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Η
φριχτή δολοφονία της Τζο
Κοξ στοιχειώνει αυτές τις
τελευταίες μέρες της καμ-

πάνιας για το δημοψήφισμα. Σήμε-
ρα είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο δρά-
στης είναι ένας δηλωμένος ναζί.
Παρόλο που η Κοξ ανήκε στη δεξιά
πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος,
αντιμαχόταν το ρατσισμό και υπο-
στήριζε τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες. Δεν υπάρχει καμιά αμ-
φιβολία ότι αυτή ήταν η αιτία για
την οποία έγινε στόχος της δολο-
φονικής επίθεσης.

Εν μέσω του επίσημου πένθους,
δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι
δεν έχει περάσει σχεδόν ούτε ένα
Σαββατοκύριακο χωρίς κάποια να-
ζιστική παρέλαση σε κάποιο μέρος
της Βρετανίας υπό την ισχυρή προ-
στασία του κράτους - με τους αντι-
φασίστες να παραμένουν περικυ-
κλωμένοι από την αστυνομία και να
δέχονται και τις επιθέσεις της μερι-
κές φορές.

Οι ρίζες
Αν θέλουμε να παρακολουθή-

σουμε τις ρίζες αυτής της θηριω-
δίας θα πρέπει να θυμηθούμε την
αμείλικτη καμπάνια των μέσων μα-
ζικής ενημέρωσης ενάντια στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Ο Μπρένταν Κοξ, ο σύντροφος της
Τζο, είχε γράψει πριν από μερικές
βδομάδες ότι οι πολιτικοί "στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν
ιδέα πώς να χειριστούν τη δημόσια
συζήτηση. Αποσβολωμένοι από την
άνοδο των λαϊκιστών προσπαθούν
να τους εξουδετερώσουν διεκδι-
κώντας το έδαφος τους και παπα-
γαλίζοντας τη ρητορική τους".

Έτσι λοιπόν, δεν αποτελεί έκπλη-
ξη το γεγονός ότι η καμπάνια για
το δημοψήφισμα έχει εξελιχθεί τό-
σο φριχτά. Αντιμέτωποι με τη στοί-
χιση του μεγάλου κεφάλαιου με το
στρατόπεδο της υποστήριξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μπόρις
Τζόνσον και ο Μάικλ Γκοβ (ο δε-
ξιός πρώην δήμαρχος του Λονδί-
νου και ο υπουργός δικαιοσύνης)
έχουν μετακινηθεί στο πεδίο του
UKIP (του ευρωσκεπτικιστικού,
ακροδεξιού, ρατσιστικού κόμματος
του Νάιτζελ Φάρατζ) χορεύοντας
στο ρυθμό του αντιπροσφυγικού
μίσους. Η εφημερίδα Financial Ti-
mes σημείωνε ότι η δολοφονία της
Κοξ έσπρωξε τον Τζόνσον σε μια
αμυντική στάση, αμήχανο καθώς
"βρίσκει τον εαυτό του παρέα με
τον Νάιτζελ Φάρατζ στη συζήτηση
για το Brexit ".

Το στρατόπεδο του "Παραμένου-

με" (στην Ευρωπαϊκή Ένωση) αντί-
θετα, έχει αναθαρρήσει. Στις αρ-
χές της περασμένης εβδομάδας
βρίσκονταν ένα βήμα πριν από την
άβυσσο. Πανικόβλητος από την κα-
θίζηση του "Παραμένουμε" στις δη-
μοσκοπήσεις, ο Ντέιβιντ Κάμερον
(ο πρωθυπουργός της Βρετανίας)
στράφηκε στο Εργατικό Κόμμα ζη-
τώντας του να κινητοποιήσει τα εν-
νιά εκατομμύρια των ψηφοφόρων
του. Πολυάριθμα δημοσιεύματα,
όμως, δείχνουν ότι η -στην συντρι-
πτική της πλειοψηφία- φιλοευρω-
παϊκή κοινοβουλευτική ομάδα του
Εργατικού Κόμματος ήρθε αντιμέ-
τωπη με μεγάλα κομμάτια της ερ-
γατικής τάξης που δηλώνουν απο-
φασισμένα να ψηφίσουν για την
"Αποχώρηση".

Ανοησία
Οι υποστηρικτές του "Παραμέ-

νουμε", τόσο μέσα στο Εργατικό
Κόμμα όσο και στην αριστερά,
αποδίδουν το γεγονός αυτό στον
ρατσισμό. Αυτό εκφράστηκε συνο-
πτικά από τον Μπίλι Μπραγκ (διά-
σημος αριστερός μουσικός), που
έγραψε στο Twitter την περασμένη
εβδομάδα: "Δεν είναι ο κάθε ψηφο-
φόρος της Αποχώρησης ρατσι-
στής. Αλλά κάθε ρατσιστής θα ψη-
φίσει Αποχώρηση". Αυτό είναι προ-
φανώς ανοησία -από πότε αλήθεια
έχουν γίνει φίλοι των προσφύγων ο
Ντέιβιντ Κάμερον, η Τερέζα Μέι
(υπουργός Εσωτερικών) ή η εφη-
μερίδα Mail On Sunday (μια ρατσι-
στική δεξιοφυλλάδα);

Στην πραγματικότητα οι ηγέτες
του Εργατικού Κόμματος έχουν
υιοθετήσει μια διπλή ταχτική. Προς
τα δεξιά τους κάνουν υποχωρή-
σεις. Τόσο ο αντιπρόεδρος Τομ
Γουότσον όσο και ο Τζον ΜακΝτό-
νελ (αριστερός, σκιώδης υπουργός
Οικονομικών) δήλωσαν ότι θα πρέ-

πει να υπάρχουν όρια στην ελεύθε-
ρη μετακίνηση των εργατών. Προς
τιμήν του ο ίδιος ο Τζέρεμι Κόρμπιν
αποστασιοποιήθηκε από αυτές τις
δηλώσεις, λέγοντας ότι δεν μπορεί
να υπάρξει κάποιο ανώτατο όριο
στη μετανάστευση μέσα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Προς τα αριστερά του το Εργατι-
κό Κόμμα -και ιδιαίτερα μετά το θά-
νατο της Κοξ- υποστηρίζει ότι η
ψήφος υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης είναι ψήφος ενάντια στο ρατσι-
σμό. Αυτή η θέση αναπαράγεται
από κομμάτια της ριζοσπαστικής
αριστεράς και έχει τώρα υιοθετη-
θεί από τον ίδιο τον Κάμερον και
την καμπάνια "Βρετανία Ισχυρή μέ-
σα στην Ευρώπη". Το πόσο παρά-
λογος είναι ο ισχυρισμός ότι η ΕΕ
είναι «αντιρατσιστική» υπογραμμί-
στηκε από την απόφαση των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα να σταματή-
σουν να δέχονται χρήματα από τις
Βρυξέλλες γιατί (η Ευρωπαϊκή
Ένωση) "ενισχύει τις προσπάθειές
της να σπρώξει τους ανθρώπους
και τη δυστυχία τους μακριά από
τις Ευρωπαϊκές ακτές".

Ακόμα χειρότερα, η απόπειρα να
ταυτιστούν οι υποστηρικτές της
Αποχώρησης με τον ρατσισμό χα-
ρίζει τους μισούς περίπου ψηφο-
φόρους στο στρατόπεδο της αντί-
δρασης. Μια και τα γκάλοπ δεί-
χνουν ότι όσο πιο φτωχός είσαι τό-
σο πιο πιθανό είναι να ψηφίσεις
Αποχώρηση, αυτή η άποψη υιοθε-
τεί στην ουσία το στερεότυπο ότι
οι λευκοί, ιδιαίτερα, εργάτες είναι
ρατσιστές.

Και ταυτόχρονα αγνοεί κάτι το
προφανές για την καμπάνια του δη-
μοψηφίσματος: ένας από τους βα-
σικούς παράγοντες που τροφοδο-
τούν την Αποχώρηση είναι το μίσος
για τους πολιτικούς και το κατεστη-
μένο γενικότερα. Ο κόσμος -ύστε-
ρα από μια γενιά με νεοφιλελευθε-
ρισμό και σχεδόν μια δεκαετία με
οικονομική κρίση- έχει σοβαρούς
λόγους να απεχθάνεται τις ελίτ.

Οι απόψεις που ταυτίζουν αυτή
την οργή με τον ρατσισμό κινδυ-
νεύουν να μετατραπούν σε αυτοεκ-
πληρούμενη προφητεία. Αν κανέ-
νας δεν προσπαθήσει να στρέψει
τον θυμό κατά του κατεστημένου
ενάντια στους πραγματικούς υπεύ-
θυνους -τον καπιταλισμό και τους
θεσμούς του, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ΕΕ- τότε θα είναι οι Τζόν-
σον και οι Φάρατζ (ή ακόμα χειρό-
τεροι) αυτοί που θα τον αξιοποι-
ήσουν. Για αυτό αυτοί που πα-
λεύουν για μια αριστερή έξοδο
από την ΕΕ έχουν δίκιο.

Πού θα στραφεί η οργή
ενάντια στο κατεστημένο;

Κ
αι οι δυο επίσημες πλευρές στη διαμάχη για το δημοψήφισμα για
την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν ξεπεράσει τον εαυτό τους σε χυδαι-
ότητα την ώρα που το περιοδικό Socialist Review πήγαινε στο τυ-

πογραφείο.

Στα τέλη του Μάη η καμπάνια "Ψηφίζουμε αποχώρηση" τύπωσε μια ρα-
τσιστική αφίσα με τίτλο "Η Τουρκία (πληθυσμός 76 εκατομμύρια) μπαίνει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση" και με φωτογραφία ένα βρετανικό διαβατήριο. Η
καμπάνια "Παραμένουμε" απάντησε με ένα ακόμα ύποπτο ντοσιέ από το
υπουργείο Οικονομικών που προέβλεπε μια μακροχρόνια ύφεση στην πε-
ρίπτωση της αποχώρησης - γραμμένο από τις ίδιες ιδιοφυΐες που είχαν
προβλέψει ρυθμούς ανάπτυξης 2.5 - 3.0% για το 2008, την πρώτη χρονιά
της ύφεσης.

Την ίδια στιγμή, αντιμέτωπο με μια κατάσταση όπου πολλοί, ιδιαίτερα
νεότεροι άνθρωποι θα ψηφίσουν υπέρ της παραμονής στη βάση μιας λαν-
θασμένης αλλά κατανοητής σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον
διεθνισμό, ένα μεγάλο τμήμα της αριστεράς πήρε την εξίσου λανθασμένη
αλλά μη κατανοητή απόφαση να στηρίξει την ψήφο της παραμονής.

Το κεντρικό τους επιχείρημα είναι ότι η ΕΕ είναι μεν στη σημερινή της
μορφή ομολογουμένως βάρβαρη - βάναυση στον τρόπο που αντιμετωπί-
ζει τους μη Ευρωπαίους πρόσφυγες, περιφρονητική απέναντι στη δημο-
κρατία και δεμένη στη νεοφιλελεύθερη λιτότητα- αλλά μπορεί να μεταρ-
ρυθμιστεί. Έχοντας συγκρουστεί τους τελευταίους μήνες με αριστερούς
υποστηρικτές αυτής της άποψης σε διάφορες εκδηλώσεις ανά τη χώρα,
περιμένω ακόμα να ακούσω από κάποιον από αυτούς κάποια μέθοδο μέ-
σα από την οποία θα μπορεί να μεταρρυθμιστεί πράγματι η ΕΕ.

Γραφειοκρατίες
Η ΕΕ είναι γεμάτη από μη εκλεγμένες γραφειοκρατίες που περιστοιχί-

ζουν όργανα σαν την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι
θεμελιακές αποφάσεις παίρνονται γενικά μέσα από παζάρια ανάμεσα στις
διάφορες εθνικές κυβερνήσεις στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου. Δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο, δημοκρατικό, πανευρωπαϊκό φόρουμ
ικανό να πιέζει για μεταρρυθμίσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν
έχει καν το δικαίωμα να κάνει νομοθετικές προτάσεις, σίγουρα δεν μπορεί
να εκπληρώσει αυτό το καθήκον.

Βασικά για να αλλάξει κάτι, θα πρέπει να ξαναγραφτούν οι Ευρωπαϊκές
Συνθήκες, κάτι που απαιτεί τη συγκατάθεση και των 28 κρατών μελών. Αν η
Αριστερά κέρδιζε και στα 28 κράτη μέλη δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να
μεταρρυθμίσουμε την ΕΕ. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε γνήσιους διε-
θνιστικούς οργανισμούς για να προωθήσουμε τα συμφέροντα των εργατών.

Πέρα απ' αυτά, η ιδέα ενός αναδυόμενου αριστερού φιλοευρωπαϊκού
ρεύματος ικανού να μετασχηματίσει τους θεσμούς της Ευρώπης θα έπρε-
πε να γίνει αντιληπτό ότι έχει πεθάνει στους δρόμους της Αθήνας. Στην
τελευταία (χρονικά) φάση του προγράμματος "διάσωσης" της Ελλάδας η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χειροκροτούμενη από την ΕΕ, πέρασε στην επί-
θεση ενάντια στις συντάξεις. Την ώρα που η συμφωνία πέρναγε από τη
Βουλή με τις ψήφους μόνο του ΣΥΡΙΖΑ και των δεξιών ΑΝΕΛ, έξω στην
πλατεία Συντάγματος η αστυνομία απωθούσε τους διαδηλωτές με δακρυ-
γόνα.

Λίγες βδομάδες αργότερα η ελληνική κυβέρνηση διέλυσε τον ανεπίση-
μο προσφυγικό καταυλισμό της Ειδομένης στα σύνορα με τη Μακεδονία,
απαγορεύοντας την πρόσβαση στους δημοσιογράφους την ώρα που η
αστυνομία εξανάγκαζε τους πρόσφυγες να μετακομίσουν σε επίσημα
στρατόπεδα. Και πάλι αυτή η επιχείρηση ήταν τμήμα της συμφωνίας της
ΕΕ με την Τουρκία, μιας συμφωνίας που έχει σημάνει την κατακόρυφη
άνοδο της καταπίεσης ενάντια στους πρόσφυγες ενώ την ίδια στιγμή (την
ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο) μόλις 177 Σύριοι πρόσφυγες -από τα
2.7 εκατομμύρια που είναι εγκλωβισμένα στην Τουρκία- έχουν μετεγκατα-
σταθεί στην Ευρώπη. Μεταρρυθμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ΕΕ; Ή μήπως γίνεται
το ανάποδο; 

Έχει έρθει η ώρα να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την ΕΕ όπως αντι-
μετωπίζουμε το ΔΝΤ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου: σαν νεοφι-
λελεύθερους καπιταλιστικούς οργανισμούς τους οποίους θα πρέπει να
διαλύσουμε, όχι να μεταρρυθμίσουμε.

H EE ΔΕΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΖΕΤΑΙ

Αριστερή έξοδος

συνέχεια στη σελίδα 19

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικός
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Η κρίση της ΕΕ κι εμείς
Τ

ο δημοψήφισμα στη Βρετανία για την
έξοδο από την ΕΕ, ακριβώς ένα χρόνο
από τότε που προκηρύχτηκε το δημοψή-

φισμα στην Ελλάδα και οδήγησε σε ένα βρον-
τερό ΟΧΙ, φέρνει στην επικαιρότητα την κρίση
που συγκλονίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πριν από ένα χρόνο, τα διευθυντήρια της
ΕΕ μπορούσαν να παριστάνουν ότι η κρίση
αφορά την Ελλάδα, ότι το ζήτημα περιορίζεται
στις επιπτώσεις ενός Grexit και να ισχυρίζον-
ται ότι από κάτι τέτοιο ζημιωμένη θα έβγαινε η
Ελλάδα και όχι η ΕΕ.

Τώρα, οι όροι της συζήτησης έχουν αλλάξει.
Όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι διεθνείς ορ-
γανισμοί, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο
τον κόσμο, υπογραμμίζουν σε όλους τους τό-
νους ότι ένα Brexit θα ήταν καταστροφικό και

για τη Βρετανία και για την ΕΕ και για την παγ-
κόσμια οικονομία.

Ασφαλώς, ένα μέρος από αυτή την ομο-
βροντία υπηρετεί τις σκοπιμότητες μιας κινδυ-
νολογίας που έχει στόχο να πείσει τους βρε-
τανούς ψηφοφόρους να στηρίξουν την παρα-
μονή στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί
ομολογία για τις διαστάσεις που έχει πάρει η
κρίση τους από κάθε άποψη, οικονομική, πολι-
τική και ηθική.

Ξεπεσμός
Ας αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο. Είναι

έσχατος ηθικός ξεπεσμός να πανηγυρίζουν τα
χρηματιστήρια μετά από τη φασιστική δολο-
φονία της βουλευτίνας των Εργατικών Τζο
Κοξ επειδή εκτιμούν ότι αυτή η τραγωδία θα
ενισχύσει τις πιθανότητες παραμονής στην
ΕΕ. Και δεν πρόκειται για «στιγμιαίο» ατόπη-
μα. Την ίδια αντίδραση είχαν τα χρηματιστή-
ρια (και το ελληνικό) όταν η ρατσιστική συμ-
φωνία ΕΕ-Τουρκίας άρχισε να μειώνει τις ροές
προσφύγων στο Αιγαίο και να ανεβάζει τα
ναυάγια και τους πνιγμούς στο πέρασμα προς
την Ιταλία. Μακάβριο, αλλά ενδεικτικό της σή-
ψης των «ευρωπαϊκών θεσμών».

Φυσικά, δεν περιμένουμε ότι οι άρχουσες
τάξεις των αρχαιότερων ιμπεριαλισμών του
κόσμου θα επηρεαστούν από τύψεις και ηθι-
κές αναστολές. Οι εργάτες της Ευρώπης,
όμως, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Μέσα
στις γραμμές τους επικρατεί όλο και πιο πλα-
τιά η οργή για τον κυνισμό των από πάνω και
των πολιτικών που τους υπηρετούν. Στη Γαλ-
λία αυτή η οργή φαίνεται στους δρόμους –
δεν αναστενάζει στα γήπεδα αλλά στους χώ-
ρους δουλειάς και στα συλλαλητήρια. Στην Ιρ-
λανδία φάνηκε πρόσφατα στις κάλπες με τη

συρρίκνωση των κομμάτων που κυβερνούσαν
εναλλάξ συνεχώς από τότε που έγινε ανεξάρ-
τητη. Οι εκλογές στην Ισπανία αυτή την Κυρια-
κή θα επιβεβαιώσουν αυτή τη δυναμική σε μια
από τις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για μας εδώ; Πρώτα
απ’ όλα διαψεύδουν όλους τους μικρόψυχους
που μετέτρεψαν το ΟΧΙ του ελληνικού δημο-
ψηφίσματος σε ΝΑΙ επειδή τάχα δεν ήταν εφι-
κτό να συγκρουστούμε με τα μεγαθήρια της
ΕΕ. Η τωρινή κρίση επιβεβαιώνει αυτούς που
επιμέναμε ότι τα «μεγαθήρια» έχουν πήλινα
ποδάρια.

Επιβεβαιώνει επίσης την άποψη ότι είναι
εφικτό η ρήξη με την ΕΕ να είναι διεθνιστική
και όχι μια μοναχική πορεία «ανασυγκρότη-
σης» του ελληνικού καπιταλισμού. Τώρα φαί-
νεται πολύ πιο καθαρά ότι το πραγματικό νόη-
μα του κάθε Grexit ή Brexit είναι το Lexit (Left
exit), η κοινή αριστερή εργατική σύγκρουση
με τους τραπεζίτες και τις μεγάλες επιχειρή-
σεις που έχουν κάνει την Ευρώπη δικό τους
ενιαίο γήπεδο και κόλαση λιτότητας για μας.

Πριν από ένα χρόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπο-
ρούσε να βγαίνει στο πλημμυρισμένο από κό-
σμο Σύνταγμα και να παίζει το παιχνίδι ότι
μπορεί να μετατρέπει τις ελπίδες σε αυταπά-
τες. Φέτος, στην επέτειο του δημοψηφίσματος
θα είμαστε ξανά στο Σύνταγμα για να δείξου-
με ότι η δυναμική των εργατών δεν ανακόπηκε
επειδή ο Τσίπρας στέκεται δίπλα στον Ολάντ
και στον Κάμερον, αντίθετα δυναμώνει επειδή
δίπλα στο Σύνταγμα βγαίνει το Παρίσι, το Λον-
δίνο, η Μαδρίτη.

Ελάτε στις Γιορτές της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης για να χαρούμε μαζί αυτή την εξέλιξη και
να δούμε πώς θα την αξιοποιήσουμε καλύτερα
δυναμώνοντας την αντικαπιταλιστική αριστερά.

Αυτό το Σάββατο
ξεκινούν οι γιορτές 
τηςΕργατικής  
Αλληλεγγύης!
ΑΘΗΝΑ

Σάββατο 25 Ιούνη, 8μμ- Κήπος Ελλήνων
Αρχαιολόγων (Θησείο, Ερμού 134)
Ομιλητές:
Χρίστος Αργύρης, γιατρός, μέλος ΔΣ του Σωματεί-
ου Εργαζομένων Νοσοκομείου Γεννηματάς
Νίκος Γεωργίου, πρ. Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ
Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής της εφημερίδας
Εργατική Αλληλεγγύη
Μασούντ Καχάρ, επιτροπή προσφύγων Ελληνικού
Άννα Κωνσταντακάκη, δημοσιογράφος ΕΡΤ
Κώστας Παπαδάκης, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής και μελος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Θα ακολουθήσει σ   υναυλία: The Sexy Christians,
The Mighty MEzz, DJ Set by Renegade instruments
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 8 Ιούλη, 8μμ- 
Λέσχη ΑΠΘ (Roof Garden)
Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, 
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω
Φανή Γουργούρη, γραμματέας ΟΜΥΛΕ
Γιάννης Κούτρας, ΔΣ ΕΝΙΘ
Στέλιος Νικητόπουλος, δημοσιογράφος ΕΡΤ3
Πρόσφυγας από Διαβατά
Θα ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι 
με τους Απάχηδες
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Παρασκευή 1 Ιούλη, 8μμ - Λιθαρίτσια
Ομιλητές: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Musab Almawed - πρόσφυγας από τη Συρία
Εργαζόμενος από ΕΡΑ Ιωαννίνων
Θα ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι 
ΧΑΝΙΑ

Παρασκευή 1 Ιούλη, 8μμ - πλατεία Σπλάντζια
Ομιλητές: 
Αθηνά Γιαννουλάκη, πρ. σωμ. εργαζ. δήμου Χανίων 
Σοφία Θεοδωράκη, εργαζόμενη ΕΡΑ Χανίων
Φώτης Μπιχάκης, γραμματέας ΕΛΜΕ Χανίων 
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Θα ακολουθήσει γλέντι με κρητική μουσική 
ΠΑΤΡΑ

Σάββατο 2 Ιούλη, 8μμ - Έσπερος
Ομιλητές: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Άρης Καζάνης, ΔΣ Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας
Μελένια Παπαματθαίου, εργαζόμενη ΠΓΝΠ
Μουσική, φαγητό, ποτά
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σάββατο 2 Ιούλη, 8μμ- Πάρκο ΠΙΚΠΑ-Ατλαντίς
(Μαλικούτη και Μποφώρ)
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Βύρωνας Λυκιαρδόπουλος, εργαζόμενος ΠΑΓΝΗ
Οδυσσέας Καλομοίρης, δικηγόρος
Θα ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι 
με τον Ν. Σταματάκη
ΞΑΝΘΗ

Σάββατο 9 Ιούλη, 8μμ -Κεντρική πλατεία Θεατράκι
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, 
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
Μαρία Λουκοπούλου, καθηγήτρια, Ν. Ε. ΑΔΕΔΥ
Τζεμαλί Μηλιαζήμ, ΔΣ Διδασκαλικού Συλλόγου
Πρόσφυγας από Χαλκερό
Θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσική
ΒΟΛΟΣ

Παρασκευή 8 Ιούλη, 8μμ - Αρχιτεκτονική
Ομιλητές: 
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Αποστόλης Τάκος, Σωματείο Εργαζ. Λεβεντέρη 
Βασίλης Πέτσης, εργάζομενος ΕΡΑ Βόλου
Μουσική, φαγητό, ποτά

6 Ιούλη 2015. Πανηγυρισμοί στο Σύνταγμα με σύνθημα “Έξω ΕΕ ΔΝΤ, Διαγραφή του χρέους” μετά τη νίκη του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα.



Η
στυγνή δολοφονία της βου-
λευτίνας του Εργατικού Κόμ-
ματος Τζο Κοξ, την Πέμπτη

16 Ιούνη, έχει προκαλέσει σοκ και
οργή σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η Τζο Κοξ δολοφονήθηκε με σφαί-
ρες και μαχαιριές σε δρόμο του δυ-
τικού Γιορκσάιρ, από τον Τόμας
Μαιρ, κάτοικο της περιοχής. Δύο αυ-
τόπτες μάρτυρες έχουν καταθέσει
ότι τον άκουσαν να φωνάζει “Πρώτα
η Βρετανία” τη στιγμή της επίθεσης.
“Πρώτα η Βρετανία”(“Βritain first”)
είναι και το όνομα ενός εθνικιστικού
ρατσιστικού κόμματος της Βρετα-
νίας, το οποίο αρνήθηκε οποιαδήπο-
τε σχέση με τον Μαιρ και δήλωσε
ότι “δεν υποστηρίζει τέτοιες πρακτι-
κές”. Τα ΜΜΕ και το πολιτικό σύστη-
μα της Βρετανίας προσπάθησαν να
παρουσιάσουν τη δολοφονία σαν
αποτέλεσμα της πόλωσης της βρε-
τανικής κοινωνίας γύρω από το
επερχόμενο δημοψήφισμα για το
Brexit: η Κοξ ήταν υπέρ της παραμο-
νής στην ΕΕ, ενώ ο δολοφόνος της,
τονίζουν, είπε στο δικαστήριο “το
όνομά μου είναι θάνατος στους προ-
δότες, ελευθερία στη Βρετανία”.

Ακόμα και οι καμπάνιες για το Brexit
συμφωνήθηκε να διακοπούν για 2
ημέρες, σε ένδειξη σεβασμού.

Στην πραγματικότητα, τόσο η δή-
λωση του δράστη στο δικαστήριο
και το σύνθημα την ώρα της επίθε-
σης, όσο και το προφίλ του ίδιου αλ-
λά και του θύματος, δείχνουν ότι
πρόκειται για μια ρατσιστική, φασι-
στική επίθεση. Η Τζο Κοξ αγωνιζό-
ταν για τα δικαιώματα των προσφύ-
γων και των μεταναστών, έχοντας
συμμετάσχει σε καμπάνιες και μι-
λώντας υπέρ της μετανάστευσης και
της υποδοχής των προσφύγων. Είχε
στηρίξει στο κοινοβούλιο την υποδο-
χή 3 χιλιάδων ασυνόδευτων παιδιών
από τη Συρία.

Aποδεδειγμένα ναζί
Ο Τόμας Μαιρ έχει αποδεδειγμένα

σχέσεις με ακροδεξιές οργανώσεις.
Είχε επικοινωνίες με την αμερικάνικη
φασιστική οργάνωση National Allian-
ce, που ασχολείται με τα “συμφέ-
ροντα των λευκών ανά τον κόσμο”,
όπως δηλώνει η ίδια και που έχει
σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή. Στο όνο-
μά του έχουν εκδοθεί αποδείξεις πα-
ραγγελιών από το βιβλιοπωλείο της

οργάνωσης για εγχειρίδια περί
εκρηκτικών και όπλων, καθώς και
την εικονογραφημένη παμφλέτα του
Χίτλερ “Ο Αγών μου” που δινόταν σε
κάθε νέο μέλος του ναζιστικού κόμ-
ματος. Είναι επίσης από τους παλιό-
τερους συνδρομητές του περιοδι-
κού South African Patriot, που εκδί-
δει μια εθνικιστική οργάνωση που
στηρίζει το Απαρτχάιντ και εναντιώ-
νεται στο Ισλάμ και τις πολυπολιτι-
σμικές κοινωνίες.

Ενώ είναι φανερό ότι πρόκειται
για μια φασιστική δολοφονία, το σύ-
στημα που θεριεύει το ρατσισμό και
το φασισμό χύνει κροκοδείλια δά-
κρυα για την Τζο Κοξ, αναδεικνύον-
τας ως αίτια είτε το δημοψήφισμα,
είτε το προφίλ του δράστη σαν ψυχι-
κά ασθενή, προκειμένου να κρύψει
κάτω από το χαλί το γεγονός ότι το
όπλο του το γέμισε η ρατσιστική ρη-
τορική με την οποία κατακλύζεται η
Βρετανία και ολόκληρη η Ευρώπη
από τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα
και τα ΜΜΕ. Η ρατσιστική φυλλάδα
Daily Mail αμέσως μετά τα “δά-

κρυα”, υπενθυμίζει σήμερα ότι “το
σύστημα Υγείας καταρρέει από την
αύξηση της μετανάστευσης”. 

