέμβρη του 1938 όταν η κατάρ-
γηση της βδομάδας των 40 ωρών πυ-
ροδότησε μια γενική απεργία που
απέτυχε. Στη Ρενό, οι εργάτες αναγ-
κάστηκαν να βγουν με τα χέρια ψηλά
μέσα από τις γραμμές των μπάτσων
που τους κλωτσούσαν και τους έβρι-
ζαν με ένα αξιωματικό να φωνάζει:
«πάρε μια για τον Μπλουμ, μια για
τον Τορέζ, μια για τον Τιμπό» (τον
πρόεδρο του συνδικάτου).

Αυτή ήταν η πικρή κατάληξη της
«μεγάλης ελπίδας» που είχε υποσχε-
θεί η Αριστερά του κοινοβουλευτικού
δρόμου. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Διαβάστε επίσης
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Σε 48ωρη απεργία προχώρησαν οι
εργαζόμενοι στα κεντρικά εργαστήρια
του ομίλου Euromedica, στην Αγία Πα-
ρασκευή την Πέμπτη 2 και την Παρα-
σκευή 3 Ιουνίου. Τις κινητοποιήσεις πυ-
ροδότησε η ανακοίνωση, την Τρίτη 31
Μαίου, για τέσσερις απολύσεις εργαζο-
μένων και άλλες δύο που θα ακολουθή-
σουν με την αιτιολόγηση των “αναδιαρ-
θρώσεων”. Η αιφνιδιαστική κίνηση της
εργοδοσίας δεν έπιασε στον ύπνο τους
εργαζόμενους καθώς έναν χρόνο πριν
στον ίδιο χώρο κατέβηκαν και τότε σε
επαναλαμβανόμενες απεργίες για την
αποπληρωμή των δεδουλευμένων και
κατάφεραν εκτός από τις υποσχέσεις
της διοίκησης να αποσπάσουν μέρος
των οφειλόμενων μισθών.

Με τον ίδιο τρόπο προχώρησαν άμε-
σα σε γενική συνέλευση και αποφάσι-
σαν να προχωρήσουν σε επαναλαμβα-
νόμενες 24ωρες απεργίες με αιτήματα
την ανάκληση των απολύσεων και την
αποπληρωμή όλων των δεδουλευμέ-
νων. Η εργοδοσία στον όμιλο Eurome-
dica καθυστερεί προκλητικά την απο-
πληρωμή των εργαζομένων με αποτέλε-
σμα να χρωστάει οκτώ μηνιάτικα στους
εργαζόμενους στα κεντρικά εργαστή-
ρια.

Η απεργία και τις δύο ημέρες είχε
100% συμμετοχή με αποτέλεσμα να
μπλοκάρει την επεξεργασία των δειγ-
μάτων για ολόκληρο τον όμιλο, καθώς
εκεί κατευθύνονται τα δείγματα από
όλα τα διαγνωστικά κέντρα της Euro-
medica στην Αθήνα. Η κεντρικότητα
των εργαστηρίων στην παραγωγή έκα-
νε φανερό ότι αν συνεχιστεί η απεργία
μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προ-
βλήματα. Στην απεργιακή φρουρά που
ήταν μαζική και καλά οργανωμένη βρέ-
θηκαν εκτός από το σωματείο Ιδιωτικής
Υγείας Αθήνας, η ΑΣΚΥ (παράταξη της
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στην
ιδιωτική υγεία) η Εργατική Αλληλεγγύη,
το ΠΑΜΕ, εκπρόσωπος της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης στην Αγία Παρασκευή και η
πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων
στον δήμο Αγίας Παρασκευής.

Την δεύτερη ημέρα της απεργίας,
στη γενική συνέλευση που πραγματο-
ποιήθηκε επικράτησε η άποψη για στα-
μάτημα της απεργίας.

Την ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ προσπαθεί να υλοποιήσει όλες
τις δεσμεύσεις της τρόικα και ταυτό-
χρονα ανοίγει την συζήτηση για τα ερ-
γασιακά, δηλαδή τον περιορισμό των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και το δι-
καίωμα στην απεργία, το παράδειγμα
της Euromedica χρειάζεται και μπορεί
να απλωθεί σε όλον τον κλάδο για να
μπεί φρένο στις αυθαιρεσίες των αφεν-
τικών που θέλουν να θεσμοθετήσουν
την απλήρωτη εργασία, τις απολύσεις
και τις ελαστικές σχέσεις απασχόλη-
σης.

Κώστας Πολύδωρος

EUROMEDICA

48ωρη απεργία
ATHENS LEDRA “Αγωνιζόμαστε”
Σ

ε επίσχεση εργασίας από τις 30/5 με συ-
νεχή περιφρούρηση του ξενοδοχείου
του και σε συγκεντρώσεις στο υπουρ-

γείο Εργασίας έχουν προχωρήσει οι εργαζό-
μενοι του ξενοδοχείου Athens Ledra, διεκδι-
κώντας την αποπληρωμή των δεδουλευμένων
τους και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
τους, μετά το ξαφνικό λουκέτο που αποφάσι-
σε η εργοδοσία. Δεν πρόκειται για κανένα μι-
κρό ξενοδοχείο. Ανήκει στον όμιλο του εται-
ριών Παρασκευαΐδη που έχει τεράστια δρα-
στηριότητα και κέρδη. 

Σε συνάντηση που έγινε στην Επιθεώρηση
Εργασίας η εργοδοσία αναγκάστηκε να ανα-
γνωρίσει τις οφειλές της προς τους εργαζόμε-
νους και να υποσχεθεί ότι θα τις πληρώσει μέ-
σα από τον πλειστηριασμό του ξενοδοχείου
που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Καμία δέ-
σμευση δεν υπήρξε για το ζήτημα της διασφά-
λισης των θέσεων εργασίας. Σε νέα συνέλευσή
τους οι εργαζόμενοι του Ledra, τη Δευτέρα 6/6,
αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων,
ενώ το μεσημέρι της Τρίτης 7/6, βρισκόταν σε
εξέλιξη συνέντευξη Τύπου των εργαζομένων. 

Όπως ανακοίνωσαν, στις 9/6 το μεσημέρι, θα
προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας
στην Ένωση Ξενοδόχων, την επόμενη μέρα στις
3μμ, καλούν σε συγκέντρωση τους εργαζόμε-
νους του κλάδου στο ξενοδοχείο, ενώ τη Δευτέ-
ρα 13/6, απευθύνουν κάλεσμα σε μουσική βρα-
διά αλληλεγγύης στην είσοδο του ξενοδοχείου.

“Πρόκειται για καθαρή πρόκληση όχι μόνο

για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό αλλά
συνολικά για όλη την εργατική τάξη” τονίζει σε
προκήρυξή της η αντικαπιταλιστική κίνηση σε
τουρισμό – επισιτισμό “Η Καμαριέρα”. “Οι ερ-
γοδότες στον κλάδο μιλάνε για την «βαριά βιο-
μηχανία» της χώρας και την τεράστια συνει-
σφορά της για να βγούμε υποτίθεται από την
κρίση. Κάθε χρόνο διαφημίζουν το σπάσιμο
του ενός ρεκόρ μετά το άλλο, και στις αφίξεις
και στις διανυκτερεύσεις.

Όμως την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι του
κλάδου δουλεύουν με συμβάσεις λίγων μηνών
ή και ημερών, σε καθεστώς απληρωσιάς. Με
τον δικό μας απλήρωτο μισθό αυγατίζουν τα
κέρδη τους οι εργοδότες.

Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανα-
μασώντας τα επιχειρήματα των Σαμαροβενιζέ-

λων, μιλάει για την «ανάπτυξη που είναι στη
γωνία». Όμως η αλήθεια είναι ότι απλά συνεχί-
ζει την πολιτική όλων των προηγούμενων μνη-
μονιακών κυβερνήσεων και εμπλουτίζει το
οπλοστάσιο που έχει στη διάθεσή της η άρ-
χουσα τάξη για να κερδίζει περισσότερα από
την χωρίς δικαιώματα (και χωρίς μισθό αν μπο-
ρούσαν) δουλειά των εργαζόμενων.

Οι εργαζόμενοι στο Αthens Ledra... χρει-
άζονται την στήριξη όλων μας. Χρειάζεται να
γίνει σημείο αναφοράς για όλους τους εργα-
ζόμενους του κάδου και να στηριχθεί μέχρι τη
νίκη. Γιατί η νίκη των συναδέλφων του Αthens
Ledra, θα σπείρει τον φόβο σε όλα τα αφεντι-
κά του κλάδου και θα δώσει μήνυμα αγώνα για
όλο τον κλάδο”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Δύο έδρες στο νέο ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ (Ένωση
Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας -
Θράκης), κατέλαβε το «Ασύνταχτο» Μέτωπο Αγώ-
να Δημοσιογράφων στις εκλογές που πραγματο-
ποιήθηκαν στις 2/6. Τις υπόλοιπες 7 έδρες του
9μελούς Δ.Σ κατέλαβε η “Δημοσιογραφική Ενό-
τητα – Προοπτική”, η παράταξη με τη δημόσια
αντιδραστική θέση κατά των απεργιών και των
αγώνων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι της
Θεσσαλονίκης μέσα από την εκλογική διαδικασία
της ΕΣΗΕΜ-Θ διατύπωσαν ανάλογη άποψη.
Όπως αναφέρει σε μετεκλογική ανακοίνωσή του
το Μέτωπο, στις εκλογές ψήφισε μόλις το 1/3 των
800 μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ, ποσοστό 40%. Τα πε-
ρισσότερα μέλη του συνδικάτου που ήθελαν να
ψηφίσουν, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα
να το κάνουν, καθώς “οι απλήρωτες συνδρομές
για δεκάδες άνεργους και κακοπληρωμένους συ-
ναδέλφους μας και η απουσία ουσιαστικής «ρύθ-
μισης» από τη διοίκηση της Ένωσης, έκαναν απα-
γορευτική την προσέλευσή τους στην κάλπη”. Το
«Ασύνταχτο» Μέτωπο Αγώνα Δημοσιογράφων,
“θα παραμείνει στο πλευρό όλων των συναδέλ-
φων που αποφασίζουν να πάρουν τις ζωές τους
στα χέρια τους. Η εκπροσώπηση στο ΔΣ είναι μό-
νο μία πτυχή του αδιάκοπου και ανυποχώρητου
αγώνα που θα συνεχίσουμε να δίνουμε δίπλα στα
κινήματα και την κοινωνία χωρίς καμία έκπτωση
στα εργασιακά/ασφαλιστικά δικαιώματά μας”
υπογραμμίζει στην ίδια ανακοίνωση. 

ΕΣΗΕΜ-Θ

• Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των εργα-
ζομένων στο ΜEGA με τους τεχνικούς του
σταθμού να κηρύσσουν αλλεπάλληλες
στάσεις εργασίας και να μπλοκάρουν τη
μετάδοση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων
εως ότου τους καταβληθούν τα δεδουλευ-
μένα. Σε απεργία προχώρησαν και οι δημο-
σιογράφοι του καναλιού με την κάλυψη της
ΕΣΗΕΑ. 

• Οι εργαζόμενοι της εφημερίδας Έθνος σε
γενική τους συνέλευση πήραν απόφαση για
απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς οι καθυ-
στερήσεις μισθών φτάνουν τους 4 μήνες. 

• Σε 24ωρη απεργία στις 4/6 προχώρησαν οι
εργαζόμενοι στο παράρτημα του Έβρου των
πτηνοτροφικών επιχειρήσεων Ζούρα, μετά
από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσής
τους. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μεταξύ άλ-
λων να ανακληθούν οι απολύσεις, να διατη-
ρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας, να κατα-
βληθούν τα δεδουλευμένα σε εργαζόμενους
και απολυμένους και να επιστρέψουν οι μι-
σθοί στα προ μειώσεων επίπεδα. Λίγες μέ-
ρες πριν είχε προηγηθεί η  απόλυση του
προέδρου του σωματείου, ξεσηκώνοντας τις
αντιδράσεις των εργαζομένων.

Εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ Αττικής και Νήσων από
τις 15 μέχρι τις 23 Ιούνη. Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχει για πρώτη φορά το αριστε-
ρό ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Παρέμβασης Εργαζομένων ΙΚΑ. 

“Προσπαθώντας να απαντήσουμε στις επιθέσεις που δεχόμαστε σαν εργαζόμενοι του
ΙΚΑ παίρνουμε την πρωτοβουλία για να συγκροτήσουμε μια νέα ενωτική ριζοσπαστική πα-
ράταξη στο χώρο” αναφέρει η διακήρυξη τις Ριζοσπαστικής Παρέμβασης και συνεχίζει.
“Σήμερα που μεγάλα τμήματα εργαζομένων πλήττονται επείγει να εμφανιστεί δυναμικά
μια νέα αγωνιστική ταξική ενότητα. Για να δοθεί μια αδιάλλακτη μάχη ενάντια στην πολιτι-
κή κεφαλαίου ΕΕ-ΔΝΤ...

Πιστεύουμε στην αναζωογόνηση του συλλόγου με την ουσιαστική ενεργοποίηση των
Επιτροπών Βάσης. Οι εργαζόμενοι μπορούν μέσα από διαδικασίες βάσεις να επιβάλ-
λουν την δημιουργία ενός ενοποιημένου αγωνιστικού και διεκδικητικού σωματείου απέ-
ναντι στην εφαρμογή αντεργασιακών μέτρων...Δεν θα αρκεστούμε απλά στην ενημέρω-
ση εργαζομένων αλλά θα παλέψουμε για την δημιουργία αγωνιστικών γεγονότων, θεω-
ρώντας ότι υπάρχουν προϋποθέσεις νίκης... Βάζουμε μπροστά τις κοινές μας ανάγκες,
τα κοινά μας προβλήματα, τη διάθεση και την αποφασιστικότητά μας να πάρουμε πίσω
αυτά που μας έκλεψαν, αυτά που μας ανήκουν. Εμείς πιστεύουμε ότι έτσι μόνο μπο-
ρούμε να νικήσουμε”. 

EΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Περιφρούρηση των εργαζομένων του Athens Ledra στην είσοδο του ξενοδοχείου
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Εξώδικο υπογεγραμμένο, ανάμεσα σε άλλους
από τον Μανώλη Γλέζο, τον Νίκο Χουντή, την Ελέ-
νη Πορτάλιου και πολλούς άλλους, επιδόθηκε στον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Οι-
κονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο την προηγούμενη
βδομάδα σχετικά με τη «μη νομιμότητα της μεταβί-
βασης του Ελληνικού στον Όμιλο Λάτση».

Όπως αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα στο εξώδι-
κο: «Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευ-
να για το χαμηλό τίμημα της παραχώρησης του
Ελληνικού στην εταιρεία Hellinikon Global I.S.A.,
με έκπληξη και οργή πληροφορηθήκαμε από τον
τύπο ότι η Κυβέρνηση υποχώρησε στις πιέσεις
των “δανειστών” και πρόκειται να υπογράψει
Μνημόνιο Κατανόησης με την εταιρεία και να φέ-
ρει προς κύρωση στη Βουλή την παραχώρηση
του Ελληνικού, συναινώντας σε ένα από τα μεγα-
λύτερα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και περι-
βαλλοντικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών…»

«Η σύμβαση αφορά στην πώληση του 100%
των μετοχών της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε», η
οποία συνοδεύεται με παραχώρηση δικαιωμά-
των επιφανείας για 99 χρόνια και δικαιωμάτων
πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής κατά
30% εξ αδιαιρέτου επί καθαρής εκτάσεως
6.008.075 τμ…» 

Υψηλά εισοδήματα
«Το Σχέδιο Foster&Partners που συνοδεύει τη

σύμβαση αφορά σε υψηλά και πολύ υψηλά εισο-
δήματα και περιλαμβάνει κατοικία και συμπληρω-
ματικές χρήσεις εξυπηρέτησης, τουριστικά κατα-
λύματα, καζίνο και συνοδές χρήσεις, κτίρια γρα-
φείων, λιανικό εμπόριο και τεράστια πολυκατα-
στήματα, κτίρια υγείας-πρόνοιας, ιδιωτικό πανεπι-
στημιακό συγκρότημα, άλλα κτίρια εκπαίδευσης,
πολιτισμού, αθλητισμού. 

Εγκλείει αυτούς που θα κατοικήσουν εκεί, πα-
ρέχοντας όλες τις δυνατές εξυπηρετήσεις μέσα
σ’ αυτή τη νέα πόλη και, ταυτόχρονα, στα σημεία
που γειτνιάζει με ενεργές οικονομικά παρακείμε-
νες περιοχές, λειτουργεί ανταγωνιστικά προς αυ-
τές, καθώς δημιουργεί νέες εκτεταμένες ζώνες
γραφειακών χώρων, πολυκαταστημάτων κ.λπ.
Πρόκειται για μία ιδιωτική πόλη η οποία θα χρη-
ματοδοτείται από το Δημόσιο...»