Το Σάββατο, το κονβόι 200 αυτοκι-
νήτων που πήγαινε είδη ανάγκης
στους πρόσφυγες του Καλαί, εμπο-
δίστηκε από τις αρχές να περάσει τα
σύνορα. Ήταν μια πρωτοβουλία που
οργανώθηκε από το αντιρατσιστικό
και το αντιπολεμικό κίνημα (Stand
Up to Racism, Stop the War) μετά
από μεγάλη καμπάνια σε όλη τη χώ-
ρα και τη στήριξη ενός ολόκληρου
κόσμου που εναντιώνεται στο ρατσι-
σμό και θέλει σύνορα ανοιχτά. Οι
συμμετέχοντες καταγγέλουν το γε-
γονός, λέγοντας ότι αν ήταν τουρί-
στες στα πούλμαν, προφανώς και θα
περνούσαν. Μετά το μπλοκάρισμα
τους από τις αρχές στα αγγλογαλλι-
κά σύνορα στο Ντόβερ, επέστρεψαν
ομαδικά στο Λονδίνο όπου διαδήλω-
σαν έξω από τη γαλλική πρεσβεία. Η
αντιμετώπιση που δέχτηκαν είναι εν-
δεικτική του πολέμου που μαίνεται
μέσα στην ίδια την ΕΕ ενάντια στους
πρόσφυγες και τους αλληλέγγυους.

Ακόμη και στο πεδίο του δημοψη-
φίσματος βέβαια, δεξιοί υπέρμαχοι
της παραμονής και δεξιοί υπέρμαχοι
της εξόδου, δε χάνουν την ευκαιρία
να χρησιμοποιήσουν ρατσιστικά επι-
χειρήματα. Από τη μία μεριά οι
ακροδεξιοί υπέρ της εξόδου υπο-
στηρίζουν ότι έτσι θα εξασφαλιστεί
το οριστικό κλείσιμο των συνόρων,
από την άλλη η ίδια η κυβέρνηση
Κάμερον ξεκαθαρίζει στην επιχειρη-
ματολογία της ότι η Βρετανία έχει
ειδικό καθεστώς ελέγχου των συνό-
ρων και της μετανάστευσης, το
οποίο μάλιστα θα αυστηροποιηθεί
αν η Βρετανία παραμείνει στην ΕΕ.

Αυτό που αναδεικνύει η δολοφονία
της Τζο Κοξ είναι η αναγκαιότητα να
τσακιστεί η φασιστική απειλή σε όλη
την Ευρώπη. Ο σύζυγος της βουλευτί-
νας ζήτησε να “πολεμήσουμε ενάντια
στο μίσος που τη σκότωσε”, κι αυτό
δεν είναι άλλο από το ρατσιστικό μί-
σος, που ένα ολόκληρο σύστημα καλ-
λιεργεί και οπλίζει το χέρι των νεοναζί.

A.Φ.

Τ
η φριχτή ομοφοβική επίθεση σε gay bar
στο Ορλάντο της Φλόριντα ακολούθησε
η προσπάθεια να στοχοποιηθεί για ακόμη

μια φορά το Ισλάμ ως ο “σκοταδισμός που
απειλεί τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο” και η
απόκρυψη της πραγματικής αιτίας της επίθε-
σης, της ομοφοβίας. Η εκ του ασφαλούς στή-
ριξη της Χίλαρι στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, η
κοντόφθαλμη καταδίκη της οπλοφορίας από
τον Ομπάμα, το απροκάλυπτο ισλαμοφοβικό
μένος του Τραμπ, ήρθαν σε ευθεία αντίθεση με
τη συμπαράσταση που έδειξε στα θύματα και
στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα γενικότερα ο κόσμος
από δεκάδες πόλεις σε όλον τον πλανήτη.

Από το ίδιο το Ορλάντο, τη Νέα Υόρκη, το Σαν
Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες μέχρι το Λονδίνο,
το Μπέρμινχαμ, την Αθήνα, το Ηράκλειο, το Σίδ-
νεϋ και δεκάδες άλλες πόλεις, χιλιάδες άνθρω-
ποι διαδήλωσαν για τα θύματα της επίθεσης.
Στο Stonewall Inn, το ιστορικό μπαρ της Νέας
Υόρκης από το οποίο ξεκίνησε η εξέγερση του
'69 που αποτελεί την αρχή του σύχρονου ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κινήματος, έγινε μια άτυπη πρώτη συγκέν-

τρωση λίγες ώρες μετά τη σφαγή, ενώ την επό-
μενη μέρα μαζεύτηκαν χιλιάδες και προχώρη-
σαν σε αυθόρμητη διαδήλωση.

Το κλίμα που επικράτησε στις συγκεντρώ-
σεις και τις διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο κά-
θε άλλο παρά ισλαμοφοβικό ήταν. Αντιθέτως,
ήταν οργισμένο και διεκδικητικό. Έδωσε την
αφορμή στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, και σε όλο
το κομμάτι κόσμου που αγωνίζεται στο πλάι
της, να διαμαρτυρηθεί ενάντια στο γεγονός
ότι οι ομοφοβικές επιθέσεις γίνονται κάθε μέ-
ρα, όχι από “φανατικά πιστούς” ή “τρελούς”,
αλλά σαν παράγωγο ενός συστήματος που
καλλιεργεί συνειδητά τις διακρίσεις, την κατα-
πίεση την ομοφοβική/τρανσφοβική ρητορική
και, κατά συνέπεια, το δολοφονικό μίσος.

Δεκάδες ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις έβγαλαν ανα-
κοινώσεις στήριξης στα θύματα, ενώ παράλληλα
τόνιζαν αφ ενός την αναγκαιότητα να αναγνωρι-
στεί το έγκλημα σαν αυτό που είναι, μια ομοφο-
βική επίθεση με βαθιές ρίζες στο σύστημα, αφε-
τέρου την κρισιμότητα του να μην ενδώσει ο ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κόσμος στις προσπάθειες διάσπασης των
καταπιεσμένων, στρέφοντας τους ομοφυλόφι-
λους/ες και τα τρανς άτομα ενάντια σε μουσουλ-
μάνους πρόσφυγες και μετανάστες. 

Αντίστοιχα, μουσουλμανικές οργανώσεις
ενάντια στην ομοφοβία εξέφρασαν τη συμπα-
ράστασή τους στα θύματα, τονίζοντας ότι οι
αγώνες των καταπιεσμένων είναι κοινοί. Στο
Λονδίνο, έγινε συνάντηση της συμμαχίας
LGBT+ Against Islamophobia, όπου συγκεν-

τρώθηκαν ακτιβιστές και ακτιβίστριες του ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ και του αντιρατσιστικού κινήματος, και
μουσουλμάνοι/ες. Τόνισαν την ανάγκη να αντι-
μετωπιστεί άμεσα κάθε προσπάθεια αναμό-
χλευσης του ρατσισμού με αφορμή την επίθεση
στο Ορλάντο, αλλά και την ανάγκη να αναδειχ-
θεί η διπλή καταπίεση που υφίστανται τα ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ άτομα που ανήκουν στο Ισλάμ, δηλαδή την
ομοφοβία και την ισλαμοφοβία ταυτόχρονα.

Τα αντιδραστικά κομμάτια των ΗΠΑ όχι μόνο
δεν κατάφεραν να κάνουν εργαλείο τους την
επίθεση για να βγάλουν ακόμη περισσότερο
ισλαμοφοβικό λόγο, αλλά τους γύρισε μπού-
μερανγκ η προσπάθεια αυτή: για παράδειγμα
ο Τραμπ έφτασε το χαμηλότερο ποσοστό δη-
μοτικότητας από τότε που κατέβηκε υποψή-
φιος, την αμέσως επόμενη μέρα που δήλωσε
ότι η είσοδος στους μουσουλμάνους στις ΗΠΑ
θα έπρεπε να απαγορευθεί.

Όσο για την επίθεση, όχι μόνο δεν κατάφε-
ρε να σπείρει το φόβο στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότη-
τα, αλλά την έβγαλε στους δρόμους, μαζί με
όλη την εργατική τάξη, στην πάλη για ένα σύ-
στημα χωρίς καταπίεση και σεξισμό.

Νο 1228, 22 Ιούνη 2016 Τσακίστε τους Νεοναζίσελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Φασιστική 
η δολοφονία
της Τζο Κοξ

στη Βρετανία

Κύμα οργής για 
το ομοφοβικό έγκλημα

Βρετανοί αντιφασίστες
στη διαδήλωση “Αθήνα
πόλη αντιφασιστική” 
στις 19/01/13
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Μ
εγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
οργανώνεται έξω από το Εφετείο Αθη-
νών για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

στις 27 Ιούνη, στις 8.30πμ. Το συλλαλητήριο
θα γίνει κατά τη διάρκεια της πρώτης συνε-
δρίασης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Εφετείου Αθηνών, μετά τη μεγάλη
νίκη της μεταφοράς της δίκης εκεί, από την ει-
δικά διαμορφωμένη αίθουσα των γυναικείων
φυλακών Κορυδαλλού στην οποία γίνονταν οι
συνεδριάσεις μέχρι τώρα. Έχουν οριστεί εν-
νέα δικάσιμες μέχρι το κλείσιμο των δικαστη-
ρίων τον Αύγουστο, οι οποίες θα διεξαχθούν
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου: 27
και 30 Ιούνη, 4, 8, 11, 14, 15, 21 και 25 Ιούλη. 

Ωστόσο δε λείπουν τα πισωγυρίσματα της
κυβέρνησης, συνέχεια της κωλυσιεργίας 14
ολόκληρων μηνών στον ορισμό της αίθουσας
και ενδεικτικά της απροθυμίας της να διευκο-
λύνει πραγματικά τη διεξαγωγή της δίκης:
έχουν οριστεί τρεις δικάσιμες πίσω στον Κορυ-
δαλλό (24/6, 28/6 και 19/7). Παράλληλα, η ανα-
κοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη
μεταφορά της δίκης αναφέρει: “Σε περίπτωση
δυσχερειών με πράξη του ίδιου του Προέδρου
η εκδίκαση θα μπορεί να μεταφέρεται σε άλλη
κατάλληλη αίθουσα, όπως αυτή των φυλακών
Κορυδαλλού”, σχεδόν σαν απειλή σε έναν κό-
σμο που τόσο καιρό τώρα απαιτεί τη μεταφορά
στο Εφετείο και εννοώντας ότι η αίθουσα του
Κορυδαλλού μπορεί να “διευκολύνει”, τη στιγ-
μή που η ακαταλληλότητά της έχει καταγγελ-
θεί από πολλούς ανθρώπους του κινήματος,
πολιτικά πρόσωπα, δικηγόρους, μάρτυρες και
δημοσιογράφους της δίκης.

Μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες
έχει δοθεί μια τεράστια μάχη για να γίνει αυτή
η μεταφορά. Η κυβέρνηση την καθυστερούσε
με κάθε δυνατή δικαιολογία, από την κράτηση
των κατηγορούμενων στην αρχή της διαδικα-
σίας (πλέον έχουν απελευθερωθεί όλοι) μέχρι
το ότι πρόκειται για “ανεπίτρεπτη ανάμειξη
του Υπουργείου στο έργο της Δικαιοσύνης”.
Ακόμη και όταν δεσμεύτηκε ότι θα κάνει την
αλλαγή το Σεπτέμβριο του 2015, η αίθουσα
δόθηκε σε άλλη μεγάλη δίκη, χωρίς καν να
ενημερωθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου. 

Το αντιφασιστικό κίνημα έχει βάλει την πίε-
ση για αλλαγή της αίθουσας και επιτάχυνση
της διαδικασίας με τη συνεχή παρουσία του
στην ίδια τη δίκη, αλλά και σε όλα τα αντιρα-
τσιστικά και αντιφασιστικά συλλαλητήρια. Έχει
δώσει το “παρών” έξω από την αίθουσα του
Κορυδαλλού σε δεκάδες δικάσιμους, όπως
επίσης και στις διαδηλώσεις για την επέτειο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και στα
αντιρατσιστικά συλλαλητήρια στην Αθήνα, τον
Πειραιά και αλλού, δείχνοντας ότι κάνει τη
σύνδεση μεταξύ των ρατσιστικών πολιτικών
της κυβέρνησης και της ασυλίας που απολαμ-
βάνουν οι υπόδικοι χρυσαυγίτες. 

Την πίεση αυτή του κινήματος έχουν εκφρά-
σει δεκάδες άνθρωποι καταγγέλοντας ότι η αί-
θουσα είναι ακατάλληλη για δημοσιογραφική
κάλυψη, επικίνδυνη για τα θύματα της Χρυσής
Αυγής, τους μάρτυρες και το κοινό που αναγ-

κάζονται να μοιράζονται τους ίδιους χώρους
με τους χρυσαυγίτες και τους συνηγόρους
τους, μακριά από το κέντρο της Αθήνας και
μέσα σε φυλακές, αποτρέποντας πολύ κόσμο
από το να παρακολουθεί συστηματικά τη δίκη
και να διαδηλώνει απ' έξω, επικίνδυνη για τους
μαθητές του Κορυδαλλού που αναγκάζονται
να πηγαίνουν στο σχολείο περνώντας ανάμε-
σα από φασίστες. Αποκορύφωμα αυτής της
κατακραυγής ήταν η έκκληση της Μάγδας
Φύσσα προς τον Τσίπρα για αλλαγή της αίθου-
σας και επιτάχυνση της δίκης.

Νίκες

Πέρα από τη νίκη αυτή, το αντιφασιστικό κί-
νημα έχει πετύχει και μια σειρά άλλες σε σχέ-
ση με τη δίκη των φασιστών, με πιο σημαντική
την ίδια τη διεξαγωγή της. Η δίωξη των χρυ-
σαυγιτών ξεκίνησε κάτω από την απειλή αντι-
φασιστικής εξέγερσης και με την αντιφασιστι-
κή απεργία μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. Η έναρξη της δίκης συνοδεύτηκε επί-
σης με αντιφασιστική απεργία και κάτω από τη
συστηματική πίεση του κινήματος όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα για να ξεκινήσει πριν αρχί-

σουν να αποφυλακίζονται οι υπόδικοι. 

Παράλληλα έχει κερδηθεί η παράσταση της
Πολιτικής Αγωγής για την υπόθεση της εγκλη-
ματικής οργάνωσης, η ανάδειξη, μέσα από την
ακροαματική διαδικασία, του ρόλου της αστυ-
νομίας και του κράτους στις εγκληματικές αυ-
τές υποθέσεις (κάτι που αρχικά η Έδρα αρνιό-
ταν να κάνει) και η υποχρεωτική παρουσία του
τάγματος εφόδου της Νίκαιας στο εδώλιο. Με
τα λόγια του Κ. Παπαδάκη, δικηγόρου της Πο-
λιτικής Αγωγής για την υπόθεση της επίθεσης
στους Αιγύπτιους ψαράδες: “Η πολιτική αγω-
γή δεν είναι μόνο οι συνήγοροι, είναι όλο το κί-
νημα, όλοι αυτοί που κάθε πρωί είναι στο Κο-
ρυδαλλό με τα πανό και τις σημαίες, αυτοί που
παρακολουθούν, αυτοί που βγάζουν προς τα
έξω το περιεχόμενό της, ο κόσμος της αριστε-
ράς που δεν ακούει τα κόμματά του.”

Η δημοσιότητα και η βαρύτητα της δίκης,
κάτι που οι χρυσαυγίτες πολεμούν ανοιχτά με
τις κωλυσιεργίες και τη μέχρι τώρα κραυγαλέα
απουσία τους (ενώ στην αρχή διατυμπάνιζαν
ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί γρήγορα και
ανοιχτά για να “καταρρεύσει η σκευωρία”), εί-
ναι κάτι που το κίνημα πετυχαίνει με τη διαρκή

παρουσία του έξω από τη δικαστική αίθουσα
και στα αντιφασιστικά συλλαλητήρια. Οι παρα-
πάνω νίκες το δείχνουν κι αυτό πρέπει να είναι
κτήμα κάθε αντιφασίστριας και αντιφασίστα.

Μαζική παρουσία

Με τη μαζική του παρουσία στις 27 Ιούνη και
στις επόμενες δικάσιμους το αντιφασιστικό κί-
νημα θα διασφαλίσει ότι η απόφαση για τη με-
ταφορά της δίκης, την επιτάχυνσή της και την
παρουσία των κατηγορούμενων θα υλοποιηθεί
στο ακέραιο και δε θα δώσει κανένα περιθώ-
ριο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να συνεχίσει
τα “ναι μεν αλλά” με τα οποία συνοδεύτηκε η
ανακοίνωση. Θα ξεμπροστιάσει την κυβέρνηση
για την πολιτική επιλογή της να μη διευκολύνει
τη δίκη, μια και η απόφαση δείχνει ότι η εξήγη-
ση που έδιναν όλοι οι αρμόδιοι ότι δεν υπήρχε
άλλη διαθέσιμη αίθουσα που να καλύψει τις
ανάγκες της διαδικασίας ήταν απλά δικαιολο-
γίες. Θα διεκδικήσει την ισόβια καταδίκη όλων
των νεοναζί και το τσάκισμα του φασισμού.

Μια σειρά από οργανώσεις έχουν ήδη πάρει
απόφαση να στηρίξουν το συλλαλητήριο στο
Εφετείο (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΚΕΕΡΦΑ, Συντονισμός
για το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό, ΣΥΡΙΖΑ
Εξαρχείων, Πακιστανική Κοινότητα). Την κινη-
τοποίηση επίσης στηρίζουν με ανακοινώσεις
τους η ΠΕΝΕΝ, η ΠΟΣΠΕΡΤ και η ΑΔΕΔΥ ενώ
καλεί και ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος
Κασιμάτης. Η ΚΕΕΡΦΑ θα οργανώσει συλλα-
λητήρια για όλες τις δικάσιμους που έχουν
ανακοινωθεί με πρόγραμμα εξορμήσεων για
το επόμενο διάστημα, ενώ η ομάδα LGBTQ+
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα απευθύνει κάλεσμα και σε άλ-
λες LGBTQ+ οργανώσεις να στηρίξουν τα
συλλαλητήρια αυτά.

Αφροδίτη Φράγκου

Όλοι στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
στο Εφετείο Αθηνών στις 27 Ιούνη

Αναβάλλεται, λόγω της
αποχής των δικηγόρων, η
δίκη του Σεραφείμ Ρίζου,
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Χανίων,
μέλος της ΚΕΕΡΦΑ και δη-
μοτικού συμβούλου με την
“Ανταρσία στα Χανιά”, για
τις 31 Γενάρη 2017. Ο Σε-

ραφείμ Ρίζος διώκεται με
χρυσαυγίτικη μήνυση του
Στυλιανού Βολουδάκη.

Για τις 23 Ιούνη αναβάλ-
λεται η απολογία της Κατε-
ρίνας Πατρικίου, μέλος του
ΣΕΚ και πρώην δημοτικής
συμβούλου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην Πετρούπολη. Η Κατε-

ρίνα Πατρικίου διώκεται με-
τά από μήνυση του υποψή-
φιου βουλευτή της Χρυσής
Αυγής, Αθανάσιου Κουρά-
κου. Την ίδια μέρα, θα γίνει
συγκέντρωση συμπαράστα-
σης στο κτίριο 9 της Ευελπί-
δων, στη 1μμ. Στη συγκέν-
τρωση καλεί και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. 

STOP στις χρυσαυγίτικες μηνύσεις

Από παλιότερη συγκέντρωση στο σημείο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Στο κέντρο της φωτό, οι γονείς του δολοφονημένου από τους φασίστες Σεχζάτ Λουκμάν
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Ανοιχτή Εκδήλωση -Συγκέντρωση την Παρα-
σκευή 8 Ιούλη στις 7.30μμ στην πλατεία Δημαρ-
χείου μαζί με ζωντανή μουσική, με κεντρικό σύν-
θημα “Περιστέρι-πόλη ανοιχτή, καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες”, διοργανώνει η τοπική ΚΕΕΡΦΑ. 

Την Τρίτη 28 Ιούνη στις 7μμ στο Στέκι της Αριστε-
ρής Κίνησης, θα γίνει ανοιχτή σύσκεψη με σωμα-
τεία, συλλογικότητες, κοινότητες μεταναστών, δη-
μοτικές κινήσεις, για τη διοργάνωση της εκδήλω-
σης. Επίσης θα οργανωθούν πικετοφορίες στις γει-
τονιές των Δυτικών και παράσταση διαμαρτυρίας
στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου. 

Φιλέτα
«Για τα αρπακτικά της αγοράς υπάρχουν “φι-

λέτα” έτοιμα από το ΤΑΙΠΕΔ, όπως στο Ελληνι-
κό, για τους ξεριζωμένους μόνο κυνηγητό», ανα-
φέρει το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ που έχει αρχίσει
να μοιράζεται στις γειτονιές των Δυτικών. «Προ-
τάσσουμε την συλλογική ταξική αλληλεγγύη
απέναντι στις λογικές της φιλανθρωπίας και της
διαχείρισης από ιδιώτες αυτού που ονομάστηκε
“προσφυγικό ζήτημα”. 

Αντιτασσόμαστε στις ρητορικές μίσους και στις
εκφράσεις τους από τους μόνιμους υποστηρικτές
του συστήματος, τις φασιστικές οργανώσεις και
τα παρακλάδια τους. Θέλουμε οι πόλεις και οι γει-
τονιές μας να είναι πόλος ενσωμάτωσης των προ-
σφυγόπουλων και των οικογενειών τους.  Σε αυτή
την κατεύθυνση υπάρχουν πόροι για να ικανοποι-
ηθούν οι ανάγκες των προσφύγων και των κοινω-
νιών μας. Μεγάλοι δημόσιοι χώροι όπως το Εκθε-
σιακό Κέντρο Περιστερίου παραχωρούνται αβλεπί
και με ελεύθερη εκμετάλλευση σε ιδιώτες αντί να
χρησιμοποιούνται σαν στέγη από τους κυνηγημέ-
νους του πολέμου». 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Στο πλαίσιο της παρέμβασής της στους
πρόσφυγες, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργανώνει επι-
σκέψεις σε στρατόπεδα προσφύγων. Το
Σάββατοκύριακο 18-19 Ιούνη πολυμελή συ-
νεργεία έκαναν περιοδείες στο Λαύριο,
στον Ελαιώνα και στον Σκαραμαγκά. 

Στο Λαύριο επισκεφτήκαμε τρεις χώρους,
δυο μέσα στην πόλη και έναν σε περιοχή κα-
τασκηνώσεων. Οι πρόσφυγες (Σύριοι και Αφ-
γανοί) στριμώχνονται για να χωρέσουν
στους κοιτώνες, τουαλέτες και ντους είναι
λίγα και σε κακή κατάσταση. Η ιατρική περί-
θαλψη είναι υποτυπώδης (ένας γενικός για-
τρός κάποιες ώρες της μέρας) και το Κέντρο
Υγείας Λαυρίου διαλυμένο σαν δομή υγείας.
Για εγγραφή των παιδιών στο σχολείο ούτε
λόγος, οι ίδιοι οι πρόσφυγες οργανώνουν
μαθήματα, όπου η Νέρμιτ από τη Συρία τους
διδάσκει τα βασικά Αγγλικά! Οι Αφγανοί πρό-
σφυγες έχουν παγιδευτεί, καθώς οι μηνιαίες

άδειες παραμονής τους έχουν λήξει και ζουν
σε καθεστώς ημι-παρανομίας.

Μοιράσαμε προκηρύξεις σε Αραβικά,
Φαρσί και Αγγλικά και εξηγήσαμε ότι υπο-
στηρίζουμε να ανοίξουν τα σύνορα και μέ-
χρι τότε, να ανοίξουν οι πόλεις μας και να
έρθουν να ζήσουν μαζί μας με ίσα δικαιώ-
ματα. Ο θυμός για τη συμφωνία Ε.Ε. –
Τουρκίας – Ελλάδας ξεχείλιζε και η συζήτη-
ση άνοιγε στα πολιτικά ερωτήματα: «Μπο-
ρείτε να πετύχετε να ανοίξουν τα σύνορα;»,
«Είναι εφικτό να ρθούμε να ζήσουμε στην
Αθήνα;», «Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε;»

Στον Ελαιώνα η κατάσταση είναι τραγική.
Δυο βήματα από το κέντρο της Αθήνας άν-
θρωποι ζουν σε κοντέινερ και σκηνές μέσα
στη ζέστη και τη σκόνη. Σύριοι, Κούρδοι και

Αφγανοί είναι οργισμένοι με τη στάση της Ελ-
ληνικής κυβέρνησης και ζητούν δικαιώματα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στον Σκαραμαγ-
κά, όπου εκατοντάδες διαμένουν σε κοντέι-
νερ στον ήλιο στη μέση του πουθενά, βιώ-
νουν κάθε είδους απαγορεύσεις (π.χ. στο
να έχουν ένα ψυγείο), το δε πολυδιαφημι-
σμένο φαγητό των κέτεριγκ είναι άθλιο και
λιγοστό.

Χρειάζονται συγκεκριμένα βήματα και
πολιτικές απαντήσεις που να αξιοποιήσουν
τη διάθεση της κοινωνίας σε έμπρακτη
βοήθεια, ώστε τα προσφυγόπουλα να γρα-
φτούν στα σχολεία, να έχουν περίθαλψη,
να ανοίξουν οι πόλεις. 

Δήμητρα Κυρίλλου

Eπισκέψεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Σ
ύσκεψη για τη συνέχιση της καμπά-
νιας “Αθήνα ανοιχτή πόλη στους πρό-
σφυγες” και τα επόμενα βήματα (μετά

την κινητοποίηση που πραγματοποίησαν
σωματεία, καταλήψεις στέγης προσφύγων,
δημοτικές κινήσεις στο δημαρχείο της Αθή-
νας στις 9 Ιούνη) καλούσε η ΚΕΕΡΦΑ στο
5ο Λύκειο Αθηνών στην οδό Πρασσά, την
Τρίτη 21/6 την ώρα που η Εργατική Αλλη-

λεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο. 

“Παλεύουμε για να ανοίξουν χώροι φιλο-
ξενίας εντός του ιστού της πόλης, όπως τα
κλειστά ξενοδοχεία Λα Μιράζ, Άθενς Ιμπέ-
ριαλ, Εσπέρια, να εγγραφούν τα προσφυ-
γόπουλα στα σχολεία, να σταματήσει η
αθλιότητα της σίτισης μέσα στον Ελαιώνα,
να ανοίξει ξανά το Γενικό Νοσοκομείο Πα-
τησίων και να γίνουν προσλήψεις προσωπι-
κού στο Δήμο Αθήνας”, αναφέρει το κάλε-
σμα της ΚΕΕΡΦΑ.

Ήδη αποφάσεις για την εγγραφή των
προσφυγόπουλων στα δημόσια σχολεία
έχουν πάρει οι Σύλλογοι “Αθηνά”, “Αριστο-
τέλης”, Α' Αθήνας, Παρθενώνας, Β' ΕΛΜΕ,
Γ’ ΕΛΜΕ,  Ε' ΕΛΜΕ. Την περασμένη Παρα-
σκευή 17/6 δεκάδες προσφυγόπουλα γρά-
φτηκαν στα δημόσια σχολεία του κέντρου
της Αθήνας, με πρωτοβουλία δασκάλων και
καθηγητών από τους Συλλόγους Π.Ε. και
τις ΕΛΜΕ, οι οποίες και θα συνεχιστούν μέ-
χρι τις αρχές Σεπτέμβρη.   

Με σύνθημα «Πρόσφυγες Καλοδεχούμενοι» γίνεται φέτος
το 19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας, στις 1, 2, 3 Ιουλίου
στην Πανεπιστημιούπολη στα  Ιλίσια. 

«Φέτος το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε μια
συγκυρία όπου το προσφυγικό ζήτημα βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή της επικαιρότητας», αναφέρει το κάλεσμα του Συντο-
νιστικού Μεταναστευτικών και Αντιρατσιστικών Οργανώσεων. 

«Η διόγκωση του προσφυγικού κύματος, το κλείσιμο των συ-
νόρων, η συμφωνία της ντροπής ΕΕ-Τουρκίας, η ουσιαστική
κατάργηση του ασύλου, οι απελάσεις, τα κέντρα κράτησης, οι
απαράδεκτες συνθήκες “φιλοξενίας” των προσφύγων και τα
απομονωμένα στρατόπεδα αποτελούν τις βασικές ψηφίδες
της κατάστασης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Απέναντι στην
αντιπροσφυγική πολιτική κυβέρνησης-Ε.Ε., αντιτάσσουμε τη
βούλησή μας να ζήσουμε μαζί με τους πρόσφυγες, να κατοι-
κήσουμε στις ίδιες γειτονιές, να πάνε τα παιδιά μας στα ίδια
σχολεία. Να αγωνιστούμε όλοι και όλες για τα κοινά αιτήματα
της αξιοπρέπειας ενάντια στο ρατσισμό, τη φτώχεια και τη
μνημονιακή λεηλασία». Όπως κάθε χρόνο το πρόγραμμα του
τριημέρου θα περιλαμβάνει συναυλίες, συζητήσεις, θεατρικά
δρώμενα, εκθέσεις, παιδότοπο, πολυεθνικές κουζίνες. 

Αφιερωμένα στους πρόσφυγες θα είναι τα αντιρατσιστικά
φεστιβάλ που γίνονται σε πολλές πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη το
19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ γίνεται στις 1-3 Ιούλη, στο
πρώην Στρ. Παύλου Μελά. Το 10ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ
Βόλου γίνεται στις 24 και 25 Ιούνη στην Παραλία Βόλου στο
Ηρώο. Το 11ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χανίων γίνεται στις 25-
26/6, στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών. 

Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ
Βήμα στους φασίστες έδωσε ανοιχτά και ξεδιάντροπα η δήμαρχος Κα-

βάλας Δήμητρα Τσανάκα στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που συγκάλε-
σε τη Δευτέρα 13/6, αμέσως μετά την απόφαση του υπουργείου Άμυνας
για μετεγκατάσταση των προσφύγων από το Χαλκερό στο στρατόπεδο
Ασημακοπούλου και μέσα στον αστικό ιστό. Στο δημαρχείο έκαναν την
εμφάνισή τους με την προβιά των “αγανακτισμένων πολιτών” 6-7 μέλη
της φασιστικής συμμορίας “Πατριωτική Κίνηση Καβάλας” (παρακλάδι της
Χρυσής Αυγής). 

«Το τσόφλι της υποκρισίας έσπασε και βγήκε από μέσα του το “αυγό
του φιδιού”», αναφέρει καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης. «Ενδεικτικό του
κλίματος ήταν επίσης ότι, παρά την παρουσία δεκάδων αλληλέγγυων, το
προεδρείο όχι απλά μας αρνήθηκε το λόγο, αλλά ανέχθηκε και την επίθε-
ση του τραμπούκου δημοτικού συμβούλου Βαγγέλη Παπά σε μέλος της
ΚΕΕΡΦΑ. Η δημοτική αρχή της Καβάλας, με την στάση της αυτή, ενθαρ-
ρύνει τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής να αναλάβουν δράση, όπως
κάνανε στη Χίο (στις 31/3) σε αγαστή συνεργασία με το δήμαρχο της πό-
λης Μπουρνού και την αστυνομία και στον Πειραιά (στις 8/4) με την πλήρη
κάλυψη της ΕΛΑΣ του Τόσκα...Νερό στο μύλο των φασιστών ρίχνει και με
την τελευταία επιστολή του στα συναρμόδια υπουργεία ο Περιφερειάρχης
Αν. Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης, που αναφέρει ότι οι πρό-
σφυγες χαλάνε την “εικόνα” της πόλης και “πλήττουν τον τουρισμό». 

«Καλούμε τα συνδικάτα, το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, το αντιφα-
σιστικό κίνημα και τις αριστερές οργανώσεις της πόλης να πάρουν πρωτοβου-
λίες και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο στις γουρουνοκεφαλές των Κασι-
διάρηδων να σηκώσουν κεφάλι στην προσφυγούπολη της Καβάλας. Καλούμε σε
μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης στους Σύριους αγωνιστές που δικάζονται
στις 23 Ιούνη στα δικαστήρια της Καβάλας με αυθαίρετες και αστήριχτες κατη-
γορίες της Αστυνομίας» καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης.

ΞΑΝΘΗ

Στη συνεδρίαση της 28 Ιούνη το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Μαρουσιού θα συζητήσει σαν θέμα ημε-
ρήσιας διάταξης τη διάθεση κτιρίων που ανήκουν
στο Δήμο για τη φιλοξενία προσφύγων, με τις
απαραίτητες προσλήψεις. 

Το θέμα μπήκε με πρωτοβουλία του δημοτικού
σχήματος “Εκτός των τειχών”. Η ΚΕΕΡΦΑ στηρίζει
την πρωτοβουλία αυτή και καλεί όλο τον κόσμο
του Μαρουσιού να παραβρίσκεται την Τρίτη 28/6
στις 7μμ στο Δημαρχείο για να διεκδικήσουμε να
παρθεί αυτή η απόφαση. 

Γιάννης Ζήβας, ΚΕΕΡΦΑ Μαρουσιού

ΜΑΡΟΥΣΙ

Σε όλα τα σχολεία 
σε κάθε γειτονιά

Εγγραφή προσφυγόπουλων στο 35ο δημοτικό Αθήνας
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Επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης που έγινε την
Τρίτη 14/6 στο στρατόπεδο προσφύγων
στα Διαβατά.  

“Μας άκουσαν και τους ακούσαμε με
ιδιαίτερη προσοχή”, αναφέρει μεταξύ
άλλων ο δημοσιογράφος, Παύλος Νε-
ράντζης, ομιλητής στην εκδηλωση, σε
άρθρο του την επόμενη μέρα στο TVXS.
“Μιλήσαμε για την ουσία των πραγμά-
των: γιατί οι πρόσφυγες βρίσκονται ακό-
μη εκεί χωρίς πολλοί απ’ αυτούς να
έχουν υποβάλει μετά από τόσους μήνες
αίτηση παροχής ασύλου. Γιατί οι εστίες
πολέμου πολλαπλασιάζονται. Ποιο είναι
σήμερα το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που «ξεχνά» την αρχή της αλ-
ληλεγγύης και παραπαίει υπό την πίεση
νεοφιλελεύθερων πολιτικών και ακροδε-
ξιών ξενόφοβων κινημάτων. Τι σημαίνει
αλληλεγγύη ανάμεσα σε εργαζόμενους,
άνεργους και πρόσφυγες. Τι μπορούν να
κάνουν από εδώ και πέρα πρακτικά οι δι-
καιούχοι διεθνούς προστασίας, δίνοντάς
τους νομικές συμβουλές... 

Το φως της μέρας άρχισε να πέφτει
όταν γυναίκες μέσα στον καταυλισμό
άναψαν φωτιές διπλά σε σκηνές. Κάποιες
μαγείρευαν κι άλλες έπλεναν ρούχα. Άν-
δρες τριγυρνούσαν πάνω κάτω, κι άλλοι
περίμεναν σε ουρές. Από την είσοδο του
καταυλισμού απαγορεύεται η είσοδος σε
μη πρόσφυγες χωρίς άδεια του ΥΠΕΘΑ,
αλλά από την πίσω πλευρά μπορεί να
μπει (ή και να βγει) κανείς ελεύθερα μια
και τα συρματοπλέγματα έχουν πέσει.
Και να φανταστεί κανείς ότι τα Διαβατά
θεωρούνται «πεντάστερο ξενοδοχείο»
γιατί οι συνθήκες διαβίωσης είναι καλύτε-
ρες σε σχέση με άλλους καταυλισμούς”.

“Από τον Απρίλιο είχαμε καταγγελίες
από πρόσφυγες στα Διαβατά ότι δέχον-
ται πιέσεις από την αστυνομία”, μας είπε
ο Κώστας Τορπουζίδης, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. “Αποφασί-
σαμε να στήσουμε μία εκδήλωση στο
στρατόπεδο. Βάλαμε λεωφορείο από τη
Θεσσαλονίκη και παρά το γεγονός ότι

μας είχαν απαγορεύσει να την κάνουμε
μέσα, στήσαμε καρέκλες, πανό και τρα-
πέζια και την κάναμε απ' έξω. Μαζί με
τους πρόσφυγες που ήρθαν μαζεύτηκαν
περίπου 100 άτομα. Ο Παύλος Νεράν-
τζης, μίλησε κυρίως για τις αιτίες της
προσφυγιάς, ο Θανάσης Αγαπητός από
το Συντονισμό για το προσφυγικό και
συνδικαλιστής δάσκαλος, μίλησε για το
κίνημα αλληλεγγυης στους πρόσφυγες,
ενώ το λόγο πήρε και εκπρόσωπος ομά-
δας νομικών που ενημέρωσε για τις δια-
δικασίες του ασύλου. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκε συνεργείο της ΕΡΤ 3 που
πήρε συνεντεύξεις, ενώ αντιπροσωπεία
της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας μοί-
ρασε ξενόγλωσσα φυλλάδια για το Αντι-
ρατσιστικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης
στις 1-3 Ιούλη. 

Δικαιώματα
Η συζήτηση καθορίστηκε από τις το-

ποθετήσεις των ίδιων των προσφύγων.
«Δεν θέλουμε να είμαστε επαίτες, αλλά
να μας μεταχειρίζεστε όπως όλους τους
άλλους, γιατί είμαστε άνθρωποι και
εμείς και έχουμε δικαιώματα» ήταν τα
χαρακτηριστικά λόγια ενός πρόσφυγα
από το Ιράκ. Ταυτόχρονα μπήκαν και άλ-
λοι προβληματισμοί για το πώς θα συνε-
χιστεί η πάλη για ανοιχτά σύνορα και για
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

Από την μεριά της ΚΕΕΡΦΑ κάναμε
την τοποθέτηση ότι η μάχη για τα αιτή-
ματα των προσφύγων χρειάζεται να γίνει
κομμάτι των διεκδικήσεων του εργατι-
κού κινήματος και φέραμε το παράδειγ-
μα της κινητοποίησης που έγινε στις 9/6
στο Δημαρχείο της Αθήνας. Προτείναμε
ανάλογες πρωτοβουλίες και στο Δήμο
Θεσσαλονίκης. Τις επόμενες ημέρες
σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τις συζη-
τήσεις που θα γίνουν στα πλαίσια του
Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ, όπου συμμε-
τέχουμε ως ΚΕΕΡΦΑ, για να συζητήσου-
με τα επόμενα βήματα του αντιρατσιστι-
κού κινήματος στην πόλη”.     

Εκδήλωση στα Διαβατά

Συγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία προς
τη Βουλή πραγματοποίησαν την Πέμπτη 16/6 κα-
ταλήψεις στέγης προσφύγων. 

Στην πορεία συμμετείχαν οι καταλήψεις στέγης
προσφύγων Νοταρά 26, Σχολείο, Κάνιγγος, City
Plaza, Α.Σ.Κ. Μπραχαμίου (Ασύρματος), Βοτανι-
κός Κήπος ΕΚΧ, 2ο Φιλοξενείο Προσφύγων. Οι
πρόσφυγες από τις καταλήψεις μπήκαν στη συγ-
κέντρωση της Ομόνοιας που προηγήθηκε, φωνά-
ζοντας συνθήματα όπως “Ελευθερία”, “Όλοι μαζί

είμαστε μια γροθιά”, “Ζήτω η Συρία, η Παλαιστί-
νη, η Ελλάδα, το Αφγανιστάν, το Κουρδιστάν”.
Στην πορεία συμμετείχαν επίσης η ΚΕΕΡΦΑ, η
ΟΡΜΑ, ο Συντονισμός για το προσφυγικό – μετα-
ναστευτικό, το ΕΕΚ και οι Queer Ντεκαπάζ.

Διαδήλωση 
στην Ομόνοια

Mουζάλα - Κάτω τα χέρια
από το Άσυλο
Μ

ε μία πραξικοπηματική
τροπολογία σφήνα μέ-
σα στο νομοσχεδιο για

τον αναπτυξιακό νόμο και στα
μουλωχτά, ψηφίστηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα στη Βουλή,
με τις ψήφους της ΝΔ, τροπο-
λογία που εξασφαλίζει τη γρή-
γορη απόρριψη των αιτημάτων
ασύλου με στόχο τις μαζικές
απελάσεις στην Τουρκία.  

Η τροπολογία ρυθμίζει προς
το χειρότερο τη λειτουργία και
τη συγκρότηση  Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών. Με τον
προηγούμενο νόμο η δευτερο-
βάθμια εξέταση των αιτημάτων
ασύλου γίνονταν στις Επιτροπές
Προσφυγών, οι οποίες αποτε-
λούνταν από ένα δημόσιο υπάλ-
ληλο και δύο μέλη που ορίζον-
ταν από την Εθνική Επιτροπή
για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που και από την Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ για τους πρό-
σφυγες. Η νέα τροπολογία προ-
βλέπει ότι οι Επιτροπές θα απο-
τελούνται πλέον από ένα μέλος
που υποδεικνύει η Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ και δύο δικαστι-
κούς, έτσι ωστε να είναι πιο
ελεγχόμενες οι αποφάσεις. Επι-
πλέον, στη νέα ρύθμιση δεν πε-
ριλαμβάνονται οι διατάξεις που
αφορούσαν την πρόσληψη προ-
σωπικού στην Υπηρεσία Ασύ-
λου, την χορήγηση επιδόματος
σε όλο το προσωπικό της ίδιας
υπηρεσίας ύψους 150 ευρώ μη-
νιαίως, αλλά και τη διευκόλυνση
χορήγησης άδειων παραμονής.

Στην πραγματικότητα η τρο-
πολογία αποτελεί χοντροκομμέ-
νη παρέμβαση στις υπάρχουσες
επιτροπές. Το πρόβλημα του
Μουζάλα είναι ότι οι Eπιτροπές
Προσφυγών κινούνταν σε αντί-
θετη κατεύθυνση με τη συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας. Οι προηγού-

μενες δευτεροβάθμιες Επιτρο-
πές, έκριναν ως παραδεκτές τις
αιτήσεις ασύλου προσφύγων
και ακύρωσαν έτσι τις απορρι-
πτικές αποφάσεις των πρωτο-
βάθμιων Επιτροπών, που λει-
τουργούν στα νησιά, που απέρ-
ριπταν τις αιτήσεις ασύλου με
την αιτιολογία ότι η Τουρκία
αποτελεί “ασφαλή τρίτη χώρα”.

Η ψήφιση της τροπολογίας εξε-
λίχθηκε σε θρίλερ αφού λίγο έλ-
λειψε η κυβέρνηση να την χάσει
από τους ίδιους της τους βουλευ-
τές. Η τροπολογία κατατέθηκε αρ-
γά το βράδυ της Τετάρτης, απο-
σύρθηκε κάτω από τις διαμαρτυ-
ρίες της αντιπολίτευσης, επανακα-
τατέθηκε χωρίς ορισμένες διατά-
ξεις, ενώ τροποποιήθηκε και στη
συνέχεια από τον Μουζάλα. 

Διαφωνία
Ολα αυτά έγιναν λόγω διαφω-

νιών που εκφράστηκαν από πέν-
τε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που
μάλιστα κυκλοφόρησαν και κεί-
μενο, καλώντας τους βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ να συνυπογράψουν,
διαφωνώντας τόσο με το περιε-
χόμενο της τροπολογίας όσο
και για τον τρόπο με τον οποίο
προωθήθηκε από την κυβέρνη-
ση. Στο κείμενό τους οι πέντε
βουλευτές καταγγέλουν ότι το
περιεχόμενο της τροπολογίας
είναι στα όρια της συνταγματι-
κότητας αλλά και των θέσεων
του ΣΥΡΙΖΑ για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ότι δεν συζητήθηκε
καν στην κοινοβουλευτική ομά-
δα και ζήτησαν να αποσυρθεί.

Αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει η
τροπολογία και μεταξύ των με-
λών των Επιτροπών Προσφύγων.
Με επιστολή που υπογράφουν
18 μέλη αναφέρουν ότι από τη
μεριά των Επιτροπών “Η αλλαγή
της σύνθεσης των αρμόδιων Επι-

τροπών με νομοθετική ρύθμιση
και όχι η δικαστική εξέταση και
επίλυση των σοβαρών νομικών
ζητημάτων που έχουν ανακύψει
(που άλλωστε θα δέσμευε νομι-
κά τις Επιτροπές όποια κι αν
ήταν η σύνθεσή τους) επιβεβαι-
ώνουν ότι η κίνηση αυτή δεν έγι-
νε επειδή το σκεπτικό των απο-
φάσεων ήταν ελλιπές ή αναιτιο-
λόγητο, αλλά γιατί έθεσε εν αμ-
φιβόλω τους πολιτικούς σχεδια-
σμούς του Υπουργείου. 

Η διαχείριση νομικών ζητημά-
των με βάση πολιτικές σκοπιμό-
τητες θέτει πολλά ερωτηματικά
για το μέλλον του συστήματος
ασύλου στην Ελλάδα, την προ-
στασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και της αρχής του κρά-
τους δικαίου. Για εμάς, καθί-
σταται εμφανές ότι η εφαρμογή
της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρ-
κίας είναι ασύμβατη με τις εγ-
γυήσεις του υπάρχοντος συ-
στήματος ασύλου και το επίπε-
δο προστασίας των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων που έχει κα-
τακτηθεί εντός διεθνούς και ευ-
ρωπαϊκού νομικού πλαισίου.

Δυστυχώς, οι χειρισμοί του
Υπουργείου δείχνουν ότι κάθε
φορά που οποιοδήποτε όργανο,
παλιό ή νέο, δεν θα εναρμονίζε-
ται με το στόχο των μαζικών επα-
ναπροωθήσεων στην Τουρκία,
τέτοιες τροπολογίες και μεταβι-
βάσεις αρμοδιοτήτων δεν θα εί-
ναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας”.

“Η τροπολογία Μουζάλα ολο-
κληρώνει, με τον πιο κατηγορη-
ματικό τρόπο, την αντι-προσφυ-
γική στροφή της κυβέρνησης, η
οποία νομοθετεί κάτω από τις
προσταγές της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, όχι μόνο στα Μνημόνια,
αλλά πλέον και στο προσφυγι-
κό”,  ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ. 

K.Θ.

16/6, Διαδήλωση καταλήψεων στέγης προσφύγων

Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στα Διαβάτα στις 14/6
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Έ
να πολύ δυνατό line up έχει η γιορτή
της Ε.Α. με μπάντες και δημιουργούς
που έχουν δημιουργήσει αίσθηση τον

τελευταίο καιρό στην μουσική σκηνή της Αθή-
νας.

Με το ολοκαίνουριο πρώτο άλμπουμ “God
proudly presents” που μόλις κυκλοφόρησε μέ-
σα στον Απρίλη του 2016 οι The Sexy Chri-
stians με δυνατούς ροκ ήχους και μια εξαιρετι-
κά ενδιαφέρουσα σκηνική παρουσία, θεω-
ρούνται ένα από τα ανερχόμενα ονόματα στην
σκηνή της Aθήνας.

“Γνωριζόμαστε και παίζουμε μαζί μουσική
πολλά χρόνια. Έχουμε επιρροές από noise και
Ροκ εντ Ρολ, από συγκροτήματα όπως οι Τhe
Jesus and Mary Chain και οι Cramps με στοι-
χεία που προσπαθούμε να τα εκφράσουμε και
εμείς. Ξεκινήσαμε να παίζουμε διασκευές,
κομμάτια που γουστάραμε πολύ και φτάσαμε
να παίζουμε από μπλουζ του ’50 μέχρι θορυ-
βώδες ροκ εντ ρολ και σημερινές μουσικές”,
εξηγούν μιλώντας στην Ε.Α. ο Νίκος και ο
Γιώργος.  “Αλλάζαμε όνομα σε κάθε συναυλία,
μέχρι που αποφασίσαμε πως θέλουμε ένα πιο
σταθερό όνομα και κρατήσαμε το χειρότερο
που μπορούσαμε να βρούμε. Έτσι καταλήξαμε
στους The Sexy Christians και τρία χρόνια με-
τά πήραμε απόφαση πως θέλουμε να γράψου-
με ένα δίσκο. Το καινούριο μας άλμπουμ ήταν
μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Το βάλαμε κάτω
και το στήσαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστη-

μα. Το δίσκο τον βγάλαμε με τη βοήθεια πολ-
λών καλών φίλων. Είναι πολύ δύσκολο στη ση-
μερινή εποχή να μπορέσεις να επιβιώσεις από
την μουσική και μάλιστα να καταφέρεις να
φτιάξεις ένα δίσκο. Ακριβώς επειδή είναι δύ-
σκολα τα πράγματα οι δημιουργοί εφευρί-
σκουν τρόπους για να κάνουν αυτό που θέ-
λουν. Μας αρέσει μέσα από τη μουσική, με
αστείο και σαρκαστικό τρόπο, να στέλνουμε
το δικό μας αισθητικό και μουσικό μήνυμα.
Ένα μήνυμα πρωτοτυπίας και επιμονής πάνω
σε αυτό που ο καθένας επιλέγει να κάνει”. 

Πρωτοεμφανιζόμενοι με πολύ λίγες live εμ-
φανίσεις πίσω τους, αλλά με πολύ στέρεο ήχο
οι The Mighty Mezz είναι άλλη μια μεγάλη έκ-
πληξη στη γιορτή της Εργατικής Αλληλεγγύης.
“Οι The Mighty Mezz είναι ένα ολοκαίνουριο
πρότζεκτ που ξεκίνησε φέτος αλλά μας έχει
συνεπάρει. Εκείνη την ώρα που παίζουμε δεν
είμαστε τα άτομα αλλά το σύνολο. Η μουσική
μας έφερε μαζί, είναι το μέσο που μας δυνα-
μώνει και μιλάει στα συναισθήματα. Αυτά που
δεν μπορούμε να τα πούμε με τα λόγια τα λέμε
με τις νότες”, θα πει στην Ε.Α. ο Δημήτρης,
φωνή και κιθάρα του συγκροτήματος. 

“Η μουσική μας έχει ως βάση τις μαύρες μου-
σικές, τη ρέγγε, τα μπλουζ, τη τζαζ, τη σόουλ,

τη φανκ. Μας αρέσει πολύ ο ρυθμός. Και θέ-
λουμε να κάνουμε το κοινό μας να χορεύει. Εί-
μαστε καλλιτέχνες που λειτουργούμε περισσό-
τερο με το συναίσθημα. Ωστόσο προφανώς και
μέσα από τη μουσική συμμετέχουμε σε αυτά
που συμβαίνουν γύρω μας. Θέλουμε όπου παί-
ζουμε ο κόσμος να ακούει τα μπάσα και τα μπιτ
και μέσα από τους ήχους μας να χορεύει και να
απελευθερώνεται. Ελπίζουμε να καταφέρουμε
να κάνουμε το κοινό της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης να χορέψει όσο περισσότερο γίνεται”.

Ο Renegade Instruments, κατά κόσμο Βασί-
λης Μυρσινιάς, έχοντας κυκλοφορήσει το τε-
λευταίο του LP,  “Rebel” στο τέλος του 2015, μι-
λάει στην ΕΑ για την ενασχόλησή του με τη χιπ-
χοπ μουσική αλλά και τις δυσκολίες στην επι-
βίωση ενός μουσικού/δημιουργού/καλλιτέχνη:

“Ασχολήθηκα δημιουργικά μετά το 2005, αρ-
χικά κυρίως εξασκούμενος στο djing και το
scratch αλλά σχετικά γρήγορα προχώρησα
στη μουσική παραγωγή και τη ζωντανή εκτέλε-
ση beats και μελωδιών. Aπό τότε πίστευα πως
το γεγονός ότι η τεχνοτροπία του χιπ-χοπ δε
βασίζεται στην αρμονία με την κλασική/θεωρη-
τική χρήση του όρου δεν κλείνει τα όρια της
δημιουργίας στο είδος. Η χιπ χοπ σκηνή μπο-
ρεί να γίνει υψηλού επιπέδου και στην Ελλάδα

αρκεί να μπορεί να εξελίσει τη φόρμα δημι-
ουργίας, να προβάλλει στίχους αιχμηρούς σε
όλα τα επίπεδα και να κοντράρεται με αντιλή-
ψεις που προσπαθούν ακόμα να ριζώσουν στη
μουσική, όπως ο σεξισμός και ο ρατσισμός. 

Ωστόσο οι νεώτεροι από εμάς προχωράμε πα-
ρά πάνω στις διεκδικήσεις μας, παλεύουμε για
τα δικαιώματά μας, κατώτατα όρια στις αμοιβές,
ποιοτικό ήχο όπου παίζουμε, κλπ. Φτιάχνονται
ανεξάρτητα label με έμφαση και στην εργατική
αμοιβή των μουσικών. Ένας μουσικός μπορεί να
βοηθήσει το κίνημα. Μπορεί να το κάνει αν έχει
ταυτόχρονα πολιτική δράση. Όπως ένας οποι-
οσδήποτε εργαζόμενος έτσι μπορεί να το κάνει
κι ένας μουσικός. Προσωπικά δεν έχω βρει κάτι
καλύτερο από το να ξυπνάς το πρωί και αντί να
κοπανιέσαι επί ώρες σε τέσσερις τοίχους μέχρι
να σου έρθει η έμπνευση, να πηγαίνεις με την
Εργατική Αλληλεγγύη στο χέρι να δοκιμάζεις τις
ιδέες σου στην πράξη με την εργατική τάξη και
μετά να επιστρέφεις πιο έτοιμος και για μουσική
και για πολιτική. 

Στη γιορτή θα παρουσιάσω ένα set με χο-
ρευτική κυρίως χιπ-χοπ μουσική με πολιτικό
στίχο. Θα ακούσετε στο σετ μου κομμάτια που
μιλούν για το πώς παλεύεις για να πάρεις τον
πλούτο στα χέρια σου μέσα από τη δράση των
εργατών, όπως λέει και ο Boots Riley των The
Coup”.

Kυριάκος Μπάνος

ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Παλεύουμε μαζί, 
γιορτάζουμε μαζί
Τ

ο Σάββατο 25 Ιουνίου είναι μια μέρα γιορτής για τους φίλους και τους αναγνώστες της
Εργατικής Αλληλεγγύης. Ένα χρόνο ακριβώς από την ημέρα που ο Τσίπρας τόλμησε και
προκάλεσε το δημοψήφισμα που θα κατέληγε 10 μέ-

ρες μετά στο εκπληκτικό 61.3% ΟΧΙ, όσοι δώσαμε όλον
τον τελευταίο χρόνο τη μάχη της αντίστασης σε παλιά
και νέα μνημόνια, ενάντια στο ρατσισμό και ενάντια
στους φασίστες, μαζευόμαστε στη δροσερή αυλή του
όμορφου νεοκλασικού του Συλλόγου Αρχαιολόγων στο
Θησείο για να συζητήσουμε, να ξεφαντώσουμε και να
ενισχύσουμε την Εργατική Αλληλεγγύη.

Και μπορεί ο τελευταίος χρόνος να είναι γεμάτος
από κινηματικές απαντήσεις και σταθμούς αντίστα-
σης, όμως δεν μαζευόμαστε απλά και μόνο για να
τους θυμηθούμε, αλλά και για να προετοιμαστού-
με για όλα αυτά που έρχονται. Οι εξελίξεις αυτή τη
βδομάδα που διανύουμε είναι καταιγιστικές.

Την Πέμπτη 23/6, μόλις δυο μέρες πριν τη γιορτή πραγματοποιείται
το δημοψήφισμα στην Βρετανία που έχει προκαλέσει τρόμο στις άρχουσες τά-
ξεις της ΕΕ, ενώ μια μέρα μετά τη γιορτή, την Κυριακή 26/6 πραγματοποιούνται οι ισπανικές
εκλογές που η άνοδος της αριστεράς αναμένεται να προκαλέσει σεισμό σε όλη την Ευρώ-
πη.

Το Σάββατο 25/6 λοιπόν, είναι ένας ακόμα σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της αντίστα-
σης που χτίζουμε. Με ένα σημαντικό πάνελ ομιλητών και με ένα πολύ δυνατό live στη συνέ-
χεια, τα μέλη και οι φίλοι της Εργατικής Αλληλεγγύης καλούμε τον κόσμο των κινημάτων
και της αντίστασης, να δώσουν το παρόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Γιατί όπως γνωρίζου-
με ότι χρειάζεται να παλεύουμε μαζί, ενωμένοι ενάντια στις επιθέσεις, έρχονται εκείνες
οι στιγμές που μπορούμε, και χρειάζεται, να γιορτάζουμε και μαζί. Θα είμαστε όλοι εκεί!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στα 89.690 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής εξόρ-
μησης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης με τα 8.140 ευρώ που συγ-
κεντρώθηκαν την περασμένη
βδομάδα. 

Ευχαριστούμε τα σωματεία
που ενίσχυσαν οικονομικά αγο-
ράζοντας προσκλήσεις για τη
Γιορτή της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, ενδεικτικά: ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ-
ΔΗΝ, ΠΟΣΤ, ΠΟΕΥΠΠΟ, ΟΤΟΕ,
ΣΥΠΕΤΕ - ΕΘΝΑΚ, ΣΕΛΜΑ. Τις
μέρες που απομένουν οργανώ-
νουμε εξορμήσεις σε χώρους και
γειτονιές και σας καλούμε να
προμηθευτείτε προσκλήσεις για
σας και τον περίγυρό σας. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τους
Νίκο Σ., Χρυσάνθη Μ., Βασίλη Μ.,
Στάθης Μ., Ηλία Α. που γράφτη-
καν συνδρομητές καθώς και για
τις προσωπικές σας ενισχύσεις
που συνεχίζονται: από 100 ευρώ
Γιάννης Δ., Γιώργος Τ., Φώτω Τ.,
Μανώλης Φ., Δημήτρης Ζ., Νίκος
Α. 60 ευρώ, από 50 ευρώ Απο-
στόλης Λ., Σπύρος Γ., Δήμητρα
Δ., Αλέκα Κ., Γιάννης Σ., Ελένη
Σ., Γιάννης Μ. 30 ευρώ, από 20
Κώστας Κ., Χρήστος Β., Τασούλα
Κ., Νίκος Σ. 15 ευρώ, από 10
Γιάννης Β., Γιώργος Σ., Μαρία
Π., Αυγή Π. 7 ευρώ.

Μουσικά μηνύματα
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ξανά σε δράση 29 Ιούνη
Σ

ε 4ωρη πανελλαδική στάση
εργασίας, από τις 11πμ έως
τις 3μμ, προχωρούν οι εργα-

ζόμενοι στα νοσοκομεία, την Τετάρ-
τη 29 Ιουνίου, με απόφαση της ΠΟΕ-
ΔΗΝ. Στην Αθήνα συγκέντρωση θα
γίνει στις 11.30πμ στο υπουργείο
Υγείας, ενώ στις άλλες πόλεις θα γί-
νουν συγκεντρώσεις στα προαύλια
των νοσοκομείων ή στις κατά τό-
πους Υγειονομικές Περιφέρειες. 

H ΠΟΕΔΗΝ στην ανακοίνωσή της
επισημαίνει ότι «χάνονται ανθρώπι-
νες ζωές από τα κλειστά κρεβάτια
(σύνολο 220) των ΜΕΘ, την στελέ-
χωση κάτω των ορίων ασφαλείας και
την υποχρηματοδότηση. Η Δημόσια
Υγεία εξελίσσεται σε “ο θάνατός
σου, η ζωή μου”. Όποιος έχει χρή-
ματα πληρώνει τα χειρουργικά υλι-
κά, χειρουργείται εκτός λίστας και
σώζεται. Οι υπόλοιποι που δεν
έχουν χρήματα και είναι η πλειονό-
τητα των πολιτών, περιμένουν πάνω
από ένα χρόνο να χειρουργηθούν
και κινδυνεύει η ζωή τους».