«Πολύ απλά, η «επένδυση» της Lamda Deve-
lopment θα καταστρέψει οικονομικά και θα τραυ-
ματίσει οικολογικά την ευρύτερη περιοχή… Η
υλοποίηση των έργων θα δημιουργήσει ένα τε-
ράστιο εργοτάξιο για δεκαετίες, δημιουργώντας
μόνιμη επιβάρυνση τόσο στις λειτουργίες της
πόλης όσο και στην καθημερινή διαβίωση των
κατοίκων των παρακείμενων περιοχών…»

Είναι τέτοια η πρεμούρα ώστε η σύμβαση να
μην μπλοκαριστεί ώστε στο υπογραφέν σχέδιο
σύμβασης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Develop-
ment, διαφαίνεται ότι «η Αρχαιολογική Υπηρεσία
θα είναι αποκλεισμένη από τον χώρο κατά την
υλοποίηση του σχεδίου της εν λόγω εταιρείας» και
η «αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων θα ενημερώνε-
ται μόνο όταν η εταιρεία το κρίνει απαραίτητο».

Το τίμημα που ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ είναι
«915 εκατομμύρια ευρώ από το οποίο κατά την
ημερομηνία μεταβιβάσεως των μετοχών θα κα-
ταβληθούν μόνο 300 εκ». Σύμφωνα με την αγω-
γή, το τίμημα υπολογίζοντας διάφορες παραμέ-
τρους της σύμβασης υπέρ της εταιρίας, υπολο-
γίζεται «μάξιμουμ περί τα 400 εκ.» ενώ η αξία
του κυμαίνεται ανάλογα τη μέτρηση ανάμεσα σε
2- 3 δις ευρώ…

Είναι σκάνδαλοΈξω οι Λάτσηδες – Μέσα 
οι πρόσφυγες και οι κάτοικοι

Χ
ρησιμοποίηση, αξιοποί-
ηση και διαμόρφωση των
υπαρχόντων υποδομών

του αεροδρομίου Ελληνικού αλ-
λά και ανεύρεση και παραχώρη-
ση αξιοπρεπών χώρων μέσα
στον ιστό της πόλης για να
έχουν αξιοπρεπή στέγη οι πρό-
σφυγες. Άμεση απομόνωση της
Χ.Α και των φασιστικών συμμο-
ριών που δηλητηριάζουν την
πόλη. Αγώνας ενάντια στο ξε-
πούλημα του παλιού αεροδρό-
μιου Ελληνικού στα ιδιωτικά
συμφέροντα με στόχο το πάγιο
αίτημα της τοπικής κοινωνίας,
για να παραμείνει ο χώρος δη-
μόσιος και να δημιουργηθεί σε
αυτόν ένας πνεύμονας πρασί-
νου. Σύνδεση αυτών των τεμνό-
μενων αιτημάτων σε ένα κοινό
μέτωπο πάλης με πρωτοβου-
λίες μέσα στον Ιούνιο, όχι μόνο
στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρού-
πολης, αλλά σε όλους τους
όμορους δήμους και ευρύτερα. 

Αυτά ήταν τα βασικά ζητούμενα
που ανέδειξε η σύσκεψη της
ΚΕΕΡΦΑ που πραγματοποιήθηκε
στο Ελληνικό με τη συμμετοχή
εργαζομένων, εκπαιδευτικών,
προσφύγων και αλληλέγγυων την
Κυριακή 5 Ιουνίου το απόγευμα.
Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα
η ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων στην ανακοίνω-
ση που εξέδωσε:

«Η κυβέρνηση θέτει τον εαυτό
της στο πλευρό της LAMDA DE-
VELOPMENT, αντί να εξυπηρετεί
τις ανάγκες των προσφύγων,
ετοιμάζει την εκκένωση του Παλι-
ού Αεροδρομίου για να προχω-
ρήσει η παραχώρησή του στους
μεγαλοεργολάβους του τσιμέν-
του. 

Ο Δήμαρχος του Ελληνικού
Κωνσταντάτος, αγκαζέ με τον
πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, ζητάει και αυτός με
την σειρά του την εκκένωση του
χώρου για χάρη της LAMDA
DEVELOPMENT. Η κατρακύλα
του Δημάρχου Ελληνικού δεν
έχει τέλος, ανοίγει το δρόμο
στη Χρυσή Αυγή κρατώντας
ίσες αποστάσεις και κατηγο-
ρώντας την αριστερά, τον
πρώην Δήμαρχο Χρήστο Κορ-
τζίδη και τα κινήματα που εδώ
και τουλάχιστον μια δεκαετία
παλεύουν για να μετατραπεί το
αεροδρόμιο σε χώρο υψηλού
πρασίνου ότι είναι το ίδιο επιζή-
μια με τους νεοναζί.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες
έκανε την επανεμφάνισή της
στη περιοχή η νεοναζιστική

Χρυσή Αυγή με το προκάλυμ-
μα της «επιτροπής κατοίκων»…
Εκτελούν συμβόλαιο υπέρ των
Λάτσηδων και κατά των κατοί-
κων της περιοχής.

Η ΚΕΕΡΦΑ οργανώνει όλο τον
Ιούνη καμπάνια στήριξης των
προσφύγων του Ελληνικού. Ζη-
τάμε την παραμονή των προσφύ-
γων στο παλιό αεροδρόμιο και
την άμεση ικανοποίηση των αιτη-
μάτων τους. Να ανοίξουν δημό-
σια και δημοτικά κτίρια, κλειστά
ξενοδοχεία για τη μόνιμη εγκα-
τάστασή τους στις γειτονιές μας.
Ζητάμε επίσης να δοθούν άμεσα
χαρτιά σε όλους τους πρόσφυ-
γες, τη σίτισή τους να αναλά-
βουν οι όμοροι δήμοι και τα νο-
σοκομεία για να σταματήσουν να
είναι αναγκασμένοι να τρώνε τα
ληγμένα τρόφιμα που στέλνουν
«οι ανθρωπιστικές οργανώσεις»,

να καλυφθούν οι ιατροφαρμα-
κευτικές τους ανάγκες, να γρα-
φτούν από τώρα τα παιδιά στα
νηπιαγωγεία και τα σχολεία. Ταυ-
τόχρονα διεκδικούμε ο χώρος
του παλιού αεροδρομίου να πα-
ραμείνει δημόσιος και να δημι-
ουργηθεί σε αυτόν ένας πνεύμο-
νας πρασίνου που θα βελτιώσει
τις ζωές όλων μας».

Ανάγκη για δράση
Η ανάγκη για άμεση οργάνω-

ση της δράσης βρέθηκε στο
κέντρο της συζήτησης στην σύ-
σκεψη της ΚΕΕΡΦΑ στο Ελληνι-
κό. «Πίσω από την επιτροπή
αγανακτισμένων που έχει φτιά-
ξει η Χ.Α δεν είναι παρά ελάχι-
στα άτομα. Αλλά είναι επικίνδυ-
νοι, πάνε και μοιράζουν στη γει-
τονιά επιδιώκοντας να επαναλά-
βουν ό, τι έκαναν στον Άγιο

Παντελεήμονα. Θα πρέπει άμε-
σα να βγούμε στη γειτονιά και
να μιλήσουμε με τον κόσμο πόρ-
τα-πόρτα» τόνισε ο Χρήστος.

«Την Παρασκευή οι πρόσφυγες
έκαναν κινητοποίηση στο χώρο
των αφίξεων στο Ελληνικό δια-
μαρτυρόμενοι για τις άθλιες συν-
θήκες και την μεθόδευση να τους
μεταφέρουν σε άθλια στρατόπε-
δα στην άκρη του κόσμου» είπε ο
Πέτρος. «Θέλουν να φύγουν οι
πρόσφυγες και να πάρει στα γρή-
γορα τον χώρο ο Λάτσης». 

Οι μεθοδεύσεις για να φύ-
γουν οι πρόσφυγες έχουν και
την ωμή πρακτική τους πλευρά
καθώς στο Ελληνικό οι «πιστο-
ποιημένοι» από την κυβέρνηση
«έχουν σταματήσει να δίνουν
στους πρόσφυγες νερό και γά-
λατα για τα παιδιά» όπως είπε ο
Γιώργος που τόνισε ότι χρειάζε-
ται να γίνουν άμεσα καταγγε-
λίες για αυτά τα ζητήματα. Ο
δήμαρχος και τα τσιράκια του
είναι υπηρέτες των Λάτσηδων
τόνισε ο Διονύσης, υποστηρί-
ζοντας ότι πρέπει να υπάρξει
άμεσα απάντηση από την προ-
ηγούμενη δημοτική αρχή του
Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης στις προκλήσεις. 

Γιώργος Πίττας 

Δεκάδες κάτοικοι συμμετείχαν στη διαμαρτυρία που κάλεσε η Κί-
νηση Φορέων και Πολιτών ενάντια στις μεθοδεύσεις ιδιωτικοποί-
ησης  της Ολυμπιακής εγκατάστασης Γαλατσίου την Παρασκευή 3
Ιούνη στο Γαλάτσι με αίτημα το «Παλαί δεν πωλείται-δε νοικιάζεται».

Μετά από τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες ιδιω-
τικοποίησης του «φιλέτου» Γυμναστηρίου και του περιβάλλοντα
χώρου ακριβώς απέναντι από το Άλσος Βεϊκου, «η πρόσφατη
συμφωνία κυβέρνησης-δανειστών το εντάσσει στο νέο Υπερτα-
μείο για να “αξιοποιηθεί” αναφέρει η ανακοίνωση της Κίνησης
και συνεχίζει: «Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ το νοικιάζει προσωρινά στο
Σκάι και παραχωρεί ένα μέρος του για έξι μήνες στο δήμο Γαλα-
τσίου, με δυνατότητα να το επινοικιάζει», φτάνει η δημοτική αρ-
χή να δίνει στο ΤΑΙΠΕΔ το 40% των εσόδων!

Ο αγώνας για να είναι το Παλαί δημόσιος ανοιχτός χώρος
πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού, συλλογικής δράσης και αλλη-
λεγγύης, συνεχίζεται. 

ΓΑΛΑΤΣΙ Κάτω τα χέρια από το Παλαί

Από την κινητοποίηση των προσφύγων του Ελληνικού την Παρασκευή 3/6

Eκδήλωση - συζήτηση με
θέμα “Eλληνικό ώρα μή-
δεν” οργανώνει η Δημοτι-
κή Συνεργασία Ελληνικού
Αργυρούπολης, την Τε-
τάρτη 22 Ιουνίου, στις 8μμ
στην πλατεία Σουρμένων.



Γ
ια τα τέλη Σεπτέμβρη-αρχές
Οκτώβρη μετατέθηκε την περα-
σμένη Τρίτη στην πολιτική

γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, η σύγκληση
του 2ου Συνεδρίου του κόμματος, με
τον Αλέξη Τσίπρα να υπαναχωρεί
από την αρχική πρότασή του να γίνει
μέσα στον Ιούλιο, οπότε και έκλειναν
τρία χρόνια από το ιδρυτικό του συ-
νέδριο τον Ιούλιο του 2013. Τον ακρι-
βή χρόνο του συνεδρίου θα προσδιο-
ρίσει σε επόμενη συνεδρίασή της η
κεντρική επιτροπή του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δικαιολό-
γησε τη νέα αναβολή, κάνοντας λό-
γο για την ανάγκη να προχωρήσει ο
ΣΥΡΙΖΑ σε άνοιγμα με «δημιουργία
επιτροπών σε κάθε νομό για τη διεύ-
ρυνση του κόμματος στην εκλογική
του βάση, καθώς και στις ζωντανές
δυνάμεις των τοπικών κοινωνιών»,
αλλά και την ανάγκη να δοθεί εύλο-
γος χρόνος να φανούν τα «πρώτα
θετικά σημάδια της αξιολόγησης».

Η μεταφορά του συνεδρίου για
αργότερα είναι απτή απόδειξη του
πόσο η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει
τις ελπίδες της σε μια “ανάκαμψη”
που δεν έρχεται. Και πόσο απογοη-
τεύει ξανά όσους την εμπιστεύονται.
Χαρακτηριστικά είναι από αυτήν την
άποψη, τα όσα έγραφε σε άρθρο
του, στην ΕφΣυν ο Δημήτρης Ψαρ-
ράς, λίγες μόλις μέρες πριν τη μετα-
φορά του συνεδρίου.

«Σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει
πλέον “αυταπάτες”. Εμαθε με οδυ-
νηρό τρόπο τα όρια των διεθνών συ-
σχετισμών και της εσωτερικής συγ-
κυρίας. Το στοίχημα γι’ αυτήν είναι

αν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει
τις αλλαγές που ήδη σχεδιάζει σε
πολλούς τομείς (Παιδεία, Υγεία, Δι-
καιοσύνη, Ενημέρωση), χωρίς να
σπάσει τα μούτρα της στις συνασπι-
σμένες συντηρητικές δυνάμεις... Αλ-
λά για να το κατορθώσει, οφείλει να
στηριχτεί στις οργανωμένες λαϊκές
δυνάμεις, κάτι που είναι πολύ δύ-
σκολο στις σημερινές συνθήκες.
Από αυτή την άποψη, το συνέδριο
“ανασύνθεσης” του κόμματος που
διαρκώς αναβάλλεται θα έπρεπε να
είχε ήδη πραγματοποιηθεί...»

Αλλά το συνέδριο πάει για αργότε-
ρα. Και είναι αρκετοί οι λόγοι. Κάτω
από το επιφανειακά «αισιόδοξο κλί-
μα» κυριαρχεί η αβεβαιότητα, καθώς
οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης βρί-
σκονται στον αέρα σε πολλούς το-
μείς: Όσον αφορά στις συνολικότε-
ρες διεθνείς εξελίξεις, όπως η έκβα-
ση του δημοψηφίσματος στη Βρετα-
νία και οι ισπανικές εκλογές και μάλι-
στα σε οικονομικές συνθήκες που
στην πρόσφατη σύνοδο των G7 στην
Ιαπωνία χαρακτηρίστηκαν από τον
ιάπωνα πρωθυπουργό Άμπε παρό-
μοιες με τους τελευταίους μήνες του
2008». Όσον αφορά στο ζήτημα της
«διαρκούς» αξιολόγησης της εφαρ-
μογής των ψηφισθέντων μέτρων και
της διαρκούς πίεσης για νομοθέτηση
καινούργιων, τις λεγόμενες «ουρές
της αξιολόγησης». Όσον αφορά στο
ζήτημα του χρέους, για το οποίο το

μόνο που κατάφερε να πάρει η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν ήταν «μια
αόριστη υπόσχεση, όπως το 2012»,
αλλά ένας «οδικός χάρτης» (!) όπως
δήλωσε με θράσος εκατό καρδινα-
λίων, ο Παπαδημούλης. 

Απειλή

Ένα μεγάλο κομμάτι εκείνων που
ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν
βλέπει πουθενά «τα θετικά σημάδια
της αξιολόγησης» αλλά συνεχίζει να
αντιστέκεται. Μπορεί η απεργία
διαρκείας των λιμενεργατών ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση στον ΟΛΠ και
τον ΟΛΘ να απασχολεί τις ελληνικές
εφημερίδες προκλητικά λιγότερο
από την αντίστοιχη στη Γαλλία, αλλά
η απειλή είναι προφανής. 

Φανταστείτε ένα συνέδριο «ανανέ-
ωσης» του ΣΥΡΙΖΑ με τους λιμενερ-
γάτες σκαρφαλωμένους στα κάγκελα
μαζί με τους δασκάλους και τους νο-
σηλευτές που απεργούν και αυτοί
στις 8 Ιούνη. Μαζί με τους απολυμέ-
νους του Ledra Mariott και της Πυρ-
σός Security – και πιο εκεί, τους εθε-
λοντές, πολλές φορές μέλη και ψηφο-
φόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που καθημερινά
η κυβέρνηση εξευτελίζει μη «πιστο-
ποιώντας» ή ακόμα χειρότερα ποινι-
κοποιώντας την αλληλεγγύη τους.  

Γιατί η απόλυτη υποταγή της ηγε-
σίας του ΣΥΡΙΖΑ στη λιτότητα, κάθε
άλλο παρά συνοδεύεται από μια

προοδευτική ρελάνς στους υπόλοι-
πους τομείς της κοινωνίας. Οι πολυ-
πόθητες μεταρρυθμίσεις για το σύμ-
φωνο συμβίωσης και την ιθαγένεια
έμειναν στα μισά του δρόμου. Αντί-
θετα, είδαμε στον πρώτο χρόνο δια-
κυβέρνησης την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
να καταπίνει τη γλώσσα της υποκύ-
πτοντας σε κάθε εθνικιστική κραυγή
είτε για το όνομα τη Δημοκρατία της
Μακεδονίας είτε για το Ποντιακό ζή-
τημα, είδαμε την ομαλή διεξαγωγή
της δίκης της Χ.Α να παραμένει στα
αζήτητα της ατζέντας του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης. Ακόμα χειρότερα,
ακούσαμε τον Μουζάλα, σε ρόλο
Σαμαρά, την προηγούμενη Κυριακή

στην ΕΡΤ να προσπαθεί να σπείρει
γνήσιο τρόμο για τους πρόσφυγες:
«Αν έρθουν όλοι αυτοί τι θα γίνει;
Θα περάσουμε πάρα πολύ άσχημα.
Τι θα γίνει αν ένα εκατομμύριο φύ-
γουν από την Τουρκία και έρθουν
στην Ελλάδα; Παναγιά βοήθα…» 

Θα την χρειαστεί αυτή τη βοήθεια
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ίσως γι’
αυτό φέτος τα λείψανα της Πανα-
γίας Σουμελά να εκτέθηκαν για προ-
σκύνημα μέσα στο Υπουργείο Άμυ-
νας, ίσως γι’ αυτό οι υπουργοί της
να υποδέχτηκαν και φέτος το «Άγιο
Φως» με τιμές αρχηγού κράτους.  