Καταγγέλλει ότι εντός του 2016
αποχώρησαν από το Εθνικό Σύστημα
Υγείας 1500 εργαζόμενοι και δεν
προσλήφθηκε κανένας παρά τις υπο-
σχέσεις της κυβέρνησης. Οι άδειες
οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή
φτάνουν τις 30 χιλιάδες, ενώ υπάρχει
μια νοσηλεύτρια ανά 40 ασθενείς. 

Ταυτόχρονα, ολοένα και περισσό-
τερα είναι τα κρούσματα ιδιωτικοποί-
ησης υπηρεσιών των νοσοκομείων.
«Mε τις μνημονιακές πολιτικές που
ασκούνται στον τομέα της Υγείας,
εξαιτίας των οποίων οι ιδιωτικές δα-
πάνες υγείας εκτινάχτηκαν στο 4%
του ΑΕΠ (ο αντίστοιχος Μ.Ο των χω-
ρών της Ευρώπης είναι 1% του ΑΕΠ),
γιγαντώνεται ο Ιδιωτικός Επιχειρημα-
τικός Τομέας της Υγείας. Η κυβέρνη-

ση προωθεί την ιδιωτικοποίηση όλων
των βαθμίδων Περίθαλψης» αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά η ΠΟΕΔΗΝ. 

Ανώνυμη εταιρία
Προσθέτει ακόμα ότι «ανοίγει με

νόμο (4368/2016) το πρώτο νοσοκο-
μείο του ΕΣΥ ως Ανώνυμη Εταιρία
(Νοσοκομείο ΑΕ Θήρας)», ενώ βά-
ζουν χέρι στη δημόσια Ψυχική
Υγεία.

Για το ΕΚΑΒ επισημαίνει ότι «η κυ-
βέρνηση επιδιώκει να τρομοκρατήσει
το Σωματείο και τους εργαζόμενους
του ΕΚΑΒ για να μην αναδεικνύουν
την διάλυση της προνοσοκομειακής
φροντίδας και την εκχώρησή της
στον Ιδιωτικό Τομέα, εξαιτίας των
μεγάλων ελλείψεων Ασθενοφόρων
και Πληρωμάτων Ασθενοφόρων».

Την κινητοποίηση της 29ης Ιουνί-
ου στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις

το Συντονιστικό των Νοσοκομείων,
το οποίο κυκλοφόρησε ανακοίνωση-
κάλεσμα που διακινείται σε όλα τα
νοσοκομεία.    

Eν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι κι-
νητοποιήσεις για την Υγεία σε πολλά
σημεία. Οι εργαζόμενοι του Ψυχια-
τρικού Νοσοκομείου Αθήνας οργά-
νωσαν έκτακτη Γενική Συνέλευση
στην πύλη του νοσοκομείου στις
15/6. Όπως μας μετέφερε η Λίλιαν
Μπουρίτη από το συνεργείο της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης που βρέθηκε
στην κινητοποίηση «οι εργαζόμενοι
συγκεντρώθηκαν στην πύλη, έγιναν
ομιλίες από μέλη του ΔΣ και χαιρετι-
σμοί από συμπαραστάτες, ενώ ακο-
λούθησε συμβολικό κλείσιμο του
δρόμου». Οι εργαζόμενοι ζητούν να
μην κλείσει το νοσοκομείο, να απο-
συρθεί το σχέδιο νόμου για την Ψυ-
χική Υγεία που ετοιμάζει η κυβέρνη-
ση και να γίνουν άμεσα προσλήψεις. 

Γενική Συνέλευση και συγκέντρω-
ση οργάνωσαν και οι εργαζόμενοι
στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας
στις 13/6. Όλο το προσωπικό του
νοσοκομείου είναι απλήρωτο από
την πρώτη του χρόνου, ενώ σε πολ-
λούς υπάρχουν χρωστούμενα από
το 2012 και το 2013. Οι εργαζόμενοι
διεκδικούν ακόμα να τεθεί άμεσα σε
λειτουργία ο αξονικός τομογράφος.

Νεκ. Δ. 

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για νέο ΔΣ στο σωμα-
τείο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Δύο έδρες κατέλα-
βε η παράταξη ΑΚΙΔΑ, στην οποία συμμετέχει και το
Νυστέρι. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (σε πα-
ρένθεση αυτά του 2014): Ψήφισαν: 675 με έγκυρα
ψηφοδέλτια 627 (742-725). Πήραν: Αγωνιστικό Μέτω-
πο Εργαζόμενων (ΠΑΣΚ) 181 ψήφους και 3 έδρες (εί-
χε 2 έδρες), Ενωτική Κίνηση (ΣΥΡΙΖΑ) 173 ψήφους
και 3 έδρες (είχε 4 έδρες), ΕΣΑΚ (ΠΑΜΕ) 107 ψή-
φους και 2 έδρες (είχε επίσης 2), ΑΚΙΔΑ 87 ψήφοι και
2 έδρες (είχε 3 έδρες), ΔΑΚΕ 79 ψήφους και 1 έδρα
(δεν συμμετείχε στις προηγούμενες). 

Το Νυστέρι σε ένα πρώτο σχόλιο του για τα αποτελέ-
σματα επισημαίνει ότι η αριστερή αντιπολίτευση δεν κα-
τάφερε να κερδίσει από την πτώση του σχήματος που
στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Για όλη την αριστερά του Θριάσιου,
το εκλογικό αποτέλεσμα έχει πολλή συζήτηση και χρήσι-
μα συμπεράσματα για τις τακτικές και τις πρωτοβουλίες
που έλειψαν για να έχουμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Χρει-
άζεται επαναπροσανατολισμός στην οργάνωση της βά-
σης του νοσοκομείου, στις ενωτικές αγωνιστικές πρωτο-
βουλίες από τα κάτω και σε συντονισμό με τα υπόλοιπα
νοσοκομεία, στην οργάνωση της συμμετοχής στις μαζι-
κές κεντρικές κινητοποιήσεις των υγειονομικού κινήμα-
τος, αλλά και στο βάθεμα των πολιτικών απαντήσεων που
έχει ανάγκη ο κόσμος για να στηρίξει τον αγώνα του».

Στο νέο ΔΣ τη μία έδρα παίρνει η Μαρία Αλεξανδρί-
δου από το Νυστέρι (πρώτη σε σταυρούς στο ψηφο-
δέλτιο της ΑΚΙΔΑΣ).  

ΘΡΙΑΣΙΟ
Την Τετάρτη 22 Ιούνη ξεκινάει η 85η Συ-

νέλευση της ΔΟΕ που φιλοξενείται στο
ξενοδοχείο Νοβοτέλ έως τις 24/6. Το συ-
νέδριο των δασκάλων είναι κρίσιμο όσον
αφορά τις αποφάσεις που θα πάρει για
τον Σεπτέμβρη τόσο για τα ζητήματα των
αναπληρωτών και των προσλήψεων, όσο
και για την εγγραφή των προσφυγόπου-
λων στα σχολεία. 

Η “Τάξη μας”, το δίκτυο των εκπαιδευτι-
κών που συμμετέχει στις Παρεμβάσεις σε
ανακοίνωσή της επισημαίνει: «Οι εκπαιδευ-
τικοί δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Βγήκαμε
στα κάγκελα ξανά και ξανά τους τελευταί-
ους μήνες, ενωμένοι αναπληρωτές και μόνι-
μοι. Τώρα έχουμε να παλέψουμε να τα κερ-
δίσουμε όλα. Ενάντια σε παλιά και νέα μνη-
μόνια ο κλάδος πρέπει να κλιμακώσει και οι
απεργίες διαρκείας είναι ο τρόπος να απαν-
τήσουμε. Πατάμε στην εμπειρία των απερ-
γιών του 2006 και οργανώνουμε χωρίς κα-
μιά αναμονή ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκι-
νάει με 5ημερες ή 3ημερες επαναλαμβανό-
μενες απεργίες από την πρώτη μέρα έναρ-
ξης και με ανοιχτές απεργιακές επιτροπές
και ενωμένη την αριστερά για την οργάνω-
ση της απεργίας από τώρα για το Σεπτέμ-
βρη. Το συνέδριο 22-24 Ιούνη είναι ευκαι-
ρία για την προετοιμασία μας προς αυτή
την κατεύθυνση».

Για το ζήτημα των προσφυγόπουλων η
Τάξη μας αναφέρει ότι έχουν παρθεί πολ-

λά ψηφίσματα από Διδασκαλικούς Συλλό-
γους και τώρα είναι η ώρα για την υλοποί-
ησή τους, «ξεκινώντας για την εγγραφή
των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία
των γύρω περιοχών, για ένα σχολείο των
όλων, των ίσων, των διαφορετικών». 

Την πρώτη μέρα του συνεδρίου Τετάρτη
22 Ιούνη στις 12 το μεσημέρι, οι αναπλη-
ρωτές ετοιμάζουν παρέμβαση στη διαδικα-
σία για να αναδείξουν το μεγάλο ζήτημα
των απολύσεών τους. 

Απόφαση

Ο Στέλιος Γιαννούλης, σύνεδρος στην
85η Συνέλευση και αναπληρωτής δάσκα-
λος εικαστικών από τα Χανιά μας δήλωσε:
«Χρειάζεται οπωσδήποτε να κερδίσουμε
το συνέδριο να πάρει απόφαση για απερ-
γία διαρκείας από το Σεπτέμβρη. Και ως
αναπληρωτές και ως κλάδος συνολικά,
έχουμε την εμπειρία ότι η απεργία είναι το
πιο δυνατό μας όπλο. Η παρέμβαση των
αναπληρωτών στο συνέδριο μπορεί να εί-
ναι καταλυτική με πίεση πάνω στους γρα-
φειοκράτες, αλλά και σπρώξιμο σε όλες
τις δυνάμεις της αριστεράς να παλέψου-
με μαζί την πρόταση για την απεργία για
να βγει. Αυτός είναι ο τρόπος να κερδί-

σουμε και εμείς ως αναπληρωτές, μαζί με
τους υπόλοιπους συναδέλφους σε επίπε-
δο των συλλόγων και της ΔΟΕ, κι όχι με
συντεχνιακές κινητοποιήσεις». Αναπληρω-
τές μαζί με μόνιμους συναδέλφους τους
οργάνωσαν παράσταση διαμαρτυρίας και
την Παρασκευή 17 Ιούνη στο υπουργείο
Παιδείας.   

Νέο τεύχος της εφημερίδας της Τάξης
μας θα κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου, ενώ την Τρίτη 21 Ιουνίου το με-
σημέρι σε εξέλιξη ήταν σύσκεψη των Πα-
ρεμβάσεων για οργανωμένη παρέμβαση
κατά τη διάρκεια της 85ης Συνέλευσης. 
• Την Πέμπτη 23 Ιούνη στις 5 το απόγευμα

με πρωτοβουλία των διδασκαλικών συλλό-
γων Αθηνά, Αριστοτέλης, Παρθενώνας και
των Β', Γ' και Ε' ΕΛΜΕ θα γίνει συγκέντρωση
έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας για
το θέμα των Σχολικών Επιτροπών. Τα σωμα-
τεία αναφέρουν ότι «Η αναγγελία της συγχώ-
νευσης των επτά σχολικών επιτροπών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επτά
σχολικών επιτροπών της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης σε μία για κάθε βαθμίδα και οι
συγχωνεύσεις των Δημοτικών Επιτροπών
Παιδείας σε μία, είναι προαναγγελία θανάτου
του δημόσιου σχολείου της γειτονιάς».

Συνέδριο της ΔΟΕ
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Σιδηρόδρομος
Την ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για την πώληση της

ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ, της τεχνικής βάσης του ΟΣΕ, όρισε η κυβέρνηση
για τις 6 Ιούλη δρομολογώντας το εδώ και χρόνια προετοιμαζόμενο πέρασμα
του ΟΣΕ σε ιδιώτες. Πρίν από όλα αυτά όμως θα έπρεπε... να ρωτήσουν την
εμπειρία των άγγλων ομολόγων τους.

Στη Βρετανία ο σιδηρόδρομος ιδιωτικοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας
του '90. Αυτό σήμαινε περισσότερα σιδηροδρομικά ατυχήματα, ακριβότερα
εισιτήρια και χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.

Στο πολύ καλό ντοκιμαντέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών
(παραγωγή Infowar productions) “Εκτροχιάστε τις ιδιωτικοποιήσεις” γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά στο βρετανικό παράδειγμα: Ο σιδηρόδρομος λοιπόν “πρώ-
τα τεμαχίστηκε σε δεκάδες διαφορετικές εταιρίες και στη συνέχεια πουλήθη-

καν κομμάτι - κομμάτι. Στα πρώτα χρόνια μετά την ιδιωτικοποίηση σημειώθη-
καν τέσσερα μεγάλα δυστηχήματα σε διάστημα πέντε ετών. Αναμφισβήτητα
ήταν αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης” λέει ο δημοσιογράφος και συγγραφέ-
ας Κρίστιαν Γουόλμαρ στο ντοκιμαντέρ. Η αλληλουχία ιδιώτης – προτεραιότη-
τα στο κέρδος – μείωση του κόστους – φτηνότερη συντήρηση ανέβασε κατα-
κόρυφα την επικινδυνότητα σε ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. 

Δεν είναι όμως μόνο ο κίνδυνος ατυχημάτων.
H ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβαθμίστηκε σημαντικά. Τα έγ-

γραφα παράπονα των επιβατών τη διετία '97-'98 διπλασιάστηκαν σε σχέση με
τη διετία '93-'94 και δεν συγκρίνονται καν με την περίοδο της δεκαετίας του
'80. Η σχέση εισιτηρίου – παρεχόμενης υπηρεσίας στα τέλη της δεκαετίας
του ’90, κρινόταν αρνητικά σχεδόν από τους μισούς επιβάτες. Κι αν μιλάμε για
τιμές εισιτηρίου η Βρετανία έφτασε να έχει τις υψηλότερες σε όλη την Ευρώ-
πη. Μια σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς δείχνει ότι οι σιδηροδρομι-
κές τιμές στη Βρετανία ήταν τρεις φορές υψηλότερες από το κόστος για ένα
αντίστοιχο ταξίδι με το αυτοκίνητο, από 15% έως 35% υψηλότερες απ' ότι τα
αεροπορικά ταξίδια, και πέντε φορές υψηλότερη από ότι τα ταξίδια με ένα λε-
ωφορείο μεγάλων αποστάσεων (μελέτη του Japan Railway & Transport Re-
view #34). Και για τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο τα νέα δεν ήταν κα-
λύτερα καθώς περίπου 11.000 έμπειροι μηχανικοί και εργαζόμενοι άλλων ειδι-
κοτήτων αντικαταστάθηκαν με νέους φθηνότερους εργολαβικούς εργαζόμε-
νους. 

Κι αν κάποιος νομίζει ότι έστω η κρατική οικονομία είχε οφέλη από την ιδιω-
τικοποίηση θα πρέπει να το εξετάσει καλύτερα καθώς το βρετανικό κράτος
ήταν αναγκασμένο να χρηματοδοτεί σε ετήσια βάση με 3 δις�στερλίνες τους
ιδιωτικοποιημένους πλέον σιδηροδρόμους, ποσό τριπλάσιο σε σχέση με την
αντίστοιχη χρηματοδότηση τον καιρό που ήταν δημόσιοι.

Το ξεπούλημα έλαβε χώρα το 1994. 18 χρόνια μετά, το 2012, το 70% των
Βρετανών έφτασαν να ζητούν την επανακρατικοποίηση του Βρετανικού σιδη-
ροδρόμου.  

Νερό
Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ είναι επίσης στο στόχαστρο, προοριζόμενες για το

υπερταμείο των ιδιωτικοποιήσεων. Ειδικά για την ΕΥΑΘ, την εταιρία ύδρευσης
της Θεσσαλονίκης, τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί μεγάλοι αγώνες, φτάνον-
τας μέχρι και στη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος, οργανωμένου από τα
κάτω, προκειμένου να φανεί η αντίθεση των κατοίκων. Η εκστρατεία των χιλιά-
δων ακτιβιστών κι ακτιβιστριών του νερού στη βόρεια Ελλάδα έχει δώσει πο-
λύτιμα στοιχεία για το τί σήμαινε το ξεπούλημα του νερού σε άλλες περιπτώ-
σεις. 

“Από την δεκαετία του 1980 έως την δεκαετία του 2000 την ιδιωτικοποίηση

της ύδρευσης προωθούσαν πολυεθνικές εταιρείες, δεξιοί πολιτικοί και διε-
θνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αντίδρα-
ση των πολιτών εκδηλώθηκε με εκστρατείες, οι οποίες πάγωσαν ή ακόμη και
ακύρωσαν την ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώ-
πης και σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο” αναφέρεται στην ιστοσελί-
δα savegreekwater.org. “Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ιδιωτικοποί-
ηση του νερού έχει ως σύνηθες αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση των τιμών
και σε ορισμένες περιπτώσεις την υποβάθμιση της ποιότητάς του” επισημαί-
νει η ίδια πρωτοβουλία.  

Από τα πορίσματα της καμπάνιας στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και
το Σωματείο των Εργαζόμενων στην ΕΥΑΘ, μαθαίνουμε ότι στο Βουκουρέστι
για παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση του νερού το 2000, σήμανε τον 12πλασια-
σμό της τιμής του. Αρκετά νωρίτερα, το 1989, η Θάτσερ ιδιωτικοποίησε το νε-
ρό της Αγγλίας και της Ουαλίας. Αυτό σήμαινε άυξηση των τιμών ήδη από τα
πρώτα χρόνια κατά 50%. Σήμερα υπάρχουν τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες
ύδρευσης, αλλά το κόστος του νερού παραμένει αρκετά υψηλό, παρ’ ότι,
όπως συχνά επιχειρηματολογούν οι θιασώτες των ιδιωτικοποιήσεων, θα έπρε-
πε να έχει μειωθεί λόγω του ανταγωνισμού. 

Η Αργεντινή το 1993 παρέδωσε την ύδρευσή της στους ιδιώτες με τις ευλο-
γίες της Παγκόσμιας Τράπεζας. Επίσης σήμανε δραματική αύξηση των τιμο-
λογίων για εκατομμύρια φτωχούς Αργεντίνους. Σε πολλές περιπτώσεις οι
εταιρείες για να αυξήσουν τα κέρδη μείωσαν τα έξοδα συντήρησης, με απο-
τέλεσμα το νερό να πλημμυρίζει τις φτωχότερες συνοικίες. Με την οικονομική
κρίση που ακολούθησε, οι καταναλωτές δεν μπορούσαν πλέον να πληρώσουν
τους λογαριασμούς νερού. Τελικά η κυβέρνηση αναγκάστηκε και επανακρατι-
κοποίησε το δίκτυο μετά από χρόνια, του οποίου όμως οι ζημιές ήταν τόσο
μεγάλες, ώστε χρειάστηκε να το αποκαταστήσει από την αρχή (136.gr).

Στη Βολιβία το ξεπούλημα του νερού της Κοτσαμπάμπα το 1999 σήμανε και
μια ολόκληρη εξέγερση, που έφτασε να φέρει έναν από τους ηγέτες του κινή-
ματος, τον Έβο Μοράλες, στη θέση του προέδρου της Βολιβίας. Η ιδιωτικο-
ποίηση του νερού είχε ως συνέπεια την αύξηση των τιμολογίων έως και 300%,
ιδιωτικοποιώντας μέχρι και το νερό της βροχής, καθώς οι φτωχές οικογένειες
έπρεπε να πληρώνουν ακόμα και για το βρόχινο νερό που συνέλεγαν. Τελικά
μετά από μια σειρά αιματηρών κινητοποιήσεων το κίνημα κατάφερε να ακυ-
ρώσει την ιδιωτικοποίηση, φτάνοντας μέχρι την ιστορική πολιτική αλλαγή του
2005. 

Αεροδρόμια
Μπορεί τελικά η πενθήμερη απεργία της ΟΣΥΠΑ να ανεστάλη, η προκήρυξή

της όμως επανέφερε το ζήτημα του ξεπουλήματος των αεροδρομίων στην
κοινοπραξία Fraport – Κοπελούζου. Μάλιστα η γερμανική εταιρία, φαίνεται να
έχει πλούσιο παρελθόν διαμάχης με τους εργαζόμενους αεροδρομίων που
έχει στην κατοχή της. Τα αεροδρόμια της Βαλτιμόρης στις ΗΠΑ, του Μπουργ-
κάς στη Βουλγαρία και της Μανίλας στις Φιλιππίνες είναι μόνο μερικά παρα-
δείγματα όπου η Fraport καταγγέλεται για τις αντεργατικές συνθήκες που επι-
βάλει. 

Χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει σε περσινή του επιστολή ο Ίαν Μικούσκο,
εκπρόσωπος του συνδικάτου Unite Here, με ηγετικό ρόλο στις κινητοποιήσεις

των εργαζόμενων του αεροδρομίου της Βαλτιμόρης: 
“Εκπροσωπώ το συνδικάτο της Βόρειας Αμερικής «UNITE HERE», το οποίο

αντιπροσωπεύει 270.000 εργαζόμενους που δουλεύουν στον τουριστικό κλά-
δο των αεροδρομίων, ξενοδοχείων και καζίνο. Καθώς ο κόσμος παρακολου-
θούσε την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση,
το συνδικάτο μας έχει παρακολουθήσει στενά την κατάσταση, ελπίζοντας ότι
η βούληση του ελληνικού λαού θα αντικατοπτριστεί στο τελικό αποτέλεσμα.

Έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προτεινόμενη ιδιωτικοποίηση των 14
Ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων. Αυτό οφείλεται στην αρνητική εμπει-
ρία που είχε το συνδικάτο μας με τη Fraport AG, τη Γερμανική εταιρεία ιδιωτι-
κοποίησης και λειτουργίας αεροδρομίων, που της έχει δοθεί προκαταβολικά η
βράβευση λειτουργίας των αεροδρομίων.

Η θυγατρική της Fraport, η «AIRMALL USA», είχε εμπλακεί σε εργατικές δια-
μάχες στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαλτιμόρης-Ουάσινγκτον το 2013. 

Με βάση την εμπειρία μας με τη Fraport στις Ηνωμένες Πολιτείες, σας συνι-
στούμε, η Ελλάδα να αποχωρήσει από την συμφωνία της με τη Fraport”.

Λιμάνια 
Πριν λίγες μέρες βρέθηκαν στην Αθήνα για συμπαράσταση στους απερ-

γούς συναδέλφους τους, λιμενεργάτες απ'όλη την Ευρώπη, μέλη του Διε-
θνούς Συμβουλίου Λιμενεργατών (IDC). Σε συνεντευξή του στην ΕφΣυν, ο Μα-
νουέλ Λανό υπεύθυνος διεθνών σχέσεων των Γάλλων λιμενεργατών, που επί-
σης βρίσκονται σε απεργία, απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχει αντί-
στοιχο μοντέλο ιδιωτικοποίησης λιμανιών στην Ευρώπη, αναγκάστηκε κι αυ-
τός να θυμηθεί τη θατσερική Αγγλία. 

“Είναι μια μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα. Το μόνο προηγούμενο
που υπήρχε ήταν στη Βρετανία επί Θάτσερ, το οποίο εγκαταλείφθηκε από
τη δεκαετία του ’80 γιατί έβγαλε τόσες αρνητικές παρενέργειες που δεν
είναι ακόμα σε θέση να τις ελέγξουν παρ’ όλο που έχουν κάνει τρεις με-
γάλους γύρους αναθεώρησης της λιμενικής διακυβέρνησης. Σε όλα τα λι-
μάνια της Ευρώπης υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα που έχουν αναπτυχ-
θεί, ωστόσο παντού μα παντού υπάρχει το ίδιο μοντέλο διακυβέρνησης
που λέει ότι η Αρχή Λιμένος είναι δημόσια και αποφασίζει για ζητήματα
πολιτικής και ταυτόχρονα περιφρουρεί τις εργασιακές σχέσεις” ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Οι λιμενεργάτες αγωνίζονται γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τί σημαίνει για τους
ίδιους και τα δικαιώματά τους η παραχώρηση των λιμανιών σε πολυεθνικές
όπως η Cosco. Οι συνάδελφοί τους στις ιδιωτικοποιημένες προβλήτες του
Πειραιά, χρειάστηκε να παλέψουν από την αρχή για τα αυτονόητα. Το ρεπορ-
τάζ της Εργατικής Αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια της ηρωικής απεργίας των
λιμενεργατών στην προβλήτα της Cosco το καλοκαίρι του '14, ανέφερε χαρα-
κτηριστικά: 

“Και μόνο από τα αιτήματα αυτού του αγώνα μπορεί κανείς να αντιλη-
φθεί τι σημαίνει πρακτικά για τους εργαζόμενους η ‘μεγάλη επενδυτική
επιτυχία’ της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ, για την οποία καυχιέται η κυβέρ-
νηση Σαμαρά και ετοιμάζεται να επεκτείνει σε όλο το λιμάνι του Πειραιά
αλλά και σε άλλα λιμάνια σε όλη την Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι δούλευαν
κυριολεκτικά σε συνθήκες γαλέρας χωρίς συμβάσεις και κανονισμούς ερ-
γασίας, χωρίς υπερωρίες και Σαββατοκύριακα, χωρίς γιατρό ασφαλείας
και όλα όσα προβλέπονται για την ανθυγιεινή εργασία της δουλειάς του
εναερίτη που εργάζεται σε γερανογέφυρα και μάλιστα με βάρδιες 16
ωρών χωρίς διάλειμμα”. 

Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της ΟΜΥΛΕ σε παλιότερη συνέντευξή του:
“Μέχρι το 2009 που ξεκίνησε η δραστηριοποίηση της COSCO, στο λιμάνι
απασχολούνταν 1.600 εργαζόμενοι και στην προβλήτα 2, που παραχωρήθηκε
στην COSCO, γύρω στα 700 άτομα με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, τη συλ-
λογική σύμβαση εργασίας, κανονισμό εργασίας, γενικό κανονισμό προσωπι-
κού, 7,5 ώρες εργασίας και την προβλεπόμενη από τον νόμο αμοιβή για τις
υπερωρίες. Σήμερα στην προβλήτα 2 απασχολούνται 350 εργαζόμενοι, γεγο-
νός που αποδεικνύει από τη μια την απώλεια θέσεων εργασίας και από την
άλλη την υπερεντατικοποίηση της εργασίας, ενώ δεν τηρούνται τα στάνταρ
ασφαλείας που προβλέπονται διεθνώς για τους χειριστές”.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Για να βρούμε παραδείγματα αντίστασης στο ξεπούλημα των συγκοινωνιών

δεν χρειάζεται να πάμε μακριά.

Το καλοκαίρι του ’92 ο Μητσοτάκης επέλεγε να κλείσει την ΕΑΣ, τον σημε-
ρινό ΟΑΣΑ, να απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους και να δώσει τα λεωφορεία
της Αθήνας στα χέρια ιδιωτών. Τον Δεκέμβρη του ’93 οι εργαζόμενοι της ΕΑΣ
έμπαιναν ξανά στα αμαξοστάσια νικητές με τα λεωφορεία να έχουν επανα-
κρατικοποιηθεί. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν παρελθόν κι αυτό που είχε με-
σολαβήσει ήταν μια απεργία διαρκείας που τα είχε όλα. Μαζικές συνελεύσεις,
συλλαλητήρια χιλιάδων, συνεχείς περιφρουρήσεις στα αμαξοστάσια, επιθέ-
σεις των ΜΑΤ, συλλήψεις και φυλακίσεις απεργών, κυνηγητό και… ξεβρακώ-
ματα απεργοσπαστών και το πιο σημαντικό ένα τεράστιο κύμα συμπαράστα-
σης από όλη την εργατική τάξη. 

Το παράδειγμα των εργαζόμενων στα λεωφορεία έγινε φάρος. Τον «δρόμο
της ΕΑΣ» ακολούθησαν μια σειρά κλάδοι με  απεργίες για το ασφαλιστικό, για
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΟΤΕ κλπ. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη
δεν άντεξε και τον Σεπτέμβρη του ’93 πέφτει. Οι εργάτες της ΕΑΣ κερδίζουν
την επανακρατικοποίηση από τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η επανακρατικο-
ποίηση της ΕΑΣ ήταν μια τεράστια νίκη για το εργατικό κίνημα. Τα εργαλεία
που χρησιμοποίησαν οι απεργοί της ΕΑΣ για να φτάσουν σε αυτήν είναι αυτά
που έχουμε να αξιοποιήσουμε και σήμερα: γενικές συνελεύσεις, απεργιακές
φρουρές, απεργιακό ταμείο, συμπαράσταση και απεργία διαρκείας μέχρι τη
νίκη.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Αντίσταση στο μεγάλο ξεπούλημα

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το σκάνδαλο των ιδιωτικοποιήσεων

Σ
την κύρια μάχη του φετινού κα-

λοκαιριού αναδεικνύεται αυτή

ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις,

μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου

που μεταφέρει στο νέο «υπερταμείο»

ό,τι δημόσιο μπαίνει προς πώληση. Το

υπερταμείο των ξεπουλημάτων από τη

μια, αλλά και η αντίσταση των εργαζό-

μενων από την άλλη – η απεργία στα λι-

μάνια, 

οι κινητοποιήσεις στον ΟΣΕ και στις αστικές συγκοινωνίες

– δίνουν την κατάλληλη αφορμή να θυμίσουμε περιπτώ-

σεις που τα ξεπουλήματα σήμαναν τραγικές συνέπειες για

την παροχή του αντίστοιχου κοινωνικού αγαθού στον κό-

σμο, αλλά και μνημειώδη στιγμιότυπα αντίστασης  - νικη-

φόρας μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις.

Απεργιακή κινητοποίηση ΟΣΕ, ΟΛΠ, ΜΜΜ το Δεκέμβρη του 2015 

Συγκέντρωση ενάντια στο ξεπούλημα της ΕΥΑΘ Ρόδος. Διαμαρτυρία ενάντια στο ξεπούλημα του αεροδρομίου

Συγκέντρωση απεργών της COSCO το 2014

Μαζική διαδήλωση χιλιάδων απεργών της ΕΑΣ
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Συνεχίζουν τον αγώνα οι εργαζό-
μενοι στο εργοστάσιο Λεβεντέρης
στο Βόλο. Καθημερινά πραγματοποι-
ούν 4ωρες στάσεις εργασίας. Οι ερ-
γαζόμενοι διεκδικούν να παρθούν πί-
σω οι τρεις απολύσεις που έχουν γί-
νει.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε
το σωματείο αναφέρθηκε ότι στην
τελευταία συνάντηση στην Επιθεώ-
ρηση Εργασίας, η εργοδοσία ανα-
κοίνωσε ότι δεν παίρνει πίσω τις
απολύσεις, ενώ υπάρχουν φήμες για
άλλες εφτά. Κατήγγειλαν ακόμα ότι
η εταιρεία εισάγει και πουλάει συρ-
ματόσχοινα στην αγορά, καθώς η
παραγωγή του εργοστασίου έχει
σταματήσει.

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ

Επιτροπή υπεράσπισης των
διωκόμενων αγωνιστών του Σωμα-

τείου Μισθωτών Εκπαιδευτικών δημιουργήθηκε στη
Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν σε ανακοίνω-
σή τους:

“Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης αποδεχόμενο
τους ισχυρισμούς της εργοδοσίας των φροντιστηρίων
«Μπαχαράκη» εξέδωσε στις αρχές Απριλίου την πρωτο-
φανής απόφαση που δέχεται ότι ο εργοδότης και οι εται-
ρίες του ομίλου υπέστησαν ηθική βλάβη από τις κινητο-
ποιήσεις που διοργανώθηκαν από το Σωματείο Μισθω-
τών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης για την υπεράσπιση
του καθηγητή Γ. Παπαγιάννη (μέλος της διοίκησης του
ΣΜΕΘ) που απολύθηκε από το φροντιστήριο το 2011”. 

Η απόφαση επιβάλλει στο Σωματείο τον απολυμένο
καθηγητή και αλλά δυο μέλη της τότε διοίκησης την απα-
γόρευση κινητοποιήσεων που “διαταράσσουν και καθι-
στούν αδύνατη την επαγγελματική λειτουργία των φρον-
τιστηρίων Μπαχαράκη”, την απαγόρευση διακίνησης υλι-
κού έντυπου ή διαδικτυακού “με περιεχόμενο που να
οδηγεί σε προσβολή της προσωπικότητας των εργοδο-
τών”, χρηματική ποινή ύψους 200 ευρώ για τον καθένα
από τους τρεις αγωνιστές, για κάθε μελλοντική παράβα-
ση εκ μέρους τους, την δημοσίευση της απόφασης αυ-
τής σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και στην
ιστοσελίδα του Σωματείου και τέλος την καταβολή στον
εργοδότη ποσού 12.000 ευρώ, “σαν ηθικη αποζημιωση”! 

Η επιτροπή καλεί κάθε κοινωνική και πολιτική συλλογι-
κότητα αλλά και κάθε εργαζόμενο/η και νέα/ο να συμμε-
τέχουν ενεργά και να στηρίξουν με κάθε τρόπο την επι-
τροπή, το σωματείο και τους διωκόμενους. (τηλ. επικοι-
νωνίας 2310-265 730 –www.smeth.gr). 

ΣΜΕΘ

Τον απολογισμό ενός χρόνου
από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ
συζήτησαν εργαζόμενοι σε αυτήν,
μετά από κάλεσμα της Eργατικής
Aλληλεγγύης, την Πέμπτη 16 Ιουνί-
ου, στο Ραδιομέγαρο της Αγίας
Παρασκευής.

Η συζήτηση κυμάνθηκε σε δύο
άξονες. Αρχικά στα εργασιακά όπου
διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ανα-
βίωση των συμβάσεων του 2013
όπως είχε ανακοινώσει η κυβέρνη-
ση, διότι υπάρχουν σημαντικές απο-
κλίσεις ειδικά σε θεσμικά ζητήματα
(άδειες, ωράρια, κλπ).

Ακολούθως τονίστηκε ότι υπάρ-
χει απόκλιση επί του περιεχομένου,
καθώς με διάφορες προφάσεις (πχ
ελλείψεις τεχνικού εξοπλισμού, αλ-

λά και άλλες ιεραρχήσεις), δραστη-
ριότητες της κοινωνίας δεν βρί-
σκουν τον απαιτούμενο χώρο στο
εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Χαρακτη-
ριστικά αναφέρθηκε ότι χρειάστηκε
η ΑΔΕΔΥ να εκδώσει ανακοίνωση
διαμαρτυρίας για να κληθεί σε πά-
νελ για το ασφαλιστικό.

Παρόλα αυτά, κοινή ήταν η αί-
σθηση ότι ο αγώνας δύο χρόνων
έχει αφήσει τα σημάδια του, καθώς
υπάρχουν και σημεία που το δεί-
χνουν, όπως η ανταπόκριση των ερ-
γαζομένων της ΕΡΤ στην καμπάνια
για το προσφυγικό, αλλά και σε διά-
φορα ρεπορτάζ άλλων θεματικών.

Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε

«όση κριτική πρέπει να γίνει στην
ΕΡΤ επειδή δίνει χρόνο στη συμμο-
ρία της Χρυσής Αυγής, άλλη τόση
υπεράσπιση χρειάζεται όταν οι νε-
οναζί της επιτίθενται με αφορμή το
θετικό της ρόλο στο προσφυγικό».

Επίσης καταγράφηκε η αντίθεση
στις «αναγνώσεις» της περιόδου
που προσωποποιούν τα προβλήμα-
τα του τύπου «η ΕΡΤ του Ταγματάρ-
χη», ή «το ασφαλιστικό του Κα-
τρούγκαλου», διότι πρόκειται για
πολιτικές επιλογές κυβερνήσεων και
όχι «ατομικές» επιλογές προσώπων,
με αποτέλεσμα οι αναφορές επί του
προσωπικού να αποπολιτικοποιούν
τα ζητήματα και να δημιουργούν

συσπειρώσεις σε άλλες βάσεις, μη
αποκλειομένων και αυτών των προ-
σωπικών φιλοδοξιών προσώπων,
που δεν έχουν εκπληρωθεί από τη
νυν διοίκηση της ΕΡΤ.

Για τα εργασιακά τονίστηκε η
ανάγκη συσπείρωσης στα υπάρχον-
τα σωματεία, με κινήσεις «από τα
κάτω», ώστε αυτά να αναζωογονή-
σουν την παρουσία τους, ενώ ευρύ-
τερα κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει
ξανά συστράτευση με αγωνιζόμε-
νες κοινωνικές ομάδες. Στα πλαίσια
αυτά, ξεκινάει καμπάνια υποστήρι-
ξης των απεργών λιμενεργατών,
ενώ θα συνεχιστούν οι συναντήσεις
των εργαζομένων με αντίστοιχη
ατζέντα.

Νάσος Μπράτσος

Ένας χρόνος EΡT

O αγώνας στο Athens Ledra συνεχίζεται

Π
ικετοφορία στο ιστορικό κέντρο της Αθή-
νας είχαν προγραμματίσει για το από-
γευμα της Τρίτης 21 Ιούνη οι εργαζόμε-

νοι του ξενοδοχείου Athens Ledra, με σημείο
συνάντησης τη συμβολή των οδών Διονυσίου
Αρεοπαγίτου και Αμαλίας. Οι εργαζόμενοι του
ξενοδοχείου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους
απαιτώντας να μην κλείσει η επιχείρηση, να δια-
σφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους και να πλη-
ρωθούν τα δεδουλευμένα τους. 

Σε ανακοίνωσή του το επιχειρησιακό σωματείο
αναφέρει: «Η «δίκαιη ανάπτυξη» που ευαγγελίζον-
ται και καλούν τον ελληνικό λαό να τη στηρίξει,
περνάει πάνω από την πλάτη των εργαζομένων. Ο

τουρισμός που λένε πως είναι η «βαριά» βιομηχα-
νία αυτής της χώρας, για τους εργαζόμενους του
κλάδου, σημαίνει απληρωσιά, μισθοί πείνας, και
εξαντλητικά ωράρια σε άθλιες συνθήκες εργασίας.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλά-
δου να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις μας και τον
αγώνα μας. Τους καλούμε να ενώσουν την γρο-
θιά τους με όλους εμάς τους εργαζόμενους του
ξενοδοχείου «Athens Ledra». Τους καλούμε να
δείξουν την αλληλεγγύη τους και με την παρου-
σία τους σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά
μας. Η αλληλεγγύη του κλάδου, κάθε σωματεί-
ου, κάθε εργαζόμενου πρέπει να δυναμώσει».

Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν δύο κινητο-
ποιήσεις στο υπουργείο Εργασίας, την Τετάρτη

15 Ιούνη και την Παρασκευή 17 Ιούνη όπου έγινε
τριμερής συνάντηση με εκπρόσωπο της εργοδο-
σίας και του υπουργείου. Από την πλευρά του
υπουργείου ο γενικός γραμματέας, Ανδρέας Νε-
φελούδης, απάντησε στο αίτημα για τη διασφάλι-
ση των θέσεων εργασίας τους, πως αυτό εξαρτά-
ται από το νέο ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου που θα
προκύψει από τον πλειστηριασμό που θα γίνει.
Από τη μεριά της εργοδοσίας ο εκπρόσωπος ανέ-
φερε κυνικά «ότι δεν υπάρχει δεκάρα τσακιστή». 

Την Τετάρτη 17/6 κατά τη διάρκεια της συγ-
κέντρωσης οι εργαζόμενοι είχαν δεχθεί επίθεση
από τα ΜΑΤ με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυ-
ματισμό του προέδρου του σωματείου. 

Με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και για τρί-
τη συνεχόμενη φορά θα δώσει την εκλο-
γική μάχη η Μαχητική Πρωτοβουλία Ερ-
γαζομένων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
στις εκλογές που θα γίνουν στην Πέμπτη
23 Ιουνίου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και
εκπροσώπων στην Ομοσπονδία μας
(Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οι-
κονομικών – ΟΣΥΟ).

Στην διετία που μεσολάβησε από τις
προηγούμενες εκλογές μέχρι τώρα, δο-
κιμάστηκε μέχρι εξαντλήσεως - και θεω-
ρώ πως πια έφτασε στα όριά της – η
συνταγή της «εξαίρεσης», μία συνταγή
που δυστυχώς θεωρούνταν πανάκεια για
διάφορους χώρους που «ξεχώριζαν» μι-
σθολογικά από το υπόλοιπο δημόσιο.
Γύρω από αυτή τη λογική κινήθηκε η
πλειοψηφία του απερχόμενου Δ.Σ. του
συλλόγου εργαζομένων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

Η Μαχητική Πρωτοβουλία δεν σταμά-
τησε ποτέ να προβάλλει τους αγώνες
και να προσπαθεί να οργανώσει τη συμ-
μετοχή του χώρου μας στις πανεργατι-
κές απεργίες και στις διαδηλώσεις. Κινή-
θηκε πάντα ενάντια στη λογική του «να
κοιτάμε τα δικά μας και να κάνουμε οικο-
νομία δυνάμεων» καθώς και στη λογική
της υποκατάστασης της συλλογικής

δράσης από ατελέσφορες και κοστοβό-
ρες νομικές διαδικασίες και δικαστικές
προσφυγές.

Αυτή την προσπάθεια θέλουμε να συ-
νεχίσουμε από καλύτερη θέση στις επό-
μενες εκλογές. 

Τιάνα Ανδρέου, εργαζόμενη 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

υποψήφια με τη Μαχητική Πρωτοβουλία

Σε απεργία προχώρησαν οι εργαζό-
μενοι στις εταιρίες Vodafone-Wind-
Victus την Πέμπτη 16/6. Σε ανακοίνω-
ση-απολογισμό από το Ενιαίο Σωμα-
τείο Εργαζόμενων στις τρεις εταιρίες
αναφέρεται: 

«Η κοινή, συντονισμένη Απεργία
της Πέμπτης 16/6, που προετοίμασε
και οργάνωσε το Ενιαίο Σωματείο Ερ-
γαζομένων σε Vodafone-Wind-Victus
(θυγατρική των δύο πρώτων εται-
ριών), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Από νωρίς το πρωί, ομάδες συνα-
δέλφων απεργών, με συγκεντρώσεις
περιφρούρησαν την απεργία. Στις
συγκεντρώσεις αυτές, έγινε πλούσια
συζήτηση για τα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουμε, τις επιθέσεις που δε-
χόμαστε με τα Μνημόνια και τα νέα
μέτρα στα «εργασιακά», τις προοπτι-
κές των αγώνων μας – και τη συνέχιση
της δράσης του Ενιαίου Σωματείου.

Τελείως κλειστά παρέμειναν τα
κτήρια της Victus στην Παλλήνη, της
Wind στη Λ. Αθηνών, της Vodafone
σε Aδριανείου, Πειραιώς, Κηφισό.
Επίσης, το κτήριο στον Φοίνικα στη
Θεσσαλονίκη (συστεγάζονται Vodafo-
ne και Victus), όπου υπήρχε απεργια-
κή συγκέντρωση μέχρι το μεσημέρι.
Εγκαταστάσεις όπου συνολικά εργά-
ζονται χιλιάδες συνάδελφοι».

WIND-

VODAFONE-

VICTUS 

Eκλογές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε νέα συγκέντρωση
και στάση εργασίας την
Τετάρτη 22 Ιούνη προ-

χωρά το Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών στα γραφεία της επιθεώρησης
εργασίας Νέα Ιωνίας (λεωφόρος
Ηρακλείου 269 & 28ης Οκτωβρίου)
στις 9πμ. Το ΣΜΤ απαιτεί από την
εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ να πάρει πίσω
την απόλυση εργαζόμενης και να
μην περάσουν τα συμφωνητικά με
όρους αγγλικού δικαίου. 

ΣΜΤ

Να πληρωθούν τα δεδουλευμένα
τους ζητούν οι εργαζόμενοι των Κλω-
στηρίων Θράκης στη Βιομηχανική Πε-
ριοχή Κομοτηνής, τα οποία ξεπερνάνε
τους τρεις μήνες. Την Πέμπτη 16 Ιούνη
σε συνέλευσή τους αποφάσισαν ότι θα
προχωρήσουν σε επίσχεση από την Τε-
τάρτη 22 Ιούνη, αν η εργοδοσία δεν
τους πληρώσει. 

Οι εργαζόμενοι των Κλωστηρίων
έχουν ξεκινήσει απεργιακές κινητοποι-
ήσεις από τις 13 Ιούνη, ενώ στο πλευρό
τους είναι η Ομοσπονδία Εργαζόμενων
στην Κλωστοϋφαντουργία. 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ

ΘΡΑΚΗΣ
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“Oι ιδιωτικοποιήσεις δεν θα περά-
σουν, με απεργιακή κλιμάκωση και
συντονισμό!” Αυτό τονίζει ο Συντο-
νισμός ενάντια στα Μνημόνια σε
ανακοίνωση του, η οποία διακινείται
σε όλους τους εργατικούς χώρους
μαζί με την αφίσα συμπαράστασης
στους εργαζόμενους σε λιμάνια,
συγκοινωνίες, τρένα, αεροδρόμια
και τους κατοίκους του Ελληνικού
που παλεύουν ενάντια στο ξεπούλη-
μα της δημόσιας περιουσίας.

Η ανακοίνωση θυμίζει τις μάχες
που είναι σε εξέλιξη από την απερ-
γία διαρκείας των λιμενεργατών μέ-
χρι τις κινητοποιήσεις στον ΟΣΕ και
τα νοσοκομεία και επισημαίνει ότι
«μέσα σε αυτές τις συνθήκες, απο-
τελεί άμεση προτεραιότητα η στήρι-
ξη και η διεύρυνση των απεργιών
που κοντράρουν τις ιδιωτικοποι-
ήσεις και συνολικά τις επιθέσεις της
κυβέρνησης εδώ και τώρα».

Προσθέτει ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ οργανώνει αυτόν το νέο γύρο
επιθέσεων ενάντια στους εργαζόμε-
νους στο όνομα της ευρωπαϊκής
προοπτικής της χώρας. Όμως αυτή
η προοπτική τρίζει συθέμελα» εν
όψει του δημοψηφίσματος για το
Brexit και των εκλογών στην Ισπανία. 

Η ανακοίνωση του Συντονισμού
κλείνει αναφέροντας: «Απέναντι στα
ψέματα της κυβέρνησης ότι δεν
υπάρχει άλλη διέξοδος οι εργαζόμε-
νοι προβάλουμε το δικό μας δρόμο.
Και αυτό σημαίνει ότι στην προμετω-
πίδα των εργατικών διεκδικήσεων να
βάλουμε τη διαγραφή του χρέ-
ους. Να πάψουμε να αποπληρώνου-
με δις. ευρώ κάθε χρόνο για να γεμί-
ζουν τα σεντούκια των τραπεζιτών
ντόπιων και Ευρωπαίων. Να συγ-
κρουστούμε με το Ευρώ και την Ε.Ε.
Να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες και
όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις κάτω
από τον έλεγχο των εργαζόμενων». 

Σ
ε 24ωρη απεργία προχωρά η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ)
στις 6 Ιούλη. Για εκείνη την ημέρα, από

τις 22/6, μεταφέρθηκε η κατάθεση των δε-
σμευτικών προσφορών για τις εταιρίες ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ και ΕΕΣΤΥ κάτω και από την πίεση των
απεργιακών κινητοποιήσεων που είχαν εξαγ-
γείλει οι εργαζόμενοι του Σιδηρόδρομου και
των υπόλοιπων συγκοινωνιών.

Θυμίζουμε ότι η ΠΟΣ είχε καλέσει 24ωρη
απεργία και συγκέντρωση στο ΤΑΙΠΕΔ για τις
22/6 όπου θα συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι
της ΣΤΑΣΥ, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.
Την Τρίτη 21/6 έγιναν οι τρεις προγραμματι-
σμένες τρίωρες στάσεις ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση. 

Στάση εργασίας έγινε την ίδια μέρα από τις
10μμ έως τη λήξη της βάρδιας σε όλα τα μέσα
σταθερής συγκοινωνίας μετά από απόφαση του

Συντονιστικού της ΣΤΑΣΥ. H κοινή ανακοίνωση
των σωματείων αναφέρει: «συνεχίζουμε τις κι-
νητοποιήσεις μας που σκοπό έχουν να εισακου-
στεί το αίτημά μας που δεν είναι άλλο από τη
μη μετατροπή του αγαθού της μετακίνησης σε
αγοραίο προϊόν προς όφελος των συμφερόν-
των και εις βάρος του επιβατικού κοινού».

Ο Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος των εργαζό-
μενων στο Σωματείο του Μετρό (ΣΕΛΜΑ) μας
είπε: «Εμείς θεωρούμε την ημέρα που θα δο-
θούν οι δεσμευτικές προσφορές για τον ΟΣΕ,
στις 6 Ιούλη, σημαδιακή, ημέρα-σταθμό για την
αρχή του ξεπουλήματος των μεταφορών. Θα
προτείνουμε στο Συντονιστικό των συγκοινω-
νιών να πάμε αυτές τις δύο εβδομάδες με
4ωρες στάσεις εργασίας. Για τις 5 και 6 του

Ιούλη θα προτείνουμε να γίνει 48ωρη απεργία».     

Συνάντηση

Συνάντηση του Συντονιστικού των συγκοινω-
νιών έγινε την Παρασκευή 17/6 στα γραφεία
της ΣΤΑΣΥ στην Αθηνάς. Εκεί έγινε γνωστό ότι
η ημερομηνία για τις δεσμευτικές προσφορές
για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΕΕΣΤΥ μεταφέρθη-
κε. Έτσι, πάρθηκε απόφαση για τη στάση ερ-
γασίας στις 21/6 και όλα τα σωματεία συμφώ-
νησαν να γίνει άμεσα νέα συνάντηση για τον
προγραμματισμό νέων κινητοποιήσεων. 

Αυτή η συνεδρίαση του Συντονιστικού είχε
προγραμματιστεί να γίνει την προηγούμενη
μέρα, αλλά το υπουργείο επέλεξε να στείλει
εκείνη την ημέρα πρόσκληση στα σωματεία

για να συζητηθεί η νέα Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας την Τετάρτη 22 Ιούνη. Είναι φανερό
ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να
σπάσει το ενιαίο μέτωπο που δημιουργείται
στις συγκοινωνίες και τις μεταφορές πετώντας
«τυράκια» και υποσχέσεις. Η πλειοψηφία των
αντιπροσώπων των σωματείων τόνισαν ότι
πρέπει να παλέψουν ενωμένοι και ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις και για τη ΣΣΕ, ειδικά τώρα
που φαίνεται ότι ο κοινός αγώνας πραγματικά
έχει στριμώξει την κυβέρνηση.      

Τέλος, στο Συντονιστικό αναφέρθηκε ότι
πρέπει να υπάρξουν άμεσες ενέργειες απέ-
ναντι στις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης ορι-
σμένων υπηρεσιών πχ στην συντήρηση του
ηλεκτροφωτισμού στους σταθμούς του ΗΣΑΠ.

Τ
ην Τρίτη 21 Ιούνη το απόγευ-
μα ήταν σε εξέλιξη συνεδρία-
ση του ΔΣ της Ομοσπονδίας

Υπαλλήλων Λιμανιών (ΟΜΥΛΕ) για
να παρθεί απόφαση για τη συνέχι-
ση των απεργιακών κινητοποιήσε-
ων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και
για τη διασφάλιση των θέσεων ερ-
γασίας σε ΟΛΠ και ΟΛΘ. 

Την ίδια μέρα το μεσημέρι, 27η
μέρα της απεργίας διαρκείας στα
Λιμάνια, έγινε συγκέντρωση-συζή-
τηση στα κεντρικά γραφεία του
ΟΛΠ. Το κλίμα ήταν εκρηκτικό.
Όποιος εργαζόμενος πήρε το λό-
γο, τόνισε ότι η απεργία πρέπει να
πάει μέχρι το τέλος, με ενίσχυση
των απεργιακών φρουρών. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Γιώργος
Γεωργακόπουλος, πρόεδρος της
ΟΜΥΛΕ  που ενημέρωσε για τις κι-
νήσεις της κυβέρνησης που στόχο
έχουν να σταματήσουν τις απερ-
γιακές κινητοποιήσεις. 

Η κυβέρνηση έχει βάλει μπρο-
στά την κυβερνητική εκπρόσωπο,
Όλγα Γεροβασίλη και τον υπουρ-
γό Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα που
βγαίνουν και δηλώνουν όπου στα-
θούν και όπου βρεθούν ότι στον
κυρωτικό νόμο που θα εισαχθεί
στη Βουλή για την έγκριση της
σύμβασης παραχώρησης των λι-
μανιών στην Cosco, θα υπάρχει
ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση για
τους εργαζόμενους. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
και η ανακοίνωση της ΟΜΥΛΕ η
κυβέρνηση προσπαθεί “να μας
πείσει ότι η «κατάργηση» του Γενι-
κού Κανονισμού Προσωπικού είναι
«διατήρηση»”. 

Και προσθέτει παρακάτω: “Εάν
παραμείνει η φράση «κατάργηση»,
σημαίνει ότι η Cosco ως Ο.Λ.Π Α.Ε
θα αποκτήσει πλήρες «διευθυντικό
δικαίωμα» και θα καταργήσει κάθε
πρόβλεψη του Γενικού Κανονι-
σμού Προσωπικού και ειδικότερα
σχετικά με την λύση της εργασια-
κής σχέσης”.

Δυστυχώς, η Ένωση Λιμενεργα-
τών, ένα από τα σωματεία του

ΟΛΠ, ανέστειλε την απεργιακή κι-
νητοποίηση αποδεχόμενο ότι η
διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση
εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας. 

Ο Γ. Γεωργακόπουλος ενημέρω-
σε τους περίπου 300 εργαζόμε-
νους που είχαν συγκεντρωθεί ότι
κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως υπο-
στηρίζουν και οι εργατολόγοι που
συνεργάζονται με την Ομοσπονδία.

Τοποθετήσεις 

Μετά την αρχική εισήγηση ακο-
λούθησαν πολλές τοποθετήσεις.
Ούτε ένας εργαζόμενος δεν τάχ-
θηκε κατά της συνέχισης της
απεργίας. Αντίθετα, υπήρχαν προ-
τάσεις για σκλήρυνση των απερ-
γιακών φρουρών. 

Ένας εργαζόμενος τόνισε ότι θα
έπρεπε επί τόπου να κατέβει όλη η
συγκέντρωση κάτω στο λιμάνι και
να σταματήσει οποιαδήποτε εργα-
σία. «Ο Οργανισμός είναι ένας,
δεν μπορεί κάποιοι να δου-
λεύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά,
κάνοντας κριτική στην αναστολή
της απεργίας από την Ένωση Λι-
μενεργατών. 

Το ίδιο ανέφερε και άλλος εργα-

ζόμενος. «Κάνουν κακό σε όλο το
εργατικό κίνημα», «χρειάζεται πιο
ενεργή συμμετοχή από όλους μας
στις περιφρουρήσεις», «να πάμε
μέχρι το τέλος». 

Περιφρούρηση με 8ωρες βάρ-
διες των 100 ατόμων πρότεινε άλ-
λος εργαζόμενος. «Απεργία δεν
σημαίνει ότι κάθομαι στο σπίτι
μου, αλλά βρίσκομαι κάτω στο λι-
μάνι». Άλλος εργαζόμενος πρότει-
νε να γίνει κινητοποίηση στο χώρο
του λιμανιού που ελέγχει ήδη η
Cosco, «να πάμε και να κάνουμε
ό,τι μπορούμε. Να πάρουμε δρα-
στικά μέτρα για την απεργία μας». 

Την ίδια ώρα αντίστοιχη διαδικα-
σία υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη
από τους εργαζόμενους του ΟΛΘ,
ενώ αμέσως μετά οι εκπρόσωποί
τους θα κατέβαιναν στην Αθήνα
για να παρθούν οι αποφάσεις για
τη συνέχεια. 

Όλη την προηγούμενη εβδομά-
δα καθημερινά υπήρχαν περι-
φρουρήσεις –ειδικά στο χώρο της
κρουαζιέρας-, ενώ την Πέμπτη 16
Ιούνη από τα ξημερώματα μέχρι το
μεσημέρι έγινε κατάληψη στα κεν-
τρικά γραφεία του ΟΛΠ. 

Την προηγούμενη μέρα, Τετάρτη
15/6, οι εργαζόμενοι του ΟΛΘ συν-
τονίστηκαν με τους εργαζόμενους
από την ΕΥΑΘ, την ΕΛΒΟ τον ΟΣΕ
και τη ΔΕΗ, κάνοντας συγκέντρω-
ση-συνέντευξη Τύπου έξω από το
υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Την συγκέντρωση είχε καλύψει με
τετράωρη στάση εργασίας το Ερ-
γατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Συντονισμένος αγώνας 

Όλοι οι εκπρόσωποι των εργα-
ζόμενων τόνισαν ότι χρειάζεται
συντονισμένος αγώνας ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ δόθη-
καν στοιχεία για το πώς οι ΔΕΚΟ
έχουν υπονομευτεί όλα τα χρόνια,
παρουσιάζονται ως ελλειμματικές
εταιρίες, για να γίνουν έρμαιο στα
κοράκια της αγοράς. Όσον αφορά
τον ΟΛΘ, οι εκπρόσωποι των λιμε-
νεργατών επισήμαναν ότι θέλουν
να πουλήσουν το λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης αντί 100 εκατομμυρίων
ευρώ, όταν μόνο πέρυσι μοίρασε
αυτό το ποσό στους μετόχους του
και έχει αποθεματικά 80 εκατομμύ-
ρια ευρώ.

Nεκτάριος Δαργάκης

Απεργία στις Συγκοινωνίες 6 Ιούλη

Συγκέντρωση απεργών λιμενεργατών στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ στις 21/6
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Ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός για την πό-
λη της Πάτρας ήταν η πραγματοποίηση

του 1ου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας το Σαββα-
τοκύριακο 17 και 18 Ιούνη. Το 1ο Pride Πά-
τρας έγινε στο Μόλο της Αγίου Νικολάου και
συγκέντρωσε χιλιάδες κόσμο. 

Οι συζητήσεις -τρεις την πρώτη ημέρα και
δύο τη δεύτερη- άνοιξαν όλα τα ζητήματα του
ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, όπως των διακρίσεων,
του σεξισμού, των ομοφοβικών επιθέσεων σε
όλο τον πλανήτη με πιο πρόσφατο παράδειγμα
τη δολοφονική επίθεση στο Ορλάντο των ΗΠΑ.  

Στο φεστιβάλ συμμετείχαμε οργανωμένα η
τοπική ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η Ομάδα
LGBTQ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ προσπαθώντας να ενώ-
σουμε τη μάχη ενάντια στο σεξισμό και την
ομοφοβία με την αντιρατσιστική και αντιφασι-
στική μάχη και τη μάχη ενάντια στις επιθέσεις
των μνημονίων. Η ανταπόκριση που βρήκαμε
ήταν μεγάλη, πολλοί συμφωνούσαν με αυτές
τις συνδέσεις, ιδιαίτερα με τη μάχη ενάντια
στην ισλαμοφοβία. 