Γιώργος Πίττας
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Σ
τις 24-26 Ιούνη στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας θα πραγματοποιηθεί η Ιδρυτική
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Λαϊκής

Ενότητας. Ήδη στο σάιτ της Λαϊκής Ενότητας
μπορεί να βρει κανείς το Κείμενο Θέσεων και
Προγραμματικών Κατευθύνσεων ενώ έχουν
αρχίσει να δημοσιοποιούνται όλο και περισσό-
τερες παρεμβάσεις μελών και ομαδοποιήσε-
ων.

Σε κοινή τους παρέμβαση με τίτλο «Η ανάγ-
κη μας βαθιάς τομής ιστορικά και πολιτικά»,
52 μέλη της ΛΑΕ υποστηρίζουν ότι «ο προ-
ηγούμενος επαμφοτερισμός των ιδρυτών της,
η έλλειψη γενναίας αυτοκριτικής για το παρελ-
θόν, η ατολμία ξεκάθαρης προβολής ακόμη
και των προγραμματικών της θέσεων και η
ασάφεια κρίσιμων σημείων με υπεκφυγές, δεν
την έβγαλε από την εικόνα της διαψευσμένης
αφήγησης του ΣΥΡΙΖΑ» για να καταλήξουν στο
συμπέρασμα: «Χωρίς νέο πρόγραμμα (όχι με
τις εκδοχές ενός ξαναζεσταμένου  προγράμ-
ματος του ΣΥΡΙΖΑ) … το μέλλον μας έχει τε-
λειώσει». 

Πρόκειται για ένα σωστό συμπέρασμα. Η
Συνδιάσκεψη της ΛΑΕ για να λειτουργήσει
προωθητικά μέσα στο εργατικό κίνημα και την
Αριστερά είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσει πάνω
σε άμεσα βασικά ζητήματα για μια εναλλακτι-
κή απέναντι στον «ρεαλισμό» της συνθηκολό-
γησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα πείσουμε εκτοξεύοντας εναντίον

της ηγεσίας του όλα τα συνώνυμα της προδο-
σίας και του ξεπουλήματος», χρειάζεται «πε-
ποίθηση, χτισμένη πάνω σε μια πειστική, εναλ-
λακτική λύση απέναντι στη μνημονιακή τραγω-
δία- και έμπνευση που θα τροφοδοτείται από
μια πρωτοποριακή αίσθηση του ιστορικού χρό-
νου» υποστηρίζει, σωστά, σε άρθρο του ο Πέ-
τρος Παπακωνσταντίνου. Όμως, διατυπώνον-
τας στη συνέχεια, τις δικές του προτάσεις,
στην ουσία, αναπαράγει τις αντιφάσεις του
ΣΥΡΙΖΑ:     

Η ανάδειξη της «δικτατορίας του χρηματοπι-
στωτικού κεφαλαίου, διεθνούς και ελληνικού»
ως «πρωταρχικού εχθρού» δεν είναι μια και-
νούργια ιδέα. Είναι μια παραλλαγή της ιδέας
που είδαμε να γίνεται κυρίαρχη μέσα στο ΣΥ-
ΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο: ότι δεν είναι
«πρωταρχικό» να συγκρουστείς με τον καπιτα-
λισμό, αλλά μόνο με ένα μέρος του, με την
πλευρά του «πραγματικού σκανδάλου των
συγχρόνων κοινωνιών», όπως το χαρακτηρίζει
ο Π. Παπακωσταντίνου.  Στην πράξη γνωρίζου-
με σε τι κατέληξε αυτή η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν μόνο άραγε το χρηματοπιστωτικό κεφά-
λαιο ή σύσσωμος ο σύγχρονος καπιταλισμός

ντόπιος και διεθνής που έδωσε τα ρέστα του
στο Δημοψήφισμα του περασμένου Ιουλίου
υπέρ του «Ναι»;

Λάθος αίτημα

Στη συνέχεια ο αρθογράφος επιμένει στην
παλαιότερη τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ για «δια-
γραφή μεγαλύτερου μέρους του χρέους» -και
όχι ολόκληρου. Είναι ένα λάθος αίτημα γιατί
ανοίγει αυτόματα την πόρτα στην «διαπραγμά-
τευση» προκειμένου να εντοπισθεί το «μεγαλύ-
τερο μέρος». Και ξέρουμε που κατέληξε μέσα
στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αρχή στο 5% του Σταθάκη,
και τώρα στο απόλυτο μηδέν.

Μια επόμενη ιδέα που προβάλει είναι η «ανά-
κτηση της εθνικής- λαϊκής κυριαρχίας», θεω-
ρώντας όχι «γόνιμη τη διαμάχη αν πρέπει να
διαλέξουμε ανάμεσα στον διεθνισμό και τον πα-
τριωτισμό». Είναι μια λάθος τοποθέτηση, γιατί
ιδιαίτερα σε περιόδους σαν τη σημερινή αυτά
τα ζητήματα δεν τίθενται αφηρημένα, αλλά πο-
λύ συγκεκριμένα σε ένα κλίμα γενικευμένης
κρίσης και πολεμικών ανταγωνισμών μέσα στη
γειτονιά μας, στην οποία η ελληνική άρχουσα
τάξη παίζει τα πιο βρώμικα παιχνίδια στο όνομα

ακριβώς της ίδιας «εθνικής κυριαρχίας».
Εξίσου λάθος είναι η τοποθέτηση του Π. Πα-

πακωνσταντίνου, για «ρήξη με το ευρώ και ανυ-
πακοή στην ΕΕ» επιχειρηματολογώντας ότι «αν
είναι να φύγουμε αμέσως από την Ε.Ε., δεν έχει
καν νόημα να μιλάμε για το νόμισμα» και ότι
«μια μαξιμαλιστική λογική δεν κατανοεί τη ση-
μασία να κερδίσουμε ζωτικής σημασίας χρόνο». 

Πόσο απέχει άραγε αυτή η ιδέα –και που κα-
τέληξαν- ανάλογες «μινιμαλιστικές» τοποθετή-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το «καμιά θυσία για το
ευρώ»; Πόσο προωθητικό είναι να συνοδεύε-
ται από προτάσεις για ένα νέο «δημοψήφισμα
για την έξοδο από την Ε.Ε», όταν μάλιστα δεν
επιχειρηματολογείται ευθαρσώς και από την
αρχή η ανάγκη αυτής της εξόδου; Πόσο λά-
θος είναι να κληθεί Αύριο η εργατική τάξη και
ο λαός να απαντήσει δεύτερη φορά σε ένα
ερώτημα που ακόμη δεν τολμάει να απαντήσει
Σήμερα η ίδια η ΛΑΕ;  

«Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι ένας μα-
κροσκελής κατάλογος μαξιμαλιστικών, συνδι-
καλιστικού τύπου εξαγγελιών (για αυξήσεις σε
μισθούς και συντάξεις, φιλολαϊκή φορολογία
κλπ) αλλά τις αδρές γραμμές ενός μεγάλου
σχεδίου παραγωγικού μετασχηματισμού» ανα-
φέρει πιο κάτω ο Π. Παπακωνσταντίνου. Η
αποκήρυξη του “μαξιμαλισμού” για χάρη των
“αδρών γραμμών ενός σχεδίου” ποτέ δεν βοή-
θησε την Αριστερά να συνδεθεί με τους αγώ-
νες και να εμπνεύσει την εργατική τάξη.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΛΑΕ

Αναζητώντας νέο πρόγραμμα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΙΖΑ: “Παναγιά βόηθα”!

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Πνευματικό
Κέντρο Φιλαδέλφειας 8μμ
Η παρέμβαση της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
στις πολιτικές εξελίξεις

Ομιλητές:
Άσπα Μπινιώρη, 
Γιώργος Ράγκος, 
Σπύρος Αλεξίου
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Ποια είναι η κατάσταση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα;

Βρισκόμαστε στη συνέχεια μιας
καπιταλιστικής κρίσης που έχει μια
τεράστια ιδιαιτερότητα. Επειδή ξέ-
σπασε στο χρηματοπιστωτικό τομέα,
η καταστροφή και η απαξίωση κεφα-
λαίου σημαίνουν επιπλέον ζημιές για
το τραπεζικό σύστημα που με τη
σειρά τους σημαίνει επιπλέον κατα-
στροφή και επιπλέον κρατικά λεφτά
για την εγγύηση της αστικής τάξης
από όλη την κοινωνία πια, μια κοινω-
νικοποίηση των χρεών που γίνεται
όλο και μεγαλύτερη με όλο και με-
γαλύτερα κρατικά χρέη. Άρα η πο-
ρεία καταστροφής κεφαλαίου προ-
χωράει αργά και βασανιστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο και οι ενδοα-
στικοί ανταγωνισμοί οξύνονται και οι
εσωτερικοί ταξικοί ανταγωνισμοί
οξύνονται, οπότε στην ΕΕ αυτή τη
στιγμή βλέπουμε και τα δύο. Οι
αστικές τάξεις μεταξύ τους να συγ-
κρούονται, η αστική τάξη της ΕΕ
στο σύνολό της να συγκρούεται με
την αμερικάνικη αστική τάξη σε ένα
λυσσαλέο ανταγωνισμό και συγχρό-
νως ο μοναδικός συνεκτικός κλοιός
πλέον που απομένει μέσα στην ΕΕ
είναι η καταπίεση των λαών της Ευ-
ρώπης και η προσπάθεια καταπνι-
γής οποιασδήποτε σοσιαλιστικής ή
απελευθερωτικής πολιτικής στο
πλαίσιο αυτών των χωρών. Κι αυτό
βέβαια από την δική του μεριά δε
δουλεύει αν κρίνει κανείς τα γεγονό-
τα στη Γαλλία. Άρα η όξυνση της
κρίσης και η μεγάλη της διάρκεια,
που θυμίζει τη μεγάλη κρίση του
1870-90 είναι ο παράγοντας εκείνος
που πυροδοτεί και τις αντιθέσεις
στις κορυφές αλλά και τις κοινωνι-
κές αντιθέσεις στο εσωτερικό.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ο πιο

πιστός υποστηρικτής της ΕΕ και των

πολιτικών της. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η αστική τάξη της Ελλάδας είναι η
μοναδική αστική τάξη της Ευρώπης
όπου κανείς δεν αμφισβητεί την ΕΕ.
Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο της
Ελλάδας, ένα στοιχείο της όξυνσης
της κρίσης, αλλά και ένα στοιχείο
και της ταξικής της διαστρωμάτω-
σης αλλά και της αδύναμης παρα-
γωγικής της βάσης. Με αυτή τη έν-
νοια δεν είναι η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ο πιο πιστός υποστηρικτής, εί-
ναι η αστική τάξη ο πιο πιστός υπο-
στηρικτής και η μετακίνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και η υποστήριξη από αυτόν
των ταξικών συμφερόντων της αστι-
κής τάξης είναι που τον καθιστά
υποχείριο της ΕΕ και πιστό των ευ-
ρωπαϊκών συμφερόντων.

Οι περισσότεροι από την αριστε-
ρά και ιδιαίτερα από την αντικαπιτα-

λιστική αριστερά βλέπουμε αυτή τη
μετακίνηση αναμενόμενη. Η ανάγνω-
ση της κρίσης από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η κρίση είναι μια
κρίση χρέους, κρίση πολιτικής, κρί-
ση της κυρίαρχης ομάδας στην ΕΕ,
ως εκ τούτου η αλλαγή αυτής της
ομάδας θα συνιστά και αλλαγή της
πολιτικής. Κι αυτό ήταν το πρώτο
βήμα για να κάνει το δεύτερο, που
ήταν ο συμβιβασμός με την κυρίαρ-
χη ομάδα της ΕΕ. Με αυτή την έν-
νοια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
και είναι σε μια αναμενόμενη πορεία
από την πρώτη στιγμή.

Το γεγονός ότι κάποιοι νιώθουν
προδομένοι από αυτό και εξεγείρον-
ται είναι καλό για τα δικά τους αντα-
νακλαστικά. Αλλά αν μιλάμε σε επί-
πεδο πολιτικής ανάλυσης, είναι μία
προδιαγεγραμμένη πορεία που χα-
ρακτηρίστηκε από την ψευδαίσθηση
ορισμένων ανθρώπων αλλά κυρίως
από τη συνειδητή επιλογή των πε-
ρισσοτέρων στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα οδη-
γούνταν σε ένα συμβιβασμό με την
ΕΕ με αντάλλαγμα να παραμείνουν
στην εξουσία, με αντάλλαγμα να γί-
νουν μια αποδεκτή δύναμη. Εκεί βρί-
σκεται και η λογική της συμπόρευ-

σης του ΣΥΡΙΖΑ με τη σοσιαλιστική,
δημοκρατική ομάδα του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, μια ομάδα που
έχει προσχωρήσει στη λογική του
νεοφιλελευθερισμού εδώ και τριάν-
τα χρόνια. Αυτοί είναι πλέον οι σύμ-
μαχοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη, με
αυτούς συντάσσεται και η πορεία
του θα είναι μια πορεία ενσωμάτω-
σης σε αυτό το ρεύμα.

Ποια πρέπει να είναι η απάντηση 

του κινήματος και της αριστεράς;

Η σοσιαλιστική αντικαπιταλιστική
αριστερά από την πρώτη στιγμή είχε
και διατηρεί μια συγκεκριμένη πολι-
τική αδυναμία. Δεν έχει βγάλει προς
τα έξω αυτό που λέμε ένα μεταβατι-
κό πρόγραμμα, μία πολιτική ατζέντα.
Δεν έχει βγει να ζυμώσει αυτή την
πολιτική ατζέντα και να την κάνει κα-
ταρχάς υπόθεση του εργατικού κι-
νήματος. Για να μιλάμε πιο στεγνά,
η αντικαπιταλιστική αριστερά που το
είχε αυτό σαν πρόταγμα πολιτικής,
ποτέ δε του έδωσε ένα συγκεκριμέ-
νο περιεχόμενο και ποτέ δε βγήκε
να το προπαγανδίσει με οργανωμέ-
νο τρόπο. 

Τι περιλαμβάνει το 

μεταβατικό πρόγραμμα;

Περιλαμβάνει την αποχώρηση από
την ΕΕ σαν προϋπόθεση. Την απο-
χώρηση από την ευρωζώνη φυσικά
με το σκεπτικό της ανάκτησης μιας
νομισματικής και δημοσιονομικής
αυτονομίας για να μπορέσεις να κά-
νεις πέντε πράγματα για τον κόσμο.
Και από την άλλη μεριά περιλαμβά-
νει την κρατικοποίηση των τραπε-
ζών, την παύση πληρωμών και τη
μονομερή διαγραφή του χρέους.
Ένα ευρύ πρόγραμμα κρατικών
επενδύσεων με κοινωνικό έλεγχο για
την αναζωπύρωση της ανάπτυξης
στη χώρα και το κυριότερο μία ανα-
διανεμητική πολιτική σε όφελος των
πολλών. Είναι ένα πρόγραμμα που
δεν κρύβει το σοσιαλιστικό προσα-
νατολισμό του, το μεταβατικό πρό-
γραμμα από τη γέννησή του ποτέ
δεν έκρυψε ότι είναι σοσιαλιστικό
εντέλει.

Όμως από την άλλη είναι ένα πρό-
γραμμα που ξεκινάει να υλοποιείται
μέσα στον καπιταλισμό και στην ου-
σία είναι μια μετάβαση σε κάποιες
οριστικές συγκρούσεις. Ιστορικά, εί-
ναι η γεφύρωση ανάμεσα στην κατά-
σταση του κινήματος και στα ιστορι-
κά του καθήκοντα. 

Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό;

Θα έπρεπε άμεσα να βγει ένα τέ-
τοιο πολιτικό πρόγραμμα και να αρ-
χίσει να ζυμώνεται στην κοινωνία και
στο εργατικό κίνημα, στα συνδικάτα,
τους μαζικούς φορείς, τις πολιτικές
οργανώσεις. Να παίρνονται πρωτο-
βουλίες ίσως και θεματικές αλλά το
κυριότερο να παίρνονται πρωτοβου-

λίες στο πλαίσιο μίας συνολικής πο-
λιτικής ατζέντας. Ούτε σαν μία συ-
νάντηση κορυφών με σκοπό ένα μί-
νιμουμ πρόγραμμα ούτε από την άλ-
λη μεριά σαν ένα ατομικό πρόγραμ-
μα της ίδιας της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς. Αλλά σαν ένα πρόγραμ-
μα ζύμωσης στην κοινωνία και στο
εργατικό κίνημα με σκοπό τη δημι-
ουργία ενός πολιτικού μετώπου στη
βάση αυτού του προγράμματος. Το
μεταβατικό πρόγραμμα στην ουσία
είναι ένα μετωπικό πρόγραμμα αλλά
είναι ένα μετωπικό πρόγραμμα όχι
εμπόριο ενότητας, είναι μια πολιτική
αρχών.

Αν βγουν αύριο το πρωί πολιτικές
δυνάμεις από αριστερή θέση που να
δώσουν στα κινήματα πολιτική διά-
σταση και περιεχόμενο, να τα κά-
νουν να έχουν αναφορά στους πολι-
τικούς συσχετισμούς και δεν εννοώ
τους εκλογικούς, αλλά στην κοινω-
νία, πιστεύω ότι μπορούν να αλλά-
ξουν την ατζέντα άρδην. Να φέρουν
δηλαδή στην επιφάνεια την ανάγκη
αποχώρησης από την ΕΕ και τελικής
διάλυσής της και συγχρόνως την
ανάγκη αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων της κοινωνίας από αριστερή
σκοπιά.

Το πρώτιστο είναι να δοκιμάσου-
με. Και η αντικαπιταλιστική αριστερά
στην Ελλάδα δεν έχει δοκιμάσει να
βγει από το καβούκι της και να κάνει
ένα πρόγραμμα και κάποια αιτήματα
υπόθεση της κοινωνίας. Για μένα
από εκεί θα ξεκινήσουν τα πάντα.
Δεν υποτιμώ τις επαφές κορυφής ή
τις σχέσεις μεταξύ οργανώσεων,
κομμάτων, ρευμάτων κλπ, τουναν-
τίον τις προκρίνω με όλες μου τις
δυνάμεις. Νομίζω όμως το πρώτο
πράγμα είναι να κατοχυρώσεις μια
ατζέντα στην κοινωνία. Και νομίζω
ότι από εκεί θα ξεκινήσει και η όλη
πολιτική κινητικότητα.

Η καπιταλιστική κρίση από τα
πράγματα ξανάφερε το αριστερό κί-
νημα, τις αριστερές λύσεις, τη μαρ-
ξιστική λογική, στο προσκήνιο και
την ανάγκη στον κόσμο να ξαναδεί
τις ιδέες, τις σκέψεις και κυρίως την
πολιτική της αριστεράς από διαφο-
ρετικό μάτι. Το ερώτημα είναι κατά
πόσο η αριστερά η ίδια μπορεί να
σταθεί στο ύψος αυτών των ιστορι-
κών απαιτήσεων. Γιατί το γεγονός
ότι έχεις μια ευκαιρία αυξάνει και τις
απαιτήσεις από εσένα. Μπορεί λοι-
πόν η αριστερά να σταθεί στο ύψος
αυτών των απαιτήσεων; Αυτό είναι
το στοίχημα.

Η Αριστερά πρέπει να προβάλει
ένα μεταβατικό πρόγραμμα

O Νίκος 
Στραβελάκης

πανεπιστημιακός
στη ΝΟΠΕ 

μίλησε στην 
Λένα Βερδέ
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Μ
ε μεγάλη συμμετοχή και με πλούσια συζήτηση
ήταν η συνάντηση της ομάδας φύλου και σε-
ξουαλικότητας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (LGBTQ+ ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ), που έγινε το Σάββατο 4/6. Στόχος της συνάντησης
ήταν να οργανωθεί η παρέμβαση της ομάδας στο φετινό
Athens Pride που θα γίνει το Σάββατο 11/6 στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Το γεγονός ότι η συνάντηση ήταν μεγάλη
και οδήγησε σε μια πολύ πλούσια συζήτηση με πλήθος
ιδεών για την παρέμβαση αλλά και σχολίων πάνω στην
πολιτική συγκυρία, τις διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινό-
τητας και το ίδιο το Pride, είναι αποτέλεσμα του ότι η
προηγούμενη χρονιά ήταν μια χρονιά που όλες οι μάχες
οξύνθηκαν και στις οποίες το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα και η ομά-
δα LGBTQ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ παρέμβηκαν δυναμικά. 

Επίσης ήταν η χρονιά στην οποία κατακτήθηκε η επέ-
κταση του σύμφωνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγά-
ρια, αίτημα του περσινού Pride αλλά και όλου του ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κινήματος εδώ και χρόνια. Ωστόσο μια χρονιά με τη
ρεφορμιστική Αριστερά στην κυβέρνηση, έδειξε τα όρια
του ρεφορμισμού: το ίδιο το σύμφωνο συμβίωσης νομο-
θετήθηκε με πολλούς περιορισμούς και στην πράξη έχει
καταλήξει να μην είναι παρά μια διαδικασία στο Δημαρ-
χείο που δεν προσφέρει τα δικαιώματα για τα οποία
υπάρχει. Οι γυναίκες που αγωνίστηκαν όλο το προηγού-
μενο διάστημα δεν είδαν την καταπίεση να σταματάει,
αντιθέτως τα βάρη της λιτότητας και της διάλυσης των
κοινωνικών δομών πέφτουν πρώτα σε αυτές. Όλα αυτά
τα δεδομένα βάζουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για το
πώς μπορεί να τσακιστεί η καταπίεση μέχρι τέλους.

Πορεία
Η ομάδα LGBTQ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συμμετάσχει στην

πορεία του Pride με τα υλικά της, με τραπεζάκι, με πανώ
και με κείμενα πάνω στην πολιτική συγκυρία και το πώς
συνεχίζουμε. Θα διοργανωθεί επίσης εκδήλωση στην
πλατεία Κλαυθμώνος με θέμα “Η αντικαπιταλιστική απάν-
τηση στο ρατσισμό και το σεξισμό”, με ομιλητές/ομιλή-
τριες από την ίδια την ομάδα και από την ΚΕΕΡΦΑ. Το
κέντρο της παρέμβασης της ομάδας θα είναι η διεκδίκη-
ση των ανοιχτών πόλεων για τους πρόσφυγες και τα ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ άτομα. Τέλος, η ομάδα LGBTQ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα
καλέσει, με τη συμμετοχή της στο Athens Pride, στην κι-
νητοποίηση της 13 Ιούνη στις φυλακές Κορυδαλλού με
αφορμή την επανέναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής.

Ο ρόλος που έχει να παίξει η αντικαπιταλιστική Αριστε-
ρά μέσα στο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα είναι να συνδέσει τους
αγώνες, αλλά και να βάλει την αντικαπιταλιστική προ-
οπτική ως τη μόνη που μπορεί να διασφαλίσει τα αιτήμα-
τα του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος και όχι μόνο. Ο αγώνας ενάν-
τια στη λιτότητα συνδέεται με τον αγώνα για γάμο, παι-
δοθεσία, νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και δω-
ρεάν πρόσβαση σε επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού,
αφ’ ενός γιατί ενισχύονται και οι δύο αγώνες με τη συμ-
μετοχή όλων, αφ’ ετέρου διότι κάθε τέτοια κατάκτηση
αμφισβητεί τις προτεραιότητες της οικονομίας των από
πάνω: όχι λεφτά στις τράπεζες και το χρέος, αλλά για το
σύστημα Υγείας και το ασφαλιστικό. Στον αγώνα ενάντια
στους φασίστες, η παρουσία του πολύχρωμου κινήματος
στη δίκη και σε όλες τις διαδηλώσεις είναι ένα ακόμα βέ-
λος στη φαρέτρα του αντιφασιστκού κινήματος. Το ίδιο
ισχύει και για το προσφυγικό: όλες και όλοι μαζί μπορού-
με να παλέψουμε για πόλεις ανοιχτές και να διεκδικήσου-
με ότι τα χρήματα δε θα πηγαίνουν στους τραπεζίτες,
αλλά σε δομές υποδοχής και προσλήψεις.

Αφροδίτη Φράγκου

Η
μέρα περηφάνειας 2016 μας βρί-
σκει μπροστά σε μια ελπιδοφόρα
αλλά και κρίσιμη στιγμή. Μετά από

διεκδίκηση και αγώνες χρόνων το σύμφω-
νο συμβίωσης είναι γεγονός και για τα
ομόφυλα ζευγάρια, αλλά με ελλείψεις και
περιορισμούς. Αυτοί οι περιορισμοί δεν
οφείλονται σε λάθη ή παραλείψεις, αλλά
στην απροθυμία της κυβέρνησης να συγ-
κρουστεί με το κατεστημένο και να ικανο-
ποιήσει το σύνολο των αιτημάτων των ΛΟ-
ΑΤΚΙ+, αιτήματα για τα οποία αγωνιζόμα-
στε χρόνια.

Αυτή η εξέλιξη δε δικαιώνει τους αγώνες
και τις ελπίδες του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος αλ-
λά ούτε και των γυναικών της εργατικής
τάξης, που μέσα από την άνοδο της αρι-
στεράς στην κυβέρνηση έλπιζαν ότι θα
βελτιώνονταν οι συνθήκες δουλειάς, θα
ανέβαινε το βιοτικό επίπεδο, θα σταματού-
σαν οι διακρίσεις. Γι’ αυτό εξακολουθούμε
να είμαστε στο δρόμο και να παλεύουμε,
παρεμβαίνοντας ταυτόχρονα στη συζήτη-
ση που ανοίγει διάπλατα μέσα στο κίνημα
για το αν “μια πιο προοδευτική κυβέρνηση”
αρκεί για να βάλει φρένο στην καταπίεση.

Σαν ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα έχουμε δώσει το
παρόν σε κινητοποιήσεις ενάντια στη λιτό-
τητα, τον περασμένο Γενάρη διαδηλώσα-
με στον Έβρο για να πέσει ο φράχτης της
ντροπής, βρεθήκαμε ξανά και ξανά έξω
από τα δικαστήρια του Κορυδαλλού για
να καταδικαστούν οι νεοναζί της ΧΑ αλλά
και το Μάρτη στη διεθνή ημέρα δράσης
κατά του ρατσισμού και του φασισμού,
ενάντια στην ισλαμοφοβία, υπέρ των με-
ταναστών και των προσφύγων. Όμως η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υλοποιώντας τη
συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας – Ελλάδας εκ-
κενώνει καταυλισμούς, φυλακίζει πρόσφυ-
γες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και
απορρίπτει μαζικά αιτήσεις ασύλου. Στη
λίστα με τις απελάσεις προστέθηκε τελευ-
ταία και ένας Σύριος γκέι, ο οποίος επα-
ναπροωθείται στην  "ασφαλή τρίτη χώρα"
Τουρκία. 

Η Ελλάδα και η Ευρώπη της ευημερίας,
του "πολιτισμού" και των "δημοκρατικών
δικαιωμάτων"  δείχνουν το αληθινό πρό-
σωπο της λιτότητας, του ρατσισμού και
του πολέμου και απέναντι σ’αυτά χρειάζε-
ται να πάρουμε θέση.

Η “ομάδα φύλου και σεξουαλικότητας
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ” διεκδικεί, μαζί με το ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κίνημα: δικαίωμα στο γάμο και την
παιδοθεσία για ομόφυλα ζευγάρια και πο-
λυσυντροφικά άτομα, νομική αναγνώριση
ταυτότητας φύλου χωρίς προϋποθέσεις,
δωρεάν πρόσβαση στις επεμβάσεις επα-
ναπροσδιορισμού φύλου και στην αντί-
στοιχη αγωγή.

Ταυτόχρονα προβάλλει τη σύνδεση των
κοινωνικών αγώνων: το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα
να είναι κομμάτι όλων των εργατικών μα-
χών ενάντια στη λιτότητα και τα ξεπουλή-
ματα που πέφτουν πάνω στις πλάτες των
φτωχών. Να δρα ενεργά μέσα στο αντιφα-
σιστικό/αντιρατσιστικό κίνημα και δίπλα
στους/τις μετανάστες/τριες και πρόσφυ-
γες ενάντια στο ρατσισμό και την ισλαμο-
φοβία. Για να ανοίξουν οι πόλεις για
όλους/ες. Να μπουν οι δολοφόνοι νεοναζί
της Χρυσής Αυγής ισόβια στη φυλακή. Με
τη συμμετοχή όλων μας σε αυτούς τους
αγώνες αποδεικνύουμε στην πράξη ότι οι
διεκδικήσεις είναι αλληλένδετες. 

Κι αυτό γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πως
οι σύμμαχοί μας στους αγώνες για τα δι-
καιώματά μας, είναι η ίδια η εργατική τάξη

που παλεύει για τον εαυτό της και ολόκλη-
ρη την κοινωνία. Είμαστε κομμάτι αυτής της
εργατικής τάξης και χρειάζεται να συνεχί-
σουμε, πιο μαζικά και πιο διεκδικητικά να
παλεύουμε από κοινού για τις κατακτήσεις
μας αλλά και για τη συνολική προοπτική. 

Θέλουμε την παρακαταθήκη αυτής της
χρονιάς να την εκφράσουμε στο φετινό
Pride με τον πιο δυνατό τρόπο για να δώ-
σουμε και τη συνέχεια. Να δώσουμε φωνή
σε όλα αυτά τα κομμάτια των καταπιεσμέ-
νων και σε όλους τους αγώνες της περιό-
δου. Το Pride δεν είναι “γιορτή”, ούτε
αφορά μια κλειστή κοινότητα που βλέπει
τις διεκδικήσεις της ξέχωρα από την κοι-
νωνία. Είναι μια μέρα μνήμης στο Stone-
wall, την αφετηρία του σύγχρονου ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κινήματος , μέρα διεκδίκησης και ορ-
γάνωσης των αγώνων μας. 

Όλοι και όλες εμείς που συμμετέχουμε και
διαδηλώνουμε στις μέρες Περηφάνειας το
κάνουμε όχι για να γιορτάσουμε τη διαφορε-
τικότητά μας, αλλά για να γίνουμε κομμάτι
του συνολικότερου κινήματος αμφισβήτησης
και αντίστασης στο σύστημα που μας κατα-
πιέζει. Υπό αυτή την έννοια, σαν ομάδα, θεω-
ρούμε προβληματικό τον τρόπο με τον οποίο
οργανώνονται τα Athens Pride, με την υποτί-
μηση της πολιτικής συζήτησης, τον περιορι-
σμό των διεκδικήσεων, το καπέλωμά τους αλ-
λά και την εμπορευματοποίησή τους. Με προ-
βολή «κοινωνικών συμμαχιών» με πολιτικούς
εκπροσώπους που στην καθημερινή τους
δράση στέκονται ενάντια όχι μόνο στις δικές
μας διεκδικήσεις αλλά και σε τεράστια κομ-
μάτια της κοινωνίας και προσπαθούν να κρύ-
ψουν κάτω από το χαλί του “εορτασμού της
διαφορετικότητας” τις διακρίσεις, τους απο-
κλεισμούς, τη διάλυση των κοινωνικών δομών
και την αντίστοιχη σε όλα αυτά ρητορική που
προωθούν. Κρίνουμε ότι η συμμετοχή αριστε-
ρών και αντικαπιταλιστικών ομάδων σε αυτή
τη διοργάνωση είναι απαραίτητη για να φέρει
μπροστά αυτούς τους προβληματισμούς.

Ομάδα φύλου και σεξουαλικότητας
LGBTQ+ AΝΤΑΡΣΥΑ

ΠΑΤΡΑ 

1ο  LGBTQI+ Pride Πάτρας
Μόλος της Αγίου Νικολάου
17-18 Ιουνίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5ο Thessaloniki Pride
Λευκός Πύργος, Λεωφόρος Νίκης
24-25 Ιουνίου

ΚΡΗΤΗ

2ο LGBTQI+ Pride Κρήτης
Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου
9-10 Ιουλίου

Αντίσταση στον σεξισμό

Athens Pride

Σάββατο 11 Ιούνη πλατεία Κλαυθμώνος 
3.30μμ Εκδήλωση –Συζήτηση ομάδας LGBTQ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
«Η αντικαπιταλιστική απάντηση στο ρατσισμό και το σεξισμό»
Ομιλήτριες:
Νίκη Αργύρη, Δήμητρα Κυρίλλου, Αφροδίτη Φράγκου

7μμ Πορεία 

Από το διήμερο στον Έβρο ενάντια στον φράχτη στις 23-24 Γενάρη
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

Η«Αποικία Αξιοπρέπεια» υπήρξε μια φιλανθρωπική
θρησκευτική σέκτα με εγκαταστάσεις στη Νότια

Χιλή, που στη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοτσέτ λειτουργούσε σαν χώρος βασανιστη-
ρίων και εγκλεισμού χιλιάδων αντιφρονούντων του καθεστώτος, με τη συνεργασία της CIA
και της Γερμανικής πρεσβείας. 

Η ομώνυμη ταινία αφηγείται την
ιστορία του Ντάνιελ, ενός αριστε-
ρού γραφίστα που οδηγήθηκε εκεί
μετά το πραξικόπημα και της Λένα
που μπαίνει εθελοντικά στην Αποι-
κία για να τον σώσει. Στο πρώτο μέ-
ρος η ταινία αναβιώνει αρκετά ζων-
τανά τις τελευταίες μέρες της κυ-
βέρνησης Αλιέντε, αλλά στη συνέ-
χεια μετατρέπεται σε θρίλερ μυστη-
ρίου και αδικεί το εξαιρετικά ενδια-
φέρον θέμα της.