Συνθήματα
Παρά τον καύσωνα του Σαββατοκύριακου,

πάνω από χίλια άτομα διαδήλωσαν στην πο-
ρεία που ξεκίνησε από τον τόπο του φεστι-
βάλ, έκανε τον κύκλο της πόλης και ξανά πί-
σω. Τα συνθήματά μας όπως “Λιτότητα,
ανεργία, σεξισμός, αυτός είναι ο καπιταλι-
σμός”, “Γκέι, τρανς, λεσβίες, θα είμαστε πα-
ρούσες σε όλες τις πορείες” και “Ποιος είναι
ανώμαλος; Το σύστημα!” απλώθηκαν σε με-
γάλο κομμάτι της πορείας. Ενώ δεν έλειψαν
τα αντιφασιστικά συνθήματα όπως “Ούτε
στην Πάτρα ούτε και πουθενά, τσακίστε τους
φασίστες σε κάθε γειτονιά” ή τα αντιρατσι-
στικά όπως “Σύνορα ανοιχτά για την προ-
σφυγιά” και “Όχι απελάσεις ρατσιστικές,
άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες” που κι
αυτά κέρδισαν πολλούς διαδηλωτές.

Η υποδοχή από τον κόσμο της πόλης ήταν
επίσης πολύ θετική, γεγονός που επισφράγη-
σε την επιτυχία του φεστιβάλ με τα χαρακτη-
ριστικά που αυτό είχε, χωρίς χορηγούς και
διαφημίσεις, ανοίγοντας το δρόμο για τη συ-
νέχεια του αγώνα ενάντια στο σεξισμό και
την καταπίεση. Ήδη η Ομάδα LGBTQ+ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργανώνει την πρώτη της συνέ-
λευση το Σάββατο 25 Ιούνη, στις 7μμ, στο
Εργατικό Κέντρο της πόλης.

Χρήστος Κωστόπουλος

1ο Pride Πάτρας

Την κλιμάκωση απέναντι στις μνημονιακές επιθέσεις και το ρατσισμό
της κυβέρνησης στους πρόσφυγες συζήτησε η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περι-
στερίου την περασμένη Τετάρτη στο στέκι της Αριστερής Κίνησης. 

Στην εισήγηση επισημάνθηκε το ψέμα της κυβερνητικής προπα-
γάνδας ότι τα δύσκολα βρίσκονται πίσω μας και τέθηκαν τα επιχειρή-
ματα για την ανάγκη αποδέσμευσης από την ΕΕ και το Ευρώ και για
την ανάληψη πρωτοβουλιών συντονισμού των αγώνων ενάντια στην
υλοποίηση των προαπαιτούμενων για την αξιολόγηση, ενάντια στον
φασισμό και για την οργάνωση της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Στην συζήτηση που ακολούθησε οι σύντροφοι στάθηκαν στην έμπνευ-
ση που παίρνουμε από το κίνημα της Γαλλίας, για να τροφοδοτήσουμε
με δύναμη τους αγώνες που μαίνονται εδώ όπως η πολυήμερη απεργία
των λιμενεργατών, οι κινητοποιήσεις στις συγκοινωνίες καθώς και την
πολιτική κάλυψη που πρέπει να δίνει συνεχώς η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε αυτούς
τους αγώνες. 

Στην κατάληξή της η συνέλευση αποφάσισε την στήριξη της πρω-
τοβουλίας της ΚΣΕ για τη δημιουργία «κίνησης για την αποδέσμευ-
σης της χώρας μας από την ΕΕ», την στήριξη της εκδήλωσης “Περι-
στέρι πόλη ανοιχτή, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες” της ΚΕΕΡΦΑ
στις 8 Ιούλη στην πλατεία Περιστερίου, και την μαζική κινητοποίηση,
την πρώτη μέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής, έξω από το Εφετείο.

Παντελής Γαβριηλίδης

Στην αυτοκτονία με καραμπίνα, μέσα στο Γηροκομείο Αθηνών
όπου φιλοξενούνταν τους δύο τελευταίους μήνες λόγω οικονομι-
κών προβλημάτων, οδηγήθηκε ένας 70χρονος άνδρας την περα-
σμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, το ίδρυμα
τα τελευταία χρόνια υπολειτουργεί με τους ηλικιωμένους να αντι-
μετωπίζουν άθλιες συνθήκες διαβίωσης και τους εργαζόμενους
σοβαρά προβλήματα στην πληρωμή των δεδουλευμένων τους.

Όπως αναφέρουν, σε αυτή την κατάσταση ήρθε να προστεθεί η
αιφνίδια απόφαση της Διοίκησης του Γηροκομείου να κλείσει ένα
από τα τρία κτίρια διαμονής των ηλικιωμένων -το πιο πρόσφατα
και συνολικά ανακαινισμένο και το μόνο που διασφαλίζει την ύπαρ-
ξη ζεστού νερού- και να τους μεταφέρει σε άλλο μη κατάλληλο.
Κλιμάκιο κοινωνικών συμβούλων της Περιφέρειας Αττικής, ως επο-
πτεύουσας Αρχής, διαπίστωσαν πως το νέο κτίριο είναι μη κατάλ-
ληλο, χωρίς ζεστό νερό, με ανεπαρκείς παρεχόμενες υπηρεσίες
και δίχως άδεια λειτουργίας.  

Επίσης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε, εκ νέου, η
ύπαρξη επισφαλών συνθηκών λειτουργίας του Γηροκομείου. Συν-
θήκες, οι οποίες δεν διασφαλίζουν την υγιεινή, ασφαλή και στοι-
χειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων, με ανεπαρκείς πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα. Οι μνημονιακές περικο-
πές σκοτώνουν.

ANTAΡΣΥΑ Περιστερίου ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Όχι στην ιδιωτικοποίηση - το ολυμπιακό
γυμναστήριο του Γαλατσίου να παραμείνει
δημόσιος χώρος πολιτισμού, άθλησης και
αναψυχής. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστει-
λαν προς την κυβέρνηση, το ΤΑΙΠΕΔ, τους
δημάρχους Ν. Ιωνίας και Γαλατσίου και την
Περιφέρεια Αττικής, φορείς, κόμματα και
συλλογικότητες της περιοχής στη διαδημοτι-
κή συνεδρίαση των δύο δημοτικών συμβου-
λίων που έγινε μέσα στο Παλαί. 

Εκ μέρους της Κίνησης Φορέων και Πολι-
τών για το Παλαί, το λόγο πήρε ο Ίκαρος Πε-
τρόπουλος από τη «Δράση για την κοινωνία
και τον πολιτισμό», ενώ στη συνέχεια μίλη-
σαν εκπρόσωποι των τοπικών επιτροπών του

ΣΥΡΙΖΑ, της ΛΑΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καθώς και
δημοτικοί σύμβουλοι από τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση, τον Άλλο Δρόμο κ.α που τοποθετήθη-
καν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και τη σύμ-
βαση με το ΤΑΙΠΕΔ που ετοιμάζεται να υπο-
γράψει ο δήμαρχος Γαλατσίου Μαρκόπου-
λος. Με τη στάση του δημάρχου ευθυγραμ-
μίστηκαν ο δήμαρχος Ν. Ιωνίας Γκότσης και
η αντιπεριφερειάρχης Κυπριανίδου που ξε-
διάντροπα χρέωσε «μικροκοματισμό» σε
όσους διαφωνούν με την πολιτική του «υπερ-
ταμείου» και των ιδιωτικοποιήσεων.  

Σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο Γαλα-
τσίου η σύμβαση 6μηνης παραχώρησης τμή-
ματος του Παλαί από το ΤΑΙΠΕΔ στον Δήμο
Γαλατσίου (προβλέπει ο δήμος να αναλάβει
όλα τα έξοδα επισκευής και συντήρησης της
μεγάλης κεντρικής αίθουσας με δικαίωμα να
το επινοικιάζει καταβάλλοντας  στο ΤΑΙΠΕΔ το
40% των εσόδων) ψηφίστηκε μόλις με 14
υπέρ, ενώ αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση.
Ήδη, άλλη αίθουσα του Παλαί έχει παραχωρή-
σει το ΤΑΙΠΕΔ στο X Factor του Αλαφούζου.

Γ.Π.

Κάτω τα χέρια από το Παλαί

Μ
εγάλη διαδήλωση συμπα-
ράστασης στα θύματα
του Ορλάντο έγινε την

Τρίτη 14 Ιούνη στην Αθήνα. Συμ-
μετείχαν με πανό η Ομάδα Φύλου
και Σεξουαλικότητας LGBTQ+
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Διεθνής Αμνηστία,
η Color Youth, οι Proud Seniors,
ενώ στην πορεία κάλεσε και η ορ-
γανωτική επιτροπή του Athens
Pride. Παίρνοντας τη σκυτάλη
από τις δεκάδες αντίστοιχες συγ-
κεντρώσεις σε μια σειρά χώρες,
εκατοντάδες κόσμος του ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κινήματος έδωσε το παρών.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στο
Σύνταγμα και ακολούθησε πο-
ρεία μέχρι την αμερικάνικη πρε-
σβεία. Εκεί, διαδηλωτές άναψαν
κεριά και τοποθέτησαν πλακάτ
που έκφραζαν την αλληλεγγύη
τους στα θύματα του Ορλάντο.

Η πορεία ήταν “σιωπηλή” παρά
την πρόθεση της LGBTQ+ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ να φωναχτούν συνθήμα-

τα. Αυτό δεν μειώνει τη σημασία
της αφού, εκτός από την καταγ-
γελία της ομοφοβικής δολοφονι-
κής επίθεσης, εκφράστηκε έντο-
να ο χαρακτήρας της ενάντια
στην ισλαμοφοβία που συνοδεύει
το γεγονός. Στις συζητήσεις τους
οι διαδηλωτές τόνιζαν ότι η επί-
θεση ήταν ξεκάθαρα ομοφοβική
και καμία σχέση δεν είχε με το
Ισλάμ. Αντίθετα, πολλοί έκφρα-
ζαν την άποψη ότι το ΛΟΑΤΚΙ+

κίνημα χρειάζεται αυτή τη στιγμή
να συνδεθεί με όλους όσοι πα-
λεύουν τις επιθέσεις του συστή-
ματος και να σταθεί στο πλευρό
όλων των προσφύγων που διεκδι-
κούν τα δικαιώματά τους.

Η σύνδεση αυτή είναι ένα μεγά-
λο βήμα μπροστά για το ΛΟΑΤΚΙ+
κίνημα, που έχει ήδη και πρακτικά
αποτελέσματα. Η επιλογή των
Queer Ντεκαπάζ να συμμετέχουν
με δικό τους πανό και προκήρυξη

στην πορεία των προσφύγων που
έγινε δύο μέρες μετά, την Πέμπτη
16 Ιούνη, αυτό δείχνει.

Οργανώνοντας τη συνέχεια
του αγώνα με όλες αυτές τις
αιχμές, η LGBTQ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
προχώρησε σε νέα σύσκεψη το
Σάββατο 18 Ιούνη. Εκεί η Ομάδα
αποφάσισε να συμμετέχει με πα-
νό στην αντιφασιστική συγκέν-
τρωση έξω από τη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής στο Εφετείο Αθήνας
τη Δευτέρα 27 Ιούνη αλλά και να
οργανώσει την επιτυχία της: θα
συμμετέχει μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ
σε περιοδεία ενημέρωσης στο
Γκάζι την Πέμπτη 23 Ιούνη το
απόγευμα ενώ θα κυκλοφορήσει
και δύο σχετικά κείμενα -ένα για
τον κόσμο και ένα για τις άλλες
LGBTQ+ οργανώσεις που να τις
καλεί να συμμετέχουν κι αυτές
με τον κόσμο τους και τα πανό
τους στο Εφετείο. Επίσης απο-
φάσισε να κυκλοφορήσει σε διά-
φορες γλώσσες ανακοίνωση
σχετικά με τα δικαιώματα των
LGBTQ+ προσφύγων.

Α.Φ.

AΠΟ ΤΟ ΟΡΛΑΝΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:

LGBTQ+ ενάντια στην ισλαμοφοβία

14/6 Διαδήλωση προς την αμερικάνική πρεσβεία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

Επόμενα Pride
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Οι πλατείες είναι δικές μας

Κ
λείνουν πέντε χρόνια από το
κίνημα των πλατειών του 2011
όταν το μήνυμα των αραβικών

επαναστάσεων από την Τυνησία και
την Αίγυπτο έφτανε, μέσω Ισπανίας,
στην Ελλάδα, μετατρέποντας το Σύν-
ταγμα, το Λευκό Πύργο και μια σειρά
ακόμα πλατείες σε όλη τη χώρα, σε
πλατείες αντίστασης και αγώνα.

Το κίνημα των πλατειών δεν έπεσε
από τον ουρανό. Όταν οι καταλη-
ψίες του υπουργείου Υγείας έκαναν
κεντρικό σύνθημα το Φλεβάρη του
2011 “Αυτό το υπουργείο δεν είναι
της Υγείας, εδώ θα γίνει της Τυνη-
σίας” προετοίμαζαν το έδαφος για
το ξέσπασμα του πλατειών λίγους
μήνες αργότερα. Το ίδιο όλοι οι
απεργοί που σε όλες τις διαδηλώ-
σεις εκείνο το διάστημα έλεγαν ότι ο
Γιωργάκης θα φύγει με ελικόπτερο
σαν τον Μπεν Αλί και τον Μουμπά-
ρακ φωνάζοντας “Κάιρο παντού” και
“Κάιρο Αθήνα Βαρκελώνη”.

Το ξεκίνημα του κινήματος άνοιξε
μια ολόκληρη συζήτηση. Όλοι όσοι,
όμως, έβλεπαν μια αντιπαράθεση
του “νέου” κινήματος των πλατειών
με το “παλιό” κίνημα των συνδικάτων
και της Αριστεράς, έπεσαν έξω. Οι
καταλήψεις στις πλατείες ήρθαν να
συσπειρώσουν ευρύτερα κομμάτια
κόσμου, εκατοντάδες χιλιάδες που
αναζητούσαν το δικό τους ρόλο στη
μάχη ενάντια στα μνημόνια του ΓΑΠ
τότε αλλά και τρόπους ακόμα μεγα-
λύτερης κλιμάκωσης. Πολλοί μπορεί
να μην είχαν προηγούμενη εμπειρία
συνδικαλιστικής οργάνωσης αλλά εί-

χαν ξεκάθαρα επηρεαστεί από το
απεργιακό κίνημα του προηγούμε-
νου ενάμιση χρόνου. Τα καλέσματα
για καθημερινό, παρατεταμένο,
διαρκή αγώνα μέχρι την ανατροπή
των μέτρων αυτό έδειχναν.

Οι αρχικές απόπειρες των κυρίαρ-
χων ΜΜΕ να χαϊδέψουν το κίνημα
και να παίξουν πάνω στην παραπά-
νω αντιπαράθεση -ακόμα και ο Πρε-
τεντέρης είχε γράψει τότε ότι “του
άρεσαν οι πλατείες” σε αντίθεση
προφανώς με τις απεργίες- δεν άν-
τεξαν παρά μερικές μέρες. Πολύ
γρήγορα τα παπαγαλάκια θα αντιμε-
τώπιζαν τις πλατείες με το ίδιο δηλη-
τήριο που έριχναν σε όλους τους
αγώνες των προηγούμενων μηνών.

Σύνθεση
Ήταν αναμενόμενο. Ούτε η σύνθε-

ση του κόσμου που συμμετείχε στις
πλατείες ούτε ο πολιτικός του προ-
σανατολισμός επιβεβαίωνε όσους
ποντάριζαν στο «απολίτικο». Δημο-
σκόπηση της Kapa Research εκείνη
τη περίοδο κατέγραφε ότι ανάμεσα
σε αυτούς που συμμετείχαν στις
πλατείες ένα 23,8% ήταν ιδιωτικοί
υπάλληλοι, ένα 13,7% άνεργοι και
ένα 13,7% δημόσιοι υπάλληλοι. Οι
συζητήσεις που οργανώνονταν στα
πλαίσια των βραδινών συνελεύσεων
άγγιζαν τα πιο βαθιά πολιτικά ζητή-
ματα όπως η αντιμετώπιση του χρέ-
ους αλλά και η στάση απέναντι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κίνημα, εκτός
από πλειοψηφικά εργατικό, ήταν και
αριστερό.

Η σύνδεση του απεργιακού κινήμα-
τος με τις πλατείες έγινε από την
πρώτη μέρα. Η φωτογραφία του πανό
της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ “Δεν πουλάμε και
δεν πουλιόμαστε” μπροστά στο
υπουργείο Οικονομικών σε ένα πλημ-
μυρισμένο από απεργούς και κόσμο
των πλατειών Σύνταγμα ήταν η πιο
χαρακτηριστική στιγμή. Αυτό έδωσε

την αυτοπεποίθηση στους εργαζόμε-
νους της ΔΕΗ να ξεκινήσουν απεργία
διαρκείας εκείνο το διάστημα. Από
αυτή την άποψη, η κριτική σε κύριο
άρθρο του ΒΗΜΑgazino τις πρώτες
μέρες των κινητοποιήσεων ότι οι δια-
δηλώσεις των πλατειών δεν θα έπρε-
πε να μας ενθουσιάζουν και τόσο πο-
λύ γιατί στην Ελλάδα δεν έλλειψαν οι
διαδηλώσεις, οι καταλήψεις και οι
απεργίες και αργά ή γρήγορα οι πλα-
τείες θα καθοριστούν από αυτό το
παρελθόν, αποδεικνυόταν προφητική. 

Παράλληλα, το κίνημα των πλατει-
ών έσπασε την κλασική επιχειρημα-
τολογία ότι το κοινωνικό σύνολο δεν
αντέχει περισσότερες απεργίες. Για
πρώτη φορά δεν ακούστηκε στα
ΜΜΕ η προπαγάνδα για τους “αναί-
σθητους απεργούς που αφήνουν τον
κόσμο στο σκοτάδι”, για πρώτη φο-
ρά δεν υπήρξαν ρεπορτάζ με “αγα-
νακτισμένους” πολίτες που επιτίθεν-
ται στους “βολεμένους συνδικαλι-
στές που θέλουν να σώσουν τα προ-
νόμια των ρετιρέ”. Οι εργαζόμενοι
της ΔΕΗ υπερασπίζονταν το δημόσιο
αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας από
το ξεπούλημα και οι “αγανακτισμέ-
νοι” ήταν έξω από τη Βουλή διαδη-
λώνοντας μαζί με τους απεργούς.

Αυτό το εκρηκτικό μείγμα και η πο-
λιτική κρίση που δημιουργούσε έφερε
την κυβέρνηση ένα βήμα πριν την κα-
τάρρευση με το Γιώργο Παπανδρέου
να παραιτείται και να ξε-παραιτείται
μέσα σε μερικές ώρες την ημέρα της
πανεργατικής απεργίας στις 15 Ιούνη,
λίγες μέρες πριν την ψήφιση του Με-
σοπρόθεσμου Προγράμματος. Ούτε
οι προβλέψεις όμως ότι η ψήφιση των
μέτρων θα έφερνε και την οπισθοχώ-
ρηση των πλατειών επιβεβαιώθηκαν. 

Παρά την ψήφιση των μέτρων, την
άγρια καταστολή της αστυνομίας και
τη βίαιη εκκένωση του Συντάγματος
κατά τη διάρκειας της 48ωρης πανερ-
γατικής στις 28 και 29 Ιούνη, αυτό που

κυριάρχησε δεν ήταν η απογοήτευση
αλλά η οργή και η διάθεση για συνέ-
χεια. Την επόμενη μέρα το απόγευμα
η πλατεία ήταν ξανά γεμάτη με διαδη-
λωτές και δεν θα άδειαζε παρά ένα
μήνα αργότερα. Η αντοχή και η επιμο-
νή του κινήματος ήταν πιο δυνατές.

Οι προσπάθειες των φασιστών να
εκμεταλλευτούν το κίνημα για την
ενίσχυση της ακροδεξιάς, στρατο-
πεδεύοντας στην πάνω πλευρά του
Συντάγματος, απέτυχαν παταγω-
δώς. Πολύ σύντομα, η μαζικότητα
της κάτω πλευράς της πλατείας
όπου διεξάγονταν οι καθημερινές
βραδινές συνελεύσεις και όλη η πο-
λιτική συζήτηση με χιλιάδες κυριο-
λεκτικά κόσμο, δεν μπορούσε ούτε
να συγκριθεί με τις λιγοστές ελληνι-
κές σημαίες της πάνω πλευράς.
Ακόμα και ο αυτός διαχωρισμός
όμως, της “πάνω” και της “κάτω”
πλατείας, έσπασε στην πράξη.

Παρέμβαση
Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε

η οργανωμένη και συνεχής παρέμ-
βαση της Ένωσης Μεταναστών Ερ-
γατών και της Κίνησης Ενάντια στο
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή
που αναδείκνυαν την αντιρατσιστική
και αντιφασιστική μάχη ως κομμάτι
της πάλης ενάντια στα μνημόνια. Οι
μετανάστες της Πακιστανικής Κοινό-
τητας έφτασαν να παίξουν
αγώνα κρίκετ στην πάνω πλευ-
ρά του Συντάγματος καταχει-
ροκροτούμενοι από τον κόσμο
που παρακολουθούσε. Ενώ
στην 48ωρη πανεργατική
απεργία στις 28 και 29 Ιούνη,
οι φασίστες που προσπάθη-
σαν να εισχωρήσουν στην
απεργιακή διαδήλωση φυγα-
δεύτηκαν από τα ΜΑΤ κυνηγη-
μένοι από τους διαδηλωτές. 

Υπήρξαν θεωρίες που υπο-
στήριξαν ότι οι πλατείες ήταν

αυτές που “έθρεψαν το αυγό του φι-
διού”. Τέτοιες αντιλήψεις είχαν τα
μάτια τους κλειστά (είτε συνειδητά,
είτε από πολιτική αδυναμία) σε αυ-
τές τις μάχες που έδωσε ο κόσμος
των πλατειών.

Η παρέμβαση της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς αποδείχτηκε πολύτι-
μη στην ενίσχυση του κινήματος.
Κόντρα στις αρχικές πιέσεις να μην
υπάρχουν κομματικά πανό και ό,τι
άλλο έκφραζε συγκροτημένη παρου-
σία της αριστεράς, οι δυνάμεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπήκαν μπροστά στην
προσπάθεια να δώσουν προοπτική. 

Αυτό δεν ήταν εύκολο, αν πάρου-
με υπόψη την αποχή μέχρι εχθρική
στάση του ΚΚΕ, αλλά και τη συστη-
ματική προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να
περιορίσει τον ορίζοντα των πλατει-
ών στις κάλπες. Παρά τις δυσκολίες,
όμως, και τις αδυναμίες συνιστωσών
που υποτιμούσαν την κεντρικότητα
της εργατικής τάξης, καταφέραμε να
βοηθήσουμε το κίνημα των πλατειών
να τροφοδοτήσει την αντίσταση.

Επιμένοντας στο κεντρικό ρόλο
της εργατικής τάξης για την ανατρο-
πή των μνημονίων, δε σταματήσαμε
να προτείνουμε την μετατροπή των
καταλήψεων των πλατειών σε βήμα
για το άπλωμα των απεργιών και κα-
ταλήψεις των εργατικών χώρων. Ταυ-
τόχρονα κάναμε το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα της διαγραφής του χρέ-
ους, της εξόδου από το ευρώ και την
ΕΕ, της κρατικοποίησης των τραπε-
ζών και όλων των μεγάλων επιχειρή-
σεων με εργατικό έλεγχο, επίκεντρο
των συζητήσεων στις συνελεύσεις
κερδίζοντας σε αυτή την προοπτική
πολύ ευρύτερα ακροατήρια.

Τα αποτελέσματα αυτής της προ-
σπάθειας έδωσαν καρπούς στη συνέ-
χεια. Τον Οκτώβρη του 2011, οι κατα-
λήψεις των πλατειών έγιναν καταλή-
ψεις χώρων δουλειάς. Εκείνο το φθι-
νόπωρο η εργατική αντίσταση απο-
γειώθηκε και σήμανε το τέλος της κυ-
βέρνησης Γ.Α.Παπανδρέου και την
απαρχή της μεγαλύτερης πολιτικής
κρίσης που έχει γνωρίσει το σύστημα
από τον καιρό της Μεταπολίτευσης.

Λένα Βερδέ

“Η πλατεία ήτανε άδεια” είναι
ένας στίχος που θα ταίριαζε
στην συγκέντρωση των “Παραι-
τηθείτε” την περασμένη εβδο-
μάδα στο Σύνταγμα. Παρά την
προκλητική πολυήμερη κάλυψη
της πρωτοβουλίας από τα
ΜΜΕ, η προσπάθεια της ΝΔ και
όλης της δεξιάς αντιπολίτευ-
σης να συγκροτήσουν ένα κίνη-
μα στο δρόμο, στα πρότυπα
των πλατειών του 2011, κατέ-
ληξε σε παταγώδη αποτυχία.

Πρόκειται για ένα ακόμα φιά-
σκο για τη δεξιά πολυκατοικία
που, ένα χρόνο μετά το στρα-
πάτσο του δημοψηφίσματος
του περσινού Ιούλη, βλέπει ξα-
νά τις απόπειρες ανασύνταξής
της να μην έχουν αποτέλεσμα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι η
αριστερή στροφή του κόσμου
δεν έχει σταματήσει, η σύγ-
κρουση με την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το τρίτο μνημό-
νιο συνεχίζει να γίνεται από
αριστερή σκοπιά μέσα στις
απεργίες και τις διαδηλώσεις
της εργατικής τάξης και της νε-
ολαίας. Μπορεί ο Άδωνης και ο
Τζήμερος να έχουν ξεχάσει τι
ήταν και πως εξελίχτηκαν οι
πλατείες του 2011, εμείς όχι.

Διαβάστε επίσης

Πλατεία Συντάγματος, καλοκαίρι 2011
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ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Μαγαζί 6μμ
Ιρλανδία 1916 – 
Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Brexit, καρπός της κρίσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 
καφέ Mr. Coffeee (Σισσύφου 4) 6μμ
Το διεθνιστικό ΟΧΙ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
• ΠΕΜΠΤΗ 30/6 
καφέ Mr. Coffeee (Σισσύφου 4) 6μμ
Μάης 1936 -  Η εργατική έκρηξη
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολόγα

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία, 
ίδιες επιθέσεις, κοινοί αγώνες
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Παναγιώτης Πόλκας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6  
δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κεφάλαιο σήμερα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Big Mouth 
(Γυφτοπούλου 8) 8μμ
Μοχάμεντ Άλι, γροθιές 
που πόνεσαν τους καταπιεστές
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ολοκαύτωμα, τα μεσάνυχτα του αιώνα
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΠΑΤΗΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
40 χρόνια από την 
εξέγερση του Σοβέτο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Απελευθέρωση των γυναικών 
και αντικαπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Εύη Δρίτσα

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η έκρηξη της  Μεταπολίτευσης
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ White Rabbit 8μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλήτρια: Έβελυν Βαρελά

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 
internet cafe (Αγ. Γλυκερίας) 6.30μμ
Μπορούμε να σπάσουμε τον φαύλο
κύκλο των μνημονίων
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 πλ. Μερκούρη 7μμ
Γαλλία 1936 – 2016, η εργατική
έκρηξη τότε και σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Χριστίνα Παπαβασιλείου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ 1968 
(Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Το διεθνιστικό όχι στην Ε.Ε.
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Νότος 7 μμ
Η έκρηξη της Μεταπολίτευσης
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο 
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Καουμπόης 7μμ

Το σύμφωνο συμβίωσης
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 καφέ Καουμπόης 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Όαση 7μμ
Το Σύμφωνο συμβίωσης
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Γιώτης 8μμ
Γαλλία: ο καυτός Ιούνης του 1936
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Απλευθέρωση των γυναικών 
και αντικαπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 Θόλος 6μμ
Ο ιστορικός υλισμός
Ομιλήτρια: Αναστασία Παμπουροπού-
λου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 στοά Σάρκα 
(Α’ ορ., Β’ κτίριο) 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Το μακεδονικό, τα Βαλκάνια, 
και η εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η πικρή εμπειρία 
της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Ελένη Τσουρουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6 καφέ Εμιγκρέ 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 καφέ Εμιγκρέ 7μμ
Μάης 1936 – 
Από την κρίση στην εξέγερση
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Εμιγκρέ 6μμ
Η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ομιλητής: Κώστας Γκούμας

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 νέα Φιλοσοφική 7μμ
Μοχάμεντ Άλι, 
η μάχη κατά του ρατσισμού

Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μάης 1936 – 
από την κρίση στην εξέγερση
Ομιλήτρια: Γαρυφαλένια Κατσιγιάννη

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 δημαρχείο 7μμ
Brexit, καρπός της κρίσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Μπορούμε να σπάσουμε 
τον φαύλο κύκλο των μνημονίων
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/7 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
Η πικρή εμπειρία 
της Λατινικής Αμερικής
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Σαμπίρ 7μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Κοκορίκο 7μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 καφέ Κοκορίκο 7μμ
Λογοτεχνία και επανάσταση
Ομιλήτρια: Λάρα Ουνούκ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ιρλανδία 1916 – 
Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
• ΠΕΜΠΤΗ 30/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Μαρξισμός και θρησκεία
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα
• ΠΕΜΠΤΗ 7/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Υγεινό 7μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 30/6 καφέ Υγεινό 7μμ
Η πικρή εμπειρία 
της λατινικής αμερικής
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Quiz 7.30μμ
Να ακυρώσουμε 
τη συμφωνία της ντροπής
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 καφέ Sweet Home
(Ούλοφ Πάλμε) 7μμ
H πικρή εμπειρία 
της Λατινικής Αμερικής
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το διεθνιστικό ΟΧΙ στην Ε.Ε.
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 
στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία, 
ίδιες επιθέσεις, κοινοί αγώνες
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Μάης 1936 – 
από την κρίση στην εξέγερση
Ομιλητής: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Απελευθέρωση των γυναικών 
και αντικαπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Ρεοζίλη Σουντουλίδου

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6 
ΠΡΟΚΑΤ (Πανεπιστήμιο) 7.30μμ
Η κρίση της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

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
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σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Τ.Ε. ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23/6 Σύλλογος Κριτών (Θερμοπυλών 12) 7μμ

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΡΙΤΗ 28/6 δημαρχείο 7μμ

Συνελεύσεις και 
εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ ΜΕΤΡΟ ΦΙΞ 7.15πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΤΡΟ Πανόρμου 7πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΣΑΠ 7πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 7πμ
ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 7πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντώνιος 7πμ
ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 7.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 23/6 
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ ΜΕΤΡΟ ΦΙΞ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6.30ΜΜ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δούκ. Πλακεντίας 4.30μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου κ Γαλατσίου 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», Εθ. Αντίστασης 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
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 6.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ αγ.Λαμπράκη 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ. Ιερόθεου 12μ



Σ
τις 28 Ιούνη του 1956 στις 6 το πρωί
ήχησε η σειρήνα του εργοστασίου ZI-
SPO στο Πόζναν της Πολωνίας. Ήταν το

σύνθημα για τη νυχτερινή βάρδια που σχόλα-
γε και την πρωινή που ερχόταν να πιάσει δου-
λειά, για να κατέβουν σε απεργία. 