Δ
εκάδες αφίσες κάθε είδους και τεχνοτροπίας, χαρακτική, ζω-
γραφική, φωτογραφία, στο κλασικό σχήμα 50:70, δημιουρ-
γίες 40 εικαστικών μελών του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τε-

χνών Ελλάδος με θέμα την προσφυγιά και τη μετανάστευση, φιλο-
ξενούνται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206 στον
Ταύρο). Η έκθεση που ξεκίνησε να λειτουργεί από την Παρασκευή
3/6 με τα επίσημα εγκαίνια, θα παραμείνει ανοιχτή έως το Σάββατο
19/6 καθημερινά από τις 6μμ έως και τις 10μμ και με είσοδο ελεύ-
θερη.

Οι αφίσες φτιάχτηκαν μετά από κάλεσμα του ΕΕΤΕ προς τα μέλη
του να δημιουργήσουν υλικό “με στόχο την ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας, των εργαζόμενων, πάνω σε αυτό το τόσο μεγάλο ζήτημα
της μετανάστευσης, ζήτημα που γεννούν οι ιμπεριαλιστικοί πόλε-
μοι, οι ανταγωνισμοί του μεγάλου κεφαλαίου, που ρημάζουν ολό-
κληρες περιοχές και σπρώχνουν εκατομμύρια ανθρώπων στην από-
γνωση”, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΕΕΤΕ, η οποία συνε-
χίζει αναφέροντας πως οι πρόσφυγες είναι κομμάτι της εργατικής
τάξης, που στερείται των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων.  

Κάθε καλλιτέχνης συμμετέχει με δυο αφίσες και οι τεχνικές είναι
τόσο διαφορετικές που ο επισκέπτης πραγματικά σαστίζει μπροστά
στο σύνολο του δημιουργικού αποτελέσματος. Άλλες αφίσες είναι
πιο ρεαλιστικές, άλλες πιο αφηρημένες, τα χρώματα, τα σχέδια, ο
λόγος, γίνονται εργαλεία στα χέρια των καλλιτεχνών για να προσ-
δώσουν πολιτικό νόημα. Σε αντίθεση με την αυτόνομη καλλιτεχνική
δημιουργία, η δημιουργική δράση με συγκεκριμμένο πολιτικό πε-
ριεχόμενο βάζει τη φόρμα, την τεχνική, τα χρώματα στην υπηρεσία
κοινωνικών στόχων και αιτημάτων, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ωστόσο δεν είναι μόνο το ύφος και οι τεχνικές που εναλλάσσον-
ται. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το περιεχόμενο, οι τρό-
ποι με τον οποίο οι εικαστικοί βλέπουν το ζήτημα της μετανάστευ-
σης και της προσφυγιάς, αλλά ακόμα πιο πολύ οι τρόποι που επι-
λέγουν για να περάσουν τα μήνυμά τους, δεν είναι ομοιόμορφοι
και ενιαίοι. Ανάμεσα στις αφίσες βλέπεις όλων των ειδών τις αντι-
μετωπίσεις. Αφίσες ανθρωπιστικές που εστιάζουν στις πανανθρώ-
πινες αξίες της συνύπαρξης, της αλληλεγγύης. Άλλες που προχω-
ράνε περισσότερο στην ίδια την μετανάστευση, στις δυσκολίες
της ξενιτιάς και της προσφυγιάς, που συνδέουν τις ιστορικές μνή-
μες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης στην Ελλάδα, με το
σημερινό προσφυγικό ζήτημα. Κάποιες άλλες γίνονται πιο καταγ-
γελτικές, πιο πολιτικές, εστιάζουν στις πολιτικές της Ευρώπης-
φρούριο, στο ρατσισμό των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, στις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις, στην φασιστική απειλή.

Όποια κριτική και να θέλει να κάνει κάποιος στη μορφή ή στο πε-
ριεχόμενο κάποιου έργου, στην πράξη και σε αυτή την έκθεση του
ΕΕΤΕ, με την τόσο μεγάλη ποικιλομορφία, αποδεικνύεται όχι μόνο
πως η καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί να είναι βασικό εργαλείο στα
χέρια του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος, να επανα-
φέρει μνήμες, να δημιουργήσει πολιτικό υπόβαθρο και να δώσει
απαντήσεις, αλλά ακόμα περισσότερο πως οι καλλιτέχνες συλλογι-
κά μπορούν να παίξουν βασικό ρόλο απέναντι στα ρατσιστικά ψέμ-
ματα των κυβερνήσεων της ΕΕ, ενάντια στην ρατσιστική προπαγάν-
δα των ΜΜΕ της διαπλοκής, και απέναντι σε κάθε Μουζάλα που με
τον χειρότερο τρόπο προσπαθεί να στοχοποιήσει τους πρόσφυγες.

Kυριάκος Μπάνος

Έκθεση αφίσας για την προσφυγιά

Γνωρίσαμε την
Ισπανίδα κινηματο-

γραφίστρια Ισίαρ
Μπογιαϊν το 2010 με τη συγκλονιστική ταινία της
«Ακόμα και η βροχή», που αναφερόταν στους
αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού
στη Βολιβία. Ξεκίνησε σαν ηθοποιός και το 1996
είχε εμφανιστεί στο  «Γη και Ελευθερία» του Κεν
Λόουτς, πέρασε στη σκηνοθεσία κάνοντας αί-
σθηση με το «Σου δίνω τα μάτια μου» (2005), με
θέμα την ενδο-οικογενειακή βία. Καταφέρνει να
συνδυάσει τρία στοιχεία: την κοινωνική-ταξική
σκοπιά, τη γυναικεία ματιά και την πολιτική άπο-
ψη αποφεύγοντας τον διδακτισμό. Η τελευταία
της ταινία «Η ελιά» είναι φτιαγμένη με τα ίδια
υλικά και χαρακτηρίζει την σημερινή εποχή της
κρίσης. Στο σενάριο βρίσκεται ο στενός συνερ-
γάτης του Κεν Λόουτς, Πολ Λάβερτι.

Η νεαρή πρωταγωνίστρια, Άλμα ζει σε μια
επαρχιακή πόλη της Βαλένθια. Έχει γνωρίσει
και καλύτερες μέρες. Στενά συνδεδεμένη με τον
παππού της που πάσχει από άνοια και τελευταία
αρνείται ακόμα και το φαγητό, τοποθετεί την
αρχή της κακοδαιμονίας μια δεκαετία πριν, όταν
αναγκάστηκε από τους γιούς του να πουλήσει
τις αιωνόβιες ελιές του, για τις οποίες ήταν τό-
σο περήφανος και που συντρόφευαν τα παιδικά
χρόνια της Άλμα, προκειμένου η οικογένεια να
«κάνει την τύχη της», ανοίγοντας ένα παραλιακό
μπαρ. Σήμερα η επιχείρηση και οι γιοί έχουν
χρεωκοπήσει, η Άλμα δουλεύει σε ένα τοπικό
πτηνοτροφείο και ο παππούς έχει πέσει σε κα-
τάθλιψη. 

Όταν η Άλμα ανακαλύπτει ότι η αγαπημένη
τους ελιά κοσμεί το λόμπι μιας Γερμανικής πο-
λυεθνικής στο Ντίσελντορφ, ξεσηκώνει έναν φί-
λο και τον θείο της να τη φέρουν πίσω με μια
δανεική νταλίκα, για να γίνει καλά ο παππούς

(και οι ίδιοι), χωρίς όμως να έχει κανένα σχέδιο
για το πώς θα το κάνει.

Μέσω ενός road-movie η Μπογιαϊν αντιπαρα-
βάλλει τον φτωχό Ευρωπαϊκό Νότο με τον ανα-
πτυγμένο Βορρά και επαναδιεκδικει τη μεσογει-
ακή παράδοση (ελιά) που ξεπουλήθηκε για μια
χούφτα ευρώ και έγινε λογότυπο σε μια διε-
φθαρμένη πολυεθνική αειφόρου ανάπτυξης!
Μπορεί να γυρίσει το ρολόι και το δέντρο πίσω;
Μπορούν να διορθωθούν τα λάθη; Παρά την
σχηματικότητα, οι χαρακτήρες της είναι ολοζών-
τανοι και τα διλήμματα πραγματικά και επίκαιρα.

Δήμητρα Κυρίλλου

Παραμονές των προ-
εδρικών εκλογών

του 2004 στις ΗΠΑ (που
δυστυχώς ανέδειξαν για δεύτερη φορά τον
Τζορτζ Μπους νεότερο) ξέσπασε ένα δημο-
σιογραφικό σκάνδαλο που οδήγησε στην
καρατόμηση από το κανάλι CBS δυο σημαν-
τικών προσωπικοτήτων: Της παραγωγού Μέ-
ρι Μέιπς και του παρουσιαστή Νταν Ράδερ.
Ο λόγος ήταν μια εκπομπή τους στη σειρά
«60 λεπτά» που παρουσίαζε ότι στη διάρκεια
του πολέμου του Βιετνάμ ο Μπους είχε απο-
φύγει να στρατολογηθεί στον πόλεμο μέσω
κατάταξης στην Εναέρια Εθνοφρουρά του
Τέξας, στην οποία όμως δεν παρουσιάστηκε
ποτέ. Ο πρόεδρος που έσυρε τη χώρα
στους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ
είχε απλά λουφάρει! 

Η εκπομπή σφυροκοπήθηκε από την πρώ-
τη στιγμή από ολόκληρο το ρεπουμπλικανι-
κό κατεστημένο, που κατόρθωσε να μεταφέ-
ρει το πεδίο συζήτησης από τις ευθύνες του
Μπους (ήταν γνωστό ότι δεν είχε πατήσει το

πόδι του στη μονάδα) στην
εγκυρότητα ορισμένων τεκ-
μηρίων που χρησιμοποιήθη-

καν στην εκπομπή, καταφέρνοντας τελικά να
την διαψεύσουν. 

Η ταινία «Η Αλήθεια» περιγράφει τα γεγο-
νότα, όπως τα κατέγραψε η Μέιπς στο βι-
βλίο της «Αλήθεια και καθήκον: Ο τύπος, ο
Πρόεδρος και το προνόμιο της εξουσίας».
Το CBS δεν αρκέστηκε σε απλή απολογία,
αλλά εξαπέλυσε κυνήγι μαγισσών για «κακή
δημοσιογραφία». Αυτό δεν εμπόδισε το κα-
νάλι να παραλάβει λίγους μήνες αφού την
απέλυσε το βραβείο που κέρδισε μια προ-
ηγούμενη εκπομπή της Μέιπς, με θεμα το
σκάνδαλο με τις φυλακές Αμπου-Γκράιμπ
στο Ιράκ.

Η κυκλοφορία της ταινίας προκάλεσε δυ-
σφορία σε αρκετούς, και στο CBS που αρ-
νήθηκε να προβάλει διαφήμισή της στα κα-
νάλια του! Για το αντιπολεμικό κίνημα που
πάλεψε τις θηριωδίες των Μπους είναι μια
μικρή δικαίωση.

«Η ελιά»

«Η αλήθεια» 

«Η αποικία» 
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ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΙ

Γροθιές που πόνεσαν τους καταπιεστές

O
Mοχάμεντ Άλι κέρδισε την
προσοχή όλου του κόσμου
όταν έγινε πρωταθλητής βα-

ρέων βαρών στο μποξ το 1964. Συν-
δύαζε ιδιαίτερη χάρη και ταχύτητα
μέσα στο ρινγκ με μια εκδηλωτική
προσωπικότητα έξω από αυτό. Αλλά
επίσης συνδύαζε ανοιχτά ριζοσπαστι-
κές πολιτικές με μια ξεκάθαρη περη-
φάνεια για τον εαυτό του. Αρνήθηκε
να αφήσει τα μίντια να καθορίσουν
ποιος ήταν ή πως έπρεπε να συμπερι-
φέρεται. Ήταν κάποιος που έκφραζε
«το πνεύμα της δεκαετίας του ‘60».  

Γεννημένος ως Κάσιους Κλέι στο
Λούισβιλ του Κεντάκι στις 17 Γενάρη
του 1942, πρωτοήρθε στη διεθνή
επιφάνεια όταν κέρδισε τον τίτλο
ελαφρών βαρών στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες της Ρώμης το 1960.  

Παρόλο που επέστρεψε στην πα-
τρίδα του ως πρωταθλητής, συνέχι-
ζε να υποβάλλεται στις εξευτελιστι-
κές θεσμικές διακρίσεις που χτυπού-
σαν τις ζωές των Μαύρων στις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Του αρνήθηκαν να
τον σερβίρουν σε ένα εστιατόριο
«μόνο για λευκούς» και του επιτέθη-
κε μια συμμορία από ρατσιστές. Εί-
χε πρόβλημα να βρει ξενοδοχείο να
μείνει όταν ταξίδευε για τους αγώ-
νες του μποξ. 

Παρά τις δυσκολίες, όμως, σόκα-
ρε τον αθλητικό κόσμο νικώντας τον
Σόνι Λίστον για να γίνει παγκόσμιος
πρωταθλητής βαρέων βαρών.  

Ήδη από τότε έδειξε τον περήφανα
θαρραλέο χαρακτήρα για τον οποίο
ήταν διάσημος. Σε συνέντευξή του
μέσα στο ρινγκ μετά τον αγώνα, είπε:
«Δεν έχω κανένα σημάδι στο πρόσω-
πο μου, και νίκησα τον Σόνι Λίστον,
και μόλις έγινα 22 χρονών. Πρέπει να
είμαι ο Πιο Μεγάλος».  Αυτή η ταμπέ-
λα που μόνος του έδωσε στον εαυτό
του τον ακολουθούσε από τότε.

Αλλά το επόμενο πρωινό έριξε ένα
ακόμα πιο εντυπωσιακό χτύπημα
όταν επιβεβαίωσε τις φήμες της συμ-
μετοχής του στο «Έθνος του Ισλάμ».
Αυτό το μαχητικό κίνημα των Μαύ-
ρων μεγάλωνε σε επιρροή και διεκδι-
κούσε την ηγεμονία από τον Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ και το κίνημα των Κοι-
νωνικών Δικαιωμάτων. Ο Κλέι καθο-
δηγούταν από τον Μάλκομ Χ, την πιο
χαρισματική φιγούρα του «Έθνους». 

Ανακοίνωσε ότι άλλαζε το όνομά
του. «Το Κάσιους Κλέι είναι ένα όνο-
μα σκλάβου. Δεν το διάλεξα, και δεν
το ήθελα. Είμαι ο Μοχάμεντ Άλι, ένα
ελεύθερο όνομα, σημαίνει ο πολυα-
γαπημένος του Θεού, και επιμένω οι
άνθρωποι να χρησιμοποιούν αυτό
όταν μου μιλάνε ή μιλάνε για μένα».  

Ως αποτέλεσμα της ριζοσπαστι-
κής δραστηριότητάς του οι λευκές

εταιρίες-σπόνσορες, οι αρχές του
μποξ και άλλοι ανάμεσά τους και κο-
ρυφαίοι μαύροι πυγμάχοι, όπως ο
Φλόιντ Πάτερσον, τον αποδοκίμα-
σαν απερίφραστα για έλλειψη σεβα-
σμού και ευγνωμοσύνης. 

Πόλεμος Βιετνάμ

Κανένας δεν μπορούσε να νικήσει
τον Άλι στο ρινγκ, αλλά τρία χρόνια
αργότερα ο αμερικάνικος στρατός
προσπάθησε να τον χαλιναγωγήσει
με το να τον στρατολογήσει για να
πολεμήσει στον Πόλεμο του Βιετ-
νάμ. Η απάντηση του Άλι ήταν ξεκά-
θαρη και εμφατική: «Όχι, δεν θα
πάω δέκα χιλιάδες μίλια μακριά από
το σπίτι μου για να βοηθήσω να δο-
λοφονήσουν και να κάψουν άλλο
ένα φτωχό έθνος απλά για να συνε-
χιστεί η κυριαρχία των λευκών δου-
λοκτητών πάνω σε σκουρότερους
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».    

Ήταν στο απόγειο των δυνάμεων
του τόσο από φυσική κατάσταση

όσο και πνευματικά και ήξερε ότι βά-
ζει σε κίνδυνο τόσο τη ζωή του όσο
και την ελευθερία του, αλλά παρέ-
μεινε ακλόνητος. 

Ο Άλι το πλήρωσε ακριβά. Καταδι-
κάστηκε από ένα λευκό, πλην ενός,
δικαστήριο ενόρκων για αποφυγή
της στρατολόγησης και του επιβλή-
θηκε φυλάκιση πέντε χρόνων και
πρόστιμο δέκα χιλιάδων δολαρίων.
Παρόλο που ποτέ πραγματικά δεν
εξέτισε χρόνο στη φυλακή, η απειλή
της καταδίκης παρέμεινε μέχρι που
τελικά ακυρώθηκε τον Ιούνη του
1971. Στο μεταξύ, του είχαν αφαιρε-
θεί οι τίτλοι του και οι κυβερνώσες
αρχές του μποξ σε όλο τον κόσμο
ανακάλεσαν την άδεια του να πυγ-
μαχεί.