Οι εργάτες του ZISPO είχαν πολλά αιτήμα-
τα. Καταρχάς, την αύξηση στους μισθούς
τους. Είχαν μειωθεί, σε πραγματικές τιμές, πε-
ρίπου 6% από το 1954. Ζητούσαν αύξηση
20%. Ένα δεύτερο αίτημα αφορούσε την επι-
στροφή εκατομμυρίων ζλότι (το πολωνικό νό-
μισμα) που είχαν αφαιρεθεί παράνομα από τα
μεροκάματά τους με το φούσκωμα των ασφα-
λιστικών εισφορών τους. 

Διεκδικούσαν επίσης την καταβολή των πριμ
παραγωγικότητας: περικόπτονταν επειδή πολ-
λές φορές ολόκληρα τμήματα σταματούσαν λό-
γω έλλειψης ανταλλακτικών και πρώτων υλών
(το εργοστάσιο κατασκεύαζε κυρίως μηχανές
τρένων). Γι’ αυτό όμως δεν έφταιγαν οι εργάτες. 

Στις 25 Ιούνη οι εργάτες είχαν στείλει μια
30μελή αντιπροσωπεία στην Βαρσοβία, την
πρωτεύουσα, να ζητήσει ικανοποίηση των αι-
τημάτων. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναγ-
κάστηκαν να τους δεχτούν, αλλά αρνήθηκαν
κάθετα το κεντρικό ζήτημα, την αύξηση στους
μισθούς. Η «οικονομία δεν άντεχε». Έτσι πάρ-
θηκε η απόφαση για την απεργία. 

Σύγκρουση 
Οι απεργοί αποφάσισαν να διαδηλώσουν

στο κέντρο της πόλης. Το θέαμα 16 χιλιάδων
εργατών να διαδηλώνουν με πανό και πλακάτ
που ζητούσαν «ψωμί», «μεγαλύτερους μι-
σθούς, χαμηλότερες τιμές», ηλέκτρισε την
ατμόσφαιρα. Ήταν η πρώτη τέτοια διαδήλωση
στην πόλη σε μια δεκαετία. 

Καθώς η διαδήλωση προχωρούσε, ο κόσμος
την χειροκροτούσε από τα παράθυρα και από
τα πεζοδρόμια. Οι εργάτες του ZISPO είχαν
στείλει ομάδες σε άλλα εργοστάσια της περιο-
χής να ζητήσουν συμπαράσταση. Σύντομα, οι
εργάτες και οι εργάτριες από την κλωστοϋφαν-
τουργία, τα εργοστάσια τσιγάρων, τις συγκοι-
νωνίες, τα τυπογραφεία, ενώθηκαν μαζί τους. 

Κατά τις 10 το πρωί, περίπου 100 χιλιάδες
διαδηλωτές είχαν πλημμυρίσει την Πλατεία
Στάλιν, την κεντρική πλατεία της πόλης μπρο-
στά από το δημαρχείο. Ήταν περίπου το 1/3
του πληθυσμού της πόλης. Απαιτούσαν την
άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των απερ-
γών. Ένα τοπικό στέλεχος του ΠΕΕΚ (Πολωνι-
κό Ενοποιημένο Εργατικό Κόμμα, το ΚΚ της
Πολωνίας) βγήκε να δώσει κάποιες αόριστες
υποσχέσεις. Γιουχαΐστηκε. Τέτοιες υποσχέσεις
είχαν δοθεί ξανά και δεν σήμαιναν τίποτα. 

Το συγκεντρωμένο πλήθος δεν ήταν διατε-
θειμένο να γυρίσει πίσω σε σπίτια και δουλειές
με άδεια χέρια, μετά την «κατάθεση των αιτη-
μάτων». Η οργή ήταν συσσωρευμένη και ξέ-
σπασε. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο δημαρ-
χείο και στο κτίριο που στέγαζε τα γραφεία
του ΠΕΕΚ και τα κατέστρεψαν. Ο επόμενος
στόχος ήταν η φυλακή, απ’ όπου απελευθερώ-
θηκαν 250 περίπου πολιτικοί κρατούμενοι. 

Ο βασικός στόχος όμως έγινε το κτίριο της
Κρατικής Ασφάλειας. Εκεί οι συγκρούσεις έγι-
ναν αιματηρές, με πολλούς νεκρούς και από
τις δυο πλευρές. Οι εργάτες βρήκαν όπλα από
στρατιώτες που αφόπλισαν (ή τους έπεισαν να
τους τα δώσουν) ακόμα και ένα τανκ -που δεν
διέθετε βλήματα για το πυροβόλο. Με αυτά τα
λιγοστά όπλα, πέτρες και μολότοφ αντιμετώπι-
σαν τους 10.000 στρατιώτες και 200 άρματα

μάχης που έστειλε η κυβέρνηση να καταστεί-
λει την εξέγερση την επόμενη μέρα. 

Μια οικονομική απεργία, είχε μετατραπεί σε
πολιτική εξέγερση. Ο απολογισμός ήταν 78 νε-
κροί -οι 64 πολίτες, και περισσότεροι από 400
τραυματίες. Δίπλα στο αίτημα «Ψωμί» είχε
προστεθεί το αίτημα «Ελευθερία». 

Ρίζες
Η Πολωνία είχε περάσει στη ρωσική σφαίρα

επιρροής το 1945. Το καθεστώς που χτίστηκε
στα επόμενα χρόνια δεν είχε καμιά σχέση με
το σοσιαλισμό και την εργατική εξουσία. 

Τα ρωσικά όπλα έφεραν τον «σοσιαλισμό».
Τα ίδια όπλα δηλαδή που είχαν εξασφαλίσει
τον διαμελισμό της Πολωνίας τον Σεπτέμβρη
του 1939 ύστερα από το Σύμφωνο Ρίμπεν-
τρομπ-Μολότοφ ανάμεσα στην Γερμανία του
Χίτλερ και την Ρωσία του Στάλιν. Γι’ αυτό από
τη δεκαετία του ’50 μέχρι και του ’80 όλα τα
εργατικά κινήματα στην Πολωνία είχαν μια έν-
τονη αντιρωσική χροιά. 

Το 1956 ένα από τα αιτήματα που είχε μαζι-
κή υποστήριξη ήταν να φύγουν όχι μόνο τα
ρωσικά στρατεύματα από την χώρα, αλλά να
φύγουν και οι εκατοντάδες Ρώσοι αξιωματικοί
(πολωνικής καταγωγής πολλοί) που στελέχω-
ναν τον πολωνικό στρατό. 

Όμως, οι ρίζες της εξέγερσης ήταν ταξικές.
Από το 1949 το πολωνικό καθεστώς είχε ξεκινή-
σει γιγάντιο πρόγραμμα οικοδόμησης βαριάς
βιομηχανίας με ταχύτατους ρυθμούς. Ο Ψυχρός
Πόλεμος βρισκόταν στο απόγειό του –το 1950
είχε γίνει θερμός σε ένα σημείο του πλανήτη,
στην Κορέα. Ο κρατικός καπιταλισμός στην Ρω-
σία έπρεπε για άλλη μια φορά να «φτάσει και να
ξεπεράσει τη Δύση» ιδιαίτερα σε εξοπλισμούς.
Οι δορυφόροι του, όπως η Πολωνία, έπρεπε να
συμβάλλουν με οποιοδήποτε κόστος. 

Υποτίθεται ότι στην Πολωνία, όπως στην Ρω-
σία, η οικονομία αναπτυσσόταν με σχέδιο και
επιστημονικά. Στην πραγματικότητα, ήταν κεν-
τρικά διευθυνόμενες οικονομίες όπου πόροι
και εργατικό δυναμικό άλλαζαν κατεύθυνση
ανάλογα με τις προτεραιότητες που υπαγό-
ρευε κάθε φορά ο ανταγωνισμός με τη Δύση. 

Το αποτέλεσμα ήταν πτώση του βιοτικού επι-
πέδου και οικονομικό χάος. Ανάμεσα στο 1949
και το 1955 το πραγματικό εισόδημα των εργα-
τών μειώθηκε κατά 10%. Και δίπλα σ’ αυτή τη
μείωση πρέπει να προστεθούν οι άθλιες συνθή-
κες διαβίωσης των εκατομμυρίων νέων εργατών
στις νέες εργατουπόλεις, οι ελλείψεις τροφίμων
που προκαλούσε η κρίση στο γεωργικό τομέα. 

Το Πόζναν ήταν χαρακτηριστική περίπτωση. Ο
πληθυσμός του εκτοξεύτηκε από 120 σε 380 χι-
λιάδες μέσα σε δέκα χρόνια. Όμως, τα διαμερί-
σματα, οι παιδικοί σταθμοί, τα νοσοκομεία που
χρειάζονταν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγ-
κες, χρειάζονταν πόρους που το καθεστώς προτι-
μούσε να κατευθύνει αλλού. Ακόμα και οι μισθοί
ήταν κατώτεροι από το μέσο εθνικό επίπεδο. 

Γι’ αυτό η οργή σιγόβραζε. Όμως, για να ξε-
σπάσει χρειαζόταν και η κρίση των από πάνω. 

Κρίση 
Η πρώτη απάντηση του καθεστώτος στην

εξέγερση του Πόζναν ήταν να την αποδώσει
στη δράση «πρακτόρων της Δύσης». Ετοίμασε
και μια μεγάλη θεαματική δίκη για πάνω από
300 συλληφθέντες. Όμως, η συνέχεια ήταν η
αποκλιμάκωση της καταστολής. 

Οι οικονομικές δυσκολίες και η κοινωνική
δυσαρέσκεια είχαν ήδη προκαλέσει ανησυχίες
σε ένα κομμάτι της άρχουσας τάξης που κατα-
λάβαινε ότι κάθεται πάνω σε ένα ηφαίστειο κι
ότι οι ανάγκες της επιβίωσής της έπρεπε να
πάρουν προτεραιότητα. Η εξέγερση του Πόζ-

ναν ήταν το σημάδι ότι η έκρηξη πλησίαζε. 
Ελπίδα και σύμβολο της μεταρρυθμιστικής

πτέρυγας της γραφειοκρατίας γινόταν ο Βλάντισ-
λαβ Γκομούλκα. Ένα παλιό στέλεχος του ΚΚ που
είχε καθαιρεθεί από τα αξιώματά του το 1948 και
είχε κάνει φυλακή από το 1951 μέχρι το 1954. 

Οι καυγάδες στο εσωτερικό της γραφει-
οκρατίας στην Πολωνία είχαν αρχίσει να βγαί-
νουν στη φόρα ύστερα από τις εξελίξεις στην
Ρωσία. Και εκεί εκτυλισσόταν μια παρόμοια
σύγκρουση στις γραμμές της άρχουσας τά-
ξης. Στα τέλη Φλεβάρη του 1956 ο Χρου-
στσόφ, ο γραμματέας του ΚΚΣΕ είχε καταγγεί-
λει στο 20ο Συνέδριο του κόμματος την «προ-
σωπολατρία του Στάλιν» και κάμποσα από τα
εγκλήματά του. Κι όταν η Μόσχα φτερνιζόταν
η Βαρσοβία πάθαινε πνευμονία. 

Το Πόζναν είχε πυροδοτήσει ένα κύμα αλλη-
λεγγύης και αυτοπεποίθησης. Η αμφισβήτηση
άρχισε να γενικεύεται και να εκφράζεται δημό-
σια. Ένα περιοδικό που άρχισαν να εκδίδουν με-
ταρρυθμιστές διανοούμενοι με τίτλο Πο Πρόστου
(Λόγια Σταράτα) απέκτησε τεράστια κυκλοφορία. 

Στα εργοστάσια άρχισαν να συγκροτούνται
εργοστασιακά συμβούλια, που διεκδικούσαν
λόγο στις οικονομικές αποφάσεις και την γνή-
σια εκπροσώπηση των εργατικών αιτημάτων.
Ένα κύμα απεργιών, συγκεντρώσεων και δια-
δηλώσεων σάρωνε τη χώρα. 

Η κρίση του καθεστώτος έφτασε στο αποκο-
ρύφωμά της όταν ο Γκομούλκα εκλέχτηκε γραμ-
ματέας του ΠΕΕΚ τον Οκτώβρη και απαίτησε την
αποχώρηση του υπουργού Άμυνας, του στρα-
τάρχη Ροκοσόφσκι (στρατάρχης του ρωσικού
στρατού). Τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν πο-
λεμικά γυμνάσια και ρωσικά πολεμικά πλοία εμ-
φανίστηκαν έξω από το Γκντάνσκ. Ο ίδιος ο
Χρουστσόφ, συνοδευόμενος από όλη σχεδόν τη
ρωσική ηγεσία, πήγε στην Βαρσοβία για να βάλει
τον Γκομούλκα στη θέση του στις 19 Οκτώβρη. 

Τελικά, στην συνάντηση που είχαν οι δυο
«μεταρρυθμιστές» ήρθαν σε συμβιβασμό. Ο
Γκομούλκα θα έμενε στη θέση του –αφού
απείλησε ότι ο πολωνικός στρατός θα αντιστα-
θεί σε ρωσική επέμβαση. Αλλά και ο Χρου-
στσόφ πήρε την υπόσχεση ότι η συμμαχία με
την Ρωσία θα έμενε ανέπαφη και ότι θα έμπαι-
νε χαλινάρι στο εργατικό κίνημα. 

Σε αυτό έριξε όλο του το βάρος ο Γκομούλ-
κα. Ένα μέσο ήταν η επαναπροσέγγιση με την
Καθολική Εκκλησία που για ιστορικούς λόγους
είχε μεγάλη επιρροή. Ο καρδινάλιος Βιζίνσκι
βγήκε στο ραδιόφωνο για να πει στο ποίμνιο:
«Αδελφοί μου, οι Πολωνοί ξέρουν να πεθαί-
νουν ηρωικά, αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι
ξέρουν και να δουλεύουν ηρωικά». Και τον Γε-
νάρη του 1957 ο μηχανισμός της Εκκλησίας
στήριξε τον Γκομούλκα στις «εκλογές». 

Τον Οκτώβρη του 1957 το καθεστώς θα
έκλεινε το Πο Πρόστου γιατί στο βασικό άρ-
θρο του είχε τίτλο «Όλη η εξουσία στα συμ-
βούλια». Το σύνθημα των μπολσεβίκων του
1917 ήταν αιτία απαγόρευσης στην «σοσιαλι-
στική» Πολωνία του 1957. 

Όμως, αυτό θα γινόταν ένα χρόνο μετά. Εν-
τωμεταξύ, στις 23 Οκτώβρη του 1956, ενώ η
κρίση στην Πολωνία καταλάγιαζε, μια μεγάλη
διαδήλωση αλληλεγγύης κατευθύνθηκε στην
πολωνική πρεσβεία στη Βουδαπέστη της Ουγ-
γαρίας. Ήταν το προανάκρουσμα της Ουγγρι-
κής Επανάστασης που θα ξεσπούσε την επό-
μενη μέρα και θα ξαναζωντάνευε μετά από δε-
καετίες τα εργατικά συμβούλια. 

Λέανδρος Μπόλαρης

22 Ιούνη 2016, Νο 1228Ιστορία

Πόζναν 1956 Αρχή
εξεγέρσεων στο
Ανατολικό μπλοκ

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17



Νο 1228, 22 Ιούνη 2016 Πολιτισμός

Σ
ε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, με υπόβα-
θρο την κρίση, τους άστεγους, το τρέξιμο
της επιβίωσης, το μεροκάματο, τις σχέσεις,

τη μοναξιά, εξελίσσεται το πρώτο βιβλίο του Κώ-
στα Δρουγαλά, “Το τελευταίο τραγούδι του Ντύ-
λαν”, που μόλις κυκλοφόρησε το Μάη του 2016
από τις εκδόσεις Πικραμένος.

Σαν σε μεγέθυνση μιας ψηφί-
δας που οι μικρές, ασήμαντες
διαφορές από την διπλανή της
την κάνουν μοναδική, η ιστορίες
του Βασίλη Μειλινού και του
αδερφού του Πέτρου, της κατα-
θλιπτικής και με τάσεις αυτοκτο-
νίας μητέρας τους Θεώνης, της
Αδριανής και της οικογένειάς
της που κρατάει το μανάβικο της
γειτονιάς, του αστυνόμου Γαλά-
νη και των άστεγων στο Πάρκο
των Αγγέλων, θα μπορούσαν να
ταιριάζουν σε οποιαδήποτε γει-
τονιά σε όποια πόλη της Ελλά-
δας μέσα στα χρόνια της κρίσης.

Η Θεώνη έχει χάσει κάθε ενδια-
φέρον για τη ζωή. Το μόνο που
της έχει μείνει είναι το ημερολόγιό της και οι θλιβε-
ρές ιστορίες που εφευρίσκει ο γιος της Βασίλης
που παλεύει με δυο δουλειές για να μπορέσει να
συντηρήσει το σπίτι. Ο Πέτρος, με μια κιθάρα που
πάνω της έχει γραμμένο το θρυλικό σύνθημα του
Γούντι Γκάθρι, “This machine kills fascists”, έχοντας
μετατρέψει τον εαυτό του σε έναν προστάτη-άγιο
των άστεγων του Πάρκου, συνομιλεί συνεχώς με
τον Ντύλαν, συζητώντας για τη ζωή, για τη μουσι-
κή, για τις σχέσεις. Η Αδριανή τελείωσε την Νομική
αλλά αναγκάζεται να δουλεύει στο μανάβικο του
πατέρα-αφέντη που αποτελεί φόβο και τρόμο για
την οικογένεια και για την γειτονιά. Ο Γαλάνης, ο

καταθλιπτικός μπάτσος της γει-
τονιάς που “μπορεί να βοηθήσει
όλους τους άλλους εκτός από
τον εαυτό του”. Και οι άστεγοι,
ο Γραμματικός, ο Σταμάτης, τα
παιδιά του Πάρκου των Αγγέλων
που αποτελούν ένα στοχοποι-
ημένο σύνολο, ένα ενιαίο σκονι-
σμένο και μισοφωτισμένο χορό,
που αποτελεί το υπόβαθρο στις
εντάσεις και στις τραγικές κορυ-
φώσεις. Το σάουντρακ δεν μπο-
ρεί παρά να είναι Ντύλαν, άλλω-
στε “πριν πεθάνεις, πρέπει
οπωσδήποτε να ακούσεις Ντύ-
λαν”, όπως λέει και ο Πέτρος.

Παρακμή
Μέσα σε ένα περιβάλλον πα-

ρακμής ο καθένας ατομικά, απλοί καθημερινοί
άνθρωποι, αδυνατεί να υπερβεί τις μικρές ή με-
γαλύτερες δυσκολίες. Η μοναξιά και η θλίψη έρ-
χονται να συνυπάρξουν με την νοσηρότητα της
πραγματικότητας. Τη στιγμή που, άθελά τους,
αρχίζουν να ενώνονται τα νήματα και οι διαδρο-
μές τους οι συλλογικές τους απαντήσεις παίρ-
νουν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα. Και ενώ ο Δρου-
γάλας αποφεύγει με κάθε τρόπο οποιοδήποτε
πολιτικό σχόλιο, στην ουσία, με αποκορύφωμα
την “Πορεία ενάντια στο Φόβο”, δίνει την κάθαρ-
ση μέσα από τον περίγυρο. Όχι απενοχοποιών-
τας το ατομικό, ούτε όμως προσβλέποντας (και
αυτό ίσως είναι από τα μικρά μειονεκτήματα του

“τελευταίου τραγουδιού”) στο συλλογικό, αλλά
πάντως ανακουφίζοντας τους ήρωες μέσα από
την συνύπαρξή τους.

Καλογραμμένο, σύγχρονο στην αισθητική του
περιγραφή, εύστοχο στις ψυχογραφίες των
ηρώων, “Το τελευταίο τραγούδι του Ντύλαν”, εί-
ναι, θα έλεγε κανείς, μια νουβέλα του τρελάδικου
της κρίσης. Μιλάει για τους από κάτω, για τους
ανθρώπους της διπλανής πόρτας, της διπλανής
γωνίας, αναγνωρίζοντας στον κάθε χαρακτήρα
την ιδιαιτερότητά του και αποδεικνύοντας πως τί-
ποτα και κανείς δεν είναι νορμάλ. Πώς θα μπο-
ρούσε άλλωστε με τόσα προβλήματα; Ο Δρουγα-
λάς καταφέρνει να παρουσιάσει ακόμα και το πιο
σκληρό γεγονός, σαν μια καθημερινή πραγματι-
κότητα, σαν να ήταν κάτι που θα μπορούσε να
συμβεί στον οποιονδήποτε. Σαν, πράγματι, η
Βασ. Όλγας, η Βασ. Γεωργίου, η οδός Ανθέων, το
Πάρκο των Αγγέλων, να μπορούσαν να είναι ψη-
φίδες οποιουδήποτε αστικού τοπίου της χώρας.

Σε μια περίοδο που η ελληνική λογοτεχνική πε-
ζογραφία περνάει ίσως τη μεγαλύτερη κρίση της
από τον μεσοπόλεμο, έχοντας ενσωματωθεί σε
ένα συστημικό εκδοτικό περιβάλλον και εστιάζον-
τας στην ηγετική ηρωικότητα μορφών μιας άλ-
λης εποχής, δουλειές όπως του Δρουγάλα που
εστιάζουν στην σκληρή καθημερινότητα και
στους αφανείς ήρωες της κρίσης αποτελούν ελ-
πιδοφόρα σκαλοπάτια για την επανεξέτασή της
κοινωνικής σημασίας της πεζογραφίας, της λο-
γοτεχνίας, της τέχνης συνολικά. 

Κυριάκος Μπάνος

Για τις 20/01/17 πήρε αναβολή
(λόγω παρέλευσης του ωραρίου)
την Τρίτη 21/6 η δίκη του ΤΑΙΠΕΔ
προς τέσσερις καλλιτέχνες φίλους
του Θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ που κατη-
γορούνται ότι “εισήλθαν παράνομα
εντός του κτιρίου” .

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η
συνέλευση του Θεάτρου Εμπρος
τονίζεται ότι απέναντι στην προσπά-
θεια ιδιωτικοποίησης του Θεάτρου
από το ΤΑΙΠΕΔ, “το εγχείρημα του
Εμπρός, στα 5 χρόνια διαρκούς, κα-
θημερινής ανοιχτής, δημόσιας λει-
τουργίας του και διοργάνωσης εκ-
δηλώσεων αξιοποιεί με τον καλύτε-
ρο τρόπο τη Δημόσια Περιουσία και
αποδεικνύει πως υπάρχει ένας άλ-
λος τρόπος να ζούμε, να δημιουρ-
γούμε και να συνυπάρχουμε. Αυτός
ακριβώς ο τρόπος είναι ο λόγος για
τον οποίο διώκεται. Όλοι εμείς, οι
χιλιάδες κόσμου (από καλλιτεχνικές
ομάδες, συλλογικότητες, κοινωνι-
κές αντιδομές, κλπ) που συμμετεί-
χαμε και πλαισιώσαμε τα τελευταία
χρόνια τα δρώμενα στο Εμπρός,
δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Το Εμ-
πρός είναι μια ανάσα στο κέντρο
της πόλης. Δεν θα μας την κόψετε”.

Θα τα βρείτε στο

Τα βιβλία 
είναι όπλα

ΒΙΒΛΙΟ Μια νουβέλα 
του τρελάδικου της κρίσης
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Ο Πάμπλο Τραπέρο, βασικός εκ-
πρόσωπος του Αργεντίνικου «νέου
κύματος», που μας έδωσε σημαντι-
κές ταινίες με πολιτικές προεκτά-
σεις («Λευκός ελέφαντας», «Λεονέ-
ρα», «Αρπακτικό») επιστρέφει με μια
μεγάλη παραγωγή βασισμένη στην
αληθινή ιστορία της οικογένειας
Πούτσιο, που τάραξε την Αργεντινή
στα μέσα της δεκαετίας του ’80. 

Ο Αρχιμήδης Πούτσιο είχε θητεύ-
σει σαν στέλεχος των παρακρατικών
οργανώσεων που έλυναν και έδεναν
στη διάρκεια της χούντας του Βιντέ-
λα (1978 – 1983). Απαγωγές αντικα-
θεστωτικών, βασανιστήρια, «εξαφανί-
σεις», αυτά ήταν τα βασικά στηρίγμα-
τα του καθεστώτος. Βρισκόμαστε στο
1982 και μετά την ήττα στον πόλεμο
των Φόκλαντς η χούντα έχει κλονιστεί
ανεπανόρθωτα και ετοιμάζεται να πα-
ραχωρίσει εκλογές, οπότε ένα ολό-
κληρο «ανεπίσημο» βοηθητικό προ-
σωπικό μένει χωρίς ...δουλειά. Ο Αρ-
χιμήδης δεν αποδέχεται την εξέλιξη
αυτή και συνεχίζει να κάνει αυτά που
είχε μάθει, αυτή τη φορά με στόχο το
οικονομικό όφελος. Με τη βοήθεια
δυο παλιών συνεργατών, του μεγαλύ-
τερου γιού του και την ανοχή της
υπόλοιπης εξαμελούς φαμίλιας του,

μετατρέπει το υπόγειο του σπιτιού
του στο προαστιακό Σαν Ισίντρο του
Μπουένος Άιρες σε φυλακή. Τα θύ-
ματα είναι στοχευμένοι γόνοι πλού-
σιων οικογενειών, των «πλούσιων που
πρέπει να πληρώσουν» σύμφωνα με
την ιδεολογία του Πούτσιο, μόνο που
μόλις πάρει τα λύτρα, η φαμίλια τα
«εξαφανίζει», όπως ακριβώς έκανε
στο πρόσφατο παρελθόν. 

Κάλυψη
Καθώς η χώρα προχωράει με απρό-

θυμα (από τη μεριά του κράτους) βή-
ματα προς τον εκδημοκρατισμό, οι
επιχειρήσεις της φαμίλιας μένουν χω-
ρίς την κάλυψη του στρατού και το
1985 έρχεται η έφοδος της αστυνο-
μίας στο σπίτι -όπου βρισκόταν το τε-
λευταίο θύμα των απαγωγών- και η
σύλληψή τους. Μπροστά στην κατα-
κραυγή του κόσμου, με την οργή για
τα εγκλήματα της χούντας να βράζει,
όλες οι προσπάθειες κουκουλώματος
απέτυχαν. Τα μέλη της φαμίλιας κατα-
δικάστηκαν αλλά αποφυλακίστηκαν
μετά από μερικά χρόνια.

Η ταινία του Τραπέρο έχει αξία
γιατί θυμίζει τα «έργα και ημέρες»
της δικτατορίας μέσα από μια πα-
ράπλευρη ιστορία που όμως ήταν

«ψυχή και σώμα» της χούντας, και
αφορά το κομμάτι των παρακρατι-
κών. Θεοσεβούμενοι οικογενειάρ-
χες που κάνουν την προσευχή τους
τελετουργικά πριν από κάθε γεύμα,
καθωσπρέπει μικρο-μαγαζάτορες
που σκουπίζουν επιμελώς τα φύλλα
από την αυλή του μικρού μαγέρικου
που έχουν όνειρο να μετατρέψουν
σε κανονικό μαγαζί, να ανέλθουν
κοινωνικά, για το καλό της φαμίλιας
ασφαλώς. Αυτούς αντιπροσωπεύει
ο Αρχιμήδης, την ανθρώπινη σκόνη
των δικτατοριών και του ίδιου του
φασισμού. Τρέφονται καταστέλλον-
τας τους αγωνιστές για λογαριασμό
της εξουσίας, μόνο που συμβαίνει
και να εκτροχιαστούν. Η ταινία θα
μπορούσε να εμβαθύνει περισσότε-
ρο σ’αυτό το στοιχείο και να ανα-
δείξει την κοινωνική βάση του φασι-
σμού.  Παρολαυτά, ο Γκιγιέρμο
Φρανσέλα στο ρόλο του πατριάρχη
αποδίδει με εξαιρετικό τρόπο την
ηθική του εκκολαπτόμενου φασίστα
και η  πετυχημένη αναπαράσταση
του κλίματος της εποχής αποτείει
φόρο τιμής στις μεγάλες στιγμές
του Αμερικανικού σινεμά των Κόπο-
λα και Σκορσέζε. 