Η στάση αρχών του Άλι ήταν εν-
δεικτική της αυξανόμενης διάθεσης
εναντίωσης στον πόλεμο του Βιετ-
νάμ. Τέσσερις μέρες μετά που δια-
τάχτηκε να παρουσιαστεί στο στρα-

τό τον Απρίλη του 1967, μια τερά-
στια αντιπολεμική διαδήλωση 125 χι-
λιάδων ανθρώπων οργανώθηκε στο
Σέντραλ Παρκ. Η επιθετική του δή-
λωση ότι δεν είχε τίποτα απέναντι
στους Βιετναμέζους έμεινε στην
ιστορία: «Δεν με αποκάλεσαν ποτέ
αράπη, ποτέ δεν με λιντσάρισαν, δεν
έβαλαν τους σκύλους τους να με κυ-
νηγήσουν, δεν μου έκλεψαν την
εθνικότητά μου, δεν βίασαν και σκό-
τωσαν την μάνα και τον πατέρα μου.
Να τους πυροβολήσω, γιατί; Πώς
μπορώ να πυροβολήσω φτωχούς αν-
θρώπους; Απλά πηγαίνετε με στη
φυλακή». 

Ώθηση

Μια τέτοια ξεκάθαρη στάση έδω-
σε σε άλλους ακτιβιστές που αρ-
νούνταν την επιστράτευση, αλλά και
στα συνολικότερα αντιπολεμικά και
αντιρατσιστικά κινήματα μια τερά-
στια ώθηση. Κι άλλες μορφές του
αθλητισμού και του πολιτισμού ακο-
λούθησαν το παράδειγμά του, ανά-
μεσα σε άλλους και οι αθλητές που
έκαναν τον περίφημο χαιρετισμό της
Μαύρης Δύναμης στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Μεξικού το 1968.   

Ακόμα λατρεύω τις παιδικές μνή-
μες από τους αγώνες του Άλι στα
μέσα του ’70, ειδικά την περίφημη
«Μάχη της Ζούγκλας» το 1974 όταν
επανέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο από
τον Τζορτζ Φόρμαν. Εκείνη την επο-
χή πολύ λίγοι Μαύροι εμφανίζονταν
στην τηλεόραση και όταν το έκαναν
ήταν κάθε φορά είτε οι κακοί που
στα γρήγορα τους ξέκαναν ή καραγ-
κιόζηδες που γελοιοποιούνταν.

Για εκατομμύρια από μας σε όλο
τον κόσμο, ανεξάρτητα από το αν
αναγνωριζόταν επίσημα ή όχι, ο Άλι

ήταν ο πρωταθλητής μας, όμορφος,
θρασύς, υπέροχος και με πνεύμα
σαν κοφτερό ξυράφι. 

Δεν ήταν χωρίς ελαττώματα. Ο
τρόπος με τον οποίο προκαλούσε
τον μεγαλύτερό του αντίπαλο, τον
Τζο Φρέιζερ, απορρίπτοντάς τον ως
«ένα άσχημο και εγωιστή γορίλα»,
ήταν εμπαθής και σύμφωνος με τα
ρατσιστικά στερεότυπα. Η απόφασή
του να συνεχίσει να παλεύει πολύ με-
τά την κορύφωση της καριέρας του
ήταν εν μέρει εξαιτίας της δικής του
ματαιοδοξίας. Αλλά ο βασικός λόγος
ήταν εξαιτίας της απληστίας αυτών
που τον είχαν εκμεταλλευτεί κατά τη
διάρκεια της καριέρας του, κλέβον-
τάς του πολύ από τον πλούτο του.  

Ο Άλι τελικά αποσύρθηκε μετά από
ντροπιαστικές ήττες απέναντι στον
πρώην παρτενέρ του στις προπονή-
σεις, Λάρι Χολμς και ένα γυρολόγο,
τον Τρέβορ Μπέρμπικ το 1980 και το
1981. Ήδη τότε υπέφερε από την
πρώιμη εμφάνιση του συνδρόμου
Πάρκινσον που τόσο πολύ τον επηρέ-
ασε στη μεταγενέστερη ζωή του. 

Όπως συμβαίνει συχνά στις περι-
πτώσεις των ριζοσπαστικών μορ-
φών, υπάρχει μια ενορχηστρωμένη
προσπάθεια να «ξαναεφευρεθεί» και
να εξαγνιστεί ο Άλι. Για παράδειγμα,
επιλέχθηκε να ανάψει τη δάδα στην
έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων
του 1996 στην Ατλάντα. Εμφανίστη-
κε υπερήφανος και επιθετικός όπως
πάντα, αλλά παρακολουθώντας τον
να παλεύει να σηκώσει τη δάδα, κα-
νένας δεν θα μπορούσε να μην συγ-
κρίνει την τρεμάμενη φιγούρα με
τον έξοχο αθλητή στο ζενίθ του. 

Το πέρασμα της σκυτάλης στην
καινούργια γενιά είχε στόχο να συμ-
βολίζει το Ολυμπιακό ιδεώδες, αλλά
υπήρχε και μια πιο πλατιά σημασία.
Εδώ στο βαθύ Νότο, ο θρίαμβος αυ-
τού του μαύρου άντρα ήταν, υποτί-
θεται, ένα περαιτέρω παράδειγμα
της διαρκούς γοητείας του αμερικά-
νικου ονείρου.  

Η πράξη της συμφιλίωσης υποτί-
θεται ότι ολοκληρώθηκε με την πα-
ράδοση ενός χρυσού μεταλλίου
στον Άλι σε αντικατάσταση εκείνου
που είχε πετάξει. Οι διοργανωτές
των Ολυμπιακών στο Λονδίνο το
2012 προσπάθησαν να επαναλάβουν
το ίδιο καλώντας τον Άλι να κρατή-
σει την Ολυμπιακή σημαία. 

Το αν ήταν ο «Πιο Μεγάλος»,
όπως πολύ συχνά ο ίδιος υποστήρι-
ζε είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα
μεταξύ των φιλάθλων. Αυτό για το
οποίο δεν χωρά αμφιβολία είναι ότι
ήταν μια ξεχωριστή μορφή στην πά-
λη ενάντια στο ρατσισμό, τον πόλε-
μο και τον ιμπεριαλισμό.

Γράφει ο Brian
Richardson, 
ηγετικό στέλεχος
του SWP στη 
Βρετανία και 
συγγραφέας-
ιστορικός του 
κινήματος 
των Μαύρων

Μάλκομ Χ και
Μοχάμεντ Άλι
μαζί
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Πώς θα φτάσουμε στην απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Μαγαζί 6μμ
Μαρξισμός και αναρχία
Ομιλήτρια: Νάγια Ταγάρα

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Μαγαζί 6μμ
Η κυβέρνηση της αριστεράς και το ερ-
γατικό κίνημα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Π. Πουλιόπουλος, οι επαναστατικές ρίζες
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής 
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Παντελής Πουλιόπουλος 
– οι ρίζες της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Μαρξισμός και θρησκεία
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Π. Πουλιόπουλος, οι επαναστατικές ρίζες
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Τι έφερε ο ευρωκομμουνισμός;
Ομιλητής: Γιώργος Κόκκοβας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Η εργατική αντίσταση στα μνημόνια
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Goody’s (Πεντέλης) 8μμ
Σεξισμός, καταπίεση και η πάλη για την
απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 Goody’s, 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά στην Ιρλανδία
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Τζέρη Μιλούση

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 7μμ

Υπάρχει εναλλακτική;
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 γραφεία ΕΛΜΕ(Γκράβα) 7μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Η λενινιστική παράδοση και η πάλη για
το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Μπορούμε να σπάσουμε τον φαύλο
κύκλο των μνημονίων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 White Rabbit 7.30μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντι-
καπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Σοφία Γρυλλάκη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Από την καταπίεση στην αντικαπιταλι-
στική ανατροπή και την απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Η εργατική αντίσταση
Ομιλήτριες: Λένα Βερδέ, Σταυρούλα
Ψυχογιοπούλου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία και
τον ρατσισμό στη Γερμανία
Ομιλήτρια: Αναστασία Χατζηλουκά

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντι-
καπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Δολίχη (Δημητρα-
κοπούλου 51) 8μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Δολίχη, 8μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντι-
καπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ 1968 (Θησέως &
Αγ.Πάντων) 7μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντι-
καπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαραϊ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ 1968, 7μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Νότος 7 μμ
Μαρξισμός και αναρχία
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Νότος 7 μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο
Ομιλητής: Βασίλης Κωνσταντινίδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 κοινωνικός χώρος (Κο-
λοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η μάχη ενάντια στην καταπίεση των
ομοφυλόφιλων
Ομιλητής: Φώτης Ταμπακόπουλος 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 κοινωνικός χώρος, 7μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο 
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Κοκορίκο 7μμ
O κρατικός καπιταλισμός στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Κοκορίκο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΙΛΙΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Munchies 7μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Munchies 7μμ
Μάης 1936 – Από την κρίση στην εξέγερση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Όαση 7μμ
Μπορούμε να σπάσουμε τον φαύλο
κύκλο των μνημονίων
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Καουμπόης 7μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντι-
καπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Καουμπόης 7μμ
Μάης 1936 – από την κρίση στην εξέγερση
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 στέκι πολιτιστικών ομά-
δων πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντι-
καπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Θόλος 6μμ
1936 – 2016 – Η εργατική έκρηξη τότε
και σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 Θόλος 6μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 στοά Σάρκα (Α’ ορ., Β’ κτίριο) 7μμ
Η εργατική αντίσταση στα μνημόνια
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 στοά Σάρκα, 7μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Άρης Παναγιωτίδης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλήτρια: Δώρα Κιντή

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Άσπα Πλεξίδα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Τσίου 7μμ
Καπιταλισμός και σεξουαλικότητα
Ομιλητής: Βύρωνας Λυκιαρδόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Τσίου 8μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση 
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Διεθνιστικό όχι στην Ε.Ε. 
Ομιλητής: Χρήστος Κωστόπουλος

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Άνεμος 7μμ
Η κληρονομιά του Ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Ποέτα 7.30μμ
1936 -2016, η εργατική έκρηξη τότε
και σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Γιώτης 7μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/6 Νέα Φιλοσοφική 7μμ
Το αντικαπιταλιστικό κίνημα του Σηάτλ
και της Γένοβας
Ομιλητής: Πώλ Μπάναμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Κύτταρο 8.30μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ L.B. 7.30μμ
Ευρωκομμουνισμός – Οι ιδεολογικές
ρίζες του συμβιβασμού του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Υγεινό με νου 6.30μμ
Να ακυρώσουμε τη συμφωνία της ντροπής
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ο ιστορικός υλισμός
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής

Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Quiz 7μμ
Να ακυρώσουμε τη συμφωνία της ντροπής
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Quiz 7μμ
Ιράκ – Συρία – Αφγανιστάν – όχι στις
επεμβάσεις, όχι στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 7μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 στέκι, 7μμ
Μαρξισμός και αναρχία
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/6 δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Ελλάδα – Γαλλία ίδιες επιθέσεις, κοι-
νοί αγώνες
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 στέκι Δράσης, 6μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντι-
καπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Ρεοζήλη Σουντουλίδου

ΞΑΝΘΗ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6 ΠΡΟΚΑΤ, 7.30μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Γιάννης Παντζανακίδης

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6 ΠΡΟΚΑΤ, 7.30μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 δημαρχείο Νέας Ιωνίας 7.30μμ
Τα ΜΜΕ, οι «άδειες» και ο εργατικός
έλεγχος 
Ομιλητής: Νάσος Μπράτσος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Σαμπίρ 7.30μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Σαμπίρ 7.30μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντι-
καπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Ιωσηφίνα Παϋσανίδου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Mr.Coffee(Σισσύφου 4) 6μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημητρόπουλος

• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Mr. Coffeee, 6μμ
Το διεθνιστικό ΟΧΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Τι έφερε ο ευρωκομμουνισμός;
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου

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 8/6
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 9/6 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δούκ. Πλακεντίας 4μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ.Βλάσση 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζ. Μικράς Ασίας 7μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΜΦΙΑΛΗ 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζ. Ερμού 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού κ Τόπαλη 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 7μμ
ΚΕΝΤΡΟ αγ.Λαμπράκη 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 5.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλατεία Λαού 5μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου κ Γαλατσίου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ. Ιερόθεου 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6
ΕΛΕΥΣΙΝΑ κεντρική πλατεία 12μ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ πλατεία Μερκούρη 7μμ 
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ.Ολυμπίου 6μμ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/6
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 7μμ
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Ολάντ, Βαλς, αφεντικά τρέμουν τις απεργίες

Ε
νώ οι απεργίες σε διυλιστήρια, πυρηνι-
κούς σταθμούς και την Air France συνεχί-
ζονται, μπαίνουν στον αγώνα κι άλλοι χώ-

ροι, όπως οι εργαζόμενοι στα 4 μεγάλα παραρ-
τήματα της Amazon. 

Η απεργία ξεκίνησε στα 3 από τα 4 παραρτή-
ματα την παραμονή της μεγάλης γενικής απερ-
γίας στις 26 του Μάη και απλώθηκε στο τέταρτο
ανήμερα. Οι απεργοί έστησαν οδοφράγματα από
παλέττες έξω από τις αποθήκες και εμπόδισαν
την εξυπηρέτηση της διανομής των παραγγελιών. 

Η απεργία της Amazon ξεκίνησε με αφορμή
τις συνθήκες στην ίδια την εταιρία, αλλά οι απερ-
γοί έχουν ξεκάθαρο ότι η μάχη αυτή συνδέεται
συνολικά με τη μάχη ενάντια στις μεταρρυθμί-
σεις της κυβέρνησης Ολάντ. Η Amazon απολο-
γείται στους πελάτες της μην παραλείποντας τη
γνωστή λάσπη ότι “μετά βίας το 10% των εργα-
ζόμενων είναι σε κινητοποίηση και εμποδίζει την
εξυπηρέτηση όλων”, όμως οι απεργοί συνεχί-
ζουν, έχοντας μάλιστα καταφέρει να στήσουν
απεργιακό ταμείο.

Παράλληλα οι επισφαλώς εργαζόμενοι της
Εθνικής Βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου του
Saint Denis κατάφεραν, ύστερα από ένα μήνα
καταλήψεων, να αναγκάσουν τη διοίκηση σε διά-
λογο για τις συνθήκες εργασίας τους. Ο αγώνας
συνεχίζεται και μάλιστα στην τελευταία κινητο-
ποίηση που έκαναν στις 4 Ιουνίου κατάφεραν να
οργανώσουν κατάληψη των ταμείων με αποτέλε-
σμα η είσοδος στις αίθουσες της βιβλιοθήκης να
είναι δωρεάν για όλους όλη τη μέρα. Έκαναν
μοίρασμα φυλλαδίων στους φοιτητές και τους
ερευνητές που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη, κά-
λεσαν συμπαραστάτες απεργούς από άλλους
κλάδους να χαιρετίσουν, έβγαλαν ανακοίνωση
σε αμφιθέατρο στο οποίο εκείνη τη στιγμή διεξα-
γόταν συνέδριο. Όλες αυτές οι κινήσεις έγιναν
δεκτές με ενθουσιασμό από τον κόσμο.

Ακόμη και εκτός εργατικών χώρων οι απεργοί
απλώνουν τη δράση τους: “Κάνουμε μπλοκ στον
αυτοκινητόδρομο και τις γραμμές του τραμ. Μα-
ζευόμαστε νωρίς, πάμε όλοι μαζί στο στόχο μας.
Στήνουμε τα οδοφράγματα και ανάβουμε φω-
τιές. Αυτό προκαλεί μεγάλη αναστάτωση. Σκο-
πός μας είναι να μπλοκάρουμε την οικονομία και
να τραβήξουμε και άλλους στον αγώνα. Καταλα-
βαίνουμε ωστόσο ότι είναι η σύνδεση και το βά-
θεμα των αγώνων που θα φέρει τη νίκη”, δηλώνει
μια απεργός, καθηγήτρια στη Ναντ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της SNCF (εταιρία σι-
δηροδρόμων) το κόστος της 6ήμερης μέχρι στιγ-
μής απεργίας των σιδηροδρομικών ανέρχεται
στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Η μάχη στους σιδη-
ροδρόμους αναδεικνύεται κεντρική, έχοντας ξε-
κινήσει πολύ πριν το μαζικό κίνημα ενάντια στο
νόμο Ελ-Χομρί, καθώς το καθεστώς που προβλέ-
πει αυτός ο νόμος για όλη την εργατιά προετοι-
μαζόταν από πριν για τους σιδηροδρόμους. Οι
απεργοί της SNCF και της RATP (η εταιρία που
διαχειρίζεται το παρισινό δίκτυο) έχουν καταφέ-
ρει να ρίξουν την κυκλοφορία στο μισό, και σε
κάποιες γραμμές στο 1/3. Ιδιαίτερα έχει εμποδι-
στεί η λειτουργία της γραμμής που συνδέει τα 2
από τα 3 αεροδρόμια της μητρόπολης του Παρι-
σιού με το κέντρο. 

Η κυβέρνηση, η ένωση εργοδοτών και η διοί-
κηση των σιδηροδρόμων έχουν ρίξει όλες τους
τις δυνάμεις για να σπάσουν αυτήν την απεργία,

αφ’ ενός με λάσπη ενάντια στους απεργούς και
τη CGT (το μεγαλύτερο γαλλικό συνδικάτο) και
αφ’ ετέρου με τη διαπραγμάτευση του καθεστώ-
τος των σιδηροδρομικών ξεχωριστά. Η διαπραγ-
μάτευση κορυφώθηκε το βράδυ της Δευτέρας
προς Τρίτη, όπου η διοίκηση της SNCF συναντή-
θηκε με εκπροσώπους των τεσσάρων συνδικά-
των που κάλεσαν σε απεργία την περασμένη
εβδομάδα. Μετά από 19 ώρες διαπραγματεύσε-
ων κατέληξαν σε μια “συμφωνία” που τα συνδι-
κάτα καλούνται να υπογράψουν μέχρι τις 14 Ιου-
νίου. 

Απειλές

Τα δύο μικρότερα συνδικάτα δήλωσαν ικανο-
ποιημένα από τη “συμφωνία” και το ένα απέσυρε
την απεργία. Τα δύο μεγάλα όμως έχουν τη δυ-
νατότητα να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Ο πρό-
εδρος Ολάντ απειλεί ότι σε περίπτωση μη υπο-
γραφής της συμφωνίας η διοίκηση των σιδηρο-
δρόμων μπορεί να προβεί σε μονομερείς κινή-
σεις, ενώ ειρωνεύεται λέγοντας “πρέπει κανείς
να ξέρει και να κλείνει μια απεργία”, θυμίζοντας
την πικρή εμπειρία των απεργιών του '36 και
υπονοώντας ότι όλα τα αιτήματα των απεργών
έχουν ικανοποιηθεί και δε συντρέχει λόγος πλέ-
ον για κινητοποιήσεις. 

Το αν η απεργία θα συνεχιστεί εξαρτάται από
τις συνελεύσεις και τη διάθεση του κόσμου που
τόσες βδομάδες παλεύει στο πλάι όλης της κοι-
νωνίας συνολικά ενάντια στο νόμο Ελ-Χομρί.

Μία από τις γραμμές της κυβέρνησης και των
εργοδοτών είναι ότι η CGT έχει γίνει “κράτος εν
κράτει”, ότι επιβάλλει μια “σταλινικού τύπου δι-
κτατορία”, ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια του
γενικού γραμματέα της, του Φιλίπ Μαρτινέζ, με
άλλα λόγια ότι δεν εκφράζει την θέληση του κό-
σμου, αλλά τους σκοπούς των γραφειοκρατών.
Επίσης, κυβέρνηση και εργοδότες επιμένουν ότι
οι απεργοί είναι μειονότητες, ότι στρέφουν τον
κόσμο εναντίον τους, ότι είναι “αλήτες, σχεδόν
τρομοκράτες” (λόγια του Πιερ Γκατάζ, προέδρου
της ένωσης εργοδοτών), ότι “κρατούν τη Γαλλία
όμηρο” και ότι “κανείς δε θα δείξει κατανόηση
όταν δε θα μπορέσει να πάει στους αγώνες του
Euro – γιατί το να μην καταφέρουν να γίνουν λόγω
των απεργιών, αποκλείεται” (λόγια του Ολάντ).

Η απάντηση και στις δύο αυτές γραμμές της
κυβερνητικής προπαγάνδας είναι ότι η πραγματι-
κή τρομοκρατία έρχεται από το ίδιο το κράτος
και τους μηχανισμούς καταστολής που χρησιμο-
ποίησε ενάντια στις εκατοντάδες χιλιάδες κό-
σμου που διαδηλώνουν εδώ και 2 μήνες, ενώ
ταυτόχρονα τους τελευταίους 7 μήνες η χώρα
βρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και
βλέπει στρατό σε καθημερινή βάση στους δρό-
μους των πόλεων. 

Η ίδια η CGT ήταν απρόθυμη αρχικά να κλιμα-
κώσει και να ενώσει τους αγώνες, αλλά πιέζεται
καθημερινά από το βάρος των αγώνων που ξεπη-
δάνε ο ένας μετά τον άλλον. Αξίζει να θυμηθού-
με ότι μέχρι τον Απρίλιο αντιμετώπιζε τη δια-
πραγμάτευση με την SNCF σαν ξεχωριστό αγώ-
να και καλούσε σε ξεχωριστές απεργίες, κάτι
στο οποίο είχαν αντιταχθεί με ανακοίνωσή τους
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Επίσης όταν ο Φιλίπ Μαρ-
τινέζ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της πλατείας
Ρεπουμπλίκ και μίλησε εκεί αλλά είπε μισόλογα,
η φωνή του καλύφθηκε από το βροντερό αίτημα
“γενική απεργία”.

Η απάντηση βρίσκεται επίσης στο ότι η ίδια η
νεολαία πήρε πρωτοβουλίες από τα κάτω να
ενωθεί με τους απεργούς, εν μέσω διακοπών, ότι
διαδήλωσε δυναμικά παρά το ότι τα συντηρητικά
φοιτητικά συνδικάτα έλεγαν “κερδίσαμε”. Η νεο-
λαία εξοργίζεται να της λένε ότι δεν καταλαβαί-
νει πόσο “μοχθεί” η κυβέρνηση “για το καλό της”
και ότι “άγεται και φέρεται” από τον Μαρτίνεζ,
όταν έχει δώσει τέτοιους αγώνες και όταν βλέπει
το μέλλον της να υπονομεύεται από έναν εργατι-
κό νόμο που τα διαλύει όλα και περνάει χωρίς
καν ψηφοφορία από τη βουλή. 

Αυτό το τελευταίο είναι μια ακόμη απάντηση
στην προσπάθεια της κυβέρνησης να δυσφημί-
σει το κίνημα και να διαιρέσει την τάξη: Η χρήση
του άρθρου 49.3, δηλαδή η νομοθέτηση με διά-
ταγμα, δείχνει πόσο τρέμει η κυβέρνηση.

Η απεργοσπαστική εκστρατεία δέχτηκε ένα
νέο πλήγμα μετά την απόφαση των εκπαιδευτι-
κών να προχωρήσουν σε απεργία από 15 Ιούνη
μέχρι 5 Ιούλη, πάνω στις εξετάσεις για το Bac-
calaureat!

Aφροδίτη Φράγκου

Σ
υνεχίζουν απεργιακά οι
τομείς των ελεγκτών
εναέριας κυκλοφορίας,

των σωφρονιστικών υπαλλή-
λων και, κυρίως, των σιδηρο-
δρομικών, πιέζοντας τη συν-
δικαλιστική ηγεσία του γαλ-
λόφωνου κομματιού της χώ-
ρας (του Νότου δηλαδή) να
ακολουθήσει με απεργία του
δημοσίου της 31 Μάη. Οι
Βέλγοι εργάτες ετοιμάζονται
για την επόμενη μεγάλη μάχη
ενάντια στην επίθεση της δι-
κής τους κυβέρνησης στα ερ-
γασιακά δικαιώματα, τη γενι-
κή απεργία της 24 Ιούνη. 

Το απεργιακό κύμα του
Βελγίου πατάει σε δύο στιβα-
ρά πόδια: από τη μία η αντί-
σταση στην τετρακομματική
συγκυβέρνηση και τη λιτότη-
τά της έχει ξεκινήσει από το
φθινόπωρο του '14 με απερ-
γίες, μεταξύ άλλων, στους σι-
δηροδρόμους που και τώρα
βγαίνουν μπροστά. Από την
άλλη η γειτονική Γαλλία σεί-
εται από τις απεργίες, με
τους εργάτες να παλεύουν
ανυποχώρητα ενάντια σε πα-
ρόμοιες επιθέσεις. 

Η μεταρρύθμιση που ετοι-
μάζει η δεξιά κυβέρνηση του
Βελγίου λέγεται “νόμος Πέ-
τερς” και, όπως ο νόμος Ελ-
Χομρί που αποτελεί την αντί-
στοιχη επίθεση στην εργατική
τάξη της Γαλλίας, προβλέπει
μια σειρά από ελαστικοποι-
ήσεις, καθώς και πολλές μορ-
φές επισφαλούς εργασίας. Ο
νόμος Πέτερς προβλέπει ότι
το 38ωρο θα γίνει 45ωρο (ενώ
θα υπάρχουν διέξοδοι για την
εργοδοσία μέχρι και προς το
50ωρο), οι συμβάσεις εκπαι-
δευόμενων (με μικρότερους
μισθούς) θα μπορούν να είναι
αορίστου, θα υπάρχουν συμ-
βόλαια με μηδενικό ωράριο,
δυσκολεύοντας την πρόσβα-
ση σε επίδομα ανεργίας και
άλλες παροχές. 

Η απεργία του δημοσίου
έδειξε ότι και ο Βορράς (το
φλαμανδικό κομμάτι) είναι
εξοργισμένος με την κυβέρ-
νηση της λιτότητας. Γαλλό-
φωνοι και Φλαμανδοί εργά-
τες ενωμένοι μπορούν να
κάνουν την κυβέρνηση να
υποχωρήσει.

Και στο
Βέλγιο

Απεργοί στο Διεθνή Σιδηροδρομικό Σταθμό του νότιου Παρισιού
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Τ
ρεις μέρες διαφορά έχουν το
δημοψήφισμα για τη βρετανι-
κή έξοδο από την ΕΕ (23 Ιού-

νη) και οι εκλογές στην Ισπανία (26
Ιούνη). Κάθε μια από τις δυο αναμε-
τρήσεις ανοίγει από μόνη της την πι-
θανότητα για μεγαλύτερη αποστα-
θεροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, αλλά ο συνδυασμός και των
δύο μπορεί να λειτουργήσει πολλα-
πλασιαστικά. 

Η Ισπανία βρίσκεται χωρίς εκλεγ-
μένη κυβέρνηση μετά τις εκλογές
της 20 Δεκέμβρη, δηλαδή τουλάχι-
στον εξάμηνο. Και αν τα αποτελέ-
σματα επιβεβαιώσουν τις δημοσκο-
πήσεις, το μετεκλογικό σκηνικό θα
είναι κάθε άλλο παρά ομαλό. Οι πιέ-
σεις της ΕΕ για περιορισμό του ελ-
λείμματος σέρνονται εδώ και πολύ
καιρό, αλλά τώρα φτάνει η ώρα του
λογαριασμού. Το 5% του ελλείμμα-
τος το 2015 πρέπει να γίνει επειγόν-
τως 3,7% το 2016 και 2,5% το 2017.
Αυτό σημαίνει άμεσα ένα πακέτο πε-
ρικοπών 8 δισεκατομμυρίων ευρώ
που περιμένει την επόμενη κυβέρνη-
ση με το καλημέρα. Η ΕΕ έκανε τη
χάρη στο Ραχόι να μην αρχίσει η
επιβολή προστίμων για την καθυστέ-
ρηση στη μείωση του ελλείματος
αμέσως, αλλά από τον Ιούλη, όταν
λογικά θα υπάρχει κυβέρνηση. Τα 8
δις δεν είναι το τέλος του δρόμου.
2,5% μείωση του ΑΕΠ ως το 2017

σημαίνει 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ
περικοπές.

Ποια κυβέρνηση θα αναλάβει την
καυτή πατάτα; Η τελευταία δημο-
σκόπηση που δημοσίευσε η εφημε-
ρίδα Ελ Παΐς επιβεβαιώνει ότι η
στροφή προς τα αριστερά, που κα-
ταγράφηκε έντονα στις 20 Δεκέμ-
βρη, συνεχίζεται. Η συμμαχία του
Ποδέμος με την Ενωμένη Αριστερά
φαίνεται να συγκεντρώνει ήδη πάνω
από το άθροισμα των δύο κομμάτων
το Δεκέμβρη, και έτσι πιάνει τη δεύ-
τερη θέση. 

Πίεση

Το σοσιαλδημοκρατικό PSOE βρί-
σκεται κάτω από ασφυκτική πίεση.
Πρώτον, χάνει το κλασικό επιχείρη-
μα της χρήσιμης αντιδεξιάς ψήφου.
Δεύτερον, μετά τις εκλογές οι εντά-
σεις στο εσωτερικό του θα φτάσουν
στα άκρα. Υπάρχει ένα ισχυρό
μπλοκ που δεν διαννοείται συγκυ-
βέρνηση με την Αριστερά, και προ-
τείνει διευκόλυνση σε δεξιά ή κεν-
τροδεξιά κυβέρνηση. Όμως, οι ίδιες
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σχεδόν
τρεις στους τέσσερις ψηφοφόρους
του PSOE προτιμά κεντροαριστερή
κυβέρνηση, και ελάχιστοι θα συμφω-
νούσαν με ψήφο εμπιστοσύνης στον
Ραχόι. 

Αυτό με τη σειρά του βάζει πιέ-
σεις στη δεξιά. Η Ελ Παΐς ήδη ρίχνει

λοξές προτάσεις για παραίτηση του
Ραχόι μετά τις εκλογές, ώστε να δι-
ευκολυνθεί ένας μεγάλος συνασπι-
σμός με το PSOE, και να αποφευχ-
θεί ο αριστερός κίνδυνος. Στην
πραγματικότητα, όλα είναι ανοιχτά,
μιας και η δημοσκοπική απόσταση
που χωρίζει το αριστερό ψηφοδέλ-
τιο από το Λαϊκό Κόμμα του Ραχόι
είναι μικρότερη από τρεις μονάδες.

Το πιο ανησυχητικό για την ΕΕ εί-
ναι ότι τα στοιχεία που αναφέραμε
νωρίτερα, για το έλλειμα και τις πε-
ρικοπές, παρότι οι εφημερίδες τα
δημοσιεύουν ως ειδήσεις, κανείς
δεν ρισκάρει να τα κάνει ζήτημα
στον προεκλογικό διάλογο. Όλοι πά-
νε στις εκλογές, υπονοώντας ότι η
κρίση είναι ήδη πίσω μας. Για τους
ίδιους λόγους κανείς δεν λέει κου-
βέντα για το Brexit, ενώ είναι προφα-
νές ότι μπορεί να σκάσει σαν βόμβα
τις τελευταίες δυο μέρες πριν τις
κάλπες, όχι μόνο να επηρεάσει το
αποτέλεσμα, αλλά και όλες τις λε-
πτές ισορροπίες του χρέους, του ελ-
λείμματος και των διαπραγματεύσε-
ων με την Κομισιόν. Το ισπανικό χρέ-
ος, εξάλλου, μόλις ξεπέρασε το
100% του ΑΕΠ, κάνοντας ρεκόρ αι-
ώνα.

Ο Ραχόι ήταν ο μόνος που βγήκε
να κάνει παρέμβαση υπέρ της παρα-
μονής της Βρετανίας στην ΕΕ, αλλά
αυτό ήταν κυρίως ένα δώρο προς

τον Κάμερον, και μια προσπάθεια να
απειλήσει τους εκατοντάδες χιλιά-
δες Βρετανούς (κυρίως συνταξιού-
χους) που μένουν στην Ισπανία και
φοβούνται ότι θα χάσουν την πρό-
σβαση στη δημόσια υγεία.

Αποφεύγει

Από τη μεριά της η Αριστερά,
αποφεύγει τη συζήτηση περί Brexit
γιατί θέλει να αποφύγει την πίεση να
πάρει θέση στο ζήτημα πώς συνδυά-
ζεται το πρόγραμμα για αύξηση των
κοινωνικών δαπανών με τις υποχρε-
ώσεις για το έλλειμμα. Τόσο ο Ιγκλέ-
σιας όσο και ο Γκαρθόν (της Ενωμέ-
νης Αριστεράς) κάνουν ότι δεν ξέ-
ρουν τι έγινε στην Ελλάδα το πρώτο
εξάμηνο του 2015. Το επιχείρημά
τους είναι ότι η Ισπανία είναι πολύ
ισχυρότερη χώρα και η ΕΕ δεν μπο-
ρεί να επιβάλει αντίστοιχους εκβια-
σμούς όπως έκανε στον Τσίπρα, για-
τί κάτι τέτοιο θα έριχνε σε δίνη ολό-
κληρη την ΕΕ. Κι όμως το Brexit
μπορεί να ρίξει την ΕΕ στην ίδια δίνη
πριν ακόμη σχηματιστεί η “πολυπό-
θητη” κεντροαριστερή κυβέρνηση.