Δήμητρα Κυρίλλου 

Η Φαμίλια του Πάμπλο ΤραπέροΘΕΑΤΡΟ
ΕΜΠΡΟΣ

ΣΙΝΕΜΑ
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Το δεύτερο επιχείρημα που προβάλουν οι αριστεροί υπο-
στηρικτές της παραμονής είναι ότι η έξοδος θα μας αφή-

σει στα νύχια μιας κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον. Γιατί θε-
ωρείται ο Τζόνσον πιο κακός σε σύγκριση με τον Ντέιβιντ Κά-
μερον ή τον Τζορτζ Όζμπορν μου είναι ακατανόητο. Η ριζο-
σπαστική αριστερά μπορεί να είναι μικρή, αλλά, το να κατε-
βάζουμε τον πήχη στο επίπεδο της στήριξης της μιας πτέρυ-
γας του Συντηρητικού Κόμματος σε βάρος της άλλης, ανεβά-
ζει την κακομοιριά σε νέα επίπεδα.

Το καθήκον μας είναι να αδυνατίσουμε τους καπιταλιστικούς
θεσμούς τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, να βαθύ-
νουμε την κρίση της Δεξιάς και να αξιοποιήσουμε τις αυξανόμε-
νες εντάσεις στο εσωτερικό της. Για αυτό, η συμμετοχή στη δη-
μιουργία του Lexit, της Αριστερής Καμπάνιας για την Έξοδο,
μιας καμπάνιας που συνενώνει τις δυνάμεις που χαρακτηρίζον-
ται σαν διεθνιστές αντίπαλοι της ΕΕ, ήταν μια μεγάλη λύτρωση.

Το Lexit δεν είναι η κυρίαρχη φωνή στην καμπάνια για το
δημοψήφισμα. Τα επιχειρήματά μας, όμως, παίζουν ρόλο στη
διαμόρφωση της συζήτησης στα συνδικάτα και την αριστερά.
Πάρτε για παράδειγμα την καταπληκτική κοινή ανακοίνωση
που συμφωνήθηκε από το RMT (συνδικάτο εργαζομένων
στους σιδηροδρόμους, τη ναυτιλία και τις μεταφορές), AS-
LEF (μηχανοδηγοί) και BFA WU (τρόφιμα) τον Μάη. Η ανακοί-
νωση δεν καλεί απλά και μόνο σε μια αριστερή ψήφο αποχώ-
ρησης αλλά περιλαμβάνει και τις παρακάτω γραμμές:

"Σε αντίθεση με το UKIP και άλλους, εμείς δεν πιστεύουμε
ότι η Βρετανία θα πρέπει να είναι ένα αποκομμένο νησί. Η
χώρα μας -όπως και πολλές άλλες χώρες- είναι μια χώρα
προσφύγων. Θέλουμε να πληρώνεται ο καθένας δίκαια για

την εργασία του και να έχει ο καθένας τα ίδια δικαιώματα
στην δουλειά. Δεν υποστηρίζουμε το Φρούριο Βρετανία και
δεν υποστηρίζουμε το Φρούριο Ευρώπη. Λυπούμαστε βαθιά
για τα παιδιά και τις οικογένειες που δραπετεύουν από τη
φτώχεια, τις διώξεις και τον πόλεμο και δεν τους επιτρέπεται
η είσοδος στην Ευρώπη".

Συγκρίνεται αυτό με το θέαμα του Σερ Μπρένταν Μπάρμ-
περ, του πρώην ηγέτη της TUC (η ΓΣΕΕ της Βρετανίας) να
μοιράζεται το βήμα με τον Κάμερον; Στο όνομα της απώθη-
σης του υποτιθέμενου κινδύνου της πτώσης των μισθών ο
Μπάρμπερ ενώνει τη φωνή του με τον άνθρωπο που σφυρο-
κοπεί τους μισθούς και τα μέλη των συνδικάτων. Η ταξική συ-
νεργασία στο απόγειό της.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
στις 23 Ιούνη, η καμπάνια Lexit θα πρέπει να είναι υπερήφανη
για την προώθηση μιας ανεξάρτητης και διεθνιστικής θέσης
ενάντια στην ΕΕ.

Tζόζεφ Τσουνάρα

H EE ΔΕΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΖΕΤΑΙ

Αριστερή έξοδος

Χ
αμένα τα έχουν τόσο τα παραδοσιακά
μεγάλα κόμματα όσο και τα ΜΜΕ σχετι-
κά με το τι θα σημάνουν οι εκλογές της

ερχόμενης Κυριακής στο ισπανικό κράτος. Η
αριστερή συμμαχία του Ποδέμος με την “Ενω-
μένη Αριστερά” έχει σύμφωνα με όλες τις δη-
μοσκοπήσεις εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση.
Ορισμένες από τις δημοσκοπήσεις τη φέρνουν
και με αρκετά μικρή διαφορά από το δεξιό Λαϊ-
κό Κόμμα. Το αποτέλεσμα είναι η εκλογική
καμπάνια να έχει μετατραπεί σε έναν αγώνα
Όλοι εναντίον της Αριστεράς.

Έξι μήνες μετά τις εκλογές της 20ης Δεκέμ-
βρη, ο πρωθυπουργός Ραχόι για πρώτη φορά
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο με τα διαφαινό-
μενα αποτελέσματα να υπάρξει ανάγκη και για
τρίτη εκλογική αναμέτρηση, ενώ παραδέχτηκε
ότι το ψηφοδέλτιο της Αριστεράς “Ενωμένοι
Μπορούμε” υπάρχει περίπτωση να είναι και
πρώτο κόμμα.

Η συμμαχία της Αριστεράς έχει λειτουργή-
σει πολλαπλασιαστικά. Σε όλες τις περιφέρει-
ες της χώρας, η Αριστερά συγκεντρώνει πολ-
λές ψήφους παραπάνω από το άθροισμα των
δύο κομμάτων το Δεκέμβρη. Στις μεγάλες πό-
λεις και στη νεολαία είναι καθαρά πρώτο κόμ-
μα. Σε επίπεδο ψήφων, τα δυο αριστερά ψη-
φοδέλτια είχαν ξεπεράσει αθροιστικά το σο-
σιαλδημοκρατικό PSOE ήδη από το Δεκέμβρη.
Όμως τώρα, το κοινό κατέβασμα μετατρέπει
τις ψήφους και σε έδρες.

Η στροφή αριστερά που καταγράφηκε το
Δεκέμβρη, τώρα επιβεβαιώνεται πιο καθαρά.
Και διαψεύδει τις εύκολες αναλύσεις που έβλε-
παν τον κόσμο να τιμωρεί την Αριστερά λόγω
ακυβερνησίας και να στρέφεται στο “υπεύθυ-
νο” PSOE που προσπάθησε να κάνει κυβέρνη-
ση. Το προεκλογικό σποτ του PSOE ζητάει την
ψήφο για το μόνο κόμμα που λέει “Ναι”. Όμως,
οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ακόμη και οι
ψηφοφόροι του PSOE δεν συμφωνούν με την
κυβέρνηση με τους δεξιούς Θιουδαδάνος που
επιχείρησε ο Σάντσεθ το Δεκέμβρη. Προτιμούν
μια κυβέρνηση με την Αριστερά. Για κακή τύχη
όλων τους, τόσο το PSOE όσο και οι Θιουδα-
δάνος αναμένεται να έχουν λιγότερες έδρες
από όσες είχαν το Δεκέμβρη.

Η πίεση πάνω στο PSOE είναι ασφυκτική.
Θα παραδοθεί στην Αριστερά αποδεχόμενο το
ρόλο του μικρού εταίρου 40 χρόνια μετά τη

μεταπολίτευση; Ή θα διευκολύνει κυβέρνηση
της Δεξιάς, με κίνδυνο μια γρήγορη ΠΑΣΟΚο-
ποίηση;

«Αυτά μας τα έλεγε και ο Τσίπρας»

Αν υπάρχει ένα χαρτί που η Δεξιά μπορεί να
παίξει με επιτυχία εναντίον του “Ενωμένοι
Μπορούμε” είναι αυτό της Ελλάδας. Η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει αυτή τη μεγάλη
χάρη στην ισπανική ελίτ. Κάθε φορά που εκ-
πρόσωποι της Αριστεράς αναφέρουν ένα μέ-
τρο που μπορεί να ενοχλήσει το κεφάλαιο, η
απάντηση είναι “αυτά μας τα έλεγε και ο Τσί-
πρας και δείτε που κατάντησε”. Στο τηλεοπτι-
κό ντιμπέιτ για την οικονομία, ο υπουργός Οι-
κονομίας του Ραχόι, Λούις ντε Γκίντος είπε “το
κοκοράκι που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, το εξημερώσα-
με και τώρα έγινε γατάκι”. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει αιτία για να ντρέπεται η
Αριστερά και ορισμένες φορές η αδυναμία
τους να δώσουν απαντήσεις είναι για λύπηση.
Στο πολυκομματικό ντιμπέιτ της Δευτέρας 20
Ιούνη, ο δεξιός εκπρόσωπος έκανε ξανά επίθε-
ση με βάση την Ελλάδα, και η απάντηση του
ηγετικού στελέχους του Ποδέμος, Ερεχόν,
ήταν ότι αν θέλει να μιλήσει για την Ελλάδα να
πάει σε ταξιδιωτικό γραφείο… Εδώ είναι Ισπα-
νία και να γι’αυτό να μιλήσουμε. Όταν είναι η
δεξιά που ανοίγει τον γεωγραφικό ορίζοντα

της συζήτησης, και η Αριστερά τον κλείνει, κά-
τι άσχημο συμβαίνει.

Η μετατόπιση δεν είναι μόνο στα λόγια. Το
συμπέρασμα που έχει βγάλει η ηγεσία της Αρι-
στεράς από την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι
τα πράγματα δεν πρέπει να γίνουν τόσο “μαχη-
τικά” όσο υποτίθεται τα προσπάθησε ο Τσί-
πρας. Γι’ αυτό και έχουν κάνει σημαία τους την
ανάγκη για συγκυβέρνηση με το PSOE. Δεν εί-
ναι μόνο η εκλογική αδυναμία, είναι μια ολόκλη-
ρη ιδεολογική στροφή που λέει ότι τα περί μη
αποπληρωμής του χρέους και σύγκρουσης με
την ΕΕ ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα καλύτερα
να πας αγκαλιά με τη σοσιαλδημοκρατία, για να
έχεις ίσως τη στήριξη και του Ολάντ από τη
Γαλλία και του Ρέντσι από την Ιταλία. Ο Ιγκλέ-
σιας την περασμένη βδομάδα είπε ότι “κι εμείς
σοσιαλδημοκράτες είμαστε… όπως και ο Μαρξ
και ο Ένγκελς εξάλλου”, γλείφοντας ταυτόχρο-
να ένα κομμάτι της ηγεσίας του PSOE, λέγον-
τας ότι ο Θαπατέρο υπήρξε ο καλύτερος πρω-
θυπουργός της Μεταπολίτευσης. Τη στιγμή
που από την άλλη μεριά των συνόρων εξελίσσε-
ται η τιτάνια μάχη ενάντια στον Ολάντ, η ισπανι-
κή Αριστερά ονειρεύεται «αντι-νεοφιλελεύθε-
ρα» μέτωπα με τη σοσιαλδημοκρατία.

Το ζήτημα των κουκιών στο Κοινοβούλιο εί-
ναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου για τα
προβλήματα που έχει ενόψει το ισπανικό κρά-
τος. Από τη μια μεριά, τα εθνοτικά ζητήματα

της χώρας δεν απέχουν πολύ από το να σκά-
σουν. Η Καταλωνία έχει ήδη κυβέρνηση που
οδεύει προς την ανεξαρτησία. Τα κόμματα των
εθνικών μειονοτήτων (δεξιά και αριστερά) δη-
λώνουν ότι θα στηρίξουν μια κεντροαριστερή
κυβέρνηση αν κάνει βήματα προς τις διεκδική-
σεις Καταλανών και Βάσκων.

Από την άλλη, ένα ζήτημα που επισημαίνουν
όλα τα ΜΜΕ είναι ότι δεν είναι μόνο η Αριστε-
ρά που υπόσχεται «αδύνατες» προοδευτικές
αλλαγές, είναι όλα τα κόμματα. Ο ίδιος ο Ρα-
χόι κατεβαίνει στις εκλογές με δεσμεύσεις ότι
δεν θα γίνουν άλλες περικοπές, κι ότι αντίθετα
θα διευρυνθούν οι κοινωνικές δαπάνες. Όπως
είναι όμως γνωστό από την αλληλογραφία του
με τις Βρυξέλλες, αυτό που του καταλογίζουν
είναι ότι στη διάρκεια της θητείας του έκανε
πολύ λίγες περικοπές από ό,τι χρειάζεται ο
ισπανικός καπιταλισμός –αποτέλεσμα είναι το
5% έλλειμμα το 2015.

Αν ούτε οι ψηφοφόροι της Δεξιάς δεν είναι
προετοιμασμένοι να αποδεχτούν κι άλλες πε-
ρικοπές, άλλο τόσο δεν είναι διατεθειμένη η
εργατική τάξη που δεν έχει πάψει να δίνει μά-
χες που λήγουν με νίκες ή με ισοπαλίες. Τη
στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το
Μετρό τόσο στη Μαδρίτη όσο και στη Βαρκε-
λώνη πηγαίνει σημειωτόν χάρη στις απεργίες
που συνεχίζονται εδώ και βδομάδες. Τη Δευτέ-
ρα 20 Ιούνη η συμμετοχή ήταν 94%. Οι εφημε-
ρίδες στις αρχές Ιούνη ήταν σχεδόν σίγουρες
ότι οι απεργίες θα έληγαν, μιας και ακόμη και
οι συνδικαλιστές της αναρχοσυνδικαλιστικής
CGT (που έχουν τη σχετική πλειοψηφία στο
συνδικάτο της Βαρκελώνης) ήταν υπέρ της
συμφωνίας στη διαπραγμάτευση, αλλά η συ-
νέλευση των εργατών άλλο αποφάσισε. Φταίει
η «ριζοσπαστικοποίηση ένος μέρους των ερ-
γαζόμενων και οι φανερές ψηφοφορίες», απο-
φάνθηκε η Ελ Παΐς. Κι αυτό είναι ένα μέρος
μιας ευρύτερης ριζοσπαστικοποίησης. Ένα
97% του πληθυσμού δηλώνει ότι οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι –πρόκειται για το
υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του
κόσμου όπου γίνεται η συγκεκριμένη ερώτη-
ση. Η μάχη είναι να μην αφήσουμε την κοινο-
βουλευτική αριστερά να κάψει την ευκαιρία
που της δίνει αυτή η αριστερή στροφή.

Nίκος Λούντος

Eκλογές στο ισπανικό κράτος Στροφή αριστερά
Η απεργιακή διαδήλωση 
της φετινής Πρωτομαγιάς στη Μαδρίτη



Η Νάση Πετριτσοπούλου είναι
εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στο Δήμο Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης και μίλησε
στο Γιώργο Πίττα

Συμμετέχεις ενεργά στο κίνημα για την ακύ-

ρωση της σύμβασης που δίνει στο Λάτση τον

χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνι-

κό. Ποια είναι η άποψή σου σχετικά με τη

σύμβαση;

Η δική μου συμμετοχή ξεκινάει δύο χρόνια
πριν οπότε υπήρξε ένα κάλεσμα από την τότε
δημοτική αρχή με τον Χρήστο Κορτζίδη να γί-
νει ένα διήμερο πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων με σκοπό να αναδειχθούν οι επι-
θυμίες των παιδιών για τη διαμόρφωση του
χώρου του πρώην αεροδρόμιου Ελληνικού.
Τελικά δεν έγινε ποτέ με τη συμμετοχή σχο-
λείων γιατί ο νυν δήμαρχος Κωσταντάτος
αφού δημοσίευσε ένα κείμενο που θύμιζε υπη-
ρεσιακό σημείωμα φρόντισε να υπάρξει «δια-
μαρτυρία γονέων» που εστίαζε στην «ασφά-
λεια» των παιδιών στο χώρο του αεροδρομίου.
Εξοργιστήκαμε τότε πενήντα περίπου εκπαι-
δευτικοί, συντάξαμε και δημοσιεύσαμε ένα
κείμενο απάντηση. 

Την ίδια περίοδο μπαίναμε στην τελική φά-
ση του διαγωνισμού, με την κατάληξη στον
ένα και μοναδικό πλειοδότη, τον όμιλο Λάτση,
και είδα τότε αρκετές φορές με μεγάλη δυσα-
ρέσκεια το βίντεο-παρουσίαση της Lamda De-
velopment. Είχα παρακολουθήσει και το εναλ-
λακτικό σχέδιο του Πολυτεχνείου από τον ίδιο
τον Ν. Μπελαβίλα. Έρχεται σήμερα ο Μπελα-
βίλας και μιλάει για τα οφέλη της σύμβασης.
Πώς ένας άνθρωπος που πάλεψε και έβαλε τη
γνώση του για ένα εναλλακτικό σχέδιο, μιλάει
τώρα για οφέλη; Για ποια οφέλη; 

Το βίντεο του Λάτση ανέφερε 2.600 στρέμ-
ματα αξιοποιήσιμης γης, όμως τώρα σε μια
υποσημείωση στην παρούσα σύμβαση, ανα-
φέρεται ότι ο όμιλος μπορεί να φτάσει μέχρι
3.600 στρέμματα. Ακόμη και το «ένα χιλιόμε-
τρο της ανοιχτής παραλίας» υπήρχε στο βίν-
τεο της Lamda Development. Το θυμάμαι γιατί
όταν το είδα αναρωτήθηκα, γιατί μιλάνε για
ένα χιλιόμετρο, πόσα είναι δηλαδή συνολικά
τα χιλιόμετρα; Και έρχεται τώρα και μας λέει
ότι αποτελεί όφελος; Στο βίντεο τoυ Λάτση
βέβαια, δεν μιλάγανε τότε για καζίνο και κατη-
γορούσαν εμάς που το λέγαμε, ότι κάνουμε
αρνητική προπαγάνδα. Δεν μιλάγανε για ου-
ρανοξύστες 200 μέτρων, αλλά για δύο κτίρια
που θα αποτελούν «αρχιτεκτονικά εμβλήμα-
τα». Θέλουν να στηθεί εδώ ένα εργοτάξιο που
δεν θα είναι για εμάς, εμείς θα είμαστε τα
μυρμήγκια που ή θα σηκώσουμε το φορτίο
του ή θα πατήσουν να μας λιώσουν. 

Ποιά είναι η στάση της δημοτικής αρχής;

Ο δήμαρχος μιλώντας προεκλογικά στο χώ-
ρο «Μίκης Θεοδωράκης» έλεγε δεν θα δε-
χτούμε τίποτε παραπάνω από πάρκο. Από την
ίδια αίθουσα είχε περάσει και ο Τσίπρας για
να πει και αυτός το ίδιο και η Δούρου και πάει
λέγοντας. Τελικά σε επίπεδο ηγετών μόνο

ένας έμεινε να το υπηρετεί, ο Κορτζίδης. 
Και τώρα πριν από μερικές μέρες ο δήμαρ-

χος κάλεσε έκτακτο πανηγυρικό συμβούλιο με
αφορμή τις υπογραφές για το Ελληνικό, στο
οποίο έφυγε και δεν έκατσε καν να ακούσει. Η
δημοτική αρχή θα έχει να λογοδοτεί στις επό-
μενες γενιές. Είναι ιστορικές οι ευθύνες που
έχει. Ταυτόχρονα προωθεί μια ξεκάθαρα νεο-
φιλελεύθερη άποψη ότι η ιδιωτικοποίηση του
Ελληνικού θα λύσει μαγικά όλα τα προβλήμα-
τα. Μέχρι να ζήσουμε την σκληρή πραγματικό-

τητα, μας μένουν μερικά χρόνια να
τρέχουμε πίσω από τον οποιοδήπο-
τε δημοτικό σύμβουλο και τον
οποιοδήποτε υπηρέτη των συμφε-
ρόντων μπας και γίνουμε ένας κρί-
κος στην αλυσίδα της «ανάπτυ-
ξης»... Πρόσφατα μια αίθουσα ΚΑ-
ΠΗ έγινε με τη χορηγία Λάτση επι-
σήμως και με καμάρι. Και εγώ αν
ήμουν Λάτσης και ήξερα ότι έχω το
φούρνο, ένα ψίχουλο θα το έδινα. 

Όμως στο Ελληνικό βρίσκονται

αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες. 

Με τους πρόσφυγες μια μεγάλη
έκταση που για χρόνια έμενε αχρη-
σιμοποίητη, εγκαταλειμμένη και αιχ-
μάλωτη, βρήκε επιτέλους μια χρή-
ση, μια αξία, ένα νόημα να στεγάσει
ανθρώπους που δεν είχαν να πάνε
αλλού. Από την πρώτη στιγμή που
άνοιξε αυτός ο χώρος για τους πρό-
σφυγες- και καλά έκανε- θα έπρεπε
ταυτόχρονα να αρχίσουν να υλοποι-
ούνται εναλλακτικά σχέδια όπου θα
επέτρεπαν σε αυτούς τους ανθρώ-
πους να εγκατασταθούν σε αξιο-
πρεπείς κατοικίες για όσο διάστημα
χρειαστεί, που θα είναι μεγάλο. Τα
παιδιά τους να γραφτούν στα σχο-

λεία - μιλάμε για χιλιάδες παιδιά, και είμαι πολύ
χαρούμενη που ξεκίνησε πρωτοβουλία από τα
σωματεία εκπαιδευτικών για το θέμα.  

Εδώ εκ μέρους της δημοτικής αρχής είδαμε
μια άρνηση, δεν μας νοιάζει τι θα γίνει με τους
πρόσφυγες φτάνει να φύγουν μακριά από την
περιοχή. Από την άλλη έχεις μια κυβέρνηση που
ξεκίνησε από τη λογική καλοδεχόμαστε τους
πρόσφυγες, για να φτάσει σταδιακά όλο αυτό
να ανατραπεί. Σήμερα, η εικόνα στο Ελληνικό
είναι εντελώς διαφορετική. Μιλάμε για 40-50

ανθρώπους που εξαιρούνται από το πρόγραμμα
της σίτισης γιατί δεν δέχτηκαν να μεταφερθούν.
Μιλάμε για σταδιακή μείωση ειδών πρώτης
ανάγκης σε όλους τους πρόσφυγες στο κομμά-
τι των “Αφίξεων” σαν πίεση για να φύγουν. Η
πρώτη φάση προβλέπει να εκκενωθεί ο καταυλι-
σμός στις “Αφίξεις”. Το θέμα είναι ακριβώς αυ-
τό: Μιλάμε για εκκένωση του χώρου ή μετεγκα-
τάσταση με τη λογική για να πάνε οι άνθρωποι
κάπου καλύτερα, σε καλύτερες συνθήκες; 

Μετά, ξυπνήσαμε ένα Σάββατο πρωί πριν
δύο-τρεις βδομάδες και βρήκαμε ένα χαρτί
φασιστικού περιεχομένου από το οποίο η δη-
μοτική αρχή δεν φρόντισε ούτε να καταδικά-
σει ή να κρατήσει μια απόσταση. Διαβάζεις και
στις ανακοινώσεις τους και στις αναρτήσεις
τους και στο φυλλάδιο την ίδια γλώσσα, που
λέει πολύ απλά ότι αυτός ο χώρος δεν είναι
για τους πρόσφυγες, δεν είναι για εκείνους
που τον έχουν ανάγκη, είναι για τον Λάτση. 

Είναι εκπληκτικό το πόσα κεφάλαια συνοψί-
ζει η σημερινή κατάσταση στο Ελληνικό. Περι-
βάλλον και οικολογικά κινήματα; Βιώσιμη ανά-
πτυξη; Ιδιωτικοποίηση; Νεοφιλελευθερισμός;
Προσφυγιά; Φασιστική απειλή;

Μπορεί αυτός ο αγώνας να κερδίσει;

Την Τετάρτη 22 Ιούνη θα γίνει μια μεγάλη
συγκέντρωση, υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου
που ευαισθητοποιείται και θέλει να το παλέψει
και ελπίζω αυτό να γίνει όλο και περισσότερο.
Παρά τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί
να υπάρχουν για το πώς μπορεί να αξιοποι-
ηθεί ο χώρος, μια μεγάλη μερίδα του κόσμου
συμφωνεί στην εξής απλή διατύπωση, ότι αυ-
τός ο χώρος πρέπει να παραμείνει δικός μας.
Και δεν είναι μόνο αυτός ο χώρος. Βλέπεις ότι
το υπερταμείο είναι μια μεγάλη ρουφήχτρα,
μας τα αδειάζει όλα, είναι μια συνεχής αλυσί-
δα ιδιωτικοποιήσεων. 

Τα τοπικά σωματεία έχουν πάρει θέση, αλλά
δεν την έχουν ακόμη στηρίξει στην πράξη.
Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν πρωτο-
βουλίες, όχι μόνο από τα σωματεία, αλλά από
όλες τις πλευρές. Να γίνουμε η κόλλα που θα
ενώσει όλα τα επιμέρους μέτωπα και κινήμα-
τα, που πρέπει να συνδεθούν τελικά σε ένα
κοινό μέτωπο. 

Το κίνημα για την υπεράσπιση των δημό-
σιων χώρων σε αυτές τις γειτονιές έχει γερές
ρίζες. Θυμίζω μόνο τους αγώνες για το άνοιγ-
μα του πάρκου στην 129 πρώην μονάδα αερο-
πορίας, τους αγώνες για το παραλιακό μέτω-
πο, έχοντας απέναντι όχι μόνο την αστυνομία,
αλλά και τους μπράβους από τα νυχτερινά
κέντρα. Και βέβαια ο αγώνας για το πρώην αε-
ροδρόμιο, με την επιτροπή για το Μητροπολι-
τικό Πάρκο, που μετράει μια πορεία χρόνων.

Την ήττα μπορεί να τη δεχτώ μόνο σαν απο-
τέλεσμα μιας μάχης, δεν μπορώ να τη δεχτώ
ποτέ σαν κάτι προαποφασισμένο. Πολλές φο-
ρές βιαζόμαστε να καταλήξουμε σε ένα απο-
τέλεσμα στο κεφάλι μας και να πούμε ότι «το
τάδε δεν κερδίζεται». Αλλά δεν είναι έτσι. Ό, τι
χάνεις από θέση μάχης, μπορεί στο τέλος να
αποβεί κέρδος, γιατί εκεί που νομίζεις ότι μια
ιστορία τελειώνει, στο επόμενο κεφάλαιο ξα-
νανοίγει, αρκεί να είσαι όρθιος και να το διεκ-
δικείς.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ εργατικη αλληλεγγυη 

Πάρκο, όχι φιλέτο του Λάτση

Δράσεις και κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει με αίτημα την ακύρωση της σύμβασης που
δίνει στο Λάτση το χώρο του παλιού αεροδρομίου στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Κάτω από τον τίτλο «Ελληνικό ώρα Μηδέν», η Δημοτική Συνεργασία Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Σουρμένων την Τετάρτη 22 Ιούνη στις
8μμ και σε «αγώνα για την ανατροπή του ξεπουλήματος». Ήδη πλακάτ και πανό έχουν
αναρτηθεί σε όλα τα κεντρικά σημεία του δήμου.

Πικετοφορίες και μοίρασμα υλικού κάτω από το σύνθημα «Το παλιό αεροδρόμιο του
Ελληνικού στο λαό και όχι στους Λάτσηδες-καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες» πραγματο-
ποίησε και η ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων την Πέμπτη 16/6 στην πλατεία Σουρμένων, την Κυριακή
19/6 στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας στην Αργυρούπολη και την Παρασκευή 17/6 στην
πλ. Γαρδένιας στου Ζωγράφου.

«Στις εξορμήσεις η πλειοψηφία του κόσμου τασσόταν κατά της ιδιωτικοποίησης» δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Έλλη Πανταζοπούλου. «Στο Ελληνικό υπάρχει μια
αγωνιστική παράδοση, έχουν δοθεί αγώνες για το ζήτημα της παραλίας, του ίδιου του
πρώην αεροδρομίου. Από τη δική μας πλευρά συνδέαμε αυτόν τον αγώνα με το συνολι-
κότερο μέτωπο κατά των ιδιωτικοποιήσεων που ανοίγει αυτή τη στιγμή στα λιμάνια, τις
συγκοινωνίες, την ενέργεια, παντού. Καλούσαμε τον κόσμο να κατέβει στη συγκέντρωση
την Τετάρτη, όπου η ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων θα παρέμβει ανοίγοντας και το ζήτημα της αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που είναι ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση, έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε. Για παράδειγμα, την ίδια ώρα με τη
δική μας παρέμβαση στην πλ. Σουρμένων πραγματοποιούσε εξόρμηση για το ίδιο θέμα
το ΚΚΕ».  

«Από τη δική μας πλευρά τονίζαμε ότι η ιδιωτικοποίηση είναι η άλλη όψη της πολιτικής
που επιτίθεται ρατσιστικά σε πρόσφυγες και μετανάστες. Μαζί μας στην εξόρμηση συμ-
μετείχαν και πρόσφυγες από το Ελληνικό, τους οποίους ο κόσμος ρωτούσε για τις συν-
θήκες που επικρατούν εκεί αλλά και τα αιτήματά τους» μας είπε ο Πέτρος Μπίγκος. 