Δίπλα σε αυτές τις αυταπάτες, μια
συμμαχία μεταξύ της “αριστερής
πτέρυγας” του Ποδέμος, γύρω από
την οργάνωση “Αντικαπιταλίστας”
και της Ενωμένης Αριστεράς επιχει-
ρεί να παρουσιάσει τον Γιάνη Βα-
ρουφάκη ως φωτισμένο μεταρρυθ-

μιστή της ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες του
Βαρουφάκη προβάλλονται ως ο
δρόμος για την δημοκρατική αλλαγή
των θεσμών της ΕΕ συντονισμένα
και από τα μέσα. Έτσι η υποτιθέμε-
νη αριστερά του Ποδέμος γίνεται ο
χειρότερος κήρυκας της ελπίδας ότι
η ΕΕ είναι το “σπίτι όλων μας και θα
το αλλάξουμε”. Επιχείρησαν μάλι-
στα να φορέσουν καπέλο την καμ-
πάνια μεταρρύθμισης της ΕΕ στο
συντονισμό των κινημάτων “Πορείες
αξιοπρέπειας” που βγήκε στους
δρόμους όλης της χώρας στις 28
Μάη, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Βα-
ρουφάκης βέβαια την ίδια μέρα που
στη Μαδρίτη παρουσιαζόταν η νέα
πρωτοβουλία για μεταρρύθμιση της
ΕΕ, ξεκινούσε την τουρνέ του στη
Βρετανία για να υποστηρίξει την ψή-
φο του Ναι στην ΕΕ.

Το σημαντικό κρατούμενο είναι ότι
παρά τις προσπάθειες αυτές, η 28
Μάη ήταν μαζικότατη και μαχητική,
με συνδικάτα και κοινωνικά κινήματα
να φέρνουν όλα τα αιτήματά τους
στο προσκήνιο, λιγότερο από ένα
μήνα πριν τις εκλογές. Δίπλα στο
Brexit και την εκλογική αβεβαιότητα,
είναι ο αγωνιζόμενος κόσμος που γί-
νεται ο τρίτος αστάθμιτος και καθο-
ριστικός παράγοντας τους επόμε-
νους μήνες.

Νίκος Λούντος

ΙΣΠΑΝΙΑ Εκλογές στη σκιά του Brexit

Ο
Ζντράβκο Σαβέσκι και ο Βλαντιμίρ
Κουνόφσκι, αγωνιστές του κόμματος
Λέβιτσα (Αριστερά) στη Δημοκρατία

της Μακεδονίας βρίσκονται εδώ και περισσό-
τερο από ένα μήνα σε κατ’οίκον περιορισμό,
λόγω της συμμετοχής τους στις διαδηλώσεις
ενάντια στην κυβέρνηση. 

Η κράτησή τους πήρε παράταση για επι-
πλέον ένα μήνα, βρίσκονται αντιμέτωποι με
ποινή φυλάκισης αλλά και με μεγάλα χρημα-
τικά πρόστιμα. Πρόκειται για ένα ακόμη ση-
μάδι της αντιδημοκρατικής τροχιάς στην
οποία κινείται η κυβέρνηση Ίβανοφ - Δημη-
τρίεφ, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει
το κίνημα που βρίσκεται στους δρόμους τους
τελευταίους μήνες. Εκτός από το Ζντράβκο
και τον Βλαντιμίρ, άλλοι τρεις αγωνιστές βρί-
σκονται κρατούμενοι. Κατηγορούνται για
συμμετοχή στο πλήθος που έφτασε να εισβά-
λει στο γραφείο του προέδρου της χώρας,
Γκιόργκε Ίβανοφ, στη διάρκεια διαδηλώσεων. 

Υπάρχουν μεγάλες πολιτικές πιέσεις στη
δικαστική εξουσία να στείλει τα δύο στελέχη
της Αριστεράς στη φυλακή, ενώ ο εισαγγελέ-
ας έχει κάνει αλλεπάλληλες εφέσεις για να
αντικατασταθεί ο κατ’οίκον περιορισμός με
κάθειρξη. Η εκκίνηση της δίκης έχει αναβλη-
θεί δυο φορές, ώστε να μείνουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερο μακριά από την οργάνωση
των κινητοποιήσεων. Μ’ αυτόν τον τρόπο εί-
ναι πρακτικά φυλακισμένοι και με περιορισμό
της πολιτικής τους ελευθερίας, χωρίς να έχει

γίνει δίκη. Η αστυνομία συστηματικά ακολου-
θεί αγωνιστές μετά τις διαδηλώσεις, για να
τους τρομοκρατήσει, ή τους καλεί στα αστυ-
νομικά τμήματα για ανακρίσεις και για να
τους επιβάλει πρόστιμα.

Σκάνδαλα

Δυο χρόνια τώρα, η νεολαία της Δημοκρα-
τίας της Μακεδονίας βρίσκεται στους δρό-
μους, καταγγέλλοντας τα σκάνδαλα, τις πα-
ρακολουθήσεις και τους εκβιασμούς της δε-
ξιάς κυβέρνησης του Γκρούεφσκι, που τελικά
αναγκάστηκε σε παραίτηση. Συνεχίζουν κόν-
τρα στις προσπάθειες της δεξιάς να παίξει το
χαρτί του εθνικισμού και να σπείρει το μίσος
μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων. 

Έχει ήδη ξεκινήσει μια καμπάνια αλληλεγ-
γύης προς τους δύο αγωνιστές, από όπου
προέρχονται και οι παραπάνω πληροφορίες.
Ο Ζντράβκο Σαβέσκι από το 2007 συμμετέχει
στις προσπάθειες για τη συγκρότηση της αρι-
στεράς στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το
2008 είχε συμμετάσχει στη “Βαλκανική Σύνο-
δο Ειρήνης” που οργάνωσε η Συμμαχία Στα-

ματήστε τον Πόλεμο στην Αθήνα. Είναι συνδι-
καλιστής και υπήρξε γενικός γραμματέας του
Πολυεθνικού Συνδικάτου Εκπαιδευτικών. Εί-
ναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και
πρώην καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Μαζί με
τον Βλαντιμίρ Κουνόφσκι είναι γνωστά μέλη
του Λέβιτσα.

Το κάλεσμα για αλληλεγγύη καταλήγει:
“Ζητάμε την ενημέρωση του κοινού σας για
την πολύ άσχημη κατάσταση στη Δημοκρατία
της Μακεδονίας με το καθεστώς τύπου Ερν-
τογάν/Ορμπάν/Πούτιν που έχει επιβληθεί στη
χώρα. 

Καλούμε τα αριστερά κόμματα, οργανώ-
σεις και κινήματα να υπογράψουν την επιστο-
λή υποστήριξης που απαιτεί την απελευθέρω-
ση του Ζντράβκο και του Βλαντιμίρ και να μην
υπάρξουν παραπέρα διώξεις δαιδηλωτών. Αν
θέλετε να στηρίξετε, στείλτε μας ένα μήνυμα
στο contact@levica.mk, με θέμα: Support for
Zdravko and Vladimir.” Μέχρι στιγμής το κά-
λεσμα υπογράφουν κινήματα και κόμματα
από Μακεδονία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Σερ-
βία, Βοσνία, Κροατία, Κόσοβο και Πολωνία.

Aλληλεγγύη στη διωκόμενη Αριστερά
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Ζντράβκο Σαβέσκι



ΓΙΟΡΤΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Ενα έντυπο ζωντανό, με χρώ-
μα και φωτογραφίες. Τίτλος που
σηματοδοτεί, με ιστορία και
προοπτική. Οι σελίδες της ένα
παράθυρο ανοιχτό στον κόσμο
του κινήματος, μία επίκαιρη,
ανανεούμενη, συνεχής, αμφί-
δρομη επικοινωνία και πληρο-
φόρηση σε κινητοποιήσεις,
απεργίες, συνελεύσεις, πολιτι-
κές εξελίξεις. Και όπως λέει και
ο παλιός στίχος του ανώνυμου
υμνωδού της "είναι καθημερινά
παρούσα σε απεργίες, δρόμους
και σχολειά και αναπτύσσει δί-
χως να κουράζει, απόψεις, θεω-
ρίες και ιστορικά". 

Η γραφή της απλή χωρίς την
πρόθεση να εντυπωσιάσει και
να ξεχωρίσει, αλλά να ενώσει
τις αντιστάσεις. Αλλά και χωρίς
να μασάει τα λόγια της. Το ξέ-
ρουν καλύτερα από τον καθένα
εκείνοι που την έστειλαν επα-
νειλημμένα στο εδώλιο. Όπου
και εκεί έδωσε τη μάχη και νί-
κησε. Οι συντάκτες της αγωνι-
στές που μέσα από τη δουλειά
τους δεν υπηρετούν καριέρες.
Όχι γιατί τους λείπει το ταλέν-
το και η γνώση, αλλά γιατί δεν
τα έχουν τάξει για τον εαυτό
τους. Και η έκκλησή της για
συνδρομές και οικονομική ενί-
σχυση αναπόφευκτα συχνή,
αλλά στις σελίδες της δεν κα-
ταχωρήθηκαν ποτέ διαφημί-
σεις, κρατικές η ιδιωτικές, έν-
θετα κ.λ.π. Γιατί είναι επιλογή
της να ζητά από τους εργάτες
και τα συνδικάτα, όχι από το
κράτος και τους καπιταλιστές.

Η "Εργατική Αλληλεγγύη" εί-
ναι εκ των πραγμάτων μία εφη-
μερίδα της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Ο ρό-
λος της στη συγκρότησή της
και στην πολυτάραχη, αλλά ελ-
πιδοφόρα της πορεία αναντι-
κατάστατος. Το ίδιο και για την
Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α., το αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα, το
προσφυγικό, τη μάχη κατά των
ναζιστών της Χ.Α., τον συντονι-
σμό των εργατικών αγώνων,
τον προσανατολισμό της αρι-
στεράς.

Η "Εργατική Αλληλεγγύη" εί-
ναι το δικό μας, το πραγματικό
"ΟΧΙ" που δεν έγινε, ούτε θα γί-
νει "ΝΑΙ".

Στη γιορτή της θα είμαστε
εκεί, χωρίς να ξεχνάμε πως αν
κάποιες φορές τα τελευταία
χρόνια γιορτάσαμε νίκες, το
οφείλουμε συχνά στο μελάνι
της. Μακάρι να εξακολουθήσει
να τυπώνεται και να απλώνεται.

Κώστας Παπαδάκης

Στη Γιορτή της Εργατικής
Αλληλεγγύης θα έχουμε την
ευκαιρία να ακούσουμε ζων-
τανά δύο νέες μπάντες που
έχουν ενθουσιάσει το κοινό
στις πρόσφατες συναυλίες
τους. 

Oι Sexy Christians κάνουν
αίσθηση τα τελευταία δύο
χρόνια με την σκηνική τους
παρουσία –εναλλάσσουν κο-
στούμια και περούκες ανάλο-
γα με το τραγούδι- και παί-
ζουν ροκ μουσική. Μόλις κυ-
κλοφόρησαν το πρώτο τους
άλμπουμ μέσα στον Απρίλη.
Μπορείτε να τους ακούσετε
δωρεάν στο ομώνυμο κανάλι
τους στο soundcloud. 

Οι The Mighty Mezz είναι
ακόμη πιο καινούργια μπάντα.
Εντυπωσίασαν στην παρουσία
τους στο Αντιφασιστικό Φεστι-
βάλ στο Θέατρο Εμπρός παί-
ζοντας ρέγκε. Μπορείτε να
πάρετε μια γεύση από τις μου-
σικές τους εδώ: tinyurl.com/
j6ytftx

Μετά τις δύο μπάντες,
μουσική για τους φίλους της
Εργατικής Αλληλεγγύης θα
παίξει ο DJ Renegade Instru-
ments. Επισκεφτείτε το ομώ-
νυμο κανάλι του στο youtube
για να τον ακούσετε. 

Χρειάζεται να στηρίξουμε
την Εργατική Αλληλεγγύη
γιατί δίνει την εικόνα από
όλη την Ελλάδα. Δίνει την ει-
κόνα όχι όπως την προβάλ-
λουν η τηλεόραση και άλλα
ΜΜΕ, τα οποία προβάλλουν
ότι κυριαρχεί η απογοήτευ-
ση. Η εφημερίδα δίνει την ει-
κόνα της αριστερής διάθε-
σης του κόσμου που συνεχί-
ζει να παλεύει. 

Στη Γιορτή θα συζητήσου-
με και για τον ένα χρόνο
από το δημοψήφισμα. Παρό-
λα αυτά που ακολούθησαν,
ο κόσμος δεν έχασε τη μα-
χητική του διάθεση. Πι-
στεύει ότι ο κόσμος μπορεί
να αλλάξει. Στο Αιγάλεω
έχουμε κάνει καλή δουλειά
με τα υλικά που έχουν κυ-
κλοφορήσει και έχει ανέβει
ο αριθμός των φύλλων της
εφημερίδας που διακινούμε
μέσα από αυτή την προσπά-
θεια. 

Χρυσάνθη Κατοπούλη, 
σπουδάστρια 

ΤΕΙ Νοσηλευτικής

Σ
τις 25 Ιούνη η Εργατική Αλληλεγγύη μας καλεί στη μεγάλη Γιορτή που ορ-
γανώνει στον πανέμορφο κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στο
Θησείο με κεντρικό σύνθημα «Παλεύουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί». 

H Γιορτή θα ανοίξει με τη συζήτηση «Ένας χρόνος μετά το δημοψήφισμα,
το εργατικό κίνημα και η αντικαπιταλιστική αριστερά προχωράνε», στην οποία
είναι ομιλητές οι: Χρίστος Αργύρης, γιατρός και μέλος ΔΣ του Σωματείου Ερ-
γαζομένων Νοσοκομείου Γεννηματάς, Νίκος Γεωργίου, πρόεδρος της Ένω-
σης Λιμενεργατών ΟΛΠ, Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής της εφημερίδας Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, Μασούντ Καχάρ, επιτροπή προσφύγων Ελληνικού, Άννα
Κωνσταντακάκη, δημοσιογράφος ΕΡΤ, Κώστας Παπαδάκης, Πολιτική Αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής και μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Μετά το τέλος της συζήτησης θα ακολουθήσει συναυλία, ενώ θα υπάρχουν
πολλά και νόστιμα σπιτικά φαγητά και ποτά. Η πρόσκληση που περιλαμβάνει
φαγητό και ποτό κοστίζει 10 ευρώ. Για τους άνεργους και τους μαθητές 5 ευρώ.

Ζωή και δύναμη εύχομαι
στην ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
να μπορεί να συνεχίσει τους
αγώνες της. Γνωρίζουμε ότι η
σταδιοδρομία της δεν ήταν
εύκολη μέχρι σήμερα. Αλλά
πάντα κατάφερε με την υπο-
στήριξη πολλών συντρόφων
και συντροφισσών να συνεχί-
ζει τον ωραίο αγώνα της. Σή-
μερα έχει γίνει πια κάτι απα-
ραίτητο για τους αγωνιστές
του εργατικού και όλου του
κοινωνικού κινήματος στη χώ-
ρα μας. Συγχρόνως να πληρο-
φορεί, για τις εξελίξεις των
άλλων χωρών. 

Κάθε Τετάρτη με νέα δύνα-
μη, αισιοδοξία, μαχητικότητα,
συνεχίζει την πορεία της. Εύ-
χομαι να μπορεί να συνεχίζει
με την ίδια ζωντάνια κάθε
βδομάδα για το καλό της ερ-
γατικής τάξης, αλλά και πλα-
τύτερα του ελληνικού λαού. 

Πολλές φορές δύσκολος ο
αγώνας, αλλά είμαι σίγουρος
ότι πάντα καινούρια, ανανεω-
μένη να έχει πάντα θάρρος
και νέα δύναμη. Οι εργαζό-
μενοι δεν έχουν πολλές εφη-
μερίδες να αναλύουν, να
προωθούν, να ανανεώνουν
τις διεκδικήσεις τους. Γι’ αυ-
τό η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗ είναι απαραίτητη περισ-
σότερο από ποτέ. Εύχομαι
ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο,
ακόμη μεγαλύτερη επέκτα-
ση. Οι συνεχείς προσπάθειες
των συντρόφων και των συν-
τροφισσών που την δημιουρ-
γούν, αποδίδουν και επεκτεί-
νουν τους αγώνες. Καλό κου-
ράγιο και για ακόμη μεγαλύ-
τερη και καλύτερη συνέχεια. 

Δημήτρης Λιβιεράτος 

AΘΗΝΑ, 25/6
Σύλλογος Ελλήνων
Αρχαιολόγων, 8μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 8/7
Λέσχη ΑΠΘ (Roof Garden), 8μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ, 1/7
Λιθαρίτσια, 8μμ
Oμιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΧΑΝΙΑ, 1/7
πλατεία Σπλάτζιας, 8μμ
Ομιλητές: Αθηνά ΓιανΝουλάκη, 
πρ. σωματείου εργαζ. δήμου
Χανίων, Σοφία Θεοδωράκη,
εργαζόμενη ΕΡΑ Χανίων, 
Φώτης Μπικάκης, γραμμ. ΕΛΜΕ
Χανίων, Γιάννης Σηφακάκης, 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 
Θα ακολουθήσει κρητικό γλέντι 
με ζωντανή μουσική 

ΠΑΤΡΑ, 2/7
Έσπερος, 8μμ
Oμιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2/7
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης, 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΒΟΛΟΣ, 8/7

ΞΑΝΘΗ, 9/7

“Δύναμη 
για καλύτερη
συνέχεια”

“Oφείλουμε
νίκες στο
μελάνι της”

Για το ΟΧΙ που δεν γίνεται ΝΑΙ


